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Craft time is the best time



Over Wilma
Fijne structuur met Powertex en stone art 
Grove structuur met Powertex en stone art

I N H O U D

Gekleurde structuren

Structuurpasta
Sjabloneren met structuurpasta
Sjabloneren met verf

Craft time is the best time

De mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan zijn 
ontelbaar. Zoveel producten, wat kan ik daarmee 

bereiken. Ik hoor zo vaak Wilma welk product zal ik 
gebruiken. 

Daarom dit E-book voor uw naslagwerk. 
Voor ondergronden als hout, karton, papier, stof, 

canvasdoek, linnen en soortgelijke ondergronden. 
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Sjabloneren met spray
Esdoorn hout effect
Houtnerf kam
Marmer techniek
Craquele met powertex
Weathered wood crackle
Crackle pasta, paint en glaze 
Dripping
Slip Slap techniek
Spetteren
Decoupage papier
Kranten
Meer structuren
Verdigris
Lapus lazuli
Hoe kan ik je verder helpen?
Dank je wel 



 

 

O V E R  W I L M A  K I E L S T R A  

V A N  W I L M A ’ S  H O B B Y    

 

 

Sinds 1998 geef ik creatieve cursussen en workshops in 

mijn atelier in Veldhoven. 

 

 O.a. in Powertex, mixed media, boetseren, schilderen en 

one stroke schilderen. 

 

Ook heb ik een creatieve webwinkel en ben ik 

regelmatig te vinden op grotere hobbybeurzen in 

Nederland en België. 

 

 Zelf investeer ik ook nog steeds door nieuwe 

technieken bij te leren van o.a. Brigitte Grade 

kunstenares en eigenares van Powertex. 

 

Ik ben gecertificeerd Powertex trainster en 

 gecertificeerd in decoratief schilderen.
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CRAFT TIME IS  THE BEST TIME

 Smeer een laag Powertex op een voorwerp of 

canvas. Breng een beetje Stone Art aan, veeg 

voorzichtig open, druk het poeder in de nog natte 

Powertex en druk het verder in de Powertex met 

cirkelvormige bewegingen. 

Werkt u met Powertex lood, dan krijgt u een 

perfecte blauwsteen imitatie.  

 

Smeer de ondergrond opnieuw in met 

Powertex, zoals hierboven beschreven en 

druk Stone Art er in vast. Gebruik ook het 

grovere afval van Stone Art weer opnieuw. 

Smeer het geheel enkele keren in 

 met poeder tot het gewenste effect is 

bereikt. 

 

Strooi er verschillende kleurpigmenten op, 

en wrijf het open 

Je kunt met alle kleuren powercolors 

werken

Net waar je voorkeur kleur naar uit gaat  

 

GROVE STRUCTUUR MET POWERTEX  

GEKLEURDE STRUCTUUR
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Fijne structuur met Powertex



CRAFT TIME IS  THE BEST TIME

 Uitsmeren op ondergrond, geeft structuur aan uw 

werkstuk. 

Structuurpasta kan best worden aangebracht met 

een spatel of pallet mes. 

Voor het maken van ondergronden in 

reliëf, onregelmatig smeren, tamponneren met 

spatel, kamstreken, spons erop duwen. 

Laat je fantasie werken. 

Voor ondergronden als hout, karton, papier, stof, 

canvasdoek, linnen en soortgelijke ondergronden. 

Plaats een sjabloon. Neem structuurpasta aan 

een palet mes en smeer de structuurpasta in 

de openingen van het sjabloon, verwijder het 

sjabloon en je hebt een mooie afdruk voor in 

de achtergrond. 

Ook leuk om juist op de voorgrond te plaatsen.

Gereedschap nadien reinigen met warm 

water en zeep.  

 

of met babylotion doekjes dit werkt ook 

heel goed. 

 

Leg het sjabloon goed vlak neer bij het 

reinigen, dit voorkomt beschadigingen. 

