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Heb je een foto die je wilt schilderen, maar is dat creatieve niet je sterkste kant? Is er
dan niet een computertrucje voor beginners om het makkelijker te maken? Ja
natuurlijk! Schilders gebruiken ook al eeuwen alle technieken waar ze de hand op
kunnen leggen, dus je hoeft je niet te schamen als je eens iets nieuws uitprobeert. Wie
weet ontdek je een nieuw talent in jezelf! Maak hier je eigen schilder-op-nummer-schilderijtje. En
zodra je de smaak te pakken krijgt, pas je het schilderij aan en kleur je buiten de lijntjes om er een
mooi geheel van te maken.

Hoe werkt het?
Schilderen op nummer is een manier om beginners aan het schilderen te krijgen. Elke kleur krijgt een
eigen nummer. Op het papier staan de kleurvlakken aangegeven met cijfertjes.

Online
Op de website https://pbnify.com/ (https://pbnify.com/) upload je een afbeelding: een foto of een
tekening met kleur. Eigenlijk wijst het zichzelf, hoewel de website in het Engels is. Na het uploaden
klik je in de foto op verschillende kleuren, om zo het palet samen te stellen. Klik daarna op de blauwe
knop PBNify en je ziet na een tijdje het resultaat.

Foto van Vincent van Zalinge op www.unsplash.com
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Impressionistisch
Waarschijnlijk wil je dan de kleuren opnieuw aanklikken, omdat het resultaat wat té
impressionistisch is. Tenminste, zo ging het mij. De knop recolor is daarvoor, zodat je wat kleuren
kunt verwijderen en opnieuw kunt kiezen.
Zodra je tevreden bent, zijn de bestanden te downloaden met de groene knoppen:
•

de ingekleurde versie,

•

de versie met lijnen en cijfers en

•

het palet.

Deze openen in een nieuw venster, waarbij ook meteen een printmenu omhoogkomt. Klik dat menu
weg en klik met rechts op de afbeelding om hem te downloaden.

Materialen
Daarna kun je de afbeeldingen printen op wat dikker papier. Met plakkaat- of acrylverf is prima te
schilderen op papier.
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Kleuren mengen
Tja, daar zeg je wat. Hoe meng je de kleuren? Dat is natuurlijk iets wat niet zo eenvoudig is voor een
beginner.
•

Je zou natuurlijk allereerst een makkelijker plaatje kunnen nemen, met wat minder tinten
dan dit voorbeeld, of meer duidelijk verschillende kleuren.

•

In dit voorbeeld zijn veel tinten te vinden van dezelfde kleur. Die zijn te wel mengen met wat
wit of zwart erbij.

•

Probeer eerst één kleur te mengen uit het palet. Kleur dan de bijbehorende vlakken in. Ga
daarna pas verder met de volgende kleur.

•

Het blijft een wat abstract karweitje, tot er meer vlakken gevuld zijn.

Plezier en resultaat
Uiteindelijk gaat het ook niet om de details, maar om de totale indruk van het schilderijtje. Je bent
vrij om de afbeelding aan te passen natuurlijk! De randjes mag je best vereenvoudigen, als het
uiteindelijke schilderij maar overtuigend is. Trouwens, het belangrijkste is natuurlijk dat je plezier
hebt in het proces. Succes!

Pagina 4 van 4

