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Benodigd materiaal:
sjabloon,
schilderdoek 1x groot en 3x klein,
verf in ivoor, geel, goud, rood, wit, oranje,
lakstif goud, dubbelzijdig plakband

Benodigd gereedschap:
verfspatel,
potlood,
grafietpapier,
penseel, afdektape

M
et

 v
ri

en
de

lij
ke

 o
nd

er
st

eu
ni

ng
 v

an
 C

. K
re

ul
!

      childerdoek met 3D-effect S
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Met een paar zeer eenvoudige handgrepen maak je je eigen kunstwerk. 
Het schilderij verfraait je huiskamer met frisse kleuren en een 3D-effect! 

Stap 1

Stap 2

Sjabloon uitspatelen 
Verwijder de sjabloon van het rugpapier en plak het 
op het kleine schilderdoek c.q. schilderkarton of de 
sjabloon met afdektape vastplakken. Met de verfspa-
tel wordt de structuurpasta in de tussenruimten van 
de sjabloon gestreken. De structuurpasta netjes glad 
strijken en eventueel de overtollige pasta afschrapen.

Sjabloon verwijderen 
Verwijder heel voorzichtig het sjabloon. De sjabloon 
opnieuw opleggen. De sjabloon direct na gebruik onder 
stromend water schoonmaken, eventueel een borstel 
gebruiken. De structuurpasta ongeveer een uur laten 
drogen. 

Stap 3
Achtergrond vormgeven

Met een potlood fijne lijnen trekken en het gebied in 
drieën delen. Het eerste vlak wordt in ivoorkleur ge-
grond. In de nog vochtige verf penseelstrepen in geel 
en oranje kriskras over het oppervlak verdelen. De 
rand van het schilderdoek meteen mee vormgeven. Het 
tweede vlak in oranje gronden en rood in de nog natte 
verf mengen. Een brede, platte kwast gebruiken. Het 
derde vlak in rood vormgeven. Verf laten drogen. 
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Stap 4
Sjabloon opplakken

De zelfklevende sjabloon in het midden op het eerste 
vlak plaatsen. Neem met het sjabloneerpenseel wat 
oranje verf op en versier het motief. Neem rode verf 
op met het penseel en het motief in het onderste ge-
deelte met rood donkerder maken. De bladeren in rood 
vormgeven. De verf altijd van buiten naar binnen aan-
brengen.

Stap 5
Sjabloon verwijderen 

Verwijder voorzichtig de sjabloon en plaats deze op de 
draagfolie. Of laat de verf op de sjabloon drogen. Na 
het drogen is de verf watervast en kan door het aan-
brengen van nieuwe verf niet meer worden opgelost, of 
de sjabloon met een vochtige pluisvrije doek schoonve-
gen. De sjabloon kan meerdere keren worden gebruikt.

Stap 6
Patroon optekenen

Het patroon met behulp van wit grafietpapier op het 
derde vlak optekenen. Alle lijnen met een potlood nate-
kenen. Het patroon eventueel met afplakband fixeren, 
om verschuiven te voorkomen. 

Stap 7
Patroon vormgeven

De nagetekende lijnen met de gouden lakstift nate-
kenen. Nu wordt nog het kleine schilderdoek c.q. schil-
derkarton met kleur vormgegeven en de beeldende 
motieven in de kleuren rood, ivoor en geel of goud met 
een fijn penseel beschilderd. Na het drogen met dub-
belzijdig plakband onder elkaar opplakken.




