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Werkstuk schilderen
Je leert nu hoe je een houten
werkstuk in drie verschillende
kleuren kunt schilderen.
Je schildert het werkstuk om
het er netter uit te laten zien.
Omdat de verf glad is, is het
makkelijker schoon te maken.
Bovendien beschermt de verf
het hout.
Veel succes!

Materialen:
xxxxxxxxxxxx
Dienblad
of ander houten werkstuk
xxxxxxxxxxxx
Acrylverf
PU zijdeglans: rood, paars en geel
xxxxxxxxxxxx
Plankjes
met spijkers, 2 stuks, bewaard van de vorige opdracht

Aandachtspunten:
• Het werkstuk moet van tevoren gegrondverfd en geplamuurd zijn.
• Je kunt ook andere kleurcombinaties gebruiken.
• Werk in een geventileerde ruimte.
• Bereid een nieuwe kwast altijd eerst voor. Zie Pro-Paint 13.
• Strijk zakkers en druipers direct weg.
• Schilder ook de onderkant van het werkstuk. Als je dit niet doet, trekt het
werkstuk krom.
• Twee dunne lagen verf geven een beter resultaat dan één dikke laag. Laat de
eerste laag verf minstens 24 uur drogen. Breng hierna de tweede laag aan.
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Werkstuk schilderen
Deze opdracht bestaat uit
20 stappen.
Verzamel voordat je begint
eerst alle materialen en
gereedschappen.

Gereedschappen en verbruiksartikelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acrylkwast, nr. 8 rond
Acrylkwast, nr. 14 rond
Karton
Kleefdoek
Krant
Latje om het verfblik te sluiten
Papierrol, pluisvrij
Plastic beker
Roerhoutje, 3 stuks
Schildershandschoenen
Schildersoverall
Schilderstape, 18 mm
Schuurkurk
Schuurpapier, P400
Stofmasker
Stopmes
Theelepel
Verfblikopener
Verfreiniger
Verzetemmer
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Werkstuk schilderen

1

Pro-Paint № 11

Ontvet het dienblad.

2

Pro-Paint № 05

Pak het schuurpapier P400.
Schuur het hele dienblad hiermee.

3
Pak de kleefdoek.
Maak hiermee het dienblad
stofvrij.

4

Pro-Paint № 20

Pak de schilderstape. Plak hiermee
de randen van de bodem af. Plak
de handvatten af.

5

Pro-Paint № 13, 01

Leg het karton op de werkbank.
Leg het dienblad hier omgekeerd
op. Maak het verfblik met paarse
verf open.
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Werkstuk schilderen

6

Pro-Paint № 15

Pak kwast nr. 8. Verf hiermee de
randen.
Pak kwast nr. 14. Verf hiermee de
onderkant.

7
Haal het dienblad weg. Pak de
twee plankjes. Leg deze met de
spijkers naar boven op het karton.

8
Plaats het dienblad op de spijkers.

9
Pak kwast nr. 8. Verf hiermee de
randen rondom.

10
Schilder de randen aan de
binnenkant.
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Ga verder met kaart 11.
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Werkstuk schilderen

11

Pro-Paint № 22

Verwijder de schilderstape.

12

Pro-Paint № 18, 03

Reinig de kwasten.
Sluit het verfblik.

13
Laat de verf drogen.

14

Pro-Paint № 20

Pak de schilderstape. Plak de
handvatten hiermee af.

15

Pro-Paint № 01

Plak de binnenkant rondom af met
schilderstape.
Maak het verfblik met rode verf
open.
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Werkstuk schilderen

16
Plaats het dienblad omgekeerd
op het karton. Pak kwast nr. 8.
Schilder hiermee de handvatten
rood.

17

Pro-Paint № 18

Leg de kwast op het deksel.
Draai het dienblad om. Schilder
de bovenkant van de handvatten
rood. Reinig de kwast.

18

Pro-Paint № 01

Maak het verfblik met gele verf
open. Pak kwast nr. 8. Schilder de
rand van de bodem met gele verf.
Pak kwast nr. 14. Schilder hiermee
de hele bodem geel.

19

Pro-Paint № 22

Verwijder de schilderstape.
Laat de verf drogen.

20
Sluit de verfblikken.
Reinig de kwasten.
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Pro-Paint № 18, 03

