
Workshop Theeservies Pimpen

Uitkiezen van theepot en/of mok
Voorafgaand aan de workshop kiest iedereen 
in de theewinkel een eigen theepot, theekop & 
schotel of mok van Price & Kensington uit. Dit  
gebeurt onder begeleiding van de workshop- 
gever Nettie. 

Beschermende kleding wel of niet?
Onze ervaring is dat er niet veel geknoeid wordt 
tijdens deze workshop. Maar mocht je toch graag 
je kleding willen beschermen, er zijn schorten 
aanwezig!

Uitkiezen van een afbeelding
Er zijn drie manieren om een afbeelding te kiezen 
voor het pimpen van het uitverkoren theeservies.  

- Zelf een afbeelding meenemen
Wanneer je zelf een afbeelding meeneemt en 
deze wilt overbrengen met carbonpapier op 
het serviesgoed dan moet er rekening worden  
gehouden met de maximale afmetingen. 

Hieronder volgen de maten per item:
- Mok   hoogte maximaal 7 cm
   breedte maximaal 20 cm
- Kop en schotel  hoogte maximaal 6 cm 
   breedte maximaal 18 cm
- Theepot 0,45L hoogte maximaal 6 cm
    breedte maximaal 10 cm
- Theepot 1,1L  hoogte maximaal 8 cm
   breedte maximaal 15 cm
- Theepot 1,5L  hoogte maximaal 9 cm 
   breedte maximaal 16 cm

Let op: voor de theepotten en de theekoppen 
geldt dat de afbeelding lastig is om over te  
tekenen i.v.m. de bolle vorm! Met een iets kleinere 
afbeelding dan hierboven opgegeven gaat dat 
makkelijker.

- Ter plekke een afbeelding kiezen
Aan het begin van de workshop kan je ook een 
afbeelding kiezen uit de aanwezige mappen. 

- Uit de losse hand
Je kunt meteen aan de slag om je eigen unieke 
theepot en/of mok te maken!

Afbakken van het serviesgoed
Na afloop van de workshop verpak je het  
serviesgoed en is het aan te raden om het meteen 
weg te zetten op een veilige plek zodat de deco-
ratie niet kan beschadigen (bijvoorbeeld meteen 
op de achterbank van de auto zetten). Thuis bak 
je het serviesgoed af in een niet voorverwarmde 
oven op 160 graden gedurende 1 uur. Daarna 
in de oven af laten koelen zonder de ovendeur 
te openen. Tip: bak het serviesgoed ’s avonds en 
laat het dan de hele nacht in de oven staan zodat 
het rustig af kan koelen.

Schoonmaken van het serviesgoed
Advies is om met de hand af te wassen. Bij  
gebruik in de vaatwasser kan de afbeelding  
vervagen.


