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Nr.100.786 - Maritiem schilderij
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 2 uur

Materiaal:

Werkwijze:
Meng het reliëfgietpoeder met water in een 
verhouding van 3:1. Meng het tot een unifor-
me, homogene massa en giet in de gewenste 
vorm.

Laat de massa volledig uitharden. Je kunt het 
dan voorzichtig uit de vorm halen.

Gebruik een mes om de randen mooi glad te 
maken. Als ze nog ruw zijn, kun je ze schuren 
met fi jn schuurpapier.

De vormen gieten: 

Maritiem schilderij


Diverse kleuren acrylverf 
Eventueel structuurpasta 

Reliëfgietpoeder
Gietvormen 
Schildersdoek, LIJMPISTOOL, PENSELEN 
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Schilder nu de gegoten motieven met acrylverf. Verf 
de gegoten schelpen van tevoren met voorstrijkmid-
del, anders zullen ze de verf absorberen. Tegelijkertijd 
kun je het canvasdoek ook schilderen in een kleur naar 
keuze. Laat daarna alles drogen.

Nu kun je de gietvormen op het canvasdoek lijmen. 
Doe dit met een druppel lijm uit het lijmpistool, zodat 
alles goed blijft plakken. Er zijn verschillende manieren 
om de vormen te rangschikken, probeer het gewoon 
eerst uit en kies dan de variant die je het mooist vindt.

Wat dacht je ervan om je canvasdoek te beschilderen met structuurpasta voor-
dat je het schildert en om dan een paletmes te gebruiken om geweldige eff ec-
ten te creëren? Combineer grove en fi jne pasta, natuurlijk kun je ook andere 
eff ecten gebruiken zoals een antiek eff ect of een zand eff ect. Laat het daarna 
drogen en schilder het over. Lijm vervolgens de motieven op, en je zult zien dat 
dit zeker een van je lievelingsschilderijen wordt!

Een beetje kleur: 

Rangschikken en lijmen: 

Een keer iets anders: 
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