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Petflesje

Zellaan
Batikverf: zwart
0152331 Batikverf: scharlakenrood
1210161
0152373
2380006
409005x
0323008
1500610

Plastic vel transparant
Geurolie
Houten stokjes
Papiertape

Spatel
Schuurpapier
1210072 Multimix beker (x2)
0323006
0015107

Schaar of snijmes
Geurloze olie
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Maken!

Geurstokjes zijn erg leuk om in je
huis te plaatsen. Ideaal voor de
badkamer, de slaapkamer of het toilet
– zo krijgt elke kamer wel een andere
geur. Helaas zijn ze vaak best prijzig,
maar het is véél leuker om zelf een
budgetvriendelijke versie te maken.
En in deze eenvoudige vaasjes zijn ze
ook nog mooi om naar te kijken!
Pas de kleuren van de vaasjes aan
jouw interieur aan.

Werkwijze
Vaasjes uit zellaan
×× Knip een rechthoek van 12 bij 20 cm uit het plastic vel.
×× Teken op 3 cm een lijn.
×× Plooi het plastic vel rond, de gladde kant aan de binnenzijde! Tape de naad
goed vast en vorm een bodem door de tape kruiselings te tapen.
×× Vul het petflesje met zellaanpoeder. Dat voorkomt dat het flesje later naar boven zal drijven.
×× Maak voldoende zellaan aan en verdeel in de verhouding ¹⁄₃ en ²⁄₃ over twee
potjes. Met de Marabu Easycolor kleur je het zellaan tot de gewenste kleur.
Sommige pigmenten geven meteen een diepe kleur. Begin daarom met een
kleine hoeveelheid en voeg pigment toe tot de gewenste kleurfelheid.
×× Giet de eerste kleur in de mal tot aan de lijn. Zet het petflesje in de mal en duw lichtjes aan.
×× Giet voorzichtig de tweede kleur rond het petflesje tot het
zellaan aan de bovenrand van het flesje komt.
×× Laat het zellaan drogen.
Afwerking vaasje
×× Maak de tape los en verwijder het plastic. Werk de bovenkant en naad voorzichtig bij met een
snijmes. Schuur de bovenkant mooi vlak en werk de naad weg met schuurpapier en water.
×× Spoel je vaasje af met water.
Geurstokjes
×× Knip de scherpe punt van de satéstokjes.
×× Vul een flesje voor de helft met geurloze olie. Dat mag babyolie
zijn, maar ook amandel- en jojoba-olie zijn geschikt.
×× Voeg een twintigtal druppels van de geurolie toe en zet er de stokjes in. De houten stokjes
zullen de olie opnemen. Na een paar uur kan je ze omdraaien zodat ze helemaal doordrenkt
worden en de geur zich heerlijk kan verspreiden. Draai om de paar dagen de stokjes om.

