
Kerstlantaarn knutselen 

 

 

Ter voorbereiding op de workshop ‘kerstster knutselen’ op 19 december door Joyce Willemse tijdens het 
Kerstevenement, kun je een vel papier beschilderen met de nat-in-nat techniek. 

 

 

 

Benodigdheden: 

- vierkant vel (aquarel) papier (30 bij 30)  

- aquarel verf (stockmar geeft prachtige kleuren!)  

- zachte kwast (aquarelkwast) 

- pot met water 

- schoon doekje of spons 

  



Stap 1. leg het vel papier even te weken in een laagje water. Dit kan in de wasbak, een teiltje, een bad, in 
de douche of anders kun je het vel papier met een spons natmaken 

 

Stap 2. Pak drie kleine bakjes en lepel daar een beetje aquarelverf in. Het hoeft niet veel te zijn, met een 
halve theelepel kun je al heel veel vellen beschilderen  

 

 

Stap 3. Doe een beetje water bij de verf en meng het goed, zodat de verf geheel oplost  

 

  



Stap 4. Haal het papier uit het water en leg het op een glad oppervlak. Bijvoorbeeld een placemat of 
plexiglasplaat 

 

 

Stap 5. Strijk zachtjes met de schone doek of spons het overtollige water van het papier. Zodat er geen 
plasjes water meer op staan. Doe dit één richting op, dan gaat het papier niet rullen  

 

  



Stap 6. Ga lekker zitten en speel met de kleuren. Je begint eerst met één kleur. Laat de kleur en de kwast 
met je hand maar een verhaal vertellen vanuit jouw gevoel en gedachten. Het hoeft niets voor te stellen. 
Alles is goed, het is jouw kleurenspel en dat is prachtig!  

 

 

 

Stap 7. Maak na een poosje de kwast schoon in de pot met water en doop de kwast in blauw of rood. Ga 
dan met deze kleur spelen. De kleuren mogen mengen. Zo ontstaat als cadeau groen, oranje of paars. Zorg 
wel altijd dat je de kwast goed in het water schoonmaakt voordat je een nieuwe kleur toevoegt 

 

 

Stap 8. Als je klaar bent laat je de schildering liggend drogen: 

 

  



Stap 9. Zodra het vel papier droog is kun je er de 19de de kerstlantaarn mee vouwen (of zonder 19de: kun je 
de kerstlantaarn ermee vouwen0 

 

 

Stap 10. Veel plezier met schilderen!  

 

 

Liefs, 

Joyce Willemse 

 

 

P.S. Mocht je geen aquarelverf hebben, maar wel ecoline, dan kun je ook met ecoline schilderen of anders 
gewone plakkaat verf of gouache met water mengen. 

 

   


