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Benodigd materiaal:

Color Decor in verschillende 
Kleuren c.q. motieven
Glazen kubus

Benodigd gereedschap:

Oven
Schotel met water
Stans of schaar

„Zeepaardje Aquarium“
 of „Safari Ranch“:

Dit moet je weten over de Color Decor techniek:
Met Color Decor is het heel eenvoudig om servies of glas te verfraaien. Deze zien er daarna 
echt chic uit! De basis is hierbij de Decorfolie, die er in vele kleuren is. Een geweldig knutsel-
idee voor kinderen is bijvoorbeeld het „Zeepaardje Aquarium“ of de „Safari Ranch”.
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Niet elke ondergrond is geschikt!
Omdat de decorfolie ingebrand wordt (oven op 180 °C - 30 
min), kunnen als draagoppervlak alleen hittebestendige mate-
rialen worden gebruikt zoals porselein, keramiek, glas, me-
taal, enz.

De folie uitknippen:
Je kunt de folie met een motiefstans uitstan-
zen of met een schaar uitknippen c.q. scalpel 
uitsnijden. Bij gebruik van een scalpel dien je 
gebruik te maken van een onderlegger.
Je kunt de folie bestempelen of gebruik ma-
ken van sjablonen om unieke cadeaus voor elke 
gelegenheid te maken!

De folie op het draagmateriaal 
aanbrengen:
Het oppervlak van het draagoppervlak dient 
stof- en vetvrij te zijn. Na het uitsnijden/
knippen leg je de motieffolie kort in een kom 
met water. Schuif de Color-Decor folie van de 
ondergrond op de kubus en strijk het motief 
met je vingers van binnen naar buiten glad. 
Neem de overtollige vloeistof met een stukje 
keukenpapier op. Verwijder hierbij (volledig) 
de luchtbellen en het vocht die tussen de on-
dergrond en het Color Decorfolie aanwezig 
zijn, zodat er tijdens het uitharden geen on-
regelmatigheden ontstaan. 

En zo maak je dit knutselidee:
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Folien op elkaar leggen:: 
Je kunt ook verschillende motieven op elkaar 
leggen. Hier alstublieft opletten: het eerste 
motief moet goed droog zijn, voordat het twee 
motief wordt opgelegd. Ook hier verwijder je 
het vocht grondig.

Na het aanbrengen alles laten 
drogen:
Voor het inbranden van de motieven op de on-
dergrond, het geheel 24 uur laten drogen.

Inbranden:
Daarna kun je alles in de koude oven plaatsen. 
Zet de oven op 180 °C (boven- en onderwarmte)  
en brandt de folie 30 minuten lang in. Na 30 
minuten kun je de oven uitschakelen. Laat de 
kubus in de oven afkoelen.

Tot slot:
Voorwerpen die met Color-Decor gedecoreerd 
zijn, moet je met de hand afwassen. De folie is 
afwasmiddelbestendig.




