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WORKSHOPS 
Glas-in-lood, Tiffany & Brandschilderen 
 

 
 
 

Inschrijving per persoon 

Glas-in-lood 

zaterdag van 9 tot 17 uur. Inclusief lunch 

U maakt een raamhanger.  

€ 149 per persoon. Maximaal 8 personen.  

Tiffany  

Zaterdag van 9 tot 17 uur. Inclusief lunch 

U maakt een raamhanger. Gevorderden een lampenkapje. 

€ 149 per persoon. Maximaal 8 p. 

Brandschilderen 

Zaterdag van 9 - 17 uur. Inclusief lunch 

U maakt een bloem en ornament-set.  

€ 149 per persoon. Maximaal 6 personen. 

 

ONTDEK DE VERSCHILLENDE AMBACHTEN (inschrijving per groep) 

Groepsuitje: voor vrienden, bedrijven, teambuilding of vrijgezellenfeest. 

U maakt een raamhanger waarbij het glas voorgesneden is.  

Maximaal 12 personen. Tijdsduur 4-5 uur. Datum en tijd in overleg.   

€ 400 tot 8 personen, extra personen in overleg. 
 

Excursie: per groepen van 6 tot 12 personen. Grotere groepen in overleg. 

U ziet de ambachtslieden aan het werk net als in vroegere tijden. 

Wij geven uitleg over ons ambacht. € 65 per groep. 
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Glas-in-lood 

Tijdens deze eendaagse workshop 

maakt u zelfstandig een raamhanger 

van authentiek, mondgeblazen 

antiekglas. U kunt kiezen uit 

meerdere patronen. U maakt niet het 

makkelijkste werkstuk, wat het juist heel 

leerzaam maakt. Alle voorkomende technieken 

worden uitgelegd, geoefend en toegepast. Als 

het werkstuk in elkaar zit maakt u er een 

ketting aan, zodat u de raamhanger kunt 

ophangen. Door het werkstuk te ´patineren´ 

krijgt het direct een oude uitstraling. U krijgt 

ook uitleg over het berekenen van een raam en 

over de werkwijze bij een restauratie. Na de 

workshop gaat u naar huis met een kleurrijke 

raamhanger en u beheerst alle technieken om 

zelfstandig glas-in-lood te maken. 

 

Brandschilderen  

Brandschilderen is een prachtige 

techniek om toe te passen bij 

glas-in-lood en Tiffany. U maakt 

twee werkstukken: een bloem en een set 

ornamenten*. Beide werkstukken worden in 

meerdere brandbeurten gemaakt. We brengen 

‘contour’ aan met een kroontjespen. Daarna 

brengen we met ‘grisaille’, schaduwen aan, en 

tenslotte kleur (emaille genoemd). We gebruiken 

verschillende kwasten om diepte en het juiste lichtinval te 

krijgen. Na de workshop ontvangt u een naslagwerk. Voor 

deze workshop heeft u geen tekenervaring nodig. 

* Tip: De ornamenten kunt u na de workshop zelf in een 

raam verwerken! 

Glas-in-lood.  Stap voor stap: 

1. Oefenen glas snijden en breken 

2. Patroon en glas uitzoeken 

3. Patroon knippen  

4. Glas snijden 

5. Glas slijpen  

6. Glas in lood zetten 

7. Solderen van de kruispunten 

8. Haakjes en ketting bevestigen 

9. Patineren (lood donker maken) 

10. Uitleg:  

- materialen & gereedschappen 

- raam berekenen  

- restauratie uitvoeren 

- kitten  

Brandschilderen. Stap voor stap: 

1. Contour schilderen (randen) 

2. Grisaille opzetten (schaduwen) 

3. Emaille aanbrengen (kleur) 

4. Uitleg: 

- oven 

- materialen en gereedschappen 

- diverse penseeltechnieken 
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Tiffany 

Tijdens deze eendaagse 

workshop leert u alles over 

de Tiffany-techniek. Alle 

technieken worden 

gedemonstreerd, geoefend en toegepast. U 

kunt een lampenkap of raamhanger maken.  

