
Stappenplan
Hoe begin ik met aquarel schilderen?

Stap 1 - De benodigdheden
Haal om te starten met aquarel schilderen de volgende attributen in huis en zet deze klaar: 

• Aquarelpapier

• Kwasten

• Aquarelverf

• Twee glazen water (een om de kwast in schoon te spoelen, een om de schone kwast mee nat te maken)

• Een doek of keukenpapier om de kwast mee droog te deppen

• Een bordje om de kleuren op te mengen

• Evt een potlood en gum om eerst een schets op papier te zetten

Stap 2 - Inspiratie
U kunt overal inspiratie opdoen voor een aquarelschilderij! Kijk bijvoorbeeld rond in huis of u een mooi onderwerp 

voor uw schilderij ziet. Wellicht een huisdier, fruit(schaal), plant, stilleven of een schilderij dat u al hebt hangen en 

wilt naschilderen. U kunt er natuurlijk ook op uit gaan om inspiratie op te doen in de natuur. Neem dan bijvoorbeeld 

een foto van dat wat u inspireert zodat u de foto erbij kunt pakken wanneer u thuis aan de slag gaat. 

Tip:

In plaats van een schilderij kunt u natuurlijk ook een mooie ansichtkaart schilderen

die u vervolgens aan iemand stuurt!

Stap 3 - Aan de slag
U weet wat u wilt gaan schilderen, heeft alle benodigdheden klaar liggen en gaat aan de slag! Wellicht kunt u net 

als Annemiek in het filmpje starten met een schets op papier, dat maakt het voor de beginnende schilder makkelij-

ker. Maar u kunt natuurlijk ook uit de losse pols schilderen. Wees vooral niet te streng voor jezelf over het resultaat 

maar geniet van het schilderen! 

Tip:

U kunt met slechts drie kleuren verf zelf al veel  verschillende 

kleuren mengen! Gebruik daarvoor de drie primaire kleuren 

rood, geel en blauw. De kleuren cirkel hiernaast laat zien welke 

kleur u krijgt als u deze kleuren met elkaar mengt.
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Heel veel plezier
met schilderen!


