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Wilma’s Hobby

Beste (Powertex) fan

Met heel veel trots heet ik je welkom bij mijn 

eerste gloednieuwe Wilma’s Hobby E-ma-

gazine. Door mij jarenlange ervaring in de 

creatieve wereld, wil ik jullie meenemen in 

deze creatieve uitgave van Powertex en meer. 

Waarbij ik jullie heel veel verschillende tech-

nieken wil laten beleven vanuit het Powertex 

gamma. 

Deze leuke creaties kunnen gemaakt worden 

door iedereen of je nu bekend bent met Po-

wertex of er net mee begint. De mogelijkheden 

en combinaties zijn eindeloos.

Maar PAS OP! POWERTEX IS VERSLAVEND.

Biografie

Mijn naam is Wilma Kielstra, 

geboren in Veldhoven. Ben 

getrouwd met een lieve 

man die mij steunt bij al 

mijn activiteiten. Heb 2 

dochters, 2 schoonzonen, 

kleinzoon en een klein-

dochter. 

Heb al ruim 20 jaar een eigen 

atelier aan huis. Deze is klein-

schalig en gezellig huiselijk opgezet en 

biedt plaats aan maximaal 6 personen. Zodat 

dat ik mijn aandacht aan iedereen kan schen-

ken. 

Geef cursussen en workshops in diverse crea-

tieve mogelijkheden zoals o.a. Powertex, (de-

coratief)schilderen, boetseren, mixed media 

en nog veel meer. 

In mijn atelier en op locatie.

Wilma’s Hobby biedt workshops voor elke 

leeftijd, beginner of gevorderde, veel verschil-

lende mogelijkheden om u creatieve kant te 

ontdekken.

Sinds 2011 ben ik regelmatig te vinden op 

hobby beurzen in Nederland en België.

Daarnaast run ik een webwinkel in Powertex, 

aanverwante artikelen en schilders en mixed 

media benodigdheden, die in de behoefte 

voorziet van vele creatievelingen.

Sinds vorig jaar is er ook een 

mogelijkheid om online work-

shops te volgen. Ik deel met 

je video’s waarin ik stap-

voor-stap uitleg hoe je een 

creatie van het begin tot het 

einde maakt.
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Bronskleurige decoratie schijf
fit en energiek  

in 2 weken

Benodigdheden:

 
Powertex Brons ½ L. 0058 

Powertex Oker 1L.0208
Stone Art 250 gr. 0080

Styropor Schijf Ø 30 cm 0136 
Powertex Bister 250 ml. 0046

Sokkel Zwart nr. 0169
Sprayflesje 19798
Stukjes golfkarton 

Föhn of Heattool 0139

Bescherm je werkplek met plastic.

Smeer de gehele schijf in met Powertex Brons. 

Strooi Stone Art over het geheel. Druk de Stone Art goed aan en veeg het overtollige 
poeder weg. Herhaal dit tot de gewenste structuur is bereikt.       

Smeer opnieuw in met Powertex Brons en laat dit drogen.

Geef ondertussen de stukjes golf karton een laagje met 
Powertex Brons.

Giet wat Powertex Oker boven op de schijf en smeer een beetje open.

Vul een spuitflesje met een beetje bister.
Spuit overvloedig over de nog natte Powertex Oker en zet de föhn op de hoogste 
stand. Eerst veraf föhnen en daarna dichterbij de schijf. Hier ontstaat nu een cra-
quelé effect.

Plak de stukjes golf karton boven op de schijf met Powertex Brons.

Eventueel het geheel een beetje op brushen met Powertex Oker.

Plaats het geheel op de standaard.

Klik hier

Thuispakket korting
 van € 50,95

voor

€ 45,00

https://www.wilmashobby.nl/a-42334091/pakketen-werkbeschrijving/bronskleurige-decoratie-schijf/


Wilma’s Hobby

76Gratis magazine Gratis magazine

Wilma’s Hobby

3 Luik schilderijen met bijpassende beeldjes
Bescherm je werkplek met plastic.

Plak met tape de lijnen en vierkant af op de 
doeken.

Neem Easy Structuur op een dekseltje en 
strooi hierover Powercolor Loodgrijs, (niet 
door elkaar mengen) smeer deze met een 
spatel onregelmatig op de doeken.

Maak Powertex Lood met Stone Art aan tot 
een kwarkdikte die niet meer van je spatel 
glijdt.

Smeer deze in de open lijnen en vierkant.

Laat dit goed drogen

Brush met een mengsel van Easy Varnish en 
Colortrix silver de stukken met Powertex 
pasta.

