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Decoratieve keramiek kan beschilderd worden met acrylverf.  

Acrylverf heeft een aantal voordelen : 

1 Droogt snel waardoor je vlot kunt doorwerken.  

2 Kleuren zijn onderling mengbaar, je ziet meteen resultaat. 

3 Moet niet meer gebakken worden.  

4 Kan gebruikt worden op allerlei poreuze materialen zoals hout, canvas, muren, … 

5 Kan gevernist worden met matte, zijdeglans of glanzende vernis.  

6 Je kunt blijven voortwerken tot het gewenste resultaat bereikt is.  

7 De verschillende producten en technieken bieden veel mogelijkheden. 

 

Acrylverf is een verf op waterbasis. Er bestaan veel soorten acrylverf. In deze cursus gebruiken we de acrylverven van 

Mayco en Duncan. Beide merken hebben een volledige lijn speciaal gemaakt om keramiek te kleuren.  

Het Mayco assortiment omvat : 

1 36 kleuren Softee Acrylics. Dit zijn de gewone kleuren. 

2 4 metaalachtige kleuren .  

3 Magic Metallics : 4 metaalhoudende kleuren en 2  oxidatie producten.  

4 Een matte en een glanzende vloeibare vernis.  

5 Sneeuweffect.  

 

Het Duncan assortiment omvat : 

1 68 kleuren Bisq-stain. Dit zijn de gewone kleuren.  

2 6 metaalachtige kleuren. 

3 3 kleuren Granite stone : acrylverf met een zanderige structuur.  

4 Sneeuweffect met glitter. 

5 3 vernis spray.  

 

De Mayco Softee Acrylics en de Duncan Bisq-Stains zijn de gewone acrylverven. Ze zijn mat en 1 laag is dekkend. Ze kun-

nen verdund worden voor een aquarelachtig effect. In tegenstelling met andere “hobby acrylverven” bevatten ze geen 

vernis waardoor ze sneller drogen en meer dekkend zijn. Ook hechten ze beter als je ze over elkaar zet.  

 

De Mayco en Duncan metaalachtige kleuren zijn kleuren met een metaalglans. Deze verven bevatten wel een vernis 

opdat ze zouden glanzen. Hierdoor drogen ze langzamer en zijn ze minder dekkend. Meestal is het nodig twee lagen te 

zetten.  
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Magic Metallics: 

De Magic Metallics lijn bestaat uit 4 metaalhoudende verven:  Koper, brons, goud en ijzer. Deze verf gaat door de tijd oxide-

ren. Koper, brons en goud krijgen een groene aanslag, ijzer krijgt een roestaanslag.  

MM202 Green Patina en MM305 Rapid Rust zijn producten die het oxidatieproces versnellen. Green patina werkt op alle 

vier van de metallics, Rapid rust werkt enkel op het ijzer.  

Mayco AC523 non-fired snow is een witte verf met een korrelige structuur zoals sneeuw. Kan over elke kleur gezet worden. 

Als je dit product onder een verf zet, kan het dienen om een structuur te bekomen.  

Duncan Granite stone : deze producten hebben een korrelige structuur en voelen aan als zand. Er zit ook een glittereffect 

in . Dit product kan over elke acrylverf gezet worden maar ook rechtstreeks op de keramiek.  

Vernis kan als eind laag over het werkstuk gezet worden. Het dient als een sealer zodat de verf beter beschermt is tegen 

vocht en vuil. De kleuren worden ook beter beschermd. Het beste is om twee dunne lagen te zetten. Vernis is sprayvorm 

wordt bij voorkeur buiten gezet, het dragen van een masker wordt aangeraden.  

 

Penselen : 

Voor het schilderen met acrylverf kun je allerhande penselen gebruiken : harde, zachte, grote, kleine, borstels, ronde, rech-

te,…. 

De grootte en de hardheid moet aangepast worden aan de techniek die je gebruikt of de oppervlakte waarop je werkt.  

