
3D-Buchstaben
HERAUSRAGEND

Keilrahmen, 40 cm x 30 cm

Acrylfarbe in Silber, Gold und Schwarz

spitzer Rundpinsel, Synthetikhaar,  
Nr. 2 und 3

Holzbuchstaben („Zuhause“  
und „Herz“), 3 cm hoch 

Betonpaste (hier: Kreativ-Beton  
Paste von Rayher)

Mit dreidimensionalen Buchstaben geben Sie Schrift eine weitere 
Dimension und – im wahrsten Sinne des Wortes – eine herausragende 

Wirkung. Mit der 3D-Optik kann die Bedeutung der wichtigen Wör-
ter unterstrichen werden. Es lässt sich also nicht nur mit Schriftarten, 

-größen und -farben spielen, sondern auch mit dem Volumen. 
Die Buchstaben können z.B. aus Pappe oder Moosgummi ausgeschnit-
ten werden, oder man verwendet fertige Buchstaben aus dem Handel. 

Mit Spachtelmasse, Betonpaste etc. können diese dann fixiert und 
überarbeitet werden.

VORLAGENBOGEN B

Lasur für Betonpaste in  
Hell und Dunkel

kleiner Schwamm für die Lasuren

Moosgummi, 20 cm x 24 cm

kleines Malmesser 

Cutter mit Unterlage

Material
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Materiaal:
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

3D-lett ers
Schilderdoekschilderij

SCHITTEREND

Met driedimensionale letters geef je je tekst een andere dimensie en let-
terlijk een uitstekend eff ect. 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 

gefi xeerd en bewerkt.
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Het schilderdoek eerst volledig, met behulp van een verfmes, met 
betonpasta insmeren.

De woorden met de houten letters op het nog vochtige schilder-
doek 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 schil-
derdoek, plaats het hart in het 
midden. Smeer nu het onbedekte 
deel van het huis met de beton-
pasta in.
Verwijder vervolgens voorzichtig 
het sjabloon en het hart. Laat ge-
durende de nacht uitharden.

Bewerk nu de afbeelding met de 
twee lazuren. Het schilderdoek 
eerst met de spons en het donke-
re 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 beschil-
der de woorden „Zuhause“ en 
„Herz“ alsook de hartuitsparing. 
Laat alles weer goed drogen.

SJABLOON




