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Masterclass Materiaallijst 

 
Hierbij de materialen lijst. Het is even een investering maar houd er rekening mee dat 
je met de meeste materialen jarenlang vooruit kan! Op de masterclasspagina 
op www.irisfrederix.com staat een link naar penselen.nl die masterclass pakketten 
heeft samengesteld in samenwerking met mij. Hier zijn precies de materialen 
geselecteerd voor jou, die ik aanbeveel. Super handig dus, met schilderkistjes die licht 
zijn in vervoer en alles is door mij uitgezocht.  

 
 
 
-Penselenset 'Iris Divina Frederix' of iig een drietal puntpenselen en een paar formaten kattentong 
penselen. 
-tafelkleedje (oude doek) 
- schilderslap (oud shirt of hemd; geen handdoekstof) 
-2 lege potjes (1 voor water en 1 voor lijnolie) 
- groot pallet (Iris Divina Frederix collectie) 
 -acrylverf; van dijkbruin, ultramarijnblauw donker, wit 
- olieverf; magenta, ultramarijn donker, van dijkbruin, gebrande sienna, titaanwit, vermiljoen en 
eventueel andere kleuren die je al hebt of groene aarde en ptahlogroen 
- lyra podlood donkerbruin, puntenslijper en gum 
- babydoekjes 
-wc papier of tissues 
-schilderstok eventueel. 
-canvasboard 30 x 40 
-lijnolie (Iris Divina Frederix Collectie) 
-penselenreiniger (Iris Divina Frederix Collectie) 
klapstoel of klapkrukje 
Opgeladen tablet waar de afbeelding op staat is een fijne optie.  
Ik heb echter voor jou, tijdens de masterclass, een afgedrukte geplastificeerde afbeelding. 
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Zorg a.u.b. dat je er om 10:00 bent  zodat we ook echt op tijd kunnen beginnen. 
Eerder is niet nodig want dan ben ik er zelf nog niet. Het canvasboard geef je thuis al 
een “Imprimatura”. Dat is een middentoon ( je moet er met licht en donker op kunnen 
schilderen dus niet te licht of donker maar echt een middentoon van van dijckbruin 
gemixt met gebrande sienna en wat verdund met water) van waaruit we het schilderij 
gaan opbouwen. Maak de eerste laag niet met pasteuze verf; we schilderen van dun 
naar dik! 

Handig als je altijd minimal 2 cancasboards bij je hebt; 1 van dijck bruin/gebrande 
sienna middentoon en 1 gebrande sienna middentoon. Tot gauw en veel plezier met de 
voorbereidingen! 

 

Hartelijke groet, 
  

 Iris Divina Frederix      

 


