
Playtime
CREATIONS

Haal het bos in huis.
Dit heb je nodig :

•  stukje touw 
• potlood
• ronde borstel
•  acrylkwast en muurverfroller 

(10-11 mm)
•  verf :

Wij gebruikten
-  voor de boom : 

Creations ‘MAGIC FOREST’
-  voor de appeltjes : Creations 

Muurverf ‘RAYS OF SUNLIGHT’.

Zo doe je het :

Vooraf : Bereid je muur voor.
•  Werk je op een nieuwe, 

onbehandelde muur ? 
Gebruik dan eerst een Alabastine 
voorstrijk, zuiging en hechting.

•  Is je muur niet meer nieuw, 
maar wil je zeker zijn van een 
perfect egaal eindresultaat ? 
Ook dan kan je vooraf het beste 
een voorstrijk aanbrengen. Wit of 
gekleurd, dat hangt af van de door 
jou gekozen fi nale kleur.



Een verrassend effect in 6 stappen !
Stap 1

Stap 4

Stap 2

Stap 5

Stap 3

Stap 6

Teken met potlood een 
boom op de muur.

Teken 
de appeltjes. 

Schilder 
over je potloodlijn.

Geef 
de appeltjes kleur.

Vul het volledige vlak.

Zorg voor 
een originele stam.

•  Neem het stukje touw en knoop aan 
beide uiteinden een lusje.

•  Druk het ene lusje met een punaise of 
met je vinger tegen de muur.

•  Plaats je potlood in de andere lus en 
trek een halve cirkel.

•  Verplaats je punaise en teken halve 
cirkels tot je rond bent.

Herhaal het trucje met het touw 
en het potlood (zie stap 1) 
om mooie cirkels te maken. 

Gebruik een ronde acrylkwast 
om over de potloodlijn heen te 
schilderen. Anders blijf je deze zien.

Pak opnieuw de ronde acrylkwast. 
Schilder eerst over je potloodlijn 
om deze te verbergen en kleur daarna 
het vlak in, bijvoorbeeld met 
Creations Muurverf Metallic ‘RAYS OF 
SUNLIGHT’. Laat goed drogen en geef 
ook de appeltjes een tweede verflaag.

Kies een muurverfroller 
met korte haren (10 à 12 mm) 
om het vlak in te kleuren. 
Laat de verf goed drogen, en vul 
het vlak daarna nog een keer.

Heb je nog ergens een ladder liggen ? 
Of een tijdschriftrekje ? Geef het een 
laklaagje in dezelfde frisgroene kleur 
en plaats het tegen de boomtop. 


