Het Prinsenhof atelier
Maak een Delfts blauw tegeltje

Ben jij wel eens in Museum Prinsenhof Delft geweest? Hier zie je een foto van het museum. Je kunt
er heel mooie, bijzondere en spannende dingen zien. Maar het museum is nu gesloten. Het is stil in
de zalen. Maar niet getreurd want speciaal voor jou hebben we een superleuke activiteit bedacht
over iets dat je bij ons in het museum kunt zien. Doe je mee?

Veel plezier!

Deze familie was op bezoek in het
museum toen het nog open was.
Waar zouden ze naar kijken?

Zouden ze het mooi vinden? Of eng? Of lelijk?

Waarom denk je dat?

Praat er met iemand over die bij je in de buurt is.

Het meisje wijst naar een typisch Delftse vaas.
Welke zou het zijn?

A

B

C

D

Goed geraden!

Dit is een Delfts blauwe vaas. Boven in de vaas kun je allerlei
bloemen steken. Stel je eens voor hoe prachtig dat eruit ziet!

Delfts blauw is de naam voor aardewerk (een soort klei) met
blauwe versieringen. Het is in Delft ontstaan in de 17de eeuw.
In die tijd was Chinees porselein helemaal in de mode. De
Delftse pottenbakkers bedachten een manier om het Chinese

porselein na te maken. De mensen vonden het prachtig. Delfts
blauw werd wereldberoemd!

Hier zie je allerlei Delfts blauwe voorwerpen. Ze zijn versierd met bloemen,
figuurtjes, vogeltjes en andere dieren. Meestal zijn de versieringen in het
blauw maar soms zie je ook andere kleuren. Kijk maar eens naar de schaal

met de golvende rand. Welke kleuren zie jij allemaal?

Je hebt nu allemaal plaatjes gezien van Delfts blauw.

Kom je een kijkje nemen naar de echte voorwerpen
als het museum weer open is?

Aan de slag!
Wat ga je doen?
Je gaat zelf een Delfts blauw tegeltje maken. Je
mag helemaal zelf bedenken hoe je jouw tegeltje
versiert! En maak je liever een Delfts blauwe
kom, beker of bord? Dan kan dat natuurlijk ook.

Tip
Delfts blauwe tegeltjes hebben vaak een mooie
versiering in de hoeken. In het midden staat een
figuurtje, een dier of een bloem.

Wat heb je allemaal nodig?
• Wit tegeltje

• Penselen

• Ruitenreiniger

• Water

• Potlood

• Spons

• Gum

• Oven

• Porseleinverf (een klein potje is voldoende) of porseleinstiften.
Je kunt verschillende kleuren blauw kiezen, van licht tot donker.
Wil je de echt ‘Delfts blauwe kleur’? Kies dan voor donkerblauw,
bijvoorbeeld Lapis Lazuli. Natuurlijk mag je ook andere kleuren
dan blauw gebruiken.

Stap 1
Zet de oven aan op 145 graden (vragen een volwassene om je hierbij te
helpen). Maak het tegeltje goed schoon. Gebruik hiervoor een
schoonmaakmiddel zoals ruitenreiniger.

Stap 2
Met potlood maak je eerst een schets op de tegel. Foutjes kun je dan nog
met een gum wegvegen.

Stap 3
Doop de penseel in de verf en schilder over de lijnen van de schets. Je hebt
maar een klein beetje verf nodig om een tegeltje te beschilderen. Wil je
een lichtere kleur? Verdun dan de verf met een beetje water.

Stap 4
Om grote delen in te kleuren kun je, in plaats van een penseel, ook een
klein stukje van een spons gebruiken.

Stap 5
Klaar? Maak de penselen na gebruik direct schoon met wat water.

Stap 6
Bak de tegel 45 minuten in de oven op 145 graden Celcius. Laat de tegel
daarna in de oven afkoelen. Na het bakken gaan de kleuren mooi glanzen.
Hang het tegeltje aan de muur, zet het op je bureau of geef het cadeau!

We zijn benieuwd!
Vond je het leuk om te doen? We zijn heel benieuwd hoe jouw tegeltje eruit ziet! Maak er een

foto van en deel het via #museumprinsenhofdelft

Het liefst zien we je snel in ons museum. Als we open zijn organiseren we weer allemaal leuke

activiteiten. Houd onze website in de gaten want daar vertellen we wat er allemaal te doen is.

Heb je vragen? We horen graag van je. Stuur een mail naar info-prinsenhof@delft.nl

Tot ziens!
Team educatie Museum Prinsenhof Delft

