
DHZ Boho afbeeldingen

Ben je ook zo enthousiast over de minimalistische kunst van de Boho Style en wil je je eigen abstracte kunstwerken
ontwerpen? Dat lukt zonder enige moeite met onze handleiding!  
Hier vind je een paar ideeën om zelf Boho schilderijen te maken.

20 MIN

https://www.staedtler.com/be/nl/


Instructievideo

Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

STAEDTLER  3001 Aquarelstift met dubbele punt - Duo stiften, met
penseelpunt - set 18 st Design Journey

3001 TB18 1

STAEDTLER  949 Waterpenseel - Blister bevat 1 waterpenseel 949 BK-1-C 1

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

989-SBK3-3 1

Anderen kochten ook:

Aquarelblok (bijv. formaat A3), beker met water, bijpassende lijst

®

®

®

Stap-voor-stapuitleg

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/viltstiften-fineliners-metallic-markers/staedtler-3001-aquarel-stift-met-dubbele-punt-3001-tb18/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-949-waterpenseel-949-bk-1-c/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-989-penselen-synthetisch-989-sbk3-3/


Boho patronen schilderen: dit is is de minigids voor jouw
kunstwerkjes

1 Keuze van de vormen In het sjabloon vind je een paar vormen die ideaal zijn voor de
muurdecoraties in Boho Look en die eenvoudig te tekenen zijn: 
•    ronde, cirkelvormige vormen: zoals cirkels, ringen, regenbogen, bogen, halve cirkels,
punten 
•    Vormen die op letters lijken en die zacht afgerond zijn: zoals C, B, E, S en T 
•    Rechthoekige vormen die zacht afgerond zijn: zoals rechthoeken, driehoeken,
vierkanten 
•    Figuratieve vormen: zoals planten, bloemen, bladeren, karaffen, vazen, maansikkel

2 Aantal vormen: het ziet er harmonieus uit als je de vormen in een oneven aantal van bijv. 3
of 5 vormen per afbeelding met elkaar combineert.

3 Indeling van de vormen: maak eerst met potlood een grove schets van je schilderij op een
klein blad papier. Hier kun je goed uitproberen welke vormen in welke grootte en op welke
plaats goed in het beeld passen. Daarbij mogen de vormen elkaarook graag overlappen. Let
erop dat de vlakken niet te ver uit elkaar liggen, anders maakt dat snel een
onsamenhangend en verloren indruk. Bij de rangschikking kun je goed met de derde-regel
werken: verdeel de afbeelding in negen gelijke delen en trek daarvoor twee horizontale en
twee verticale lijnen. Op deze lijnen kun je je vormen goed plaatsen en een hoofdvorm bijv. op
een 'kruising' plaatsen. Het beeld is mooi in balans, wanneer je bijv. een groter oppervlak in
de rechterbovenhoek plaatst en ook in de linkerbenedenhoek een grotere vorm plaatst.

4 Keuze van de kleuren: net als bij de vormen werk je in het ideale geval met 2 tot 3
hoofdkleuren werken (bijv. complementaire kleuren) en eventueel verdere kleurgradaties.

5 Van te voren: bedenk met welk kleuroppervlak je wilt beginnen. Lichte oppervlakken kunnen
later worden overschilderd, bij donkere oppervlakken moet je eventueel een uitsparing
inplannen.

Je eigen abstracte kunst schilderen: stap-voor-stapuitleg

Begin met de buitenlijnen van de abstracte vorm en
teken deze met de dubbele vezelverf op waterbasis met
brushpunt op het aquarelpapier. Schilder vervolgens
met de bredere penseelpunt het volledige motief op het
canvas. 
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https://e.staedtlercdn.com/fileadmin/user_upload/Content/Articles/I355-DIY-Boho-painting/Template_DJ_brush-pencils_3001_BOHO-drawings_STAEDTLER.1657806323.pdf


Vervolgens bewerk je het motiefmet aquareltechniek.
Dit doe je het beste met een waterpenseel of een
klassieke synthetische penseel. Schilder de
minimalistische vorm volledig met aquareltechniek en
werk voor een groter aquareleffect op sommige
plekken met wat meer water.
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Herhaal nu de voorgaande stappen voor elk motief tot
het kunstwerk klaar is. Als je een overlappend oppervlak
tekent, laat je het daaronder liggende oppervlak eerst
volledig drogen, zodat de verf niet in elkaar overloopt.
Let erop dat het onderliggende kleuroppervlak een
lichtere tint heeft, zodat het goed dekkend kan
worden overschilderd.
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