Benodigdheden schilderijtjes:

Powertex Lood ½ l. 0053
Stone Art 250 gr. 008

Easy Structuur 250 gr. 0008
Powercolor Loodgrijs  0023

Colortrix Silver 0101
Easy Varnish 100 ml. 0012

3 x schildersdoek 30 x30 cm 
Schilders tape

Spatel

Benodigdheden beeldjes

Powertex Lood ½ l. 0053
Stone Art 250 gr. 0080

2x Styropor Sokkel 5 x 5 x 50 cm 0216
2x Standaard Zwart 0169

Jute touw

Smeer de sokkel in met Powertex Lood, strooi 
Stone Art over het geheel. Druk de Stone Art 
goed aan en veeg het overtollige poeder weg. 
Herhaal dit tot de gewenste structuur is be-
reikt.

Neem stukken jute drenk deze in de Powertex 
Lood en wikkel deze rond de Sokkel.

Maak een klein bolletje klei aan door een bé-
tje Powertex Lood te mengen met de zelfde 
hoeveelheid Stone Art. Blijf Stone Art toevoe-
gen tot hij niet meer aan je handen kleeft.
Vorm hier van een hoofdje en zet deze vast op 
de sokkel.

Prik de sokkel op zwarte standaard.
Door het geheel op te polijsten met de hand 
krijg je nog een mooier steen effect.
Brush het touw eventueel op met Powertex 
Lood.
Voor variatie in je beeld kun je ook eerst de 
sokkel in blokjes snijden en deze willekeurig op 
elkaar stapelen. 

Werk de rest af op de zelfde manier als ij de 
schilderijtjes beschreven.
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Powertex
Powertex is een milieuvriendelijk medium op waterbasis, voor al uw MIXED MEDIA 
kunstwerken, beelden, schilderijen, juwelen en decoratie. Powertex is een verharder 
voor alle absorberende materialen o.a. textiel, papier, karton, leder, pluche, glasvezel-
matten, bij voorkeur natuurlijke materialen. Powertex laat zich perfect mengen met 
zand en houtpoeder, Stone Art en Easy 3D Flex om structuren, structuurpasta en mo-
delleerklei te maken. Powertex hecht aan alle materialen behalve plastic. Beelden of 
objecten voor buiten moeten beschermd worden met een watervaste vernis wanneer 
ze volledig uitgehard zijn na ± 6 weken. Uw kunstwerken kunnen afgewerkt worden 
met Easy Varnish en kleurpigmenten of acryl en olieverf. Powertex is kant en klaar 
voor gebruik. Goed schudden. Handen en gebruiksvoorwerpen reinigen met warm 
water en zeep. Bewaren boven de 5 graden.

Stockinette
Een zeer rekbaar, open geweven katoen, 
dat gedompeld in Powertex als decora-
tieve stof voor aankleding van de beel-
den of poppen gebruikt kan worden.

Paperdecoration 
Gedroogde moerbeiboomschors, kan 
rechtstreeks in Powertex worden onder-
gedompeld. Powertex goed in de vezels 
wrijven, opentrekken en aanbrengen op 
het gewenste oppervlak. Geeft prachtige 
structuren, texturen in schilderijen, op 
beelden en decoratieve objecten. Indien 
te stug, een beetje bevochtigen met wa-
ter.

Zondag 7 oktober 2018

Wordt alweer voor de 4e keer het Crea & Art Festijn gehouden in D'n Bond in Veld-
hoven. 

Deze dag is voor alle creatieve liefhebbers, professionals en hobbyisten. 

Wat is er te doen tijdens dit Wilma's Hobby Crea & Art Festijn?

Volgen van diverse workshops in Powertex, mixed media, en .......
Demonstratie in verschillende technieken.
Expositie van recente creaties
Inschrijven voor workshops en/of cursussen
Verkoopstand van de gehele producten lijn van Wilma's Hobby 
Belangrijk:

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen deze dag kunnen komen, voor 
het volgen van een workshops of gewoon samen te zijn en te genieten van alle het 
Crea & Art.

Is de toegang tot dit uniek Wilma’s Hobby Crea & Art Festijn GRATIS

Wilt u deze dag niet missen?
Schrijf u dan in! Via het aanmeld formulier.

Klik hier naar de 
website van

Crea & Art Festijn

https://www.creaenartfestijn.nl/index.html
https://www.creaenartfestijn.nl/aanmeld-formulier.html
http://www.creaenartfestijn.nl/index.html
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Stone Art
Stone Art is een soort papier-maché met een 
zeer specifieke samenstelling. In combinatie 
met Powertex kunt u een zelf hardende klei 
maken, grove of fijne structuren en steen effec-
ten verkrijgen. Volledige beschrijving Klik hier!
      

