
Wij zijn benieuwd!     Deel jouw creatieve resultaat met #debanier DeBanierCreatief baniercreatief de.banier Maken!

1500017 Papier Steinbach 250 gr

0323215 Klembord A3

4010075 Staedtler pigment liner 0.5

0384036 Waterverf 36 kleuren

0430101 of 205001 Aquarelpotloden

0422200 Olieverfset van 8 tubes

0422101 Arcylverfset van 12 tubes

0011327 Schuimpenseel spons

1606321 Lomer staal

1602500 Schildermes plastic 

Potlood, Penseel

http://debanier.be/gallery-steinbach-gekorreld-a4-21-x-29-7-cm-20-vel-250-g.html
https://www.debanier.be/macrameklembord.html
https://www.debanier.be/staedtler-pigmentliner-0-5-mm-zwart.html
https://www.debanier.be/waterverf-carrousel-36-kleuren.html
https://www.debanier.be/caran-d-ache-prismalo-aquarelpotloden-12-stuks.html
https://www.debanier.be/derwent-inktense-potloden-12-stuks.html
https://www.debanier.be/art-creation-olie-set-8-x-12-ml.html
https://www.debanier.be/art-creation-acryl-set-12-x-12-ml.html
https://www.debanier.be/schuimpenseel-spons-50-x-68-mm.html
https://www.debanier.be/peacock-lomer-staal-10-cm-ovaal.html
https://www.debanier.be/schildermes-plastic-ruitvormig-6-x-1-cm.html


Werkwijze

Ontdek de mogelijkheden van verschillende verfsoorten. 

 × Feestelijke spetters: 
0384036 Waterverf 36 kleuren

Met 2 penselen en waterverf kan je makkelijk spetters maken. Gebruik een mooie 
kleurcombinatie voor een extra feestelijk abstract werkje. Ook leuk voor nieuwjaarskaartjes!

 × Aquarellandschap
0430101 of 205001 Aquarelpotloden

Teken een horizontale lijn voor de horizon. Geef de lijn extra kracht door een 
kartel lijn erboven te tekenen. Onder de lijn kleur je in een contrasterende kleur 
enkele vlakken. Neem nu een penseel met proper water en veeg voorzichtig het 
aquarelpotlood uit. Let op dat je de twee kleuren niet in elkaar laat lopen! 

 × Moderne vegen.
0422101 Arcylverfset van 12 tubes

1602500 Schildermes plastic

Zet enkele acryllijnen op het vlak. Met het spateltje veeg je nu de verf 
open. Enkele eenvoudige handelingen voor een maximaal effect! 

 × Verftextuur
0422200 Olieverfset van 8 tubes

1606321 Lomer staal

Kies twee kleuren olieverf. Verdeel verschillende verfdots op het papier. Wees niet te 
zuinig met de verf! Met de spatel verdeel je eerst de olieverf. Druk op het einde de 
platte kant van de spatel enkele keren op de verf, zo bekom je een mooie textuur. 

Altijd al willen experimenteren met 
verschillende verftechnieken? Voor deze 
kalender gaan we – uiteraard 12 keer - 
aan de slag met verf, penseel, spatel …  
Met enkele eenvoudige handelingen 
bekom je al snel een abstract kunstwerkje. 

Deze knutseltip vind je met videoinstructies terug op debanier.be/knutseltips

https://www.debanier.be/waterverf-carrousel-36-kleuren.html
https://www.debanier.be/caran-d-ache-prismalo-aquarelpotloden-12-stuks.html
https://www.debanier.be/derwent-inktense-potloden-12-stuks.html
https://www.debanier.be/art-creation-acryl-set-12-x-12-ml.html
https://www.debanier.be/schildermes-plastic-ruitvormig-6-x-1-cm.html
https://www.debanier.be/art-creation-olie-set-8-x-12-ml.html
https://www.debanier.be/peacock-lomer-staal-10-cm-ovaal.html

