
Workshop Kleur en Lef Quiltshop 
100 rozen

facebook.com/100rozen

1. De primaire kleuren / Primary colours 2. De secundaire kleuren zijn/Secondary colours Oefeninng 1 Kleuren onderscheiden en indelen
blauw blue paars  = blauw+rood purple  = blue+red Exercise    1 Seperating and recognising coulors
rood red oranje = rood+geel orange = red+yellow
geel yellow groen  = geel+blauw green   = yellow+blue

3. Patroon grootte/Print size 4. De bontheid/amount of colours Oefening 2 Warme en koude kleuren
kleine formaat small print veelkleurig/zeer bont multi colour Exercise  2 Warm sand cold colours
midden formaat medium print bont/meerkleurig more then 3 colours
groot formaat large print twee kleuren druk two colours

een kleuren druk one colour, fusion

5. De kleurdiepte/ Colour depth 6. De mate van gebruik van kleur/saturation Oefening 3 licht en donker
zeer licht very light volle kleur full Exercise 3 light and darker
licht light gewassen kleur washed
midden medium verouderd antique look
donker dark watermerk water color
zeer donker very dark gerasterd trellis, lattish



1 januari 2017

Deventer, januari 2017

Dankjewel dat je mee doet met de 
workshop Kleur en Lef. Dit is onze 
eerste online workshop. De 
aanvangstijd is 10 uur 's morgens 
op zaterdag 14 januari 2017. Jeltje 
van Essen geeft de workshop en 
Henk staat achter de camera's. 
Lauren voert de regie en geeft de 
online vragen door aan Jeltje.

De komende 
maanden 

volgen er meer 
100 rozen 
webinars

De eerst volgende webinars gaan 
over de Anton Pieck De Goede 
Oude Tyd quilt. Hier leer je het 
inkleuren van de tekeningen.        
Het fixeren van de kleur en we 
gaan er ook de borduursteken 
uitleggen. De voorlopig laatste 
Anton Pieck webinar gaat over 
hoe je de quilt in elkaar zet.

Wil je vaker meedoen?                                   
Like dan onze pagina 
www.facebook.nl/100ro
zen en ga naar de Events 
van 100 rozen.                                 
Hier vind je alle 
geplande 100 rozen 
webinars. 

www.quiltwebshop.nl

Oefeninng 1 Kleuren onderscheiden en indelen
Exercise    1 Seperating and recognising coulors

Oefening 2 Warme en koude kleuren

Foto gemaakt door/Photo made by Rob van Der Laan, Deventer, The Netherlands
Quilt design by Jeltje van Essen for Quiltshop 100 rozen, Deventer, The Netherlands


