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Op Nummer Introductie tot Aquarelpotloden 

 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  
 

Inhoud: 2 voorgedrukte boards, 8 aquarelpotloden, 1 genummerd blad en volledige instructies. 
 

STAP 1 - Oefenen 
Voor u aan uw definitieve tekeningen begint, kunt u best eerst proberen op een oefenblad.   

Het is eerst en vooral belangrijk dat u begrijpt hoe tekenen met aquarelpotloden werkt.  

Aquarelpotloden kunt u op juist dezelfde manier gebruiken als gewone kleurpotloden, maar ze kunnen ook 

worden ‘geactiveerd’ met water om een authentiek aquareleffect te creëren.  

De sterkte van een kleur wordt bepaald door hoeveel druk u op het potlood uitoefent en het aantal lagen dat u 

aanbrengt. Potloden worden gemengd door de ene kleur over de andere aan te brengen tot u het gewenste effect 

verkrijgt. U kunt bijvoorbeeld oranje maken door eerst rood in te kleuren en hierover dan geel aan te brengen. 
 

Om uw controle te oefenen: 

• Probeer een kleine, heel lichte zone te schetsen met een gelijkmatige, egale kleur.  

• Probeer dan een iets sterkere tint van de door u gekozen kleur zodat er een duidelijk verschil is met  

   de eerste schets.  

• Herhaal de oefening met een sterkere schakering, en daarna met de tint in volle sterkte. 

• Kleur nu een ander gebied met een gelijkmatige schakering, maar breng over een deel ervan  

   voorzichtig een andere kleur aan zodat u kunt zien hoe de eerste kleur verandert onder invloed van  

   de tweede kleur. 

• Dompel nu uw borstel in zuiver water, zorg ervoor dat hij niet zo nat is dat het water er uit druipt, en  

   ga hiermee voorzichtig over de gekleurde zones. Maak licht vegende bewegingen met de borstel,  

   zorg er voor dat u  niet op de kleur schrobt. De potloodtekening wordt dan onmiddellijk omgevormd  

   in een authentieke aquarel gewassen tekening! 
 

 TIP -   

 • Een sterke kleur bouwt u best geleidelijk op. Probeer dit resultaat niet in één keer te  

   verkrijgen door veel druk op het potlood uit te oefenen. 

 U bent nu klaar om uw eerste schilderij te maken. 
 

STAP 2 – Uw schilderij afwerken  

• Kies met welk schilderij u wilt beginnen. Leg de voorgedrukte board voor u, en plaats de afgewerkte  

   illustratie op de verpakking en uw genummerd blad zó dat u beide duidelijk kan zien.  

• U zult zien dat in elk segment een nummer staat, of soms een breukgetal. Breuken duiden aan waar  

   twee potloodkleuren over elkaar aangebracht worden om een nieuwe kleur te krijgen.  

• Kies een zone, kies het bijhorende potlood door de achterkant van de verpakking te raadplegen, en   

   kleur alle delen van uw schilderij die hetzelfde nummer hebben.  

• Zodra u klaar bent met alle lichte tinten van de eerste kleur, gaat u verder met de iets donkerder   

   segmenten, en zo verder, tot alle gelijkaardig genummerde delen ingekleurd zijn. Kies dan een  

   andere kleur, en herhaal de werkwijze, werk telkens methodisch van lichte naar donkere tinten. 
 

 TIPS -   

 • U merkt ongetwijfeld dat elk segment hetzelfde nummer heeft, ongeacht de sterkte van de  

kleur. Gebruik de techniek die u op uw oefenblad heeft uitgeprobeerd en kleur eerst de delen   

met de lichtste tint van de kleur. Gebruik hierbij de illustratie op de verpakking als leidraad. 

• Het is belangrijk dat u uw kleur niet te donker maakt. Het is erg gemakkelijk om een kleur te    

   verdonkeren, maar onmogelijk om ze lichter te maken. 
 

STAP 3 – Uw schilderij activeren met water 

Zodra uw schilderij klaar is, gebruikt u uw zuivere, vochtige borstel om de segmenten te activeren. 

Schilder licht en nauwgezet tot aan de omtrek van elk segment. 
 

STAP 4  

Werk het schilderij tenslotte op uw eigen manier af  en laat u daarbij inspireren door de illustratie van de 

artiest. Gebruik de natte of de droge techniek, naar gelang uw voorkeur. Proficiat! U hebt nu uw eerste 

schilderij afgewerkt. Wij hopen dat u er niet alleen plezier aan hebt beleefd, maar dat u ook iets geleerd 

hebt over de techniek van het werken met aquarelpotloden! 


