
© AD L J 

Gereedschap: 

 

 SJABLOONKWAST Een sjabloonkwast heeft stevige korte en ronde haren. Deze  

   wordt gebruikt om verfdeeltjes te stampen (= tamponneren). 

  
  

 SPOELPOT Je gebruikt een beker of pot met water om je kwasten in schoon te 

   spoelen. Even stampen gaat het snelst. 

   Laat nooit kwasten of penselen in het water staan. Ze gaan daardoor 

   kapot 

  

 ONDERLEGGER  je werkt altijd op een onderlegger 

 

 KNOEISCHORT    werk altijd in oude kleren of draag een knoeischort 

 

 SCHAAR De schaar is nodig om een sjabloon te knippen. De uitgeknipte vorm 

   noemen we het negatieve sjabloon. Het stuk met het gat erin noemen 

   we het positieve sjabloon. 
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Techniek: Uit een stevig stuk papier knip je een vorm (eerst tekenen!) 

 

  Deze vorm moet zo worden uitgeknipt, dat de omtrek gaaf blijft. 

   Tip: Vouw het papier dubbel en maak een knipje in de vouwnaad.  

  Je hebt dan een vorm en een restvorm. 

 

  De restvorm, het papier met het gat erin, noemen we de positieve sjabloon.  

  Dit sjabloneert de vorm die je had getekend. 

 

  Het stukje eruit noemen we de negatieve sjabloon. Dit sjabloneert  de  

  omgeving. 

 

  Probeer eerst uit op een kladpapier! 

 

  Een beetje verf aan de kwast, dan voorzichtig stampen op het papier terwijl 

  je het sjabloon niet verschuift.. Dit stampen noemen we tamponneren. 

 

  De verf moet droog gebruikt worden: anders lopen de kleuren door. 

  Gebruik weinig verf voor het mooiste effect. 

  Droog de kwast na gebruik steeds goed af met een doek. 

 

 

 

LET OP:      De verf droogt snel. Wanneer je goed dun werkt gaat het nog sneller.  

   Werk steeds naast opgedroogde stukken. Je werk is droog   

   wanneer het niet meer glimt. Natte stukken naast elkaar gaan  

   heel snel smeren. 

 

 

en ook: je laat  natte spullen (verf, kwast, werkje) veilig op tafel liggen. Je  

  spoelt dus aan tafel in de spoelpot. 

 

 

  Pak regelmatig schoon water. 

 

  

Opruimen: Verf spoel je zoveel mogelijk aan tafel in de spoelpot.  

  De kwast even goed stampen in de pot. Nooit in het water laten staan.  

  Hout zet uit maar ijzer (de bus) niet . Daardoor gaan veel kwasten en  

   penselen onnodig kapot.  

    

  Wanneer alles schoon is leeg je de spoelpot bij de gootsteen en maak  

   je de rest schoon.  

 

  De potjes na gebruik goed sluiten want de verf wordt gauw hard. 


