
Bijlage 1: Materialenlijst  

Minimale benodigde materialen uitvoering projecten:  

 

Kwasten en penselen: 

Platte varkensharen kwasten diverse breedtes (0,5 cm tot 2,5 cm) en zachte ronde penselen (dunne 
maar vooral ook dikke) 

Plakkaat- of acrylverf: 

i.i.g. de primaire kleuren (rood geel blauw) en wit en zwart; daarnaast kunnen de secundaire kleuren 
(oranje, paars, groen) 

Ecoline: 
i.i.g. primaire kleuren, sepia en zwart* bij aanschaf van voorraadflessen: verdund met water in potten 

met deksel 

bij aanschaf van gesorteerde setjes in potjes: 1 penseel per potje 

*voor zwart kan ook Oost Indische inkt gebruikt worden, deze is watervast (als het opgedroogd is 

niet meer met water lichter te maken) en donkerder en kan ook met water verdund worden. 
 

Potten water 

 

Mengbakjes:  

Alternatief: bordjes met vlakverdeling, oude stenen borden, bestekbakken 

 

Schorten (oude t-shirts of overhemden) 
 

A4, A3 en A2 teken- en schilderpapier (verschillende diktes, vanaf 120 grams. Zie ook uitgebreide 

omschrijving over papier). A2 kan ook verdeeld worden in A3 formaat 

 

Gekleurd karton, diverse diktes en formaten 
Stevig karton, A4 en A3 formaat 
Ribbeltjes karton, eventueel in diverse kleuren 
 

Werkplanken: (dun multiplex) 
als ondergrond of om papier op te spannen 

de werkplanken moeten rondom 5 cm groter zijn dan het gebruikte papier 

 

Oude tijdschriften, cadeaupapier, stickers, papier met patronen, behangpapier (voor collage) 
 

Scharen  

 

Behangerslijm (in potten met deksel)  
Sterke hobbylijm 
Lijmkwasten 

 

Grijze tekenpotloden B en 2B 

 

Zachte kleurpotloden  

 

Houtskool: 

medium dikte en evt houtskoolhouders voor korte stukjes 
Zachte vetkrijt/oliepastel  (Panda) 



Pastelkrijt (droog, assorti) 
 

Gekleurde stiften: 

diverse diktes 

 

Oost-Indische inkt (kleine potjes of grote fles en zelf in potjes doen; verdunnen met water in een 

apart bakje/potje) 

 
Kroontjespennen of tekenpennen en houders: 

Voor het tekenen met ecoline en/of Oost Indische inkt 

 

Kosteloos materiaal en/of restmateriaal: 

(kroondopjes, lapjes stof, wol, schuurpapier, doosjes, plastic flessen, binnenbanden fiets, blikjes, 

verpakkingen van groente en fruit (gekleurde netjes) vuilniszak binders e.d.) 

Verbindingsmateriaal: 

saté prikkers, crepe-tape (schilderstape), houtlijm, ijzerdraad, tie-rips, nietmachine, stevig (duct) tape, 

touw 

 

Gereedschap:  

combinatietangetjes, breekmesjes (met stop voor de veiligheid) 
  

Voor papier maché: 
oude kranten/tijdschriften, kippengaas, houten latjes, ballonnen, behangerslijm 
 

(Hoeft niet voor de workshop aangeschaft) 

Klei:  
afbakklei (fijne of grove chamotte als er een kleioven aanwezig is) of zelfdrogende en uithardende 

klei. 

Kleigereedschap: 

rond hout, schrapertjes, plat hout, stokjes 

 

 

 

Extra materialen, aan te raden om aan te schaffen: 

Oude sponsjes 

 

Oude doekjes 

 

Aquarelverf: 

liever in blokjes dan in tubes 

A2 en A3 aquarelpapier 

 

Beschermzeil voor de tafels 

 

(kneed) Gummen, bij gebruik van houtskool en zachte potloden 

 

Verbindingsmaterialen:  

lijmpistolen, spijkers/schroeven 

 

Gereedschap: 

hamers, schroevendraaier, ijzerschaar, kleine zagen (hout en metaal) 

Hout, divers 



 

Linoleum (voor linoleumsnede) 

 

Drukinkt + rollers (diverse breedtes) 

Linoleumhouders en mesjes 

Acrylplaatjes of plastic deksels (om inkt uit te rollen) 

Tandenborstels (voor spatten) 

Plantenspuit 

 


