BackscHoo�
TO

met vtwonen
Durven met kleur
LES 2: maak je kleurkaart

In les 2 van Back to school ga je aan de slag met een kleurkaart. Deze maak je aan de hand van
het moodboard dat je in les 1 hebt gemaakt.
Heb je de video-instructie van les 2 bekeken? Dan kun je nu aan de slag met de opdracht van de
deze week. Veel plezier!

OPDRACHT LES 2
Je hebt de ruimte gekozen waarmee je aan de slag wilt. Jouw woonwens heb je omgezet in een
moodboard en een wensenlijstje. Deze week ga je heel concreet een kleurkaart maken.

BENODIGDHEDEN:
 moodboard			
 pen of potlood
 wensenlijstje		  verfstalen van de bouwmarkt
 A4’tje

STAP 1: selecteer 1 beeld uit je moodboard
Kies een beeld uit je moodboard dat je het meest aanspreekt qua kleur. Houd daarbij rekening
met je wensenlijstje.

STAP 2: kies 3 kleuren
Selecteer 3 kleuren die je mooi vindt uit het sfeerbeeld. Kom je er niet uit? Pak dan nog eens
de andere beelden van je moodboard erbij. Schrijf de kleuren op, bijvoorbeeld oudroze, donkerblauw en zandgeel. Dit zijn de kleuren die je straks gaat toepassen in je ruimte. Passen ze goed bij
je woonwens en wensenlijstje?

STAP 3: kies 3 bijbehorende verfstalen
Ga met je beeld en de gekozen kleuren naar de bouwmarkt en kies 3 verfstalen die qua kleur het
beste bij jouw beeld passen. Neem de tijd en loop met de staaltjes naar buiten om te kijken hoe
de kleuren in het daglicht zijn.

STAP 4: maak je kleurkaart
Heb je 3 verfstaaltjes gekozen, dan kun je jouw kleurkaart definitief maken. Plak de verfstalen op
een A4’tje en zet de kleurnummers erbij. Is je kleurkaart nog niet helemaal naar wens? Ga dan nog
een keer terug naar je moodboard.

STAP 5: share!
We zijn heel benieuwd naar jouw kleurkaart. Deel ‘m op Instagram of Facebook met
#vtwonenbacktoschool.

VOORBEELD
Tips bij het samenstellen van jouw kleurkaart
Houd rekening met:
- Kleurintensiteit. Je kiest bijvoorbeeld blauw, maar wordt het een uitgesproken inktblauw
of kies je voor een zachte ijspastel?
- Mat of glans. Matte verf absorbeert licht en is minder intens. Glans weerkaatst licht en is
frisser en feller.
- Warme of koude kleuren. Is het een koude of warme ruimte?
- Lichte of donkere kleuren. Komt er veel of weinig daglicht in de ruimte?

Veel plezier & tot ziens!

