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LEPEL-LELIES
o p d r a c h t

C I E L K E  B E S S E M A N S



De lente is weer in het land en dat betekent dat de 
natuur weer helemaal tot leven begint te komen. 
De Franse kunstenaar, Claude Monet (1840 - 1926), heeft 
de schoonheid van deze natuur weergegeven in onder 
andere zijn beroemde waterlelie schilderijen. 

Geïnspireerd op de 
werk van Monet, 
maken ook wij een 
werk met waterlelies. 
Om een gelijkaardig 
effect als Monet te 
krijgen, gaan we 
een beetje gek doen 
en schilderen we 
voornamelijk met 
lepels, in plaats van 
penselen! 

MONET



MATERIAAL

•	 A3 papier (stevig)
•	 Acrylverf of plakkaatverf
(wit, geel, blauw en rood)

•	 Soeplepel
•	 Koffielepel
•	 Stuk keukenpapier
•	 Mengpotjes
•	 Penseel



STAP VOOR STAP
STAP 1

Doe wat verf uit de witte, blauwe en gele tubes, 
verspreid, op je blad. 



STAP 2

Neem de soeplepel en smeer met de bolle kant van 
de lepel de verf uit over je hele blad. 

Let op dat je de verf niet volledig tot een groene 
kleur mengt, maar zorg ervoor dat er ook nog 
blauwe en gele kleuren te zien zijn. 



Neem een stuk keukenrolpapier (of een ander, 
gelijkaardig materiaal, zie foto). Dep je stuk voorzichtig 
in de verf op je blad, om bovenstaand effect te creëren.

Je hoeft niet je volledige blad met keukenrolpapier te 
deppen. 

STAP 3



Doe wat rode en witte verf in een mengkommetje. 

Neem een koffielepel en pak met de bolle kant van de 
lepel zowel wat witte, als rode verf. 

Maak rode, ronde, vlekken (niet te groot), verspreid 
over je blad. Dit zijn de lelies.
(Zie stap 5 voor een voorbeeld.)

STAP 4



Maak je lepel schoon.

Maak nu een lichte groene kleur verf. Dit doe je door 
de kleuren blauw, geel en wit met elkaar te mengen. 
Hoe meer geel en wit, hoe lichter het groen zal 
worden. 

Doe de verf opnieuw op de bolle kant van je koffielepel 
en maak langs de rode waterlelies langwerpige groene 
waterleliebladen. 

STAP 5



STAP 6

Experimenteer met de verschillende manieren waarop 
je je lepel nog meer zou kunnen gebruiken.

Voorbeeld:

Tik met je lepel op en neer

Beweeg je lepel van boven naar onder,
door de verf heen



STAP 7

Tijd voor de afwerking! Hiervoor gebruik je een 
penseel.

Met wat gele en witte verf op je penseel, maak je wat 
kleur- en lichtaccenten op de lelies en vooral op (en 
rond) de waterleliebladen. 
Bekijk het verschil op bovenstaande foto’s van ‘voor’ 
en ‘na’. 

voor na



Wij zijn benieuwd naar het resultaat! Het afgewerkte kunstwerk mag je mailen 
naar info@ahbeeld.be. (Wij delen het op facebook.)

JE LEPEL-LELIE
SCHILDERIJ
IS NU KLAAR! 

GOED GEWERKT!


