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Vogels fascineren door hun kleuren en bewegingen. Met de stap-voor-stapuitleg 
in dit boek kan iedereen een mooi vogelportret op papier zetten. Je kunt een 
lijntekening overtrekken of zelf vogels (na) tekenen met de instructies die 
overzichtelijk staan beschreven: hoe teken je veren, ogen, snavel en poten van de 
meest kenmerkende details van vogels? Bij elk portret staat een kleurenpalet om de 
juiste kleur acrylverf toe te passen. Een overzichtelijk en stapsgewijs instructieboek 
voor beginners en gevorderden om gevleugelde kunst te maken!

•  Bijna 30 vogels in beeld: van roof- tot water- en zangvogels  
die voorkomen over de hele wereld

•  Stap voor stap tekenen
•  Inclusief kleurenpalet om te schilderen met acrylverf
•  Met veel aandacht voor details van de meest karakteristieke  

vogels
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