DIY Polaroid aquarellen

Polaroids beleven een come-back en veroveren de wereld! Ze zien er niet alleen stijlvol uit als foto, maar ogen ook
nog eens mooi als aquarelschilderij. De kleine motieven zijn snel en eenvoudig te schilderen en ook voor
beginnelingen gemakkelijk te realiseren. Verschillende motieven aan een lint brengen meteen een goede stemming in
je interieur.

Spelregels:
Breng met het potlood (van hardheid 2H) en een liniaal de maten van de polaroids over op aquarelpapier. Knip het
papier ruimer uit en plak de binnenmaten af met afplakband.
Buitenafmetingen voor de polaroid: 10,5 x 15 cm
Binnenafmetingen voor de polaroid: 0,7 cm (linker-, rechter- en bovenrand), 4,4 cm onderrand
Tip: als je veel polaroidaquarellen wilt schilderen, maak dan een sjabloon. Dit doe je door een stuk karton op maat te
snijden. Met een stanleymes snijd je het binnenframe eruit. Nu kun je het sjabloon op een vel papier leggen en
binnen- en buitenlijnen snel overnemen.

Kies nu een afbeelding!

1
Trek een horizontale lijn in het bovenste derde deel.
Teken een lichte diagonale dubbele lijn voor de
schuimkraag in het onderste derde deel. Deze lijn moet
rondingen hebben.

2
Laat de hemel van (boven) donker naar (onder) licht
verlopen en gebruik daarvoor verschillende blauwtinten.

3
Met een beetje druk op het waterpenseel breng je de
verf van licht naar donker aan.

4
Boven de nevel heeft het water een zandtint. Ga dan
over naar felle turquoisekleuren en verdiep het water
naar de horizon met blauwnuances. Laat horizontale
witte vlekken staan die later de schuimkragen van de
golven zullen voorstellen.

5
Kleur met het penseel het strand (onder) naar de horizon
(boven). Probeer daarbij om de schuimkragen te
schilderen.

6
Vorm het strand met okertinten en roodbruin. Maak
kleine steentjes. Meng de strandkleuren met een beetje
druk op het waterpenseel.

7
Arceer met de lichtgrijze stift schaduwen in de nevel en
werk met witte aquarelverf de schuimkragen bij.

8
Laat alles goed drogen en haal de stroken afplakband
voorzichtig los van het papier.
Tip: als je wilt, schrijf je op de vrije plek onder de aquarel
nog een tekst!

Zee-egel

1
Druk het zee-egelmotief af. Arceer de achterkant van het
sjabloonmotief met de donkerblauwe aquarelstift
(14610C-33).

2
Leg het sjabloon (met de voorkant naar boven) precies
passend op het aquarelpapier. Trek met het
aquarelpotlood de omtrekken en lijnen over. Zo breng je
het motief over op het papier. Controleer voordat je het
sjabloon verwijdert of alle lijnen zijn overgedragen.

3
Arceer het oppervlak rondom de zee-egel donkerblauw
(-33). Schilder de achtergrond met het waterpenseel.
Druppel enkele druppels water in de licht vochtige verf
als je van een levendige achtergrond houdt.

4
Kleur nu de zee-egel in met een kleurverloop. Laat de
cirkels vrij. Begin bovenaan met lichtturquoise (-302),
vervolg in het midden met middenblauw (-37) en
daaronder met donkerblauw (-33) en druk krachtig.

5
Teken een donkerblauwe schaduw onder de cirkels en
kleur het gat heel donker. Verwijder nu voorzichtig het
afplakband.
Je polaroid is klaar!

Zeester

1
Druk het motief af. Arceer de achterkant van het
sjabloonmotief met de donkerblauwe aquarelstift
(14610C-33).
Leg het sjabloon (met de voorkant naar boven) precies
passend op het aquarelpapier. Trek met het
aquarelpotlood de omtrekken en lijnen over. Zo breng je
het motief over op het papier. Controleer voordat je het
sjabloon verwijdert of alle lijnen zijn overgedragen.

2
Arceer het oppervlak rondom de zee-egel donkerblauw
(-33). Schilder de achtergrond met het waterpenseel.
Druppel enkele druppels water in de licht vochtige verf
als je van een levendige achtergrond houdt.

3
Met donkerblauw (-33) kleur je nu heel zacht de zeester
in. Laat de cirkels vrij. In een tweede laag maak je het
lichaam donkerder door meer druk uit te oefenen op de
pen.

4
Verdiep met violet (-6) en zwart (-9) de donkerste delen.
Verwijder nu het afplakband.
Je polaroid is klaar!

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

STAEDTLER® 146 10C Aquarel kleurpotloden Design Journey - Kartonnen
etui met 24 aquarel kleurpotloden - Design Journey

14610C C48

1

STAEDTLER® 949 Waterpenseel - Waterpenseel - blister S, M, L, beitelpunt
Design Journey

949-SBK4-C

1

Mars® Lumograph® 100 Topkwaliteit potlood - Single 2H

100-2H

1

STAEDTLER® 8880 Aquarel verf - Karat aquarel verf - set 12 tubes 12 ml

8880 C12

1

Mars® 563 Aluminium linaal - Single lengte 15 cm

563 15

1

Noris® 965 Hobbyschaar - Blister bevat schaar met lengte 14 cm

965 14 NBK

1

Anderen kochten ook:
glad aquarelpapier (A4 en A3), afplakband
,

Aantal

