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Beste en zeer gewaardeerde klant,

Blij en trots presenteren we hierbij onze nieuwe Mercurius catalogus.

We willen onze vele en vaak al jarenlange trouwe klanten bedanken voor hun vertrouwen en loyaliteit. 
Als u nog maar net met Mercurius bekend bent, nodigen wij u uit ons de kans te geven om de kwaliteit 
van ons assortiment te bewijzen, maar ook die van onze service en klantgerichtheid.

Bij Mercurius is volledige klanttevredenheid ons doel. We werken hard om u een uitgebalanceerde selectie 
van kwalitatief hoogwaardige producten te kunnen bieden. Wij streven ernaar alle producten in voorraad 
te hebben, teneinde een snelle levering, met vriendelijke en deskundige service, te kunnen garanderen. 
Of u nu kunst- of schoolmaterialen nodig hebt, producten uit onze uitgebreide ambachtelijke- of deco-
ratieve collectie, wij hopen dat u in deze catalogus vindt wat u zoekt en van ons verwacht.

Denk eraan dat u ons altijd online bezoeken kunt op: www.mercurius-international.com 

Wij verheugen ons erop om uw vertrouwde partner te mogen blijven (of te worden) als leverancier van 
kwaliteitsproducten voor uw school, kleuterschool of instelling.

Uw Mercurius team
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Klimaatneutraal afdrukken

De koolstof uitstoot (CO2) om deze catalogus te  
drukken, is gecompenseerd door emissierechten. 
Certificatie nr.: 53519-1702-1002 
www.climatepartner.com

Uitgifte datum: Maart 2017

Deze catalogus is tot stand gekomen met medewerking van: 

Sabine Gasser - catalogus-concept,  
layout en databasepublishing 
www.sabinegasser.de

Eike Krebs - fotografie  
(hoofdstuk intro’s en deels artikelen) 
www.bildwert-fotografen.de

Die Printur - drukker 
www.dieprintur.de

Christel, Liesbet, Rutger, Remko, Ronald, Wilfried en Dick 
(Mercurius B.V.) - catalogus-concept, Nederlandse teksten en 
vertaling

Christie en Sandy (Mercurius USA) -  
Engelse teksten en vertaling

Jacqueline Tahiri -  
Duitse teksten en vertaling

Moni Trapp - dataverwerking

We bedanken hierbij alle niet specifiek genoemde personen 
die deze catalogus mogelijk hebben gemaakt.

Onze bijzondere dank gaat uit naar:

De Kunstacademie Hamburg voor de toestemming om het 
werk van een aantal studenten op te mogen nemen in deze 
catalogus.

De kinderen en leerkracht van klas 3 van de Rudolf Steiner-
school in De Bilt, die de mooie foto’s bij de hoofdstukken 
intro’s mogelijk hebben gemaakt.

Miranda Tahiri (13 jaar) voor mooie  
schilderingen en tekeningen.
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Mercurius

➲➲ de leverancier van Vrije scholen wereldwijd

➲➲ combineert een jarenlange ervaring met vernieuwing

➲➲ biedt een internationaal uitgebalanceerd assortiment van producten

➲➲ voert een actief beleid t.a.v. sociale- en milieuverantwoordelijkheden

➲➲ onderwerpt alle producten aan zeer strenge testen t.a.v. veiligheid en milieu

➲➲ verplicht zich om alleen kwaliteit- en veilige producten te leveren die voldoen aan de norm

➲➲ werkt samen met leveranciers die dezelfde visie hebben t.a.v. milieu, kwaliteit en veiligheid

➲➲ is succesvol in het leveren van de beste producten voor een eerlijke prijs aan Vrije-  
en andere scholen, door nauw samen te werken met onze klanten en leveranciers,  
en deze betrekkingen te gebruiken om tegemoet te komen aan sociale behoeften  
en milieu vraagstukken van de wereld waarin wij opereren.

ONZE MISSIE

➲➲ Mercurius: de wereldwijde distributeur voor Stockmar en specialist in kwaliteit producten  
voor (Vrije) scholen.

MERCURIUS - BECAUSE SCHOOLS NEED ART
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ORGANISATIE STRUCTUUR
Mercurius is een volledige dochteronderneming van de Neuguss Stichting te Berlijn, Duitsland. Neuguss is in de vorige eeuw opgericht door Alfred Rexroth, 
een Duitse ondernemer en eigenaar van bedrijven met een zeer sociaal beleid. Neuguss verplicht haar ondernemingen de strategie van Rexroth te volgen, na-
melijk: “een balans zoeken tussen de belangen van de onderneming, de interesse van de werknemers en het welzijn van de samenleving.” Dit unieke concept 
van beleidsvoering en onderliggende filosofie betekent dat Mercurius zich fundamenteel conformeert aan waarden en normen die gedeeld worden met onze 
klanten en producenten. Hierdoor ontstaat er een nauwe samenwerking in de dagelijkse omgang die men zelden ziet in zakelijke relaties. Dat was de visie 
van Alfred Rexroth en Mercurius is het bewijs dat deze visie ook in de huidige harde zakelijke wereld werkt en bestaansrecht heeft.

SOCIALE INBEDDING & SAMENWERKING
Sociale inbedding en wederzijds voordelige samenwerking zijn dus fundamentele grondprincipes bij Mercurius. In navolging hiervan, streven wij ernaar om 
onze producten en diensten zoveel mogelijk te betrekken van organisaties die mensen met een handicap in dienst hebben, maar ook van producenten die 
dezelfde principes hanteren t.a.v. sociale- en milieuverantwoordelijkheden.

MERCURIUS EN HAAR INTERNATIONALE PARTNERS
Mercurius heeft partners in meer dan 40 landen, die samenwerken om de vele klanten optimaal en in hun eigen taal te kunnen bedienen. De partners komen 
regelmatig samen om ideeën uit te wisselen, van elkaar te leren maar ook om te kijken en te overleggen hoe de service en de producten die wij leveren nog 
verbeterd kunnen worden.

MERCURIUS – AL MEER DAN 30 JAAR LEVERANCIER VAN SCHOLEN WERELDWIJD
Mercurius is de leverancier voor het Vrijeschool onderwijs. Zowel voor onderbouw als bovenbouw, maar ook voor kleuterscholen en vele andere initiatieven met 
een antroposofische grondslag. Door onze, al meer dan 30 jaar lange, ervaring in het werken met deze doelgroep, hebben wij een unieke selectie van producten 
gevonden die speciaal zijn toegesneden op de behoefte van het Vrijeschool onderwijs en haar leerkrachten. Steeds vaker vinden deze producten ook hun weg naar 
instellingen en scholen zonder een antroposofische achtergrond. Dit komt vooral door de kwaliteit en universele pedagogische waarden die door vele worden er-
kend. Wij leveren materialen voor kunst-, en muziek onderwijs, klassieke school benodigdheden, speelgoed en (school-) meubilair van uitzonderlijk hoge kwaliteit. 
Een range van schoolmaterialen zoals het schoolbordkrijt, schrijfvaardigheidmaterialen, een groot assortiment teken- en periodecahiers en vele andere 
producten die dagelijks nodig zijn in school.

Wij zijn uiteraard trots op ons verleden, maar zijn ook erg gericht op het heden en de toekomst. We werken intensief aan vernieuwing van ons assortiment, 
samen met onze klanten, leveranciers en wereldwijde partners. Wij maken ons sterk om voor scholen, leerkrachten en onze andere relaties te zorgen dat onze 
producten toegankelijk, betaalbaar en van een uitstekende kwaliteit zijn.

Mercurius Eindhoven, NL Mercurius magazijn Eindhoven, NL Mercurius USA



Ausbildung zur

Heilerziehungspfl egerIn (staatlich anerkannt)

Wir bieten zwei Wege zum Berufsabschluss

1. Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung  
     Praxiseinrichtungen in Baden-Württemberg
Voraussetzungen
•   Realschulabschluss oder gleichwertigen Bildungsstand 
•   einjährige Praxiserfahrung im Arbeitsfeld 

2. Schulfremdenprüfung 
    Vorbereitung: 10 Blockwochen in zwei Jahren Praxiseinrichtung 
    im gesamten Bundesgebiet
Voraussetzungen
•   Realschulabschluss oder gleichwertigen Bildungsstand 
•   3-jähriges Proseminar während der Vorbereitungszeit oder 
    mehrjährige Mitarbeit in der Behindertenhilfe

Ausbildung zur

ArbeitserzieherIn (staatlich anerkannt)

Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung
Voraussetzungen
•   Realschulabschluss und eine abgeschlossene mindestens 
    zweijährige Berufsausbildung
•   oder Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene mindestens zwei-
    jährige Berufsfachausbildung und eine zweijährige berufl iche Tätigkeit 

Aicher Straße 36
72631 Aichtal
Tel. 07127- 939240-0
seminar@ksg-ev.eu
www.ksg-ev.eu

K
a

rl
-S

ch
u

b
e

rt
-S

e
m

in
a

r

Neues 

Angebot

Fachschule für Sozialwesen auf anthroposophischer Grundlage 
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Mercurius

Sociale betrokkenheid & samenwerking
Van groot belang voor Mercurius is de sociale samenwerking. Veel van onze produkten worden gemaakt 
in sociaal-therapeutische werkplaatsen. De vaak handmatige productie geeft onze artikelen een extra 
hoge kwaliteit en individueel karakter. Onze steun is voor de verschillende organisaties van wezenlijk 
belang. We willen u er graag enkele voorstellen:

Samenwerking met sociale werkplaatsen
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Internationale samenwerking en ondersteuning
Wij werken nauw met deze leveranciers samen, om te zorgen dat de behoeften en doelen van de ver-
schillende partijen zoveel mogelijk worden bevredigd en behaald. Dit doen we vanuit een visie die er op 
gericht is om een lange en duurzame samenwerking te creëren, die voor beide partijen interessant is.

Onze samenwerking en ondersteuning maakt een reëel en positief verschil voor deze organisaties en de 
mensen die er werken, met of zonder een handicap.

Maar ook voor onze klanten die wij kunnen verzekeren dat Mercurius sociale principes actief zijn geïm-
plementeerd in het proces om hen de producten te leveren die ze wensen.

Internationale Partners (Leveranciers)

Producent - Distributeur - Klant

Distributeur

KlantProducent

Partner meeting in Duitsland 2016

Internationale Partners
Mercurius heeft partners in meer dan 40 landen, die samenwerken om de vele klanten optimaal en in 
hun eigen taal te kunnen bedienen. De partners komen regelmatig samen om ideeën uit te wisselen, van 
elkaar te leren maar ook om te kijken en te overleggen hoe de service en de producten die wij leveren 
nog verbeterd kunnen worden.
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Mercurius

www.ahu.de

www.oloid.ch

www.mercurius-international.com

www.alfred-rexroth.de

www.rexroth-rhinow.de

www.stockmar.de

Neuguss
De Neuguss Verwaltungsgesellschaft mbH komt voort uit een samenwerking tussen bedrijven, opge-
richt in 1969 door Alfred Rexroth. Wezenlijke delen van hun activa en hun investeringen zijn een erfenis 
van A. Rexroth. Neuguss beheert momenteel de vermogens en investeringen van de volgende bedrijven 
(opgenomen als dochterondernemingen en verbonden ondernemingen):

➲➲ Alfred Rexroth GmbH & Co. KG Berlin/Veitshöchheim, Duitsland

➲➲ Alfred Rexroth Maschinenbau GmbH, Rhinow, Duitsland

➲➲ Hans Stockmar GmbH & Co. KG, Kaltenkirchen, Duitsland

➲➲ Mercurius B.V., Eindhoven, Nederland, met Mercurius USA

➲➲ Oloid, Inversions-Technik GmbH, Basel, Zwitserland

➲➲ ahu AG, Aachen, Duitsland

Neuguss zorgt als een beheermaatschappij samen met haar partners ervoor dat het kapitaal veilig is en 
groeit.  Maar ook dat dit kapitaal de gemeenschap dient op een verantwoorde wijze.

Zo worden met overtollige winsten, initiatieven en projecten met name op het gebied van onderwijs 
en cultuur gesponsord. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Alfred-Rexroth-Stichting en de 
Treuhand GLS die charitatieve aangegane verbintenissen nakomen.

 Kenmerkend voor onze bedrijfscultuur is een verantwoorde samenwerking met klanten, medewerkers 
en leveranciers met de nadruk op een sociaal rechtvaardige en milieuvriendelijke houding.

Met sociale verantwoordelijkheid de toekomst in
De Neuguss Management Company heeft als basis een in 1969 door Alfred Rexroth opgericht samen-
werkingsverband van ondernemers. In Neuguss hebben we de partner gevonden die onze waarden 
en normen in het economische leven deelt. Net als wij, ziet Neuguss bij haar zakelijke activiteiten het 
als een taak om bij de oprichting van besturen en ondernemingen en hun doelen, tot een eerlijker en 
evenwichtiger geheel te komen tussen zakelijke belangen, de belangen van de werknemers en het 
welzijn van de gemeenschap als geheel. Stockmar heeft Rudolf Steiners concept “neutraliseren van het 
kapitaal” al in 1978 omarmd en geëffectueerd, gevolgd door Mercurius in 2008.

www.neuguss.com
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Moderne klanken en de oerkracht van de muziek
Al ruim 50 jaar ontwikkelt Choroi (musici, muziekpedagogen, instrumentenmakers en medewerkers in 
heel Europa) innovatieve muziekinstrumenten, die uitnodigen tot creatief bespelen en echt luisteren. De 
bijzondere speelmogelijkheden geven direct toegang tot zowel moderne als traditionele muziek. Choroi 
is heden ten dage wereldwijd een begrip voor muziekinstrumenten van hoge kwaliteit.

Ruimte voor de klank
Wat de Choroi muziekinstrumenten bijzonder maakt, is hun verbindende, met de omgevende ruimte 
communicerende klank. Speciale akoestische organen in het binnenwerk van de instrumenten dragen 
aan deze ruimtelijke klankervaring bij. Zoals natuurlijk ook de gekozen materialen doen. De innerlijke 
kwaliteit van het materiaal, zijn verborgen ziel, klinkt steeds mee en raakt een snaar in ons, die muziek 
nog intuïtief herkent.

Verborgen krachten in de natuur
Dankzij de zorgvuldig uitgezochte materialen en ambachtelijke bouwwijze brengen de Choroi instru-
menten de bijzonder klankkwaliteiten die in het hout of metaal aanwezig zijn, tot klinken. Die leven-
digheid van het materiaal, het grote vakmanschap en de eenvoudige manier van bespelen maken deze 
instrumenten zeer geschikt voor pedagogisch en therapeutisch gebruik.

De gemeenschap
Bij het musiceren is goed te ervaren, hoe de mens in het samenspel opleeft en zich ontwikkelt. Omdat 
Choroi dit idee van de gemeenschappelijkheid ondersteunt, worden de muziekinstrumenten in onder-
tussen tien verschillende sociaal-therapeutische werkplaatsen gebouwd. Ieder individu levert hier naar 
vermogen een creatieve bijdrage. En van begin tot eind, van toonhout tot gestemd instrument, blijft het 
hele bouwproces zinvol in menselijke handen.

Muziek en kinderen
De meeste Choroi muziekinstrumenten zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen. Zoals bijvoorbeeld de 
kinderharpen en -lieren met hun open klankkasten. En ook de grote familie fluiten, van intervalfluit tot 
en met de nieuwe Alto F-fluit doen recht aan de verschillende muzikale vaardigheden.
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Mercurius

Ons zuster bedrijf in de Neuguss organisatie

Stockmar - een Duitse producent met traditie
In deze catalogus vindt u een keur aan producten van Stockmar. Vanzelfsprekend zijn er de waskrijtjes 
en de aquarelverf. Maar ook vindt u hier hun boetseer- en bijenwas producten en andere unieke en 
nieuwe artikelen, allen geproduceerd met de buitengewone kwaliteit en traditie.

De firma Stockmar, gevestigd in noord Duitsland, bestaat sinds 1922 en leverde aanvankelijk imker 
benodigdheden en bijenwaskaarsen. In samenwerking met vrijeschool leraren werd in de erop volgende 
jaren het assortiment ontwikkeld zoals wij dat nu kennen: bijenkneedwas, waskrijt (blokjes en stiftjes), 
aquarelverf en versierwas.

De producten van Stockmar zijn wereldwijd bekend om hun uitstekende kwaliteit. Zij werden ontwik-
keld volgens hoge pedagogische, kunstzinnige, sociale en ecologische normen en worden onder perma-
nente controle op de grondstoffen in Duitsland geproduceerd.
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De Stockmar school voor de zintuigen
In het middelpunt van Stockmars productontwikkeling staat de claim, dat de producten de zintuigelijke 
ontwikkeling van het kind, gebaseerd op Rudolf Steiners zintuigenleer, bevordert. Dat lijkt ons juist 
heden ten dage, waar de primaire zintuigelijke ervaringen steeds minder worden, van wezenlijk belang.

Stockmar producten hebben een positieve invloed  
op de zintuigelijke ontwikkeling van het kind

➲➲ de harmonieuze kleuren bevorderen het gezichtsvermogen

➲➲ de bijenkneedwas en het was kleurkrijt voeden de reukzin d.m.v. van de bijenwasgeur

➲➲ de aangename textuur en vorm van het materiaal helpt de tastzin te ontwikkelen. 

➲➲ het vormtekenen bevordert de bewegingszin en lichaamsbewustwording 

➲➲ de kneedwas werkt op de warmtezin

➲➲ de transparantie van de kleuren appelleert aan de levenszin 

➲➲ de kleurschakeringen zetten zich uiteen met de evenwichtszin

De kleurstelling, gebaseerd op de kleurencirkel van Goethe, is consequent doorgevoerd in het gehele 
Stockmar assortiment. Het is belangrijk dat nagenoeg alle kunstzinnige en artistieke producten in deze 
grote verscheidenheid aan kleuren verkrijgbaar zijn. En dat de kleuren van deze verschillende producten 
overeenkomen: het karmijn rood van de kleurpotloden en blokken is hetzelfde als het karmijn van de 
aquarelverf, bijenkneedwas en versierwas. Juist hierdoor werken mengtechnieken, bijv. waskrijt samen 
met aquarelverf, zeer harmonieus. De specifieke keuze van kleuren, het onderling harmonieus verhou-
den van de individuele kleuren en de goede mix-mogelijkheden, noemen wij de Stockmar kleurenhar-
monie.

De Stockmar 
kleurenharmonie

➲➲ gebaseerd op de uitgebreide kleurencirkel 
van Goethe

➲➲ verblijdt de ogen en andere zintuigen met

➲➲ aangename en natuurlijke kleuren

➲➲ alle kleuren zijn onderling mengbaar

➲➲ en verhouden zich harmonieus t.o.v. elkaar

➲➲ en dit alles geldt voor alle vertrouwde 
Stockmar producten



Eurythmy

Eurythmy is the art of making language and music visible. Pedagogical eurythmy is taught in Waldorf schools and supports the harmonious development of 
the child.

Young children have important sensory experiences during playtime. When playing with solid wood, a child senses its weight, solidity, texture and the natural 
variance of the material.

At Play Music

Because children live so completely in the world of the senses, hearing and creating music are important activities for their development. Young children 
respond well to pentatonic instruments and to the open, tender tones of harps and lyres. As children grow, creating music with the head, heart, and hands, 
is a great activity for integrating many skills. When students make music together, they are also involved in social activity. Our musical instruments such as 
the new Choroi Alto F-flute, the children’s harps, lyres and Glockenspiels of Choroi and Auris are designed specifically for children, with the use of the latest 
music pedagogical insights.”

Our school furniture is made of massive beech wood and comes in a fresh and clear design. Focused students in a comfortable seat - that’s easy with the 
classroom chairs and tables, available in six sizes, as well as with the multi-purpose and variable teacher’s desk.

Furniture

Children are artists by nature. They paint and draw with delight and enthusiasm. The joy of creating and, as a result, the expression of self through pictures 
is what is most important. Out of this arise fascinatingly beautiful and original works of art. Many famous artists like Miró, Klee, Picasso and Kandinsky were 
inspired by the genius of the metaphorical language of the child.

The material is just as important as the right environment and encouragement to paint. Watercolours with high luminosity and purity, high quality artist 
brushes, as well as the ideal paper, support the artistic creativity.

Painting

Sketching, shading, shadow detail - fleeting or permanent: everything is possible with our drawing materials. This is where you will find STOCKMAR crayons, 
oil and pastel crayons by both Filia and Rembrandt. We have triangular pencils for a correct grip, triangular, hexagonal, extra thick or thin - from Mercurius 
colour giants to artists pencils of well-known manufacturers like Koh-I-Noor, Caran d’Ache, Lyra and others.

With the watercolour pencils, manufactured exclusively for Mercurius, you have colour pencils and watercolour paint together. Charcoal, graphite pencils and 
calligraphy pens complete our selection. In addition you will find a full assortment of accessories; sharpeners, erasers, fixative, etc., including drawing pads 
and paper.

Drawing

Sewing, knitting and weaving are important skills that are learned while the student is also developing his or her senses. We offer fabric, yarn, wool for felt-
ing, doll making material, and more.

Handicrafts
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The Invertible Cube

With much art research and discussion of questions relating to space and the zodiac, Paul Schatz discovered that the Platonic solids could be inverted.

Particularly the Invertible Cube, which elaborated the respective laws and its specific rhythmic mobility, were to become the basis upon which Paul Schatz 
based his later work.

Kuboid

Since 1925, the Dutch family De Ruiter produced vegetable tanned leather satchels under the brand name: ‘RUITERTASSEN’.

The (school) bags, carefully selected by Mercurius, are manufactured from high-quality Belgian calf leather, which is tanned sustainably. The bags are almost 
indestructible, so that you will never need to buy another bag.

Bags

Handmade beeswax candles are something special and beautiful. In the middle ages they used to illuminate fortresses, castles and churches. Still to this very 
day, candles made from real beeswax have a certain magic about them. Due to the warm light, the incomparable scent and the celebratory atmosphere, even 
a small candle can become the center of the room.