 

SJABLONEREN MET 
STRUCTUURPASTA   

TIP:
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Structuurpasta 



CRAFT TIME IS  THE BEST TIME

Het sjabloon dient goed op het te sjabloneren 

oppervlak aan te sluiten om te voorkomen dat er verf 

gaat lekken. U kunt het sjabloon met uw vingers 

vasthouden. Een andere methode is het sjabloon 

bevestigen met schilderstape. 

 Doop het penseel in de verf. Poets deze af op een 

stukje keukenrol zodat hij bijna droog is. 

 Een draaibeweging geeft een glad, zacht effect. 

 Met tamponneren krijg je een structuurachtige 

verflaag. Sjabloneer van buiten naar binnen.  

Zorg dat het sjabloon strak op de 

ondergrond vast zit. 

Spray met Bister, Misters of  

Aquacolor spray. 

Dit geeft een heel ander effect aan je 

werkstuk. 

Gebruik niet teveel verf, anders loopt deze onder 

het sjabloon en krijg je dikke randen. 

 Het grote geheim van professioneel sjabloneren! 

Verwijder eerst de overtollige verf op stuk doek of 

papier. Wanneer er bijna geen verf vanaf komt is 

deze gereed om mee te sjabloneren. U kunt beter 

2x sjabloneren dan in één keer een dikke laag 

aanbrengen. 

Reinigen met zeep en water. 

TIP:
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Sjabloneren met verf

Sjabloneren met spray 



CRAFT TIME IS  THE BEST TIME

Voor deze techniek breng je eerst één laag 

Raw sienna aan met penseel. Laten drogen. 

Tweede laag met burnt umber en Faux Glazing 

medium aanbrengen en in de nog natte verf met 

de kam het houtpatroon maken, door de kam met 

een kantelende beweging door de natte verf te 

bewegen. 

Tip:  Het is raadzaam om deze techniek te oefenen.

Breng een basislaag aan in kleur naar keuze.   

Laat dit drogen. Mix een highlight kleur met Faux 

Glazing medium. Breng deze mix gelijkmatig aan. 

leg er een plastic folie overheen en kreukel dit 

voor een onregelmatig patroon. Laat dit drogen. 

Eventueel met liner penseel en de lichte kleur 

aderen aan brengen.   

Tip: gebruik eens aluminiumfolie i.p.v. plastic 

MARMER TECHNIEK
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Esdoornhout effect

Houtnerf kam 

Breng een basis aan met buttermilk (van americana) 
Laat dit drogen. Breng een mix aan van burnt umber, 

raw sienna en Faux Glazing medium (1:1:2). 
Breng deze aan met een varkensharen penseel 

om zo al wat nerven te krijgen. 
Zorg dat er donkere en lichte plekken zijn. Maak hier 

en daar lichte vlekken door je vingers op de 
ondergrond te drukken voordat de verf droog is. 

Laat dit drogen en breng met een rond penseel extra 
nerven en gaten aan met burnt umber. 

 
Tip: Mahoniehout gebruik je Georgia Clay



CRAFT TIME IS  THE BEST TIME

Breng een acrylverf basiskleur naar keuze aan. 

Laten drogen. Strijk op een gelijkmatige laag 

Americana Weathered Wood. Laten drogen. 

Breng contrasterende toplaag van acrylverf over 

de Weathered wood.  

 De dikte van de toplaag is van invloed op de 

grootte van de barsten. Hoe zwaarder de deklaag,

hoe groter de scheuren. 

 

 

Crackle Paste White: witte crackle pasta, die aan de 

lucht gedroogd, fijne eierschaal crackles vertoont 

Crackle Paint White: witte verf die eenmaal gedroogd

aan de lucht, in één enkele handeling zorgt voor een 

fijne crackle zoals bij eierschalen 

Clear Crackle Glaze: Transparante crackle finish, die 

wordt aangebracht als een toplaag en aan de lucht 

gedroogd in één handeling zorgt 

voor een fijne eierschaal crackle. Let wel op: de 

crackles dienen zichtbaar gemaakt door de 

antiquing cream in de crackles te poetsen. 

