
 

 

NL   PPWP3 
 

 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! 
 
Schilderen met aquarelstiften in 4 gedetailleerde stappen 
Inhoud: 1 gedrukt schildersmodel (ca. 30 x 40 cm), 8 aquarelstiften voor de kunstenaar, 1 potloodslijper, 1 penseel 
 
Tips vóór de start 
In deze set zijn de contouren van het motief reeds op het schildersmodel afgedrukt. Met behulp van vier 
afbeeldingen van de afzonderlijke fases en de uitvoerige schildersinstructie ontstaat stap voor stap een prachtige 
aquarel.  
De aquarelstiften zijn heel veelzijdig en eenvoudig te gebruiken. Met deze stiften kunt u heel veel verschillende 
effecten bereiken. 
Hanteer de stiften voor het schetsen en schaduwen zoals normale kleurpotloden. Om een gemengde kleur te krijgen, 
worden twee of meer kleuren over elkaar geschilderd. De aquarelstiften kunnen ook met water worden toegepast, 
om op die manier "echte" aquarellen te maken zonder dat daarvoor verf, paletten enz. nodig zijn.  
De stiften zijn uitstekend geschikt voor gecombineerde effecten, waarbij klassieke aquarelverf en stiften samen 
kunnen worden gebruikt.   
Wanneer u de stiften als aquarelverf wilt gebruiken, schetst u eenvoudig een gedeelte met één of meerdere over 
elkaar liggende kleuren. Dan wist u met een groot penseel dat vol schoon water is over het oppervlak van de 
tekening, om dat gedeelte tot een "echte" aquarel te laten worden. Deze werkwijze wordt ook lavuurtechniek 
genoemd. Na het drogen kunt u met de stiften verdere details uitwerken of nieuwe kleuren opbrengen.  
Het is belangrijk om de schaduwing van een tekening logisch op te bouwen, zodat verwisseling wordt voorkomen. 
Men begint het best met de helderste kleuren, bewerkt dan de middelmatige en de donkere kleuren en beëindigt het 
beeld met het tekenen van de oppervlaktedetails.  
Oefen het schaduwen eerst op een stuk papier, alvorens op het schildersmodel te beginnen. Bij de meest populaire 
methode tekent men voorzichtig strepen van 45 graden, tot zij samensmelten tot een gelijkmatige toon. Om donkere 
gedeelten te krijgen, wordt de stift iets krachtige gedrukt of wordt een andere kleur opgebracht.  
De afbeeldingen op de verpakking helpen bij de keuze van de afzonderlijke schaduwen en van de streeprichting. 
Om verwissen te voorkomen, legt u het best een schoon stuk papier tussen de hand en het schildersmodel. 
 
Stap A 
De afbeelding A dient als model en oriëntatie. 
1. Schets de wolven met een heel helder blauw. Voeg er af en toe helder oranje aan toe dat met geel wordt 
overtrokken.  Breng op de bovenzijde van de dieren een beetje geel aan om het maanlicht weer te geven.  
2. De hemel is blauw, de takken van de bomen blijven wit. Trek eerst de omtrekken van de takken na en schilder 
dan de tussenruimten.  
3. Het onderste gedeelte van de wolken is lila. Laat de bovenzijde van de wolken wit en voeg er een zweem geel aan 
toe om het maanlicht weer te geven.  
4. Voeg er de gele maan aan toe, laat de bovenzijde echter wit.  
5. Teken de bergen in de verte met blauw, laat hierbij enkele plekken wit die met geel worden gekleurd.  
6. Dan voegt u er de bomen met groen aan toe en legt daarover een heldere lilatoon.  
7. Voeg er de sneeuw in het midden blauw aan toe en leg daarover een beetje lila, groen en geel.  
8. Het midden van de berkenstammen is zwart, de zijden blijven wit. Let op de gedeelten die in de schaduw liggen, 
omdat de schaduw niet altijd gelijk verloopt, b.v. de linkerzijde van de bomen op de linkerzijde en de rechterzijde 
van de bomen op de rechterzijde zijn donker. De schaduwen van de wolven en bomen in de sneeuw verlopen niet 
alle in dezelfde hoek.  
9. Voeg daar op de voorgrond met blauw schaduw in de sneeuw aan toe. Voeg er de groene gedeelten en een heel 
heldere gele toon aan toe, die het maanlicht weergeeft. 
 
