
Aquarel of waterverf is gemaakt van pigment 

en Arabische gom (hars van de acaciaboom). 

De gom bindt de pigmentkorrels aan elkaar en 

zorgt dat het langzaam droogt zodat je nat-

in-nat kan werken. Het geeft de verf ook een 

beetje glans.

Een pigment is een klein korreltje kleur, en 

een hoopje pigment ziet eruit als poeder. 

Natuurlijke pigmenten worden gemaakt van 

bloemen, wortels, steen en mineralen maar ze 

kunnen ook in het laboratorium worden 

gemaakt.

Wit heb je niet echt nodig voor het 

schilderen met aquarel. Om kleuren lichter te 

maken kun je namelijk water gebruiken.

Je kunt ook het papier gebruiken als de kleur 

wit door het niet te schilderen.

lemon yellow

cadmium yellow

cadmium red

crimson

ultramarine

intense blue

viridian

sap green

yellow ochre

burnt sienna

burnt umber

Payne’s grey

Nat-op-droog = 

scherpe lijnen, 

meer controle

Nat-in-nat =  

vloeien, minder 

controle

Maak verschillende 

groen tinten door 

blauw en geel te 

mengen.

deppen = kleur 

weghalen met 

keukenrol of 

natte kwast. 

Voor strakke lijnen, wacht tot 

de onderlaag droog is.

Schilder van licht naar 

donker. 

Gebruik aquarelpotloden om een 

schets te maken.

Gebruik twee glazen water om je 

kwast schoon te maken; één voor 

warme kleuren en één voor koude 

kleuren. Zo blijft je schilderij 

mooi helder van kleur.

Meng ‘sap green’ met andere kleuren 

voor nog meer soorten groen. 
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Stap 1: Maak een snelle schets om 

de compositie te bepalen. Een 

paar grote bloemen van 

verschillende formaten werkt 

goed. Heb je houvast nodig, maak 

je schets nog een keer op 

aquarelpapier met aquarelpotlood.
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Stap 2: Probeer wat kleuren uit pp 

een restje aquarelpapier om zo je 

kleurenpalet te kiezen. Creëer zelf 

nieuwe kleuren door te mengen. 

Gebruik water om de kleuren lichter 

te maken. 

Wil je een vaas van glas schilderen? 

Meng dan eerst een heel licht 

blauw/grijze kleur, en schilder een 

vaas. Als de eerste laag droog is kun 

je met lichtgroen wat bloemstengels in 

de vaas schilderen. Als de stengels 

droog zijn, voeg je details aan het 

glas toe. Gebruik dezelfde 

blauw/grijze kleur maar dan ietsjes 

donkerder. Dep met keukenpapier als 

het te donker wordt. 

Veel schilderplezier!

Stap 3: Begin met de grote bloemen en 

daarna kleinere bloemen en bladeren. Als 

de bloemen over de vaas hangen, schilder 

deze dan eerst.

Workshop – Plukboeket met aquarel



www.paper-den.nl

Roos

Craspedia

Dille plant

Dahlia
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Eucalyptus
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