
Japandi Matcha-tekening

Japandi is een nieuwe woontrend en staat voor een minimalistisch, eenvoudig huis (Japan) met een warme en
"hygge"-uitstraling (Scandinavië). De matchathee is ook afkomstig uit Japan. Matcha is een groene thee die wordt

gebruikt in de Japanse theeceremonie. Dit alles bij elkaar brengt een leuk inspiratie-idee met zich mee, waarbij we je
willen laten zien hoe je heel eenvoudig je eigen minimalistische muurschilderingen kunt maken. Less is more!
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https://www.staedtler.com/be/nl/


Een bijdrage van Claudia

Stap-voor-stapuitleg

Arceer de achterkant van het sjabloon gelijkmatig met
een zacht potlood (bijv. Mars Lumograph 2B).

Tip: Voor papierformaten groter dan A4 kun je het
sjabloon dienovereenkomstig vergroten.
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Leg het sjabloon (met de voorkant naar boven) precies
passend op het tekenpapier. Trek vervolgens met een
potlood met een scherpe punt (HB) 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.
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Met lichtgrijs teken je de stoom van de thee. Plaats
daarvoor de punt van de brushpen rechts van de
potloodlijn en teken dan langs de lijn na. Zo ga je ook bij
alle andere lijnen te werk.

3

De bamboebezem en -lepel worden met de okerkleurige
brushpen ingekleurd. Maak met het penseel de ene helft
van de bezemsteel vochtig met water, vul de andere helft
met de dikke punt van de brushpen. Gebruik de kwast
om de kleuren te mengen. Zo ontstaat een kleurverloop.
Teken alle andere lijnen over met de dunne penseelpunt.
Kleur de lepel ook zo in.
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De theemelange krijgt een warme groene tint. Ga hier te
werk als bij de bamboebezemsteel. Maak de ene helft
vochtig met water, breng de groene tint aan op de
andere helft en meng.

5

De keramische kom kleur je in donkerbruin en meng je
vervolgens met water.
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Verwijder na het drogen alle potloodlijnen voorzichtig
met een gum.

Tip: de kommen passen ook in de kleuren zwart,
donkergrijs of donkerblauw perfect bij de Japandi-stijl.

Je elegante muurschildering is klaar en verheugt
zich er zeker op om binnenkort je wanden te
versieren.
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

Mars  Lumograph  100 Tekenpotlood - Single 2B 100-2B 1

Mars  Lumograph  100 Tekenpotlood - 6B, per stuk 100-HB 1

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

989-SBK3-3 1

STAEDTLER  3001 Aquarelstift met dubbele punt - Duo stiften, met
penseelpunt - set 36 st Design Journey

3001 TB36 1

Mars  plastic 526 50 Gum van premium kwaliteit - Single afmetingen: 65 x 23
x 13 mm

526 50 1

Anderen kochten ook:

kopie sjabloon, aquarelpapier A4
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/mars-lumograph-100-topkwaliteit-potlood-m100/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/mars-lumograph-100-topkwaliteit-potlood-m100/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-989-penselen-synthetisch-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/viltstiften-fineliners-metallic-markers/staedtler-3001-aquarel-stift-met-dubbele-punt-3001-tb36/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/gummen/mars-plastic-526-50-gom-van-premium-kwaliteit-526-50/

