Moeilijkheidsgraad: makkelijk



Benodigde tijd:

ca. 2 uur
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Materiaal:

 canvasdoek
 acrylverf,afplaktape
 structuurpasta

 glitter pen, zand
 wasknijpers, penselen
 jute lint c.q. touw
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het canvasdoek in verschillende stroken. Gebruik ongeveer 1/3 van
1. Verdeel
het hele canvasdoek voor het zand. Plak dit gebied af met afplaktape. Dan

volgen twee smallere stroken om de zee voor te stellen. Bovenaan blijft er
slechts een smalle strook over voor de horizon. Begin met het zand: gebruik
hier gele en witte verf. Breng afwisselend geel en wit aan met een stomp
penseel om een levendig beeld te creëren. Strooi zand in de nog natte verf.

nu afplakband op de randen van de volgende strook. Schilder met een
2. Plak
krachtige kleur blauw. Schilder de volgende strook in lichtblauw. De laatste
strook dep je met een mengsel van lichtblauw en wit.
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met de structuurpasta een schelp aan de linkerkant en de zee3. Schilder
ster aan de rechterkant. Gebruik de penseelgreep om de spiraalvorm van
de schelp te maken: trek een slakvormige lijn. Teken holtes in de zeester.
Laat de structuurpasta goed drogen.

de schelp met wit, bruin en geel - zie de afbeelding! De zeester
4. Verf
wordt met rood, oranje en geel versierd.

in een golvende beweging met een glitterpen „Mijn mooiste vakantie5. Schrijf
herinneringen“ op het canvasdoek.

6. Het
jute lint c.q. touw tweemaal rond het bovenste gedeelte van het canvasdoek wikkelen en aan de voorkant vastknopen. Hieraan kun je de mooiste
foto‘s met behulp van wasknijpers bevestigen.
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