
Muurstickers – gebruiksaanwijzing 
Hoe breng je ze aan? 

 

Je kunt ze gewoon van het vel afhalen, ze opplakken op een schone droge ondergrond en 

goed aanduwen! 

Maar voor perfectie kun je deze tips opvolgen!  

De stickers hebben vaak kleine onderdelen zoals de pootjes of stengels van bloemen. Deze 

methode zorgt ervoor dat de kans op scheuren klein is. Verwijder het witte gebied om de 

sticker heen. Het zorgt ervoor dat het verwijderen van de sticker zelf van het vel makkelijker 

gaat.  Nu kun je wat rustiger te werk gaan. En als je de ruimte nodig hebt om de sticker even 

terug te plakken, gaat het makkelijker. Je moet de plakkant zo min mogelijk aanraken, dus 

als het verwijderen makkelijk gaat, helpt dat. 

Knip om de vorm heen. Nu kun je de sticker ook eerst even met een stukje tape op z’n plaats 

plakken zodat je goed weet hoe de sticker het leukst zit. Als je ‘m goed hebt, trek dan een 

stukje van de backing van de sticker en vouw om. Dit plakkende stukje kun je stevig 

aandrukken. 

Klap de sticker om en trek de rest van de backing er af. Druk de sticker vanuit het midden 

systematisch tegen de ondergrond zodat er zo min mogelijk luchtbellen onder komen. 

Belangrijk is dat je de komende tijd een paar keer de sticker op z’n plek aanduwt. Dit is 

namelijk de tijd dat de plakkracht zich fixeert op de ondergrond. Als je dit in het begin 

regelmatig doet, blijft ie lang zitten. 

Om zo lang mogelijk te genieten van je sticker houd hier rekening mee: 

De ideale ondergrond is glad, droog, schoon en heeft geen gaten of structuur, en laat geen 

korreltjes of verf los. Het is vetvrij en stofvrij. Dus maak de ondergrond goed schoon en laat 

drogen. Zorg ervoor dat er niks onder tussen de sticker en het oppervlak komt. 

Om ze lang te laten zitten kun je ze na het plakken, de eerste paar uur af en toe aanwrijven. 

In het bijzonder rondom de randjes. 

 

Veel plezier van je muurstickers! 

 

https://lovemyrte.com/nl/veelgestelde-vragen-muurstickers/