CRACKLE PASTA, PAINT, GLAZE 
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Craquelé effect met Powertex

Weathered wood Crackle 

Breng met penseel of een paletmes een laag 
Powertex Ivoor aan op Canvas of een andere 

drager. Breng de laag niet egaal aan maar wel in 
verschillende diktes. hoe dikker de 

laag, hoe groter de barsten zullen zijn. 
.Spray Bister op de natte laag. 

 Zet de haardroger op de hoogste en warmste 
stand en je ziet zo de barsten verschijnen. 

Begin met het drogen van de dunste lagen, die 
drogen eerst op. 



CRAFT TIME IS  THE BEST TIME

Neem 2 of meerdere kleuren verf op je palet. 

Doop je penseel in één kleurtje en zet deze op de 

ondergrond, neem nu een andere kleur en zet deze 

met slip-slap (boven naar onder, links naar rechts) 

bewegingen op de natte ondergrond. 

en werk zo heel je ondergrond af met steeds één 

kleur in je penseel.  

Zet eerst een basislaag op je ondergrond. 

Kies je kleurtjes op je palet. Verdun de verf met water. 

Neem de verdunde verf aan bv. een varkensharen 

penseel, tandenborstel, waarbij je gemakkelijk de 

haren van elkaar kunt bewegen. Spat de vloeibare 

verf op de ondergrond door over de haren te gaan 

van het penseel.  

Tip: 

                      Allemaal verschillende maten 

                                 stippen zetten met bv. wattenstaaf, 

                         prikker of achterkant van penseel.  

SPETTEREN  
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Dripping

Slip slap techniek

. 
Dripping is een schildertechniek action painting 

Waarbij je druppels en slierten verf op de 
ondergrond laat vallen. Neem hiervoor een 

langharige penseel doop deze diep in de verf, 
zwaai deze heen en weer. 

Allerhande grillige lijnen en spetters ontstaan. 
 

Tip: 
Dit kan zowel met verf als met Powertex. 

Wil je meer controle, neem dan een tuitflesje en vul 
deze met verf of Powertex.  



CRAFT TIME IS  THE BEST TIME

Krant eerst een beetje kreukelen dit geeft een 

mooi effect in je werkstuk.  

Zelf plak ik deze altijd met transparante powertex. 

Dit is een stevige lijm voor het zwaarder papier. 

En naar droging kun je het schilderen in de 

gewenste kleur of dry brushen zodat je de teksten 

er nog doorheen kunt zien  

 Jute, Kantjes, Kleedjes, Decoration paper, Stockinette 

Tissues, Houtkrullen, Zaagsel, Vogeltjes zand, 

Koffie drap, Stro, Ribbel karton, Kiezels, Schelpen. 

Je kunt het zo gek niet bedenken om heel veel 

structuren te maken.

 

Tip: 

Bij zwaardere producten adviseer ik om Powertex 

te gebruiken om in je achtergrond te verwerken. 

(Powertex hecht aan alles behalve aan plastic) 

 

 

 

 

 MEER STRUCTUREN
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Decoupage papier

Kranten 

Gebruik van papier in achtergrond is altijd heel 
mooi. Smeer het te bewerken oppervlak in met 

Easycoat of servettenlak. Smeer de laag egaal uit, 
niet te dik. Een dunne laag volstaat. Leg het papier 

er zorgvuldig op en wrijf goed aan met beide 
handen. Leg ze mooi strak. Smeer uiteindelijk nog 
één laag eroverheen. Nu kun je er over schilderen, 

spetteren of wat je wilt. 
Tip: 

Gebruik zijde papier uit de Powertex collectie of 
decoupage papier van stamperia 

(oude) kranten, music papier, servetten.
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CRAFT TIME IS  THE BEST TIME

Verdigris (verouderd koper)

Schilder de ondergrond zwart en laat drogen 
Verdun elke verf met een beetje water tot een melkachtige substantie 

Maak de zeepspons vochtig met water en wring goed uit 
Dip de spons in Black Green en veeg af op keukenrol. Spons hiermee de 

ondergrond zo, dat er nog weinig van de zwarte basislaag te zien is. 
Spons, voordat de verf droog is, de Bluegrass Green op, en zorg 

dat er nog een beetje van de zwarte en vorige laag te zien is. 
Herhaal met Sea Aqua  

Terwijl de verf nog nat is, blend je kleuren in elkaar met een schone 
vochtige spons. Zorg er wel voor dat het er oneven, maar niet modderig 

eruit ziet. 
Spons nog wat metallic brons in de vochtige verf. Laat drogen. 

