
Schaduwen

HOE TE TEKENEN - tekenen met pastel potloden - praktische oefeningen (Procedure): schaduwtechniek.

Pastelpotloden met hun gevarieerde mogelijkheden en eenvoud hebben altijd vele kunstenaars en illus-
tratoren verleid en ze werden op grote schaal gebruikt door kunstenaars zoals Picasso, Matisse of Tou-
louse-Lautrec. Een pastelpotlood was een manier om je eenvoudig en snel uit te drukken, om ongelooflijk 
veelkleurige experimenten te realiseren. In het algemeen biedt de pastelkleurpotlood een breed spectrum 
van gebruik begin met schetsen tot gedetailleerde studies. Kinderen komen normaliter in aanraking hier-
mee in hun voorschoolse leeftijd en het gaat samen met hen tijdens hun schoolbezoek als de meest ge-
bruikte artistieke instrument voor het realiseren van hun artistieke verbeelding. Het wordt gebruikt in de 
gewone lessen op school, hun belangenorganisaties of zelfs thuis in hun vrije tijd.

De basisinstrumenten voor het tekenen met pastelpotloden zijn papier, grafietpotloden en bijpassende 
aquarel-kleurpotloden. Als deze zijn water - oplosbaar, zal u een penseel en een schotel water nodig.

Het papier dat wordt gebruikt in dit geval is heel belangrijk voor veeleisende artiesten er speciale schets-
boekjes of A5, A4 en A3. Sketchbook ontworpen voor scholen zijn perfect voor het werk van kinderen. Een 
potlood is het meest geschikte instrument dat wordt gebruikt in het begin, de beste gradatie is HB. Het be-
drijf KOH-I-NOOR Hardtmuth produceert pastelpotloden van de basiskwaliteit (serie BASIC, ECONOMIE) 
tot potloden van de hoogste kwaliteit (serie hoge kwaliteit), die zijn ontworpen voor zowel jonge kunstenaar 
als de professionele gebruiker. Vooral kleuters en ook Dysgraphic kinderen worden aanbevolen gebruik te 
maken van dikke, driekantige potloden (serie 3150) met een robuuste constructie en de specifieke vorm die 
helpt kinderen om de juiste manier van vasthouden van de potloden tijdens het schrijven voor de rest van 
hun leven te ontwikkelen. Aan de andere kant, aquarelpotloden Mondeluz (3716) bieden een zeer interes-
sant effect wanneer een afgewerkte tekening wordt ingewassen met water. Schoolpenselen worden aange-
boden in de maten 2 - 12.

Tekenen geometrische objecten met pastel potloden - schaduwen.

Hoe de gemakkelijkste manier om een toon te creëren visueel is om schaduw te weten te gebruiken met de 
natuurlijke beweging van de pols of onderarm. De elleboog moet op tafel blijven en met een beweging van 
het potlood van links naar rechts op het papier een tekening is geleidelijk ontstaan.

Basisregels voor schaduwen:
 1. Het snoer van de pastel of het grafiet potlood op het papier blijft en creëert een indruk van een schaduw, 
toon op de ruwe korrels van de structuur.

2. Het papier blijft wit op de plaatsen waar de leiding niet kon bereiken. Dit is absoluut normaal proces en 
niet een fout.

3. Lijnen gemaakt met eenrichtingsverkeer schaduw kan worden afgewerkt van of maak zachte overgang 
met de vingers spreiden, papierwisser of met een gummetje.

Procedure:
 1. Leg het object dat u wilt tekenen op het papier - pre-tekenen de contouren van het object met een pot-
lood met de gradatie HB en kiest ook de richting van het licht - te weten. en pijl (afbeelding 1)

2. Gebruik dezelfde grafietpotlood en pre-teken de richting en de plaatsing van de schaduw - donkere ruim-
tes als gevolg van de vorm van het object. (Foto 2)

3. Gebruik pastelkleurpotloden en met arceringen suggereren de kleuren van de objecten. (Foto 3)



4. Werk de tekening en houdt de richting van de broedeieren alleen intensiever raakt van de pastel potlo-
den. Houd de richting van het licht ook - de niet-verlichte oppervlak moet donkerder dan het verlichte een. 
(Foto 4)

5. Bij gebruik van water potloden (d.w.z. in water oplosbare potloden), is het mogelijk de werkwijze van het 
besproeien van de gerede tekenen met behulp van een penseel en schoon water toepassen. Altijd uitgaan 
van de lichtste punt naar het donkerste. (Foto 5)


