
1

Een plank - vele ideeën

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Grenen plankje, ca. 500 x 200 x 20 mm 606723 2

Grenen lat, ca. 10 x 30 mm               610609 1

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, wit 609949 1

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, asgrijs 609916 1

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, zwart 609938 1

Marabu Mixed Media Acryl Color, blauw, 100 ml 584371 1

Ophang ogen, ca. 18 mm, 10 stuks 287032 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Voordeelset schuurpapier 603013

Steekbeitel set 320148

OPITEC decoupeerzaagbeugel 350091

 Bankhamer 343044

Silhouette® transperfolie, ca. 1 m x 31,5 cm 527861 1

Silhouette® premium vinylfolie, ca. 1 m x 21 cm, zwart 527724 1

SILHOUETTE CAMEO 3® - snijplotter 611063

  Penseel, 10 stuks   490191

Handleiding
S013G002

Houten plank met Hert:
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De plankjes en het benodigde gereedschap op de werkmat klaar 
leggen.

De plankjes aan de voorkant en zijkant met de zaag en steekbeitel 
bewerken.

De plankjes worden eerst in asgrijs - zwart - wit geverfd, tussendoor de 
verf goed laten drogen.

De plankjes worden met schuurpapier eerst geschuurd.

De plankjes aan de voorkant en zijkant met de hamer bewerken, tot 
het er 'oud' uitziet.

Met grote streken wordt de blauwe verf opgebracht - laten drogen - met 
wit sprayen - weer goed laten drogen en tot slot worden de geverfde 
plankjes nogmaals geschuurd, voor een vintage effect.

Het sjabloon voor het hert kunt u terugvinden op www.opitec.nl/sjablonen
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Het motief met de CAMEO snijmachine op de Silhouette Premium 
vinylfolie zwart plotten en het motief verwijderen (het overtollige folie 
verwijderen) en met de Silhouette transferfolie op de houten plankjes 
overdragen. Tot slot worden op de achterkant de ophangogen, 
geplaatst.

Houten plank met verlichte flessen

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Glazenfles - windlicht, 2-delig 545737 3

LED-micro lichtsnoer, 20 LED's 441549 3

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, steengrijs 609905 1

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, creme 609824 1

Pébéo acrylverf spray, chocolade, 100 ml 609282 1 

Grenen latten, ca. 1000 x 18 x 56 mm               992154 4

Grenen latten, ca. 1000 x 18 x 93 mm               992165 2

Houten vierkanten, ca. 30 x 30 x 30 mm, 10 stuks 630980 1

Spaanplaat schroeven, ca. 4 x 40 mm, 100 stuks 260192 1

Spijker assortiment, 750 stuks 289065 1

Schroefogen, ca. 10 x 3 mm, 100 stuks 283021 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Bevestigingsbeugel, ca. 21 mm 225018   2

Ponal® Express houtlijm, 120 g 301149

Steekbeitel set, 4 stuks 320148

 Bankhamer 343044  

OPITEC decoupeerzaagbeugel 350091  

Schuurpapier 603013  

Penseel 490191  

Boormachine 317903  



1

3

5

4

2

4

De grenen plankjes op verschillende lengtes inkorten. Op de voorkant en 
zijkant met de zaag, hamer en steekbeitel bewerken, voor een vintage 
effect.

De grenen latjes (1000 x 18 x 56 mm) door de helft en op de achterkant 
van de latjes, met spijkers bevestigen.

De vierkanten en plankjes met de PintyPlus® krijtverf spray steengrijs - 
creme en Pébéo acrylverf spray chocolade verven.

De vierkanten met de Ponal houtlijm aan de voorkant van de plankjes 
vastlijmen. Aan de achterkant met spaanplaat schroeven vastschroeven en 
aan de voorkant elk en schroef oog plaatsen.
De ketting van de windlicht flessen iets inkorten. Het lichtsnoer in de 
flessen hangen en de flessen aan de schroefogen hangen.
Aan de achterkant, om het te kunnen ophangen, de bevestigingsbeugel 
plaatsen.

Op de voorkant van de samengevoegde plankjes, aan de bovenste plank, 
3 gaten voor de vierkanten boren.

Belangrijk
Elke keer de verf goed laten 
drogen en dan met de 
volgende kleur verdergaan. 
Daarna met schuurpapier 
goed schuren, voor een 
vintage effect. Op de 
voor- en achterkant van de 
houten vierkanten gaten 
voorboren.
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De grenen plankjes met schuurpapier iets opschuren. De grenen latjes aan de achterkant met spijkers bevestigen.

