Tips & Tricks februari 2021
Penselen schoonmaken
Schilder je met olieverf en wil je weten hoe je je penselen goed schoon krijgt? Dan is deze
tips en tricks voor jou.
Snel schoonmaken
1.

Wil je snel je penselen schoonmaken, gebruik dan geurloze terpentine.
Druk tijdens het schoonmaken het penseel goed tegen de bodem van het potje en
draai de verf eruit.
Je kunt hiervoor de schoonmaak (geurloze) terpentine gebruiken die je ook tijdens
het schilderen gebruikt hebt.

2.

Droog hem een beetje af met een tissue of een doekje. (Hiermee komt er nog meer
verf uit het penseel)

3.

Neem nu een pot of bak met schone terpentine erin en maak het penseel nogmaals
schoon.
Droog hem af en breng hem in model met je vingers.

Extra goed schoonmaken en verzorgen
1.

Sorteer je penselen.
Je hebt penselen die je gebruikt om mee te schilderen en penselen die je gebruikt
om te doezelen. Blenden wordt het ook wel genoemd. Die penselen zijn heel zacht
en moeten heel droog zijn. Anders werken ze niet.
Je kunt alle penselen de eerste ronde schoonmaken met geurloze terpentine.

2.

Je droogt alle penselen een beetje af met een tissue. Er komt nu nog meer verf uit.

3.
4.
5.

Maak nu je gewone penselen nogmaals schoon met terpentine
Droog ze af
Breng ze met je vingers en een beetje babyolie in model

6.

Je penselen om te doezelen kun je de 2 e ronde het beste schoonmaken met
wasbenzine.
Dan gaat het vet er goed uit.
Droog ze af en laat ze verder drogen aan de lucht.

Je kunt je penselen ook schoonmaken met water en groene zeep of zelfs alleen met
babyolie. Maar voor mij werkt bovenstaande methode het beste.
Voordat ik een penseel waar babyolie in zit gebruik, doop ik hem even in de schoonmaak
terpentine zodat de babyolie zich niet mengt met de olieverf.
In het filmpje ‘penselen schoonmaken’ kun je zien hoe het schoonmaken van de penselen
gaat.
Link: https://youtu.be/JT3LeaMp-rk of zoek youtube penselen schoonmaken Eline Ulaen.
Veel schilderplezier!

