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DIY verf! 
Verf kun je zelf maken met spullen die je gewoon 

thuis in de kast hebt staan. Hoofdingrediënt: ei. 

Echt waar? Ja, heel vroeger werd er al verf 

gemaakt van eieren. Deze verf noem je tempera.    

Benodigdheden: 
• Een doosje eieren  

• Crêpepapier 

• Water 

• Azijn 

• Een kleine garde of een vorkje 

• Een klein zeefje  

• Schaaltjes/bakjes om de verf in te doen 

Werkwijze: 
1. Scheid de eidooier van het eiwit. Doe de 

eidooiers in een bakje. Het eiwit hebben 

we nu niet nodig. (Je kunt het invriezen om er later bijvoorbeeld schuimpjes van te 

maken.) 

2. Roer de eidooiers goed door met de garde of het vorkje zodat je een gelig papje krijg. 

Tempera komt van het Italiaanse werkwoord 
temperare, wat mengen of roeren betekent. 
Eitempera wordt gemaakt van verse eieren. 

Door de dooier te vermengen met water en een 
beetje azijn krijg je een bindmiddel dat erg 
geschikt is om er pigmenten mee ‘vast te 
plakken’ op een ondergrond. Het eimengsel 
wordt met pigment vermengd. Soms wordt er 
ook olie aan toegevoegd. Tempera is dan ook 
een echte ‘emulsieverf’, dat wil zeggen dat er 

zowel water als olie in zit en dat die beiden 
goed met elkaar vermengd zijn. Het is een 
verfsoort die je met water oplost, maar die als 
hij droog is, niet meer met water te 

verwijderen is. 
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3. Voeg per twee eidooiers een eetlepel water en een paar druppels azijn toe en meng nog 

even. 

4. Giet het ei-watermengsel door het zeefje. Je houdt nu een waterig papje over. Schep het 

schuim van het papje. 

5. Zoek een mooie kleur crêpepapier uit en knip er repen af.  

6. Voeg de repen papier toe aan het mengsel. De kleur van het papier trekt nu in het 

eimengsel. Let op: Het eigeel heeft van zichzelf al kleur. Wanneer je dit mengt met 

bijvoorbeeld blauw, krijg je een zeegroen resultaat.  

7. Experimenteer met de kleuren: hoe langer je het crêpepapier in het mengsel laat weken, 

hoe feller de kleur wordt. 

8. Ben je tevreden over de kleur? Haal het crêpepapier dan uit het mengsel en klaar ben je. 

Je hebt nu verf om mee te schilderen. 

Let op! 
De verf is dun, dat hoort zo. Je kunt de verf een dag bewaren. Daarna ruikt het niet fris meer. Als 

je de verf hebt laten drogen, kun je het kunstwerk jaren bewaren! 

Tip! 
• Het is leuk om met deze verf gedroogde vormpjes 

van (witte) klei te beschilderen. Je zult zien dat de verf, 

zodra het is opgedroogd, een mooie glans geeft aan je 

kunstwerk!  

• Om verf te maken kun je ook zelf pigment door het 

eipapje roeren. Denk aan geschaafd (stoep)krijt of 

spulletjes uit het keukenkastje, zoals kerrie-, 

paprikapoeder of cacao. 

Laat van je horen! 
Heb je met behulp van dit werkblad zelf verf gemaakt? 

Ik ben erg benieuwd naar het resultaat. Wil je me laten 

weten hoe het ging?  Stuur me dan een berichtje naar 

info@cocovanrijn.nl Natuurlijk stuur ik je dan iets terug 

en de mooiste kunstwerken krijgen een plekje op mijn 

website! 

 

Tot ongeveer 1500 was eitempera dé 
verf waarmee werd geschilderd. Alle 

bekende werken van 
Renaissancemeesters als Botticelli 
en Mantegna zijn geschilderd met 

eitempera. Na 1500 nam de olieverf 
het over van eitempera. Het raakte 
eeuwenlang in de vergetelheid. 
Tegenwoordig wordt het weer veel 
gebruikt. Je kunt er heel 
gedetailleerd en fijn mee schilderen. 
Ook zijn de kleuren van tempera 

bijzonder helder en krachtig. 

Michelangelo schijnt ooit te hebben 
beweerd dat ‘als je met tempera kan 
schilderen, dan kun je alles 
schilderen’.  
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