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Glitterverf maken is heel simpel. Je kan glitterverf maken met alle soorten water 
gedragen verf zoals: 

 
 Krijtverf 
 Acrylverf 
 Kalkverf 
 Annie Sloan Chalk Paint 
 Latex 
 Muurverf 

 
Allereerst kies je wat voor soort glitters je wilt gebruiken en er is keuze uit: 

 
 Polyvine Glitter Maker Zilver 
 Polyvine Glitter Maker Regenboog 
 Polyvine Glitter Maker Roze 
 Polyvine Glitter Maker Goud 

 
Glitterverf maker 

 
Glitterverf maken is heel simpel. Je koopt 75 gram glitters voor iedere liter verf die je 
nodig hebt. Voorzichtig in hele kleine beetjes voeg je het toe aan de verf en hij blijft 
continu roeren. Zorg dat de glitters niet gaan klonteren. Neem er de tijd voor om het 
echt langzaam te doen. Nadat je de glitters hebt toegevoegd aan je Verf of Muurverf 
ben je klaar om het aan te brengen. Doe dat met een roller met ultra korte haren 
zodat je druk kan zetten op het oppervlak en de glitters en de verf gelijkmatig kan 
aanbrengen en goed kan verdelen. 

 
Toepassingen Glitterverf 

 
Glitterverf die je zelf gemaakt hebt kan je op alles aanbrengen, op kasten, spiegels, 
ornamenten, op je muur er zijn zelfs klanten die het door de verf hebben gedaan en 
hun keuken hebben gedaan. Dat is allemaal een kwestie van smaak. Eén beloven wij 
je krijgt een spectaculair effect met glitters en het is zeker heel bijzonder. 

 
Meest spectaculaire effect 

 
Maak je keuze altijd op basis van de kleur verf die je gebruikt. Zo zal je als je zilver 
gaat toevoegen bij een lichte kleur weinig effect hebben, maar gebruik je het in een 
donkere kleur zoals Aubusson Blue of Graphite ( en zo zijn er veel meer kleuren) dan 
is het effect echt heel erg gaaf. Verder spreekt het voor zich dat de hoeveelheid 
glitters die je gaat toevoegen ook bepalend is voor het effect dat je zult bereiken. 

 
Glitterverf maken kopen in Goud – Zilver – Roze of Regenboog 
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