
Handleiding bij P@K & PL@K techniek 

 

 

 

Keuze van het papier 

Je kunt allerlei soorten papier gebruiken. Inpakpapier is wat dunner dan behang en scheurt makkelijker 

Als je een voorwerp hebt met veel randjes, hoekjes kun je het beste inpakpapier gebruiken. 

Er zit verschil in de papiersoorten. Het een scheurt makkelijker dan het ander.  

Het ene papier werkt lekkerder dan het ander, het is dus ook een kwestie van uitproberen. 

Papier heeft ook een scheurrichting net als bij stof. Meestal scheurt het makkelijker in horizontale richting.   

Als je kiest voor papier met metaalachtige kleuren erin, zoals zilver of goud, (kerstpapier) Kan het gebeuren dat het papier zodra 

je het hebt ingesmeerd gaat omkrullen. Je kunt het wel gebruiken, maar je moet het met geduld voorzichtig terug krullen en 

aanbrengen, er extra lijm eroverheen smeren. 

Ook tijdschriften en kranten zijn goed te gebruiken voor de P@K & PL@K techniek. Ook hiervoor geldt weer dat al het papier 

weer verschillend reageert. Laat de P@K & PL@K lijm langer inwerken als het papier wat stugger is. 

Elk papier heeft dus een eigen karakter, gebruiksaanwijzing! Uitproberen en oefenen is mijn advies. 

Behang kun je ook gebruiken, maar je moet je het behang met de P@K & PL@K lijm wat langer laten intrekken. 

Ongeveer een kwartier of langer. Je zult voelen dat het papier zachter en flexibeler wordt en makkelijker aan te  

brengen is. 

 

 

Voorwerpen/artikelen bewerken 

Je kunt allerlei voorwerpen gebruiken, alle materialen ( behalve stof en leer ) zijn te bewerken met de P@K & PL@K  

techniek. 

Ik adviseer iedereen die voor het eerst iets gaat bewerken, om met een proef voorwerpje te beginnen.  

Iets kleins en simpels zoals een schoteltje, bordje. 

Je scheurt/knipt het papier in de gewenste repen/vormen. Je smeert de achterkant van het papier met een platte brede kwast 

in(formaat van kwast kun jezelf kiezen) . Gebruik lekker veel lijm.  

Alle overtollige lijm droogt vanzelf weer op. Je plakt de stroken, rondjes, plaatjes papier op de gewenste plek. 

Als je hoekjes om moet, zoals bijv. bij een map, schrift of bord. Moet je het papier niet te strak opplakken. Het papier zet uit door 

het gebruik van lijm, als het droogt krimpt het enigszins. Druk het papier goed in de randen. Bij een schrift zoals hiernaast, is het 

slim om het papier naar binnen door te plakken, zodat het papier houvast heeft. Als je het voorwerp beplakt hebt, ga er dan met 

wat lijm en je vingers overheen, druk alles nog even aan en leg het dan te drogen. 

 

 

Rustig Laten Drogen 
Laat het voorwerp rustig drogen, niet bij de verwarming of andere warmtebron laten drogen. Je voorkomt hiermee dat het 

voorwerp te snel droogt en het papier weer loslaat. Mochten er toch stukjes papier los zijn gelaten, plak deze opnieuw even vast. 

Als je een schaal/bord met diepte beplakt moet je rekening houden met het uitzetten en krimpen van het papier. Dus ruim papier 

gebruiken en goed aandrukken. Mocht het na het drogen toch loslaten, maak een paar sneetjes in het bewerkte bord, smeer er 

P@K & PL@K lijm onder, plak er als het nodig is nog wat papier bij om de sneetjes weer te dichten. 

 

 

 

Afwerken met verschillende soorten lak 

Als het een siervoorwerp is, zoals vaas, beeld, spiegel kun je het voorwerp met transparante spuitlak afwerken. 

Heb je gebruiksvoorwerpen die je vaker in je handen hebt, zoals mappen, meubels, voorwerpen die tegen weer en wind moeten 

kunnen, zoals een fiets of vogelhuisje, dan adviseer ik Paverpol (textielverharder): 2 weken laten uitharden voordat de 

voorwerpen naar buiten kunnen. Beiden te verkrijgen bij hobbywinkels. 

Voor het afwerken van meubels kun je ook watervaste parketlak gebruiken. 

 

 

 

 

Gebruik van kantjes bandjes en stofjes. 

Je kunt applicaties, bandjes van stof gebruiken om de beplakte voorwerpen verder te decoreren. 

Hiervoor gebruik je paverpol  (textielverharder). 

Je stopt het bandje in de pot met paverpol, laat het uitlekken /knijpt het uit en plakt het op het gewenste voorwerp.  

De lijm is in het begin wit, maar droogt transparant en keihard op. 

Je hebt tegelijk een beschermlaagje aangebracht.  

Leef je uit! 
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