
Wanneer een doek af is bepaal je zelf. 16 Juni 2015
En wat je er dan mee doet is bij de een helemaal niets 
en de ander gaat deze vernissen.  

Ria een van mijn nieuwsbrief lezers heeft schilderen een paar 
jaar geleden ontdekt en beleeft daar veel plezier aan. 

En heeft na het vernissen van het doek het volgende probleem. 
Ze schreef: 

"Ik vindt het nl erg moeilijk om een schilderij wat 
af is netjes te vernissen. Ik doe het met Varnish 114 
van het merk Amsterdam, speciaal voor acryl verf. 
Ik breng het  met een brede zachte kwast, 
in een richting 3 keer dun aan, maar toch zie je 
dan bij een bepaalde lichtinval nog duidelijk strepen. 
Heb je misschien een tip hoe ik dat beter kan doen?" 

Bedankt voor je vraag Ria: 
Ik deel de vraag op in stukken. Zodat je kunt uittesten 
waar het probleem zich bevind. 

Kwasten 
Kies je voor kwaliteitverf, investeer dan ook in een professionele 
kwast. Die is weliswaar iets duurder in aanschaf, maar het 
resultaat is er dan ook naar. Gebruik een synthetische kwast 
gebruiken daar deze zachte haren heeft. andere kwasten zoals 
varkenshaar zijn over het algemeen stug. 

Roeren: 
Roer voordat je gaat schilderen de verf altijd goed door. Dat is 
belangrijk voor een voor de glans bij transparante of blanke lakken. 

Blijf niet te lang in de verflaag strijken. Een goede verf vloeit 
na verloop van tijd vanzelf mooi dicht. Hoe langer je blijft 
strijken, hoe groter de kans op strepen. 

Opzetten op het doek: 
Probeer voor jezelf wat het beste resultaat geeft. 
maak een paar proefdoekjes en doe het volgende: 

Doek 1: 1e laag vanuit het midden opzetten. 
        2e laag opzetten wanneer de 2e laag droog is. na 1 of 2 
        dagen 

Doek 2: kruislings opzetten verder handelen als bij doek 1. 
In beide gevallen heel zacht schilderen geen druk op de kwast 
zetten. 
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Doek 3: probeer eens een spray. 

Je kunt ook uittesten hoe het bevalt om alleen horizontaal of 
alleen verticaal of alleen diagonaal te vernissen. Veel  
mensen doen maar wat en krijgen toch een heel mooi resultaat. 

Ik hoop dat je er vandaag iets aan gehad hebt. 
Blijf schilderen en uitproberen. 

WOLKEN
Ontdek hoe eenvoudig het is om wolkenschilderen met acrylverf te 
schilderen. Ontvang nog veel meer acrylschilder     tips   wanneer je gratis op 
de email lijst inschrijft.
Om een blauwe lucht met wolken te schilderen meng je Pruissisch 
blauw (paarsachtig) en phthaloblauw (groenachtig) om een neutraal soort 
blauw te krijgen. Phthaloblauw is verschrikkelijk sterk en overheersend, 
gebruik er zo min mogelijk van en pas op voor dat akelige reisgidsenblauw 
(tenzij je dat juist mooi vindt). Pthalogroen is overbodig: het is een 
agressieve kleur die je zonodig kunt mengen van phthaloblauw en geel. 
Over het algemeen is het goed om de kleuren niet te fel en te donker te 
maken. Meng er veel wit doorheen en bedenk dat acrylverf vaak iets 
donkerder opdroogt. Later kun je sommige delen altijd nog donkerder 
maken.
Wanneer je de complementaire kleuren mengt met elkaar bekom je een 
donkere kleur. Voeg je er het andere hoofdkleur toe dan bekom je een 
bruin-grijs. Meng dit kleur met wat wit en zo bekom je een wolkkleur.