 
Variant: 

Andere kleurcombinaties kunnen ook toegepast worden,  
b.v. verschillende roodtinten.
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Lapus Lazuli (blauwe natuursteen) 

Geef de onderlaag een basislaag met Ultra deep Blue 
Plak de gebieden af waar de techniek NIET komt en druk de zijranden van 
de tape goed zodat er geen verf onderdoor kan lopen
Mix Ultra Deep Blue + White wash; verdun deze mix met Faux Glazing 
Medium 1:1
Maak een natuurspons vochtig en breng deze mix aan
Mix Sea aqua + Faux Glazing Medium 1:1 en spons op dezelfde wijze op
Herhaal bovenstaande met Dioxazine purple +
Metallic Gold + Faux Glazing Medium 
Mix 80% Metallic Gold + 20% Faux Glazing Medium en spat deze op het werk
Verwijder de tape, omlijn met goud

CRAFT TIME IS  THE BEST TIME
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Hoe kan ik je verder helpen?

Ook de  gebruikte materialen bestellen? Klik hierboven op de button. 
 

Je kunt me ook volgen op social media. Daar deel ik 
regelmatig tips, inspiratie en meer.  

 
                Facebook:     https://www.facebook.com/wilmashobby 

              

Wilma's 
Hobby

 
Misschien heb je al langer de wens om meer creatief bezig te zijn. 

 
Want je komt je dagen een stuk lekkerder door als je een manier hebt 

om te ontspannen. 
Of je dat nu doet door te schilderen, boetseren, mixed media 

of om met Powertex te werken. 
 

En daarbij is het ook nog zo leuk om te doen! 
 

Bekijk dan de mogelijkheden op de website of neem contact op  
per e-mail via info@wilmashobby.nl. 

Ik geef regelmatig creatieve workshops en cursussen.  
 

Je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag gaan! 
Maar zonder begeleiding weet je nog niet alle technieken, tips en weetjes. 

 En of je wel de juiste toepassingen gebruikt? De meeste denken: ach ik doe het 
zelf wel, dat is veel goedkoper. Maar ze staan er niet bij stil hoeveel tijd, 

uitproberen en misschien wel frustratie het kost en al dat geld dat ze hiermee 
weggooien. Ik help je om meteen in actie te komen. Klik op de button. 

 

Elk jaar op de eerste zondag van oktober heeft Wilma's Hobby haar Open dag 
genaamd Crea & Art Festijn. Met diverse mini workshops, demonstraties, 

verkoop stand en nog veel meer. Dit mag je niet missen. 
Voor meer info kijk op www.creaenartfestijn.nl 

 Pinterest:     https://nl.pinterest.com/wilmashobby

          Blog:     http://wilmas-hobby.blogspot.nl

Instagram:     https://www.instagram.com/wilmas_hobby

https://www.facebook.com/wilmashobby
https://www.wilmashobby.nl/
http://creaenartfestijn.nl/
https://nl.pinterest.com/wilmashobby
http://wilmas-hobby.blogspot.nl/
https://www.instagram.com/wilmas_hobby
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Dank je wel 

Dit waren mijn tips, technieken en weetjes 
Hoop dat je er  veel van op gestoken hebt? 

Zin om creatief aan de slag te gaan? 
 

Mooi! 
 

Heel veel plezier met jouw creatieve bezigheden. 
 

Heb je nog vragen of suggesties? 
Mis je nog een tip? 

 
Stuur gerust een mailtje, naar info@wilmashobby.nl 

 
Meer tips, Technieken en weetjes, vind je op

www.wilmashobby.nl 
 

Creatieve groetjes 

CRAFT TIME IS  THE BEST TIME

Wilma Kielstra


