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N°103.745 - Vingerverf schilderij
Knutselidee

Materiaal:
schildersdoek
vingerverf in blauw, groen, geel en wit
fotokarton in wit en huid of roze

stift in zwart
penseel, lijm
potlood, schaar

Vingerverf
Lieve schapenschilderij

Grond het schildersdoek met een brede varkenshaarpenseel in blauw. Schilder 
niet het volledige schildersdoek dekkend, laat de achtergrond deels doorschij-
nend! Meng blauwe vingerverf met een beetje vingerverf in wit en teken in de 
nog natte vingerverf lichtere strepen. Zo komt het schilderij levendiger over. 
Daarna moet de verf drogen.

Neem met je vinger wat groene vingerverf en teken het gras. Hetzelfde 
herhaal je met de gele zonnestralen. Tussendoor moet je natuurlijk je handen 
wassen!

Daarna verf je je hele handpalm met witte vingerverf wit. Gebruik hiervoor 
een penseel. Daarna leg je het schilderij omgedraaid voor je neer (bovenzijde 
onder) en druk je je hand stevig op het schildersdoek. Zodat de hele hand 
wordt afgebeeld, kun je het beste een boek onder het schildersdoek leggen!
Je kunt met de vrije hand de vingers en de hand een beetje op het schilders-
doek drukken (zacht!).

Grappige dierenschilderijen heel eenvoudig met je vingers schilderen! Zo 

kun je een hele dierentuin schilderen en je kamer ermee verfraaien.

Terwijl je schilderij droogt, knip je uit het witte fotokarton een ovaal hoofd uit 
en teken je 2 stippen als ogen en een mond met een zwart stift op. Voor de 
oren knip je 2 kleine ovale stukken uit het fotokarton in huid / roze kleur. Daar-
na plak je de oren op het hoofd en deze vervolgens op je duimafdruk.

Zo kun je verschil-
lende dieren uitpro-
beren - een kat, een 

hond, een koe, of zelfs 
een olifant!



 





