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Nr.101.531 - Raamschilderij bloemen
Knutselidee

Materialen:
zijde fotolijst
Gutta (contourmiddel)
zijdeverf in geel, oranje, rood, 
groen en bruin

potlood, penseel
krantenpapier, beker met water
fles en spoeikop voor contourmiddel

bloemen
Raamschilderij

moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

makkelijk

ca. 0,5 uur

Op onze homepage www.aduis.nl 
vindt je onder „kleurplaten“ veel 
verschillende motieven. Kies er een 
en print hem uit. Plaats het raam-
schilderij op het motief en teken de 
omtrek voorzichtig met een pot-
lood na (zie foto stap 1).

Motief
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Als u de lijnen mooi dun wilt hebben, kan het zijn dat de gutta lij-
nen na het aanbrengen op sommige plaatsen niet helemaal dicht 
zijn. De kleur zou dan op deze plaatsen „uitlopen“. Wanneer je 
het motief alleen met water inkleurt, kun je eventuele „zwakke 
plekken“ opsporen en nogmaals met Gutta aanzetten.

Nadat de contourlijnen opgedroogd zijn, 
kun je beginnen met schilderen. Breng met 
een fi jn penseel een beetje verf op het 
motief aan. Als de kleuren in elkaar moe-
ten overlopen, moet je het motief met een 
beetje schoon water nat maken en 
daarna verschillende kleuren aanbrengen. 
Ga hierbij snel te werk, omdat de zijde rela-
tief snel droogt en de verf dan minder goed 
zal uitlopen. Laat de kleuren in elkaar over-
lopen en er ontstaat een prachtig eff ect.

Breng een fi jne sproeikop op het Gutta 
fl esje aan, zodat je fi jne lijntjes kunt 
aanbrengen. Druk het contourmiddel 
gelijkmatig uit de fl es en trek de omtrek na. 
Ga voorzichtig te werk zodat je de 
contourverf niet wegveegt. Op de 
foto „stap 3“ zie je de afbeelding 
na het aanbrengen van de Gutta.

Kleur alle bloemen met de kleuren geel, 
oranje en rood in. 

Geef de achtergrond met dezelfde techniek 
vorm in de kleuren groen en bruin. Na het 
drogen, kun je het raamschilderij met een 
satijnen lint voor het raam ophangen.

Tip:

Achtergrond

Inkleuren

Contourmiddel
Kleuren
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