N° 100.882

Knutselidee

com

Schilderij in bruin-goud optiek

schildersdoek
verf in ivoor, bruin & zwart
metallicoll

Benodigd gereedschap:
bladgoud
crackle stenen in goud
mozaïeklijm

penseel
afdektape
pincet

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Schilderij in bruin-goud optiek
Om een echte blikvanger voor in je kamer te toveren, heb je met dit knutselidee precies het juiste ding te pakken.
De bruin-goud-zwart combinatie is harmonieus en heeft een kalmerend effect
op de omgeving en op jou.
En zou wordt het schilderij gemaakt:

Gronden:
Eerst moet je het schildersdoek gronden met
de verf in ivoor. Daarna de verf laten drogen.

Afplakken & inkleuren:
Plak de helft van het schildersdoek en een klein rechthoekje aan de
linker onderste rand met afdektape af. Het kleine rechthoekje kleur
je met zwarte verf in, de afgeplakte helft van het schildersdoek met bruine verf.
Na het drogen plak je in het bruine veld, opnieuw een rechthoek af. Deze kleur je ook met zwarte
verf in.
Als alles droog is, kun je de afplaktape verwijderen.
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Mozaïek rand:
Om een bijzonder indrukwekkend effect te bereiken, heb je crackle
mozaïek steentjes 20 x 10 mm en 10 x 10 mm nodig. Lijm de mozaïek
steentjes met behulp van mozaïeklijm op. Voor het verkrijgen van een
meer nauwkeurige werkje, kun je met een pincet werken. In de eerst rij
plaats je eerst een 10 x 10 mm steen en daarnaast een 20 x 10 mm steen
(liggend). In de tweede rij weer liggend een 20 x 10 mm steen. Daarna
herhaal je steeds weer de eerst en tweede rij. Herhaal dit zolang, tot
je onder bent aangekomen.

Vergulden:
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Je kunt voor de bloemenrank een sjabloon gebruiken, maar deze ook met de vrije hand optekenen.
Smeer het metallicoll met een penseel op. Vervolgens laat je het ca. 20 minuten aandrogen. Als
het transparant is, is het klaar voor verdere verwerking: nu leg je het bladgoud op de voorgetekende metallicoll oppervlakken op. Vervolgens verwijder je de overtollige resten met een zacht
penseel. Vang de snippers op deze kun je altijd op nog vrije ruimtes leggen.
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