Na gebruik, de penselen meteen uitspoelen met water. Als de verf droogt in de penseel, kan deze niet meer gebruikt wor-

den.  

Het is niet aan te raden om glazuurpenselen te gebruiken om met acryl te werken! 

Technieken : 

1 Voorverven : meestal begin je met een grondlaag te zetten. De verf niet verdund voor een dekkend resultaat, met 

water verdund voor een aquarelachtig effect. Het voorverven kan in 1 of meerdere kleuren.  Afhankelijk van de 

structuur van je werkstuk, kies je een harde of zachte penseel.  

2 Wetbrushen : wetbrushen dient om een schaduw te leggen. Daarvoor wordt de verf verdund met water zodat deze 

transparant is en de onderliggende kleuren nog zichtbaar zijn. Gebruik hiervoor een zachte penseel.  

3 Drybrushen : drybrushen dient om de structuur te accentueren.  Hiervoor wordt een harde, droge borstel  gebruikt. 

De borstel wordt in de verf gedept en dan afgeveegd op een stuk keukenrol. Ga heen en weer over het papier totdat 

de borstel droog aanvoelt. Ga in een “ X” beweging heen en weer met de borstel over je werkstuk. Hoe meer druk je 

geeft, des te meer kleur zet zich af op het werkstuk. Beginnen met een lichte streelbeweging is aan te raden . Wordt 

meer kleur gewenst, kun je meer druk op de borstel geven. Blijf niet op eenzelfde plek wrijven, geef de verf de kans 

om te drogen. Herhaal tot het gewenste effect is bereikt. Het is mogelijk met meerdere kleuren over elkaar te brus-

hen. Over het algemeen worden de kleuren bij het drybrushen opgebouwd van een donkere ondergrond naar lichte 

kleuren. Meestal is het uitspoelen van de penseel tussen verschillende kleuren niet nodig.  In tegendeel, meestal 

werkt dit gunstig uit in de overgang van de ene naar de andere kleur. Het wordt moeilijk als je bijvoorbeeld van rood 

naar wit gaat, deze mengeling geeft uiteraard rose.  
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4 Sponzen : bij het sponzen wordt de verf met een spons aangebracht. Elk type spons geeft een bepaald effect . Zo zal 
een synthetische spons kleine, egale afdrukken geven en een natuurspons zal meer grotere afdrukken geven. Om te 
sponzen moet de spons lichtjes bevochtigd zijn, anders slorpt deze teveel verf op. Is de spons te nat, geeft het een 
waterige afdruk. Bij het sponzen maak je een op en neer beweging met je hand.  

5 Tamponeren: om te tamponeren gebruik je een harde ronde borstel. Net zoals bij het drybrushen, wordt de penseel 
afgedept aan papier. Het verschil zit hem in de beweging : bij het tamponeren ga je op en neer met je penseel over 
het werkstuk. Deze techniek wordt vooral gebruikt met sjablonen.  

6 Brushstrokes : met de acrylverf kun je grote oppervlaktes bedekken. Ze kunnen echter ook gebruikt worden om te 
schilderen. Brushstrokes worden meestal gebruikt voor details : het schilderen van bloemen, ogen, … Hiervoor ge-
bruik je goede, zachte penselen. Lees meer hierover op                                                                                            http://
www.mayco-colors.com/technieken/brushstrokes/index.php . 

7 Alle andere schildertechnieken kunnen met acrylverf toegepast worden : spatten , nat-in-nat, werken met tape , … 

 

Je kunt acryl combineren met glazuur. Eerst wordt een gedeelte geglazuurd en ge 

bakken, daarna de rest met verf geschilderd.  

