
Zelfgemaakte karmakaartjes

Creative minfulness 
Neem de tijd en wees bedachtzaam op jezelf en de omgeving. Mindfulness zorgt voor rust. De rust die we

nodig hebben om creatief te zijn. Ga in jezelf op en laat je creativiteit op een ontspannen manier de vrije loop. 
Zelfgemaakte karmakaartjes geven je elke dag ideeën en inspiratie voor mindful momenten. Kies citaten, spreuken of
wijsheden die bij je passen en maak je eigen mindfulness-kaarten. Als je de woorden liefdevol tekent en vormgeeft,
krijgen ze soms zelfs nog meer betekenis. Verzamel de kaarten in een mooie schaal of op het prikbord waar je ze

dagelijks ziet. Dit helpt je om jezelf regelmatig aan je principes te herinneren en ze na te leven.
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https://www.staedtler.com/be/nl/


Een bijdrage van Monja

Arceer eerst verschillende gekleurde vlakken op de
aquarelkaart met de karat aquarell kleurpotloden. Het
ziet er bijzonder harmonieus uit als de kleuren uit
dezelfde kleurenfamilie komen.
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Bevochtig de verschillende vlakken op de aquarelkaart
met het natte platte penseel.

Was het penseel uit tussen de verschillende kleuren
zodat de kleuren nog niet met elkaar vermengen.
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Gebruik dan het natte ronde penseel om de kleuren
voorzichtig in elkaar te mengen en zachte
kleurovergangen te maken.
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Als alles goed droog is, teken je de belettering voor met
het potlood.
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Trek dan de voorgeletterde lijnen over met de pigment
liner in een breedte van 0,5 of 0,7 mm.

De karmakaartjes zijn klaar!

Volg Monja op Instagram
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Overzicht van het materiaal

https://www.instagram.com/jane_carrot/


Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

pigment liner 308 Fineliner - STAEDTLER box Bevat 4 geassorteerde
lijnbreedten (0.1/0.3/0.5/0.7)

308 WP4 1

karat  aquarell 125 Aquarelpotlood - Metalen etui bevat 36 aquarelpotloden in
geassorteerde kleuren

125 M36 1

Noris  120 Grafietpotlood - Single HB 120-2 1

Anderen kochten ook:

Aquarelpapier op maat ca. 85 x 55 cm

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/viltstiften-fineliners-metallic-markers/pigment-liner-308-fineliner-308-wp4/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/kleurpotloden/karat-aquarell-125-hoogwaardig-aquarelpotlood-125-m36/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/noris-120-potlood-m120/

