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Stijlvol fotolijstje

Materiaal:

Het volgende materiaal is nodig:

penseel
acrylverf

decoratiestenen of andere siervoorwerpen
parel maker
afdektape

mozaïeklijm
eventueel nog boetseerklei, reliëfgietvormen, 

enz.
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Stijlvol fotolijstje

Een fotolijstje met een dubbele 
functie: ofwel geschikt voor 2 
foto‘s of voor een foto en een 
zijde voor vormgeving met mo-
delleermassa, reliëfgietvormen 

en dergelijke. Hier kent de 
creativiteit geen grenzen. Ook 
bij het versieren van het foto-

lijstje niet.

Als eerste moet je het lijstje gronden met een kleur 
die je goed bevalt. Gebruik daarbij acrylverf. Daarna 

laat je het lijstje drogen.
Een kleine tip: je kunt de binnenkant van het lijstje 
voor het beschilderen met tape afplakken, zodat er 

geen verf op de binnenkant komt.
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Nu breng je op de linker benedenhoek en op de rech-
terbovenhoek een mooi siervoorwerp aan. Je kunt een 
decoratiesteentje, een reliëfgietvorm, vilten decora-
tiedelen, foam, glas nuggets, mozaïek of soortgelijk 
voorwerpen gebruiken. Gebruik hiervoor een sterke 

lijm.

Om het geheel iets specials te geven, zoek je nu 
een kralen maker uit die goed bij de kleur van 

je lijstje past. Nu kun je rond het gehele lijstje 
gestippelde ornamenten plaatsen. Je kunt bloe-

men, krullen, cirkels, en nog veel meer met de parel 
maker toveren. Gewoon direct met de pen op het 

lijstje drukken.

Daarna alles goed laten drogen. De eindversiering kun je 
zelf bepalen: ofwel twee foto‘s of een handafdruk in mo-
delleermassa maken en deze opplakken, een tekening van 
je kind of kleinkind, etc. Het fotolijstje is ook geschikt 

als een leuk cadeau-idee!

Stijlvol fotolijstje