3D Balls & Sand
Powertex 3D Balls is een poreus materiaal te 
gebruiken met Powertex. Geeft structuren 
mixed media, schilderijen, objecten en beel-
den. Kan gestrooid worden in een natte Po-
wertex of easy Structure laag. Altijd de groot-
ste balletjes eerst strooien, dan de 
kleine en nadien het zand. Hecht aan ieder 
oppervlak behalve plastic. Snel drogend.Easy structure

Easy Structure is een witte pasta die kan 
uitgesmeerd worden op alle ondergron-
den behalve plastic en geeft structuur 
aan uw objecten. Structuurpasta kan best 
worden aangebracht met een spatel of 
paletmes. Structuurpasta kan onder of bo-
venop een laag Powertex worden gebruikt 
en maakt uw object 100% watervast en 
kan meteen naar buiten. Easy Stucture is 
ook zeer geschikt voor sneeuweffecten op 
kaarten.

Easy 3D flex 
Dit is een organische vulstof/bindmiddel 
in poedervorm. Gemengd met Powertex 
kan het gebruikt worden om dikke-
re structuren aan te brengen, 3D te 
werken in schilderijen of om beelden 
te boetseren. Vermengd met Po-
wertex geeft het een boetseerklei al 
naargelang de toegevoegde hoeveel-
heid poeder. Mengen met paletmes 
of spatel en aanbrengen met penseel, 
paletmes of boetseren met de hand. De 
dikke boetseerklei droogt aan de lucht en 
word keihard, er ontstaan leuke barsten 
tijdens het droogproces. 
Volledige beschrijving Klik Hier!

Rusty Powder 
Poeder om natuurlijk roest te imite-
ren. Mix het poeder met Powertex of 
Easy tucture en verdeel met paletmes 
of penseel. Spray een mix van (schoon-
maak) azijn en water op het oppervlak. 
Herhaal het toevoegen van azijn tot 
de gewenste oxidatie is bereikt. Laat 
minimaal 24 uur drogen. Roestpasta 
verkrijg je door de menging van Easy 
structure en Rusty Powder en een 
scheutje azijn. Of meng Powertex met 
3D sand en Rusty Powder met een 
scheutje azijn, dit geeft een grovere 
pasta en een ruw roest effect.
Voledige beschrijving. Klik hier!Easy Coat

Easy Coat is een servettenlijm en medi-
um in één. Het is een kwaliteitsproduct 
voor op hout, glas, steen, schilderdoek, 
ontwikkeld om servetten op ondergron-
den aan te brengen. Easy coat laatde ser-
vet niet scheuren of rimpelen en droogt 
snel. Easy Coat Mat is enkel voor binnen 
gebruik. Easy Coat Glossy is uitermate 
geschikt voor buiten gebruik.
Volledige beschrijving. Klik Hier!

https://www.wilmashobby.nl/c-3216705/gebruiksaanwijzing-stone-art/
https://www.wilmashobby.nl/c-3236482/gebruiksaanwijzing-easy-3d-flex/
https://www.wilmashobby.nl/c-3341220/rusty-powder/
https://www.wilmashobby.nl/c-3236605/gebruiksaanwijzing-easy-coat/
https://www.wilmashobby.nl/c-3236605/gebruiksaanwijzing-easy-coat/
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Powercolor
Is een speciaal natuurlijk kleurpoeder. 
Hiermee kun je transparante Powertex 
kleuren en je eigen favoriete kleur aan-
maken. De kleuren zijn onderling ver-
mengbaar. Meng de Powercolor vooraf 
met wat warm water voordat je het aan 
Powertex toevoegt. Dit voorkomt klon-
teren. Alle Powercolors kunnen met Easy 
Varnish of Easy Coat vermengd worden. 
Hiermee maak je je eigen verf. Deze verf 
is geschikt voor binnen en buiten. Power-
color is beschikbaar in 20 kleuren.

Colortrix
Een metallic pigment en bestaat in 9 
tinten. Colortricx geeft uw creatie een 
metallic effect door het poeder te men-
gen met Easy Varnish af wrijven aan een 
doekje en vervolgens zorgvuldig  met een 
platpenseel aangebracht op je werkstuk.  
Of breng het poeder met een droog pen-
seel aan op een laag Powertex die nog 
niet volledig droog is. Het poeder hecht 
vanzelf in nog natte Powertex.

Bister
Bister is een donkerbruine zeer vloeibare 
patina te gebruiken met Powertex. Door 
gebruik van Bister bovenop Powertex en 
een föhn kan men oppervlaktes craque-
leren. Bister is niet watervast dus altijd 
vernissen met Easy Varnish.
Bister in poeder is water oplosbaar. 
Volledige beschrijving Klik Hier!

Rusty Powder op canvas
Bescherm u werkplek met plastic.

