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Materialen:
schildersdoek
acrylverf in zwart
structuurpasta

penseel
spatel
afdektape

bladmetaal in goud
hechtmiddel
glanslak

passer
liniaal
potlood

Aziatisch
schilderij Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

makkelijk

ca. 30 min.

Om een geschikt schilderij voor je 
muur te vinden is niet zo gemakkelijk. 

Zelf een schilderij ontwerpen is daaren-
tegen heel leuk, biedt veel ruimte voor 

creativiteit en het resultaat is 
gegarandeerd uniek!
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Werkwijze:
Op het schilderdoek het midden aangeven en met een passer een grote cirkel tekenen. Teken op de achter-
grond nog acht cirkels van verschillende grootte.

De middelste cirkel met schilderstape netjes rondom afplakken. De tape kan worden uitgerekt en men 
bereikt daardoor precieze rondingen. De grote cirkel met structuurpasta plamuren, een beetje structuur aan-
brengen, tape verwijderen en laten drogen. Deze vlakken en de kleine onbehandelde cirkels met hechtmid-
del insmeren. Het bladmetaal een beetje kreukelen, grote stukken scheuren en op de kleverige ondergrond 
leggen. Met een rond penseel in de melkachtige vloeistof drukken en zonder druk over de goudfragmenten 
strijken. Herhaal dit zolang, tot de cirkels volledig bedekt zijn. 

Helaas kan men met bladmetaal geen precieze rondingen maken. Daarom het goud op de voorgetekende 
lijnen aanbrengen. Na het drogen, met een passer de cirkels opnieuw nameten en even grote cirkels 
uitknippen. Leg deze op de gouden cirkels en zet ze vast met tape. Als je de tape weer hebt verwijderd, 
hebben de cirkels keurige rondingen.

Zwarte verf op een palet aanbrengen en deze eerst rond om de cirkels aanbrengen. Vervolgens de rest 
inkleuren en laten drogen. Daarna nogmaals zwarte verf op het penseel aanbrengen en in korte 
penseelstrepen dik op de achtergrond „tamponneren“. Houdt ook rekening met de buitenste randen. 

Met een liniaal en potlood acht smalle, in verschillende lengtes, verticale en één horizontale lijn optekenen. 
Met een rond penseel alleen de lijnen binnen de gouden cirkel met zwarte verf inkleuren. 

Met de passer zeven cirkels, van verschillende grootte, op de achtergrond optekenen. Deze cirkels en alle 
ingetekende lijnen, ook op een zwarte achtergrond met glansverf overschilderen.
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