
DIAMOND PAINTING 
INSTRUCTIES
INHOUD VAN DE VERPAKKING

• Zelfklevend canvasdoek 
• Verschillende kleuren steentjes
• Bewaarzakjes en stickers voor de steentjes
• Pincet
• Pennetje
• Wax
• Schudbakje

HOE GA JE TE WERK? 

STAP 1. 
Haal alle benodigdheden uit de verpakking en controleer of alles aan-
wezig is. 

STAP 2. 
Allereerst leg je het canvasdoek op tafel met de beschermfolie er nog 
overheen. Je opent eerst een hoek van het canvasdoek door de be-
schermfolie er iets af te trekken en dit vouw je dubbel. In de praktijk 
werkt het, het beste om in delen te werken bijv. als je links bent start je 
links onderin en als je rechts bent rechts onderin, anders veeg je steeds 
over de plak laag met je arm. Je werkt dan de kleuren af in het gebied 
waar je de folie hebt verwijderd, als dat klaar is ga je weer een stap 
verder.

(LET OP! Verwijder niet direct alle folie van je canvasdoek, door het 
aantrekken van stof en vuil zal het niet meer goed plakken)
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TIPS

• Is het canvas gekreukeld? Leg het canvas een 
nachtje onder een zwaar boek of rol het terug. Op 
een recht canvas zullen de steentjes beter plakken.

• Als het pennetje de steentjes niet meer goed op-
pakt, moet je de wax vervangen. Met de pincet kun 
je de wax uit het pennetje verwijderen en zoals bij 
stap 4 beschreven nieuwe wax pakken.

• Stop je tussentijds met de painting, vouw de folie 
dan weer terug om je werk goed te beschermen. 

• Als een steentje niet helemaal recht ligt kun je met 
de pincet het steentje alsnog recht leggen. Het is 
belangrijk om netjes te werken en alle steentjes 
recht tegen elkaar te leggen. Dit geeft een mooier 
eindresultaat.

• Mogelijk blijven er steentjes over, deze kun je als 
reservesteentjes gebruiken. 
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STAP 3.
Op het canvas staat een legenda die je vertelt welke symbool bij welke 
kleurcode hoort. De kleur code komt overeen met de code die je op je 
zakje met steentjes hebt staan.

Je opent het zakje steentjes (de kleur waarmee je wilt beginnen) en legt 
ze in het schudbakje. 

STAP 4.
Pak de pen, dip het zachtjes in de wax en pak dan een steentje op met 
het puntje van de pen om het steentje vervolgens op het canvas aan te 
brengen. 

Het pennetje uit de verpakking heeft twee zijdes. Een zijde voor het 
plakken van één steentje en een zijde voor het plakken van meerdere 
steentjes tegelijk. Schud de steentjes in het schudbakje zo dat er een 
aantal steentjes naast elkaar liggen die je met de pen en een beetje wax 
op kunt pakken. 

STAP 5. 
Als je alle kleuren (in het gebied waar je de folie hebt verwijderd) hebt 
gedaan, ga je verder met een volgend stukje. De steentjes die je nog 
over hebt in je schudbakje, kun je opbergen in de bijgevoegde hersluit-
bare zakjes. Het is handig om met een stift de kleurcode te noteren om 
ook later nog te weten welke kleur het is. 
Herhaal nu de stappen tot de painting helemaal af is. 

STAP 6.
Als je alle steentjes bevestigd hebt, is je diamond painting klaar. Leg 
het folie weer even terug er overheen en druk alle steentjes even goed 
aan. (Voor extra stevigheid gebruik je de diamond painting roller). Je 
kunt er nu voor kiezen om het in te lijsten of zo op te hangen.

VEEL PAINT PLEZIER!

1.  Controleer of je alle   
 benodigdheden hebt

2.  Rol het canvasdoek uit
 

3.  Kies de kleur waarmee je  
 wil beginnen en doe deze in  
 het schudbakje

4.  Druk het pennetje in de wax

5.  Pak met het pennetje een  
 steentje uit het schudbakje

6.  Plak het steentje met de  
 pen op het juiste symbool  
 op het canvas


