
Workshop ARTSpecially facebook tutorial 2020 

De tekst die ik op deze kaart gebruikt heb is wel heel toepasselijk op de situatie 
waarin we ons nu bevinden. Want de storm die nu woed verstoord onze levens 
wereldwijd, maar er komen ook weer goede dingen uit voort, de creativiteit 
van de mensen om elkaar te helpen en bij te staan is hartverwarmend.  

Ik dag jullie nu uit met onderstaande tutorial om je creativiteit te laten zien. 

 

Stap 1: 

Zoek iets in je huis wat je kunt gebruiken als stencil, liefst natuurlijk geen stencil 
want dat zou te gemakkelijk zijn, maar iets wat je normaal voor iets anders 
gebruikt. Ik heb hiervoor mijn pannenonderzetter gebruikt, vond de vorm al 
jaren interessant en nu besloten om er iets mee te doen. Je hebt eigenlijk iets 
nodig waar een gat in zit, maar zie je een interessante vorm dan kun je de vorm 
altijd nog overtrekken op transparant sheet en het “gat”eruit snijden/knippen. 



 

Stap 2: 

Neem een stuk wit papier (mijn maat is 22 x 22 cm) en stempel de 
afbeeldingen, door middel van maskeren kun je de diverse afbeeldingen achter 
elkaar laten lopen. De maskers heb je zo ook nodig om te sponzen. Gebruik een 
watervaste zwarte inkt, ik heb Stazon Jet Black gebruikt. 



 

Stap 3: 

Plaats alle maskers op de afbeeldingen en plaats je alternatieve “stencil” hier 
bovenop. Spons met diverse kleuren de uitsparing in. Ik heb hiervoor Distress 
inkt in de kleuren Peacock Feathers, Stormy Sky, Pumice Stone en Frayed 
Burlap gebruikt. 



 

Stap 4:  

Zo ziet het eruit als de onderzetter en maskers verwijderd zijn. Je ziet dat ik 
onderaan met de bruinige kleuren heb gewerkt, boven met de blauwige en in 
het midden overlappen de kleuren. 



 

Stap 5: 

Stempel de tekst met zwarte watervaste inkt. Dit is de tekst die bovenaan 
bedoeld wordt. Om hem zo mooi tussen de afbeeldingen uit te laten komen 
heb ik gebruik gemaakt van een stempel tool. 

 



 

Stap 6: 

Kleur de afbeeldingen in. Ik heb gebruik gemaakt van aquarelverf, maar 
natuurlijk staat het je vrij om te gebruiken wat je prettig vindt. Je ziet wel aan 
de staat van deze doos dat deze een van mijn favoriete inkleur mediums is. 



 

Stap 7: 

Hier zie je de ingekleurde afbeeldingen, ik was iets te fanatiek met inkleuren 
waardoor ik wat wit ruimte miste, dus om het geheel wat lucht te geven heb ik 
aan weerszijden nog wat druppels gestempeld en de grootste druppels nog een 
kleurtje gegeven en in de 2 schelpen heb ik wat witte accenten aangebracht 
met een druppel Memento Luxe navulinkt en een pergamano pen. Maar dit 
kan natuurlijk ook met andere mediums zoals een Sharpie, Posca pen, gelpen, 
witte acrylinkt etc. 

 



Ik hoop dat jullie het leuk vinden om de uitdaging aan te gaan en ben erg 
benieuwd naar jullie vindingrijke alternatieve stencils. 

 

Groetjes en veel liefs 

Hermine 
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