101 karakters - no.47
Dit Histor verf-stappenplan is geschreven voor een
houten kastje, maar natuurlijk ook handig als je een
stoel of tafel karakter wilt geven. Door een paar kleine
dingen aan te passen (verander bijvoorbeeld kastdeurtjes
in zitvlak of tafelblad), kun je direct al aan de slag.
Veel plezier!
Credits karakter: Petra Renkema

Benodigdheden
• schuurpapier (bijv. korrel 180)
• Histor ontvetter
• lak acryl kwast en (velvet) roller
• afplaktape
• tamponneerkwast
• potlood
• dik papier voor de sjablonen
• scalpeermesje

Verf-stappenplan
1.	Maak je meubel schoon met warm water en Histor ontvetter.
Schuur het daarna licht op en plak alles wat je niet wilt schilderen
(denk aan scharnieren, schroeven etc.) af met tape.
2.	Zet het meubel eerst in de grondverf. Voor dit karakter raden
wij grijze grondverf aan. Breng de grondverf eerst royaal en in
lange banen aan met een kwast, rol het daarna glad met een
rollertje.

Histor grondverf en lak
• Histor Perfect Base Grondverf Acryl
voor hout Grijs
• Histor Perfect Finish Acryl lak Dille
• Histor Perfect Finish Acryl lak Bieslook
• Histor Perfect Finish Acryl lak Katoen

3.	Laat de grondverf goed drogen. Schuur het meubel daarna
licht op en stof het af.
4. 	Schilder met een velvetroller de deurtjes in de kleur Katoen.
Bij een tafel of stoel zou dit bijvoorbeeld het tafelblad of
zitvlak kunnen zijn.
5. 	Schilder de linkerzijkant van het kastje ook in Katoen,
de rest in Bieslook.

Alle Histor Perfect Finish Acryl lakken zijn
verkrijgbaar in zijdeglans & hoogglans.

6. 	De letters worden met een sjabloon aangebracht:
de horizontale letters in Bieslook, de verticale letters
in Dille. Je kunt deze sjablonen zelf maken met dik papier,
potlood en een scalpeermesje.

Tips
Zorg dat de ruimte waarin je gaat schilderen
goed geventileerd is en een temperatuur heeft
van ongeveer 20°C. Hierdoor drogen de grondverf
en lak beter. Ook raden wij aan de verftechnieken
eerst op een houten plankje te proberen.
Oefening baart kunst!

Voorbehandelen
Ga je aan de slag met een ongelakt, houten meubel?
Dan is ontvetten en licht opschuren (zie stap 1 van
het verf-stappenplan) genoeg. Is je meubel in minder
goede staat en misschien al eerder behandeld of
gelakt? Kijk dan op histor.nl/aandeslaginvierstappen
voor je met het verf-stappenplan van start gaat.

7. 	Plak het sjabloon van de komma op het bovenblad en schilder
deze in Katoen. Herhaal dit op de rechterzijkant.
8. 	Plak het sjabloon van de komma op de linkerzijkant en
schilder deze in Dille.
9. 	Schilder de kleine komma op de rechterdeur rechtsonder
in Bieslook.

Je zelfgelakte collector’s item is nu klaar!

