
Transfer techniek met de transfermarker. 
 Benodigdheden: 
- Een "verse" fotokopie of een plaatje geprint met een laserprinter. Het werkt met zwart/wit en kleur 

kopieën. Geen laserprinter? Een kopie in de supemarkt werkt ook. 

- Een ondergrond van papier, textiel, hout, kurk, droge klei of canvas.  

- Een transfermarker. 

- Een theelepel, haaknaald, riltool of vouwbeentje om mee te wrijven. 
 

Werkwijze: 
1. Werk op een tafelblad met bescherming tegen vocht. 
2. Plaats je kopie met de afbeelding naar beneden op de nieuwe ondergrond. Zet het vast met 

schilderstape. 
3. Ga nu met je transfermarker over de achterkant van je afbeelding. Je papier wordt nu vochtig en je 

ziet je afbeelding door het papier heen.  
4. Wrijf daarna stevig met iets puntigs over de achterkant van je plaatje. Doe dit stukje voor stukje tot 

de hele afbeelding is geweest. 
5. Zorg ervoor dat je kopie niet verschuift ten opzichte van je nieuwe ondergrond. Hoe steviger je 

wrijft, hoe beter je transfer zal lukken. 
6. Je kunt voorzichtig kijken of de transfer naar je zin overkomt, maar pas goed op dat je de kopie niet 

verschuift! 
7. Is het nog niet naar je zin, herhaal dan het bevochtigen met de transfermarker en het wrijven met 

iets puntigs.  
 

Tips: 

- Verse foto kopieën (niet ouder dan één week!) zijn het mooist over te brengen op een andere 
ondergrond. Onder aan de pagina staan twee test plaatjes.  

- De kwaliteit van een transfer is ook afhankelijk van de grip die de afbeelding krijgt op de 
ondergrond. Niet teveel structuur, wel absorberend. Voor textiel telt; de transfers lukken het beste 
op natuurlijke stoffen; dus 100% katoen mousseline of zijde. 

- Wil je de marker op hout gebruiken, zorg dan voor een glad oppervlakte. Geverfd hout geeft niet 
altijd goede resultaten. Krijtverf of kalkverf is het meest geschikt om mee te werken. Schuur 
geverfd en ongeverfd hout van te voren lichjes op. 

- Wil je tekst of cijfers transporteren, denk er dan om dat je, je plaatje in spiegelbeeld moet 
uitprinten, anders kun je de tekst niet lezen. Dit kan je doen in Paint. Druk daarvoor op de knop 
draaien en daarna op horizontaal spiegelen.  

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

 

 

 

 

 

 
 

Wist u dat? U kunt de transfermarker goedkoop in onze webshop bestellen op 
www.transfermarker.eu 


