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Wennströmin akvarelliliidut ovat kotimaisia,
vesiliukoisia, runsaasti pigmenttejä sisältäviä ja 
hyvin valoa kestäviä väriliituja. Liitujen vesiliu-
koisuus antaa monipuoliset mahdollisuudet yh-
distää liitupiirustusta akvarellimaalaukseen.
 
Kokeile akvarelliliiduilla esimerkiksi sabluunatek-
niikkaa, märkätekniikkaa, akvarellimaalaustek-
niikkaa tai sormitekniikkaa. Helpot ohjeet löy-
tyvät kääntöpuolelta.
 
Akvarelliliidut sopivat hyvin myös ikkunamaa-
laukseen, jolloin puhdistus käy kätevästi kostu-
tetulla talouspaperilla.

Akvarelliliidut

Liidut ovat paperoituja ja niitä on saatavana 
10 värin ja 16 värin rasioissa.

Liitujen pituus on 90 mm ja halkaisija 10 mm.
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Väritä liidulla suttupaperille värejä, 
joilla haluat maalata. 

Ota värejä märällä pensselillä ja 
maalaa. Voit myös sekoittaa uusia 
sävyjä ja värejä suttupaperilla.

Sormitekniikka

Märkätekniikka

Akvarellitekniikka

Piirrä ja väritä paperille haluamasi 
kuva.

Tasoita värit sormella, jolloin saat 
pehmeän ja tasaisen jäljen.

Piirrä ja väritä paperille haluamasi 
kuva.

Tasoita värit märällä pensselillä.

Vinkkejä:
Akvarellitekniikalla saa kevyttä 
ja läpikuultavaa jälkeä.

Odota, että maalaamasi väri 
kuivuu ennen kuin maalaat 
uuden, jos et halua värien se-
koittuvan paperilla. Voit myös 
kuivata värejä talouspaperilla.

Käytä akvarellitekniikkaan 
akvarellipaperia.

Vinkkejä:
Pese tai vaihda pensseli jokaisen 
värin välissä, jotta värit eivät 
sekoitu.

Värien väliin kannattaa jättää 
paperin valkoista näkyviin, koska 
se tuo kuvaan ilmavuutta.

Käytä märkätekniikkaan 
akvarellipaperia.

Vinkkejä:
Muista pestä sormesi eri värien 
välissä, jos et halua värien 
sekoittuvan.

Jos olet värittänyt voimakkaas-
ti, voit kiilloittaa työn sormella, 
pehmeällä kankaalla tai paperil-
la. Kiilloita väri kerrallaan, jotta 
värit eivät sekoitu. 

Sabluunatekniikka

Tee sabluuna: leikkaa haluamasi 
kuvio paperiin ja levitä väriä kuvion 
reunoille.

Aseta sabluuna paperin päälle. 
Kostuta sormea hieman vedellä ja 
levitä väriä kuvion reunoista sen 
alla olevalle paperille.

Vinkkejä:
Käytä sabluunan tekemiseen 
paksua paperia tai muovikalvoa.

Voit levittää sabluunan reunoille 
yhtä tai useampaa väriä.

Sabluunan jälki on pehmeää ja 
kuultavaa. Voit myös yhdistää 
siihen liitupiirustusta (kuvassa). 


