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Suikerzoet koffiekransje
Schattige muffins en filigranen kant motieven sieren de
koffietafel en pimpen zo het koffiekransje op.

H

et porselein moet schoon, droog en vetvrij zijn, zodat de verf kan hechten.
Verwijder de zelfklevende sjabloon van de folie en plaats hem op de rand van
de borden of op de buitenzijde van het kopje. Het eet- en drinkgebied moet
vrij blijven! Druk de sjabloon stevig vast en strijk hem glad.

N

eem met een sjabloneerpenseel een beetje verf op en bet hiermee zorgvuldig het volledige motief. Bij gladde oppervlakken heeft men weinig verf
nodig! Begin altijd met de lichtste kleur. Je kunt de motieven volledig in een
kleur inkleuren of met verschillende kleuren werken. Als er iets naast is gegaan,
kun je kleine correcties maken met een wattenstaafje.

V

erwijder de sjabloon onmiddellijk en laat het beschilderde voorwerp gedurende minstens 4 uur drogen. De sjabloon en het penseel meteen met water
schoonmaken.
Voor het inbakken van de verf het porselein in de koude oven plaatsen en
op 160 °C inbranden. Na het bereiken van de baktemperatuur gedurende
90 minuten inbranden. De vervaardigde delen in de oven laten afkoelen. De
beschildering is nu weerbestendig en water- en vaatwasmachinebestendig.

TIPS...

Je kunt geweldige effecten verkrijgen, wanneer je met verschillende lagen verf werkt. Breng de lichtste kleur heel dun op. Zodra deze droog is,
kun je met een kleur die donkerder is nog accenten zetten!
Vaatwasmachine wil niet zeggen, dat het krasbestendig is. Laat je zelf
beschilderde porseleinen onderdelen eerst afkoelen voordat je ze uit de
vaatwasser haalt!
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