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Transfer met Annie Sloan Chalk Paint is een hele mooie effectieve maar ook simpele 
techniek waardoor u echt hele speciale dingen kunt maken. 

Wat is Transfer en hoe doe je dat 

U meubelstuk heeft u natuurlijk conform onze gebruiksaanwijzing schoongemaakt en 
ontvet en inmiddels volledig geschilderd. En de verf is helemaal droog ( wij adviseren 
minstens één nacht droogtijd). Nu gaan we beginnen met Transfer 

 Wat u nodig heeft is een laserprinter of figuren of foto's die zijn afgedrukt op 
een laserprinter. Dat hoeven geen foto's of afbeeldingen te zijn maar kunnen 
ook figuren of letters zijn. Druk het af op de grote die u wilt bedekken op uw 
kast, paneel of muur. (het afdrukken met een inkt jet printer werkt niet dan 
gaat de inkt lekken) 

 Druk het gelijk af op de juiste grote die u nodig heeft en altijd afdrukken in 
spiegelbeeld 

 Smeer het gedeelte in met Image medium van Annie Sloan ( vroeger 
decoupage lijm) 

 Plak het papier met de inkt richting op de kast en zorg dat u met een 
schuimroller het papier goed aandrukt op de lijm zodat er geen luchtbelletjes 
zijn en het strak is aangebracht.  

 Laat het heel erg goed drogen. U moet zeker weten dat de lijm volledig droog 
is voor u verder gaat.  

 U pakt een bakje met water en gaat het volledig droge papier nat maken met 
uw duim of met een doekje. 

 Herhaal de vorige stap na ongeveer 5 minuten nog een keer 

 Weer vijf minuten laten intrekken 

 Als het papier helemaal nat is gaat u met uw duim het natte papier los wrijven 
en heeft u een geweldige afbeelding in de verf staan 

 Gebruik altijd Image medium andere soorten kunnen verkleuring geven op de 
verf. 

 

https://www.shabbytreats.com/annie-sloan-chalk-paint-gebruiksaanwijzing/
https://www.shabbytreats.com/decoupage-lijm-van-annie-sloan.html