 

 

 

 

Het gebruik van Magic Metallics: 

 

1 De metaaldeeltjes zakken naar de bodem, goed schudden, desnoods roeren, voor gebruik.  

2 De metalen zullen verder oxideren als ze zijn blootgesteld aan water en vocht. 

3 Ze kunnen rechtstreeks op de keramiek gezet worden of op acrylverf. Als je rechtstreeks op de keramiek werkt en 
het werkstuk is hol, is het aan te raden om de binnenkant te vernissen. Zo kan vocht wat door de keramiek opgeno-
men word, het oxidatieproces niet verder zetten.  

4 Voor een dekkend resultaat zijn twee lagen nodig. 

5 Het oxidatieproces wordt beïnvloed door meerdere factoren : hoeveelheid metalen, hoeveelheid oxidatiemiddel, 
hoeveelheid water/vocht, tijd, ...Het resultaat is altijd verschillend. Het is echter altijd mogelijk de applicatie te her-
halen of het resultaat bij te werken met acrylverf.  

6 Bij het uitwassen van de gebruikte penselen veel water laten naspoelen in de wasbak om oxidatie van de afvoer te 
verhinderen.  

7 Opgelet bij werkstukken die buiten staan : de oxidatie kan vlekken op de vloer veroorzaken. 

 

Opmerkingen : 

1 Acryverf gaat niet uit de kleding.  

2 Sommige kleuren verbleken door zonlicht.  

3 Werken die buiten staan om het half jaar opnieuw vernissen doet de kleuren weer fixeren en herleven.  
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Roestige melkkannen : 

MB 1526 Milk can bud vase 

MB 1527 Milk can vase 

Os 475 Duncan Charcoal 

OS481 Duncan Cinnamon 

SS138 Mayco flat black 

OS565 Duncan Confederate blue 

OS458 Duncan Wedgewood blue 

OS544 Rain forrest green 

MM106 Mayco Steel metallic 

MM305 Mayco rapid rust 

 

Handschoenen, spons, stijve waaierpenseel, zachte grote penseel,       

ronde borstel, water, pallet, keukenrol,  

 

 

1. Voorverven met een waaierpenseel : OS475 Charcoal lichtjes verdund met water. 

2. Laat drogen. Spoel de penseel uit met water en laat drogen. 

3. Drybrush met een droge waaierpenseel met OS481 Cinnamon. De grijze ondergrond moet nog altijd overheer-
sen. 

4. Verdun SS138 flat black met water zodat deze transparant wordt, test op papier. Neem een grote zachte penseel 
en verf het volledige werkstuk met deze mengeling. Als de verf niet transparant genoeg is, was de verf dan weg 
met een natte penseel , dit kan zolang de verf nat is. De onderliggende kleuren moeten zichtbaar blijven.  

5. Laag drogen. 

6. Drybrush het bovenste gedeelte met OS565 Confederate blue. Als de verf droog is, ga je nogmaals over het opper-
vlakte. Indien nodig herhaal je meerdere keren. De kleur moet bijna dekkend zijn.   

7. Spons met OS458 Wedgewood blue voor lichte highlights.  

8. Laat drogen.  

9. Meng MM106 Steel Metallic met MM305 Rapid rust, verhouding 50/50. Neem een grote zachte kwast en verf de 
mengeling over het volledige werkstuk. Was met een natte penseel de ijzermengeling weg waar je minder roest 
wil hebben. Laat werken. Tijdens het oxidatieproces eventueel nog weg –of bijwerken waar het nodig is.  

10. Indien nodig bijwerken.  

 

Dit werkstuk is niet gevernist omdat de vernis de roestkleur verandert.  
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Kandelaar en kan in roesteffect.  

