
 

 

 

 

1. Naam van het product  
Aquarellum – papegaaien 
   

2. Code van het product 
99654 
  

3. Korte omschrijving 
Hij zingt, hij herhaalt alles wat hij hoort, en zijn veren zijn van alle kleuren. Fantastisch! Een paar 
druppels verf en alle kinderen zullen echte meesterwerken kunnen realiseren. Het is een creatieve 
hobby gebaseerd op de techniek van krimpen op perkamentpapier, waardoor de verf alleen op 
gereserveerde oppervlakken hecht.  Een ideale handmatige activiteit om kinderen kennis te laten 
maken met kunst door de mix van kleuren te begrijpen, verbeelding en concentratie te stimuleren. 
 
Met maar een paar druppels verf kan iedereen een waar meesterwerk maken! Aquarellum is 
gebaseerd op een maskeertechniek op speciaal karton, zodat de verf uitsluitend hecht op bepaalde 
plekken. Het ontwerp komt geleidelijk tevoorschijn en kan herhaaldelijk worden overgeschilderd. 
Ideaal om het mengen van kleuren te begrijpen en het stimuleren van fantasie en concentratie. 
 
De aquarel set bevat: 
- 4 papegaaikaarten ( 18 x 25 cm) 
- 1 waterverfkwast 
- 1 palet voor het mengen van de kleuren 
- 5 uitwasbare, niet-giftige kleuren (paars, blauw, rood, geel en groen) 
- 1 pipet voor kleurdosering 
 
Afmeting : 26 x 20 x 3 cm. 
 

5. Zintuigen stimulaties 
Zien 
 

6. In gebruik nemen 

Om het mooiste Aquarellum te maken, het raadscham om te beschikken over: 

 Een wit vel om de kleuren te testen; 

 Keukenpapier; 

 Een glas water om je waterverfkwast te spoelen, de inkten te verdunnen en de pipet schoon te 
maken waardoor deze kan worden geanticipeerd; 

 een voorverlichting (daglicht of bureaulamp) om de tekeningen te zien (omdat de vernis erg 
bleek is). 

 deponeer in sommige cellen inktdruppels volgens de verdeling op de kleurenkaart om een 
secundair kleurenpalet te hebben. 
 

Om een palet met secundaire kleuren te bekomen, doe je druppers inkt in enkele uitsparingen 
volgens de verdeling aangeduid op de collectie kleurstalen. 

 
 
 



 

 

 

 
Er zijn twee soorten tekeningen: 
 
- Mensen met gezichten: clowns, zeemeerminnen, prinsessen, nimfen, manga's, danseressen ... 
 

 
  
- Tekeningen met dieren  
 

 
 
Bij de tekeningen met gezichten is het belangrijk de huidskleur voor te breiden en de tint te 
controleren voordat je het gezicht en soms ook het lichaam schildert. Je mag gerust buiten de lijntjes 
schilder door overvloedig  met je penseel over deze delen te gaan. De kleur wordt geabsorbeerd 
door de andere aquarellagen die er nadien over geschilderd worden. 
 
Bij de tekeningen met dieren moet je veel verf gebruiken en kleurschakeringen maken op het 
plankje door ervoor te zorgen dat de kleuren mooi in elkaar overvloeien. Je kunt dit makkelijker 
doen door je penseel in het water te doppen of door meer kleur toe te voegen. Je mag gerust buiten 
de lijntjes schilderen, de microdruppels kunnen met een stukje vochtig keukenpapier van de 
geplastificeerde ondergrond gehaald worden. 
 
Je kunt best met lichte kleuren beginnen en de tekening beetje bij beetje donkerder maken door de 
figuren één voor één te herschilderen. 
 
De mooiste kleurschakeringen bekom je door van de ene primaire kleur over te gaan naar een 
andere primaire kleur via secundaire kleuren. (E) 
 

 



 

 

 

  

Tips en trucs: 
Je kunt de kleuren lichter maken door met water te schilderen en er daarna met een stukje 
keukenpapier op te drukken. 
Om kringen te vermijden moet je een oppervlak snel inkleuren zodat de kleuren tegelijkertijd 
drogen. 
 

Voorbeelden van overgangen: 
In het geval van vlekken op een tapijt, vast tapijt of stof: spoelen met water; de vlekken verdwijnen 
binnen 5 minuten. 

 
Kleuren mengen 

 



 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken. 

 

http://www.nenko.com/

