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Sjabloneertechniek
Home Design

Individuele
interieurvormgeving

Benodigde materialen:
verf om te sjabloneren - bijv. textielverf, acrylverf of
speciale sjabloneerverf,
sjabloneerspons c.q. penseel
sjablonen

Benodigd gereedschap:
karton,
water

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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Wees creatief en verander je huis in een woon oase met mooie, decoratieve motieven.
De inspanning is klein, het eﬀect enor�!
Schabloniertechnik
Sjaboneertechniek auf
op stof
Stoff
Passend bij de wanddecoratie is het ook mogelijk om
het patroon op gordijnstof voort te zetten. Het patroon wordt met een spons opgedept. Met verf kun je
bijvoorbeeld kussens, dekens en tafellakens decoreren
en verfraaien. Ze zijn voor textiel van vrijwel alle weefselsoorten geschikt. Afwisseling kun je aanbrengen met
bijvoorbeeld glitters en metallic kleuren.

Schablonieren
Sjabloneren auf
op muren
Wänden
Voor een comfortabele sfeer zorgen speelse motieven op de muren.
Ze kunnen ﬂexibel worden gerangschikt en een of meerkleurig worden versierd. De kinderkamer ziet
er onmiddellijk vriendelijker uit
met een prachtige wanddecoratie.
Laat je fantasie de vrije loop.

Sjabloneren
Schablonieren
op schildersdoeken
auf Keilrahmen
Ook op een schildersdoek is het gebruik van deze techniek mogelijk. De stappen blijven hetzelfde en het effect
is geweldig. Wees creatief en maak je eigen kunstwerk
of een collage met je favoriete motieven. Er zijn geen
grenzen.

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

N° 101.529

Knutselidee

com

Handleiding
Anleitung

Stap 1
Plak een sjabloon op de
gewenste plaats en strijk
het glad. Het oppervlak
moet schoon, vetvrij en
droog zijn. Glad gestuukte
wanden en behang zonder
structuur of met klein
korrelig pleisterwerk zijn
bijzonder geschikt.

Stap 2

Stap 3

Verf op een mengpallet verspreiden, als alternatief kan
ook een stuk karton worden
gebruikt. Met de gewenste
verf het motief met een droog
penseel of spons dun opdeppen
of met een verfroller opbrengen. Gebruik daarbij weinig verf
en van de buitenkant van het
motief naar binnen smeren. Om
de kleurintensiteit te verhogen
of een schaduw te creëren, de
verf na het aandrogen op de
gewenste plaatsen herhaaldelijk
aanbrengen. Er kunnen ook twee
of meer kleuren binnen een vlak
tot een kleurverloop in elkaar
worden gedept of geschilderd.

De sjabloon direct na het aanbrengen van de verf voorzichtig verwijderen en onmiddellijk
met schoon water schoonmaken. Voor het drogen en bewaren leg je elke sjabloon met
de zelfklevende folie op het
rugpapier. De richels tussen
de afzonderlijke sjabloondelen
kun je naar wens ofwel vrij laten of later met een penseel in
de gewenste kleur inkleuren.

Tip: Verf eerst op een stuk
karton opdeppen. Breng meermaals een dun laagje verf op.
Zo kan geen verf onder de
sjabloon terechtkomen.

Met de vriendelijke ondersteuning van C. Kreul.
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