Korenveld - zomer op het land

1 5 M IN

Beleef de zomer buiten, want onze natuur heeft veel te bieden.
Tijdens een ontspannende wandeling door de natuur bij zomerse temperaturen kom je langs een korenveld.
Klaprozen, korenbloemen en kamille groeien en bloeien naast het graan en vormen samen een prachtig landschap,
precies zoals dit sfeervolle aquarel. Het is een afbeelding van een korenveld in het zachte licht van de zonsopkomst.

Een bijdrage van Bina

Stap-voor-stapuitleg

1
Zet eerst de achtergrond op, waarvoor je met
verschillende rood- en geeltinten van de brush pens
strepen van ongeveer 1-2 cm breed onder elkaar op wit
aquarelpapier tekent. Begin hierbij met de donkerste tint
en werk naar onder toe met steeds lichtere tinten. Wij
gebruiken hiervoor verschillende kleurtinten van rood tot
geel.
Neem een waterkwast en laat daarmee de strepen in
elkaar overlopen. Let erop dat je de verschillende
kleuren maar heel lichtjes met elkaar vermengt, zodat de
kleurverlopen behouden blijven en de kleuren niet
geheel vermengd worden. Om kleine wolkjes te maken
kun je de vochtige plekken vervolgens aanstippen met je
waterkwast en een heel klein beetje schoon water.

2
Laat alles nu goed drogen. Daarna kun je vlak onder je
kleurverloop met een donkerbruine brush pen een streep
van ongeveer 4-5 cm breed trekken en ook deze met
een waterkwast verven.

3
Voor het korenveld ga je met de waterkwast langs de
nog vochtige verf lichtjes naar boven in het lichtere
gedeelte. Zo ontstaan de fijne graanhalmen.

4
Met een zwarte brush pen kun je het korenveld dichter
maken en de details uitwerken. Als laatste kun je met
een zwarte pigment liner kleine vogeltjes in de lucht
tekenen en je complete kunstwerk tot leven brengen.

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

Aantal

STAEDTLER® 3001 Aquarel stift met dubbele punt - Duo stiften, met
penseelpunt - set 36 st Design Journey

3001 TB36

1

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

949-SBK4-C

1

pigment liner 308 Fineliner - Single Lijnbreedte ca. 0.3 mm, zwart

308 03-9

1

Anderen kochten ook:
aquarelpapier
,

