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Opdracht 7
Schilderen met ko� ie



SCHILDEREN MET KOFFIE
3D GRAAD  ABV

Leerlingen werken dit jaar hoofdzakelijk rond film. In deze oefening schilderen we met gemalen koffie een bekende 
film- of tekenfilmfiguur. De moeilijkste variant is uitgewerkt, maar in bijlage nog enkele variaties op dezelfde 
werkmethoden. Zeker het proberen waard!

OPGELET. Vergeet er achteraf zeker geen foto van te maken!!!

BENODIGDHEDEN

- gemalen koffie
- mengbakje of enkele verschillende bakjes apart
- hele dunne puntpenselen
- tekenpapier (mag redelijk grof en zwaar zijn) (blad mag goed groot (A3 formaat))
- tekening van bekend figuur

- eventueel bruin stiftje (marker) om de randen bij de werken



VOORBEREIDING

Voor deze opdracht hebben we een aantel sterktes koffie nodig. Dit is even uittesten op een kladblad,
maar best is om eerst een heel straffe variant te maken (koffie + water), deze over te gieten en dan terug 
wat meer water, terug overgieten .... tot dat je 3 of 4 aparte sterktes (donkerheden) van koffie hebt.

We starten met een schets en beginnen deze met de verschillende oplossingen in te schilderen. 
Achteraf kunnen we deze met de sterkste koffie of met een bruin stiftje (makkelijker) omlijnen.

Foto met hoog zwart-wit contrast We wrijven een dunne laag gemalen koffie

Met een mes strijken we de grote 
witpartijen open

Met de punt of een tandenstoker brengen 
we verfijningen aan 

Nog een beetje finetunen en het is klaar! Voorbeeld met logo of zwart-wit tekening



VARIATIES

Voor diegene die nog niet uitgekoffiet zijn, hier nog enkele superleuke varianten om mee te variëren en 
te experimenteren. Hier hoort de tas natuurlijk ook bij het ontwerp, dus zeker mee op de foto!

DE KOFFIEBOOT (niet verwarren met ‘t Kofschip ;))

Bodempje Koffie Zachtjes uitgieten

UItstrijken van de bootvorm met een 
dunne penseel

Schilderen van de masten en de vlaggen

Uitspatten vanuit het midden (lichtje naar 
buiten trekken met de penseel en beetje 
uitstippen)

Voorbeeld:  combinatie van de 2 vorige 
(omgieten van de tas + aankleuren met ver-
schillende koffiesterktes



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

VARIATIES

Voor de meer gevorderden . Zeker eens proberen!
Je kan hiervan eventueel ook een waarnemingsoefening van maken. Eerst een koffietas tekenen en  dan 
ook met koffie inschilderen. Eerste 2 zijn KAWAII COFFEES, de andere zijn dierenprenten.


