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De Belgische 
fabrikant Joefix 

Studio’s heeft al een 
tijdje een product in 
haar gamma waarmee je 
makkelijk sneeuwpartijen 
kan vervaardigen. Het 
gaat om een synthetisch 
product dat heel 
statisch geladen is en 
waarmee je makkelijk 
stuifsneeuw moet kunnen 
namaken. In combinatie 
met wat houtlijm of 
cyanoacrylaatlijm zijn 
ook dikke sneeuw- en 
ijsformaties te fabriceren 
en dat testen we graag 
even voor u uit.
Het sneeuwpoeder van 
Joefix wordt geleverd 
in een stevig plastiek 
doosje waarin een aardige 
hoeveelheid wit poeder 
terug te vinden is. Wie 
geen Siberische winter in 
model gaat nabootsen, 
moet met één verpakking 
een flink aantal jaren voort 
kunnen.

TekST & foTo’S: NIco Blomme

01 Bij wijze van proef gaan we een 
klein diorama van een ‘winterse look’ 

voorzien. Het best is om de ondergrond 
vooraf best goed te bekijken. Bedoeling is de 
plaatsen te markeren waar zich in de realiteit 
ook sneeuwophopingen zouden voordoen.

02 Om van start te gaan hebben we een paar 
benodigdheden nodig: een fijn penseeltje, 

wat houtlijm, een beetje water om de houtlijm 
te verdunnen en een stukje dik papier om de 
poedersneeuw makkelijk aan te kunnen brengen.

03 Verdun de houtlijm eerst met wat 
water en breng dit mengsel met het 

penseeltje op de plaatsen waar je de sneeuw 
wilt hebben aan. Vervolgens giet je wat 
poedersneeuw in het dubbelgevouwen stukje 
dik papier. Tik heel voorzichtig tegen het 
papier zodat de sneeuw beetje bij beetje op 
de met lijm ingestreken plaats terecht komt.

04 Om dikkere formaties te creëren, laat 
je de eerste sneeuwlaag het best eerst 

goed uitdrogen. Het verdient dus aanbeveling 
om het hele diorama eerst met een eerste laag 
af te werken en nadien pas te gaan bepalen 
waar er een tweede laag nodig is voor een 
dikker sneeuweffect. Op die plaatsen brengen 
we opnieuw een laagje verdunde houtlijm aan.

05 De houtlijm mag overigens wat meer 
met water verdund worden voor deze 

fase. Wanneer de houtlijm is aangebracht, 
tikken we opnieuw wat sneeuwpoeder uit 
het dubbelgevouwen stukje papier.

06 Sneeuw die op niet-ingelijmde plaatsen 
terecht gekomen is, kan je het best 

met een vochtig penseeltje verwijderen.

Sneeuw van 
Joefix Studio’s

Het sneeuwpoeder van Joefix 
Studio’s werkt bijzonder 
makkelijk en vergt geen 
speciale voorbereidingen. 
een kind kan hier de was 
doen. Bovendien heb je ook 
de dikte van de gewenste 
sneeuwformaties onder 
controle en dat opent 
perspectieven in die zin dat 
je de sneeuw functioneel kan 
inzetten op een diorama.


