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2 tempex harten
4 populieren hout rechthoek
acrylverf in geel, oranje, rood

en groen
pluster pen of parelmaker in
rood en groen
ophangogen

Benodigd gereedschap:
penseel
knutsellijm

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Creëer voor je kamer geweldige schilderijen die er vooral in een samenstelling
van 4 stuks erg leuk uitzien. Je kunt gebruik maken van verschillende kleuren, je
hoeft er alleen maar op te letten, dat de kleuren harmonieus bij elkaar passen.
We hebben gele, oranje, rode en groene tinten gebruikt. Kies je favoriete
kleuren en maak je eigen schilderen met hart.
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1.

Eerst moet je de twee tempex harten door de helft snijden,
zodat je 4 helften verkrijgt. Daarna beschilder je de tempex harten; daarvoor kun je het beste acrylverf gebruiken.
Je kunt de harten gronden en vervolgens met een iets donkerdere
kleur erover heen gaan, zodat je hartjes een mooi effect krijgen.
Terwijl de hartjes drogen, kunt je het populierenhout verven. Gebruikt hiervoor verschillende harmonieuze kleuren.
De kleuren breng je eerst op een mengpalet aan. Nu doop je
je penseel in een van de kleuren en smeert deze met lichte druk op
het hout. Doop in de verschillende kleuren, zodat je een prachtig
„batik effect“ krijgt.

2.

3.
4.
5.

Tot slot kun je nu nog voor een mooie contrast kleur kiezen.
Deze breng je eerst weer op het mengpalet aan en brengt
deze vervolgens weer met lichte druk schuin op het hout aan.

1.
2.

Vervolgens weer alles goed laten drogen.
Als alles droog is, kun je nu het hart in het midden van het
populieren hout lijmen. Daarvoor volstaat gewone knutsellijm.
Gebruik geen (heet) lijmpistool, anders smelt het tempex!

3.

6.

Langs de rand van de schilderijen, kun je nu met de pluster
pen of met de parelmaker nog mooie versierselen maken.
Wat dacht je van krullen in de hoeken en punten die de hoeken met elkaar verbinden? Probeer het gewoon eens uit!

7.

Aan de achterkant van het hout bevestig je nu nog een ophangoog en je kunstwerk kan worden opgehangen. Je hoeft niet 4
schilderijen op deze manier te maken, je kunt ook 1, 2 of 3
schilderijen maken, maar natuurlijk ook meer.

6.
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Aduis wenst je veel plezier en succes bij het
knutselen!!
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De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