Giet een beetje Powertex uit op het doek, meng hierop met paletmes een spatelbare
papje met 3D Sand. Voeg er tussen 10 en 25% Rusty Powder aan toe tot een muisgrij-
ze kleur. Voeg er een scheutje (schoonmaak) azijn en een scheutje water aan toe en 
meng het weer en spreidt open.

Strooi nog wat extra Rusty Powder waar een donkerder effect gewenst is en druk het 
poeder aan.

Strooi wat 3D Balls small op de natte ondergrond.

Meng een beetje azijn met water in een spray flesje.
Bevochtig hiermee overvloedig het doek en herhaal een aantal keer. Er mag een flinke 
plas water op staan. Laat het minimaal 24 uur drogen. 

Indien niet voldoende roest effect, spuit dan terug meer azijn over het geheel.

Werk indien nodig verder af met Powercolor Turkoois met Easy Varnish.

Eens de oxidatie voltooid is, roest het niet meer verder.

Benodigdheden:

Schilderdoek 
½ liter Powertex Ivoor 0037

3D Balls Small 0288
3d Sand 0287

Rusty Powder 0296 
Powercolor Turquoise 0063

Easy Varnish 0012
Paletmes

Water

Azijn (schoonmaak)

https://www.wilmashobby.nl/c-3216744/gebruiksaanwijzing-powertex-bister-patina-vloeistof-kant-en-klaar/
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Bescherm je werkplek met plastic.

Smeer het doek in met Powertex Ivoor 

(dun laagje).

Maak met Powertex en Easy 3D Flex  

een kwarkdikte pasta aan. Smeer met 

de spatel een verdikking (soort gleuf) 

op het doek aan beide kanten, ergens 

in het midden, er moet een opstaand 

randje komen waarin je later weer Po-

wertex Ivoor giet.  

Na het gieten van de Powertex Ivoor 

strooi je de ballen erin, begin met de 

grootste en eindig met het zand. Aan 

de onderkant zachtjes opkloppen. (tot 

alles vast ligt)

Inspuiten met Bister naar keuze (over 

de ballen is een donkere kleur wel het 

mooiste krijg je meer diepte.)

Laten drogen of droog föhnen. (Pas op! 

Dat je de balletjes niet

 wegblaast

afstand houden)

Randen op poetsen met een vochtig 

sponsje en Powertex Ivoor en 

eventueel de donkere stukken met 

puur bister op werken.

Dit herhalen tot je tevreden bent.

Met ivoor de balletjes wat op brushen.

Doe wat Powertex Ivoor in een tuit-

flesje en spuit  dit in een slinger bewe-

ging over het geheel. 

Schilderij met 3D Balls en Sand

Benodigdheden:

Schilderdoek 
Powertex Ivoor ½ l. 0037

3D Balls Large 0290
3D Balls Medium 0289

3D Balls Small 0288
3D Sand 0287

Easy 3D Flex 0264
Bister (kleur naar keuze) 

Sponsje of penseel
Tuitflesje 19797  

Spatel

Klik hier!
Thuispakket korting

 van € 37,25

Voor € 32,50

https://www.wilmashobby.nl/c-3236482/gebruiksaanwijzing-easy-3d-flex/
https://www.wilmashobby.nl/a-43668137/pakketen-werkbeschrijving/schilderij-met-3d-balls-en-sand/
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Bescherm je werkplek met plastic.

Bevestig met tape de elektriciteit draad op het frame voor de armen.
Neem het gaas, draai deze rond als een rok en zet deze vast.

Geef het geheel vorm met aluminiumfolie ook over de rok, tape het geheel af.

Maak een soepele klei door Powertex  Brons en Stone Art te mengen
(verhouding 1:1)
Meng de zelfde hoeveelheid Powertex en Stone Art, meng het geheel met de hand en 
blijf poeder toevoegen tot u een soort brooddeeg krijgt, wat vanzelf van uw handen 
loskomt. Het mag niet meer plakken en toch moet je het soepel kunnen kneden.

Bekleed hiermee het hoofdje, bovenlijf en de armen.

Maak klei aan met de Rode Powertex en met de Oker Powertex en Stone Art.

Pak van beide een balletje, maak hiervan een worst en draai deze in elkaar.
Bekleed de gehele jurk met stukjes gekleurde klei.

Rol een stukje klei uit voor de hoofddeksel.

Lady Roslyn

Benodigdheden:

1l. Powertex Rood 0209
1l Powertex Oker geel 0208

½ l Powertex Brons 0059
2x 250 gram Stone art 0080

Poppenframe K0015
75 cm Elektriciteitsdraad 

30 x 63 cm Kippengaas
Kleiroller 

Aluminiumfolie
Schilders tape Klik hier

naar video

https://www.wilmashobby.nl/c-3216705/gebruiksaanwijzing-stone-art/
https://www.youtube.com/watch?v=ic5rNcqtNcQ&t=5s
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Bescherm je werkplek met plastic.

