Zelf een foto op hout maken
Welke materialen heb je nodig?
Om je foto op een stuk hout te plakken heb je de volgende materialen nodig:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een foto of afbeelding uit een laserprinter.
mod podge
gel medium
verfkwast
Spons
Plastic Pasje
stuk hout met een recht oppervlakte waarop je de afbeelding wil overbrengen.

(1) Een foto of afbeelding uit een laserprinter.
Ieder formaat laserprint kan hiervoor gebruikt worden, fotos uit een inkjetprinter zijn niet geschikt omdat
die inkt niet meer van het papier te halen is zonder te vlekken.
De inkt die je overbrengt zijn toners uit de printer.
Belangrijk, het papier moet gewoon zacht papier zijn dus absoluut geen fotopapier.
Zachter papier is later gemakkelijker te verwijderen. Spiegel deze horizontaal, zo komt uw foto in de
normale positie op het hout. Print uw foto uit op gewoon print papier (80gram)

(2) Mod podge.
Dit is te koop bij o.a. Pipoos of Action. www.pipoos.com of www.action.nl
Optioneel voor de afwerking van de print nadat het papier goed is verwijderd.
Dit is een lijmvernis.
Met modpodge wordt de afbeelding gefixeerd op het hout.
Je kunt de print ook met lichte pigmenten of houtolie nabewerken voor een diepere toon van het hout
maar wees daarmee voorzichtig.

(3) Gel Medium.
Dit is te koop bij o.a Artpixels www.artpixels.nl (doetinchem) of bij Pipoos www.pipoos.com
Gel medium is een bindmiddel van verf, dik en transparant.
Een Gel medium die je in Nederland bij de in hobbyzaken kunt kopen is van het merk Amsterdam.
Deze Gel is in tubes te koop maar ook in grote emmers voor als je veel of heel grote afbeeldingen op hout
wilt overbrengen.
Medium glans of hoogglans Gel is het meest geschikt.

Stap 1
Schuur het hout mooi glad. Een gladder afgewerkt oppervlak zal een scherpere afbeelding mogelijk
maken.

Stap 2
Smeer met een kwast het stuk hout in met een dunne laag gel medium
Als je teveel Gel Medium aanbrengt dan wordt het heel lastig om later het papier te verwijderen.
Met een te dunne laag Gel Medium zal het papier niet overal blijven plakken en de afbeelding zal dan ook
niet goed worden overgedragen aan het hout.
Probeer dus om een niet te dikke laag heel gelijkmatig op te brengen.

Stap 3
Aanbrengen van een afbeelding uit je laserprinter.
Natuurlijk moet deze ondersteboven op het hout liggen zodat de toner in contact is met de nog natte Gel
Medium.
Doe dit met zorg, verwijder alle luchtbellen door met een een pasje of iets gelijks over het papier te gaan.
Als het papier goed vastligt zorg je ervoor dat het gedurende minimaal een nacht absoluut niet van zijn
plaats verschuift.

Stap 4
De vierde stap is het verwijderen van papier.
De print moet minstens twaalf uur de tijd hebben om in de Gel Medium te trekken, daarna kun je het
papier flink nat maken. Maak het papier goed nat met een zachte spons. Wrijf hierna voorzichtig het
papier van het hout af. Let erop dat je niet te hard drukt omdat je anders de inkt die op het hout is
overgebracht eraf veegt.
Soms blijft er een lichte witte waas van het papier over de afbeelding hangen.
Wanneer je in stap 5 de Mod Podge of wasolie aanbrengt verdwijnt deze laatste waas en de afbeelding
wordt er een stuk scherper van.Veeg alle papierrestjes van het stuk hout af en laat het daarna even drogen.
Ga door naar de volgende stap!

Stap 5
Pak het potje met mod podge en smeer het oppervlakte met een schone kwast in om een transparante
vernis/lak laag over de foto aan te brengen. De mod podge is verkrijgbaar in een matte of een glimmende
variant. Je moet zelf maar even kijken wat je het mooiste vindt.

Stap 6
Laat alles nog een keer drogen.

Stap 7
Zet het stuk hout met de foto op een mooie plek in je huis neer zodat iedereen hem kan bewonderen

