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 Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar, verstikkingsgevaar wegens kleine inslikbare onderdelen, gevaar voor verwondingen 
door voorwerpen met scherpe randen en puntige voorwerpen. Adres en aanwijzing bewaren! 
 

Instructies  
Op Nummer Introductie tot Schilderen met Aquarelverf 

Naast de inhoud van uw doos moet u ook een pot met zuiver water en keukenpapier bij  

de hand hebben. 
 

Stap 1 – Oefenen 
Voor u met uw definitieve schilderij begint, kunt u best eerst oefenen met uw aquarelverf op een oefenblad.  

- Het is eerst en vooral belangrijk dat u begrijpt hoe aquarelleren (schilderen met waterverf)   

   werkt.   

- De sterkte van een kleur wordt bepaald door de hoeveelheid water die u toevoegt. 

- Lichte tint – veel water, weinig verf.  

- Sterke kleur - minder water, meer verf. 

Probeer de verschillende mengverhoudingen van water en verf eens uit en kijk welke verschillende 

kleursterkten u kunt verkrijgen. 

Zodra u zich zekere voelt, moet u eens proberen om een kleur te laten ‘verdwijnen in het niets’. Breng een zeer 

lichte laag aan en terwijl dit nog enigszins vochtig is, verwijdert u het meeste, maar niet alle, water met een 

stukje keukenpapier. Maak uw borstel nu schoon en ga ermee lang het uiterste randje van uw lichte laag 

waardoor u de laag eigenlijk in het niets laat verdwijnen.  

Zodra u deze nieuwe vaardigheden onder de knie hebt, kunt u met uw schilderij beginnen. 
 

 TIPS -   

 • Het is moeilijker om een kleur lichter te maken dan om een lichte kleur donker te  

     maken. 

 • Bij waterverf gebruikt men geen witte verf om kleuren lichter te maken. Om wit te  

   creëren laat men het papier gewoon onbeschilderd. 

 • Meng altijd meer verf dan u nodig hebt om het deel dat u schildert te bedekken. Juist  

   dezelfde kleurtint verkrijgen bij een nieuw mengsel is moeilijk.   

 • Verwijder het teveel aan verf door uw borstel droog te maken en de punt in de  

   overmatige verf te dopen. 
 

STAP 2 - Uw schilderij maken 

• Kies met welke van de twee voorgedrukte boards u wilt beginnen en plaats het voor u op een  

   plat, effen oppervlak. Leg ook de genummerde versie en de kleurillustratie op de verpakking  

   in de buurt.  

• U ziet nummers in de verschillende delen van het schilderij. Deze nummers geven aan welke  

   aquarelverf u nodig hebt.  

• Als er een breuk staat, betekent dit dat er twee kleuren moeten worden gemengd om de kleur  

   te bekomen. Een breuklijn betekent een gelijke menging van de kleuren. 

• Raadpleeg de kleurillustratie op de verpakking om de kleur te laten overeenstemmen. 

• Op uw genummerde blad zult u zien dat sommige delen genummerd zijn als rood, maar dat ze  

   eigenlijk een licht roze kleur hebben, terwijl andere delen, die ook als rood genummerd zijn,  

   een veel sterkere kleur hebben. 

• Bij aquarelleren schildert de artiest altijd eerst de lichtste versie van de kleur, en gaat dan   

   verder dan de volgende iets meer donkere versie om te eindigen met de donkerste kleurtint.   

• Schilder nauwkeurig elk deel van het schilderij waar deze lichtste kleur wordt gebruikt, en  

   zorg ervoor geen te sterke tint te gebruiken.  

• Zodra deze delen goed droog zijn, gaat u verder met de iets donkerder versie van die kleur,  

   meng een iets sterkere kleurversie van dezelfde kleur, vergelijk het met de kleurillustratie op  

   de verpakking en herhaal de procedure.  

• Pas wanneer alle delen met die kleur afgewerkt zijn, mag u overschakelen op een nieuwe  

   kleur. 
 

Herhaal deze stappen met elke kleur, daarna met de mengkleuren tot alle delen geschilderd zijn.  
 

STAP 3 – Afwerking 

Laat alles goed drogen en breng dan de definitieve afwerking en de oppervlakte details aan en laat u 

daarbij inspireren door het afgewerkte schilderij op de verpakking. 

 