Beeswax Candles

Marjan van Zeyl is a Dutch painter whose artwork is full of life. Her postcards with fairy tale motifs and pictures depicting the seasons and festivals show the 
beauty of our world and are treasured by children. Some fairy tale postcards are also available as posters.

Postcards

products are developed with love for the profession in association with new technical possibilities and a responsible choice of materials. For many years De 
Beeldhouwwinkel has brought together the finest materials and tools manufactured with great care and love. They create a world where art, craftsmanship, 
craft tradition, design, and personal expression, especially in sculpting are brought together.

This chapter is about the traditional crafts sculpting and modelling. The various products that you find here are sourced from a Dutch preferred supplier: De 
Beeldhouwwinkel. Headquartered in The Hague, it was founded in 1999 and has since become the third company affiliated with the Sleipnir Foundation. Our 
complete range of modelling and sculpting materials is mostly obtained from De Beelhouwwinkel. In addition to the tools necessary for the processing, they 
also provide the basic material as stones (on request), and clay. The tools and materials are of the famous brands Kapra and Milani. Kapra is the brand which 
De Beeldhouwwinkel brings their self-designed tools to the market. The stones, which are available on request, are recovered in different ways from quarries 
all over the world.De Beeldhouwwinkel not only sells tools and materials, but also takes great pleasure in sharing their knowledge and experience. Their 

Sculpting and 
Modelling

We carry a wide variety of lesson books. They are available with lined or unlined pages, grids, and lined for music. Some have both plain pages and lined 
pages. We strive to offer a lesson book to fit each need and budget.

Main Lesson Books / 
Exercise Books

Handwriting is a disappearing cultural skill. Writing by hand is an important developmental skill, beginning with writing one’s name to learning to use decora-
tive script and calligraphy. Children love learning and using letters, whether for writing secret notes or for reading them. We offer the finest tools for writing, 
from the first letters to advanced calligraphy.

Moreover, here are the items that teachers need to complete their classroom supplies. Included are blackboard chalk, compasses, rulers, mathematical games, 
and much more.

Writing and 
Teaching Materials

Books
Mercurius has a beautiful selection of reference books. Available exclusively at Mercurius are the books; Form Drawing by Peter Giesen and Chalkboard 
Drawing by Paul van Meurs. We also offer books from famous Waldorf authors with topics such as kindergarten play, crafts and designing with paper, felt 
and fairy tale wool.

We are especially proud of our new and beautiful picture books. For example, the classics by Swedish writer, Elsa Beskow, are very popular for children and 
their parents. The beautifully illustrated stories by Daniela Drescher include the most popular picture books today. To complete our assortment, we have Any 
Room for Me, by Loek Koopman, a classic for kindergarten, in which the animals search for shelter in the winter inside a mitten and beautifully illustrated 
storybooks by Marjan van Zeyl .

Unfortunately, we cannot provide all of these books in English, and we thank you in advance for your understanding.
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Fantasie en creativiteit. Een project-dag met een derde klas.



Schilderen



Kinderen zijn van nature kunstenaars. Ze schilderen met plezier en vol overgave. De pret van het creëren en zichzelf op die manier uit te kunnen drukken, is 
hierbij het belangrijkste. Toch zijn ze in staat om fascinerend mooie en originele kunstwerken te maken. Veel beroemde kunstenaars zoals Miró, Klee, Picasso 
en Kandinsky hebben zich laten inspireren door de genialiteit van kinderlijke beeldspraak.

Even belangrijk als de juiste omgeving en stimulans om te tekenen en schilderen is het materiaal. Het mede door kunstpedagogen ontwikkelde materiaal 
zoals: waskrijt, aquarelverf en kleurpotloden, ondersteunen het creatieve proces.
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„DVD nat-in-nat schilderen“  
op pagina 35

„Painting & Drawing in Waldorf Schools: 
Classes 1 to 8 - van Thomas Wildgruber“  
op pagina 189

Stockmar aquarelverf - 
Kleurencirkel kleuren
De kleuren uit de kleurencirkel zijn gebaseerd 
op de kleurenleer van Goethe. De drie primaire 
kleuren rood, blauw en geel bezitten een hoge 
spectrale zuiverheid en transparantie. Met deze 
kleuren kan een complete kleurencirkel worden 
geschilderd. Kleuren uit de kleurencirkels zijn bij-
zonder geschikt voor kleuters en de eerste klassen 
van de lagere school.

Stockmar kleurencirkel kleuren

cirkelkleur - 250 ml flacon 
PE-fles à 250 ml, 3 kleuren verkrijgbaar
kleur: 51 rood /kleurencirkel ¦ 55 geel/kleurencirkel ¦  
59 blauw/kleurencirkel

art. nr: 850410--

cirkelkleur - 50 ml flacon 
PE-fles à 50 ml, 3 kleuren verkrijgbaar
kleur: 51 rood /kleurencirkel ¦ 55 geel/kleurencirkel ¦  
59 blauw/kleurencirkel

art. nr: 850420--

51 rood /kleurencirkel 55 geel/kleurencirkel 59 blauw/kleurencirkel

Stockmar aquarelverven en kleurencirkelverf: 
creatief voedsel voor de zintuigen

➲➲ helderheid en zuiverheid van de kleuren werken op het gezichtsvermogen

➲➲ transparantie van de kleuren appelleert aan de zin van leven 

➲➲ verloop van de kleuren (bijvoorbeeld bij nat-in-nat),  
helpt de bewegingszin te ontwikkelen 

➲➲ kleurschakeringen beïnvloeden de evenwichtszin



19Schi lderen

www.mercurius- international .com

01 karmijnrood 38 vuurrood 60 Florentine rood 02 vermiljoen 33 oranje

04 goudgeel 05 citroengeel 08 blauwgroen 36 sapgroen 35 turkoois

19 kobaltblauw 10 ultramarijnblauw 18 Pruisisch blauw 31 indigo 34 mauve

12 roodviolet 37 sienna gebrand 13 roodbruin 16 wit 15 zwart

Stockmar aquarelverf
Stockmar aquarelverven staan bekend om hun 
hoge lazuurgeschiktheid, natuurlijke transpa-
rantie en hoge lichtechtheid. Het kleurenpalet is 
samengesteld op basis van de kleurenleer van 
Goethe. Alle kleurtinten zijn zo afgestemd, dat 
ze goed met elkaar kunnen worden gemengd. 
Harmonische tussenliggende tinten en contour-
vrije verflagen zijn ook bij nat-in-nat techniek 
gegarandeerd. Stockmar aquarelverf wordt veel 
gebruikt bij kunstonderwijs op school en op de 
kleuterschool. De onschadelijke aquarelverf dekt 
goed en kan ook na opdrogen volledig opnieuw 
opgelost worden.

85041010 / 85042010 

Helderheid en transparantie

➲➲ harmonieuze kleuren volgens Goethe’s kleurencirkel

➲➲ kleuren zijn onderling goed mengbaar

➲➲ contour vrije kleurovergangen

➲➲ grote helderheid

➲➲ geschikt voor nat-in-nat

➲➲ hoge lichtechtheid

➲➲ zeer zuinig in gebruik

85041001 / 85041002 / 85041004 / 85041005 / 85041010 / 85041018

Stockmar aquarelverf

Aquarelverf - 250 ml 
PE-fles à 250 ml, 20 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 04 goudgeel ¦ 05 citroengeel ¦  
08 blauwgroen ¦ 10 ultramarijnblauw ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦  
15 zwart ¦ 16 wit ¦ 18 Pruisisch blauw ¦ 19 kobaltblauw ¦ 31 indigo ¦  
33 oranje ¦ 34 mauve ¦ 35 turkoois ¦ 36 sapgroen ¦ 37 sienna gebrand ¦ 
38 vuurrood ¦ 60 Florentine rood

art. nr: 850410--

Aquarelverf - 50 ml 
PE-fles à 50 ml, 19 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 04 goudgeel ¦ 05 citroengeel ¦ 
08 blauwgroen ¦ 10 ultramarijnblauw ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 
15 zwart ¦ 16 wit ¦ 18 Pruisisch blauw ¦ 19 kobaltblauw ¦ 31 indigo ¦ 
33 oranje ¦ 34 mauve ¦ 35 turkoois ¦ 36 sapgroen ¦ 37 sienna gebrand 
¦ 38 vuurrood

art. nr: 850420--
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1 Plantaardige aquarelverf

Plantaardige aquarelverf 50 ml
glas à 50 ml, 13 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 kamala oranje ¦ 04 kruis-
doorn goudgeel ¦ 05 reseda citr.geel ¦ 07 bladgroen ¦ 09 indigo blauw 
¦ 11 alkanna violet ¦ 14 catechu roodbruin ¦ 15 blauwhout zwart ¦  
30 walnoot bruin ¦ 31 meekrap rood (rein) ¦ 35 indigo roodviolet

art. nr: 850220--

Plantaardige aquarelverf 25 ml
glas à 25 ml, 13 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 kamala oranje ¦ 04 kruis-
doorn goudgeel ¦ 05 reseda citr.geel ¦ 07 bladgroen ¦ 09 indigo blauw 
¦ 11 alkanna violet ¦ 14 catechu roodbruin ¦ 15 blauwhout zwart ¦  
30 walnoot bruin ¦ 31 meekrap rood (rein) ¦ 35 indigo roodviolet

art. nr: 850230--

2 Plantaardig pigment

Plantaardig poederpigment 50 ml
glas à 50 ml, 14 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 kamala oranje ¦ 04 kruis-
doorn goudgeel ¦ 05 reseda citr.geel ¦ 07 bladgroen ¦ 09 indigo blauw 
¦ 11 alkanna violet ¦ 12 roodhout purper ¦ 14 catechu roodbruin ¦  
15 blauwhout zwart ¦ 30 walnoot bruin ¦ 31 meekrap rood (rein) ¦  
35 indigo roodviolet

art. nr: 850221--

Plantaardig poederpigment 10 ml
glas à 10 ml, 8 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 04 kruisdoorn goudgeel ¦  
05 reseda citr.geel ¦ 07 bladgroen ¦ 09 indigo blauw ¦ 31 meekrap 
rood (rein) ¦ 35 indigo roodviolet

art. nr: 850241--

3 Was-harsemulsie
Bindmiddel (was-harsemulsie) voor aquarelverf en 
plantaardige verf.
150 ml
glas à 150 ml

art. nr: 85025000

1000 ml
PE-jerrycan à 1000 ml

art. nr: 85025010

4 Vijzel met stamper
Speciaal voor de Artemis poederpigmenten is er deze 
vijzel voor het mengen van het pigment met het 
bindmiddel.
karton, 1 stuk, diam. 7 cm

art. nr: 85086000

4

3

2

1
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Artemis plantaardige 
aquarelverf
Aquarelverf van Artemis brengt het karakteris-
tieke van plantaardige verf, het levendige en het 
van binnen oplichtende, op zeer fraaie wijze naar 
voren. De transparante plantaardige aquarelverf 
is geschikt voor alle aquareltechnieken, bij lazuur- 
of stapeltechnieken worden de kleuren bijzonder 
intensief.

Artemis plantaardige aquarelverf is verkrijgbaar 
als gebruiksklare vloeibare verf en als pigment. 
Om optimale resultaten te behalen moet de 
stroperige verfpasta zorgvuldig met een penseel 
worden geroerd en daarna lichtjes met water wor-
den verdund.

Ingedroogde verf kan heel gemakkelijk met water 
weer klaar voor gebruik worden gemaakt. Voor 
het schilderen met pigmenten moet als bindmid-
del een was-harsemulsie, bijvoorbeeld van Arte-
mis, worden toegevoegd. Bij het drogen krijgen 
de pigmenten doordat ze in de hars zijn gebed een 
bijzondere glans.

Aangesproken potjes en geprepareerde verf kan 
het beste in de koelkast worden bewaard.

De verhouding inhoud (afvulgewicht in grammen) tot flesformaat 
(in ml) vindt u in de volgende tabel:

01 karmijnrood 02 vermiljoen 31 meekrap rood 
(rein)

03 kamala oranje 04 kruisdoorn 
goudgeel

05 reseda citr.geel 07 bladgroen 11 alkanna violet

09 indigo blauw 35 indigo roodviolet 14 catechu roodbruin 30 walnoot bruin 15 blauwhout zwart

01 karmijnrood 02 vermiljoen 31 meekrap rood 
(rein)

03 kamala oranje 04 kruisdoorn 
goudgeel

05 reseda citr.geel 07 bladgroen 09 indigo blauw

11 alkanna violet 35 indigo roodviolet 12 roodhout purper 14 catechu roodbruin 30 walnoot bruin 15 blauwhout zwart

kleur nr. 10 ml 0.34 fl.oz 50 ml 1.7 fl.oz

01, 31 8 g 0.28 oz 40 g 1.41 oz

02, 04, 05 6 g 0.21 oz 30 g 1.06 oz

03, 11, 14, 30 – – 30 g 1.06 oz

09, 35 5 g 0.18 oz 25 g 0.88 oz

07 3 g 0.11 oz 20 g 0.71 oz

12 – – 14 g 0.49 oz

15 – – 20 g 0.71 oz
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NIEUW: Penselen met synthetisch haar
Naast onze penselen met natuurlijk haar hebben we nu ook nieuw ontwikkelde penselen met innova-
tieve synthetische haren die zeer geschikt zijn voor nat-in-nat schilderen, sluieren en aquarelleren. Deze 
niet-natuurlijke haren hebben alle goede eigenschappen van de bekende natuurlijke haren. Op sommige 
vlakken overtreffen deze penselen zelfs de penselen met natuurlijk haar.

Vooral op het gebied van opname en afgifte van water en/of verf zijn de synthetische haren onovertroffen. 
Deze platte synthetische penselen zijn verkrijgbaar in “marterhaar-kwaliteit” en “runderhaar-kwaliteit”.

Penselen
Al onze penselen zijn volledig FSC gecertificeerd. Het benodigde berkenhout wordt verkregen uit verant-
woorde en gecontroleerde bosbouw in Duitsland en de Baltische staten.

De was die wordt gebruikt om de stelen te impregneren is volledig op natuurlijke basis. Het grote 
voordeel van deze “coating” is dat water en verf geen nadelige invloed hebben op de steel en deze zou 
kunnen beschadigen. De steel heeft een mooie natuurlijke “look” en voelt wat ruwer aan dan wanneer 
deze gelakt zou zijn, wat de grip van het penseel ten goede komt. 

De haren zijn zacht, flexibel en vormvast, hebben een hoge opname- en afgiftecapaciteit en zijn bij uit-
stek geschikt voor alle technieken met aquarelverven. Dit geldt voor zowel onze penselen met natuurlijk 
haar, maar ook voor onze geheel nieuwe synthetische penselen.

Indien deze kwaliteitspenselen goed worden gebruikt, gereinigd en opgeborgen, gaan ze jarenlang mee 
zonder uitval van haren en/of vormverlies. Maak geen gebruik van synthetische en chemische middelen; 
niet bij het schilderen maar ook niet bij het schoonmaken. Gewoon onder de kraan met lauwwarm (niet 
te heet) water afspoelen. Het belangrijkste is om het penseel na gebruik hangend te laten drogen, met 
de haren naar beneden. Op deze manier geeft u het water de kans om uit de bus (bevestiging van de 
haren aan de steel) te lopen zodat de lijm niet wordt opgelost. 

Ons product: het penseel ophangsysteem (art.nr. 25916000) is hierbij een uitstekend hulpmiddel.

Penselen met natuurlijk haar
Het belangrijkste werktuig voor de schilder is en blijft het penseel. Hier vindt u hoogwaardige kunste-
naarspenselen van natuurlijk haar. Penselen van Iltis (haren uit de staart van een poolmarter) zijn bij 
uitstek geschikt voor aquareltechnieken. Penselen van varkenshaar zijn bijzonder stevig en o.a. geschikt 
voor plakaatverf. Tot de penselen van runderhaar behoren de spits toelopende kattentongpenselen en 
de klassieke, vlakke Waldorf- en kleuterpenseel, deze laatste hebben een extra korte steel, en de pen-
selen met ronde punt voor de fijne lijntjes.

Vrijeschool waardige  
kwaliteit

➲➲ zachte runderharen 

➲➲ plat model; optimale verfopname,  
rijke afgifte

➲➲ zeer handzame steel, voor kleuters  
extra kort

➲➲ zeer veel verschillende breedtes

➲➲ ideaal voor alle aquarellen  
nat-in-nat technieken

➲➲ zeer hoog vormbehoud

➲➲ duurzaam en robuust

GESCHIKT VOOR penseel  
varkenshaar

penseel  
runderhaar

penseel  
marterhaar

synthetisch  
runderhaar

synthetisch  
marterhaar

nat-in-nat matig goed uitstekend uitstekend uitstekend

sluieren matig goed uitstekend uitstekend uitstekend

aquarelleren matig goed uitstekend uitstekend uitstekend

plakkaatverf goed matig matig goed goed

vorm haren plat recht plat recht - rond - 
kattetong

plat recht plat recht plat recht

prijsklasse laag midden hoog midden hoog
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1 Penseel marterhaar plat
Het penseel van marterhaar is nog iets zachter dan 
die van runderhaar, maar behoudt desondanks zijn 
stabiele vorm. Vanwege de goede eigenschappen bij 
het aquarelleren wordt dit penseel veel gebruikt bij 
schildertherapie.
Nr. 6
breedte: 6 mm, lengte: 30 cm

art. nr: 25520006

Nr. 8
breedte: 8 mm, lengte: 30 cm

art. nr: 25520008

Nr. 10
breedte: 10 mm, lengte: 30 cm

art. nr: 25520010

Nr. 12
breedte: 12 mm, lengte: 30 cm

art. nr: 25520012

Nr. 14
breedte: 14 mm, lengte: 30 cm

art. nr: 25520014

Nr. 16
breedte: 16 mm, lengte: 31 cm

art. nr: 25520016

Nr. 18
breedte: 18 mm, lengte: 32 cm

art. nr: 25520018

Nr. 20
breedte: 20 mm, lengte: 33 cm

art. nr: 25520020

Nr. 22
breedte: 22 mm, lengte: 33 cm

art. nr: 25520022
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1 Penseel runderhaar plat
Het klassieke Waldorf-schoolpenseel met een natuurlij-
ke steel en zachte runderharen. Bij goed onderhoud 
blijft dit penseel zeer lang goed. Voor de lagere 
klassen raden we een dikte van 16, 18 of 20 aan, voor 
de kleuterschool 20 of 22.
Nr. 4
breedte: 4 mm, lengte: 30 cm

art. nr: 25525004

Nr. 6
breedte: 6 mm, lengte: 30 cm

art. nr: 25525006

Nr. 8
breedte: 8 mm, lengte: 30 cm

art. nr: 25525008

Nr. 10
breedte: 10 mm, lengte: 30 cm

art. nr: 25525010

Nr. 12
breedte: 12 mm, lengte: 31 cm

art. nr: 25525012

Nr. 14
breedte: 14 mm, lengte: 31 cm

art. nr: 25525014

Nr. 16
breedte: 16 mm, lengte: 32 cm

art. nr: 25525016

Nr. 18
breedte: 18 mm, lengte: 32 cm

art. nr: 25525018

Nr. 20
breedte: 20 mm, lengte: 32 cm

art. nr: 25525020

Nr. 22
breedte: 22 mm, lengte: 32 cm

art. nr: 25525022

Nr. 24
breedte: 24 mm, lengte: 32 cm

art. nr: 25525024
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2 Penseel runderhaar kattentong
Penseel met schuin afgesneden zachte runderharen. 
Dit penseel wordt zowel bij het kunstonderwijs in de 
bovenbouw als bij schilderlessen veel gebruikt.
Nr. 4
breedte: 4 mm, lengte: 29,5 cm

art. nr: 25526004

Nr. 6
breedte: 6 mm, lengte: 30 cm

art. nr: 25526006

Nr. 8
breedte: 8 mm, lengte: 30 cm

art. nr: 25526008

Nr. 10
breedte: 10 mm, lengte: 30 cm

art. nr: 25526010

Nr. 12
breedte: 12 mm, lengte: 30,5 cm

art. nr: 25526012

Nr. 14
breedte: 14 mm, lengte: 30,5 cm

art. nr: 25526014

Nr. 16
breedte: 16 mm, lengte: 30,5 cm

art. nr: 25526016

Nr. 18
breedte: 18 mm, lengte: 31,5 cm

art. nr: 25526018

Nr. 20
breedte: 20 mm, lengte: 31,5 cm

art. nr: 25526020

Nr. 22
breedte: 22 mm, lengte: 31,5 cm

art. nr: 25526022

Nr. 24
breedte: 24 mm, lengte: 32,5 cm

art. nr: 25526024
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1 Penseel runderhaar rond
Een penseel voor fijne streken, gemaakt van hoog-
waardig licht runderhaar dat in een vernikkelde ring 
bijeen wordt gehouden.
Nr. 02 - 2 mm
diam. 2 mm, lengte: 17 cm

art. nr: 25527002

Nr. 04 - 3 mm
diam. 3 mm, lengte: 17 cm

art. nr: 25527004

Nr. 06 - 4 mm
diam. 4 mm, lengte: 17 cm

art. nr: 25527006

Nr. 08 - 5 mm
diam. 5 mm, lengte: 19 cm

art. nr: 25527008

Nr. 10 - 6 mm
diam. 6 mm, lengte: 22 cm

art. nr: 25527010

Nr. 12 - 7 mm
diam. 7 mm, lengte: 22 cm

art. nr: 25527012

Nr. 14 - 9 mm
diam. 9 mm, lengte: 22 cm

art. nr: 25527014

Nr. 16 - 10 mm
diam. 10 mm, lengte: 22 cm

art. nr: 25527016
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4 Penseel runderhaar gebogen

Nr. 18
breedte: 18 mm, lengte: 31 cm

art. nr: 25522018

Nr. 22
breedte: 18 mm, lengte: 31 cm

art. nr: 25522022

5 Penseel marterhaar gebogen

Nr. 18
breedte: 18 mm, lengte: 31 cm

art. nr: 25522118

Nr. 22
breedte: 22 mm, lengte: 31,5 cm

art. nr: 25522122

Penseel gebogen
Deze gebogen (knik) platte penselen zijn zeer 
geschikt voor kinderen en volwassenen die door 
bijvoorbeeld een motorische beperking niet in 
staat zijn om met een recht penseel te werken. 
Het penseel wordt dan ook veel gebruikt in de er-
gotherapeutische sector. Dit gebogen penseel is 
verkrijgbaar in marter- en runderhaar, beide uit-
stekend geschikt voor nat in nat technieken.