Draai de elektriciteit draad vanaf 4 cm van boven de twee stukken in elkaar. De armen 
moeten ongeveer 9 cm zijn. Vouw het andere stuk van dubbel en draai er een lus in van ± 
2 cm. Maak de twee stukken aan elkaar vast en vouw de uiteinden op schouderbreedte 
naar beneden. Plak vast met tape.

Plaats de bal op de standaard prik het frame boven in de bal.

Geef het hoofdje, armen en het lichaam tot de taille (op de bal) vorm door aluminiumfolie 
stevig aan te drukken.
Plak alles af met schilders tape.

Doe wat Powertex Brons in een plastic bakje en voeg hierbij Easy 3D Flex. Roer met een 
stokje of spatel tot een stevige pasta die niet meer van je spatel af valt. (kwarkdikte)

Geef met deze massa je beeld een basis laag.
Goed laten drogen of föhnen.

Maak ondertussen een klei aan door Powertex Rood (of kleur naar keuze) met Easy 3D 
Flex te mengen, voeg Easy 3D Flex toe totdat het niet meer aan je handen kleeft.

Boetseer hiermee de jurk en het hoofddeksel van je beeldje.

Benodigdheden:

Easy 3D Flex 0264
½ l. Powertex Brons 0059
½ l. Powertex Rood 0275

Standaard zwart 12 x12 cm 0169
Tempex bal 12 cm 21011

Elektriciteitsdraad 3x 15 cm 
Aluminiumfolie

TIP> 
Niet dikker aanbrengen dan ongeveer ½ cm.

  Laat het geheel drogen en de barsten (craquelé effect) verschijnt vanzelf in de 
komende dagen.

Bol Buikjes

https://www.wilmashobby.nl/c-3236482/gebruiksaanwijzing-easy-3d-flex/
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Benodigdheden:

½ liter Powertex Ivoor 0037
Easy 3D Flex 250 gram 0263

3D balls Large 0290
3D Balls Medium 0289
Paper decoration 0094

Stockinette 0042
Blokje met pin 30 cm 0127

Bister Blauw 0283
Of Colortrix Powerpearl 0106

Easy varnish 0012
Led verlichting 

Tape
Penseel 

Paletmes

Neem nog een stukje Stockinette drenk 
deze ook in de Powertex en drapeer deze 
als een mooi riempje.

Spray bister over het jurk gedeelte of 
ivoorkleurig laten en alleen een beetje 
brushen.

Goed laten drogen of föhnen.

Brush met Powertex over de rok en zet 
de balletjes nog wat aan met ivoor.

Je kunt het geheel ook alleen een beetje 
op brushen met Colortrix Powerpearl.

Bescherm je werkplek met plastic.

Plaats de torso op de pin.

Batterijen in de verlichting steken om te 

controleren of ze branden.

Begin met de lampjes onder aan de torso, 

vast te zetten met afplakband.Laat elke 

keer een lus los hangen, regelmatig met 

plakband vastzetten.

Geef de gehele torso en blokje en pin een 

laagje met Powertex.

Maak in een bakje een beetje Powertex 

met Easy 3D Flex aan tot een stevige 

kwarkdikte.

Zet dit op de torso met een paletmes tot 
net onder de taille.

Strooi hierin enkele 3D Balls als een jurk 
vorm.

Scheur stroken Paper Decoration in de 
rok lengte van ongeveer 2 ½ cm breed.

Drenk deze in de Powertex en bevestig 
deze aan de torso. (werk niet te nat, goed 
uitwringen).

Torso met verlichting
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Drie boeddha’s    in rots schijf
Bescherm je werkplek met plastic.

Leg de styropor schijf op de rand van de 
tafel en breek er ongeveer 1/3 deel af. 
Maak alle buitenranden ruw, door de 
styropor met een mesje weg te steken.

Maak 3 inhammen in de schijf waar de 
Boeddha’s in passen, maak deze ook wat 
ruw.

Smeer de gehele schijf en het losse ge-
deelte in met Powertex Zwart.

Strooi in de nog natte Powertex Stone 
Art en druk dit stevig aan, verwijder het 
overtollige poeder. Herhaal deze stap tot 
je tevreden bent met de structuur.

Breng op de Boeddha beeldjes powertex 
zwart aan.

Neem een beetje Powercotton en smeer 
deze in met Powertex Zwart en leg deze 
in de openingen.

Duw vervolgens de Boeddha’s goed aan 
in de powercotton.

