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Materialenoverzicht 
In de cursus ga je drie verschillende huisportretjes met mij tekenen. Elk huisportretje bestaat uit 3 
videolessen. Schets met je potlood, Teken met je pen en Kleur! 
 
Hieronder een overzicht van de door mij gebruikte materialen per videoles. 
+  een plusje voor het materiaal betekent dat het materiaal uit het speciaal door mij 
samengestelde Huisportretjes: Op reis! materialenpakket komt. 
 
Schets met je potlood 
In deze video’s gaan we het huisportretje opzetten met potlood op papier. 
+  een HB (vul)potlood van Tombow 
+  een gum van Faber-Castell 
+  een vel wit aquarelpapier A6 formaat 350grs (gebruikt bij het huisportretje Maleisië) 
+  een vel wit aquarelpapier A5 formaat 200grs (gebruikt bij het huisportretje Italië) 
•  een vel wit aquarelpapier A5 formaat 350grs (gebruikt bij het huisportretje Cuba) 
 
Teken met je pen 
In deze video’s gaan we de potloodschets overtrekken met pen. 
+  een watervaste zwarte brushpen WS-BS van Tombow 
+  een watervaste fineliner 0.1 van Edding 
 
Kleur! 
in deze video’s gaan we de huisportretjes voorzien van kleur. Je hoeft echt niet alle door mij 
gebruikte materialen aan te schaffen. Mijn doel is om je te inspireren en de verschillende 
mogelijkheden te laten zien. Neem het materiaal waar jij graag mee werkt. Liggen er al fijne 
brushpennen op je bureau, pak ze voor het inkleuren. Heb je een mooi aquarelverfsetje, ga hier 
mee aan de slag. Heb je net een nieuwe set alcoholmarkers, gebruik ze voor de Kleur! video’s. 
 
Kleur! – huisportretje Maleisië 
•  een set Koi brushpennen in grijstinten 
•  een set Tombow ABT brushpennen ‘moon’ set 
•  een Tombow ABT brushpen rood uit de ‘lente’ set 
•  een rood aquarelpotlood van Faber-Castell 
•  een aquarelpenseel of een waterbrush van Tombow 
•  een witte gelpen 08 van Sakura 
•  een acrylic clear block als palet 
•  een vel keukenpapier of tissues 
•  een glaasje water 
 
Kleur! – huisportretje Italië 
•  een setje aquarelverf van Faber-Castell 
•  een setje aquarelverf van Van Gogh 
•  een aquarelpenseel 
•  een witte gelpen 08 van Sakura 
•  een extra velletje(s) wit aquarelpapier 
•  een vel keukenpapier of tissues 
•  een glaasje water 
 
Kleur! – huisportretje Cuba 
•  diverse ABT pro alcoholmarkers van het merk Tombow; blauwtinten P451, P452, P528; 
    oranje/roze tinten P925, P873, P850; grijstinten PN75, PN65, PN45; lichtbruin P992; lichtgeel P062 
•  een witte gelpen 08 van Sakura 
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