
  

EASY STONE MALLEN.  

Hoe te werken met onze ESM mallen op een transparante sheet. 

U kunt deze ESM mallen steeds opnieuw weer gebruiken. 

Zie ook onze video uitleg op de website. 

 

Benodigdheden: 

- Easy stone mal - Rhinestone borstel 
- Rhinestones of rhinestuds - Pick-up potlood 
- Schroefdekseldoosje - Transferfolie 
- Dienblad - Schaar 

 

  
1. Knip een transferfolie velletje op de grote  

van de rose mal. Let op niet veel groter  
knippen. Alleen een klein stukje extra zodat u 
deze bijv. rechts van de ESM mal mee vast 
kunt plakken aan de transparante sheet 
 

2. Leg het transparante vel met de ESM mal in 
een dienblad. Op deze manier vallen de 
steentjes met het invegen niet op de grond 

  
3. Leg een hoopje steentjes op het ESM malletje. 

Let op dat u genoeg steentjes heeft om te 
kunnen vegen. De steentjes komen met de  
goede naar boven in de gaatjes te liggen  
U werkt met de ESM mallen dus niet in 
spiegelbeeld  

4. Veeg met de rhinestone borstel heen en  
weer. U kunt het borsteltje het beste  
lichtjes kantelen. Op deze manier kunt u  
de steentjes goed mee nemen bij het 
verdelen. Probeer wel steeds contact te 
houden met de ESM mal  en zorg er voor  

              dat er steeds genoeg steentjes onder 
het borsteltje zitten.  



  
5. U zult zien dat de meeste steentje met de  
       goede kant naar boven vallen. 

Wanneer de meeste steentjes op zijn plek  
zitten dan kunt u de steentjes die niet nodig  
zijn naar 1 kant van het dienblad vegen. 

6. Indien een steentje op zijn kop zit dan haalt  
u deze met het pick-up potlood er uit en 
plaatst u op deze open plek een nieuw 
steentje met de goede kant naar boven.  
Druk niet te hard op het potlood.  

  
7. Uw patroon moet er nu zo uit zien. Alle gaatjes 

zijn gevuld met steentjes. 
 

8. Neem uw velletje transferfolie en verwijder 
het witte beschermvel. Plaats nu de 
transparante folie met de plakkant naar 
beneden op uw ontwerp. En laat het extra 
stukje dat u aan de rechtse kant van de folie 
heeft geknipt iets over de mal steken zodat 
deze vast plakt op de transparante sheet. 
 

 

 

9. Druk vervolgens de folie goed aan op de steentjes. 
Haal de transferfolie rustig van de ESM mal. 
Gebruik uw ander hand om de steentjes die  
niet gelijk vast zitten even mee vast te drukken. 
Zolang de folie nog niet geheel is verwijderd  
kunt u deze altijd even laten zakken.  

10. Leg  patroon met de plakkant naar boven  
weg. Dit kan gewoon op uw mal in uw 
dienblad zijn.  
Neem nu het witte beschermvel en  
plaats deze over de letters. Draai uw  
patroon om. 

 

 

 
 

Uw patroon is 
nu klaar om te 

worden opgeperst. 
 

Veel succes 
11. Indien u de tekst nog los wilt knippen dan 

 kunt u dit nu doen. Maar altijd met het  
witte beschermvel er achter knippen. 

 

 

 


