
 

 

 

 

 

Wat is Décopatch? 

Décopatch is het decoreren van voorwerpen met stukjes Décopatch papier door middel van de decoupage-

techniek. Bij gebruik van verschillende dessins ontstaat een soort “patchwork”. Het is een heerlijk ontspannen 

bezigheid, met een snel resultaat! Het originele Décopatch® papier heeft een prachtige kwaliteitsbedrukking 

en is afgewerkt met een dun laagje lak, waardoor het tijdens het plakken niet scheurt en verkleurt.  

 

Wat kan je decoreren met Décopatch? 

Je kunt het zo gek niet bedenken of het is te beplakken met Décopatch® papier. Het speciale papier plakt in 

combinatie met de originele Décopatch® lijm/lak op alle effen en oneffen ondergronden, zoals: papier-maché, 

hout, metaal, plastic, blik, glas, keramiek en piepschuim. Er zijn vele papier-maché ondergronden van o.a. dieren 

en figuren beschikbaar, maar Décopatch is ook heel goed toepasbaar op meubels en woonaccessoires! 

 

Handleiding decoupage-techniek met Décopatch 

 

1. Scheur het papier in dezelfde richting als de vouwlijn in stroken en scheur van de stroken kleine stukjes. 

Scheuren is eenvoudig, maar knippen mag ook. 

Voor grote oppervlakten kan je grotere stukken gebruiken, voor de kleine oppervlakten scheur je het 

papier in wat kleinere stukjes. Bij rondingen, bochtjes of uitstekende delen  is het makkelijker om kleine 

stukjes te gebruiken. Als je strakke lijnen wilt, dan gebruik je de rechte buitenkanten of je knipt stukjes. 

 

2. Breng een laagje lijm aan op een stukje van de ondergrond (dus niet op de achterkant van het papier). 

Bij poreuze ondergronden kan je het beste twee dunne laagjes aanbrengen. Wanneer je de eerste laag 

aanbrengt dan trekt deze gelijk in de ondergrond. Het tweede laagje blijft vervolgens wat langer nat.  

Gebruik niet teveel lijm!  

De lijm droogt transparant op, maar teveel ophoping van de lijm blijft zichtbaar en wordt hard. 

TIP: doop alleen het puntje van het kwastje in de lijm.  

 

3. Pak een stukje papier op met het (natte) kwastje en breng dit aan op de nog natte, ingelijmde 

ondergrond. Druk vervolgens met hetzelfde kwastje het stukje papier stevig aan veeg van het midden 

uit naar de buitenranden. Eventuele vouwen of rimpels strijk je op deze manier glad. 

Let op dat de ondergrond goed is ingelijmd en het gehele oppervlak van het stukje papier bedekt.  

Heb je de ondergrond niet goed ingelijmd, dan ontstaan er luchtbellen onder het papier, of de randjes 

blijven niet plakken. 

Mocht de ingelijmde ondergrond toch droog geworden zijn, dan kan je beter het stukje papier 

verwijderen, de ondergrond opnieuw inlijmen en een nieuw stukje plakken. 

TIP: Doop het kwastje niet opnieuw in de lijm bij het aandrukken!  

Het papier heeft een flinterdun laklaagje en is daardoor sterk, maar de lijm gaat hierdoor niet door het 

papier heen. Teveel lijm veroorzaakt rimpels. Kleine rimpels verdwijnen nadat de lijm is opgedroogd. 

 

4. Aansluitend lijm je een volgend stukje van de ondergrond in, naast het reeds geplakte deel. Een 

volgend stukje papier plak je (op dezelfde manier als bij stap 2) iets over de rand van het eerste stukje 

papier (1 tot 2 mm). Grotere overlapping is geen probleem, maar kost wat meer papier.  

Bij droging krimpt het papier enigszins en op door de kleine overlapping voorkom je onbedekte deeltjes.  

 

5. Herhaal stap 2, 3 en 4 tot het hele voorwerp is gedecoreerd. 

 

6. Je kunt het voorwerp nogmaals aflakken met lijm, gemengd met glitters voor een subtiele glitterglans. 

Ook kan je het voorwerp extra versieren met bijvoorbeeld bolletjesband, parel stippen, strikjes, etc. 

Wil je het voorwerp gebruiken om bijvoorbeeld voedsel op te serveren of wil je een matte, hoogglans of 

UV bescherming? Lak het dan af met de AquaPro Vernis. 

 

7. Het gebruikte kwastje spoel je uit met water, dan kan je deze later weer gebruiken.  

Ook als het kwastje tijdens het plakken harder wordt of als er lijm ophoopt in het kwastje, spoel deze  

dan tussendoor uit met water. Wel goed afdrogen als je direct weer verder gaat met plakken of lakken! 

 

Heb je nog vragen? 

Ik help je graag!  Bel: 06 1281 0944  of stuur een Email naar: mail@trixxcreatief.nl  
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