Handletteringposter "Sweet dreams"

3 0 M IN

Een mooie spreuk als persoonlijke versiering van de kinderkamer: Ben je op zoek naar een geboortecadeau
of wil je de kinderkamer van je kinderen met een zelfgemaakt kunstwerk versieren?
Dan is deze kleurrijke en vrolijke handlettering zeker iets voor jou. Want de prachtig vormgegeven wensen die je je
kind wilt meegeven, zijn gewoon schitterend. Voordat je een verhaaltje voor het slapen gaan vertelt, geeft de vrolijke
regenboog je een goed humeur en zorgt altijd voor "sweet dreams".

Een bijdrage van Claudia

Stap-voor-stapuitleg

1
Druk de sjablonen voor het gewenste motief af.
Arceer de achterkant van het sjabloonmotief met een
zacht potlood (bijv. Mars Lumograph 7B).
Tip: Je kunt het sjabloon in een copyshop op de
gewenste grootte laten afdrukken. Zo kun je een poster
in het formaat A2 maken.

2
Maak het sjabloon (met de voorkant naar boven) met
plakband aan de bovenhoeken vast aan het
handletteringpapier.
Plaats het sjabloon met het opschrift er zo bij, dat de
streep door de T van "sweet" precies onder de
regenboog ligt.
Trek de lijnen met een scherp potloot HB over. Zo breng
je het motief over op het papier.
Voordat je het sjabloon verwijdert, til je eerste één hoek
omhoog om te zien of je alle lijnen hebt overgetrokken.

3
Trek met een zwarte pigment liner die niet verkleurt met
een dikte van 0,7 de banner, de wolken, hartjes en
letters over.

4
Kleur nu met aquarelstiften de regenboog in. Kleur de
boog van binnen naar buiten. Begin met rood, daarna
oranje, geel, groen en blauw.

5
Maak de kleuren met een penseel vochtig zodat je een
aquareleffect krijgt en laat alles goed drogen.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

Mars® Lumograph® 100 Topkwaliteit potlood - Single 7B

100-7B

1

Mars® Lumograph® 100 Topkwaliteit potlood - Single HB

100-HB

1

pigment liner 308 Fineliner - Single Lijnbreedte ca. 0.7 mm, zwart

308 07-9

1

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

14610C M24

1

Anderen kochten ook:
glad wit papier (A4), glas water, penseel
,

Aantal

