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

Benodigd materiaal:
Window Color verf,
Window Color contourenverf,
speciale folie,
glitter

Benodigd gereedschap:
patroon (voorbeeld),
tandenstoker

W i n d o w  C o l o r  -  G l i t t e r  p l e z i e r 

Raamschilderingen met 

glamoureuze effecten 

Glinsteren en fonkelen 

als in 1001 nacht!
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Instructies - voorbeeld � essengeest 

Stap 1: Contouren tekenen

Of je gaat op zoek naar een sjabloon of je tekent zelf 
de beroemde geest. Dit gaat het beste op speciale folie, 
zodat het motief gemakkelijk kan worden verwijderd. Als 
alternatief kun je ook een gladde doorzichtige folie 
gebruiken. Gebruik zwarte Window Color – contourenverf 
om te tekenen.

Stap 2: Verf aanbrengen

Laat de contouren drogen. Nu worden de vlakken met 
willekeurige kleuren tot de randen van de contouren inge-
kleurd.
Tip: Met een tandenstoker kunnen twee kleuren door el-
kaar worden getrokken, en ontstaan geweldige effecten.

Stap 3: Glitter aanbrengen

Vóórdat de ingekleurde vlakken drogen, moet het glit-
terpoeder erop worden gestrooid - uiteraard alleen in die 
vlakken die moeten glinsteren en schitteren.
Indien nodig kunnen de contouren nog een keer worden 
aangezet.

Step 4: Versieren

Wanneer alles goed opgedroogd is, verwijder je de afbeel-
ding van de folie en decoreert er bijvoorbeeld ramen, gla-
zen of bloempotten mee.
Om een mobiel of raamtafereel om op te hangen te maken 
wordt de afbeelding gewoon langs de contouren, samen met 
de folie, uitgeknipt. Daarom is het raadzaam om de ste-
vigere mobielfolie te gebruiken.
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Bevrijd de geest uit het Window Color flesje! 
Je tover heel eenvoudig mooie, sprankelende glittertaferelen tevoorschijn 

en verander je raam in een schitterende eyecatcher.




