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In deze les ga je ontdekken 
hoe je met koffie en thee 
als basismiddel 
fantastische kunstwerken 
kunt maken. Middelen die 
op het eerste gezicht 
misschien niet voor de 
hand liggend zijn. Verras 
jezelf!



Wat heb je nodig?

● een kopje oude koffie
● tekenpapier, liefst beetje 

stevig
● penseel 
● grijs potlood en gum



Wat gaan we doen?
In elk huishouden of in de lerarenkamer van school blijft weleens 
een laag koffie in de kan achter. Wist je dat je met koffie ook prachtig 
kunt schilderen? We gaan het eens proberen. Zorg dat er een kopje 
koffie voor je overblijft. De sterkte van de koffie is van invloed op je 
tekening. Hoe sterker de koffie, hoe donkerder de kleur op het 
papier. Je kunt natuurlijk ook een paar bakjes maken waarbij je in 
een paar een beetje water erbij doet om het te verdunnen. Zo heb je 
op die manier al een stel tinten.

Je kunt op een paar verschillende manieren te werk gaan met deze 
techniek. Ga er bijvoorbeeld gelijk mee schilderen, alsof het 
waterverf of aquarel is. Laat het tussendoor even drogen (een föhn is 
daarvoor superhandig) zodat je het in laagjes op kunt bouwen. Hoe 
meer laagjes, hoe donkerder. Als onderwerp kun je natuurlijk een 
portret van een mens of dier kiezen, maar het is misschien ook leuk 
om een stilleven  van wat op je bureau of in de woonkamer staat te 
maken. Het gaat er vooral om dat je de techniek een beetje uitvogelt! 
Het is wel fijn als je wat steviger tekenpapier hebt. Een printer A4tje 
is al snel te nat door de koffie. Neem bijvoorbeeld 200 grams teken- 
of aquarelpapier.

Een andere manier zou kunnen zijn, dat je een beetje koffie uit het 
kopje uitgiet over het papier. Dan ga je vanuit de “plas” koffie die er 
nu ligt, een vorm halen. Smeer het omhoog, veeg het opzij, etc. Hoe 
meer je het uitveegt hoe lichter het wordt en hoe fijner de details die 
je kunt maken. Dat zie je bijvoorbeeld aan het plaatje waarbij een 
stadsgezicht is getekend uit de vlek.



Een derde manier die ook interessant is om te proberen, is eerst op een vel 
een vlek of aantal vlekken maken. Laat vanaf een hoogte eens een flinke 
druppel vallen en kijk wat voor vormen je dan krijgt. Laat je vel dan eerst 
rustig drogen. Daarna kun je met bijvoorbeeld fineliner of een potlood iets 
maken van je vlek. Voeg er iets aan toe of ga met de vorm van de vlek mee. 
Laat je verrassen!



Ga dus vooral lekker uitproberen welke manier voor jou het beste werkt. Zoek vooral ook eens 
bijvoorbeeld op Pinterest naar painting with co ee. Zoveel mooie ideeën! Ook op Youtube zijn een 
hoop filmpjes te vinden van mensen die het voordoen. Zoek eens op co ee painting voor leuke 
tutorials. 

Gaan met de
 banaan!



Laatste tip van Flip Geen koffie in huis..? Thee en rode wijn werken ook! 

Veel plezier!

...en lekker experimenteren