   Houten plank - String Art- met LOVE

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Grenen plankje, ca. 200 x 200 x 20 mm 607143 4

Grenen lat, 10 x 30 x 250 mm               610609 4

Katoendraad, naturel, 160 m 537012 1

Borduurgaren set, roodtinten, 6 stuks 554060 1

Marabu Mixed Media Acryl Color, geel, 100 ml 584245 1

Marabu Mixed Media Acryl Color, oker, 100 ml 584337 1

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, creme 609824 1

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, zwart 609938 1

Ophang ogen, ca. 18 mm, 10 stuks 287032 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Spijker assortiment, 750 stuks   289065

 Bankhamer   343044

Voordeelset schuurpapier   603013

Penseel 490191

 Schrijf-/tekenpotloden

 Papier 
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De Marabu Mixed Media acrylverf geel en oker mengen en de plankjes 
daarmee aan de voorkant verven en laten drogen.

Met der PintyPlus® krijtverf spray crème verven - laten drogen, dan met de  
PintyPlus® krijtverf spray zwart verven - laten drogen en met het schuur-
papier schuren, zodat de onderste kleur iets te voorschijn komt.

Op een vel papier worden de letters in de grootte van ca. 13 - 14 cm 
getekend, uitgeknipt en op de geverfde plankjes gelegd.

De spijkers worden nu met het katoenkoord rondom, kriskras omwikkeld.

Volgens het sjabloon worden de letters of het motief vastgespijkerd, 
daarna kan het papier verwijderd worden.

Het hart wordt in het miden met het rode borduurgaren benadrukt.
Tot slot worden aan de achterkant de ophangogen geplaatst.
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De 6 latjes worden met de hamer, steekbeitel en zaag zolang bewerkt 
totdat een vintage effect is bereikt.

De bewerkte latjes worden aan de achterkant met spijkers 
bevestigd.

Houten klok

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Koperen hanger rond 585193 2

Koperen hanger donut 585241 2

Kwarts-uurwerk tot 17 mm wanddikte 479322 1

Metalen wijzerpaar 113613 1

Grenen latjes, ca. 15 x 60 x 500 mm 642714 6

Grenen latjes, ca. 15 x 40 x 500 mm 642211 2

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, zwart 609938 1

Marabu Do-it spray, koper, 150 ml 568902 1

Hobby Line lak spray, zijdemat, 400 ml 448714 1

Ophang ogen, ca. 18 mm, 10 stuks 287032 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Spijker assortiment, 750 stuks 289065

 Bankhamer 343044

Steekbeitels   320148

Boormachine 317903

Batterij 210614

Schuurpapier 603013

OPITEC decoupeerzaagbeugel 350091



3

5

7

4

6

8

8

Met de boormachine wordt in het midden een gat geboord om het 
uurwerk in te bevestigen.

De wijzers en de kleine spijker, voor het bevestigen van de koperkleurige 
hanger, worden met de Marabu Do-it spray in koper geverfd.

De afstand van de wijzers afmeten en de koperhanger met de kleine 
spijkers bevestigen.

De grenen plankjes worden aan de voorkant met de PintyPlus® krijtverf 
spray geverfd,  laten drogen, met schuurpapier schuren en met de zijde-
mat lak besproeien.

De wijzers en het uurwerk bevestigen.

Tot slot worden aan de achterkant de ophangogen geplaatst.
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De 10 latjes naar elkaar leggen. Een hart op papier tekenen, afmeting hart uitrekenen. Dat hangt af van de 
lengte van de lichtslang, ca. 80 cm hoog en ca. 86 cm breed.

Houten hart met verlichting

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Lichtslang, 30 LED's 425549 1

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, wit 609949 1

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, creme 609824 1

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, asgrijs 609916 1

Grenen latjes, ca. 1000 x 18 x 56 mm 992154 3

Grenen latjes, ca. 1000 x 18 x 93 mm 992165 10

Bevestigingsbeugel, ca. 21 mm 225018 3

Schroefogen, ca. 10 x 3 mm, 100 stuks 283021 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Schuurpapier 603013

OPITEC decoupeerzaagbeugel 350091

 Bankhamer 343044

Spijker assortiment, 750 stuks 289065

Boormachine 317903

Steekbeitels 320148

Figuurzaag 317925

Papier

Schaar

Schrijf-/tekenpotlood
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Het hart uitknippen en op de latjes leggen.

Aan de achterkant worden de smalle latjes  met spijkers bevestigd.

Met een afstand va ca. 10 cm met de boormachine kleine gaatjes boren.

Met een potlood aftekenen. De latjes in de hartvorm zagen.
De latjes worden met de hamer, steekbeitel en zaag zolang bewerkt totdat 
een vintage effect is ontstaan.

Met de PintyPlus® krijtverf spray crème verven - laten drogen - met 
asgrijs verven - laten drogen en dan met wit besproeien en ook weer 
laten drogen. Tot slot met schuurpapier schuren totdat een vintage 
look is ontstaan.

De schroefogen er zover indraaien dat het lichtsnoer er net doorpast. 
Lichsnoer vanuit het midden uit bevestigen en buitenom het hart leggen. 
De batterijhouder aan de achterkant bevestigen. De bevestigingsbeugels 
tot slot ook aan de achterkant, 
bevestigen.

Veel plezier gewenst!
Het Opitec Creatief-Team

S013G002


