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Telkens wanneer de deur van Flynn z’n kamer in ons nieuwe huis werd opengedaan en nieuwsgierige
vrienden of familie de muurschildering zagen, reageerden ze vol verwondering.
Tot dan was ik voornamelijk als tv-regisseur en artdirector bezig geweest met de vormgeving en het decor van heel wat tv-programma’s. Tof werk, maar ik
keek er erg naar uit om ook ons nieuwe huis vorm te
geven, en dan vooral de kinderkamers. Elk van mijn
zoontjes zou zijn eigen prachtige universum krijgen!
Wat online zoekwerk leverde een mooi behangpapier
op, maar al gauw zag ik datzelfde motiefje terugkeren
in talloze kamers. Ik wou wel iets unieks dus zocht ik
verder en vond een ander simpel maar mooi behang
met in-zwarte-lijnen-getekende dieren. Maar toen ik
de prijs zag, viel ik van mijn stoel. Zo duur, zeg!

krijg om kinderkamers te gaan schilderen. En ik wil
graag iedereen helpen, vandaar dit boek. Het is een
praktisch handboek met 15 originele ontwerpen: de
ene muurschildering vraagt misschien wat meer tijd
dan de andere, maar ze hebben 2 dingen gemeen:
1. je hoeft niet te kunnen tekenen!
2. je hoeft geen speciaal materiaal te hebben!
Straffer nog: je hoeft zelfs nooit iets af te meten. Je
maakt het allemaal met je eigen handen en met alledaagse dingen die je in huis hebt.
Een tijdje geleden deed ik via Instagram een oproep
om ouders te vinden wiens onbeschilderde kinderkamers het decor konden vormen voor dit boek. Ze
wisten vooraf niet wat ik zou komen schilderen. Maar
dat schrikte hen niet af: ik kreeg waanzinnig veel enthousiaste aanvragen! Uit 350 inzendingen werden 15
geluksvogels uitgekozen. En het was heel fijn om mijn
steentje te mogen bijdragen aan de interieurs waarin al die kindjes hun zoete dromen beleven. Na een
intense periode ontwerpen, schilderen, foto’s nemen
en teksten schrijven is het boek er en heb jij het in je
handen.

‘En als ik dat behang nu eens probeer na te schilderen? Wat is het ergste dat er kan gebeuren?’, dacht
ik bij mezelf. ‘Dat ik de muur weer wit moet schilderen? Als het dat maar is…’ Dus kocht ik zwarte verf en
een penseel en ging aan de slag! Als kind tekende ik
wel graag, maar naar de tekenschool was ik nooit geweest. Schilderen had ik nog nooit gedaan, dus wat
ik nu ging doen was best wel spannend! Na 3 uurtjes
schilderen was de muurschildering klaar. Waw, ik had
dat helemaal zelf gedaan!
En na zoveel enthousiaste kreten van iedereen die
de muur zag, en een duwtje in de rug van mijn lief
en vrienden, maakte ik een filmpje en een website en
was Wonderwalls geboren. Ondertussen maak ik al
3 jaar zelfontworpen muurschilderingen in winkels,
inkomhallen, eetkamers, kantoren (vorig jaar beschilderde ik zelfs een basketveld in Aalst) en natuurlijk
ook, waar het allemaal begon: kinderkamers!

Dit boek zorgt ervoor dat jij een unieke muurschildering kan maken in je kinderkamer, een schildering die
niemand anders heeft en helemaal jouw goesting is!
Als de muur af is, zal de voldoening groot zijn en je
kindje zal zo fier zijn op jou en z’n kamer. En wanneer
de deur opengaat, zal je vast en zeker horen: ‘Wauw,
ongelofelijk! Heb je dat zelf gemaakt?!’ En zeg nu zelf:
wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat je de muur
weer wit moet schilderen? No worries, dan bel je
gewoon eventjes naar Wonderwalls!

