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Betoverende schilderijen met hart
Een ideaal cadeau voor Valentijnsdag of Moederdag. In een paar zeer eenvoudige
stappen kun je een kunstwerk creëren. Je moeder of vriendin heeft zeker veel
plezier van dit geschenk.
Natuurlijk kun je het ook voor decoratieve doeleinden gebruiken. Een ideaal schilderij voor een kale muur.
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Betoverende schilderijen met hart
Voorbereiding:
Eerst moet je de 2 tempex harten in het midden doorsnijden, zodat je 4 harthelften hebt. Hiervoor kun je het
beste gebruiken maken van een tempexsnijder!

Voor gronden:
Als eerste moet je de structuurpasta met een
penseel op het tempex hart aanbrengen. Leg het
daarvoor op een ondergrond van kranten.

Vormgevingsvariant 1:

2.

Nu bestrijk je het hart aan de achterzijde met structuurpasta, en plaatst
het door licht aandrukken, in het
midden op het schildersdoek. Laat
het weer voor een paar uur drogen.
De pasta verbindt zich met de stof
van het schildersdoek, zodat je geen
lijm voor het ﬁxeren meer nodig hebt.

3.

Verf het schildersdoek met strepen geel, oranje en rood. Hierbij laat je de
kleuren vloeiend in elkaar over lopen. De lijst verf je met oranje verf. Zorg ervoor dat de kleuren goed dekken en er geen wit van het schildersdoek meer doorschijnt. Laten drogen, en klaar is je kunstwerk.
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1.

Nu trek je met het einde van een
penseel grote en kleine krullen, zoals
je goed kunt zien op de afbeelding. Ze
moeten in het midden iets hoger zijn.
Daarna laat je het hart voor ca. 3-4
uur drogen.
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Vormgevingsvariant 2:

1.

Bij deze variant trek je, na het aanbrengen van de structuurpasta, met
de structuurspatel verticale, golvende lijnen. Daarna weer laten drogen en met de pasta op het schildersdoek bevestigen.

2.

Nu schilder je het hart en de randen van de lijst met vermiljoenrode
verf. Daarna deel je het witte vlak
rond het hart in vier gelijk grote
vlakken en markeert deze met een
potlood.

Zolang de verf nog nat is, schilder je eerst met vermiljoenrood direct om het
hart. Daarna schilder je de omtrek van het hart met sierlijke penseelstreken, 3 4 keer na. Zo mengen de kleuren zich met elkaar en er ontstaan prachtige effecten.
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3.
4.

Verf het vak rechts boven en het vak links onder met oranje verf. De beide
andere vakken verf je in kersenrood.
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Vormgevingsvariant 3:

1.

Trek weer lijnen met de
spatel, dit keer echter in de
dwarsrichting. Nogmaals laten drogen en op het schildersdoek aanbrengen.

2.

Nu kleur je met vermiljoenrode verf enkele van de
golvende lijnen in. De grote
gebieden ertussen verf je
oranje, de iets kleinere met
kersenrood. Herhaal dit proces na het drogen, zodat de
kleuren goed dekken.

3.

Nu begin je, met de onderste rand van de lijst (ca. een derde) en de
randen met kersenrood te beschilderen. Daarna verf je met vermiljoenrood verder. De bovenste rand in oranje, de linker- en rechterrand
van het schilderij met vermiljoenrood beschilderen. Meng de overgangen van de kleuren steeds met elkaar. Als je de kleuren intenser
wilt hebben, kun je na het drogen nog een laag aanbrengen.
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Vormgevingsvariant 4:

1.

Bij de vierde variant trek je
met het einde van je penseel krullen en snorkels in de
aangebrachte structuurpasta.
Daarna weer laten drogen en
op het schildersdoek bevestigen.

2.

Grond het gehele hart met
gele verf. Breng hem twee
maal op, zodat de verf goed
dekt. Vervolgens kleur je
de verlagingen met kersenrood in. De lijst verf
je, zoals je op de foto goed
kunt zien, met brede diagonale strepen. Als hulpmiddel kun je ze met een
potlood voortekenen. Dit
werkt het beste wanneer je
de eerste lijn van de linker hoek beneden naar de
rechter hoek boven leidt.

Overschilder nu de kersenrode verf van de krullen met vermiljoenrood. Verf rond het hart, eveneens in vermiljoenrood, een ca. 0,5
cm brede strook.
Nu kun je de strepen van de achtergrond nog met vermiljoenrode, gele en oranje
verf beschilderen. Het resultaat is een bonte mengeling van kleuren. Nu moet je het
weer laten drogen en deze variant is ook klaar.
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3.
4.
5.

Verf je strepen afwisselend met gele en rode verf. Laat ze in elkaar over vloeien
en vervolgens drogen.

