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Schildersdoek zonsopgang
Zorg voor een frisse wind aan je wand, en maak een opvallend schilderij met een beetje kleur en rondhoutjes - het is heel gemakkelijk!

1.

Verbindt de 4 schilderdoeken aan de achterzijde met tape, zodat de buitenste randen een
vierkant vormen. Zo kun de doeken beter gronden. Als je de schilderijen met meer afstand tot
elkaar op wilt hangen, kun je de binnenranden
ook later nog schilderen.
Teken op de verbonden schildersdoeken drie
cirkels, de binnenste wordt later bruin geverfd,
de middelste en de buitenste oranje. De resterende vrije ruimtes worden geel gegrond. De
overgangen tussen de individuele kleuren zacht
uitsmeren, zolang de kleur nog nat is. Nu moet je
het kunstwerk nog laten drogen.

2.

Neem met het grootste rondhoutje gele kleur op
en begin met de gele cirkel binnenin. Daarna dep
je de kleinere gele puntjes op. Laat de eerste
stippen kort drogen, daarna teken je de vijf
witte stippen, vervolgens weer de gele, daarna
de bruine en tot slot nog een keer witte.

Tip: Het moeten niet per se vier
schildersdoeken zijn, 2 zien er
ook erg mooi uit!

3

Je kunt nu de tape verwijderen en de niet beschilderde binnenkanten naschilderen. De schildersdoeken kun je nu ophangen. De vrije ruimte
ertussen kan vrij worden gelaten, of je plaatst
nog een foto of een ansichtkaart in deze lege
ruimte.
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