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DIY GEVERFDE SNEAKERS

BENODIGDE MATERIALEN
- lichte textiel sneakers
- textielverf in verschillende kleuren bijv. Marabu 
Textil Plus. De verf van Marabu is direct te 
gebruiken of kan worden gemengd met water 
tot andere kleurnuances. Na het verwarmen is 
de verf van Marabu wasmachinebestendig tot 
40 graden. Voor de sneakers in het magazine 
zijn de volgende kleuren gebruikt: marineblauw, 
cognacbruin, olijfgroen, groen en wit.

- goudkleurige textielstift, 3 mm dik, Marabu 
Textil Plus

- een sponsje of een verfspons voor het deppen 
van de ondergrondkleur

- een dun penseeltje voor het verven van de 
motiefjes

- schilderstape voor het afplakken
- een haardroger voor het verwarmen
- aceton of terpentine en wattenstaafjes voor 
het verwijderen van vlekken

WERKBESCHRIJVING 
Voorbereiding: Veeg de sneakers af met een voch-
tige doek. Indien de sneakers al gedragen zijn, was en 
repareer ze dan indien nodig voor het verven. 
Bescherm de rubberen zool van de sneakers zorg-
vuldig met schilderstape en wees extra alert bij de 
naad tussen de sneakers en de zool. Bescherm de 
sneakers ook aan de binnenkant bijvoorbeeld met 
keukenpapier.

Verven van de ondergrond: Probeer de gewenste 
kleur en het motief eerst op een katoenen lapje! Verf 
eerst de ondergrond door de textielverf gelijkmatig 
over het textielgedeelte van de hele sneaker te 
deppen. Dep meerdere lagen verf met verschillende 
kleuren zodat de oppervlakte levendig wordt en vol-
doende dekt. Laat de verf drogen tussen de verschil-
lende lagen en aan het eind. Bevestig de droge tex-
tielverf door de oppervlakte met een haardroger te 
verwarmen, let op dat u de  schilderstape niet ver-
warmt omdat de tape anders vast komt te zitten op 
de zool. Volg de aanwijzingen op de verpakking. 

Verven van de motiefjes: Schets de gewenste 
motiefjes met een potlood licht op de geverfde 
sneakers. Verf de motiefjes met een dun penseeltje. 
Teken de goudkleurige blaadjes met de textielstift. 
Indien u meerdere kleuren gebruikt of de motiefjes 
in meerdere lagen verft, laat de verf dan drogen 
voordat u een nieuwe kleur of laag aanbrengt.

Afwerken: Verwijder de schilderstape. Verwijder 
eventuele verfvlekken van de zolen of van de zool-
randen met een wattenstaafje met aceton of terpen-
tine. Bevestig vervolgens de droge textielverf door 
de oppervlakte te verwarmen met een haardroger.
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De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé 
gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is 
niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen 
en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en reproductie 
ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan 
door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens 
verstaan het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie 
van het item mogelijk is.  Alle rechten voorbehouden.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY |

DIY GEVERFDE SNEAKERS

Bescherm de rubberen zool van de sneakers zorgvuldig met schilder-
stape. Probeer de gewenste kleur en het motief eerst op een katoenen 
lapje. 

Verf de ondergrond door de textielverf gelijkmatig over het textielgedeel-
te van de hele sneaker te deppen. Dep meerdere lagen verf met verschil-
lende kleuren zodat de oppervlakte levendig wordt en voldoende dekt.

Verwijder de schilderstape. Verwijder eventuele verfvlekken van de zolen 
of van de zoolranden met een wattenstaafje met aceton of terpentine.

Schets de gewenste motiefjes met een potlood licht op de geverfde 
sneakers.  Verf de motiefjes met een dun penseeltje.  Teken de goudkleuri-
ge blaadjes met de textielstift.


