MATERIALENLIJST
Wat heb je nodig om mee te doen met De Tekentafel?
Nou niet veel, want je kunt in principe met potlood en papier
tekenen. Maar een beetje kleur en wat diversiteit is altijd goed,
toch? Het is daarom handig om minimaal in huis te hebben:
-

Grafietpotlood en een gum
Tekenpapier en/of simpel schetsboek
Verf op waterbasis zoals aquarel, acryl of gouache
Een penseel (maat 6 bijvoorbeeld)
Een setje kleurpotloden en/of stiften (mag ook i.p.v. verf
trouwens)
Blokje aquarelpapier en/of schetsboek geschikt voor aquarel
Zwarte fineliner

Elke maand komen er nieuwe technieken aan bod, en soms andere
materialen. Daar krijg je informatie over. Je mag uiteraard zelf
bepalen wat je wel of niet wilt aanschaffen. Goede (online)
kunstwinkels zijn:
De Kwast

https://www.dekwast.nl/

Gerstaecker

https://www.gerstaecker.nl/

Splendith

https://splendith.nl/

KaJa Tekenwinkel

https://www.kajawebshop.nl/

Hieronder
De meeste
voordelig
Uiteraard

wat tips en links naar producten die aan te raden zijn.
artikelen zijn te krijgen bij De Kwast, wat vaak heel
is. Maar voor sommige artikelen moet je elders zijn.
ben je zelf vrij in om te kiezen wat je koopt en waar.

Grafietpotlood

https://www.dekwast.nl/artikel/tekenpotloden-cleos-per-stuk

Gum

https://www.dekwast.nl/artikel/dust-free-gum-wit-187120

Tekenpapier

https://www.gerstaecker.nl/FABRIANO-Accademia-Artisttekenpapier-pak.html
TIP: Ga voor de zwaardere papier (200 gram) want daar kun je
ook met een beetje water op werken!

Simpel
schetsboek

https://www.dekwast.nl/artikel/artcreation-dummy-zwarte-kaft

Setje aquarel

https://www.dekwast.nl/artikel/cotman-pocketbox-0390-64
TIP: Dit is een heel fijn setje inclusief klein penseeltje!

Gouache

https://www.dekwast.nl/artikel/plakkaat-mengset-08C405
TIP: Dit is een perfect setje om mee te beginnen. Je kunt zelf
kleuren mengen. Mocht je meer kleuren willen dan kun je tubes
Talens gouache ook los kopen.

Acrylverf

https://www.dekwast.nl/artikel/amsterdam-acrylset-5x120-ml

Penseel

https://splendith.nl/collections/aquarelpenselen/products/prin
ceton-heritage-4050-synthetic-sable-6
TIP: Dit is best een duur penseel, maar super kwaliteit. Zorg
dat je het altijd goed schoonmaakt na gebruik en laat het
altijd liggen om te drogen. Zo blijven de haren in een mooie
punt!

Kleurpotloden

https://www.dekwast.nl/artikel/prismalo-aquarelpotloden-blik12
TIP: Dit zijn aquarelpostloden. Je kunt ze als gewoon potlood
gebruiken maar ook met water en een penseel gebruiken zodat ze
als aquarel werken.
TIP: Begin met een klein doos en mocht je meer kleuren willen
koop deze potloden los!

Stiften

https://www.dekwast.nl/artikel/20-superpoint-viltstiften
TIP: Er zijn zo veel soorten stiften voor allerlei
doeleinden. Wil je gewoon een beetje kleur dan raad ik
aan om een setje zoals deze (voor kinderen) te nemen.

Blok
aquarelpapier

https://www.dekwast.nl/artikel/aquarello-blok-75-vel-300gram
TIP: Dit is een heel fijn blok om mee te beginnen! De pagina’s
zijn groot maar je kunt ze kleiner snijden. Het is niet duur
voor 75 grote vellen en super goed kwaliteit. Het heeft een
lichte structuur.

Schetsboek
geschikt voor
aquarel

https://www.dekwast.nl/artikel/art-journal-mixed-media14x21cm
TIP: Als je een sketchboek koopt wat voor mixed-media is,
dan kun je het zowel voor tekenen met potlood en inkt
gebruiken, als voor aquarel en gouache.

Zwarte
fineliner

https://www.dekwast.nl/artikel/micron-pigma-finelinersmaat-05
TIP: De micron pigma fineliner van Sakura is watervast
als het droog is. Super handig als je het wil combineren
met aquarelverf bijvoorbeeld.
TIP: De nummer 05 is een fijn formaat om met te beginnen.
Je kunt ook andere maten kopen zoals 02 en 08 of zoek een
setje met verschillende maten. Setjes zijn vaak wat
voordeliger.

