
N° 103.591

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Uilen trio schilderijen

Benodigde materialen:
3 schildersdoeken 20 x 20 cm,
kopieerpapier/doorslagpapier,
triton acrylverf naar wens

Benodigd gereedschap:
penseel,
onderlegger,
subliemstift,
stift
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Uilen trio schilderijen
Dankzij de sjablonen kun je indrukwekkende acrylschilderijen 

gewoon zelf maken. Mooi gearrangeerd wordt het 
uilen trio tot een highlight!

Ervaren kunstenaars kunnen meteen aan de slag, zonder een schets te maken. Als alterna-
tief kun je de motieven met behulp van een subliemstift voorschetsen. Deze lijnen verdwijnen 
na een paar uur vanzelf. Door vocht kunnen ze zelfs direct worden verwijderd. Voor onervaren 
tekenaars adviseren wij de sjablonen met behulp van kopieerpapier/doorslagpapier  op het 
schildersdoek over te brengen. Knip hiervoor de sjabloon uit, plaats hem, en teken alle lijnen en 
contouren met een potlood na.

Kleur daarna de uilen en de omgeving naar wens met triton acrylverf in. De kleuren kunnen 
worden gemengd of verdund met water (voor achtergronden). Na het verven goed laten drogen 
en de gereedschappen onmiddellijk met lauw water uitspoelen.

De schilderijen zien er naast elkaar gemonteerd net zo mooi uit, als op een ladder 
gerangschikt en met bladeren versierd.

De gebruikte kleuren zien er herfstachtig uit - voor een lenteachtig uilen trio kun je gewoon 
frissere kleuren of pasteltinten gebruiken!

TIP
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