
 
 

 

Zo werkt het.... 

1. Verwijder alle producten uit het pakketje 
2. Rol het canvas uit op een vlakke en stabiele ondergrond (tafel) 
3. Kies 1 kleur diamant om mee te beginnen 
4. Plaats een aantal diamantjes van deze kleur in het meegeleverde schudbakje 
5. Dip het puntje van de meegeleverde pen in de wax. Dit maakt het makkelijk op de diamantjes op 

te pakken 
6. Druk de pen op het ronde gedeelte van de diamant, schud het schudbakje om de platte kanten 

onder te krijgen 
7. Verwijder voorzichtig een gedeelte het plastic en druk de diamantjes op het bijbehorende 

nummertje. (elke kleur heeft een eigen nummer of teken) 
8. Herhaal dit proces totdat je de painting helemaal af hebt!  

Een pakket bevat onderstaande onderdelen: 

1. Vooraf geprint canvas doek met aangegeven nummers/tekens 
2. Gekleurde Diamantjes in verschillende zakjes met nummer 
3. Pen om de diamantjes makkelijk op te pakken 
4. Wax om de diamantjes makkelijk op te kunnen pakken en te kunnen plakken. 

Druk de pen 

in de wax 

Vind het juiste 

symbool op 

het canvas 

doek 

Pak een bijbehorend 

steentje met de pen 

Verwijder een klein 

gedeelte van het 

plastic. Niet het 

gehele plastic in 1 

keer 

Plak het 

steentje met de 

pen op het 

juiste symbool 

Als je klaar bent 

leg je iets zwaars 

op het canvas om 

de steentjes goed 

te laten hechten 

Diamond Painting instructies 

Pen Pincet Wax Steentjes Bakje 

-------------------------------------------------------------------------------- 

================================================= 

 

 



Handige tips... 

 Je canvas painting is bedekt met een plastic laagje. HAAL DIT PLASTICJE ER NIET IN 1 KEER AF. In 
plaats daarvan, haal het stukje voor stukje los tijdens het afwerken van de painting. Dus werk in 
gedeelten aan je painting.  

 Begin onderaan de painting en werk vanuit daar rustig omhoog! 
 Werk met 1 kleur tegelijk om het overzicht te behouden. 
 Als je de diamantjes per kleur aan het sorteren bent in een bakje, zorg er dan voor dat de vlakke 

kant naar boven ligt. Zo is het makkelijker om de steentjes te pakken met de pen. 
 Als je een stukje gedaan hebt, goed aandrukken, met een roller erover of een boek erop leggen 
 Als het canvas gekreukt is kun je het strijken aan de achterkant, voorzichtig uitproberen op welke 

stand (verschilt per strijkijzer) 
 Het kan voorkomen dat er kleurverschil is bij grote hoeveelheden van dezelfde kleur. Mix de 

steentjes dan voor het beste resultaat. 
 De hoeveelheid steentjes zijn gecontroleerd. Mis je echter wat of raak je wat kwijt dan kun je 

contact opnemen met de verkoper. Tekorten graag binnen 3 dagen doorgeven! 
 Handig is om de steentjes te gesorteerd in aparte hersluitbare zakjes of doosjes te doen. Doosjes 

met 28 vakjes zijn leverbaar in de GoodBookShop (https://goodbookshop.nl/product/sorteerdoosje/) 

 

 

Veel plezier met het maken van de Painting! 
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