2 Penseel runderhaar plat  
met korte greep - voor kleuters

Het is voor kleine kinderen vaak moeilijk om een 
penseel stabiel vast te houden. Daarom hebben we dit 
speciale penseel met korte steel in ons assortiment. 
Dit penseel heeft zachte runderharen en een roestvrije 
gesloten ring.
Nr. 18
breedte: 18 mm, lengte: 22 cm

art. nr: 25528018

Nr. 20
breedte: 20 mm, lengte: 22 cm

art. nr: 25528020

Nr. 22
breedte: 22 mm, lengte: 22 cm

art. nr: 25528022

3 Penseel runderhaar  
met speciaal gewelfde steel

Nr. 10
breedte: 10 mm, lengte: 22 cm, rond

art. nr: 25523010

Nr. 16
breedte: 16 mm, lengte: 22 cm, plat

art. nr: 25523016

Penseel runderhaar  
gewelfde steel
Deze 2 penselen worden ook gebruikt in de ergo-
therapie. Door de speciale vorm zijn ze uitstekend 
geschikt voor kinderen en volwassenen met een 
motorische beperking e/o handicap. Door hun 
uitgekiende balans maken deze penselen het zelfs 
mogelijk om met de tenen te schilderen. Ook deze 
penselen zijn voorzien van een bruine wascoating.
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Speciaal penseel  
eivormig
Deze penselen hebben een korte en dikke steel 
(eivorm), hierdoor kunnen ze goed en stevig vast-
gepakt worden in de hand (vuist). Door de speci-
ale vorm zijn ze uitstekend geschikt voor kinderen 
en volwassenen met een motorische beperking 
en/of handicap. Deze penselen worden ook ge-
bruikt in de ergotherapie. Ze zijn beschikbaar met 
een ronde of een platte kwast in runder- en mar-
terhaar en voorzien van een bruine wascoating.

Penseel marterhaar eivormig plat

Nr. 16
Breedte: 16 mm, lengte 13 cm, dikte steel 3 cm

art. nr: 25523216

4

Penseel marterhaar eivormig rond

Nr. 14
Breedte: 9 mm, lengte 13 cm, dikte steel 3 cm

art. nr: 25523214

3

Penseel runderhaar eivormig plat

Nr. 16
Breedte: 16 mm, lengte 13 cm, dikte steel 3 cm

art. nr: 25523116

2

Penseel runderhaar eivormig rond 

Nr. 14
Breedte: 9 mm, lengte 13 cm, dikte steel 3 cm

art. nr: 25523114

1
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5 Penseel varkenshaar plat
Onze voordelig geprijsde alternatieven. Dit penseel is 
van middelzacht Chinees varkenshaar. Ondanks hun 
gunstige prijs is de steel met natuurlijke verf gelakt en 
is daardoor beschermd tegen vochtigheid. De ring is 
roestvrij, gesloten en met een dubbele groef bevestigd 
aan de steel.
Nr. 02 - 3 mm
breedte: 3 mm, lengte: 34 cm

art. nr: 25510002

Nr. 04 - 6 mm
breedte: 6 mm, lengte: 34 cm

art. nr: 25510004

Nr. 06 - 10 mm
breedte: 10 mm, lengte: 34 cm

art. nr: 25510006

Nr. 08 - 14 mm
breedte: 14 mm, lengte: 34 cm

art. nr: 25510008

Nr. 10 - 18 mm
breedte: 18 mm, lengte: 34 cm

art. nr: 25510010

Nr. 11 - 20 mm
breedte: 20 mm, lengte: 34 cm

art. nr: 25510011

Nr. 12 - 22 mm
breedte: 22 mm, lengte: 34 cm

art. nr: 25510012
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1 Penseel synthetisch marterhaar – plat 
Het penseel van synthetisch marterhaar is nog iets 
zachter dan dat van runderhaar, de haren zijn ook 
iets langer. Desondanks behoudt de kwast zijn 
stabiele vorm. Vanwege de goede eigenschappen bij 
het aquarelleren wordt dit penseel veel gebruikt bij 
schildertherapie. 
Nr. 6
breedte 6 mm, lengte 30 cm

art. nr: 25540006

Nr. 8
breedte 8 mm, lengte 30 cm

art. nr: 25540008

Nr. 10
breedte 10 mm, lengte 30 cm

art. nr: 25540010

Nr. 12
breedte 12 mm, lengte 30 cm

art. nr: 25540012

Nr. 14
breedte 14 mm, lengte 30 cm

art. nr: 25540014

Nr. 16
breedte 16 mm, lengte 31 cm

art. nr: 25540016

Nr. 18
breedte 18 mm, lengte 32 cm 

art. nr: 25540018

Nr. 20
breedte 20 mm, lengte 33 cm

art. nr: 25540020

Nr. 22
breedte 22 mm, lengte 33 cm

art. nr: 25540022

Synthetische penselen 
Mercurius is al langere tijd op zoek naar een per-
fect synthetisch penseel waarmee het óók moge-
lijk is om bijv. nat-in-nat te schilderen, te sluieren, 
aquarelleren, etc. We hebben nu een penseel 
gevonden dat werkelijk een doorbraak is op het 
gebied van synthetische penselen. Het penseel 
evenaart niet alleen de penselen met natuurlijk 
(varken, rund of marter) haar maar overtreft deze 
zelfs. De haren zijn zacht, flexibel en vormvast en 
de opname-en afgiftecapaciteit is bijzonder hoog.

Deze perfecte schildereigenschappen, een volledi-
ge FSC certificering en het feit dat synthetische 
haren bijdragen aan een oplossing met betrekking 
tot de schaarste van dierlijke haren, hebben er-
voor gezorgd dat deze penselen het kwaliteits-
merk AMS krijgen. Wij raden dit penseel dan ook 
van harte aan voor zowel natte technieken als ook 
voor plakkaat, olie, acryl, etc.

Net als onze natuurlijke marter- en runderhaar 
penselen, is ook dit synthetische penseel in twee 
kwaliteiten leverbaar; synthetisch marterhaar en 
synthetisch runderhaar.
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Penseel synthetisch runderhaar – plat
Dit penseel zal, net als zijn klassieke tegenhanger met 
natuurlijk runderhaar, in nagenoeg alle Vrije scholen 
wereldwijd worden gebruikt bij de schilderlessen. Voor 
de lagere klassen raden we een dikte van 16,18 of 20 
aan, voor de kleuterschool 20, 22 of 24.
Nr. 4
breedte 4 mm, lengte 30 cm

art. nr.: 25545004

Nr. 6
breedte 6 mm, lengte 30 cm

art. nr.: 25545006

Nr. 8
breedte 8 mm, lengte 30 cm

art. nr.: 25545008

Nr. 10
breedte 10 mm, lengte 30 cm

art. nr.: 25545010

Nr. 12
breedte 12 mm, lengte 30 cm

art. nr.: 25545012

Nr. 14
breedte 14 mm, lengte 31 cm

art. nr.: 25545014

Nr. 16
breedte 16 mm, lengte 31 cm

art. nr.: 25545016

Nr. 18
breedte 18 mm, lengte 32 cm

art. nr.: 25545018

Nr. 20
breedte 20 mm, lengte 33 cm

art. nr.: 25545020

Nr. 22
breedte 22 mm, lengte 33 cm

art. nr.: 25545022

Nr. 24
breedte 24 mm, lengte 33 cm

art. nr.: 25545024

2
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1 Penseel synthetisch runderhaar plat  
met korte greep - voor kleuters

No. 18
breedte: 18 mm, lengte: 22 cm

art. nr: 25548018

No. 20
breedte: 20 mm, lengte: 22 cm

art. nr: 25548020

No. 22
breedte: 22 mm, lengte: 22 cm

art. nr: 25548022

Penseel synthetisch  
runderhaar plat  
met korte greep -  
voor kleuters
Het is voor kleine kinderen vaak moeilijk om een 
penseel stabiel vast te houden. Daarom hebben 
we dit speciale penseel met korte steel in ons as-
sortiment. Het penseel heeft zachte synthetische 
runderharen en een roestvrije gesloten ring.

2 Penseel synthetisch runderhaar  
met speciaal gewelfde steel

No. 10
breedte: 10 mm, lengte: 22 cm, rond

art. nr: 25543010

No. 16
breedte: 16 mm, lengte: 22 cm, plat

art. nr: 25543016

Penseel synthetisch  
runderhaar  
speciaal gewelfd
Deze 2 penselen worden ook gebruikt in de er-
gotherapie. Door de speciale vorm zijn ze uit-
stekend geschikt voor kinderen en volwassenen 
met een motorische beperking en/of handicap. 
Door hun uitgekiende balans maken deze pense-
len het zelfs mogelijk om met de tenen te schilde-
ren. Deze penselen zijn voorzien van een bruine 
wascoating.
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Speciaal penseel  
synthetisch haar  
eivormig
Deze penselen hebben een korte en dikke steel 
(eivorm), hierdoor kunnen ze goed en stevig vast-
gepakt worden in de hand (vuist). Door de speci-
ale vorm zijn ze uitstekend geschikt voor kinderen 
en volwassenen met een motorische beperking 
en/of handicap. Deze penselen worden ook ge-
bruikt in de ergotherapie. Ze zijn beschikbaar 
met een ronde of een platte kwast in synthetisch 
runder- en marterhaar en voorzien van een bruine 
wascoating.

3 Penseel synthetisch runderhaar eivormig 
rond

No. 14
Breedte: 9 mm, lengte 13 cm, dikte steel 3 cm

art. nr: 25543114

4 Penseel synthetisch runderhaar eivormig 
plat

No. 16
Breedte: 16 mm, lengte 13 cm, dikte steel 3 cm

art. nr: 25543116

5 Penseel synthetisch marterhaar eivormig 
rond

No. 14
Breedte: 9 mm, lengte 13 cm, dikte steel 3 cm

art. nr: 25543214

6 Penseel synthetisch marterhaar eivormig 
plat

No. 16
Breedte: 16 mm, lengte 13 cm, dikte steel 3 cm

art. nr: 25543216
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Overzicht schilderpapier

GESCHIKT VOOR Aquarelpapier  
Mercurius  
150 g/m²

Aquarelpapier  
Mercurius  
200 g/m²

Aquarelpapier  
Mercurius  
250 g/m²

Therapeutenpapier  
80 g/m²

vormtekenen matig matig matig uitstekend

nat-in-nat goed goed goed redelijk

sluieren uitstekend uitstekend uitstekend matig

aquarelleren uitstekend uitstekend uitstekend matig

plakkaatverf matig matig matig nvt

verfopname goed goed goed redelijk

wateropname uitstekend uitstekend uitstekend goed

nat maken met spons goed goed goed goed

weken uitstekend uitstekend uitstekend matig

opdrogen uitstekend uitstekend uitstekend matig

kleur wit wit wit creme

verpakking 100 / 200 / 500 100 50 500 / blok

formaten 30,5x43 cm  
43x61 cm 

35x50 cm  
50x70 cm

25x35 cm  
35x50 cm 

25x32,5 cm  
32,5x44 cm  
50x65 cm  

25x32 cm (blok)  
32x44 cm (blok)

prijsklasse hoog hoog hoog laag

GESCHIKT VOOR Therapeutenpapier  
Zweeds  

140 g/m²

Teken en schilderpapier  
160 g/m²

Bamboo papier  
120 g/m²

Mandala papier  
170 g/m²

vormtekenen goed goed goed goed

nat-in-nat goed nvt uitstekend matig

sluieren goed nvt uitstekend matig

aquarelleren matig nvt matig redelijk

plakkaatverf matig goed matig goed

verfopname goed nvt uitstekend matig

wateropname goed nvt uitstekend matig

nat maken met spons goed nvt uitstekend redelijk

weken goed nvt uitstekend redelijk

opdrogen goed nvt uitstekend redelijk

kleur creme wit creme wit

verpakking 250 500 250 100

formaten 24x32 cm  
32x44 cm  
40x48 cm 
50x64 cm

25x32,5 cm 
32,5x44 cm 
50x65 cm

25x32,5 cm 
32,5x44 cm 
50x65 cm

5x5 cm 
10x10 cm 
12x12 cm 
15x15 cm 
20x20 cm 
30x30 cm 
40x40 cm 
50x50 cm

prijsklasse middel middel hoog middel
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1 Aquarelpapier Mercurius 150 g/m²
Aquarelpapier van de hoogste kwaliteit, door Hah-
nemühle gemaakt voor Mercurius. Zuurvrij middel-
zwaar aquarelpapier, het beste resultaat bereikt u op 
een egale ondergrond.
30,5x43 cm - 200 vel
200 vel, 30,5x43 cm, 150 g/m², zuurvrij

art. nr: 10310112

30,5x43 cm - 500 vel
500 vel, 30,5x43 cm, 150 g/m², zuurvrij

art. nr: 10310002

43x61 cm - 100 vel
100 vel, 43x61 cm, 150 g/m², zuurvrij

art. nr: 10310100

43x61 cm - 500 vel
500 vel, 43x61 cm, 150 g/m², zuurvrij

art. nr: 10310001

2 Aquarelpapier Mercurius 200 g/m²
Zwaar aquarelpapier van de hoogste kwaliteit, door 
Hahnemühle gemaakt voor Mercurius. Zuurvrij zwaar 
aquarelpapier, het beste resultaat bereikt u op een 
egale ondergrond.
35x50 cm - 100 vel
100 vel, 35x50 cm, 200 g/m², zuurvrij

art. nr: 10310214

50x70 cm - 100 vel
100 vel, 50x70 cm, 200 g/m², zuurvrij

art. nr: 10310212

3 Aquarelpapier Mercurius 250 g/m²
Zeer zwaar aquarelpapier van de hoogste kwaliteit, 
door Hahnemühle gemaakt voor Mercurius. Zuurvrij 
zwaar aquarelpapier, het beste resultaat bereikt u op 
een egale ondergrond.
25x35 cm - 50 vel
50 vel, 25x35 cm, 250 g/m², zuurvrij

art. nr: 10310404

35x50 cm - 50 vel
50 vel, 35x50 cm, 250 g/m², zuurvrij

art. nr: 10310402

DVD nat-in-nat schilderen
In dit 38 minuten durende video drieluik demonstreren 
kinderen van een Vrijeschool het nat-in-nat-schilderen. 
In het eerste deel zie je WAT het is, in het tweede 
HOE het wordt gedaan en in het derde vertellen een 
schoolleider, leerkracht en kinderarts WAAROM het 
zo’n belangrijk onderdeel is van het vrijeschoolon-
derwijs.
Dit drieluik is tot stand gekomen in nauwe samenwer-
king tussen Waldorf Communications/SubSoli Films en 
Mercurius B.V.
taal: Nederlands met engelse ondertiteling

art. nr: 68000000

4
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Therapeutenpapier 80 g/m²
Voor minder veeleisende artistieke werken bieden wij 
u dit goedkopere papier. Nat-in-nat schilderpapier. 
Ook uitermate geschikt als schetspapier.
25x32,5 cm - 500 vel
500 vel, 25x32,5 cm, 80 g/m²

art. nr: 10315204

32,5x44 cm - 500 vel
500 vel, 32,5x44 cm, 80 g/m²

art. nr: 10315202

50x65 cm - 500 vel
500 vel, 50x65 cm, 80 g/m²

art. nr: 10315201

24x32 cm - blok 100 vel
blok, 100 vel, 24x32 cm, 80 g/m²

art. nr: 10315210

32x44cm - blok 100 vel
blok, 100 vel, 32x44 cm, 80 g/m²

art. nr: 10315211

1

2 Therapeutenpapier Zweeds 140 g/m²
Zware kwaliteit therapeutenpapier uit Zweden, 
geschikt voor het nat-in-nat schilderen. Wordt gebruikt 
door scholen en therapeuten.
24x32 cm - 250 vel
250 vel, 24x32 cm, 140 g/m², zuurvrij

art. nr: 10315264

32x44 cm - 250 vel
250 vel, 32x44 cm, 140 g/m², zuurvrij

art. nr: 10315262

40x48 cm - 250 vel
250 vel, 40x48 cm, 140 g/m², zuurvrij

art. nr: 10315263

50x64 cm - 250 vel
250 vel, 50x64 cm, 140 g/m², zuurvrij

art. nr: 10315261

3 Teken en schilderpapier 160 g/m²
Zeer solide en sterk papier, dat zich bijzonder goed 
leent voor de jongste groepen op de lagere school en 
voor de kleuterschool. Beide zijden kunnen worden 
gebruikt en is bijvoorbeeld goed bestand tegen de 
schraap- en krastechnieken met Stockmar waskrijtjes.
25x32,5 cm - 500 vel
500 vel, 25x32,5 cm, 160 g/m², zuurvrij

art. nr: 10360104

32,5x44 cm - 500 vel
500 vel, 32,5x44 cm, 160 g/m², zuurvrij

art. nr: 10360102

50x65 cm - 500 vel
500 vel, 50x65 cm, 160 g/m², zuurvrij

art. nr: 10360101
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4 Bamboo papier 120 g/m²
Dit 120 grams (nat-in-nat) Bamboo papier is verkrijg-
baar in de bekende maten en zit verpakt per 250 vel.
25x32,5 cm
250 vel, 25x32,5 cm, 120 g/m², zuurvrij

art. nr: 10315304

32,5x44 cm
250 vel, 32,5x44 cm, 120 g/m², zuurvrij

art. nr: 10315302

50x65 cm
250 vel, 50x65 cm, 120 g/m², zuurvrij

art. nr: 10315301

5 Mandala papier
Dit mooie zware schetspapier wordt in perfecte 
vierkanten gesneden waardoor het bijzonder geschikt 
is om bijv. mandala’s te tekenen. Dit papier wordt 
veelvuldig gebruikt in o.a. de creatief therapeutische 
sector. Het papier is geschikt voor, potlood, grafiet, 
houtskool, pastels maar ook voor aquarelschilderin-
gen. De formaten 15x15, 20x20 and 30x30 cm zijn 
ook verkrijgbaar in zwart.
wit
100 vel, 170 g/m²
formaten:  
05=5x5 cm 
10=10x10 cm  
12=12x12 cm  
15=15x15 cm  
20=20x20 cm  
30=30x30 cm  
40=40x40 cm  
50= 50x50 cm 

art. nr: 103119--

zwart
100 vel, 150 g/m²
formaten:  
15=15x15 cm  
20=20x20 cm  
30=30x30 cm 

art. nr: 103115--

Bamboo papier
Bamboe is een onuitputtelijke bron en het papier 
wordt op een zeer milieuvriendelijke manier ge-
produceerd. Bamboe is geen houtsoort maar een 
grassoort die ‘verhout’ en razendsnel groeit. Bam-
boe neemt door de snelle groei gemiddeld 2 tot 
2,5 maal zoveel CO² uit de atmosfeer op als hout. 
De plant gaat bodemerosie tegen doordat de 
wortels na het oogsten niet afsterven. Gedroogde 
bamboerepen worden eerst enkele uren in water 
gelegd om te weken. Daarna worden ze op hout-
vuur gekookt met H²O². Dit bleekmiddel heeft 
als groot voordeel dat het niet schadelijk is voor 
het milieu, het wordt tijdens het koken omgezet 
in water en zuurstof. Het enige nadeel is dat het 
enkele uren duurt voordat de bamboe voldoende 
gebleekt is, maar de winst voor het milieu weegt 
hier ruimschoots tegenop.

Eigenschappen van het papier tijdens het gebruik.
Het papier is makkelijk nat te maken, zonder dat er overvloedig water gebruikt dient te worden. Met 
een natte spons erover heen strijken is al voldoende, dus weken is niet nodig. Het water blijft er niet 
als een laagje op liggen, en ook de verf wordt goed opgenomen. Het papier scheurt en bobbelt niet 
wanneer het nat is en droogt ook, zonder de randen te moeten vastplakken, nagenoeg vlak op. Ook 
de zuigende kracht op de vlakke schilderplank, zowel hout als kunststof, is erg hoog. De verf mengt 
waardoor er vele kleurnuances ontstaan, kleuren zijn helder ook na het opdrogen. Het papier droogt 
snel op waarbij verf en water in het papier trekken zodat het veilig en zonder “druipen’ kan worden 
opgeborgen. De volgende dag kost het geen enkele moeite om de verf weer opnieuw in beweging te 
krijgen zodat er meerdere malen aan dezelfde schildering gewerkt kan worden.

Photo: kernpunkt / photocase.de
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1 Houten schilderplank
Watervast verlijmd en gelakt multiplex. Voorzien van 
afgeronde hoeken.
30x40 cm
hout, 30x40 cm, dikte: 10 mm

art. nr: 25920001

40x55 cm
hout, 40x55 cm, dikte: 10 mm

art. nr: 25920002

2 Kunststof schilderplank
Deze eenvoudige schilderplanken zijn gemaakt uit 
gerecyclede, biologisch afbreekbare kunststof.
30x40 cm
kunststof, 30x40 cm, dikte: 3 mm

art. nr: 25920005

40x55 cm
kunststof, 40x55 cm, dikte: 3 mm

art. nr: 25920003

50x55 cm
kunststof, 50x55 cm, dikte: 3 mm

art. nr: 25920007

55x80 cm
kunststof, 55x80 cm, dikte: 3 mm

art. nr: 25920009

Droogrek
Dit zeer fraaie, essenhouten droogrek biedt plaats 
aan 10 schilderplanken, klein en/of groot. Het 
droogrek is zeer eenvoudig te monteren d.m.v. 
2 schroeven en heeft als groot voordeel dat het 
moeiteloos van de muur of deur af te halen is 
zonder gereedschap te gebruiken. Hierdoor is 
het droogrek ook eenvoudig mee te nemen en 
te verplaatsen. De leggers zijn inklapbaar zodat 
het rek nagenoeg geen ruimte inneemt als deze 
niet wordt gebruikt. Zeer praktisch voor kleine 
klassen, of als de schilderingen drogen in kleine 
ruimtes. In het rek passen al onze kunststof schil-
derplanken.

