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Benodigd materiaal:

styrodur 3 cm dik 14 x 15 cm
witte acrylverf
servet voorjaarswind

Benodigd gereedschap:

Penseel
Schaar

servettenlijm
lichtblauwe acrylverf
pailletten in diverse kleuren
spelden
ophangogen

Schilderij „voorjaarswind“
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Benodigd materiaal:

styrodur 3 cm dik 14 x 15 cm
witte acrylverf
servet voorjaarswind

Benodigd gereedschap:

Penseel
Schaar

Schilderij „voorjaarswind“
Dit schilderij kunnen zelfs de 
jongsten onder jullie maken. 
Het idee is heel eenvoudig. 
Met de hulp van Styrodur, 
de servettentechniek en een 
paar pailletten, kunnen jullie 
fantastische muurschilderij-
en maken! Het is een ideaal 
geschenk voor vrienden, ou-
ders en familieleden. Je zult 
zien dat ze er allemaal blij 
mee zullen zijn.

Werkwijze:

Afbeelding :
Eerst grond je één zijde (oppervlak) van het Styrodur met witte 
acrylverf. Het is niet nodig om alle kanten te gronden. Daarna laat 
je het goed drogen.

Afbeelding :
Knip een deel uit de voorjaarswind servet uit en trek alle ser-
vetlagen eraf, zodat je alleen de bovenste laag nog maar over 
hebt. Deze breng je met behulp van de servettentechniek op het 
gegronde styrodur aan: smeer eerst een dun laagje servettenlijm 
op het stryrodur, vervolgens leg je hier het servet op. Nu breng 
je (voorzichtig) nog een servettenlijmlaag aan. Zorg ervoor dat 
het servet niet scheurt. Eventueel heel lichtjes met het penseel 
over het motief deppen. 
Vervolgens laat je alles weer drogen.

servettenlijm
lichtblauwe acrylverf
pailletten in diverse kleuren
spelden
ophangogen
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Afbeelding :
Nu verf je de zijkanten van het Styrodur met blauwe acrylverf. 
Dit is belangrijk, zodat je later als je het schilderij aan de muur 
ophangt, niet ziet, dat het Styrodur is. Nu laat je het schilderij 
voor de laatste keer goed drogen.

Afbeelding :
Nu kun je met pailletten en spelden accenten aanbrengen op het 
schilderij. Prik met de speld door een pailletje en dan in het 
schilderij. Benadruk op deze manier de vleugels en de krullen op 
het servet.
Ten slotte kun je nog een kader van pailletten maken of een kader 
schilderen met acrylverf. Wij hebben in ons voorbeeld, afwis-
selend verschillende kleuren pailletten als kader gebruikt. Tens 
slotte bevestig je nog aan de achterkant van het schilderij een 
ophangoog, zodat je het schilderij later op de gewenste plaats op 
kan hangen.

Probeer ons nieuwe idee uit en je zult zien dat je er zeer enthousiast 
over zult zijn. Want in de kortst mogelijke tijd zijn met een-
voudige materialen prachtige schilderijen gemaakt.
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