Je kan niet geloven hoeveel aanvragen ik wekelijks
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Deel je foto op instagram met de
#mywonderwall en komt terecht
in de Wonderwall of Fame op
www.wonderwalls.be

moeilijkheidsgraad

duurtijd

Wel, bij de titel van elke muur staat er telkens hoe lang het duurt om deze muur
te maken en hoe moeilijk of makkelijk het is. Eén penseeltje is heel makkelijk,
vier penseeltjes vraagt wat meer aandacht of tekentalent. Het fijne aan dit boek is
dat ik je stap voor stap heel simpel en duidelijk uitleg hoe je het moet doen, maar
je kan er ook je eigen draai aan geven: kies zelf de kleuren (je vervangt bijvoorbeeld
roze door geel of groen), combineer 2 projecten uit dit boek met elkaar, maak
andere vormen…
kleur

kleurcode
colora verf

PAARS
B 2-D - 0,25 L

hoeveelheid

3 uur
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1. VERFBAKJE
2. PLATTE SCHROEVENDRAAIER
3. KRIJTJES
4. GEODRIEHOEK
5. MEETLINT
6. HERVULBAAR POTLOOD
7. WASCO
8. ALCOHOLSTIFT
9. HAMER
10. KOMMETJE OM VERF IN TE MENGEN
11. ROERSTOKJES
12. SCHUURMIDDEL
13. EMMER MET WATER
14. VOD
15. SCHUURSPONSJE
16. SCOTCHBLUE SCHILDERSTAPE
17. HAARDROGER
18. CUTTERMESJE
19. SCHAAR MET SCHERPE PUNT
20. GEWONE SCHAAR
21. DOEK OM DE VLOER TE BESCHERMEN
22. WELVERDIEND SNOEPJE
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De mama van Elle, Charlotte, is een goeie vriendin van me. Toen ik haar
de foto toonde van de bergen die ik bij Louise maakte enkele jaren geleden,
was ze helemaal verliefd. ‘Ooooh, die bergen zouden zo mooi passen
in de kamer van Elle…’ Subtiele hint, Charlie! This one’ s for you.

3 uur

Deze muurschildering maakte ik enkele
jaren geleden ooit voor Louise, en
ik herinner me dat ik tijdens het
schilderen dacht: als ik ooit
een boek maak, moet deze
erin staan. Dit is zooooo
makkelijk! Een maximaal
effect met een
minimum aan
materiaal en
‘kunde’.

TIP
Je kan met een zwarte verfstift kleine
boompjes op de bergen tekenen of
misschien eerst de muurschildering “Jouw
naam hier” (p. 109) maken en dan deze bergen
erbij schilderen? Zo veel mogelijkheden!
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HOEVEELHEDEN VOOR EEN MUUR VAN 2,5 M BREED OP 2,3 M HOOG.
NA ELKE LAAG BLAAS JE DE VERF DROOG MET EEN HAARDROGER. MEESTAL IS TWEE LAGEN VERF VOLDOENDE.

TAPE

KLEINE VERFROL

KLEINE KWAST
GOUD
MT 46 - 0,25 L

SCHAAR

ROZE
B 7-C - 0,50 L
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Plak de muur af aan de vloer. Plak ook de zijmuren af
tot in de helft. (Wat is afplakken? Zie p. 12.)

Scheur stukken tape af van
de rol en maak een zigzaglijn.
Zo maak je pieken en dalen.
Laat de stukken tape mekaar
voldoende overlappen.

Trek de dalen (niet de pieken) een beetje los van de muur. Doordat de 2 stukken
tape overlappen, zie je er een ruitvorm in. Knip mooi langs de 2 onderste zijdes van
de ruit de losse eindjes eraf. Zo creëer je een mooie punt.
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Schilder de bergen roze. Droog met
de haardroger. Plak vervolgens de
‘sneeuwtoppen’ af op de gekende
zigzagwijze. Dit doe je met 2 of 3 stukjes
tape. Laat de stukken elkaar ook weer
ruim overlappen.

Deze keer trek je de piekjes van de
zigzaglijntjes die je net maakte een
beetje los en knip mooi langs de ruit
de losse eindjes weg.

De binnenkanten van de toppen zijn
nu mooi proper. Dat ziet er zo uit!

Schilder de toppen goud. Trek
dan alle tape weg. Je bent klaar!
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www.wonderwalls.be

Met dank aan

hello@wonderwalls.be
@wonderwalls.be
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