Verbind de twee schijven door de 3 stok-
jes erin te prikken, gekleurd met Power-
tex Zwart.

Laat het geheel drogen

Benodigdheden:

½ liter Powertex Zwart 0211 
 ½ liter Powertex Ivoor 0037
Styropor schijf Ø 30 cm 0136

Stone Art 0080 
Powercotton 0048
Easy Varnish 0012

Colortrix Rich gold 0103 
Powercolor Lichtblauw 0062

Boeddha Trio 0156
Bamboe stok ( 3x 10 cm) 

Aardappelschilmesje

 

Brush de gehele schijf op met Powertex 
Ivoor. 

Neem wat Easy Varnish en Powercolor 
Lichtblauw aan je penseel en brush hier-
mee de beeldjes en de powercotton.

En geef nog wat accenten op de schijf en 
de Boeddha’s met goud.

Plaats je werkstuk op de standaard en 
laat alles drogen.
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Deco Katjes
Bescherm je werkplek met plastic.

Neem de twee stukjes elektriciteitsdraad van 25 cm bij elkaar en plak deze in het mid-
den aan elkaar. 

Geef het lijfje vorm met aluminiumfolie en vorm de pootjes.

Prik het stukje van 10 cm op zijn plaats voor de staart verdik deze ook met alumini-
umfolie. 
Stukje van 14 cm elektriciteitsdraad buig je in een driehoekje en bevestig je voor het 
kopje en verdik deze ook een beetje met aluminiumfolie.
(Maak ze niet te dik, er komt ook nog een dun laagje klei overheen)
Tape het geheel af met schilders tape.

Giet een beetje (±150 ml) Powertex in een bakje en geef het katje een laagje met de 
Powertex.

Maak van de rest Powertex klei door Powertex te mengen met Easy 3D Flex in een 
verhouding 50% van elk. Poeder blijven toevoegen tot het niet meer aan de spatel 
kleeft en dan de klei goed kneden.

Breng een dun laagje klei aan over het gehele katje. 

Plaats oogjes in de klei.

Strooi een beetje 3D Sand over de nog natte klei en wrijf open.
Spray het geheel in met bister en laat goed drogen.

Touwtje met belletje om het nekje. 

Eventueel kun je het puntje van de staart en oortjes nog aan stippen met owertex 
Ivoor.

Benodigdheden: 
½ Liter Powertex Ivoor 0037
Easy 3D Flex 250 gram 0264

Bister zwart en/of mahonie 0285/0284
3D Sand 0287

Sprayflesje 19798
Oogjes (wiebel)

Touwtje 
Belletje 

2x 25 cm, 14 cm en 10 cm elektriciteitsdraad (per katje) 
Aluminiumfolie

https://www.wilmashobby.nl/c-3236482/gebruiksaanwijzing-easy-3d-flex/
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Schilderij met Silkpaper
Geef ongeveer 2/3 met paletmes een laagje Easy Structuur op het grote doek.

Laat dit drogen.

Scheur stukken uit het Silkpaper en plak deze met Easy Coat op het kleine doekje.

Spray de Bister kleuren over de structuur, ook een beetje op het kleine doekje over 
het Silkpaper.  Als de Bister te donker wordt kunt u deze wegpoetsen met een vochtig 
sponsje.

De onderrand en zijkanten van de doekjes een laagje met Powertex Zwart geven.

Ook lichtjes op de op de voorzijde van de doeken op de randen.

Hecht het kleine doekje met Powertex op de grote.

Geef enkele stukjes Paper Decoration ook een laagje Powertex Zwart en drapeer 
deze op het doek.

Eventueel enkele houten spiesjes van de schilderdoeken ook met Powertex Zwart 
behandelen en er op hechten.

Als dit goed droog is brush je met powertex Ivoor en Terracotta op de spiesjes en Pa-
per Decoration

Tip 
Scheur of knip het papier uit (nat maken onder de kraan geeft meer transparantie)

Smeer je ondergrond gelijkmatig in met Easy coat mat.\
Leg het (eventueel natte) papier in een laagje Easycoat.

Duw het papier aan met een platte droge kwast (begin in het midden).
Laat drogen en werk af met een laagje Easycoat.

Benodigdheden:

Schilderdoek 40 x 40 cm                                             Schilderdoek 18 x 24 cm 19785
Silkpaper Post Papier 0300                                              Silkpaper Mechanism 0301

Easy Coat Mat 0006                                                          Easy Structure 0009
Powertex Zwart ½ l. 0211                                                Powertex Terracotta ½ l. 0073
Powertex Ivoor ½ l. 0037                                                Paper Decoration White 0094

Bister Bruin 0286                                                             Bister Blauw 0283
Sprayflesjes 19798                                              
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Grace op kader Bescherm u werkplek met plastic

Geef het gehele styropor een laagje met Powertex, strooi hierin Stone Art

Druk de Stone Art goed aan en veeg het overtollige poeder weg.

