Acrylic Pouring
Een techniek in opkomst.
Wat heb je ervoor nodig en waar moet je opletten?
TIPS
Zorg dat je schilderdoekje waterpas ligt. Zet wat pinnetjes op de hoekpunten zodat je
gemakkelijk met je handen het doekje kunt optillen en tijdens het drogen het doekje niet
gaat vast zitten aan de ondergrond!
Leg een flink stuk karton onder het doekje (in een lage doos nog beter) om lekken op
tafel/grond te voorkomen. Werk op een plek waar je het ook een lange tijd horizontaal
kan laten drogen (minimaal 3 dagen).
VOORBEREIDEN







Recept, afwegen op weegschaal:
Advies: 3 kleuren plus wit (gebruik 2 keer de hoeveelheid wit) op 1 doek
gebruiken.
Hoeveelheid voor doekje van 20 cm x 20 cm
Per kleur die je kiest
o 10 gram kleur 1,
20 gram Floetrol (verkrijgbaar bij de huisschilder firma TROOST Berkel) ,
10 gram leidingwater
En daarnaast gebruik je wit (dekkend wit =titaanwit)
o 20 gram Titaanwit,
40 gram Floetrol,
20 gram leidingwater

Roer alle bekertjes goed door tot er een egaal mengsel ontstaat.
Voeg vlak voor het gieten 3 druppels haarolie van L'Oréal Paris Elvive Extraordinary Oil
toe aan elke kleur, behalve aan de kleur wit.
Na het toevoegen van de haarolie roer je het verfmengsel nog even door.
FLIPCUP TECHNIEK






Pak dan een (oude yoghurt) mengbeker
en giet eerst wit in de mengbeker,
vervolgens voeg je telkens een beetje
van de kleuren toe aan dit mengsel,
zonder te roeren, doe dit afwisselend. Je
ziet de kleuren op de witte verf liggen.
Neem het mengbekertje in de holte van
de ene hand en met de andere hand
plaats je het doekje in het midden ondersteboven op het bekertje. Houd het
doekje bovenop met vlakke hand vast en keer doekje en mengbekertje in één
keer om.
Laat de mengbeker ongeveer 3 minuten omgekeerd op het paneel staan en til de
mengbeker voorzichtig op. Na 3 minuten en laat je de beker leeglopen op het
paneel. Laat de verf rustig uitlopen, neem de tijd. Mochten de hoeken niet vanzelf
uitvullen, help dan een beetje door het doekje op te tillen en wat schuin te
houden. Let op laat het doekje horizontaal drogen (reken op 3 dagen minimaal)
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