
Soft Pastels

Soft pastels is droge gekleurd krijt, gemaakt van poeder pigment licht gebonden met een bepaalde 
oplossing tragacanth. De pastels zijn leverbaar in verschillende hardheden (hard, medium, zacht) 
en vorm (plat, rond, dik, dun).
De kunst van het werken met deze pastels is grotendeels afhankelijk van het vermogen vast te 
stellen benodigde schaduw van kleuren naast elkaar en daarom is er een algemene regel: hoe 
meer pastels in de kunstenaar is het beter te stellen. Voor het verwijderen van toegepaste kleuren 
van het oppervlak kunnen we deze gewoon weg blazen. Het schilderij te houden, moet de vast-
stelling passen. De moderne middelen voor het fixeren is bijvoorbeeld schellak fixeermiddel.
Krijtachtige, fijne tekening is kenmerkend voor zachte pastels. Als u tekent met de pastel op het 
papier tekent, kan deze door het pigment enigszins brokkelen en op de vezel van het papier 
blijven. De meest toegepaste manier om zachte pastels te mengen wordt gebruikt door menging 
en penetratie van de individuele kleuren en ze met de vingers te verspreiden of met een papieren 
spreader. Dit is handig als u bijvoorbeeld de toon van een heldere kleur wilt benadrukken .
De techniek van portrettekenen - deze techniek is lineair. De tekening begint met een potlood of 
een krijt die de fundamentele positie van het gezicht schetst en daarna met behulp van licht krijt 
werk uit de heldere gebieden. De omgeving van de heldere gebieden moeten zacht en schaduw-
rijk met roze en daarna met een gele kleur. De penetratie van de individuele tonen wordt omlaag 
gebracht door de papier spreider. Zodra de basis schets is gemaakt, kunt u de tekening af met 
verschillende kleuren, tinten, ze te mengen en toevoegen van donkere accenten en benadruk-
ken helderder gebieden. De techniek van het tekenen landschap - Deze tekeningen zijn meestal 
getrokken van boven naar beneden, om onscherpte te voorkomen. Als u wilt een sterke indruk 
van het perspectief te bereiken, wordt de tekening verdeeld in horizontaal verdeelde strepen die 
steeds donkerder in de richting naar beneden.

            Softpastel 8500                         Softpastel carré  8580                Extra Softpastel 8550                   
                120 kleuren                                48 kleuren                                        48 kleuren




