
 

De schitterende kerstkaarten van Kerst055 2016 nodigen uit om er een kleurrijk geheel van te maken.                                                                                                      

Of is het een uitdaging om in 1 tint de juiste toon te vangen?                                                                                                                                                                            

Kleuren kan op 1001 manieren met 1001 materialen. Van slechts 1 grafiet (grijs) potlood tot kleuren met de duurste materialen: 

alles is mogelijk! 

  

Bijgaand enkele ideeën en voorbeelden. 

1 

1 Zentangelen met fineliner, kroontjespen , kleurpotlood of stift.                                 

Voorbeeld groot 

                                   

2 Invullen met  grijs (grafiet) potlood                                                                                             

HB , de standaard potlood, werkt over het algemeen altijd prettig.                                                                                          

H potloden zijn erg handig voor scherpe lijnen.                                                              

B potloden zijn voor zachte lijnen en donkere vlakken.                                   

Voorbeeld groot 

                     

3 Lijnen trekken met stiften of kleurpotloden.                                                              

Voorbeeld groot  

                                                    

4 Rubben of in gewoon Nederlands: wrijven en kleuren.  Verzamel of maak 

ondergronden met een structuur. Door met je potlood zachtjes over  het 

papier, dat je over de structuren legt, te wrijven krijg je mooie motieven 

op de kleurplaat.                                                                                                   

Voorbeeld groot 

                                                                                        

5 Kleuren  maar dan anders. Kleurpotlood kan je enorm verschillend gebruiken. 

Maar kleur eens met ‘gaatjes’ en vul deze gaatjes in een tweede ronden 

met eenzelfde tint of juist een heel andere kleur.  Kleurrijk effect! 

Voorbeeld groot 

                                                                                                                                        

  

Kijk op AdLJ.nl voor nog meer mogelijkheden om in te kleuren  

  

Natuurlijk kan je heel erg je best doen op je eigen werkstuk maar ga ook eens 

samen als een soort fabriekje aan de slag. Met elkaar maak je dan mooie 

werken om bijvoorbeeld door te geven. 

Je start door eerst zelf je werk letterlijk door te geven:                                                

Iedereen heeft een eigen  kleurgereedschap, motief of gedeelte op de 

kleurplaat en kleurt een  onderdeel waarna de kaart wordt doorgeschoven. Je 

kunt afspreken na verloop van tijd van taak te wisselen.  

Zie je dat je naar eigen inzicht de kleurplaat een totaal andere uitdrukking kunt 

http://kerst055.nl/kleurkaart/
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2016/02/Zentangelen.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2016/10/Kerst-2016-Zentangelen.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2016/10/inkleuren-grijs-potlood.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2016/10/Kerst-2016-Grijs-grafietpotlood-1.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2016/10/Stift-in-1-tint.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2016/10/Kerst-2016-Stiftlijnen.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2016/10/Rubben-.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2016/10/Kerst-2016-Rubben.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2016/10/kleurpotlood-1a1.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2016/10/Kleurpotlood-invullen-1b.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2016/10/Kleurpotlood-2.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2016/10/Kerst-2016-Kleurpotlood.pdf
http://www.adlj.nl/
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/tekenen/inkleuren-2/

