
Aquareltekening - een kijkje in het bos

Een beekje meandert tussen de bomen door, in de verte tjilpen vogels en je ruikt bijna deze heerlijk frisse bosgeur.
Met ons 'Kijkje in het bos' kun je ook tussen je eigen vier muren genieten van deze idyllische rustmomenten. 

Bijna even fascinerend als de natuur is de glans die je met de natte penseel kunt maken. Matte, donkere kleuren
worden stralende kleuren!
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https://www.staedtler.com/be/nl/


Een bijdrage van Theresa

Stap-voor-stapuitleg

Schetsen

Plak het papier eerst op een stevige ondergrond, zodat
het papier later bij het aquarellen niet te sterk gaat
golven. Teken met lichtgroen potlood heel licht hoe je
bos eruit moet gaan zien. Begin met de horizon en de
kleine beek en leg vervolgens vast waar de bomen
moeten staan en het mos moet komen.
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Kleuren

In de volgende stap kleur je het hele vel in met
verschillende kleurpotloden. De hemel in zacht blauw, de
beek iets donkerder en de bosgrond bijna dekkend. Je
geeft een volle contour aan de bomen en vult de
stammen volledig op met kleur.
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Aquarellen

Nu wordt het kleurrijk! Pak de penseel en laat de kleuren
oplichten. Met de platte penseel kun je oppervlakken,
zoals de hemel, goed inkleuren. De ronde kwast is zeer
geschikt voor de zachte vormen van de bosgrond of voor
de kronkelingen van de beek. Hoe minder water je
gebruikt, hoe sterker de kleuren worden. Laat de verf
steeds drogen, zodat de kleuren niet ongewild in elkaar
overlopen. Zo krijg je ook scherpe randen.
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Highlights

Als je tekening helemaal droog is, kun je je bezighouden
met de details. Scherpe contouren en donkerdere
plekken trek je nog een keer na met het potlood. Als je
lichtere punten wilt maken, neem je gewoon een beetje
kleur weg met een vochtige kwast.
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Drogen

Laat de tekening volledig drogen en verwijder vervolgens
voorzichtig de tape. Klaar is je eigen kijkje in het bos, dat
uitnodigt om te dromen!
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Onze Tinted Watercolour Pencil is heel bijzonder. Het met
grafiet getinte, in water oplosbare kleurpotlood maakt
namelijk twee heel verschillende effecten met één potlood
mogelijk: bij droog gebruik produceert de 14610 T subtiele,
donkere, grafische kleuren. Gemengd met water bloeien de
kleuren op, maar behouden hun gedempte karakter en
zorgen zo voor sfeervolle natuurkleuren. 

Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

STAEDTLER  989 Synthetisch penseel - Penselen nummers 2, 8 (rond en
plat) - blisterkaart Design Journey

989-SBK3-3 1

Mars  510 25 Dubbele puntenslijper - Blister bevat 1 magnesium dubbele
slijper

510 25BK-C 1

Anderen kochten ook:

Aquarelpapier (bijv. din A5), verwijderbaar plakband, waterglas, doek

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-989-penselen-synthetisch-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/mars-510-25-dubbele-slijper-met-potje-510-25bk-c/

