
Glasstippen & Hergebruik
 
Lieve Stippers, 
 
Ik krijg heel erg veel vragen over glas stippen.
En eerlijk is eerlijk ik houd gewoon het aller meest van keramiek. Maar de vraag bleef
gesteld worden door jullie.  Dus ik startte een onderzoek om jullie vraag zo goed mogelijk
te kunnen beantwoorden.
 
Er zitten voor mijzelf een paar haken en ogen aan stippen op glas.
Ik vind het zelf niet fijn om dit in mijn ‘gewone’ huishoud oven te bakken. 
Wat als het knapt, en je wil erna lasagne of taart bakken…. Ik vind dat zelf niet fijn. Dus ik
bak glas absoluut niet in mijn  huishoudoven af.
 
Ik kies zelf alleen dik glas, dus geen dun fragiel glas.
Ik kies voor stevige flessen van de pasta saus, koffiemelk flessen, Hema
theelichtjeshouders en wel de ongekleurde.
De gekleurde hebben een coating waardoor ze niet afgebakken kunnen worden.
En ik heb prachtige kaarsenhouders gevonden in de winkel van Hip&His.
 
Ik ben gaan experimenteren met stippen op glas met verschillende soorten verf.
Glasverf is heel dun en vloeibaar, en op een rond object krijg je een enorme druppel en
loopt de verf naar beneden. Maar porseleinverf doet het juist prima en geeft een
verrassend leuk resultaat! Zelf heb ik voor dekkende kleuren gekozen, met name matte
verf van Kreul en dekkende kleuren van Pebeo.
 
Je kunt porselein verf in de fles gieten, dat deed ik bij de donkerblauwe, roze en zwarte.
Laat wat verf erin lopen doe de deksel erop en schud en draai net zo lang totdat de verf
egaal verdeeld is over de pot.
Je kunt er als het goed is niet meer doorheen kijken.
Ik koos voor Kreul 16637 en Pebeo mat zwart 201.
 
Ik heb ze drie à vier uurtjes laten staan en daarna op de kop op een rooster in de
gootsteen gezet. Op deze manier kan de overige verf eruit kan druppen. 
Daarna heb ik ze rechtop gezet en nog 24 uur laten drogen en vervolgens in mijn speciale
afbakstipoven afgebakken. Ik bak glas dus niet in mijn huishoudoven.
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Op de theelichtjes (van Hema) gebruikte ik een kwast.
Pebeo mat zwart 201 en Kreul 16633.
Het kan ook met een sponsje, maar dat vond ik zelf minder mooi en dekkend worden.
 
Ik gebruikte gewoon een kwast en plakte met schilderstape een band of een rand af. Zo
kun je in het midden van de pot een band zetten. Of schuin een helft schilderen.
 
De verf zet ik normaal op, niet te dik, met de kwast op en laat ik goed drogen. 
Vervolgens zet laat ik de verf goed drogen, en zet vervolgens een tweede laag verf op
met de kwast. Dan is het mooi dekkend, zeker omdat er kaarsen in komen. 
Verwijder bij de tweede laag meteen ook het tape.
Laat nu de verf heel goed drogen, daarna bak ik hem af volgens de bakinstructie die op
het potje van je gebruikte porseleinverf staat.
 
Als alles afgebakken is, ga ik stippen. Omdat je dan de producten overal vast kunt
pakken.  Op de flessen maakte ik met de sjablonen uit onze eigen collectie een Bij,
Vliegend Hert, Lobster en een Ornament.
 
Op de theelichthouders zette ik andere vormen met andere sjablonen uit onze eigen
collectie. Ananassen, hartjes en natuurlijk rondjes. Eigenlijk kan en mag alles. Kies wat je
mooi vind en wat jouw leuk lijkt! Want jij bent de artiest en het komt altijd goed! 
 
Ik stip daarbij net als op Keramiek.
Maar kies dan wel voor dekkende kleuren, met name van Kreul en Pebeo. Maar kies
vooral wat je mooi vind en wat je aanspreekt. Dekkend werkt vooral fijner. 
 
Laat je stipwerk minimaal 24 uur drogen en bak het dan.  Als je meer wilt weten over
afbakken vind je op mijn website een uitgebreide pagina over afbakken.
Ik bak hem niet af in mijn huishoudoven, dus in mijn speciale afbakstipoven.
 
Zelf aan de slag gegaan?
Deel dan je resultaat met de #gestiptvolgtjou
Dan maak je ook nog kans op een stippakket.
Heel veel liefs, 
Brechtje
 
Ontwerp Glasstippen & hergebruiken © 2020 Ge-Stipt
Benodigdheden zijn te vinden in mijn webshop: www.ge-stipt.nl
Niets uit dit patroon - uitgave mag worden vermenigvuldigd.
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Verzamel wat lege potten die je leuk
vind. Geen fragiele dunne potten van
glas, maar dik stevig glas.  
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Lege potten
theelichthouders Hema
Kaarsen houders His&Hip
Porseleinverf, bij voorkeur dekkend
Pebeo mat 201 zwart
Kreul 16633 
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Je kunt porselein verf in de fles
gieten, dat deed ik bij de

donkerblauwe roze en zwarte. Laat
wat verf erin lopen doe de deksel
erop en schud en draai net zo lang

totdat de verf egaal verdeeld is over
de pot.

Op de theelichtjes 
(van Hema) gebruikte ik een kwast.

Pebeo mat zwart 201 en Kreul 16633.
Het kan ook met een sponsje maar dat
vond ik zelf minder mooi en dekkend

worden.

Gebruik gewoon een kwast plak met
schilders tape een band of een rand af. 

 
Zo kan je in het midden van de pot een

band zetten. Of schuin een helft
schilderen.

Ik zet de verf normaal op met een
kwast niet te dik.

Laat daarna de verf goed drogen, en
zet vervolgens een tweede laag verf

op met de kwast.
Dan is het mooi dekkend, zeker omdat
er kaarsen in komen. Verwijder bij de

tweede laag meteen ook het tape.
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