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Annie Sloan Craqueleur een speciale set wat gemaakt is om op een goede manier 

samen met Annie Sloan Chalk Paint verwerkt te worden. Maar voor we ingaan op het 

product, willen wij u eerst goed uitleggen wat het nu eigenlijk precies is. 

Annie Sloan Craqueleur wat is dat 

Crackle Paint 

De eerste en makkelijkste techniek is om Annie Sloan Chalk Paint aan te brengen op 

het blad van de tafel of het oude brocante kastje. U brengt een dikke laag Annie 

Sloan Chalk Paint aan die u zowel horizontaal als verticaal over elkaar heeft 

aangebracht. De Annie Sloan Chalk Paint moet direct na het aanbrengen verwarmt 

worden met een föhn, u blijft föhnen tot u ziet dat de Annie Sloan Chalk Paint ™ 

volledig droog is en gaat barsten en er hele mooie grote droge opengebarsten lijnen 

ontstaan. Nadat u dit heeft gedaan, pakt u de Soft Wax , Clear deze gaat u uitwrijven 

met een oud wit laken van 100% katoen en brengt u goed aan. De Clear Wax moet 

nog nat zijn  als u aan de volgende stap gaat beginnen, om met een nieuw stuk laken 

de Soft Wax Dark aan te brengen. Dit gaat u inwrijven door de Clear Wax heen en 

moet u goed inwrijven in de ontstane gebarsten lijnen. U kunt zelf bepalen hoe 

donker u het effect wilt hebben door de hoeveelheid Dark Wax die u aanbrengt. Ook 

de texturen die ontstaan zijn natuurlijk afhankelijk van hoeveel Dark Wax welke u 

inwrijft per cm2. De teveel aangebrachte Dark Wax die u misschien op sommige 

plaatsen heeft aangebracht kunt u er af halen door op die plaatsen opnieuw Clear 

Wax aan te brengen waarmee u het kunt verwijderen. U krijgt op deze manier echt 

een heel mooi oppervlak. Deze techniek komt in onze workshops uitgebreid aan de 

orde als één van de zes technieken die wij u leren en samen met u oefenen zodat u 

dit zelfstandig beheerst.  

Annie Sloan Cracqueleur 

De tweede techniek Annie Sloan Craqueleur is om een effect te krijgen met een heel 

erf fijn patroon van kleine cracks die bijna lijken op marmer of wat je ziet op een oud 

olieverf schilderij. Je kunt het zien op bijgaande foto wat een gedeelte is van de 

Mona Lisa daar zie je de cracks heel erg duidelijk. Dit is het effect wat we nu voor u 

gaan beschrijven. U brengt de Annie Sloan Chalk Paint aan op het meubelstuk of 

spiegel, aardewerken potten tafelblad of wat het dan ook is wat u wilt gaan 

behandelen. U laat de Chalk Paint™ van Annie Sloan drogen, ongeveer de tijdsduur 

van een lekker bakje koffie en u brengt de tweede laag Annie Sloan Chalk Paint aan 

zodat het goed gedekt is geverfd. U laat dit minimaal 1 uur uitharden zodat de Annie 

Sloan Chalk Paint volledig droog is. 

Annie Sloan Craqueleur aanbrengen 

 U brengt met een kwast Annie Sloan Craqueleur stap 1 aan. U brengt het 

egaal aan over het gehele oppervlak wat u wilt behandelen in één laag. U 

moet dit laten drogen, mag dit niet verwarmen of het proces versnellen dit 



heeft echt droogtijd nodig. Minimaal 20 minuten, maar veiligheidshalve 

adviseren wij u een half uur. 

 Daarna brengt u Annie Sloan Craqueleur stap 2 aan. Dit doet u met een 

schone kwast, mag niet dezelfde kwast zijn die u bij Annie Sloan Craqueleur 

stap 1 heeft gebruikt. De hoeveelheid die u aanbrengt gaat bepalen hoeveel 

cracks er zullen ontstaan en hoe klein of groot de scheuren zijn.  

 Na het aanbrengen moet u dit direct föhnen tot het volledig droog is. Na het 

afkoelen brengt u een goede bescherming aan met Annie Sloan Clear Wax. 

Deze techniek gaat heel erg goed samen met decoupage, transfer en met 

sjabloon effecten.  


