
Benodigdheden
•  Talens Art Creation set aquarelverf
•  Aquarelpapier
•  Penselenset voor aquarel van Talens Art Creation
•  Potlood 
•  Kneedgum om lijnen te vervagen of uit te gummen
•  Mengbakje of wit bord om de verf te mengen
•  Water om te verdunnen en de penselen in schoon te maken tijdens en na het schilderen
•  Tissues of sponsje voor het opnemen van het teveel aan verf

Tips
•  Aquarelleren is schilderen met heel veel water. Hoe meer water, hoe lichter de kleur. Waar in het 

stappenplan kleuren gemengd worden is dit altijd met toevoeging van veel water.
•  Begin met het invullen van de lichtere kleuren en laat díe delen die je uiteindelijk wit wilt hebben, 

onbeschilderd. Vervolgens werkt je met steeds donkerder kleuren.
•  Tussendoor goed laten drogen (eventueel met behulp van een föhn) voorkomt dat kleuren in elkaar 

vloeien.
•  Te veel verf gebruikt? Dep dit zoveel mogelijk op met een schoon en droog penseel of tissue.
•  Houdt het penseel bij het aanbrengen van details min of meer rechtop en bij het verwassen van grote 

vlakken wat platter.
•  Houdt het penseel tijdens het werken schoon zodat geen ongewenste kleurmengingen ontstaan.
•  Neem voordat je begint alle stappen door.

STAP 1:
Zet de tekening lichtjes op met potlood. Verdeel het 
blad in drie delen: lucht, water en strand. Laat de 
kleine details weg, dat is pas in stap vier belangrijk. 

Boten op het strand 
AQUARELVERF 



STAP 2: 
Schilder de vlakken met verdunde aquarelverf. Gebruik veel 
water. Kleur in de lucht is Ultramarijn, het strand Gele oker 
en het water Ultramarijn gemengd met Gele oker. Gebruik 
voor de bootjes vrolijke kleuren. Schaduwaccenten maak je 
met paars door Ultramarijn met Alizarin crimson te mengen. 

STAP 3: 
Maak de lucht intenser door meer lagen over elkaar 
heen te schilderen. Bij de horizonlijn gebruik je 
verdunde verf, dit suggereert diepte. Gebruik Gele 
oker gemengd met Geel voor het strand. Gebruik in 
de zee meer kleuren blauw, bijvoorbeeld Ultramarijn 
mengen met Gele oker, Chineeswit en/of Scharlaken.  

STAP 4: 
Teken met potlood de kleine details op het strand. Gebruik 
op het strand warme kleuren (Scharlaken, Geel en 
mengingen hiervan). Accentueer met onverdunde verf met 
een droog penseel de bergen, horizon, de beweging van het 
water en de bootjes. Maak de kleuren hier en daar intenser.


