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Van transparante vormen kan men met acrylverf en
decoupagetechniek charmante geschenkverpakkingen
maken. Laat je creativiteit de vrije loop!
Veel plezier!

1

Deel de transparante vormen en
beschilder ze met acrylverf. Het
sluitgedeelte niet beschilderen,
zodat de vorm later weer samengevoegd kan worden.

3

Vervolgens volledig laten drogen.
Voor een optimale dekking heb je
ca. 3 lagen nodig. Doorschijnende
vormen zien er echter ook heel
mooi uit. Je kunt ook alleen het
midden lakken en daar de decoupagetechniek aanbrengen.

2

Aangezien je de penseelstreek
straks ziet, kun je het beste met
een penseel met zeer fijne synthetische penseelharen gebruiken
en de verf van de rand naar binnen of van het midden uit naar
buiten smeren. Als alternatief
kun je de verf ook met een kleine
spons opdeppen, het resultaat is
een leuk effect, dat aan sneeuw
doet denken.
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Als achtergrond voor de decoupagetechniek zijn lichte kleuren verf
geschikt.
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Knip voorzichtig het gewenste motief uit het servet. Voor kleine
of delicate motieven kun je het
beste een nagel- of contourenschaar gebruiken. Vervolgens de
niet bedrukte servetlagen verwijderen.

Plaats het motief in
het midden en met
servettenlak fixeren.
Je kunt het beste
weer vanuit het midden uitgaand naar
buiten smeren.
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Daarna de hele vorm met servettenlak insmeren en met
een beetje glitter bestrooien. Daarbij kun je het beste
een vinger een de glitter
brengen en daarna met een
liniaal de glitter voorzichtig van de vinger strijken,
zodat deze op de vorm valt.

Wie wil kan nu nog met sierstenen of een
lakstift meer versieringen aanbrengen.

Tot slot het kleine geschenk in de vorm verpakken, voorzien van een mooi
lint en aan het oog samenknopen.
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