Droogrek voor 10 schilderplanken
essenhout, hoogte: 49 cm, breedte: 39 cm, diepte: 36 cm

art. nr: 50405030

3
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Penseelhouder
Om lang en optimaal van uw mooie penselen te 
kunnen genieten is het essentieel dat deze goed 
worden opgeborgen na het gebruik. De enige ma-
nier waarop dit zou moeten gebeuren is ophangen 
met de haren naar beneden zodat het water kan 
weglopen. Dit is belangrijk, omdat water dat in 
en op het penseel achterblijft, zelfs als deze ligt, 
de lak en de lijm op zal lossen. Hierdoor ontstaan 
er niet alleen scheuren en barsten in de lak, maar 
vallen op den duur ook de haren uit. Deze essen-
houten penseelhouder is gemakkelijk te monte-
ren d.m.v. 2 schroeven, neemt weinig plaats in 
en biedt ruimte voor 15-20 penselen, afhankelijk 
van de dikte. Door de dikke rubberen band is het 
zelfs mogelijk om penselen van verscheidene af-
metingen en diktes naast elkaar op te hangen. 
De houder is gelakt met blanke lak. Afmetingen 
61x11x7 cm.

Penseelhouder voor 15-20 penselen
essenhout, grootte: 61x11x7 cm

art. nr: 25916000

4

5 Kartonnen waterbak
Een geweldig nieuw idee uit Zweden. Deze kartonnen 
(FSC) waterbak is dusdanig geprepareerd dat hij water 
kan bevatten zonder te gaan lekken, ook niet na lange 
tijd. De afmeting, na het in elkaar vouwen, is geschikt 
voor onze meest gangbare papiermaten (25 x 32,5 en 
44 x 32,5 cm). Een makkelijke en goedkope oplossing 
om uw nat-in-nat papier te weken voor een goed 
resultaat bij uw schilderingen. De doos wordt plat (89 
x 57 cm) bij u geleverd met een duidelijke handleiding 
waardoor u hem in een handomdraai verandert in een 
waterbak 52 x 42 x 7 cm.
FSC karton

art. nr: 25917001
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Glazen schaaltjes zonder deksel
Praktische glazen schaaltjes voor aquarelverf. De 
schaaltjes zijn ook geschikt voor lijm of (Oost-Indische) 
inkt.
6 stuks, glas, diam. 6 cm

art. nr: 25910006

1

2 Glazen potje voor (aquarel) verf 50 ml
Praktische glazen potjes voor aquarelverf. Kleuren 
die over blijven kunnen na het schilderen in de potjes 
blijven. Dankzij de dekselsluiting blijven ze nog vele 
dagen geschikt voor gebruik en hoeven ze niet elke 
keer teruggeschud of uitgespoeld te worden. De gla-
zen potjes zijn ook geschikt voor lijm en Oost-Indische 
of gewone inkt.
6 stuks
karton, 6 glaasjes à 50 ml, met deksel

art. nr: 30165043

45 stuks
karton, 45 glaasjes à 50 ml, met deksel

art. nr: 30165044

3 Glazen potje voor (aquarel) verf 100 ml

6 stuks
karton, 6 glaasjes à 100 ml, met deksel

art. nr: 30165343

45 stuks
karton, 45 glaasjes à 100 ml, met deksel

art. nr: 30165344

5 Portfolio

klein - 50x35 cm
van karton, dikte: 3 mm, grootte: 50x35 cm, hoeken met metalen 
beschermkappen

art. nr: 20597102

groot - 50x70 cm
van karton, dikte: 3 mm, grootte: 50x70 cm, hoeken met metalen 
beschermkappen

art. nr: 20597101

4 Uitspoelemmertje voor penselen
Zeer stabiel en stevig wateremmertje dat in een 
groepje van leerlingen gebruikt kan worden om de 
penselen op een nette en simpele wijze uit te spoelen. 
De emmertjes hebben een brede basis (doorsnede 
14 cm) en een prettige hoogte (16 cm) waardoor de 
penseel ook kan blijven staan in de emmer zonder te 
kiepen. Emmertjes zijn stapelbaar en worden geleverd 
in een set van vijf.
Transparant wit plastic, 16x14x16 cm, stapelbaar, set van 5

art. nr: 25918001

Portfolio verzamelmap
In deze klassieke verzamelmap kunnen schilder- 
en tekenwerkstukken worden verzameld. De map 
is zeer stevig uitgevoerd, met een omslag uit 3 
mm dik hard karton en met metalen bescherm-
kapjes ter versterking van de hoeken. De sobere 
witte map laat ruimte voor persoonlijke versierin-
gen. De portfolio verzamelmap is verkrijgbaar in 
twee maten, 50 x 70 cm en 50 x 35 cm.
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Verfpotblokhouders
Ideaal voor het veilig en stabiel gebruik van de 
glazen verfpotjes met deksel. Nu verkrijgbaar met 
nauwkeurig gefreesde gaten speciaal voor de 100 
ml (hoog) potjes en de 50 ml (laag) potjes, zodat 
ze nog steviger staan. Voor de kleuterklassen heb-
ben we nu ook beide blokken in een 3 gaats-uit-
voering.

6 Verfpotblokhouder voor 6 glazen potjes

Met 6 gaten, voor glazen potjes met deksel van 100 ml
beuken, 35x6x3 cm

art. nr: 25915001

Met 6 gaten, voor glazen potjes met deksel van 50 ml
beuken, 35x6x3 cm

art. nr: 25915002

25915001

25915002

7 Verfpotblokhouder voor 3 glazen potjes

Met 3 gaten, voor glazen potjes met deksel van 100 ml
beuken, 18x6x3 cm

art. nr: 25915011

Met 3 gaten, voor glazen potjes met deksel van 50 ml
beuken, 18x6x3 cm

art. nr: 25915012

25915011

25915012

9 Natuurspons - 100% natuurlijk
Een zachte en goed absorberende spons, die het 
aquarelpapier spaart. Dit is een zuiver natuurproduct 
en kan daarom in grootte variëren. Met een scherp 
mes kan de spons in meerdere stukken worden 
gesneden.
1 stuk, variabele groottes

art. nr: 45611102

10 Viscose spons
Deze spons is zeer geschikt om mee te aquarelleren 
en bestaat uit een mengsel van hout- en katoenvezels. 
Als de spons na gebruik goed wordt gedroogd, heeft 
de spons een lange levensduur.
Viscose spons - 1 Stuk
1 stuk, grootte: 11x8x3,5 cm

art. nr: 45611001

Viscose spons - 3 stuks
3 stuks, grootte: 11x8x3,5 cm

art. nr: 45611005

11 Papieren plakband 200 m
Papieren plakband met lijm op waterbasis. Met deze 
tape bevestigd u eenvoudig aquarelpapier op een 
houten of kunststof schilderplank.
Breedte - 36 mm
breedte: 36 mm, lengte: 200 m

art. nr: 30220036

Breedte - 48 mm
breedte: 48 mm, lengte: 200 m

art. nr: 30220048

12 Vijzel met stamper
Speciaal voor de Artemis poederpigmenten is er deze 
vijzel voor het mengen van het pigment met het 
bindmiddel.
karton, 1 stuk, diam. 7 cm

art. nr: 85086000

8 Houten houder voor  
6 schaaltjes zonder deksel

beuken, 40x7x2,5 cm

art. nr: 25915020
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Schetsen, schaduwarcering, detail - vluchtig of permanent: alles is mogelijk met onze tekenmaterialen. Bij ons vindt u Stockmar waskrijt, olie- en pastelkrijt 
van zowel Filia als Rembrandt. We hebben driekantige potloden voor een juiste pengreep, zeskantige, extra dikke of juist dunne - van Mercurius kleurreuzen 
tot en met kunstenaars-potloden van gerenommeerde producenten als Rembrandt, Koh-I-Noor, Caran d’Ache, Stockmar, Lyra en anderen.

Met de AMS aquarelpotloden, exclusief voor Mercurius geproduceerd, hebt u een kleurpotlood en aquarelverf ineen. Houtskool, grafietpotloden en kalli-
grafiepennen completeren ons aanbod. Daarbij leveren wij uiteraard ook de nodige toebehoren; van slijpers, gummen, fixatief e.d., tot aan tekenblokken en 
papier.
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Stockmar waskrijt - omdat kinderen kunstenaars zijn
Stockmar waskrijt laat de kunstenaar in het jonge kind ontwaken. Ze begeleiden onze kinderen van het eerste tekenplezier thuis, op de kleuterschool en on-
derbouw. Al 50 jaar geleden mede ontwikkeld door kunstpedagogen, en nog steeds is het Stockmar waskrijt onmisbaar en essentieel in het kunstonderwijs. 
Ze zijn uniek en ongeëvenaard door hun harmonische, krachtige en gelijkertijd transparante kleuren, de bijenwasgeur en uiteraard de uitstekende teken- en 
kleureigenschappen.

Ze worden vervaardigd zonder toegevoegde vulstoffen en hebben bijzonder veel kleurpigmenten, die hun volledige helderheid door de transparante bijenwas 
ontvouwen. Het waskrijt kan als dekkende kleur worden gebruikt, lazerend, over en door elkaar heen, krassen en schrapen, maar ook smelten.
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Stockmar waskrijtjes dragen bij aan  
de zintuigontwikkeling bij kinderen

➲➲ de harmonieuze kleuren bevorderen het gezichtsvermogen 

➲➲ de natuurlijke geur van bijenwas is weldadig voor de reuk 

➲➲ de kleuren zijn net zo tranparant als het leven zelf

➲➲ de aangename producteigenschappen, zoals de vorm  
en textuur, bevorderen de tastzin

➲➲ het vormtekenen draagt bij aan de motorische ontwikkeling

Mix-technieken met Stockmar waskrijt
Zeer sprekende en levendige tekeningen kunt u krijgen indien u was-
krijt en aquarelverf samen gebruikt. Het gebied of motief dat met 
waskrijt is bedekt neemt de aquarelverf niet op zodat het waskrijt 
daar zichtbaar blijft. 

Het is mogelijk om eerst bepaalde motieven te tekenen/uitwerken 
met krijt en vervolgens over de gehele tekening met verf een achter-
grond te creëren. Ook omgekeerd is het mogelijk.

De kleuren die bij deze mix-technieken ontstaan zijn zeer helder. Dit 
heeft weer alles te maken met de Stockmar kleuren-harmonie in de 
totale lijn van de verschillende producten. De op deze manier gemaakte 
tekeningen/schilderingen zijn zeer consistent en aantrekkelijk.
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stevig en stabiel in de hand

➲➲ stevig en stabiel in de hand

➲➲ fantastisch voor het kleuren van vlakken

➲➲ met pure bijenwas

➲➲ in harmonieuze, op elkaar afgestemde 
kleuren

➲➲ krachtige en toch transparante kleuren

➲➲ voor veel teken- en kleurtechnieken geschikt

➲➲ schoon en plezierig om mee te werken

Stockmar waskrijt – 
blokjes
De wasblokjes, uit hetzelfde materiaal gemaakt 
en in dezelfde kleuren verkrijgbaar als de wasstif-
ten, hebben uitstekende tekeneigenschappen en 
spreken de zintuigen aan. Door hun grootte en 
hun platte vorm zijn ze bijzonder geschikt voor 
kleinere kinderen, aangezien ze vast in de hand 
liggen. Bovendien kunnen kinderen met de blok-
jes goed vlakken kleuren, dikke lagen aanbrengen 
en interessante effecten bewerkstelligen, waarbij 
ze bijv. met de lange kant golven over het papier 
trekken. Vanaf de allereerste “stift”, het onbreek-
bare wasblokje, is het Stockmar assortiment ge-
groeid. Zo ook de artistieke toepassingen.

01 karmijnrood 02 vermiljoen 43 vlammend rood 34 parelroze

03 oranje 04 goudgeel 05 citroengeel 44 zonnegeel

06 geelgroen 45 loofgroen 07 groen 23 olijfgroen

08 blauwgroen 19 kobaltblauw 09 blauw 18 Pruisisch blauw

10 ultramarijnblauw 47 indigo 11 blauwviolet 12 roodviolet

42 magenta 24 roze 17 grijs 20 oker geel

22 omber 21 Venetiaans rood 14 geelbruin 13 roodbruin

15 zwart 16 wit 25 goud 26 zilver
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Assortiment 16 kleuren in blikje
blikken etui, 16 blokken à 41x23x12 mm, met schraper, 16 kleuren 
gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 08 blauwgroen ¦ 09 blauw 
¦ 10 ultramarijnblauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 
14 geelbruin ¦ 15 zwart ¦ 16 wit

art. nr: 85035000

3

Assortiment 12 kleuren in kartonnen 
doosje

vouwdoos, 12 blokken à 41x23x12 mm, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 05 citroengeel ¦  
06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 09 blauw ¦ 10 ultramarijnblauw ¦  
12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 15 zwart ¦ 16 wit

art. nr: 85034200

5

Waldorf assortiment -  
8 blokjes in blikje

blikken etui, 8 blokken à 41x23x12 mm, met schraper,  
8 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 07 groen ¦ 10 ultramarijnblauw ¦ 12 roodviolet

art. nr: 85034001

1

Assortiment aanvullende kleuren  
8 blokjes in blikje

blikken etui, 8 blokken à 41x23x12 mm, met schraper,  
8 kleuren gesorteerd
kleur: 17 grijs ¦ 18 Pruisisch blauw ¦ 19 kobaltblauw ¦ 20 oker geel ¦ 
21 Venetiaans rood ¦ 22 omber ¦ 23 olijfgroen ¦ 24 roze

art. nr: 85035100

4

2 Standaard assortiment 8 blokjes in blikje
blikken etui, 8 blokken à 41x23x12 mm, met schraper,  
8 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 03 oranje ¦ 05 citroengeel ¦ 07 groen ¦  
09 blauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 15 zwart

art. nr: 85034000
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85036026 / 85036025

Losse kleuren
vouwdoos, 12 blokken in één kleur à 41x23x12 mm,  
32 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 08 blauwgroen ¦ 09 blauw 
¦ 10 ultramarijnblauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 
14 geelbruin ¦ 15 zwart ¦ 16 wit ¦ 17 grijs ¦ 18 Pruisisch blauw ¦  
19 kobaltblauw ¦ 20 oker geel ¦ 21 Venetiaans rood ¦ 22 omber ¦  
23 olijfgroen ¦ 24 roze ¦ 25 goud ¦ 26 zilver ¦ 34 parelroze ¦  
42 magenta ¦ 43 vlammend rood ¦ 44 zonnegeel ¦ 45 loofgroen ¦  
47 indigo

art. nr: 850360--

1

01 karmijnrood 02 vermiljoen 43 vlammend rood 34 parelroze 03 oranje 04 goudgeel 05 citroengeel 44 zonnegeel 06 geelgroen

45 loofgroen 07 groen 23 olijfgroen 08 blauwgroen 19 kobaltblauw 09 blauw 18 Pruisisch blauw 10 ultramarijnblauw 47 indigo

11 blauwviolet 12 roodviolet 42 magenta 24 roze 17 grijs 20 oker geel 22 omber 21 Venetiaans rood 14 geelbruin

13 roodbruin 15 zwart 16 wit 25 goud 26 zilver
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5 Combinatieset 8 stiftjes + 8 blokjes  
in een houten kist

houten cassette, 8 blokken + 8 stiften, 1 schraper,  
8 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 03 oranje ¦ 05 citroengeel ¦ 07 groen ¦  
09 blauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 15 zwart

art. nr: 85032549

4 Combinatieset 8 stiftjes + 8 blokjes in 
blikje

blikken etui, 8 blokken en 8 stiften, met schraper, 8 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 03 oranje ¦ 05 citroengeel ¦ 07 groen ¦  
09 blauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 15 zwart

art. nr: 85035061

3 Assortiment 24 kleuren in houten kist
houten cassette, 24 blokken à 41x23x12 mm, met schraper,  
24 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 08 blauwgroen ¦ 09 blauw 
¦ 10 ultramarijnblauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 
14 geelbruin ¦ 15 zwart ¦ 16 wit ¦ 17 grijs ¦ 18 Pruisisch blauw ¦  
19 kobaltblauw ¦ 20 oker geel ¦ 21 Venetiaans rood ¦ 22 omber ¦  
23 olijfgroen ¦ 24 roze

art. nr: 85035600

2 Assortiment 16 kleuren in houten kist
houten cassette, 16 blokken à 41x23x12 mm, met schraper,  
16 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 08 blauwgroen ¦ 09 blauw 
¦ 10 ultramarijnblauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 
14 geelbruin ¦ 15 zwart ¦ 16 wit

art. nr: 85035500
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De klassiekers - onovertroffen

➲➲ met pure bijenwas

➲➲ in harmonieuze op elkaar afgestemde kleuren

➲➲ krachtige en toch transparante kleuren 

➲➲ voor veel teken- en kleurtechnieken geschikt

➲➲ schoon en plezierig om mee te werken

Waldorf-assortiment - 8 stiftjes in blikje
blikken etui, 8 stiften, lengte: 83 mm, diam. 12 mm, met schraper,  
8 kleuren gesorteerd, Waldorf-assortiment
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 07 groen ¦ 10 ultramarijnblauw ¦ 12 roodviolet

art. nr: 85031001

1

01 karmijnrood 43 vlammend rood 02 vermiljoen 03 oranje 04 goudgeel 44 zonnegeel 05 citroengeel 06 geelgroen 07 groen

08 blauwgroen 19 kobaltblauw 09 blauw 18 Pruisisch blauw 10 ultramarijnblauw 47 indigo 11 blauwviolet 12 roodviolet 42 magenta

24 roze 34 parelroze 20 oker geel 14 geelbruin 13 roodbruin 21 Venetiaans rood 22 omber 45 loofgroen 23 olijfgroen

17 grijs 15 zwart 16 wit 25 goud 26 zilver

Stockmar 
waskrijt - stiftjes
Iedereen kent de Stockmar wasstiftjes. Ze vol-
doen aan de hoogste pedagogische, esthetische, 
en kunstzinnige eisen. Door een elegant design, 
een attractieve verpakking, en een plezierige 
(bijenwas-) geur appelleren Stockmar krijtjes aan 
de zintuigen van het kind. Wat een veelvoud en 
helderheid aan kleuren, en wat een verscheiden-
heid in het gebruik! Of ze er nu vet of licht mee 
kleuren, tekenen, schilderen, krassen, of kleuren 
laten “versmelten”, deze krijtjes geven jarenlang 
teken- en kleurplezier. 

Verder worden, door de transparantheid, de kleu-
ren niet vies en grauw, kruimelt het krijt niet, zijn 
ze niet giftig en voldoen aan de hoogste eisen qua 
milieu en gezondheid. Dit alles maakt deze krijtjes 
de beste in hun soort.
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5 Assortiment nr. 2 aanvullende kleuren -  
8 stiften in blikje

blikken etui, 8 stiften, lengte: 83 mm, diam. 12 mm, met schraper,  
8 kleuren gesorteerd, aanvullende kleuren
kleur: 25 goud ¦ 26 zilver ¦ 34 parelroze ¦ 42 magenta ¦ 43 vlammend 
rood ¦ 44 zonnegeel ¦ 45 loofgroen ¦ 47 indigo

art. nr: 85032101

4 Assortiment nr. 1 aanvullende kleuren -  
8 stiften in blikje

blikken etui, 8 stiften, lengte: 83 mm, diam. 12 mm, met schraper,  
8 kleuren gesorteerd, aanvullende kleuren
kleur: 17 grijs ¦ 18 Pruisisch blauw ¦ 19 kobaltblauw ¦ 20 oker geel ¦ 
21 Venetiaans rood ¦ 22 omber ¦ 23 olijfgroen ¦ 24 roze

art. nr: 85032100

Assortiment 16 stiftjes in blikje
blikken etui, 16 stiften, lengte: 83 mm, diam. 12 mm, met schraper,  
16 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 08 blauwgroen ¦ 09 blauw 
¦ 10 ultramarijnblauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 
14 geelbruin ¦ 15 zwart ¦ 16 wit

art. nr: 85032000

3

Assortiment 12 stiften in kartonnen etui
vouwdoos, 12 stiften, lengte: 83 mm, diam. 12 mm,  
12 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 05 citroengeel ¦  
06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 09 blauw ¦ 10 ultramarijnblauw ¦  
12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 15 zwart ¦ 16 wit

art. nr: 85031200

6

2 Standaard assortiment 8 kleuren in blikje
blikken etui, 8 stiften, lengte: 83 mm, diam. 12 mm, met schraper,  
8 kleuren gesorteerd, standaard assortiment
kleur: 01 karmijnrood ¦ 03 oranje ¦ 05 citroengeel ¦ 07 groen ¦  
09 blauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 15 zwart

art. nr: 85031000
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„Vormtekenen - van Peter Giesen“  
op pagina 178

85033025 / 85033026

01 karmijnrood 43 vlammend rood 02 vermiljoen 03 oranje 04 goudgeel 44 zonnegeel 05 citroengeel 06 geelgroen 07 groen

08 blauwgroen 19 kobaltblauw 09 blauw 18 Pruisisch blauw 10 ultramarijnblauw 47 indigo 11 blauwviolet 12 roodviolet 42 magenta

24 roze 34 parelroze 20 oker geel 14 geelbruin 13 roodbruin 21 Venetiaans rood 22 omber 45 loofgroen 23 olijfgroen

17 grijs 15 zwart 16 wit 25 goud 26 zilver

1 Losse kleuren
vouwdoos, lengte: 83 mm, diam. 12 mm, 12 stiften in één kleur,  
32 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 08 blauwgroen ¦ 09 blauw 
¦ 10 ultramarijnblauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 
14 geelbruin ¦ 15 zwart ¦ 16 wit ¦ 17 grijs ¦ 18 Pruisisch blauw ¦  
19 kobaltblauw ¦ 20 oker geel ¦ 21 Venetiaans rood ¦ 22 omber ¦  
23 olijfgroen ¦ 24 roze ¦ 25 goud ¦ 26 zilver ¦ 34 parelroze ¦  
42 magenta ¦ 43 vlammend rood ¦ 44 zonnegeel ¦ 45 loofgroen ¦  
47 indigo

art. nr: 850330--
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4 Combinatieset 8 stiftjes + 8 blokjes  
in een houten kist

houten cassette, 8 blokken + 8 stiften, 1 schraper,  
8 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 03 oranje ¦ 05 citroengeel ¦ 07 groen ¦  
09 blauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 15 zwart

art. nr: 85032549

3 Assortiment 16 stiftjes in houten kist
houten cassette, 16 stiften, lengte: 83 mm, diam. 12 mm,  
met schraper, 16 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 08 blauwgroen ¦ 09 blauw 
¦ 10 ultramarijnblauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 
14 geelbruin ¦ 15 zwart ¦ 16 wit

art. nr: 85032500

2 Assortiment 24 stiftjes in houten kist
houten cassette, 24 stiften, lengte: 83 mm, diam. 12 mm,  
met schraper, 24 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 08 blauwgroen ¦ 09 blauw 
¦ 10 ultramarijnblauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 
14 geelbruin ¦ 15 zwart ¦ 16 wit ¦ 17 grijs ¦ 18 Pruisisch blauw ¦  
19 kobaltblauw ¦ 20 oker geel ¦ 21 Venetiaans rood ¦ 22 omber ¦  
23 olijfgroen ¦ 24 roze

art. nr: 85032600
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2 Filia oliekrijtjes - zwart
kartonnen etui, 12 krijtjes van één kleur, 60x7,5x7,5 mm
kleur: zwart

art. nr: 20725351

Filia pastelkrijt
Al generaties lang worden deze krijtjes uit De-
nemarken gebruikt door kunstenaars en in het 
kunstonderwijs.

