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Benodigd materiaal:
zijden doek 90 x 90 cm
koude was
zijdeverf

avantgarde Gutta (niet
Aduis verkrijgbaar)
subliemstift

bij

Benodigd gereedschap:
spanraam, strijkijzer
driepunts punaises
penseel voor zijdeschilderen
scalpel of rolmes

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Een poncho van zijde
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Een poncho van zijde
Maak je eigen poncho. Hier vindt je de
basisinstructies voor alle poncho‘s die je in
de toekomst wilt maken. Met een beetje
oefening ben je al snel een grote
poncho - kunstenaar.
En zo gaat het in zijn werk:

1.

Je kunt het motief met vrije hand opverven,
of gebruik maken van een sjabloon. Wanneer
je een sjabloon wilt gebruiken, leg je deze
eerst onder de zijde en teken de contouren met de
Javana tekenstift met verdwijn inkt na.

2.

Daarna span je de zijde op een frame. De
schets teken je nu met koude was na. Daarna
laat je alles volledig drogen. Na het drogen,
kleur je het motief kleurrijk met verf in.

3.
4.

Diagonaal in het midden van de zijde teken je met de subliemstift een lijn (ca. 30 cm). De
lijn teken je nu met Avantgarde Gutta middel (op benzinebasis) na en laat het geheel volledig drogen. (Het Avantgarde Gutta middel is niet verkrijgbaar bij Aduis!)

5.

Daarna de lijn met een scalpel (indien aanwezig, anders een rolmes gebruiken) insnijden.
Nu kun je de zijde van het frame verwijderen en je poncho gebruiken.
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Nu verwijder je de zijde van het frame en
strijk je de koude was. Tegelijkertijd ﬁxeer
je ook de zijdeverf. Vervolgens span je de
zijde nogmaals op het frame.

