N° 100.746

Knutselidee

com

Stijlvolle zonnebloem
Realiseer voor je woonkamer een mooie opvallende
zonnebloem. Daarbij is een kleine artistieke aanleg van voordeel, maar wanneer je jezelf een
beetje tijd gunt, zal het jou ook lukken.
Hier gaan we:

De zonnebloem:
Eerst teken je een grote zonnebloem op je schildersdoek
voor. Dit doe je met een potlood, neem hiervoor de tijd,
zodat een mooie zonnebloem ontstaat. In het midden van
het schildersdoek teken je een cirkel. Om deze cirkel teken en nog een cirkel, welke ongeveer 3 cm breder dan
de eerste. Van de buitenste cirkel uit teken je vele grote
bloembladeren.

De hemel:

Benodigd materiaal:

Benodigd gereedschap:

Schildersdoek vierkant
Acrylverf in wit, lichtblauw, blauw, geel, oranje, oker, mosgroen, licht- en donkerbruin

Potlood
Spons
Penselen in verschillende diktes

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Als je alles voorgetekend hebt, kun je nu beginnen de
hemel te schilderen. De lucht is alles wat achter de zonnebloem ligt. Op een mengpalet breng je verschillende tinten blauw en de witte acrylverf aan. Met een spons neem
je het blauw op en bet hier de achtergrond mee. De lucht
moet achter de bloem licht blauw beginnen en vervolgens
in een donkerder blauw overlopen. Met de spons kun je de
kleuren samen opnemen en voorzichtig opdeppen. Zorg ervoor dat je de contouren van de bloem nog steeds ziet, zodat je deze later nog kan inkleuren. Natuurlijk kun je ook
met een sjabloneerpenseel werken.
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De bloem:
Als de hemel klaar is, schilder je de bloembladeren met een sterke gele kleur. Een bijzonder
mooi effect bereikt je wanneer je met goudgeel
of licht oranje de bladeren een „schaduw“ verleent. Bekijk hiervoor de afbeelding aan de rechterkant.

Het hart van de bloem:
De buitenste rand van de twee cirkels verf je
met een licht oranje kleur. Je hoeft de cirkel
niet precies rond te verven, maar kan ook kleine onevenheden aanbrengen. De binnenste cirkel verf je met een donkere mos- of olijfgroene
kleur.

Details:
Neem nu een dun penseel en dep hem in de bruine kleur. Nu breng je in de buitenste rand zonnebloempitten aan, doordat je de bruine kleur
opstippelt. Tussendoor dompel je het penseel
in gele verf en vervolgens in een andere bruine
tint. In de binnenste cirkel verf je ook van binnen naar buiten donkerbruine pitten. Ten slotte,
nog eenmaal in de gele verf dompelen en opnieuw
pitten opdeppen.
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Je schilderij is klaar en je kunt het als
blikvanger aan elke wand ophangen.

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