 

 

 

MB 1334 Pitcher 

Keramiek kandelaar 

Os 475 Duncan Charcoal 

OS481 Duncan Cinnamon 

SS138 Mayco flat black 

OS504 Duncan Country rose 

OS444 Duncan Light pink 

OS485 Duncan French vanilla 

OS499 Duncan bisque white 

AS953 Duncan sealer 

MM106 Mayco Steel metallic 

MM305 Mayco rapid rust 

 

Handschoenen, spons, stijve waaierpenseel, zachte grote penseel,       

ronde borstel, water, pallet, keukenrol,  

 

 

1. Voorverven met een waaierpenseel : OS475 Charcoal lichtjes verdund met water. 

2. Laat drogen. Spoel de penseel uit met water en laat drogen. 

3. Drybrush met een droge waaierpenseel met OS481 Cinnamon. De grijze ondergrond moet nog altijd over-
heersen. 

4. Verdun SS138 flat black met water zodat deze transparant wordt, test op papier. Neem een grote zachte pen-
seel en verf het volledige werkstuk met deze mengeling. Als de verf niet transparant genoeg is, was de verf 
dan weg met een natte penseel , dit kan zolang de verf nat is. De onderliggende kleuren moeten zichtbaar 
blijven.  

5. Laag drogen. 

6. Drybrush het bovenste gedeelte met OS504 Country rose. Als de verf droog is, ga je nogmaals over het opper-
vlakte. Indien nodig herhaal je meerdere keren. De kleur moet bijna dekkend zijn.   

7. Spons met OS444 Light pink voor lichte highlights.  

8. Laat drogen.  

9. Zet 1-2 lagen AS953 sealer over de roze tinten om het glanzend te maken. 

10. Laat drogen 

11. Meng MM106 Steel Metallic met MM305 Rapid rust, verhouding 50/50. Neem een grote zachte kwast en verf 
de mengeling over het volledige werkstuk. Was met een natte penseel de ijzermengeling weg waar je minder 
roest wil hebben. Laat werken. Tijdens het oxidatieproces eventueel nog weg –of bijwerken waar het nodig 
is.  

12. Indien nodig bijwerken.  

 

Over de roest komt geen vernis omdat het de kleur van het roest verandert.  
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Twee vazen met deksel 

 

MB 1444 Finial jar 

MB1445 Finial jar 

Os 475 Duncan Charcoal 

OS481 Duncan Cinnamon 

SS138 Mayco flat black 

OS568 Duncan Fire thorn 

OS449 Duncan bright red 

OS475 Duncan Charcoal 

OS474 Duncan Grey 

UM956 Duncan Silver 

AS953 Duncan sealer 

MM106 Mayco Steel metallic 

MM305 Mayco rapid rust 

 

Handschoenen, spons, stijve waaierpenseel, zachte grote penseel,       

ronde borstel, water, pallet, keukenrol,  

 

1. Voorverven met een waaierpenseel : OS475 Charcoal lichtjes verdund met water. 

2. Laat drogen. Spoel de penseel uit met water en laat drogen. 

3. Drybrush met een droge waaierpenseel met OS481 Cinnamon. De grijze ondergrond moet nog altijd over-
heersen. 

4. Verdun SS138 flat black met water zodat deze transparant wordt, test op papier. Neem een grote zachte pen-
seel en verf het volledige werkstuk met deze mengeling. Als de verf niet transparant genoeg is, was de verf 
dan weg met een natte penseel , dit kan zolang de verf nat is. De onderliggende kleuren moeten zichtbaar 
blijven.  

5. Laag drogen. 

6. Drybrush het bovenste gedeelte met OS475 Charcoal. Als de verf droog is, ga je nogmaals over het oppervlak-
te. Indien nodig herhaal je meerdere keren. De kleur moet bijna dekkend zijn.   

7. Spons met OS474 Gret voor lichte highlights. Daarna nog sponzen met UM956 Silver 

8. Laat drogen.  

9. Meng MM106 Steel Metallic met MM305 Rapid rust, verhouding 50/50. Neem een grote zachte kwast en verf 
de mengeling over het volledige werkstuk. Was met een natte penseel de ijzermengeling weg waar je minder 
roest wil hebben. Laat werken. Tijdens het oxidatieproces eventueel nog weg –of bijwerken waar het nodig 
is.  

10. Indien nodig bijwerken.  

 

Dit werkstuk is niet gevernist omdat de vernis de roestkleur verandert.  


