
Kawaii-fruit van stenen

Kawaii komt uit het Japans en betekent 'liefelijk', 'charmant' of 'schattig'. 
Je kunt de stenen zelf verzamelen en ze met acrylverf in schattig klein fruit veranderen. Zo heb je je eigen zorgstenen

of geweldige decoratie.

Stap voor stap tutorial

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


Verwijder alle sporen van vuil van de stenen met een
spons en zeep. Laat drogen.

Bestem de stenen aan de hand van hun vorm voor een
bepaald soort fruit en schrijf aan de achterkant van de
steen welk stuk fruit hij wordt om verwarring te
voorkomen.
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Kies de juiste acrylverfkleuren voor het fruit. Bescherm
de ondergrond tegen verfspatten. Je hebt een palet of
een bord nodig om kleuren op te mengen.

2

Gebruik de lange puntkwast om elke steen geleidelijk in
de juiste achtergrondkleur(en) te verven.

Zorg dat je kwast zo droog mogelijk is als je de verf
aanbrengt om diepe, heldere kleuren te krijgen. Voeg
geen water toe.

Dep je kwast altijd droog nadat je hem hebt
schoongemaakt.

3

Gebruik de fijne puntkwast om details aan te brengen,
zoals zaden, pitten en oppervlaktepatronen. Laat
volledig drogen.
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Breng met een fineliner van triplus permanent details
zoals lijnen en texturen aan.

5

Gebruik tot slot de fijne kwast om ogen, mond en
wangen te maken en teken met de zwarte triplus
permanent-pen de fijne contouren van de ogen.

Tip: Als je geen stenen hebt, kun je je eigen stenen heel
eenvoudig maken door FIMOair basic aan de lucht te
laten drogen en, zodra dit is gedroogd, dit met acrylverf
te beschilderen.

6

Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

STAEDTLER  8500 Acrylverf - Karat acrylverf - set 24 tubes 12 ml 8500 C24 1

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

989-SBK3-3 1

Anderen kochten ook:

stenen, ondergrondbescherming, palet of bord, waterglas

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/acrylverf-aquarelverf/staedtler-8500-acrylverf-8500-c24/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-989-penselen-synthetisch-989-sbk3-3/

