Zomers boeket

4 0 M IN

Tover zonder veel moeite een zomers boeket.
De mooiste bloemen en grassen bloeien in de zomer op velden en langs de kant van de weg. Hierdoor krijg je zin om
je huis op te fleuren. Het zelfgemaakte zomerse boeket ziet eruit alsof je het vers van het veld hebt geplukt. De
luchtigheid van het boeket geeft jou en je huis een heerlijk zomers gevoel.

Stap-voor-stapuitleg

1
Schets je boeket eerst heel lichtjes met een Lumograph
potlood op wit aquarelpapier. Als je tevreden bent met je
schets kun je de potloodlijnen lichtjes wegvegen met een
kneedgum.

2
De klaproos en zonnebloem teken je met
wateroplosbare kleurpotloden. Volg hierbij jouw
potloodschets. Om de luchtigheid te behouden, kleur je
de bloemen nog niet helemaal in, accentueer ze alleen
met een paar lijntjes.

3
Verf de getekende lijnen nu met een waterkwast en kleur
de bloemen helemaal in met de verdunde, zachte verf.
Voor de bessen kun je de kleur die je zelf graag wilt
maken heel makkelijk zelf mengen. Meng gewoon met
een watercolour brush pen in blauw en rood op een
folietje. Met de waterkwast laten de kleuren zich mooi
met elkaar mengen en in elkaar oplossen. Zet de bessen
ook heel licht op, door kleine stipjes aan elkaar te
tekenen.

4
Je kunt je bloemen nog fijner uitwerken en accenten
leggen met gekleurde pigment liners en de triplus
broadliners. Als je tevreden bent met je bloemen, teken
je de stelen met de wateroplosbare kleurpotloden. Als je
je boeket nog mooier wilt maken, kun je er met de
pigment liners nog kleine blaadjes en grassprietjes
tussen tekenen. Dat zorgt voor een interessant contrast.

5
Tot slot kun je nog druppeltjes over het papier
sprenkelen en zo een indrukwekkende achtergrond
creëren.

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

pigment liner 308 Fineliner - STAEDTLER box met 6 kleuren - 0,3 mm

30803S2SB6

1

STAEDTLER® 146 10C Aquarel kleurpotloden Design Journey - Metalen etui
met 12 aquarel kleurpotloden - Design Journey

14610C M12

1

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 Design Journey

949 BK-1-C

1

Mars® Lumograph® 100 Topkwaliteit potlood - Single HB

100-HB

1

STAEDTLER® 5427 Kunst gom - Single Kneedbare reinigingsgom voor
speciale doeleinden

5427

1

Anderen kochten ook:
folie, aquarelpapier
,

Aantal

