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Notities workshop Brushstrokes                                                 Creakor bvba 

Brushstroke reglement :  

1. Doe eerst “ opwarmoefeningen “ op papier. 

2. Voor je begint, de penseel nat maken en afdoppen op een spons. 

3. Alle gebruikte producten moeten dezelfde consistentie hebben. 

4. Vul de penseel minstens driekwart maar nooit tot over de schacht. 

5. Bij de aanzet van het penseel, de steel rechtop houden, of lichtjes naar je toe gebogen.  

6. Beweeg de penseel naar je toe. Linkshandigen werken misschien beter andersom. 

7. hou, indien mogelijk je werkstuk  op een manier dat je gemakkelijk kunt werken. 

8. Hoe groter het nummer van de penseel, hoe groter de penseel is. De dikte van de nummers varieert van fabrikant 

 tot fabrikant. 

8. Groter is meestal beter. Probeer de grootst mogelijke penseel te gebruiken. 

  

 

Brushstroke is een combinatie van vorm van de penseel, druk, kleur  en beweging.  

 A. Vorm van de penseel : Liner, Round of shader. 

 B. druk : hoever je het penseel naar beneden duwt. 

 C. Beweging : de richting en de lengte van de streek. 

 D. kleur : de consistentie van het product en de manier waarop de penseel gevuld is. 

 

Brushstrokes kan letterlijk vertaald worden als  “penseelstreken “ . 

In deze workshop leer je de basis penseelstreken. Sommige stijlen zijn volledig gebaseerd op pen-

seelstreken, denk maar aan boerenschilderij of de Chinese schilderstijl. Heb je deze technieken 

goed onder de knie, helpt je dat bij eender welk werk waar je een kwast voor gebruikt.  
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Vorm van de penselen : 

 Liner1: deze penseel wordt  liner of sleper  genoemd. De lange haren kunnen veel kleur opnemen. Deze pen

 seel wordt vooral gebruikt om motieven te omlijnen.  

 1. fijne lijnen : houd de penseel verticaal zodat enkel de tip raakt, trek naar je toe en hef dan de penseel op 

  om te eindigen. De lijnen mogen gebogen zijn. 

 2. krullen : geef druk op de penseel terwijl je hem naar je toe trekt, kom omhoog , doe een draaibeweging, 

  en druk weer naar beneden terwijl je hem naar je toe trekt, kom omhoog. 

 3. om heel lange lijnen te maken die je onmogelijk met 1 beweging/vulling kunt maken, herbegin je niet aan 

  Het einde van de vorige lijn, maar iets eerder zodat je geen aanzet ziet.  

 

 Liner 6: Dit is een gelijkaardig penseel als de Liner 1 maar dan breder en langer zodat je bredere en vettere lij

 nen krijgt. Deze penseel is geschikt voor lange brede lijnen zoals lange bladeren en stengels. Met wat oefening  

 kun je echter met dit penseel even dun werken als met de liner1. 

  

 Rond 6 : Deze penseel wordt gebruikt voor “ komma”  streken en “druppelvormige” streken. Met deze penseel 

 kun je van heel smal naar heel breed gaan door druk te geven. Kies de maat van de penseel , 4-6 of 8, naar 

 gelang de breedte van de streek. Neem altijd de grootst mogelijke maat. 

 1. Komma streek : zet de penseel aan, druk hem naar beneden, trek een komma en hef tegelijkertijd je   

  penseel op zodat je eindigt op een punt.  

 2. in plaats van een komma, kun je ook recht naar beneden gaan. In dit geval geef je de penseel een twist  

  aan het einde zodat je eindigt op een punt. 

 3. Druppelvormige streek : Zet de tip van de penseel aan, trek naar je toe en duw de penseel dan naar be 

  neden. Kom recht omhoog. 

 

 Shader : ook wel simpelweg platte penseel genoemd. Deze penseel wordt voornamelijk gebruikt om te       

 schaduwen. Schaduwen betekent dat je een nuance van licht naar donker maakt. De lijn die je volgt kan recht, 

 gekarteld, rond, hoekig, ….zijn.  

Druk en beweging.   

