Welkom in
het paleis

Verven
met water

Maak kennis met drie beste vriendinnen,

In

die heel toevallig ook prinsessen zijn! Ze
spelen graag samen in de enorme paleistuin,
doen verstoppertje tussen de fonteinen en
beleven avonturen met de magische wezens
die in het bos bij het paleis leven.
De prinsessen zijn dol op verkleden en
nodigen hun andere vriendinnen vaak uit
voor partijtjes. In het paleis wordt veel
gelachen en hoor je altijd wel muziek.
Vandaag mag jij een kijkje nemen in het
leven van de prinsessen.

dit magische waterverfboek kun je
allerlei koninklijke taferelen inkleuren door
alleen maar met een penseel met water
over de tekeningen te gaan.
Zodra het water op het papier terechtkomt,
tover je de kleuren tevoorschijn. Wanneer
de kleurplaat opdroogt, verdwijnen de
kleuren weer. Als het papier helemaal
opgedroogd is, kun je weer water
aanbrengen en de tekening opnieuw
inkleuren – of je gaat verder met een van
de andere kleurplaten.
Verderop in dit boek vind je ook andere
prinsessenkleurplaten die je gewoon met
potloden of kleurkrijt kunt inkleuren. En
achterin vind je een paar lege bladzijden
waarop je zelf kunt tekenen.

Overtrekken en inkleuren

Als je meer kleurplaten

wilt, kun je een tekening
die je erg mooi vindt
overtrekken en daarna
inkleuren.
Stap 1

Met de tips hieronder maak je de
mooiste waterkunstwerken.

1 Doop het penseel in schoon water

1.

Leg een vel overtrekpapier op de
tekening in het boek en trek met
potlood de belangrijkste lijnen
over.

Stap 2

Keer het overtrekpapier om.
Ga met de zijkant van de
potloodpunt over de lijnen die je
door het papier heen ziet tot alle
lijnen met potlood bedekt zijn.

Stap 3

Keer het overtrekpapier weer
om en leg het op een leeg vel
papier. Ga met een potlood
zorgvuldig over de lijnen,
zodat de tekening op het lege
vel papier wordt overgebracht.

Tips en trucs

wanneer je de tekening nat maakt. Breng
voorzichtig water aan tot alle kleuren
zichtbaar zijn.

2 Laat elke watertekening goed drogen

2.

voor je een volgende tekening inkleurt. Een
teveel aan water kun je opdeppen met een
schoon doekje of met keukenpapier.

3 Hoewel je deze watertekeningen

3a.

3b.

zonder kliederen kunt maken, is het
verstandig oude kleren aan te trekken.
Bescherm de ondergrond met een kleed
of oude kranten.

Tover deze

tekeningen

met
water
tevoorschijn
Stap 1

Verf de magische tekening hiernaast met water en
ontdek een kleurrijk tafereel. De volgende tekeningen
op de rechterbladzijden zijn allemaal magische
watertekeningen.

Stap 2

Laat de tekening heel goed drogen voor je aan een
volgende tekening begint. Wanneer de tekening
opdroogt, verdwijnt de kleur weer.

Stap 3

Gebruik kleurpotloden of wasco om de kleine kleurplaten op de linkerbladzijden in dit deel in te kleuren.
Als je alle watertekeningen tevoorschijn hebt
getoverd, is de magie nog steeds niet voorbij. Je kunt
de opgedroogde tekeningen gewoon wéér met
water inkleuren!

WAKKER WORDEN!
Vandaag is een speciale
dag voor prinses Leonie.
Haar peetmoeder maakt
haar wakker.

Wat een PRACHTIGE DAG!
Prinses Leonie kijkt
uit het raam van haar
slaapkamer. Ze weet dat
ze enorm boft!

