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Sierlijk houten doos met koudglazuur
Dit elegante houten doosje is
altijd een leuk geschenk en een
eyecatcher in elke kamer. Bovendien is het helemaal niet moeilijk,
om deze volgens je eigen ideeën
vorm te geven:

1.Gronden:
Grond het doosje met witte acrylverf, daarop zijn alle kleuren mooier en stralender!

2. Patroon:

vormgevingsvoorstel

Nu is je fantasie nodig. Zodat je doosje een echt uniek stukje wordt, moet je een elegant en
indrukwekkend ontwerp bedenken. Laat je fantasie de vrije loop en teken het patroon dun met
een potlood op het doosje voor.

Tip: Teken je ontwerp eerst op papier voor. Je kunt verschillende patronen ontwerpen en met
verschillende kleurcombinaties testen. Ten slotte kies je je favoriet en brengt dit patroon op
het houten doosje aan.

Benodigd gereedschap:
Penseel, papier, potlood,
mengbeker, houten spatel

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Benodigd materiaal:
Houten doosje ruw
Acrylverf
Metallicoll en bladgoud
Koudglazuur
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3. Beschilderen:
Verf je doosje op basis van je ideeën met acrylverf. Kies mooie kleuren, of meng de kleuren,
zodat je verschillende kleurschakeringen krijgt.

4. Vergulden:
Sommige gebieden of lijnen veredel je nu met bladgoud. Bestrijk de gewenste gebieden dun met
Metallicoll en laat hem ca. 15 minuten drogen. Leg nu het bladgoud op en druk het voorzichtig
met een penseel aan, trek het overtollige bladgoud er weer af. Op de plaatsen die met Metallicoll werden behandeld blijft het goud plakken.

5. Van een laag voorzien (coaten):
Zodat je doosje een uniek meesterwerk wordt, bedek je het tot slot nog met koudglazuur: meng
hars en verharder in een 1:1 verhouding. Gebruik een grotere bak en zorg ervoor, dat je deze
niet hoger dan 15 mm vult. De twee vloeistoffen goed met
elkaar doorroeren! Het glazuur is na menging dun vloeibaar,
verandert echter bij toenemende tijd haar viscositeit.
Wacht ca. 5 - 10 minuten, totdat de vloeistof lichtjes
indikt. Het glazuur met een penseel of een houten spatel in een laagdikte van ca. 1 mm aanbrengen. Zorg ervoor
dat het glazuur op het gehele gebied dekkend wordt aangebracht. Na een droogtijd van 24 uur, is het glanzende
oppervlak spiegelglad, waterbestendig en weerbestendig,
en heeft je houten doosje een zeer stijlvol uiterlijk!
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