
Tip: Maak de frame onderdelen 
los. Neem de zwarte onderdelen af 
met een doekje als deze nog in de 
doos liggen. Zo blijven de restant 
aluminium schilfers achter in de 
doos. 

Je ontvangt 8 hoekverbindingen, 4 zwarte frame 
onderdelen, 1 inbussleutel. Leg de onderdelen klaar. 
Eerst de hoeken aan de korte zijde erin schuiven. 

Per hoek heb je 2 
hoekverbindingen nodig.  
(1 met opstaande 
schroefjes, 1 vlakke hoek)

leg deze 2 hoeken  
op elkaar.

Het open deel 
van het zwarte 
frame, is de 
voorkant. Het 
dichte deel komt 
tegen de muur.

Haal voor 
ophanging de 
beschermfolie 
van het frame.

Schuif de 2 op elkaar 
liggende hoeken in het 
bovenste van het frame.

Draai vast met inbussleutel 
en zorg dat de frame 
onderdelen strak aansluiten 
in de hoek.

Je ontvangt 2 losse pakketten. 
1x doos met frame.
1x doos met doek. 

Haal het doek na verzending uit de verpakking en laat nog even uithangen over een balustrade/ strijkplank 
i.o.d. De eerste kreukels zullen zo verdwijnen, daarna zal het frame zijn werk doen om het doek helemaal 
kreukvrij te krijgen en op te spannen, voor een chique en strak eindresultaat. 
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Keuze voor ophangen
(bepaald volgorde plaatsing doek)

1. Heb je al een schroef in de muur? Bij kleinere/medium formaten kun je het 
frame aan een wat uitstekende schroef/schroefduim hangen. Je kunt het doek 
op de grond erin spannen en daarna ophangen. 

2. Heb je een groter formaat of wil je het frame verankeren tegen de muur? 
Bepaal waar het frame moet komen en boor dan door de sleuf van het 
aluminiumframe heen. Bovenaan links en rechts. 

 Evt onderkant vastschroeven. De dichte kant van aluminium frame komt 
 tegen de muur. 
 Let op: Bij deze keuze hang je eerst het frame aan de muur en daarna 
 pas het doek erin. 

Opspannen doek

Begin linksboven en zorg dat je rechtsonder eindigt. 
(rechtsonder zit het lipje om em eventueel weer los 
te halen). 

Begin met het doek linksboven. Maak de hoek en 
druk de verstevigde rand in de gleuf. In de hoeken 
mag er in het begin nog wat stof uitsteken naar 
boven. Het werkt beter om het doek eerst compleet 
op te spannen en als laatste stap de hoeken netjes 
afwerken door de evt overgebleven stof met een 
(bank)pasje in het frame te stoppen. 

Het is de bedoeling dat er veel spanning op het 
doek komt te staan. Je mag best stevig aan de 
verstevigde rand trekken om het doek er rondom 
strak in te krijgen.

Er mogen geen plooien zichtbaar zijn. Gebeurd dat 
wel? Dan stukje loshalen en strakker aantrekken.
Het eindresultaat moet heel strak zijn.  
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Veel plezier met je schilderij!
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Wil je nog eens wisselen van schilderij? 
Wist je dat de doeken ook los te koop zijn? 
Je kunt ook het frame nog eens draaien als 
je bijvoorbeeld van een liggend schilderij, 
een staand schilderij wilt maken (of 
andersom) op bijvoorbeeld een andere plek. 


