j
i
r
e
d
l
i
h
c
s
k
e
o
d
Schilder

s
r
e
tt
e
l
3D

D

SCHITTEREN

Met driedimensionale letters geef je je tekst een andere dimensie en letterlijk een uitstekend eﬀect. Met de 3D-weergave kan de betekenis van
de belangrijkste woorden worden onderstreept. Je kunt dus niet alleen
met lettertypen, grootten en kleuren spelen, maar ook met het volume.
De letters kunnen b.v. uit karton of schuimrubber worden gesneden, of
men maakt gebruik van kant-en-klare letters uit de handel.
Met spachtelpasta, betonpasta, enz. kunnen deze vervolgens worden
geﬁxeerd en bewerkt.

Materiaal:

Knutselidee

 schilderdoek (op de foto 40 cm x 30 cm)
 acrylverf in zilver, goud en zwart
 spitse rond kwast, synthetisch haar,
nr. 2 en 3
 houten letters („Zuhause“ en „Herz“),
3 cm hoog
 betonpasta



 glazuur voor betonpasta in licht en donker
 kleine spons voor de lazuren
 foam, 20 cm x 24 cm
 klein verfmes
 cutter met onderlegger
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Het schilderdoek eerst volledig, met behulp van een verfmes, met
betonpasta insmeren.

SJABLOON

De woorden met de houten letters op het nog vochtige schilderdoek leggen en volledig met de pasta insmeren. Zorg ervoor, dat
de randen goed ingesmeerd zijn.
Breng het huis en het hart over
op de foam/het schuimrubber en
knip het uit. Plaats de negatieve
sjabloon van het huis op het schilderdoek, plaats het hart in het
midden. Smeer nu het onbedekte
deel van het huis met de betonpasta in.
Verwijder vervolgens voorzichtig
het sjabloon en het hart. Laat gedurende de nacht uitharden.

Bewerk nu de afbeelding met de
twee lazuren. Het schilderdoek
eerst met de spons en het donkere lazuur en daarna met het lichte
lazuur betten. Houd ook rekening
met de bijsluiter. Laat het geheel
daarna drogen.
Trek de rest van de tekst over,
met licht verdunde zwarte verf.
Meng zilver met goud en beschilder de woorden „Zuhause“ en
„Herz“ alsook de hartuitsparing.
Laat alles weer goed drogen.
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