De olie-pastelkrijtjes zijn er in 60 verschillende 
kleuren die lichtbestendig zijn en met elkaar wor-
den gemengd. Het krijt heeft een zachte maar 
volle kleurafgifte en een crèmige textuur. Daarom 
zijn ze ook individueel omwikkeld met papier om 
uw vingers schoon te houden. Het krijt kan prima 
worden gemengd met terpentijn of lijnolie. Het 
kan worden aangebracht op (grofkorrelig) papier 
en karton, maar ook op canvas, doek en hout.

Filia oliekrijtjes - Kleur

Oliekrijtjes - 6 kleuren
vouwdoos, 6 krijtjes, 50x7,5x7,5 mm, 6 kleuren gesorteerd
kleur: 51 zwart ¦ 52 donkerbruin ¦ 53 donkerblauw ¦ 56 vermiljoen ¦  
58 geel ¦ 62 donkergroen

art. nr: 20725306

Oliekrijtjes - 9 kleuren
vouwdoos, 9 krijtjes, 50x7,5x7,5 mm, 9 kleuren gesorteerd
kleur: 51 zwart ¦ 52 donkerbruin ¦ 53 donkerblauw ¦ 55 rood ¦  
56 vermiljoen ¦ 57 oranje ¦ 58 geel ¦ 59 wit ¦ 62 donkergroen

art. nr: 20725309

Oliekrijtjes - 12 stuks
kartonnen etui, 12 krijtjes, 60x7,5x7,5 mm, 12 kleuren gesorteerd, 
zonder zwart 
 
kleur: 52 donkerbruin ¦ 53 donkerblauw ¦ 54 bleekgroen ¦ 55 rood ¦  
56 vermiljoen ¦ 57 oranje ¦ 58 geel ¦ 59 wit ¦ 60 blauwviolet ¦  
61 bleekblauw ¦ 62 donkergroen ¦ 82 donkerroze

art. nr: 20725313

Oliekrijtjes - 18 kleuren
kartonnen etui, 18 krijtjes, 60x7,5x7,5 mm, 18 kleuren gesorteerd
kleur: 51 zwart ¦ 52 donkerbruin ¦ 53 donkerblauw ¦ 54 bleekgroen ¦ 
55 rood ¦ 56 vermiljoen ¦ 57 oranje ¦ 58 geel ¦ 59 wit ¦ 60 blauwviolet 
¦ 61 bleekblauw ¦ 62 donkergroen ¦ 63 roodviolet ¦ 64 ultramarijn ¦  
65 bleekbruin ¦ 66 bleekoranje ¦ 67 bleekgeel ¦ 68 grijs

art. nr: 20725318

Oliekrijtjes - 24 kleuren
kartonnen etui, 24 krijtjes, 60x7,5x7,5 mm, 24 kleuren gesorteerd
kleur: 51 zwart ¦ 52 donkerbruin ¦ 53 donkerblauw ¦ 54 bleekgroen ¦ 
55 rood ¦ 56 vermiljoen ¦ 57 oranje ¦ 58 geel ¦ 59 wit ¦ 60 blauwviolet 
¦ 61 bleekblauw ¦ 62 donkergroen ¦ 63 roodviolet ¦ 64 ultramarijn ¦  
65 bleekbruin ¦ 66 bleekoranje ¦ 67 bleekgeel ¦ 68 grijs ¦ 69 roze ¦  
70 olijfgroen ¦ 71 groen ¦ 72 turkooisblauw ¦ 73 donkeroker ¦  
74 licht oker

art. nr: 20725324

Oliekrijtjes - 36 kleuren
kartonnen etui, 36 krijtjes, 60x7,5x7,5 mm, 36 kleuren gesorteerd
kleur: 51 zwart ¦ 52 donkerbruin ¦ 53 donkerblauw ¦ 54 bleekgroen ¦ 
55 rood ¦ 56 vermiljoen ¦ 57 oranje ¦ 58 geel ¦ 59 wit ¦ 60 blauwviolet 
¦ 61 bleekblauw ¦ 62 donkergroen ¦ 63 roodviolet ¦ 64 ultramarijn ¦  
65 bleekbruin ¦ 66 bleekoranje ¦ 67 bleekgeel ¦ 68 grijs ¦ 69 roze ¦  
70 olijfgroen ¦ 71 groen ¦ 72 turkooisblauw ¦ 73 donkeroker ¦  
74 licht oker ¦ 75 donkerviolet ¦ 76 grijsviolet ¦ 77 donkerkobaltblauw ¦ 
78 bleekkobaltblauw ¦ 79 geelgroen ¦ 80 chroomoxydegroen ¦  
81 bruin ¦ 82 donkerroze ¦ 83 bleekroze ¦ 84 staalgrijs ¦ 85 bleekgrijs 
¦ 86 blauwgrijs

art. nr: 20725336

3Filia pastelkrijt

Pastelkrijtjes - 12 kleuren
kartonnen etui, 12 krijtjes, lengte: 60 mm, diam. 9 mm,  
12 kleuren gesorteerd
kleur: 01 zwart ¦ 02 blauw ¦ 03 bleekblauw ¦ 04 groen ¦ 05 geelgroen 
¦ 06 bruin ¦ 07 roze ¦ 08 karmijnrood ¦ 09 vermiljoen ¦ 10 bleekoranje 
¦ 11 bleekgeel ¦ 12 wit

art. nr: 20725812

Pastelkrijtjes - 24 kleuren + 2
kartonnen etui, 26 krijtjes, lengte: 60 mm, diam. 9 mm,  
24 kleuren gesorteerd +2 wit
kleur: 01 zwart ¦ 02 blauw ¦ 03 bleekblauw ¦ 04 groen ¦ 05 geelgroen 
¦ 06 bruin ¦ 07 roze ¦ 08 karmijnrood ¦ 09 vermiljoen ¦ 10 bleekoranje ¦ 
11 bleekgeel ¦ 12 wit ¦ 13 blauwviolet ¦ 14 ultramarijn ¦ 15 olijfgroen ¦ 
16 oker geel ¦ 17 bleekroze ¦ 18 grijs ¦ 19 grijsviolet ¦ 20 turkoois ¦  
21 donkerbruin ¦ 22 oranje ¦ 24 staalgrijs ¦ 48 zinkgeel licht

art. nr: 20725824

Pastelkrijtjes - 36 kleuren
kartonnen etui, 36 krijtjes, lengte: 60 mm, diam. 9 mm,  
36 kleuren gesorteerd
kleur: 01 zwart ¦ 02 blauw ¦ 03 bleekblauw ¦ 04 groen ¦ 05 geelgroen 
¦ 06 bruin ¦ 07 roze ¦ 08 karmijnrood ¦ 09 vermiljoen ¦ 10 bleekoranje 
¦ 11 bleekgeel ¦ 12 wit ¦ 13 blauwviolet ¦ 14 ultramarijn ¦ 15 olijfgroen 
¦ 16 oker geel ¦ 17 bleekroze ¦ 18 grijs ¦ 19 grijsviolet ¦ 20 turkoois ¦ 
21 donkerbruin ¦ 22 oranje ¦ 24 staalgrijs ¦ 25 roodviolet ¦ 26 Pruisisch 
blauw ¦ 27 mangaanblauw ¦ 28 turkooisgroen ¦ 29 middengroen ¦  
30 loofgroen ¦ 31 omber ¦ 32 donkeroker ¦ 33 donkerroze ¦  
34 meekrap ¦ 35 lichtgrijs ¦ 36 blauwgrijs ¦ 48 zinkgeel licht

art. nr: 20725836

Pastelkrijtjes - 60 kleuren
kartonnen etui, 60 krijtjes, lengte: 60 mm, diam. 9 mm,  
60 kleuren gesorteerd
kleur: 01 zwart ¦ 02 blauw ¦ 03 bleekblauw ¦ 04 groen ¦ 05 geelgroen 
¦ 06 bruin ¦ 07 roze ¦ 08 karmijnrood ¦ 09 vermiljoen ¦ 10 bleekoranje ¦ 
11 bleekgeel ¦ 12 wit ¦ 13 blauwviolet ¦ 14 ultramarijn ¦ 15 olijfgroen ¦ 
16 oker geel ¦ 17 bleekroze ¦ 18 grijs ¦ 19 grijsviolet ¦ 20 turkoois ¦  
21 donkerbruin ¦ 22 oranje ¦ 23 geel ¦ 24 staalgrijs ¦ 25 roodviolet ¦  
26 Pruisisch blauw ¦ 27 mangaanblauw ¦ 28 turkooisgroen ¦ 29 mid-
dengroen ¦ 30 loofgroen ¦ 31 omber ¦ 32 donkeroker ¦ 33 donkerroze 
¦ 34 meekrap ¦ 35 lichtgrijs ¦ 36 blauwgrijs ¦ 37 violet ¦ 38 duifblauw ¦ 
39 saffierblauw ¦ 40 kobaltblauw ¦ 41 glanzend groen ¦ 42 grijsgroen ¦ 
43 goud oker ¦ 44 robijnrood ¦ 45 roodoranje ¦ 46 geeloranje ¦  
47 cadmiumgeel ¦ 48 zinkgeel licht ¦ 49 mistgrijs ¦ 50 staalgrijs donker 
¦ 51 staalgrijs licht ¦ 52 turkoois licht ¦ 53 grijsgeel donker ¦ 54 sappig 
groen ¦ 55 grijsgeel ¦ 56 roodgrijs ¦ 57 bleekrood ¦ 58 sienna gebrand ¦ 
59 van Dijck bruin ¦ 60 middenbruin

art. nr: 20725860

1 Filia oliekrijtjes
Deze oliekrijtjes van het Deense traditionele fami-
liebedrijf Filia, zijn al decennia een klassieker. De 
lichtechte kleuren zijn transparant en onderling 
zeer goed te mengen. Ze bieden veel interessante 
schilder-, en tekentechnieken. Zo kan je met een 
spons en terpentine een met oliekrijt gemaakte te-
kening gaan “aquarelleren”. Deze klassieke krijt-
jes zijn vierkant en spits, zodat er zowel (contou-
ren) getekend kunnen worden en met de vlakke 
kanten ook schaduwwerking en het kleuren van 
vlakken mogelijk wordt gemaakt. Deze krijtjes zijn 
er in 36 kleuren.



www.mercurius- international .com

Tekenen 55

Pastel groot - 30 kleuren
kartonnen etui, 30 krijtjes, lengte: 70 mm, diam. 11 mm,  
30 kleuren gesorteerd
kleur: 100.5 wit ¦ 201.5 lichtgeel ¦ 202.5 donkergeel ¦ 205.5 citroengeel 
2 ¦ 205.8 citroengeel 1 ¦ 227.5 oker geel ¦ 235.9 oranje ¦  
236.5 lichtoranje ¦ 331.5 meekrap donker ¦ 339.7 Engels rood ¦  
372.5 permanentrood ¦ 408.7 omber naturel ¦ 409.5 omber gebrand ¦ 
411.5 sienna gebrand ¦ 506.5 ultramarijn donker 2 ¦ 506.7 ultramarijn 
donker 1 ¦ 508.7 Pruisisch blauw ¦ 545.5 roodviolet ¦ 548.5 blauwviolet ¦ 
570.7 phthaloblauw ¦ 619.5 permanentgroen donker ¦ 620.3 olijfgroen 2 
¦ 620.7 olijfgroen 1 ¦ 626.7 vermiljoen groen licht ¦ 627.5 vermilj. groen 
donker ¦ 633.5 permanent geelgroen ¦ 640.7 blauwgroen ¦ 700.5 zwart ¦ 
704.8 grijs ¦ 709.7 groengrijs

art. nr:  20717030

Pastel klein - 30 kleuren
kartonnen etui, 30 halve krijtjes, lengte: 35 mm, diam. 11 mm,  
30 kleuren gesorteerd
kleur: 100.5 wit ¦ 201.5 lichtgeel ¦ 202.5 donkergeel ¦ 205.5 citroengeel 
2 ¦ 205.8 citroengeel 1 ¦ 227.5 oker geel ¦ 235.9 oranje ¦  
236.5 lichtoranje ¦ 331.5 meekrap donker ¦ 339.7 Engels rood ¦  
372.5 permanentrood ¦ 408.7 omber naturel ¦ 409.5 omber gebrand ¦ 
411.5 sienna gebrand ¦ 506.5 ultramarijn donker 2 ¦ 506.7 ultramarijn 
donker 1 ¦ 508.7 Pruisisch blauw ¦ 545.5 roodviolet ¦ 548.5 blauwviolet ¦ 
570.7 phthaloblauw ¦ 619.5 permanentgroen donker ¦ 620.3 olijfgroen 2 
¦ 620.7 olijfgroen 1 ¦ 626.7 vermiljoen groen licht ¦ 627.5 vermilj. groen 
donker ¦ 633.5 permanent geelgroen ¦ 640.7 blauwgroen ¦ 700.5 zwart ¦ 
704.8 grijs ¦ 709.7 groengrijs

art. nr: 20717130

Pastel groot - 15 kleuren
kartonnen etui, 15 krijtjes, lengte: 70 mm, diam. 11 mm,  
15 kleuren gesorteerd
kleur: 100.5 wit ¦ 201.5 lichtgeel ¦ 205.8 citroengeel 1 ¦ 227.5 oker geel 
¦ 236.5 lichtoranje ¦ 372.5 permanentrood ¦ 409.5 omber gebrand ¦ 
411.5 sienna gebrand ¦ 506.5 ultramarijn donker 2 ¦ 548.5 blauwviolet ¦ 
570.7 phthaloblauw ¦ 620.7 olijfgroen 1 ¦ 627.5 vermilj. groen donker ¦ 
633.5 permanent geelgroen ¦ 700.5 zwart

art. nr: 20717015

Rembrandt kunstenaars-
pastelkleuren
Deze zachte pastelkleuren worden gemaakt uit 
de zuiverste pigmenten gemengd met kaolien - 
zonder zware metalen. Alle kleuren hebben een 
gelijkmatige, zachte textuur, zodat ze meteen 
goed dekken. Rembrandt pastelkleuren zijn met 
hun glanzende kleurtinten wereldwijd de meest 
geliefde pastelkleuren. Ze voldoen aan de hoogste 
eisen en worden aanbevolen voor kunstenaars en 
het kunstonderwijs.
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Mercurius

VOOR KUNSTENAARS  
VAN ALLE LEEFTIJDEN
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 NIEUW: CREËER  UW EIGEN  
ASSORTIMENT
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18 Pruisisch 
blauw

10 ultramarijn-
blauw

09 blauw08 blauwgroen07 groen45 loofgroen06 geelgroen05 citroengeel44 zonnegeel04 goudgeel03 oranje02 vermiljoen01 karmijnrood

NIEUW: Stockmar kleurpotloden

➲➲ 26 uitzonderlijk heldere kleuren met een zeer hoog pigmentgehalte

➲➲ plus een grafietpotlood

➲➲ een uniek op elkaar afgestemd kleurenspectrum dat u in de gelegenheid stelt  
uw eigen harmonieuze assortiment te creëren

➲➲ met zachte druk toch een sterke kleurafgifte

➲➲ watervast

➲➲ extra dikke stift (ø 6,25 mm) in een potlood (ø 10mm) met afgeronde driekantige, of zeskantige vorm

➲➲ zeer makkelijk te slijpen, hierdoor een langere levensduur

➲➲ het gebruikte hout is van onbehandeld lindenhout uit duurzame bosbouw 
en FSC-gecertificeerd
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CREËER  UW EIGEN  ASSORTIMENT Gebaseerd op het unieke Stockmar kleurenconcept

ZESKANT – één kleur
12 potloden, lengte 175 mm, ø 10 mm, grafietstift  
ø 6,25 mm, ongelakt, in 26 kleuren en als grafietpot-
lood verkrijgbaar.
26 kleuren
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 08 blauwgroen ¦ 09 blauw ¦ 
10 ultramarijn ¦ 11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦  
14 geelbruin ¦ 15 zwart ¦ 16 wit ¦ 18 Pruisisch blauw ¦ 22 omber ¦  
24 roze ¦ 25 goud ¦ 26 zilver ¦ 42 magenta ¦ 44 zonnegeel ¦  
45 loofgroen ¦ 47 indigo ¦ 49 donkergrijs

art. nr: 850963--

Grafietpotlood B

art. nr: 85096831

2

DRIEKANT – één kleur
12 potloden, lengte 175 mm, ø 10 mm, grafietstift  
ø 6,25 mm, ongelakt, in 26 kleuren en als grafietpot-
lood verkrijgbaar.
26 kleuren
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 08 blauwgroen ¦ 09 blauw ¦ 
10 ultramarijn ¦ 11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦  
14 geelbruin ¦ 15 zwart ¦ 16 wit ¦ 18 Pruisisch blauw ¦ 22 omber ¦  
24 roze ¦ 25 goud ¦ 26 zilver ¦ 42 magenta ¦ 44 zonnegeel ¦ 45 
loofgroen ¦ 47 indigo ¦ 49 donkergrijs

art. nr: 850953--

Grafietpotlood B

art. nr: 85095831

1
6,25 mm

10 mm

6,25 mm

10 mm

14 geelbruin24 roze42 magenta 12 roodviolet11 blauwviolet47 indigo

NIEUW: Functionele verpakking

➲➲ 12 ongelakte potloden van één kleur in één verpakking, elke 
verpakking heeft een kleurentabel van alle verkrijgbare kleuren

➲➲ perfect passend doosje; veilig en beschermend

➲➲ voorkant met alle productinformatie in één oogopslag: merk, 
kleur, artikelnummer en vorm

Stockmar kleurpotloden
De nieuwe serie Stockmar potloden bestaat uit 
26 uitzonderlijk heldere kleuren en een grafiet-
potlood. De ongelakte potloden hebben allemaal 
een prettig, natuurlijk effect en vormen een har-
monisch geheel.

Dit en het speciaal gecoördineerde kleurensys-
teem gebaseerd op Goethes uitgebreide kleuren-
cirkel, maken het mogelijk om alle kleuren met 
elkaar te mengen zodat er een nóg groter scala 
aan kleuren ontstaat.

Deze unieke Stockmar eigenschappen van kleu-
renharmonie stellen u in staat om uw eigen assor-
timent samen te stellen. Alle kleuren die u kiest 
zijn altijd met elkaar in balans en vormen een 
evenwichtig geheel.

grafietpot-
lood B

15 zwart16 wit49 donkergrijs26 zilver25 goud22 omber13 roodbruin
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18 Pruisisch 
blauw

10 ultramarijn-
blauw

09 blauw08 blauwgroen07 groen45 loofgroen06 geelgroen05 citroengeel44 zonnegeel04 goudgeel03 oranje02 vermiljoen01 karmijnrood

KIESuw eigen  assortiment 

grafietpot-
lood B
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Hier hebben we 3 voorbeelden uitgewerkt, uit het 
enorme aanbod van mogelijkheden om een uniek 
13 kleurenassortiment samen te stellen.

Kies uw eigen harmonieus 
afgestemde kleuren
Het unieke Stockmar concept gebaseerd op de 
uitgebreide kleurencirkel van Goethe geeft u de 
mogelijkheid om uw eigen assortiment samen te 
stellen door te kiezen uit 26 harmonisch op elkaar 
afgestemde kleuren. Door u de mogelijkheid te 
geven zelf te kiezen maakt Stockmar een nieuwe 
grote stap vanuit hun unieke kleurenfilosofie.

Met uw eigen ideeën en voorkeuren en de daarop 
gebaseerde keuzes bereidt u uw klas het beste 
voor; u kent uw leerlingen uiteindelijk het beste.

