Erop uit met pastel!
Een heerlijke zomerse dag nodigt uit om erop uit te gaan. Hoe heerlijk is het dan om helemaal in het
landschap op te gaan en een tekening te maken in het zonnetje!
TEKST EN BEELD: LOES BOTMAN

1 Ik neem het liefst zo min mogelijk mee. Een kleed, zodat ik overal kan zitten en een lichte MDFplank om steun te hebben. Dit keer teken ik uitsluitend met Derwent Pastelpotloden en wat kleuren
PanPastel.

2 Met de pastelpigmenten en een grote ‘spons’ zet ik grofweg wat kleuren neer. Dan kijk ik al naar
de richting van de vormen; het nagenoeg egale blauw van de lucht, de bomen die omhoog wijzen en
de meer glooiende horizontale bewegingen van het zand.

3 Dan ga ik met de pastelpotloden eroverheen. Ik heb gekozen voor stevig papier. Dat is aan te
raden wanneer je buiten werkt; stevig papier of karton, dan heb je minder last van de wind als het
waait. Het is gemakkelijker in gebruik en vervoer.

4 Het is ook fijn om de zon in je rug te hebben. Dat werkt zoveel prettiger! De wereld ziet er gewoon
veel kleurrijker uit wanneer je met de zon meekijkt. Afwisselend teken ik met de potloden en de
pastel, steeds dunne laagjes over elkaar.
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5 Wees niet bang om kleuren toe te voegen die in eerste instantie helemaal niet zo aanwezig lijken
te zijn. Ik voeg steeds meer warme kleuren toe. Ook omdat ik wil voorkomen dat het groen te veel
overheerst. Phthalo Blue Shade is een absolute aanrader. Deze kleur geeft pit en is ook uitstekend te
gebruiken wanneer je donkere partijen wilt tekenen.

6 Dit is alles wat ik gebruikt heb. Een dun bord MDF, enkele pasteltools, pastel in een handige palet
met deksel, een mesje om de potloden te ‘slijpen’ en een stuk stevig papier. En een kleed om op te
zitten en om niet de kleine onderdelen kwijt te raken in het gras of zand.

7 Het karton heb ik gesneden op het formaat van het pastelpotloden blik.
Zo zal het niet snel beschadigen, bovendien is het leuk om op een “ongewoon” formaat te werken.
Een heerlijke zomer vol tekenplezier wens ik u!

www.loesbotman.nl

Gebruikt materiaal:
PanPastel:

Hansa Yellow Tint
Turquoise Shade
Yellow Ochre
Phthalo Blue Tint
Permanent Green Tint
Permanent Red Shade
Phthalo Blue Shade
Bright Yellow Green Shade
Permanent Red Shade
Violet Extra Dark
Bright Yellow Green Ex. Dark

Derwent Pastel Pencils 36
Canson Mi teintes Touch papier
Papiermesje

220.8
680.3
270.5
560.8
640.8
340.3
560.3
680.3
340.3
470.1
680.1

