materiaallijst voor de cursus dessins ontwerpen met de hand
Materiaal: veel is te bestellen/kopen bij www.Gerstaecker.com
Kijk ook voor goedkope materialen bij de Hema, Action en bol.com
etc.
Gelliplate of gel plate minimaal 15 x15 cm, kijk op bol.com of
gerstaecker.nl

Dag 1 Introductie, schetsboek aanleggen, materialen
bespreken.
Motieven knippen en plakken.
Koop een schetsboek op A4 formaat, bijvoorbeeld een dummy
aanteken boekje en pen
Elke les meenemen!
Dag 2 Stempelen: geometrische bandmotieven
motieven op rapport zetten op papier en op stof
*Schort om je kleding te beschermen
Stempelmateriaal:
*Linoleum
*Mastercut van Essdee, Factis Artists carving Block drukplaat bij
Gerstaeker in Amsterdam of on line te bestellen.
*Aardappels (4)
*Linoleum gutsenset: houder en gutsjes
Divers materiaal:
*Textiel medium: dit voeg je aan acrylverf toe zodat het een
textielverf wordt.
Artist Junior Textiel medium bij Gerstaecker
*Acrylverf verschillende kleuren, kies voor bijv. Amsterdam
acrylverf, een set van 6 (ook meteen geschikt voor de gelli plate)
bol.com of www.Gerstaecker.com
*Huishoudsponsje
*Rol huishoudpapier
*Schaar
*Afbreekmesje

*Gum
*Pakje Baby wipes bij bijv. Hema
*Dubbelzijdig plakband bij Action
*Stempels verschillende kleurtjes, Action of anders
* Kalkpapier om over te trekken, blok merk Hahnemüller bij
Gersteacker
*Acrylplaatje om de stempel met dubbelzijdig plakband op vast te
plakken, bij hobby zaken of Boekenvoordeel, of zelf snijden uit
acryl voorzetraam van de Gamma
*Acrylplaatje of anders, (harde ondergrond) om de verf op uit te
rollen
*Schuimrubber rollertje en bakje, Gamma of anders
*1 pakje met 4 schuimrubber rollertjes los, Gamma
Stoﬀen
Verschillende proeflapjes stof zoals linnen, katoen, kaasdoek in
verschillende diktes
oude lapjes die al een dessin hebben waar overheen gedrukt wordt
als experiment
alles gewassen en gestreken!
Papier
test verschillende soorten papier uit zoals glad papier of met lichte
structuur
ook pakpapier etc, japans papier,
dun vloeipapier bijv. inpakpapier om te verhuizen ( goedkoop bij
Gamma )

Dag 3 Bloempatronen
Sjablonen snijden: grafische motieven maken van bloemen en
bladeren
bloemen en bladeren zoeken in de tuin, weiland of bos etc.
droog de planten tussen boeken
*afscheurpalet bij Action
*afbreek snijmesje,

*sjabloonmesje,
*snij bord,
*vellen acetaat om sjablonen uit te snijden heeft NIA !
*sjabloneer kwasten,
*acrylverf,
*huishoud sponsje,
*make up sponsjes van de Hema
*rol huishoudpapier, bordje voor de verf,
*verfroller, klein, dezelfde als voor de Gelli plate
*verfroller met schuimroller, klein
*Papier verschillend gekleurd A4, knutsel pak bij Hema bijv.
*Gelliplate minimaal 15 x 15 cm
stof: ongebleekt, gewassen katoen en bijv. linnen (stof eerst
wassen en strijken)
oude lapjes stoﬀen die al een print hebben, waar je motieven aan
toevoegd
Dag 4 Florale dessins á la William Morris
afscheurpalet bij Action
verf: gouache of acrylverf
fijne kwasten nr. 2, 6, 8
palet
potlood
gum
overtrekpapier
tekenpapier iets dikker om op te schilderen
huishoudrol
Dag 5 Collage technieken met de Gelliplate
*verschillende paletmesjes
*oude creditcards etc. plastic cards
*Amsterdam acrylverf,
*diverse kwasten o.a.met varkenshaar wat bredere kwasten (koop
goedkope Action, Hema)
*afscheurpalet bij Action
*harde ondergrond om te gebruiken om je papier op te lijmen (acryl
plaatje of klein plastic snijplankje of plastic placemat etc.)
*potlood HB

*krijt
*potje oost indische inkt,
*gum,
*overtrekpapier,
* tekenpapier: A4 printpapier
*dun verhuispapier pak ( Nia kopen bij Gamma ) Acrylmedium om
te plakken, onderlegger etc.
*lijm: het beste voor deze dag werkt acryl medium bijv. Pébéo
Studio Acrylics gel mat tube 100ml 4,50 bij Gearstecker
*rol huishoudpapier