Om u een idee te geven van de verschillende mo-
gelijkheden hebben we enkele voorbeelden uit-
gewerkt. Maar u kunt vele andere keuzes maken 
want alle kleuren zijn op elkaar afgestemd.
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14 geelbruin24 roze42 magenta 12 roodviolet11 blauwviolet47 indigo grafietpot-
lood B

15 zwart16 wit49 donkergrijs26 zilver25 goud22 omber13 roodbruin

driekant of zeskant

OPBERGEN 

van uw eigen  

assortiment

driekant of zeskant

Stockmar blik – zwaluw
Leeg metalen blik met inleg. Geschikt voor driekantige 
of zeskantige kleurpotloden
Zwaluw – inleg voor driekant
Leeg blik met inleg geschikt voor 13 driekantige Stockmar kleurpot-
loden

art. nr: 85097003

Zwaluw – inleg voor zeskant
Leeg blik met inleg geschikt voor 13 zeskantige Stockmar kleurpot-
loden

art. nr: 85097004

2Stockmar blik – papegaai
Leeg metalen blik met inleg. Geschikt voor driekantige 
of zeskantige kleurpotloden
Papegaai – inleg voor driekant
Leeg blik met inleg geschikt voor 13 driekantige Stockmar kleurpot-
loden

art. nr: 85097001

Papegaai – inleg voor zeskant
Leeg blik met inleg geschikt voor 13 zeskantige Stockmar kleurpot-
loden

art. nr: 85097002

1

NIEUW: Blikken – voor uw eigen assortiment

➲➲ innovatief concept 

➲➲ uw eigen voorkeur – uw eigen assortiment

➲➲ twee prachtige kunstzinnige designs

➲➲ geschikt tot wel 13 potloden 

➲➲ inleg voor driekantige of zeskantige potloden

Twee mooie Stockmar blikken
Eerst kiest u uw kleuren voor uw klas(sen), daarna beslist u of u ze in één van de twee originele metalen 
Stockmar blikken wilt bewaren. Wilt u de kleurrijke papegaai of de gracieuze zwaluw? 

De blikken worden geleverd met een inleg voor 13 zeskantige óf voor 13 driekantige potloden.



1

Tekenen62

Mercurius

6,25 mm

10 mm
1 Mercurius kleurreuzen Waldorf-assortiment 

- 12 kleuren + splender
blikken etui, 12 potloden (+ 1 kleurloze stift), lengte: 175 mm, diam. 
10 mm, stift diameter 6,25 mm, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 09 blauw ¦ 12 roodviolet ¦ 
13 roodbruin ¦ 14 geelbruin ¦ 18 Pruisisch blauw

art. nr: 85090912

01 karmijnrood 02 vermiljoen 03 oranje 04 goudgeel 05 citroengeel 06 geelgroen

70 lichtgroen 67 donkergroen 08 blauwgroen 07 groen 09 blauw 10 ultramarijnblauw

18 Pruisisch blauw 11 blauwviolet 12 roodviolet 39 lila 24 roze 27 abrikoos

14 geelbruin 76 bruin 13 roodbruin 15 zwart 25 goud 26 zilver

Mercurius kleurreuzen
De kleurreuzen, die exclusief voor Mercurius ge-
produceerd worden, zijn het resultaat van een 
samenwerking tussen Stockmar en Lyra. Met hun 
afgeronde driekhoekige vorm liggen deze grote 
kleurpotloden van ongelakt zacht hout vast en 
licht in de hand. De extra dikke, breukvaste pot-
loodstift maakt het kleuren van vlakken tot een 
waar genoegen. De extra kleurloze stift, de splen-
der, vormt het puntje op de spreekwoordelijke i: 
hiermee kunnen schaduwwerking en ruimtelijke 
effecten worden bereikt: de kleurdeeltjes worden 
gebonden en verdicht, het kleuroppervlak wordt 
als het ware gepolijst.

Deze kleurreuzen zijn verkrijgbaar in een blikken 
etui met 12 of 24 kleuren, met splender.
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Splender voor  
Mercurius kleurreuzen
Met een splender kunt u tekeningen (of gedeel-
tes ervan) als het ware polijsten. Kleuren worden 
geïntensiveerd als u er met deze kleurloze splen-
der overheen gaat. Ook geschikt om kleuren te 
mengen.

Splender voor Mercurius kleurreuzen
vouwdoos, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 7 mm,  
stift diameter 4 mm

art. nr: 20545200

4

Mercurius kleurreuzen - losse kleuren -  
12 potloden

vouwdoos, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, 12 potloden in één kleur,  
24 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 08 blauwgroen ¦ 09 blauw 
¦ 10 ultramarijnblauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 
14 geelbruin ¦ 15 zwart ¦ 18 Pruisisch blauw ¦ 24 roze ¦ 25 goud ¦  
26 zilver ¦ 27 abrikoos ¦ 39 lila ¦ 67 donkergroen ¦ 70 lichtgroen ¦  
76 bruin

art. nr: 850900--

3

Mercurius kleurreuzen - 24 kleuren + 
Splender

blikken etui, 24 potloden (+ 1 kleurloze stift), lengte: 175 mm,  
diam. 10 mm, stift diameter 6,25 mm, 24 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 08 blauwgroen ¦ 09 blauw 
¦ 10 ultramarijnblauw ¦ 11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 
14 geelbruin ¦ 15 zwart ¦ 18 Pruisisch blauw ¦ 24 roze ¦ 25 goud ¦  
26 zilver ¦ 27 abrikoos ¦ 39 lila ¦ 67 donkergroen ¦ 70 lichtgroen ¦  
76 bruin

art. nr: 85090924

2
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Mercurius

01 karmijnrood 02 vermiljoen

03 oranje 04 goudgeel

07 groen 18 Pruisisch blauw

19 kobaltblauw 11 blauwviolet

13 roodbruin 34 parelroze

25 goud 26 zilver
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6,25 mm

10 mm

Mercurius aquarelpotloden - 12 kleuren +  
1 penseel
kartonnen etui, 12 potloden (+ 1 penseel), lengte: 175 mm,  
diam. 10 mm, stift diameter 6,25 mm, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
07 groen ¦ 11 blauwviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 18 Pruisisch blauw ¦  
19 kobaltblauw ¦ 25 goud ¦ 26 zilver ¦ 34 parelroze

art. nr:  85092912

Mercurius aquarelpotloden - losse kleuren -  
12 stuk
vouwdoos, lengte: 17,5 cm, diam. 10 mm, stift diameter 6,25 mm,  
12 stiften in één kleur, 12 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
07 groen ¦ 11 blauwviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 18 Pruisisch blauw ¦  
19 kobaltblauw ¦ 25 goud ¦ 26 zilver ¦ 34 parelroze

art. nr: 850920--

Mercurius 
Aquarelpotloden
Exclusief bij Mercurius - aquarelpotloden - , ge-
produceerd door de samenwerking van Stockmar 
en Lyra. Van krachtige tekening tot licht en luchtig 
aquarel: deze kunstenaarspotloden zijn kleurpot-
loden en aquarelverf in één. Met een nat penseel 
kunt u prachtige aquareleffecten bereiken. De 
aquarelpotloden zijn bijzonder geschikt om mee 
te schetsen en illustreren, voor school en studie. 
De kleuren zijn bij het aquarelleren onbeperkt 
mengbaar. De grote, driekantige potloden zijn 
kleurig gelakt en hebben een 6,5 mm dikke, goed 
afgevende potloodstift. De 12 kleuren zijn volgens 
de kleurencirkel van Goethe opgebouwd. Bij elke 
set wordt een aquarelpenseel geleverd.
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6,25 mm

10 mm
Lyra Ferby kleurpotloden

Standaardassortiment - 12 stuks 
vouwdoos, 12 potloden, lengte: 120 mm, diam. 10 mm, stift diameter 
6,25 mm, niet gelakt, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 01 wit ¦ 07 citroen ¦ 13 oranje ¦ 18 scharlaken donker ¦  
29 meekraplak roze ¦ 32 vleeskleur licht ¦ 38 donkerpaars ¦ 47 lichtblauw 
¦ 51 Pruisisch blauw ¦ 67 weidegroen ¦ 76 van Dijck bruin ¦ 99 zwart

art. nr: 20560912

Lyra Super Ferby 

004 zinkgeel 007 citroen 013 oranje 018 scharlaken donker 027 karmijn licht 029 meekraplak roze 034 karmozijn 038 donkerpaars 039 violet licht

046 pastelblauw 047 lichtblauw 051 Pruisisch blauw 053 pauwblauw 054 turkoois 061 chroomgroen 070 meigroen 067 weidegroen 032 vleeskleur licht

090 Venetiaans rood 076 van Dijck bruin 097 middengrijs 099 zwart 001 wit 251 zilver 250 goud

Lyra Ferby 
kleurpotloden
Met de Lyra Ferby kun je lekker lang en gemak-
kelijk tekenen: dit dikke kleurpotlood heeft een 
sterk kleurpigment, een superdikke en breekvas-
te potloodstift van 6,25 mm diameter. Met een 
lengte van slechts 12 cm is de Lyra Ferby bijzonder 
geschikt voor kleine kinderen of linkshandigen. En 
dankzij de driekantige vorm kunnen kinderen de 
juiste potloodhouding, de driepuntsgreep, oefenen.
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Lyra Super Ferby - ongelakt -  
Astoria-assortiment - 18 stuks
blikken etui, 18 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift diam.  
6,25 mm, niet gelakt, 18 kleuren gesorteerd, Astoria-assortiment
kleur: 001 wit ¦ 004 zinkgeel ¦ 007 citroen ¦ 013 oranje ¦  
018 scharlaken donker ¦ 027 karmijn licht ¦ 032 vleeskleur licht ¦ 034 
karmozijn ¦ 038 donkerpaars ¦ 047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch blauw ¦ 
067 weidegroen ¦ 070 meigroen ¦ 076 van Dijck bruin ¦  
090 Venetiaans rood ¦ 099 zwart ¦ 250 goud ¦ 251 zilver

art. nr: 20561958

6,25 mm

10 mm

Lyra Super Ferby - ongelakt - assortiment -  
18 kleuren
blikken etui, 18 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift diameter 
6,25 mm, niet gelakt, 18 kleuren gesorteerd
kleur: 001 wit ¦ 004 zinkgeel ¦ 007 citroen ¦ 013 oranje ¦ 018 scharlaken 
donker ¦ 027 karmijn licht ¦ 029 meekraplak roze ¦ 032 vleeskleur licht 
¦ 038 donkerpaars ¦ 047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch blauw ¦ 067 weide-
groen ¦ 070 meigroen ¦ 076 van Dijck bruin ¦ 090 Venetiaans rood ¦  
099 zwart ¦ 250 goud ¦ 251 zilver

art. nr: 20561918

Lyra Super Ferby - ongelakt -  
Waldorf-assortiment - 12 stuks
vouwdoos, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift diameter 
6,25 mm, niet gelakt, 12 kleuren gesorteerd, Waldorf-assortiment
kleur: 004 zinkgeel ¦ 007 citroen ¦ 013 oranje ¦ 018 scharlaken donker ¦ 
027 karmijn licht ¦ 034 karmozijn ¦ 047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch blauw 
¦ 067 weidegroen ¦ 070 meigroen ¦ 076 van Dijck bruin ¦  
090 Venetiaans rood

art. nr:  20561912

Lyra Super Ferby - ongelakt - één kleur
vouwdoos, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift diameter 6,25 mm, niet 
gelakt, 12 stiften in één kleur, 25 kleuren verkrijgbaar
kleur: 001 wit ¦ 004 zinkgeel ¦ 007 citroen ¦ 013 oranje ¦ 018 scharlaken 
donker ¦ 027 karmijn licht ¦ 029 meekraplak roze ¦ 032 vleeskleur licht 
¦ 034 karmozijn ¦ 038 donkerpaars ¦ 039 violet licht ¦ 046 pastelblauw 
¦ 047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch blauw ¦ 053 pauwblauw ¦ 054 turkoois 
¦ 061 chroomgroen ¦ 067 weidegroen ¦ 070 meigroen ¦ 076 van Dijck 
bruin ¦ 090 Venetiaans rood ¦ 097 middengrijs ¦ 099 zwart ¦ 250 goud 
¦ 251 zilver

art. nr: 20561---

Lyra Super Ferby - ongelakt -  
standaardassortiment - 12 stuks
vouwdoos, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift diameter 
6,25 mm, niet gelakt, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 001 wit ¦ 007 citroen ¦ 013 oranje ¦ 018 scharlaken donker ¦  
029 meekraplak roze ¦ 032 vleeskleur licht ¦ 038 donkerpaars ¦  
047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch blauw ¦ 067 weidegroen ¦ 076 van Dijck 
bruin ¦ 099 zwart

art. nr: 20561914

Lyra Super Ferby  
kleurpotloden
Dit dikke kleurpotlood symboliseert met een leng-
te van 17,5 cm de verdere ontwikkeling van Lyra 
Ferby kleurpotloden. Ook hier kan door de drie-
kantige vorm de driepuntsgrip worden geoefend, 
hetgeen bijzonder belangrijk is voor kinderen die 
nog moeite hebben om een potlood op de juiste 
manier vast te houden. Het potlooduiteinde is ge-
sloten, de potloodstift is met 6,25 mm superdik, 
breekvast en heeft een sterk kleurpigment. Lyra 
Super Ferby is verkrijgbaar in losse kleuren, als 
12-kleurenset of als Waldorf-set.
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004 zinkgeel 007 citroen 032 vleeskleur licht 013 oranje 018 scharlaken donker 027 karmijn licht 029 meekraplak roze 034 karmozijn 038 donkerpaars

039 violet licht 046 pastelblauw 047 lichtblauw 051 Pruisisch blauw 053 pauwblauw 054 turkoois 061 chroomgroen 067 weidegroen 070 meigroen

076 van Dijck bruin 090 Venetiaans rood 097 middengrijs 099 zwart 001 wit 250 goud 251 zilver 233 metaalgroen 232 metaalgeel

234 metaallila 231 metaalbruin 304 neongeel 313 neonoranje 317 neonrood 328 neonroze 347 neonblauw 371 neongroen

6,25 mm

10 mm

1 Lyra kleurreuzen ongelakt - 12 potloden 
gesorteerd

vouwdoos, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift diameter 
6,25 mm, niet gelakt, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 007 citroen ¦ 013 oranje ¦ 018 scharlaken donker ¦  
029 meekraplak roze ¦ 032 vleeskleur licht ¦ 038 donkerpaars ¦  
047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch blauw ¦ 067 weidegroen ¦  
090 Venetiaans rood ¦ 250 goud ¦ 251 zilver

art. nr: 20540912

Lyra kleurreuzen -  
ongelakt
Lyra kleurreuzen zijn de klassiekers onder de grote 
kleurpotloden waar alle kinderen dol op zijn. De 
extra dikke potloodstift, rijk aan kleurpigment, 
zorgt voor de beroemde reuzen-kleurkracht. En 
met de breukbestendige, mooi kleurende pot-
loodstift kunnen kinderen bijzonder lang tekenen. 
Lyra kleurreuzen zijn bijzonder geschikt voor het 
kleuren van grote vlakken. De kleuren zijn veeg- 
en watervast.
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Lyra kleurreuzen ongelakt

12 potloden in een houten kistje
houten cassette, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm,  
stift diameter 6,25 mm, niet gelakt, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 007 citroen ¦ 013 oranje ¦ 018 scharlaken donker ¦  
029 meekraplak roze ¦ 032 vleeskleur licht ¦ 038 donkerpaars ¦  
047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch blauw ¦ 067 weidegroen ¦  
090 Venetiaans rood ¦ 250 goud ¦ 251 zilver

art. nr: 20540913

18 potloden in blik
blikken etui, 18 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm,  
stift diameter 6,25 mm, niet gelakt, 18 kleuren gesorteerd
kleur: 001 wit ¦ 004 zinkgeel ¦ 007 citroen ¦ 013 oranje ¦  
018 scharlaken donker ¦ 027 karmijn licht ¦ 029 meekraplak roze ¦ 
032 vleeskleur licht ¦ 038 donkerpaars ¦ 047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch 
blauw ¦ 067 weidegroen ¦ 070 meigroen ¦ 076 van Dijck bruin ¦  
090 Venetiaans rood ¦ 099 zwart ¦ 250 goud ¦ 251 zilver

art. nr: 20540918

18 potloden in een houten kistje
houten cassette, 18 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm,  
stift diameter 6,25 mm, niet gelakt, 18 kleuren gesorteerd
kleur: 001 wit ¦ 004 zinkgeel ¦ 007 citroen ¦ 013 oranje ¦  
018 scharlaken donker ¦ 027 karmijn licht ¦ 029 meekraplak roze ¦ 
032 vleeskleur licht ¦ 038 donkerpaars ¦ 047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch 
blauw ¦ 067 weidegroen ¦ 070 meigroen ¦ 076 van Dijck bruin ¦  
090 Venetiaans rood ¦ 099 zwart ¦ 250 goud ¦ 251 zilver

art. nr: 20540919

2

3 Lyra kleurreuzen ongelakt - één kleur
vouwdoos, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift diameter 6,25 mm, 
niet gelakt, 12 potloden in één kleur, 35 kleuren verkrijgbaar
kleur: 001 wit ¦ 004 zinkgeel ¦ 007 citroen ¦ 013 oranje ¦  
018 scharlaken donker ¦ 027 karmijn licht ¦ 029 meekraplak roze ¦  
032 vleeskleur licht ¦ 034 karmozijn ¦ 038 donkerpaars ¦ 039 violet 
licht ¦ 046 pastelblauw ¦ 047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch blauw ¦  
053 pauwblauw ¦ 054 turkoois ¦ 061 chroomgroen ¦ 067 weidegroen ¦ 
070 meigroen ¦ 076 van Dijck bruin ¦ 090 Venetiaans rood ¦  
097 middengrijs ¦ 099 zwart ¦ 231 metaalbruin ¦ 232 metaalgeel ¦  
233 metaalgroen ¦ 234 metaallila ¦ 250 goud ¦ 251 zilver ¦  
304 neongeel ¦ 313 neonoranje ¦ 317 neonrood ¦ 328 neonroze ¦  
347 neonblauw ¦ 371 neongroen

art. nr: 20540---

20540919

20540918

20540913

3
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Mercurius

004 zinkgeel 007 citroen 032 vleeskleur licht 013 oranje 018 scharlaken donker 027 karmijn licht 029 meekraplak roze 034 karmozijn 038 donkerpaars

039 violet licht 046 pastelblauw 047 lichtblauw 051 Pruisisch blauw 053 pauwblauw 054 turkoois 061 chroomgroen 067 weidegroen 070 meigroen

076 van Dijck bruin 090 Venetiaans rood 097 middengrijs 099 zwart 001 wit 250 goud 251 zilver 233 metaalgroen 232 metaalgeel

234 metaallila 231 metaalbruin 304 neongeel 313 neonoranje 317 neonrood 328 neonroze 347 neonblauw 371 neongroen

Lyra kleurreuzen - 
gelakt
Lyra kleurreuzen zijn de klassiekers onder de grote 
kleurpotloden waar alle kinderen dol op zijn. De 
extra dikke potloodstift, rijk aan kleurpigment, 
zorgt voor de beroemde reuzen-kleurkracht. En 
met de breukbestendige, mooi kleurende pot-
loodstift kunnen kinderen bijzonder lang tekenen. 
Lyra kleurreuzen zijn bijzonder geschikt voor het 
kleuren van grote vlakken. De kleuren zijn veeg- 
en watervast.

6,25 mm

10 mm1 Lyra kleurreuzen gelakt - 12 potloden  
in een kartonnen doos

vouwdoos, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift diameter 
6,25 mm, gelakt, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 007 citroen ¦ 013 oranje ¦ 018 scharlaken donker ¦  
029 meekraplak roze ¦ 032 vleeskleur licht ¦ 038 donkerpaars ¦  
047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch blauw ¦ 067 weidegroen ¦  
090 Venetiaans rood ¦ 250 goud ¦ 251 zilver

art. nr: 20541912
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20541919

20541918

20541913

3 Lyra kleurreuzen gelakt - één kleur
vouwdoos, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift diameter 6,25 mm, 
gelakt, 12 potloden in één kleur, 35 kleuren verkrijgbaar
kleur: 001 wit ¦ 004 zinkgeel ¦ 007 citroen ¦ 013 oranje ¦ 018 scharla-
ken donker ¦ 027 karmijn licht ¦ 029 meekraplak roze ¦ 032 vleeskleur 
licht ¦ 034 karmozijn ¦ 038 donkerpaars ¦ 039 violet licht ¦  
046 pastelblauw ¦ 047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch blauw ¦  
053 pauwblauw ¦ 054 turkoois ¦ 061 chroomgroen ¦ 067 weidegroen ¦ 
070 meigroen ¦ 076 van Dijck bruin ¦ 090 Venetiaans rood ¦  
097 middengrijs ¦ 099 zwart ¦ 231 metaalbruin ¦ 232 metaalgeel ¦  
233 metaalgroen ¦ 234 metaallila ¦ 250 goud ¦ 251 zilver ¦  
304 neongeel ¦ 313 neonoranje ¦ 317 neonrood ¦ 328 neonroze ¦  
347 neonblauw ¦ 371 neongroen

art. nr: 20541---

Lyra kleurreuzen gelakt

12 potloden in een houten kistje
houten cassette, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm,  
stift diameter 6,25 mm, gelakt, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 007 citroen ¦ 013 oranje ¦ 018 scharlaken donker ¦  
029 meekraplak roze ¦ 032 vleeskleur licht ¦ 038 donkerpaars ¦  
047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch blauw ¦ 067 weidegroen ¦  
090 Venetiaans rood ¦ 250 goud ¦ 251 zilver

art. nr: 20541913

18 potloden in blik
blikken etui, 18 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm,  
stift diameter 6,25 mm, gelakt, 18 kleuren gesorteerd
kleur: 001 wit ¦ 004 zinkgeel ¦ 007 citroen ¦ 013 oranje ¦  
018 scharlaken donker ¦ 027 karmijn licht ¦ 029 meekraplak roze ¦ 
032 vleeskleur licht ¦ 038 donkerpaars ¦ 047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch 
blauw ¦ 067 weidegroen ¦ 070 meigroen ¦ 076 van Dijck bruin ¦  
090 Venetiaans rood ¦ 099 zwart ¦ 250 goud ¦ 251 zilver

art. nr: 20541918

18 potloden in een houten kistje
houten cassette, 18 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm,  
stift diameter 6,25 mm, gelakt, 18 kleuren gesorteerd
kleur: 001 wit ¦ 004 zinkgeel ¦ 007 citroen ¦ 013 oranje ¦  
018 scharlaken donker ¦ 027 karmijn licht ¦ 029 meekraplak roze ¦ 
032 vleeskleur licht ¦ 038 donkerpaars ¦ 047 lichtblauw ¦ 051 Pruisisch 
blauw ¦ 067 weidegroen ¦ 070 meigroen ¦ 076 van Dijck bruin ¦  
090 Venetiaans rood ¦ 099 zwart ¦ 250 goud ¦ 251 zilver

art. nr: 20541919

2
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6,25 mm

10 mm

6,25 mm

10 mm

2 Lyra kleurreuzen - ongelakt - vierkleuren-
potlood

vouwdoos, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift diameter, 
6,25 mm, niet gelakt

art. nr: 20546006

20546100

1 Lyra Super Ferby - ongelakt - vierkleuren-
potlood

vouwdoos, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift diameter 
6,25 mm, niet gelakt

art. nr: 20546100
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432 huidkleur 12 408 huidkleur 8 402 huidkleur 2 407 huidkleur 7 410 huidkleur 10 406 huidkleur 6

