
Vzw Het Majin Huis is er voor iedereen getroffen door kanker die nood heeft aan een klankbord, 
begrip of informatie. 
Het Majin Huis organiseert aangepaste inspirerende, versterkende en gezellige activiteiten. 
Waaronder Open Creatief Atelier.
We geven jullie alvast een voorsmaakje van wat onder andere in het creatief atelier aangeboden 
wordt.

AQUARELLEREN kan je leren



Rietje – één van de vrijwilligers van het open creatief atelier



BENODIGDHEDEN
Om te leren aquarelleren kan je gebruik 
maken van waterverf, dit is een stuk 
goedkoper dan aquarelverf

Een dik, middelmatig en fijn penseel

Iets dikker papier (ideaal 300gr) – afmeting 
10 op 14cm (kan in een gewone omslag)

Twee potjes water

Schilderstape

Keukenrol is zeker nodig



HET EINDRESULTAAT
‘berglandschap met klaproosjes’



3 FASEN
Je werkt in 3 fasen van licht naar donker.



FASE 1
1. Kleef het papier op een ondergrond, bv. placemat – 1 cm 
rondom rond.
2. Teken de horizon op 1/3de hoogte van boven te beginnen (in 
potlood).
3. Neem blauwe verf met veel water en begin bovenaan 
horizontaal de verf aan te brengen.
4. Naarmate je naar beneden gaat, neem je meer water zodat het 
blauw steeds lichter van kleur wordt.
5. Neem vervolgens de groene kleur en breng die aan met 
voldoende water.
6. Laten drogen.



FASE 2
1. Nu schilderen we de achterste berg en hiervoor 

mengen we blauwe met rode verf om de paarse tint 
te bekomen. Je schildert van boven naar beneden en 
horizontaal weg tot aan de horizonlijn.

2. Laten drogen.



FASE 3
1. Nu schilderen we de middelste berg. Maak terug de paarse 
kleur en om donkerder paars te bekomen doe je er wat beige 
bij. Zoek zelf de tint die je graag ziet. Belangrijk hier is dat je met 
minder water en meer verfpigment schildert.
2. Om de voorste berg te bekomen meng je met nog meer beige 
en zo bekom je de donkere paarse kleur
3. Laten drogen
4. Om de schaduw te bekomen neem je proper water en je 
brengt eerst het zuivere water grillig aan op het papier onder de 
donkerste berg, vervolgens neem je lichtpaarse verf en stip je 
het aan in het water. Je kan het papier even in je handen nemen 
en de verf leiden doorheen het water.

vervolg zie volgende dia



FASE 3
5. Laten drogen
6. Neem de groene verf, maak die donkerder door een beetje 
blauw en beige toe te voegen. Nu schilder je de grassprieten 
willigkeurig. Let op! Neem niet te veel water, wel voldoende 
verfpigment. 
7. Stap 6 herhaal je maar nu met nog donkerder groen (dus 
meer blauw en beige).
8. Laten drogen
9. Breng naar believen de rode bloemetjes aan. Je kan het 
helemaal afmaken door een in het bloemetje nog een zwart 
puntje te zetten.

PROFICIAT met je eindresultaat!



Nog meer goesting gekregen?

Elke dinsdagnamiddag van 14u tot 16u open creatief atelier in Het Majin Huis.
Naast aquarelleren worden er ook andere crea-activiteiten aangeboden zoals: 
mandala maken, boetseren, stenen schilderen, vilten, armbandjes en bladwijzers 
maken, ….

Meer info: www.majinhuis.org


