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Benodigde materialen:
schilderdoek rechthoekig, matte verf in wit, zwart, rood en
donker rood, polystyreen, hechtmiddel,
bladmetaal in zilver,
boek: “TOPP Abstrakte Bilder mit Strukturen“

Benodigd gereedschap:
vuurbestendige onderlegger,
penseel, zand, heteluchtpistool, tangen, hamer,
2 handdoeken, montagelijm

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Argentum schilderij
Een geschikt schilderij voor je woonruimte vinden is niet gemakkelijk, dus waarom maak je er niet zelf een?
Dit schilderij zal indruk maken op de bezoekers!

Eerst worden de polystyreen stukken gemaakt. Daarbij
het polystyreen tussen twee handdoeken leggen en in
verschillende grootte stukken breken. Tot de gewenste
grootte verkleinen.

Nu moeten de stukken in de gewenste vorm op een

vuurvast oppervlak worden gearrangeerd. De verschillende onderdelen moeten elkaar op ten minste een punt
overlappen. Zorg ervoor dat je compositie niet groter of
breder is dan je schilderdoek. De stukken kunnen nu nog
na goeddunken worden verplaatst en opnieuw gearrangeerd.

Met het heteluchtpistool op het hoogste tempe-

ratuurniveau het eerste deel verhitten. Als zich de
eerste reacties vertonen, wordt het tweede deel op de
plaats overlappend erop gelegd en tevens gesmolten. De
„snijpunten“ moesten stevig aan elkaar „gelast“ zijn! Met
de resterende stukken dezelfde procedure volgen, tot
de constructie klaar is. Zorg voor vlakke/egale contactpunten, die je later voor het opplakken nodig hebt.

L
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eg het geheel op een groot vel papier of een vergelijkbare onderlegger. Smeer de bovenkant
van het geheel in met hechtmiddel. Gebruik hierbij een zachte ronde penseel. Na een korte
droogtijd het bladmetaal op de bovenkant leggen en met een grote ronde penseel glad strijken.
Kleine uitsparingen, op welke het zilver niet vastplakt, open laten, veeg overtollige stukken weg
en bewaar deze voor andere werkzaamheden. De achterkant van het schilderij met zwarte
acrylverf beschilderen en laten drogen. De zwarte verf schijnt nu op de niet met zilver bedekte
plaatsen door en krijgt daardoor een oud karakter.
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Argentum schilderij
Mix van zwart en wit een lichtgrijze en donkergrijze tint. Deze
kleuren, evenals wit gescheiden op een bord aanbrengen, met
een beetje zand dikker maken en met een beetje water verdunnen. Met een dikke platte kwast in verticale richting het gehele
oppervlak afwisselend wit en lichtgrijs beschilderen. Nat in nat
werken en op vloeiende overgangen letten. Na het drogen het
oppervlak nogmaals bewerken en daarbij de linker onder en de
rechter bovenhoek met donkergrijs benadrukken.

N

adat het schilderdoek volledig droog is, wordt het ornament aangebracht. Leg het daarbij met de onderzijde op een vel papier en voorzie
het op sommige plaatsen van montagelijm. De creatie stevig op het schilderdoek drukken. De donkergrijze kleur met water verdunnen en daarmee
aan de linker kant van het schilderij een schaduw schilderen, die op de
vormen lijkt.

De twee rode kleuren mengen en met een beetje water verdunnen. Een

rond penseel van boven tussen de duim en middelvinger nemen. In de verf
dompelen en door laten zakken en optillen en tegelijkertijd op de steel
kloppend rode verfspatten op de rechterkant van het schilderdoek maken.

TIP
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Opdat het schilderdoek bij het plakken en aandrukken van de glasstukken geen
deuken krijgt, voor korte tijd boeken eronder leggen.