 



 

 

Stap B 
De afbeelding B dient als model en oriëntatie. 
Indien u het aquareleffect "lavuurtechniek" wilt toepassen, ga dan door met punt 10, anders gaat u nu 
naar stap C. 
10. U kunt op alle afzonderlijke gedeelten met een groot, goed vochtig gemaakt aquarelpenseel schoon 
water opbrengen om een lavuur te maken. Werk elk gedeelte snel af en zorg ervoor dat de kleuren niet 
in andere gedeelten overlopen.  
Oefen deze methode eerst op een afzonderlijk blad papier, alvorens met het definitieve werk te 
beginnen. Wanneer u in een gedeelte stopt, kan dat zichtbare lijnen met zich brengen; vandaar dat het 
belangrijk is, dat u vrij snel en nauwkeurig werkt. Bedek geen witte lichtpunten. Laat de lavuur drogen, 
voordat u met het volgende gedeelte begint. Verwijder het overtollige water met de hoek van een 
papieren zakdoek of keukenpapier.  
 
Stap C 
De afbeelding C dient als model en oriëntatie. 
11. Verfijn de hemel met blauw.  Breng meerdere lagen aan in plaats van met de stift vast aan te drukken. Zorg 
ervoor, dat u het wit van de takken bijbehoudt. Omrand eerst de beide zijden van de takken met een spitse blauwe 
stift alvorens de hemel te schilderen.  
12. Voeg aan de wolken details in lila toe.  
13. Detailleer de bergen eerst met blauw en dan hier en daar met geel om het maanlicht weer te geven.  
14. Accentueer de naaldbomen met groen en dan met een laag zwart.  
15. Versterk de tint van de sneeuw op de achtergrond met blauw en dan met een laag zwart. Voeg er groene plekken 
aan toe.  
16. Detailleer de bomen op de rechterzijde. Gebruik daarvoor groen in korte strepen om de naalden weer te geven. 
De rechterzijde wordt met een beetje blauw verdonkerd.   
17. Accentueer de wolven met zwart, ten dele met oranje en geel overtrokken. Gebruik blauw voor de poten en het 
gezicht van de dichtstbijstaande wolf. Schilder de oren van de andere wolf bruin. Stel de richting en de lengte van 
de pels voor met een combinatie van lange en korte strepen.  
18. Accentueer de blauwe schaduwen van de wolven. Voeg er in de sneeuw gras en bladeren met groen aan toe. 
Breng af en toe een beetje oranje aan en voeg er dan een laag geel aan toe om de kleur op te helderen.  
19. Verwis af en toe de kleurvlakken van de wolven, het gras en de bladeren op de voorgrond alsmede van de 
sneeuw op de achtergrond.  
 
Stap D 
De afbeelding D en het beeld op de voorzijde van de verpakking dienen als model en voor oriëntatie. 
20. Voeg aan de bovenste gedeelten van de hemel een laag lila toe.  
21. Detailleer de achterste dennen met zwart. Teken eerst de grote takken en dan de lijnen van de daaronder 
hangende naalden.  
22. Detailleer met zwart de bomen op de voorgrond, b.v. scheuren in de schors, fijne twijgen enz. De gedeelten die 
naar de maan zijn gericht hebben een bleekgele en de ander zijde van de boom een bleekblauwe laag. Geef de 
naalden van de boom op de rechterzijde met een combinatie uit zwarte en groene strepen meer detail en diepte. 
Enkele strepen kunnen tot in de witte gedeelten reiken, om naalden voor te stellen die door de sneeuwlaag steken.  
23. Voeg aan de wolven de laatste details toe. Versterk de aquarelstiftstrepen om de lengte en de richting van de 
haren voor te stellen. Gebruik voor de heel donkere bereiken zwart, overdekt met oranje en geel. Gebruik voor de 
heldere bereiken blauw met een zweem van zwart.  
24. Voeg aan de sneeuw op de achtergrond de laatste details toe. 
25. Verdiep de schaduwen van de sneeuw op de voorgrond met blauw en een vaal-zwarte leeg bij de wolfspoten. 
Voeg aan de sneeuw af en toe blauw toe.  
26. Breng met groen en bruin takken en gras aan die door de sneeuw breken. Voeg aan de bladeren de laatste details 
toe. Helder het groen op met geel. Voeg aan de grashalmen enz. met blauw schaduw toe.  
27. Tot slot voert u naar believen schakeringscorrecties uit en voegt u er details aan toe.  


