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

Benodigde materialen: 
schilderdoek 40 x 50 cm,
acrylverf,
schilderspalet

Benodigd gereedschap:
penseel,
platte kwast
verfspatel
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v�� �� ���������n��� v�� �� l�ats�� ��z��� a�� ���: He� a����-

s���l����� �����eg�tt � ���ng� �� �� �� ��is�� s��m��n�.
Tro� �� lo�!

Acrylverf in wit, lichtblauw en primair blauw op een 
schilderspalet aanbrengen. Het schilderdoek met 
witte verf gronden. In de nog natte verf, bovenste 
helft, hier en daar lichtblauw aanbrengen en door 
horizontale bewegingen de verf op het hele vlak 
verdelen, zodat zachte verlopen ontstaan.

Het onderste gedeelte wordt op een soortgelijke 
wijze met primair blauw vormgegeven, de verf met 
lichte golfbewegingen verspreiden. Vergeet niet 
de zijkanten van het frame in de gewenste kleur te 
schilderen. De horizon moet een beetje onder het 
midden zijn, dan is de verhouding van lucht en zee 
harmonieus.

Voor de zeilen, een beetje acrylverf in lijnen op 
het schilderspalet aanbrengen. Met de verfspatel 
wat kleur opnemen, het mes op het schilderdoek, 
met de punt naar boven wijzend, opzetten en met 
een lichte boog de zeilen opzetten. Met een andere 
kleur kan het zeil nog extra effecten verkrijgen 
en het oppervlak kan gedetailleerder worden uitge-
werkt.
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De boot met een kleur uitwerken, daarbij de rech-
te kant van het de verfspatel gebruiken en de verf 
met korte bewegingen naar onder trekken. Ook hier 
kan met een andere kleur worden nagewerkt. De 
masten krijgen dezelfde kleur, met de rand van de 
verfspatel boven het zeil opzetten en in een bewe-
ging naar beneden trekken.

De spiegelingen van 
de boten worden ook in dezelf-
de kleur geschilderd. Met een kleine platte kwast 
een beetje verf opnemen en door lichte, korte op 
en neer bewegingen de spiegelingen aangeven. Voor 
de spiegeling van de zeilen gewoon lichte zigzag 
bewegingen in desbetreffende kleur in het water 
trekken.

Tot slot kunnen met een rond penseel schimmige 
mensen op de boten worden geschil-
derd.