Geef hierover nog een laagje Powertex

Drenk de stroken in de Powertex (goed uit wringen)en wikkel deze om de styropor, 
knop de volgende eraan tot het gehele styropor is omwikkeld (zie foto)

Geef het beeldje een laagje met de Powertex en drapeer deze op de schijf.

Drenk de grote lap in de Powertex en drapeer deze over het beeldje en het vierkant.

Dit liggende laten drogen.

Plaats het geheel op de standaard.

Meng Easy Varnish met Powercolor Loodgrijs en brush dit over het geheel.

Daaroverheen brush je met Easy Varnish met Powercolor Wit en Licht Blauw.

Op het beeldje geef je nog enkele accenten met Easy Varnish en Bronsgold

Benodigdheden:

1 Liter Powertex Brons 0057
Beeldje Grace 0214

Styropor vierkant 32,5 x 32,5 cm opening 0134
Stone Art 0080

Standaard zwart 12 x 12 cm 0169
Powercolor Titiaan Wit 0024
Powercolor Loodgrijs 0023

Powercolor Licht Blauw 0062
Colortrix Bronsgold 0104

Easy Varnish 0012
Katoenen lap 10x 60 cm

Oud T-shirt, knip een aantal stroken van ± 6cm breed. 
(Of zpagetti)
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Bescherm je werkplek met plastic.

Snij een klein stukje van de onderkant van de bal zodat hij blijft staan.

Geef de bal een laagje klei (Powertex Ivoor en Stone Art)

Vorm met klei het kopje en prik deze op de bal met cocktailprikker.

Neem een stukje touw een leg deze achter het kopje.

Vorm nu de oren, de horens en een plukje haren.

Maak er ogen en een neus op, en een staart.

Zet er nog een paar hoeven onder.

Geef de koe zwarte vlekken met zwart en de hoefjes en ogen. 

Maak nog wat vies met Bruine Bister.

Doe een belletje aan het touwtje.

Koetjes

Benodigdheden:

Powertex Ivoor 0037
Stone Art 0080

Bister Bruin 0279
Tempexbal in verschillende maten 

Lamp black (acrylverf) 26853 
Of Powertex Zwart 0211

Belletjes 
Touwtjes

Variatie:

Maak ze van Premier klei.
En geef ze kleur met acrylverf van Deco art.

https://www.wilmashobby.nl/c-3216705/gebruiksaanwijzing-stone-art/


Wilma’s Hobby

3332Gratis magazine Gratis magazine

Wilma’s Hobby

Bescherm u werkplek met plastic.

Snij de styropor cirkel doormidden.

Vul het gat op met aluminiumfolie en plak dit af met tape.

Prik dit op de standaard.

Neem een velletje aluminiumfolie en draai het rond de romp van het gipsen beeldje. 
Plak het stevig vast met tape, rond het beeldje en ook op het schijfje. 

Neem een stuk aluminiumfolie van 20 cm en vouw het 4 dubbel. 

Opgelet: de breedte van de rol is de perfecte maat voor de armen. Plak aan de uit-
einden de handen vast en kleef de armen vast op de rug. Maak de armen dikker met 
aluminiumfolie. Plak alles goed af met tape.

Smeer het beeldje in met Powertex Brons en voeg voor het lichaam er een beetje 
Easy3Dflex bij. 
Laat drogen en maak ondertussen de klei aan.

Powertex Ivoor + Easy3Dflex 1/1 voeg meer poeder bij indien nodig, massa mag niet 
meer aan de handen kleven.

Begin onderaan te boetseren met de Ivoor klei tot aan het middel. 
Duw hierin het netje als zijnde de jurk.

Boetseer nu verder op truitje en geef deze ook structuur met de houtnerfkam.

Boetseer de armen en druk touw hierin.

Spray een laagje  Bruine Bister over het truitje en Zwarte Bister op de rok.

Laat drogen, veeg het overtollige weg met een sponsje. 

De barsten ontstaan tijdens het droogproces. Hoe dikker de klei, hoe dikker en groter 
de barsten zullen zijn. Temperatuur activeert de barsten en het droogproces alsook 
toevoeging van water of Bister. 

Dry brush het hoofdje en de handen  af met penseel, met Easy Varnish en Bronsgold.

Zora in Easy 3D Flex
Klik hier!