Acryl Schilderen van Wolken
Donkere   wolkkleuren  :  
Voorbeeld: rood en groen =  donker bruin (+ andere hoofdkleur en wit)
Voorbeeld: blauw en oranje = donker bruin (+ andere hoofdkleur en wit)
Voorbeeld: Geel en paars = donker bruin (+ andere hoofdkleur en wit)
Voor blauwen in de   wolken     schilderen   kan je blauwtinten maken:  
Voorbeeld: Blauw + gemaakte grijzen = blauwgrijs
Voorbeeld: Blauw + gelen = turkoois en groenen
Voorbeeld: Blauw + roden = bruinachtig blauw
Blauwtonen:
Voorbeeld: Blauw + wit = grijsachtig blauw
Voorbeeld: Blauw + zwart = donker grijs blauw (niet zoveel gebruiken)

Wolken schilderen tip:
Wanneer je begint met gemengde kleuren en je gaat de volgende dag of 
een paar dagen later verder met schilderen. Droogt de verf op. De verf die 
je op je pallet gedaan hebt doe die in kleine potjes en bewaar deze voor 
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de dag dat je verder gaat met schilderen. Hierdoor zal geen kleur verschil 
ontstaan wanneer je verder gaat met wolken schilderen. 

Ik kreeg enkele dagen terug de vraag van een lezer
WAT je kan doen om nog sneller..  

nog eenvoudiger..
achtergronden egaal te maken? 
  
Dit is mijn antwoord op deze vraag: 
Kwaststrepen kun je vermijden door kwasten met fijnere
haren te gebruiken, minder verf op je kwast te doen 
en met meerdere lagen te werken. 

Bij het werken met acryl kun je ook synthetische penselen
gebruiken omdat die soepeler zijn, een prachtige veerkracht
hebben en dunnere haren. 
  
Je kan de achtergrond ook laten overlopen door er een
sponsje bij te gebruiken iets wat ik zelf niet vaak gebruik.
Er zijn verschillende technieken mogelijk. 

1. Reserveer tijd voor jezelf
Als je werkelijk serieuze plannen hebt om een schilderij te maken,
reserveer er dan tijd voor. Maak ook tijd voor ontspanning. 
Misschien zit je agenda bomvol met afspraken.
Maak ruimte voor een afspraak met de belangrijkste persoon: jijzelf.

2. Schilder regelmatig iets
Veel nieuwe schilders hikken ertegenaan, maar oefening baart
kunst. Leer jezelf om elke dag iets te schilderen. 

3. Vraag hulp als je problemen ondervindt
Misschien loop je op een gegeven ogenblik vast. Als er niets meer
uit je kwast of hoofd komt, ga dan niet zitten piekeren.

Leg jouw probleem aan mij voor. Daar ben ik voor ;-) Post je vraag
via mijn facebookpagina 

4. Straf jezelf niet te hard
Als je een opdracht niet hebt gedaan of je hebt een dag
overgeslagen met schilderen, ga jezelf dan niet zitten straffen. Dat
werkt allerminst constructief. Integendeel!

Accepteer gewoon dat je - net als ieder mens - weleens een foutje
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maakt en pak de draad weer op Jeanne. 

5. Heb plezier in je wat je doet
Sommige schilders zien het schilderen van een doek als een loden
last op hun schouders. Ik wil je aanraden om vooral plezier te
hebben in wat je doet. Het leven is soms toch al zo serieus...

Je zult zien dat het maken van schilderijen veel makkelijker gaat
als je plezier hebt in je werk.

6. Bekijk en lees al het materiaal dat ik je aanbied
Ik wil mensen helpen bij het maken van hun schilderijen. Ik deel dan
ook graag mijn kennis met je want ik geloof in de leus:
"Wie zijn kennis durft te delen, plaveit de weg naar groei"

Wat ik jou wil vragen Jeanne is ook lid te worden van mijn facebook 
pagina. en een keer op de like knop te klikken. Deze is alleen voor mijn 
maillijst klik hier voor de pagina

Na al jaren geschilderd te hebben gebruik ik nu meestal canvas en linnen 
doek.
Een tijd geleden kwam ik een kunstenaar tegen bij mij in de buurt en hij 
gebruikte oude pallets. 
Je kunt werkelijk op bijna alles schilderen.
Schilderen doe je op een goede ondergrond. En dit kan werkelijk van alles 
zijn. Het meest gangbare is:  Doek en Hout
Schildersdoek is het weefsel dat wordt gebruikt om op te schilderen, 
meestal met olieverf of acryl.
Het doek kan gemaakt zijn van kunststof, of natuurlijk materiaal als 
linnen, of katoen.
Het schildersdoek wordt vastgemaakt met nagels of nietjes aan een stel 
houten latten, het spieraam. Met behulp van het aanhameren van houten 
wiggen wordt het doek gespannen.
Veelal zijn deze spieramen 2 of 4 cm dik. Bij 4 cm dikke ramen noemt we 
dit 3D doeken.
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