Lullen Pimpen
Checklist

Leuk dat je meer wil weten
over lullen pimpen!
Hier vind je alles wat je nodig
hebt om zelf een workshop
Lullen Pimpen te organiseren:
Tips en tricks, wat je nog moet
kopen en hoe je de tafel kunt
aankleden.

Veel plezier met de
voorbereiding!!

Lullen Pimpen
Tips en Tricks

1

Kleren
Je gaat werken met verf, dus
laat iedereen weten dat ze niet
de nieuwste kleren moeten
aantrekken. Vergeet ook niet
om voor de vrijgezel te zorgen.

3

Placemats

5

Glitters

Zet de piemels tijdens het
schilderen op kartonnetjes. Zo
kun je tijdens het schilderen de
piemel makkelijk even draaien.
Wil je het extra feestelijk
maken, gebruik dan
kartonpapier met leuke
patroontjes.

Als je losse glitters gebruikt kun
je die strooien op de lijm. Wat
ook werkt is om de glitters te
strooien in de nog natte verf.

2

Verf
Acryverf werkt erg lekker, dit
kun je goedkoop kopen bij de
Action of bestel het bij bol.com.
Doe niet te veel verf op de
bordjes. Het is belangrijk dat je
dun schildert, dan is het lekker
snel droog. Je hebt dus weinig
verf nodig.

4

Lijm

6

Papier & Schaar

Voor het pimpen heb je sterke
lijm nodig. Gebruik daarom
geen lijm op waterbasis. Je kunt
universele 'alleslijm' gebruiken
of zorg dat je voor de zekerheid
een tube contactlijm hebt.

Je kunt natuurlijk ook je eigen
versiering knippen. Maak
vleugels, hoedjes of maak
krullen van papier voor haar.

Boodschappenlĳstje
(Voorbeeld)

Aankleding
Keukenpapier
Wegwerp bordjes (voor de verf)
Potten of bekers (voor water en kwasten)
Placemats / kartonnen patroon boekje
Plastic afdekzĳl (voor tafel of grond)
Weggooi tafelkleden
Versiering
Verf en kwasten
Plak-oogjes
Glitters
Glimstenen
Lĳm
Lintjes
Papier en schaar
................

Tafel aankleden
Keukenpapier
Pot met kwasten
Pot met water

Wegwerpbordjes
Versiering

Placemats

Karton

Afdekfolie

Gipsen Piemels

Tafelkleed (papier)

Lullen Pimpen
Contactgegevens

Bestel de gipsen piemels op:

www.lullenpimpen.nl
Mocht je nog vragen hebben,
neem dan gerust contact op:
E-mail:
info@lullenpimpen.nl
Bel of whatsapp:
06 817 87 337

We denken graag met je mee!

