
Pasteltekening - Bloemkrans met vlinder

De natuur bestaat uit prachtige kleuren en vormen; met de pastelstiften kun je ze op papier zetten! Stel je eigen
prachtige bloemenkrans samen en laat er een lieflijke vlinder op landen. De zachte pasteltinten geven je kleine

kunstwerk een natuurlijke uitstraling en brengen een stukje natuur in huis.
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https://www.staedtler.com/be/nl/


Een bijdrage van Theresa

Stap-voor-stapuitleg

Schetsen

Schets met een passer een cirkel in het midden van het
blad papier. Begin met je potloodtekening in de onderste
halve cirkel en teken een grote bloem, teken er
verschillende kleinere bloemen omheen en schets fijne
ranken om de cirkel. Laat een kleine opening in de
rechterbovenhoek, zodat je bloemenkrans er losjes en
luchtig uitziet. In het midden van de cirkel teken je nog
een kleine vlinder.
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Bloemen kleuren

Gebruik de schets nu als inspiratie voor het inkleuren
met de pastelstiften. Begin weer met de grote rode
bloem in het midden en teken bladeren en bloemen
langs de cirkel.
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Kleurverlopen en highlights

Benadruk vooral de contouren van de vormen en arceer
de vlakken slechts een beetje, zo krijg je na het
vervagen mooie resultaten. De pastelstiften zijn ook
uitstekend geschikt om te mengen. Je kunt bijvoorbeeld
donkergroene structuren op de lichtgroene blaadjes
tekenen of met witte stippen highlights op de bloemen
zetten.
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Vlinder tekenen

De vlinder valt op door zijn zwarte rand. Let er bij het
inkleuren met de pastelstiften op dat de kleuren niet per
ongeluk vlekken. Gebruik daarom een vel papier als
onderlegger en bescherm zo je tekening.
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Vervagen

Om je bloemenkrans goed te laten opbloeien, pak je de
papieren wissers erbij en vervaag je de aangebrachte
kleur. Gebruik de dikke wisser voor vlakke delen en de
dunne voor details zoals kleine bladeren. Je kunt de
pastelstiften ook met je vingers uitsmeren, maar het
wordt mooier met de wissers. Tot slot kun je je kunstwerk
nog met vernis (bijvoorbeeld haarlak) beschermen tegen
uitlopen en de wissers met schuurpapier weer
klaarmaken voor het volgende gebruik.
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Onze hoog gepigmenteerde pastelstiften zijn ideaal voor
fluweelmatte tekeningen. Door de zacht poederige kern
kunnen met de papieren wissers fijne kleurverlopen worden
gecreëerd. Door dit lichte vervagen kun je nog meer
kleurnuances aanbrengen door de kleuren onderling te
mengen.

Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

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

5426-S BK4 1

STAEDTLER  923 23 Zandpapier - Zandpapier - blister Design Journey 923 23BK-C 1

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

Mars  comfort 552 Passer met snelverstelling - Compas set bevat passer
552 met universele adapter en doosje reserve onderdelen

552 01 1

rasoplast 526 B-9 Gom - Blistercard bevat 2 gommen 526 B30-9 526B3BK2-C 1

Mars  510 25 Dubbele puntenslijper - Blister bevat 1 magnesium dubbele
slijper

510 25BK-C 1

Anderen kochten ook:

Papier (bijv. 20 x 20 cm), vernis/haarlak
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®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-5426-doezelaar-5426-s-bk4/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/staedtler-923-23-zandpapier-923-23bk-c/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/mars-lumograph-100-topkwaliteit-potlood-m100/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/technisch-tekenen/passers/mars-comfort-552-passer-met-snelverstelling-552-01/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/gummen/rasoplast-526-b-9-gom-526b3bk2-c/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/mars-510-25-dubbele-slijper-met-potje-510-25bk-c/

