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0690002 Cyanotype navulling 

0811001 Texipap Washable Paper

0371801 Droogbloemen mix

0800322 Garen Gutermann polyester

1631002 Plastiek flesje 500ml

0011327 Schuimpenseel

Mengbakje, water, naaimachine of naald 

en draad, glasplaat, schaar, lege doos, 

waterstofperoxide (apotheek of drogist)



Met blauwdruk toveren we papier 
of textiel om tot een lichtgevoelige 
ondergrond. Ga aan de slag met 
zonlicht, gedroogde bloemen en 
cyanotype-emulsie en creëer zo 
deze unieke vaasjes.

Werkwijze

Voorbereiding

 × Voeg 100 ml gedistilleerd water toe aan flesje B. Schud goed tot alles is opgelost. 
 × Voeg 50 ml toe aan flesje A. Schud tot alles opgelost is en voeg 
daarna extra water toe tot hetzelfde niveau als flesje B.

 × Schud de gesloten flesjes goed zodat alles gemengd is.
 × Neem een mengbakje. Giet een gelijke hoeveelheid van component 
A en B toe. Roer dit goed. Doe dit in gedimd licht. 

 × Knip 2 stukken Texipap-papier van 14 op 20 cm. Leg het op een kladpapier.
 × Breng het mengsel aan op het Texipap-papier. 
 × Vanaf nu is het papier lichtgevoelig. Laat de voorbereide papieren drogen in een donkere ruimte 
of gebruik hiervoor een schoendoos waar het papier in past.  Wacht tot het papier droog is.

Afdruk belichten

 × Kies een droogbloem naar keuze en leg dit op je voorbereide Texipap-papier.
 × Dek met een glazen plaat je compositie af en ga ermee naar buiten.
 × Leg op een tafel in de vlakke zon. Een zonnige dag is ideaal voor deze techniek.
 × Laat het zonlicht nu zijn werk doen. Afhankelijk van de intensiteit van de zon heeft het 
papier 10 tot 30 minuten uv-licht nodig. Je kan beter wat langer belichten dan te kort.

 × Spoel het papier af in een badje met lauw water; je ziet nu de blauwe kleur verschijnen.
 × Maak een tweede badje aan en voeg enkele druppels waterstofperoxide toe. Spoel 
het papier een tweede keer uit, nu verschijnt de typische mooie donkerblauwe kleur.

 × Doe hetzelfde voor het tweede vel, voor de achterkant van je vaasje.
 × Wanneer beide delen belicht en gedroogd zijn leg je de witte kanten op 
elkaar en naai je de zijkanten dicht; snij eventueel de bovenkanten af.

 × Neem het plastiek flesje en snij de bovenkant af. Plaats het flesje in het midden van het vaasje. 
 × Schik een mooi boeketje (droog)bloemen in het vaasje en klaar!

Deze knutseltip vind je met uitgebreide stap-voor-stap instructies terug op debanier.be/knutseltips


