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Ecoline is een soort inkt. 

 Het is zeer vloeibaar en daardoor kan je er mooi, kleurrijk werk mee 

maken.  

 Wanneer je de ecoline in een glutofix mengsel oplost wordt het minder 

vloeibaar: je kunt het dan als alternatieve raamverf gebruiken 

 Ecoline is transparant: je kunt er doorheen kijken 

 Het is in water oplosbaar. 

Daardoor lopen de kleuren prachtig in elkaar over  wanneer je veel 

water gebruikt. 

 Wanneer je kleuren niet door wilt laten lopen moet je een soort rem 

gebruiken.  

o Dit kan wasco of kaarsvet zijn.  

o Deze materialen zijn vet.  

o Vet is niet in water oplosbaar. 

o Dit kan ook lijm zijn 

o Doe je in de lijm een draad of papiersnippers dan kan dit bij 

glasverf een loodlijn voorstellen 

o Een rand van acrylverf werkt ook prima 

 Wanneer je geen rem gebruikt zullen de kleuren door elkaar gaan 

lopen. 

o Dit kan mooi zijn wanneer ‘’buurkleuren’’ van de kleurencirkel 

gebruikt worden 

o Met kleuren die tegenover elkaar in de kleurencirkel staan 

worden de kleuren vies 

 

 

Let op: Wanneer je Ecoline in de kleren krijgt moet je het meteen uitspoelen. 

Eenmaal opgedroogde vlekken krijg je er heel moeilijk uit. Schorten of oude kleren zijn dus heel handig  

    

 

Werkwijze met remlijn op sheet 

1. Pak het voorbeeld dat je wilt maken of maak zelf een eenvoudig 

ontwerp 

2. Pak een sheet of een andere plastic ondergrond  

3. Bij oude sheets:LET OP: je hebt maar 1 vel nodig.  

 De bedrukte vellen mag je op een stapel leggen.  

 De papierstroken mag je weggooien. De beschermhoesjes knip je  

 netjes in tweeën en 1 deel heb je nodig.  Stapel de rest netjes op 

 elkaar. 

4. Leg het plastic op je voorbeeld 

5. Teken de lijnen met lijm,  acrylverf, wasco….  

 LET OP de lijnen zorgen er straks voor dat de doorzichtige verf niet 

 in elkaar overloopt.  Maak de lijnen dus uit 1 stuk  

 (door laten lopen) en maak ze niet te dun  

6. Ruim hierna de spullen allemaal netjes op. Dan droogt je werk 

ondertussen even en is je tafel netjes wanneer je straks door gaat 

werken. 

7. Vul nu de vlakken in met glutofix met ecoline.  

8. Laat je werk goed drogen voor je het op gaat hangen. 


