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There are dozens of products in kitchen cabinets to 
brew awesome craft materials. Think of bread dough 
or perfectly kneadable clay, but also paper, primal 
paint and even snow can be made in no time.

In this handy book, over twenty recipes have been 
collected for various craft materials. Extensively 
tested by young and old and provided with original, 
feasible and above all really beautiful do it yourself 
ideas.

This book is suitable for both children from the age 
of five and adults. With lots and lots of photos with 
great exemples of all DIY’s.
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Van dit papier kun je prachtige kaarten 
maken. Of maak er een boekje van. 
Leg hiervoor witte vellen papier op de 
achterkant en naai de vellen aan elkaar 
vast met een naaimachine. Je kunt 
natuurlijk ook gewoon naald en (mooi) 
draad gebruiken.

Druppel de voedingskleurstof bij het  
water in het borrelglaasje en roer door. 
Doe de baksoda in een klein glas, voeg 
het gekleurde water toe en meng goed. 
Maak zo verf in verschillende kleuren.  
Gebruik aquarelpapier of ander 
dik papier als ondergrond voor je 
baksodaverf. Dun papier scheurt te snel 
als het een beetje nat wordt.
Als het hele papier zo’n beetje bedekt is 
met kleuren, kun je met een pipetje
(of spuitflesje) wat azijn op het papier 
druppelen of spuiten. Er ontstaat dan een 
chemische reactie. Interessant om te zien 
en het geeft een mooi effect!
Het resultaat wordt het beste als je kleuren 
gebruikt die een beetje op elkaar lijken. 
Blauw en groen combineren bijvoorbeeld 
heel mooi. Net als geel, oranje en rood.

TOVEREN MET VERF IS EEN FLUITJE VAN EEN 
CENT MET DIT RECEPT. HET RESULTAAT IS  
EEN PRACHTIG ABSTRACT KUNSTWERK.

TIP
 

Heb je geen pipetje? 
Houd dan een rietje in de vloeistof en duw je duim op de bovenkant. Het gekleurde water blijft nu in het rietje hangen. Houd het rietje boven het papier en laat er voorzichtig wat uit druppelen door je duim 

iets los te laten.


