
stap voor stap dit heb je nodig ...
THEELICHTHOUDER IN GLAS 
YY3011 Ø 4,5 cm - h: 6,5 cm ...........................per 12 
LV6052 Ø 7 cm - h: 8,4 cm .............................per 12

LANTAARN IN GLAS HOOG
• Ø 7,6 cm - hoogte 10 cm 
FP5686 ..........................................................................per 12

AQUARELPAPIER - A4
• afm. 21 x 29,7 cm - 200 g
GP5403 ..................................................................... per 100

ECOLINE TALENS
GT2815 5 kleuren .......................................... 5 x 30 ml 
GR2814 10 kleuren ...................................... 10 x 30 ml

TEKENGOM
GR5404 ...................................................................per stuk

ECOLINE BRUSH PEN
AM8523 .........................................etui van 10 kleuren
GK5399 ...........................................etui van 15 kleuren 
GM5401 ........................................etui van 20 kleuren
YE5598 ...........................etui van 30 aanv. kleuren 
YF5599 ............................ etui van 10 pastelkleuren

PIGMENT LINER
• licht - en waterbestendige zwarte fineliner
VM4993.03 .................................................................per 10
YL5026 ..........................................etui van 6 lijndiktes

ECOLINE BRUSH PEN BLENDER
GN5402 ...................................................................per stuk

1. Neem het sjabloon op 
de achterzijde over op het 
aquarelpapier. Voor de 
lantaarn gebruik je een strook 
aquarelpapier van 7 x 27 cm. 

Maak een tekening met een 
permanente stift. Breng evt 
details aan met de tekengom.        

2. Kleur je tekening in met de 
Ecoline Brush Pens of met 
ecoline. De  tekengom is 
waterafstotend, dus worden de 
details uitgespaard. Verwijder 
de tekengom met je vinger na 
het drogen.

TIP: Ga met een vochtig 
penseel over de kleuren om ze 
mooi te laten overvloeien.

3.  Breng een laag keukenolie 
aan met een penseel. Hierdoor 
wordt het papier transparant 
en schijnt het licht mooi door 
het papier. Er kunnen meerdere 
lagen olie nodig zijn om dit 
effect te bereiken. Knip het 
papier daarna op maat.

Maak een tekening op aquarelpapier met 
een permanente zwarte fineliner en breng 
eventueel details aan met een tekengom. 

Kleur in met de Ecoline Brush Pens of 
ecoline. Breng na droging een laag 

keukenolie aan om het papier transparant te 
maken. 

Ontdek al onze knutselideeën op 
WWW.BAERT.COM

en bestel al je benodigdheden online!

Theelicht 
met wikkel van 
aquarelpapier

knutselide
e

4. Pas de wikkel rond de 
theelichthouder en zet vast met 
nietjes.




