
Nachtelijk kampeertafereel

Kampvuur onder de sterrenhemel - onbetaalbare kampeermomenten.

Een romantisch kampeertafereel met een kampvuur onder de stralende sterren laat het hart van iedere
outdoorliefhebber harder kloppen. Deze manier van vakantie vieren is gewoonweg pure vrijheid. Meer natuur, zoals

bij het zelfgecreëerde nachtelijke kampeertafereel, beleef je op geen enkele andere vakantie.

20 MIN

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


Een bijdrage van Jill

Stap-voor-stapuitleg

Teken met een wit super soft kleurpotlood de contouren
van de tent lichtjes voor op zwart papier. Links en rechts
trek je twee lange, verticale lijnen die de grenzen van de
afbeelding vormen. Dat worden straks bomen. Teken het
kampvuur links van de tent.
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Arceer de achtergrond in de verschillende kleuren van
de lucht met super soft potloden. Werk van donkerblauw
naar paars en rood om een mooi kleurverloop te
creëren.
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Vervaag de lucht met een doezelaar voor zachte
kleurovergangen. De vlammen van het kampvuur teken
je met een rood super soft kleurpotlood.
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Van de twee geschetste grenslijnen aan beide kanten
van de tent maak je nu twee dennen, waar je met een
wit pastelpotlood de takjes van de bomen in tekent.
Teken ook nog een maan boven het tafereel en een fijne
rookpluim boven het vuur.
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Voor nog meer diepte teken je aan de boven- en
onderkant van de tent een lichte schaduw met een wit
pastelpotlood. Zet vanuit de bovenste twee hoeken
stevige strepen die licht naar het midden van de tent
wijzen, dit zijn vouwen in de tent die deze nog meer
ruimtelijkheid geven.

5

Gebruik nu verschillende metallic markers om het
kampeertafereel een finishing touch te geven. Teken met
een zilveren metallic marker kleine puntjes aan de
nachthemel, die als sterren in het maanlicht stralen. De
rode metallic marker kun je perfect gebruiken om het
vuur er nog levendiger te laten uitzien.
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Als laatste ga je met een wit pastelpotlood nog even
langs de gedeeltes die je extra wilt benadrukken en
arceer de grond lichtjes in een halve cirkel. Daarbij kun
je nog een klein grasplukje op de grond tekenen, die het
romantische kampeertafereel helemaal afmaakt. Met de
doezelaar zorg je voor zachte kleurovergangen.
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Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

Mars  Lumograph  pastel 100P Pastelpotlood - Blisterkaart met 6
pastelpotloden in diverse kleuren

100P-SBK6 1

STAEDTLER  149C Superzacht kleurpotlood - Metalen etui bevat 12
kleurpotloden in geassorteerde kleuren

149C M12 1

STAEDTLER  5426 Doezelaar - Blister containing 4 Paper stumps, in 4
different sizes: 1, 4, 6, 8

5426-S BK4 1

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Single zilver 8323-81 1

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Single metallic rood 8323-232 1

Anderen kochten ook:

zwart papier
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarspotloden/mars-lumograph-pastel-100p-pastel-potlood-100p-sbk6/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarskleurpotloden/staedtler-149c-super-soft-kleurpotlood-149c-m12/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-5426-doezelaar-5426-s-bk4/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/metallic-markeerstiften/staedtler-8323-metallic-pen-m8323/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/metallic-markeerstiften/staedtler-8323-metallic-pen-m8323/