 Door druk op je penseel te geven, wordt het penseel breder. Door de beweging die je maakt bepaal je de       

 richting. Meestal gaan beiden gepaard. Dit is waarschijnlijk het moeilijkste bij brushstrokes en vergt daarom veel 

 oefening. 
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Het vullen van de penseel.  

 Je kunt een penseel vullen op verschillende manieren: 

 1. volledige vulling : het penseel volledig vullen met 1 kleur. 

 2. zijdelingse vulling : het penseel aan 1 kant vullen .  

 3. dubbele zijdelingse vulling : het penseel aan elke kant met  

 4. topvulling : het penseel vullen aan de top. 

Men kan een rond penseel vullen met alle vier de manieren tegelijkertijd.  

De shader wordt gebruikt met een zijdelingse vulling, met of zonder een volledige vulling voorafgegaan. 

Onderhoud van de penselen.: 

1. Laat de penselen NOOIT in water staan. 

2. Spoel de penselen ALTIJD meteen na gebruik uit met water. 

3. Na afloop van een schildersessie :   

 A. spoel ze eerst met water. 

 B.  Doe een beetje zeep ( mijn voorkeur is Dreft) op je handpalm en beweeg de penseel in een achtvorm 

  door de zeep. 

 C.  Spoel de penseel nogmaals met water, wrijf met duim en wijsvinger om tot aan de schacht te reini

  gen. 

 D.  Herhaal indien nodig.  

 E.  Laat liggend drogen op een handdoek of  hangend in een penseeldroger. 

4. Zorg er bij het bewaren van de penselen dat de haren niet krom liggen. 

TIP : Als de haartjes gespreid staan, dompel het penseel dan even in heet  water. 

Brushstrokes met glazuren : 

 Indien je brushstrokes uitoefent met glazuren moet je met een aantal dingen rekening houden.  

  1. gebruik hiervoor de Stroke & Coat, Fundamentals of de Designer Liners. De Fundamentals en de Designer  

       Liners zijn mat, daarom zet je meestal nog een transparante glazuur erover. 

  2. het is niet altijd evident om een brushstroke meerdere keren te herhalen over elkaar, neem daarom         

       intensieve kleuren . Zorg voor voldoende contrast. 

  3. wacht altijd tot de ondergrond droog genoeg . 

  4. Omlijnen doe je altijd als laatste!  
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Project Chinese orchidee 

 

Benodigdheden : water 

   Spons 

   Liner 1, liner 6 , round 4 en round 6 

   Sc 15 Tuxedo, SC 33 Fruit of the vine, SC 18    

   Rosey posey, SC 8 Froggy, SC27 Sour apple ,  

   SC3 Wine about it 

   S2101 Brushing clear glaze 

   Potlood, AC 230 Carbon papier 

 

1. afstoffen met een vochtige spons. 

2. Even laten drogen. 

3. Tekening over trekken met AC230 

4. Vul voor de bloemblaadjes de round 6  bijvoorbeeld als volgt : Volledig vulling met SC18 Rosey posey, zijdelingse 

vulling met SC33 Fruit of the vine, topvulling met SC3 wine about it. Gebruik de komma streken.Maak verschil-

lende variaties. 

5. De bladeren zijn genummerd , schilder ze in de juiste volgorde. Vul voor de bladeren de Liner 6 als volgt : volledi-

ge vulling met SC27 Sour apple, topvulling met SC 8 Froggy. 

6. Voor de bloemknopjes gebruik je de round 4. Neem hiervoor het bord ondersteboven. Zet de penseel aan, maak 

eerst een dunne lijn en druk dan je penseel naar beneden. Hef je penseel dan recht omhoog op. 

7. Meng SC8 Froggy met een beetje SC15 voor een donker groen, Gebruik je liner 1 voor de bloemsteeltjes. Probeer 

een zigzag lijn te maken. 

8. Neem SC15 Tuxedo op je duim, en spat met je wijsvinger op het bord. 

9. Laag drogen. 

10. Zet twee lagen S2101 over het hele bord. 

11. Laat drogen. 

12. Bakken op 1000°C.  


