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De zee of het zwembad te ver?  Lekker spetteren met de tuinsproeier is minstens zo leuk! 

Lukt ook dat niet? Dan gaan we zelf de druppels maken! 

 

Techniek: Verven, mengen, experimenteren 

Materiaal: ecoline, water, sheet of ander plastic, glutofix 

Gereedschap: penseel, onderlegger, spoelpot, mengbord (of  papier of deksel) 

Info  verven   inkt (kijk bij ecoline raamverf) 

 

 

 

 

Werkwijze rechtstreeks op raam 

1. Bedenk wat je wilt maken. 

2. Je kunt werken uit de hand of sjablonen knippen waarin je de 

ecoline / glutofix stempelt. 

3. In beide gevallen zal de ecoline gaan druipen. 

4. Vind je dat niet mooi? 

 Laat hett drogen en haal de druipers er later af! (met water of een 

krabbertje) 

 

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. 

9. Ophangen: 

10. Je kunt de sheets op het raam plakken 

11. Je kunt ook een mooie rand karton om je werk maken: dan kan het 

de ruimte versieren. 
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