
Handleiding verwerken van meubel-ornamentjes. 
 

- LEES EERST AL DEZE STAPPEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT JE 
BEGINT 

- buig de ornamentjes NIET want dan breken ze. Wil je ze op een 
gebogen oppervlak gebruiken, verwarm ze dan voorzichtig met een 
föhn of in de magnetron (enkele seconden en niet te hoog wattage) 
daarna VOORZICHTIG in vorm buigen. Je kunt het ornamentje met 
tape (zonder lijm nog) op het gebogen oppervlak vast tapen als het 
nog warm is.  Laat vast getaped en in vorm afkoelen 

- zorg ervoor dat het oppervlak waar het ornamentje moet komen 
stof- en vetvrij en glad is 

- het ornamentje moet op het oppervlak gelijmd worden. Dit kan met 
een lijmpistool gebeuren of met traditionele houtlijm (duurt alleen 
lang voordat het droog is) of constructielijm. Er bestaan 
tegenwoordig ook hout- en contructielijmen die sneller drogen. 

- gebruik GEEN seconden-lijm en ook geen nagellijm (nepnagels) 
- gebruik je lijm die een lange droogtijd heeft, zorg dan dat je het 

ornamentje vastzet met tape en laat een aantal uur drogen. Daarna 
kun je de tape er voorzichtig afhalen 

- als het ornamentje bevestigd zit kun je het meubel gaan schilderen 
en het ornamentje daarin meenemen 

- als je je meubel 2x verft, dan het ornamentje ook. 
- als afwerking kun je heldere wax en daarna eventueel ook donkere 

wax (om een verouderde look te creeeren) gebruiken 
- sommige ornamentjes met veel details kunnen enkele luchtbelletjes 

bevatten. Hier kun je met verf overheen schilderen. 
- deze ornamentjes kunnen bijna overal op gebruikt worden, zowel 

BUITENS als BINNENS huis 
- gebruik je het buiten, neem dan wel lijm die ook voor buiten 

geschikt is 
- voor buiten geen wax gebruiken en wil je het toch afwerken gebruik 

dan matte vernis maar je kunt het ook zonder afwerking laten 
 
Advies: 
Wees voorzichtig met de ornamentjes, buig ze niet voordat ze warm zijn. 
Ornamentjes kunnen breken en wij nemen geen gebroken ornamentjes 
retour. De aanschaf en het risico tijdens het vervoer zijn voor rekening 
van de koper. 