 

Raamhanger: U maakt een raamhanger met 

een tulp. Alhoewel Tiffany bekend is om zijn 

lampenkappen wordt Tiffany ook steeds vaker 

toegepast in ramen. Met Tiffany kunt u 

gemakkelijker gebogen lijnen en kleine stukjes 

verwerken dan met glas-in-lood.  

 

Lampenkap (gevorderden): Kies uit een rechte 

of ronde lampenkap. Het maken van een lampenkap is niet het makkelijkste werkstuk, 

maar daardoor juist een leerzame ervaring. Na deze dag kunt u ieder werkstuk maken: 

plat of ruimtelijk. U kunt het kapje ophangen of op een voetje zetten. Wij hebben 

verschillende voetjes en kettingen op voorraad (niet in de prijs inbegrepen). In verband 

met een hoge moeilijkheidsgraad kan een lamp alleen gekozen worden als u eerder een 

workshop glas-in-lood of Tiffany heeft gevolgd. 

 

Groepsuitje 

Deze workshop is speciaal voor vrienden, 

bedrijven of als vrijgezellenfeest. Leerzaam, 

creatief en gezellig! Iedereen maakt een 

raamhanger. Aan het einde van de dag ben je 

een ervaring rijker: je hebt alle handelingen van 

de techniek geoefend en toegepast. Een 

raamhanger is het resultaat. Duur 4 tot 5 uur.

Tiffany.  Stap voor stap: 

1. Oefenen glas snijden en breken 

2. Patroon en glas uitzoeken 

3. Patroon knippen  

4. Glas snijden 

5. Glas slijpen  

6. Glas omwikkelen met 

koperfolie  

7. Solderen met “bolling” 

8. Werkstuk in elkaar zetten 

9. Patineren (tin donker maken) 

10. Uitleg: 

- materialen & gereedschappen 

- bolle lampenkap maken 

- raamhanger maken 

Uitje glas-in-lood. Stap voor stap: 

1. Oefenen glas snijden en breken 

2. Glas kiezen (voorgesneden) 

3. Glas in het lood zetten 

4. Solderen van de kruispunten 

5. Patineren (lood donker maken) 
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Excursie 

Wij vertellen u over Foka 

en geven een rondleiding 

door de winkel en het 

atelier. In het atelier ziet u 

de ambachtslieden aan het werk, net als in 

vroegere tijden. Hier leggen wij de werkwijze uit 

van glas-in-lood, tiffany, brandschilderen. De 

excursie kan worden gecombineerd met gebak 

en de instructie-dvd van Foka bij een café/restaurant naar keuze. 

 

Inschrijven 

U kunt inschrijven in de webwinkel (www.fokaglasinlood.nl/workshops) , telefonisch, of 

per e-mail. Binnen een week ontvangt u de workshopbevestiging. 

Locatie 

Alle workshops worden gegeven in onze winkel met aaneengesloten atelier. Hier zijn 

alle voorzieningen aanwezig om de techniek met hartenlust te beoefenen: alle 

glassoorten en materialen zijn binnen handbereik en wij houden rekening met uw 

veiligheid en gezondheid. Tijdens de workshop glas-in-lood en Tiffany staat u veel; trekt 

u daarom comfortabele schoenen aan.  

Gereedschappen en materialen  

Alle workshops zijn inclusief het gebruik van alle materialen en gereedschappen en 

inclusief het werkstuk. Als u na het volgen van de workshop zelf aan de slag wilt, heeft u 

tijdens en na de workshop gelegenheid om de benodigde materialen en 

gereedschappen aan te schaffen. We hebben alles op voorraad. 

Inclusief lunch en drinken  

Inclusief lekkere en gezonde lunch, koffie en thee en Brabants worstenbroodje. 

Ervaring vooraf niet nodig 

Na de workshop kunt u helemaal zelfstandig aan de slag. Ter voorbereiding kunt u de 

instructieboeken van Foka lezen. Deze producten zijn te vinden in de plaatselijke 

bibliotheek en bij Foka te bestellen.  

Excursie. Stap voor stap: 

1. Rondleiding Foka 

2. Demonstraties en uitleg over: 

- Glas-in-lood 

- Tiffany 

- Brandschilderen 

3. Optie: Dvd over de technieken 
 

Praktische informatie 


