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Craquel�
1. Kies een oppervlak uit, waarop je wilt
„craqueleren“.
Grond het oppervlak met een iets
donkerder kleur.

Na het beschilderen, moet het geheel
gedurende ongeveer een uur drogen.

2. Als alles droog is, kun je beginnen

met het craqueleren.
Smeer de craquelelak gelijkmatig
over de plaatsen, waar je het eﬀect
wilt bereiken.
Laat de lak vervolgens goed drogen.
Breng vervolgens de verf op de
gedroogde laag verf aan.

3. !! LET OP!! Niet door elkaar, maar

in één richting verf aanbrengen
en niet meerdere keren over een
plaats strijken, omdat je anders de
scheurende verf weer sluit.

4. Na een korte droogtijd is het

craqueleren klaar.
De sterkte van de scheuren kan
variëren, afhankelijk van hoe dik de
verf is aangebracht.

Benodigd gereedschap:
penselen

© Aduis

Benodigde materialen:
krijtverf,
craqueléverf
werkstuk uit hout

BASISINSTRUCTIES

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Foto Tran

BASISINSTRUCTIES

1. Met de foto transfer techniek kun
je elke willekeurige foto eenvoudig
op verschillende oppervlakken zoals
hout, metaal, keramiek, steen, stof of
een schilderdoek overbrengen.
De ondergrond moet licht, droog,
schoon en vetvrij zijn.
Op de foto werd het hout eerst met
krijtverf beschilderd.
oppervlak goed met de
2. Het
transferlak insmeren.
De uitgekozen foto met een cutter
mes op maat snijden en tevens met
lak insmeren.

Belangrijk: Foto c.q. tekst in

SPIEGELBEELD met een
LASERPRINTER uitprinten!

Het is hierbij belangrijk dat de lak op
de bedrukte zijde van de foto wordt
aangebracht.

3. Plaats de foto voorzichtig op de
ondergrond. Druk licht aan en strijk
glad.
Laat het geheel ca. 1 uur drogen.
Nadat het volledig droog is, de
achterzijde van de foto met een
spons en water bevochtigen, en het
bevochtigde papier met een spons
eraf wrijven, totdat de foto zichtbaar
wordt.
Om het motief de verzegelen met
een blanke lak aﬂakken.
Benodigd gereedschap:
penselen
cuttermesje
spons

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Benodigde materialen:
Foto Transfer Potch, werkstuk van hout, metaal, terracotta, steen,
keramiek of stof
foto (laserprinter – in spiegelbeeld afgedrukt)
universele blanke lak glans