405 huidkleur 5 404 huidkleur 4 411 huidkleur 11 401 huidkleur 1 403 huidkleur 3 409 huidkleur 9

6,25 mm

10 mm

Lyra Skin Tones - huidtinten
Dit assortiment bevat de 12 meest voorkomende 
huidtinten van mensen op onze wereld. Zo kan elke 
persoon worden afgebeeld in zijn eigen huidskleur.
vouwdoos, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift diameter 
6,25 mm, niet gelakt, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 401 huidkleur 1 ¦ 402 huidkleur 2 ¦ 403 huidkleur 3 ¦  
404 huidkleur 4 ¦ 405 huidkleur 5 ¦ 406 huidkleur 6 ¦ 407 huidkleur 7 
¦ 408 huidkleur 8 ¦ 409 huidkleur 9 ¦ 410 huidkleur 10 ¦  
411 huidkleur 11 ¦ 432 huidkleur 12

art. nr: 20545100

3
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6,25 mm

10 mm

Yorik kleurknotsen - driekant

12 potloden in een kunststof etui
kunststof etui, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift 
diameter 6,25 mm, niet gelakt, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 03 geel ¦ 05 oranje ¦ 07 rood ¦ 10 roze ¦ 13 cyclaam ¦ 18 blauw ¦ 
19 donkerblauw ¦ 23 groen ¦ 26 donkergroen ¦ 29 lichtbruin ¦ 36 zwart 
¦ 99 donkerbruin

art. nr: 20534912

12 potloden in een houten kistje
houten cassette, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm,  
stift diameter 6,25 mm, niet gelakt, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 03 geel ¦ 05 oranje ¦ 07 rood ¦ 10 roze ¦ 13 cyclaam ¦ 18 blauw ¦ 
19 donkerblauw ¦ 23 groen ¦ 26 donkergroen ¦ 29 lichtbruin ¦ 36 zwart 
¦ 99 donkerbruin

art. nr: 20534913

Losse kleuren
kunststof etui, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift diameter 6,25 mm, 
niet gelakt, 12 potloden in één kleur, 12 kleuren verkrijgbaar
kleur: 03 geel ¦ 05 oranje ¦ 07 rood ¦ 10 roze ¦ 13 cyclaam ¦ 18 blauw ¦ 
19 donkerblauw ¦ 23 groen ¦ 26 donkergroen ¦ 29 lichtbruin ¦ 36 zwart 
¦ 99 donkerbruin

art. nr: 205340--

1

Yorik kleurknotsen
Yorik kleurknotsen worden speciaal voor Mercurius 
gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar als zeskant en drie-
kantige potloden en bijzonder geschikt voor kin-
deren, want hiermee leren ze om potloden op de 
juiste manier vast te houden.
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6,25 mm

10 mm

03 geel 04 goudgeel 05 oranje 06 vermiljoen 07 rood 08 karmijnrood

10 roze 11 violet 13 cyclaam 18 blauw 19 ultramarijn 20 Pruisisch blauw

26 donkergroen 23 groen 22 appelgroen 29 lichtbruin 30 roodbruin 32 bruin

99 donkerbruin 35 grijs 01 wit 36 zwart

Yorik kleurknotsen - zeskant

12 potloden in een kunststof etui
kunststof etui, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift 
diameter 6,25 mm, niet gelakt, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 04 goudgeel ¦ 05 oranje ¦ 07 rood ¦ 08 karmijnrood ¦ 10 roze ¦ 
11 violet ¦ 13 cyclaam ¦ 18 blauw ¦ 19 donkerblauw ¦ 22 appelgroen ¦ 
26 donkergroen ¦ 32 bruin

art. nr: 20532912

12 potloden in een houten kistje
houten cassette, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm,  
stift diameter 6,25 mm, niet gelakt, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 04 goudgeel ¦ 05 oranje ¦ 07 rood ¦ 08 karmijnrood ¦ 10 roze ¦ 
11 violet ¦ 13 cyclaam ¦ 18 blauw ¦ 19 donkerblauw ¦ 22 appelgroen ¦ 
26 donkergroen ¦ 32 bruin

art. nr: 20532913

18 potloden in een houten kistje
houten cassette, 18 potloden, lengte: 175 mm, diam. 10 mm,  
stift diameter 6,25 mm, niet gelakt, 18 kleuren gesorteerd
kleur: 01 wit ¦ 03 geel ¦ 04 goudgeel ¦ 05 oranje ¦ 06 vermiljoen ¦  
07 rood ¦ 08 karmijnrood ¦ 10 roze ¦ 11 violet ¦ 13 cyclaam ¦ 18 
blauw ¦ 19 donkerblauw ¦ 20 Pruisisch blauw ¦ 22 appelgroen ¦ 26 
donkergroen ¦ 30 roodbruin ¦ 32 bruin ¦ 36 zwart

art. nr: 20532918

Losse kleuren
kunststof etui, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, stift diameter 6,25 mm, 
niet gelakt, 12 potloden in één kleur, 19 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 wit ¦ 03 geel ¦ 04 goudgeel ¦ 05 oranje ¦ 06 vermiljoen ¦  
07 rood ¦ 08 karmijnrood ¦ 10 roze ¦ 11 violet ¦ 13 cyclaam ¦ 18 blauw 
¦ 19 donkerblauw ¦ 20 Pruisisch blauw ¦ 22 appelgroen ¦ 26 donker-
groen ¦ 30 roodbruin ¦ 32 bruin ¦ 35 grijs ¦ 36 zwart

art. nr: 205320--

2
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02 strogeel 04 zinkgeel 05 cadmiumcitroen 06 chroomgeel licht 07 citroen 08 cadmium donker 09 chroomgeel donker 13 oranje

15 Saturnusrood 17 vermiljoen 18 scharlaken donker 21 geraniumrood licht 24 karmijnroze 26 karmijn donker 27 karmijn licht 28 purper roze

29 meekraplak roze 30 vleeskleuren donk. 31 vleeskleur midden 32 vleeskleur licht 33 bordeaux 34 karmozijn 35 violet rood 36 cyclaam

37 blauwviolet 38 donkerpaars 39 violet licht 41 delftsblauw 43 kobaltdonker 44 kobaltblauw licht 46 pastelblauw 47 lichtblauw

48 bergblauw 49 oriëntblauw 50 ultramarijn donker 51 Pruisisch blauw 53 pauwblauw 54 turkoois 55 nachtgroen 58 zeegroen

59 hookers groen 61 chroomgroen 62 Frans groen 63 sap groen 65 jeneverbesgroen 67 weidegroen 68 mosgroen 70 meigroen

71 lichtgroen 72 aardegroen 73 olijfgroen 74 cedergroen 75 sepia donker 76 van Dijck bruin 80 omber 82 bruin oker

83 goud oker 84 sienna naturel 85 Napels geel 87 oker gebrand 89 kaneelbruin 90 Venetiaans rood 91 Pompeius rood 92 Indisch rood

93 karmijn gebrand 94 roodviolet 98 donkergrijs 97 middengrijs 96 zilvergrijs koud 95 lichtgrijs koud 01 wit 99 zwart



www.mercurius- international .com

Tekenen 77

Losse kleuren
vouwdoos, 12 potloden één kleur, lengte: 175 mm, diam. 7,5 mm,  
stift diameter 4 mm, 72 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 wit ¦ 02 strogeel ¦ 04 zinkgeel ¦ 05 cadmiumcitroen ¦  
06 chroomgeel licht ¦ 07 citroen ¦ 08 cadmium donker ¦ 09 chroomgeel 
donker ¦ 13 oranje ¦ 15 Saturnusrood ¦ 17 vermiljoen ¦ 18 scharlaken 
donker ¦ 21 geraniumrood licht ¦ 24 karmijnroze ¦ 26 karmijn donker ¦ 
27 karmijn licht ¦ 28 purper roze ¦ 29 meekraplak roze ¦ 30 vleeskleuren 
donk. ¦ 31 vleeskleur midden ¦ 32 vleeskleur licht ¦ 33 bordeaux ¦  
34 karmozijn ¦ 35 violet rood ¦ 36 cyclaam ¦ 37 blauwviolet ¦  
38 donkerpaars ¦ 39 violet licht ¦ 41 delftsblauw ¦ 43 kobaltdonker ¦  
44 kobaltblauw licht ¦ 46 pastelblauw ¦ 47 lichtblauw ¦ 48 bergblauw ¦ 
49 oriëntblauw ¦ 50 ultramarijn donker ¦ 51 Pruisisch blauw ¦ 53 pauw-
blauw ¦ 54 turkoois ¦ 55 nachtgroen ¦ 58 zeegroen ¦ 59 hookers groen ¦ 
61 chroomgroen ¦ 62 Frans groen ¦ 63 sap groen ¦ 65 jeneverbesgroen ¦ 
67 weidegroen ¦ 68 mosgroen ¦ 70 meigroen ¦ 71 lichtgroen ¦  
72 aardegroen ¦ 73 olijfgroen ¦ 74 cedergroen ¦ 75 sepia donker ¦  
76 van Dijck bruin ¦ 80 omber ¦ 82 bruin oker ¦ 83 goud oker ¦ 84 sienna 
naturel ¦ 85 Napels geel ¦ 87 oker gebrand ¦ 89 kaneelbruin ¦ 90 Veneti-
aans rood ¦ 91 Pompeius rood ¦ 92 Indisch rood ¦ 93 karmijn gebrand ¦ 
94 roodviolet ¦ 95 lichtgrijs koud ¦ 96 zilvergrijs koud ¦ 97 middengrijs ¦ 
98 donkergrijs ¦ 99 zwart

art. nr: 205361--

72 potloden in blik
blikken etui, 72 potloden (+2 splenders), lengte: 175 mm, diam. 7,5 mm, 
stift diameter 4 mm, 72 kleuren gesorteerd
kleur: 01 wit ¦ 02 strogeel ¦ 04 zinkgeel ¦ 05 cadmiumcitroen ¦  
06 chroomgeel licht ¦ 07 citroen ¦ 08 cadmium donker ¦ 09 chroomgeel 
donker ¦ 13 oranje ¦ 15 Saturnusrood ¦ 17 vermiljoen ¦ 18 scharlaken 
donker ¦ 21 geraniumrood licht ¦ 24 karmijnroze ¦ 26 karmijn donker ¦ 
27 karmijn licht ¦ 28 purper roze ¦ 29 meekraplak roze ¦ 30 vleeskleuren 
donk. ¦ 31 vleeskleur midden ¦ 32 vleeskleur licht ¦ 33 bordeaux ¦  
34 karmozijn ¦ 35 violet rood ¦ 36 cyclaam ¦ 37 blauwviolet ¦  
38 donkerpaars ¦ 39 violet licht ¦ 41 delftsblauw ¦ 43 kobaltdonker ¦  
44 kobaltblauw licht ¦ 46 pastelblauw ¦ 47 lichtblauw ¦ 48 bergblauw ¦ 
49 oriëntblauw ¦ 50 ultramarijn donker ¦ 51 Pruisisch blauw ¦ 53 pauw-
blauw ¦ 54 turkoois ¦ 55 nachtgroen ¦ 58 zeegroen ¦ 59 hookers groen ¦ 
61 chroomgroen ¦ 62 Frans groen ¦ 63 sap groen ¦ 65 jeneverbesgroen ¦ 
67 weidegroen ¦ 68 mosgroen ¦ 70 meigroen ¦ 71 lichtgroen ¦  
72 aardegroen ¦ 73 olijfgroen ¦ 74 cedergroen ¦ 75 sepia donker ¦  
76 van Dijck bruin ¦ 80 omber ¦ 82 bruin oker ¦ 83 goud oker ¦ 84 sienna 
naturel ¦ 85 Napels geel ¦ 87 oker gebrand ¦ 89 kaneelbruin ¦ 90 Veneti-
aans rood ¦ 91 Pompeius rood ¦ 92 Indisch rood ¦ 93 karmijn gebrand ¦ 
94 roodviolet ¦ 95 lichtgrijs koud ¦ 96 zilvergrijs koud ¦ 97 middengrijs ¦ 
98 donkergrijs ¦ 99 zwart

art. nr: 20536072

36 potloden in blik
blikken etui, 36 potloden (+ 1 splender), lengte: 175 mm, diam. 7,5 mm, 
stift diameter 4 mm, 36 kleuren gesorteerd
kleur: 01 wit ¦ 05 cadmiumcitroen ¦ 07 citroen ¦ 08 cadmium donker ¦  
09 chroomgeel donker ¦ 13 oranje ¦ 15 Saturnusrood ¦ 17 vermiljoen ¦  
21 geraniumrood licht ¦ 24 karmijnroze ¦ 26 karmijn donker ¦  
27 karmijn licht ¦ 34 karmozijn ¦ 37 blauwviolet ¦ 44 kobaltblauw licht ¦ 
47 lichtblauw ¦ 48 bergblauw ¦ 51 Pruisisch blauw ¦ 55 nachtgroen ¦  
61 chroomgroen ¦ 67 weidegroen ¦ 68 mosgroen ¦ 70 meigroen ¦  
73 olijfgroen ¦ 75 sepia donker ¦ 80 omber ¦ 82 bruin oker ¦ 83 goud oker 
¦ 84 sienna naturel ¦ 87 oker gebrand ¦ 90 Venetiaans rood ¦  
91 Pompeius rood ¦ 92 Indisch rood ¦ 95 lichtgrijs koud ¦ 97 middengrijs 
¦ 99 zwart

art. nr: 20536036

24 potloden in blik
blikken etui, 24 potloden, lengte: 175 mm, diam. 7,5 mm,  
stift diameter 4 mm, 24 kleuren gesorteerd
kleur: 01 wit ¦ 05 cadmiumcitroen ¦ 07 citroen ¦ 08 cadmium donker ¦  
13 oranje ¦ 15 Saturnusrood ¦ 21 geraniumrood licht ¦ 24 karmijnroze ¦ 
26 karmijn donker ¦ 44 kobaltblauw licht ¦ 47 lichtblauw ¦ 48 bergblauw 
¦ 51 Pruisisch blauw ¦ 55 nachtgroen ¦ 67 weidegroen ¦ 68 mosgroen ¦ 
70 meigroen ¦ 75 sepia donker ¦ 76 van Dijck bruin ¦ 83 goud oker ¦  
87 oker gebrand ¦ 90 Venetiaans rood ¦ 91 Pompeius rood ¦ 99 zwart

art. nr: 20536024

12 potloden in blik
blikken etui, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 7,5 mm,  
stift diameter 4 mm, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 01 wit ¦ 07 citroen ¦ 13 oranje ¦ 21 geraniumrood licht ¦  
26 karmijn donker ¦ 47 lichtblauw ¦ 51 Pruisisch blauw ¦ 67 weidegroen ¦ 
70 meigroen ¦ 76 van Dijck bruin ¦ 90 Venetiaans rood ¦ 99 zwart

art. nr:  20536012

Lyra Rembrandt  
Polycolor
De Rembrandt Polycolor is een kleurpotlood van 
de fijnste kwaliteit. De lichtbestendige en heldere 
kleuren bieden een palet van de fijnste nuance tot 
de krachtigste volle kleuren.
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02 strogeel 04 zinkgeel 05 cadmiumcitroen 06 chroomgeel licht 07 citroen 08 cadmium donker 09 chroomgeel donker 13 oranje

15 Saturnusrood 17 vermiljoen 18 scharlaken donker 21 geraniumrood licht 24 karmijnroze 26 karmijn donker 27 karmijn licht 28 purper roze

29 meekraplak roze 30 vleeskleuren donk. 31 vleeskleur midden 32 vleeskleur licht 33 bordeaux 34 karmozijn 35 violet rood 36 cyclaam

37 blauwviolet 38 donkerpaars 39 violet licht 41 delftsblauw 43 kobaltdonker 44 kobaltblauw licht 46 pastelblauw 47 lichtblauw

48 bergblauw 49 oriëntblauw 50 ultramarijn donker 51 Pruisisch blauw 53 pauwblauw 54 turkoois 55 nachtgroen 58 zeegroen

59 hookers groen 61 chroomgroen 62 Frans groen 63 sap groen 65 jeneverbesgroen 67 weidegroen 68 mosgroen 70 meigroen

71 lichtgroen 72 aardegroen 73 olijfgroen 74 cedergroen 75 sepia donker 76 van Dijck bruin 80 omber 82 bruin oker

83 goud oker 84 sienna naturel 85 Napels geel 87 oker gebrand 89 kaneelbruin 90 Venetiaans rood 91 Pompeius rood 92 Indisch rood

93 karmijn gebrand 94 roodviolet 97 middengrijs 98 donkergrijs 96 zilvergrijs koud 95 lichtgrijs koud 01 wit 99 zwart
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Losse kleuren
vouwdoos, 12 potloden één kleur, lengte: 175 mm, diam. 7,5 mm,  
stift diameter 4 mm, 72 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 wit ¦ 02 strogeel ¦ 04 zinkgeel ¦ 05 cadmiumcitroen ¦ 06 chroomgeel licht ¦ 07 citroen ¦ 08 cadmium donker ¦ 09 chroomgeel donker ¦  
13 oranje ¦ 15 Saturnusrood ¦ 17 vermiljoen ¦ 18 scharlaken donker ¦ 21 geraniumrood licht ¦ 24 karmijnroze ¦ 26 karmijn donker ¦ 27 karmijn licht ¦  
28 purper roze ¦ 29 meekraplak roze ¦ 30 vleeskleuren donk. ¦ 31 vleeskleur midden ¦ 32 vleeskleur licht ¦ 33 bordeaux ¦ 34 karmozijn ¦ 35 violet rood ¦ 
36 cyclaam ¦ 37 blauwviolet ¦ 38 donkerpaars ¦ 39 violet licht ¦ 41 delftsblauw ¦ 43 kobaltdonker ¦ 44 kobaltblauw licht ¦ 46 pastelblauw ¦  
47 lichtblauw ¦ 48 bergblauw ¦ 49 oriëntblauw ¦ 50 ultramarijn donker ¦ 51 Pruisisch blauw ¦ 53 pauwblauw ¦ 54 turkoois ¦ 55 nachtgroen ¦  
58 zeegroen ¦ 59 hookers groen ¦ 61 chroomgroen ¦ 62 Frans groen ¦ 63 sap groen ¦ 65 jeneverbesgroen ¦ 67 weidegroen ¦ 68 mosgroen ¦ 70 meigroen 
¦ 71 lichtgroen ¦ 72 aardegroen ¦ 73 olijfgroen ¦ 74 cedergroen ¦ 75 sepia donker ¦ 76 van Dijck bruin ¦ 80 omber ¦ 82 bruin oker ¦ 83 goud oker ¦  
84 sienna naturel ¦ 85 Napels geel ¦ 87 oker gebrand ¦ 89 kaneelbruin ¦ 90 Venetiaans rood ¦ 91 Pompeius rood ¦ 92 Indisch rood ¦ 93 karmijn gebrand 
¦ 94 roodviolet ¦ 95 lichtgrijs koud ¦ 96 zilvergrijs koud ¦ 97 middengrijs ¦ 98 donkergrijs ¦ 99 zwart

art. nr: 205391--

72 potloden in blik
blikken etui, 72 potloden, lengte: 175 mm, diam. 7,5 mm,  
stift diameter 4 mm, 72 kleuren gesorteerd
kleur: 01 wit ¦ 02 strogeel ¦ 04 zinkgeel ¦ 05 cadmiumcitroen ¦  
06 chroomgeel licht ¦ 07 citroen ¦ 08 cadmium donker ¦ 09 chroomgeel 
donker ¦ 13 oranje ¦ 15 Saturnusrood ¦ 17 vermiljoen ¦ 18 scharlaken 
donker ¦ 21 geraniumrood licht ¦ 24 karmijnroze ¦ 26 karmijn donker ¦ 
27 karmijn licht ¦ 28 purper roze ¦ 29 meekraplak roze ¦ 30 vleeskleuren 
donk. ¦ 31 vleeskleur midden ¦ 32 vleeskleur licht ¦ 33 bordeaux ¦  
34 karmozijn ¦ 35 violet rood ¦ 36 cyclaam ¦ 37 blauwviolet ¦  
38 donkerpaars ¦ 39 violet licht ¦ 41 delftsblauw ¦ 43 kobaltdonker ¦  
44 kobaltblauw licht ¦ 46 pastelblauw ¦ 47 lichtblauw ¦ 48 bergblauw ¦ 
49 oriëntblauw ¦ 50 ultramarijn donker ¦ 51 Pruisisch blauw ¦ 53 pauw-
blauw ¦ 54 turkoois ¦ 55 nachtgroen ¦ 58 zeegroen ¦ 59 hookers groen ¦ 
61 chroomgroen ¦ 62 Frans groen ¦ 63 sap groen ¦ 65 jeneverbesgroen ¦ 
67 weidegroen ¦ 68 mosgroen ¦ 70 meigroen ¦ 71 lichtgroen ¦  
72 aardegroen ¦ 73 olijfgroen ¦ 74 cedergroen ¦ 75 sepia donker ¦  
76 van Dijck bruin ¦ 80 omber ¦ 82 bruin oker ¦ 83 goud oker ¦ 84 sienna 
naturel ¦ 85 Napels geel ¦ 87 oker gebrand ¦ 89 kaneelbruin ¦ 90 Veneti-
aans rood ¦ 91 Pompeius rood ¦ 92 Indisch rood ¦ 93 karmijn gebrand ¦ 
94 roodviolet ¦ 95 lichtgrijs koud ¦ 96 zilvergrijs koud ¦ 97 middengrijs ¦ 
98 donkergrijs ¦ 99 zwart

