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Techniek: schilderen 

Materiaal: eierdoosjes voor 6 eieren 

Gereedschap: schaar, kwasten, plakkaatverf in flessen, mengbordjes, spoelpot en droogdoek 

Info: kleurenleer vooraf doornemen en uitleggen hoe je je mengt op een bordje en herhalen het beleid met 

kwasten. 

   

Opdracht: 

1. Knip de doos in tot een “monster gezicht” op de foto zie je 

hoe. We maken een monstergezicht met allerlei kleuren, 

vurige ogen en een gekke tong. 

2. Neem op je bordje de drie primaire kleuren en wat witte 

verf. Een klodder zo groot als een dobbelsteen. 

3. Maak een plan voor de kleuren. Welke kleur gaat er eerst 

op en welke kleur wil je daar bovenop schilderen. Het 

mengen kan op het bordje maar ook het werkstuk zelf. 

4. Weet dat donkere kleuren sneller de baas spelen dus daar 

neem je maar heel weinig van. Met lichte kleuren kan je 

beter op een droge ondergrond schilderen, of je maakt er  

meerdere laagjes van. 

5. Met de kleine kwast verf kan je mooi kleine hoekjes 

verven. 

6. Je moet tussendoor bij het wisselen van kleur, goed je kwast schoon spoelen in het 

water en afdrogen aan de droogdoek. Zo houd je de verf schoon. 

7. Voor ogen mag je ook bollen erin plakken en een tong van 

rood papier of stof. 

 

Wat je niet moet doen met kwasten: 

Niet: In het water laten staan.                                     

Wel: Altijd ernaast op de tafel leggen. 

Niet: Met verf erin laten drogen.                 

 Wel: Kwasten maak je na de les goed schoon 

Niet: Bij het spoelen stampen op de bodem van de pot.         

Wel: Je roert door het water. 

Niet : Opruimen op de kop in het blik.                         

Wel: Bij het drogen altijd met de haren omhoog  

 

Met deze techniek kan je allerlei werkstukken beschilderen. 

Als het van papier of karton is gemaakt kan je het 

gemakkelijk met plakkaatverf beschilderen. Bij lichte kleuren 

kan de opdruk van doosjes nog erdoor komen. Beschilder dan eerst met wit, laat het drogen 

en dan met bijv. geel.