Thuispakket korting
 van €  84,85

Voor 

€ 75,00

Benodigdheden:

½ liter Powertex Brons 0059
½ liter Powertex Ivoor 0037
Powertex beeldje Zora 0237

Gipsen vrouwen handjes 0238
1kg Easy 3D Flex 0264

Styropor rond 17cm opening 0193
Standaard zwart 12 x 12 cm 0169

Bister Bruin 0286
Bister Zwart 0285
Easy  Varnish 0012

Colortrix Bronsgold 0104
Aluminiumfolie
Schilders tape

Houtnerfkam, netje, stukje touw of andere 
voorwerpen waarmee u structuren in de klei 

aan kunt brengen 

https://www.wilmashobby.nl/c-3236482/gebruiksaanwijzing-easy-3d-flex/
https://www.wilmashobby.nl/a-42333877/pakketen-werkbeschrijving/zora-in-easy-3d-flex/
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Online workshop 
“Afrikaanse lady met dreadlocks”

In deze workshop neem ik je mee in de opbouw 

van een beeld. Met houten sokkel en een be-

staand beeldje uit de Powertex collectie.

Online workshop “Mies en Lies”

Wil jij ook (leren) werken met Powertex en Sto-

ne Art?  Ik laat je twee werkstukken zien van 

het begin tot het eind.

BESTELLEN >

BESTELLEN >

Online workshop “Blue Bird”

Werken met Powertex en Easy 3D Flex en het 

gebruik hiervan op twee manieren.

BESTELLEN >

NIEUW ...met trots
presenteer ik

Online workshops

Lezersaanbieding:

Nu 3 Online workshops
en betaal geen € 90,00

maar

    € 75,00     

https://www.wilmashobbyonline.nl/online-workshop-afrikaanse-lady/
https://www.wilmashobbyonline.nl/online-workshop-mies-en-lies-met-twee-verschillende-technieken/
https://www.wilmashobbyonline.nl/online-workshop-blue-bird/
https://www.wilmashobbyonline.nl/3-online-workshops-in-1/
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Action Painting

Giet op het doek een beetje Powertex 
Zwart en Ivoor, met het paletmes men-
gen en een dunne laag opzetten. Bij niet 
genoeg dekking eventueel een tweede 
laag als het droog is. 

Zorg voor mooie structuren van je palet-
mes voor spanning in je werk.
Goed laten drogen of föhnen (let wel op 
dat het niet gaat crackeleren)

Daarover een iets lichtere grijs strook, 
smaller en kleiner er overzetten.
Goed laten drogen of föhnen (let wel op 
dat het niet gaat crackeleren)

Dan maak je mooie blauw tint 
(blauw- ivoor- zwart 1-1-1/2) 

Zet deze ook weer erover met het palet-
mes laat wel de grijs kleuren er doorheen 
komen.

Meng de rest aan met Easy 3D Flex tot 
een stevige pasta, en maak hiervan een 
gootje en de rest weer uit laten vloeien 
met het paletmes.

Strooi hierin wat 3D Balls en Sand.

Eventueel wat houtsnippers ertussen.

Opspuiten met bister. Ook wat erlangs 
nevelen.

Doe wat kleurtjes Powertex in een tuit-
flesje of in een leeg bakje en geef hier-
mee de action painting.

Gebruik hiervoor de kleuren die je ook 
gebruikt hebt zoals Zwart - Ivoor en ....

Benodigdheden:

Schilderdoek
Powertex Zwart 0212
Powertex Ivoor 0038
Powertex blauw 0277

Bister Blauw 0283
Starter set 3D Balls en sand 0297

Easy 3D Flex 0263
Tuitflesje 19797

Palet mes
Plastic bakjes 
Houtsnippers

Variatie meng kleuren

*Donker rood ( Powertex Rood – Blauw – Zwart 
5-1-1/2) 

*Oud blauw (Powertex Lood- Blauw – Groen – 
Ivoor 2-2-2-1) 

 * Groenblauw  (Powertex Lood – Groen 2-2) 
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Ontdek je creativiteit in jezelf 
Craft time is the best time

Wilma's Hobby

Het adres voor al uw creatieve cursussen / workshops, 
webwinkel in Powertex en aanverwante artikelen en schilders 

en mixed media benodigdheden.

Ben je op zoek naar Powertex en Meer?

Online workshops
Hoe fijn is het, om thuis en in je
eigen tijd deel te nemen aan de 

workshops 
Ik deel met jou video's waarin ik 
stap-voor-stap uitleg hoe je een 

creatie van het begin tot het 
einde maakt. 

Regelmatig heb ik weer nieuwe 
workshops met een ander 

onderwerp en product. 

Ook komen er elke keer weer 
nieuwe technieken en 

verschillende stijlen en 
onderwerpen aan bod.

N 
i 
e 
u 
w

www.wilmashobby.nl
info@wilmashobby.nl

https://www.wilmashobby.nl/