art. nr: 20539072

36 potloden in blik
blikken etui, 36 potloden, lengte: 175 mm, diam. 7,5 mm,  
stift diameter 4 mm, 36 kleuren gesorteerd
kleur: 01 wit ¦ 05 cadmiumcitroen ¦ 07 citroen ¦ 08 cadmium donker ¦  
09 chroomgeel donker ¦ 13 oranje ¦ 15 Saturnusrood ¦ 17 vermiljoen ¦  
21 geraniumrood licht ¦ 24 karmijnroze ¦ 26 karmijn donker ¦  
27 karmijn licht ¦ 37 blauwviolet ¦ 44 kobaltblauw licht ¦ 47 lichtblauw 
¦ 48 bergblauw ¦ 51 Pruisisch blauw ¦ 55 nachtgroen ¦ 61 chroomgroen 
¦ 67 weidegroen ¦ 68 mosgroen ¦ 70 meigroen ¦ 73 olijfgroen ¦ 75 sepia 
donker ¦ 76 van Dijck bruin ¦ 80 omber ¦ 82 bruin oker ¦ 83 goud oker ¦ 
84 sienna naturel ¦ 87 oker gebrand ¦ 90 Venetiaans rood ¦ 91 Pompeius 
rood ¦ 92 Indisch rood ¦ 95 lichtgrijs koud ¦ 97 middengrijs ¦ 99 zwart

art. nr: 20539036

24 potloden in blik
blikken etui, 24 potloden, lengte: 175 mm, diam. 7,5 mm,  
stift diameter 4 mm, 24 kleuren gesorteerd
kleur: 01 wit ¦ 05 cadmiumcitroen ¦ 07 citroen ¦ 08 cadmium donker ¦  
13 oranje ¦ 15 Saturnusrood ¦ 21 geraniumrood licht ¦ 24 karmijnroze ¦ 
26 karmijn donker ¦ 44 kobaltblauw licht ¦ 47 lichtblauw ¦ 48 bergblauw 
¦ 51 Pruisisch blauw ¦ 55 nachtgroen ¦ 67 weidegroen ¦ 68 mosgroen ¦ 
70 meigroen ¦ 75 sepia donker ¦ 76 van Dijck bruin ¦ 83 goud oker ¦  
87 oker gebrand ¦ 90 Venetiaans rood ¦ 91 Pompeius rood ¦ 99 zwart

art. nr: 20539024

12 potloden in blik
blikken etui, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 7,5 mm,  
stift diameter 4 mm, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 01 wit ¦ 07 citroen ¦ 13 oranje ¦ 21 geraniumrood licht ¦  
26 karmijn donker ¦ 47 lichtblauw ¦ 51 Pruisisch blauw ¦ 67 weidegroen ¦ 
70 meigroen ¦ 76 van Dijck bruin ¦ 90 Venetiaans rood ¦ 99 zwart

art. nr:  20539012

Lyra Rembrandt  
aquarelpotloden
Eerst tekenen, dan aquarelleren: Lyra Rembrandt 
aquarelpotloden kunnen met water worden ge-
schilderd en hebben een sterk pigment. Het pa-
let reikt van de sterkste kleurtonen tot de fijnste 
nuances. Met een nat penseel kunt u lijnen laten 
verdwijnen en kleuren op een harmonieuze wijze 
in elkaar laten overlopen. Lyra Rembrandt aqua-
relpotloden voldoen aan de strengste eisen die 
kunstenaars stellen.
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001 wit 011 bleekgeel 240 citroengeel 010 geel

030 oranje 050 roodoranje 070 scharlakenrood 080 karmijn

081 roze 051 zalmrood 091 lichtpurper 090 cyclaam

100 purperviolet 110 lila 131 lichtviolet 120 violet

159 Pruisisch blauw 140 ultramarijnblauw 370 gentiaanblauw 180 malachietgroen

160 kobaltblauw 161 lichtblauw 191 turkooisgroen 221 lichtgroen

220 grasgroen 230 geelgroen 229 donkergroen 210 smaragdgroen

019 olijfzwart 016 kakigroen 041 abrikoos 035 oker

063 Engels rood 059 bruin 045 van Dijck bruin 008 grijszwart

005 grijs 009 zwart 498 zilver 499 goud

Caran d’Ache Fancolor
Caran d’Ache - deze naam staat voor Zwitserse 
kwaliteit en hoogwaardig teken- en schrijfmate-
riaal. De Fancolor aquarelpotloden van dit oude 
Zwitserse bedrijf zijn breukbestendige potloden 
van topkwaliteit, uitermate geschikt voor aqua-
relleren en met een goede lichtbestendigheid. De 
stift heeft een diameter van 2,8 mm. De kleuren-
cirkel van Ostwald met geel, magenta en cyaan-
blauw in het midden vormt de basis voor een 
groot kleurenpalet. Het hout komt van duurzame 
bosbouw en kap.
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12 potloden in blik
blikken etui, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 7,5 mm,  
12 kleuren gesorteerd
kleur: 001 wit ¦ 005 grijs ¦ 009 zwart ¦ 010 geel ¦ 030 oranje ¦  
059 bruin ¦ 070 scharlakenrood ¦ 120 violet ¦ 140 ultramarijnblauw ¦  
161 lichtblauw ¦ 210 smaragdgroen ¦ 230 geelgroen

art. nr:  20539912

40 potloden in blik
blikken etui, 40 potloden, lengte: 175 mm, diam. 7,5 mm,  
40 kleuren gesorteerd
kleur: 001 wit ¦ 005 grijs ¦ 008 grijszwart ¦ 009 zwart ¦ 010 geel ¦  
011 bleekgeel ¦ 016 kakigroen ¦ 019 olijfzwart ¦ 030 oranje ¦ 035 oker 
¦ 041 abrikoos ¦ 045 van Dijck bruin ¦ 050 roodoranje ¦ 051 zalmrood ¦ 
059 bruin ¦ 063 Engels rood ¦ 070 scharlakenrood ¦ 080 karmijn ¦  
081 roze ¦ 090 cyclaam ¦ 091 lichtpurper ¦ 100 purperviolet ¦ 110 lila ¦ 
120 violet ¦ 131 lichtviolet ¦ 140 ultramarijnblauw ¦ 159 Pruisisch blauw ¦ 
160 kobaltblauw ¦ 161 lichtblauw ¦ 180 malachietgroen ¦  
191 turkooisgroen ¦ 210 smaragdgroen ¦ 220 grasgroen ¦ 221 lichtgroen 
¦ 229 donkergroen ¦ 230 geelgroen ¦ 240 citroengeel ¦ 370 gentiaan-
blauw ¦ 498 zilver ¦ 499 goud

art. nr: 20539940

30 potloden in blik
blikken etui, 30 potloden, lengte: 175 mm, diam. 7,5 mm,  
30 kleuren gesorteerd
kleur: 001 wit ¦ 005 grijs ¦ 008 grijszwart ¦ 009 zwart ¦ 010 geel ¦  
011 bleekgeel ¦ 016 kakigroen ¦ 019 olijfzwart ¦ 030 oranje ¦ 041 
abrikoos ¦ 050 roodoranje ¦ 051 zalmrood ¦ 059 bruin ¦ 063 Engels rood ¦ 
070 scharlakenrood ¦ 080 karmijn ¦ 090 cyclaam ¦ 110 lila ¦  
120 violet ¦ 131 lichtviolet ¦ 140 ultramarijnblauw ¦ 160 kobaltblauw ¦ 
161 lichtblauw ¦ 191 turkooisgroen ¦ 210 smaragdgroen ¦  
221 lichtgroen ¦ 229 donkergroen ¦ 230 geelgroen ¦ 240 citroengeel ¦ 
370 gentiaanblauw

art. nr: 20539930

18 potloden in blik
blikken etui, 18 potloden, lengte: 175 mm, diam. 7,5 mm,  
18 kleuren gesorteerd
kleur: 001 wit ¦ 005 grijs ¦ 009 zwart ¦ 010 geel ¦ 030 oranje ¦  
050 roodoranje ¦ 059 bruin ¦ 070 scharlakenrood ¦ 080 karmijn ¦  
090 cyclaam ¦ 120 violet ¦ 140 ultramarijnblauw ¦ 160 kobaltblauw ¦ 
161 lichtblauw ¦ 210 smaragdgroen ¦ 229 donkergroen ¦ 230 geelgroen 
¦ 240 citroengeel

art. nr: 20539918
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40 potloden in blik
blikken etui, lengte: 175 mm, diam. 7 mm, stift diameter 4 mm, gelakt,  
40 kleuren gesorteerd
kleur: 001 wit ¦ 003 lichtgrijs ¦ 005 grijs ¦ 008 grijszwart ¦ 009 zwart ¦ 
010 geel ¦ 011 bleekgeel ¦ 025 groen oker ¦ 030 oranje ¦ 032 licht oker 
¦ 037 bruin oker ¦ 040 oranje roodachtig ¦ 049 omber ¦ 060 vermiljoen ¦ 
065 roodbruin ¦ 069 siena gebrand ¦ 070 scharlakenrood ¦ 071 zalmroze 
¦ 080 karmijn ¦ 081 roze ¦ 090 cyclaam ¦ 100 purper violet ¦ 120 violet ¦ 
131 periwinkle blauw ¦ 139 indigo blauw ¦ 140 ultramarijnblauw ¦  
149 nachtblauw ¦ 155 jeansblauw ¦ 159 Pruisisch blauw ¦ 160 kobalt-
blauw ¦ 171 turkooisblauw ¦ 180 malachietgroen ¦ 211 jadegroen ¦  
220 grasgroen ¦ 221 lichtgroen ¦ 239 sparrengroen ¦ 240 citroengeel ¦ 
245 lichtolijf ¦ 371 bleekblauw ¦ 491 crème

art. nr:  20535940

Caran d‘Ache Supracolor
De Supracolor aquarelpotloden van Caran d’Ache 
zijn klassieke verfpotloden voor de meest veelei-
sende kunstenaars. De zeer zachte potloodstiften, 
die zich perfect lenen voor aqaurelleren, garande-
ren door de hoge pigmentwaarde, heldere kleuren 
in goed dekkende lagen die lichtbestendig zijn. De 
stift heeft een diameter van 3,8 mm. Ook bij deze 
potloden staat Caran d’Ache voor uitmuntende 
kwaliteit. De Supracolor aquarelpotloden zijn ver-
krijgbaar in 40 kleuren, die zijn samengesteld met 
behulp van de Ostwald-kleurencirkel. Ook voor 
deze potloden wordt uitsluitend hout gebruikt uit 
duurzame bosbouw.
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491 crème 011 bleekgeel 240 citroengeel 010 geel

030 oranje 040 oranje roodachtig 060 vermiljoen 070 scharlakenrood

080 karmijn 071 zalmroze 081 roze 090 cyclaam

100 purper violet 131 periwinkle blauw 120 violet 139 indigo blauw

159 Pruisisch blauw 149 nachtblauw 140 ultramarijnblauw 160 kobaltblauw

155 jeansblauw 371 bleekblauw 171 turkooisblauw 211 jadegroen

221 lichtgroen 180 malachietgroen 239 sparrengroen 220 grasgroen

245 lichtolijf 025 groen oker 032 licht oker 037 bruin oker

065 roodbruin 069 siena gebrand 049 omber 003 lichtgrijs

005 grijs 008 grijszwart 001 wit 009 zwart

Losse kleuren
vouwdoos, 12 potloden één kleur, lengte: 175 mm, diam. 7 mm,  
stift diameter 4 mm, gelakt, 40 kleuren verkrijgbaar
kleur: 001 wit ¦ 003 lichtgrijs ¦ 005 grijs ¦ 008 grijszwart ¦ 009 zwart ¦ 
010 geel ¦ 011 bleekgeel ¦ 025 groen oker ¦ 030 oranje ¦ 032 licht oker 
¦ 037 bruin oker ¦ 040 oranje roodachtig ¦ 049 omber ¦ 060 vermiljoen ¦ 
065 roodbruin ¦ 069 siena gebrand ¦ 070 scharlakenrood ¦ 071 zalmroze 
¦ 080 karmijn ¦ 081 roze ¦ 090 cyclaam ¦ 100 purper violet ¦ 120 violet ¦ 
131 periwinkle blauw ¦ 139 indigo blauw ¦ 140 ultramarijnblauw ¦  
149 nachtblauw ¦ 155 jeansblauw ¦ 159 Pruisisch blauw ¦ 160 kobalt-
blauw ¦ 171 turkooisblauw ¦ 180 malachietgroen ¦ 211 jadegroen ¦  
220 grasgroen ¦ 221 lichtgroen ¦ 239 sparrengroen ¦ 240 citroengeel ¦ 
245 lichtolijf ¦ 371 bleekblauw ¦ 491 crème

art. nr: 20535---

30 potloden in blik
blikken etui, lengte: 175 mm, diam. 7 mm, stift diameter 4 mm, gelakt,  
30 kleuren gesorteerd
kleur: 001 wit ¦ 003 lichtgrijs ¦ 005 grijs ¦ 009 zwart ¦ 010 geel ¦  
011 bleekgeel ¦ 030 oranje ¦ 032 licht oker ¦ 040 oranje roodachtig ¦ 
049 omber ¦ 069 siena gebrand ¦ 070 scharlakenrood ¦ 080 karmijn ¦ 
081 roze ¦ 090 cyclaam ¦ 100 purper violet ¦ 120 violet ¦ 131 periwinkle 
blauw ¦ 140 ultramarijnblauw ¦ 155 jeansblauw ¦ 159 Pruisisch blauw ¦ 
160 kobaltblauw ¦ 171 turkooisblauw ¦ 180 malachietgroen ¦  
211 jadegroen ¦ 220 grasgroen ¦ 239 sparrengroen ¦ 240 citroengeel ¦ 
245 lichtolijf ¦ 371 bleekblauw

art. nr: 20535930

18 potloden in blik
blikken etui, lengte: 175 mm, diam. 7 mm, stift diameter 4 mm, gelakt,  
18 kleuren gesorteerd
kleur: 001 wit ¦ 005 grijs ¦ 009 zwart ¦ 010 geel ¦ 030 oranje ¦  
049 omber ¦ 069 siena gebrand ¦ 070 scharlakenrood ¦ 080 karmijn ¦ 
090 cyclaam ¦ 120 violet ¦ 140 ultramarijnblauw ¦ 160 kobaltblauw ¦  
171 turkooisblauw ¦ 180 malachietgroen ¦ 220 grasgroen ¦ 240 citroen-
geel ¦ 245 lichtolijf

art. nr: 20535918

12 potloden in blik
blikken etui, lengte: 175 mm, diam. 7 mm, stift diameter 4 mm, gelakt,  
12 kleuren gesorteerd
kleur: 001 wit ¦ 005 grijs ¦ 009 zwart ¦ 030 oranje ¦ 049 omber ¦  
070 scharlakenrood ¦ 090 cyclaam ¦ 120 violet ¦ 140 ultramarijnblauw ¦ 
160 kobaltblauw ¦ 220 grasgroen ¦ 240 citroengeel

art. nr: 20535912
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Tekenhoutskool / Grafietpotloden
Kijken, tekenen, uitgummen, schetsen, vasthouden, wegdoen, contouren aanbrengen, wegvegen, af-
maken. Wat heerlijk om met dit materiaal dingen te kunnen scheppen. De kunstschilder doet allerlei 
ervaringen op: het crèmeachtige, zinnelijke van pastel, het vluchtige en vrijblijvende van houtskool, het 
precieze en scherpe van grafietpotloden. We wensen u veel plezier bij het uitproberen van dit materiaal.

5 Tekenhoutskool
Natuurlijk tekenhoutskool behoort tot de oudste 
tekenmaterialen. Omdat de houtskool niet erg vast 
aan het papier hecht, kan het gemakkelijk uitgewist 
en hersteld worden en is het bijzonder goed geschikt 
voor zachte overgangen en schakeringen. Ons teken-
houtskool is van de fijnste kwaliteit, diepzwart van 
kleur en glijdt zeer gemakkelijk over het papier.
Tekenkool - Ø ca. 3-4 mm
vouwdoos, 50 stuks, lengte: ca. 150 mm, diam. ca. 3-4 mm

art. nr: 20575004

Tekenkool - Ø ca. 6-7 mm
vouwdoos, 50 stuks, lengte: ca. 150 mm, diam. ca. 6-7 mm

art. nr: 20575007

Tekenkool - Ø ca. 8-9 mm
vouwdoos, 30 stuks, lengte: ca. 150 mm, diam. ca. 8-9 mm

art. nr: 20575008

Tekenkool - Ø ca. 11 mm
vouwdoos, 15 stuks, lengte: ca. 150 mm, diam. ca. 11 mm

art. nr: 20575010

4 Lyra Ferby grafietpotlood -  
hardheid HB (medium)

vouwdoos, 12 potloden, lengte: 120 mm, diam. 10 mm, stift diameter 
6,25 mm, niet gelakt

art. nr: 20545810

3 Lyra Super Ferby grafietpotlood -  
hardheid HB (medium) - ongelakt

Driehoekig zacht grafietpotlood (HB) voor de eerste 
schrijfoefeningen.
vouwdoos, 12 potloden, hardheid HB, lengte: 175 mm, diam. 10 mm, 
stift diameter 6,25 mm, niet gelakt

art. nr: 20545761

2 Lyra Art Design tekenpotloden - 6B-4H
In 12 hardheden (6B tot 4H) voor intensief gebruik in 
grafisch ontwerp, kunst en architectuur.
blikken etui, 12 potloden, lengte: 175 mm, diam. 7 mm, 12 hardheden 
gesorteerd

art. nr: 20505912

1 Lyra Art Specials pastel - kleurpotloden
Een assortiment rode, sepia, zwarte en witte krijtjes, 
grafiet, aquarel, houtskool, carbin en titanium.
blikken etui, 12 potloden

art. nr: 20545300
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11 Grafietstiften – Ø 5.6 mm –  
 assortiment metallic

Dit assortiment bestaat uit 6 grafietstiften in 6 
verschillende metallic kleuren (zilver – goud – blauw 
– rood – groen – koper). Bruikbaar met of zonder 
stifthouder.
etui van hard plastic, 6 potloodstiften, lengte 120 mm,  
diam. 5,6 mm.

art. nr: 20571600

10 Grafietstiften – Ø 5.6 mm –  
 assortiment zwart - bruin - wit

Dit assortiment bestaat uit 6 grafietstiften in 6 ver-
schillende tinten. Bruikbaar met of zonder stifthouder.
etui van hard plastic, 6 potloodstiften, lengte 120 mm,  
diam. 5,6 mm.

art. nr: 20571500

9 Grafiet-, houtskoolstiften – Ø 5,6 mm – 
assortiment zwart

Dit assortiment bestaat uit 3 zeer hoogwaardig 
geperste houtskoolstiften (zacht – medium – hard) 
en 3 grafietstiften (2B – 4B – 6B). Bruikbaar met of 
zonder stifthouder.
etui van hard plastic, 6 potloodstiften, lengte 120 mm,  
diam. 5,6 mm.

art. nr: 20571400

12 Grafietstiften – Ø 5.6 mm – 
 magic

Gemêleerde stift bestaande uit 3 kleuren (rood-geel-
blauw) voor leuke, kleurige effecten. Bruikbaar met of 
zonder stifthouder.
etui van hard plastic, 6 potloodstiften, lengte: 120 mm,  
doorsnede 5,6 mm

art. nr: 20571300

Mercurius grafietstifthouder hout
Deze mooie houten stifthouder is geschikt voor 
houtskoolstiften en grafietstiften. Wordt geleverd 
inclusief 1 stift.
hout/metaal, lengte: 140 mm, diam. 15 mm

art. nr: 20571115

8

7 Grafietstiften - Ø 5,6 mm
Fijn kunstenaars-grafietpotlood met zachte, gladde 
streep. Bruikbaar met of zonder stifthouder.
etui van hard plastic, 6 potloodstiften, lengte: 120 mm, diam. 5,6 mm, 
3 stiften verkrijgbaar
stift: 2 2B ¦ 4 4B ¦ 6 6B

art. nr: 2057121-

6 Tekenkool - stift geperst - Ø 5,6 mm
Zeer hoogwaardige geperste houtskool in 3 hardhe-
den. Kleurt zwarter dan gewone houtskool doordat 
het beter hecht op papier.
etui van hard plastic, 6 potloodstiften, lengte: 120 mm, diam. 5,6 mm, 
3 stiften verkrijgbaar
stift: 1 zacht ¦ 2 midden ¦ 3 hard

art. nr: 2057120-
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Progresso houtvrij potlood
Zeer hoogwaardige en kleurintensieve potloodstiften, 
die gemakkelijk over het papier glijden en een stevige 
streep afgeven.
Assortiment 12 kleuren
kartonnen etui, 12 potloden, lengte: 155 mm, diam. 7,5 mm, gelakt, 
12 kleuren gesorteerd
kleur: citroengeel ¦ oranje ¦ vermiljoen ¦ karmijn ¦ violet ¦ kobaltblauw ¦ 
donkerblauw ¦ weidegroen ¦ donkergroen ¦ sienna ¦ bruin ¦ zwart

art. nr: 20572512

Assortiment 24 kleuren
kartonnen etui, 24 potloden, lengte 155 mm, diam 7,5 mm, gelakt,  
24 kleuren gesorteerd
kleur: wit ¦ citroengeel ¦ oranje ¦ vermiljoen ¦ karmijn ¦ violet ¦ kobalt-
blauw ¦ donkerblauw ¦ weidegroen ¦ donkergroen ¦ sienna ¦ zwart ¦ 
geel ¦ roze ¦ donkerroze ¦ roodviolet ¦ lichtblauw ¦ Pruisisch blauw ¦ 
geelgroen ¦ mosgroen ¦ lichte oker ¦ roodbruin ¦ bruin ¦ grijs

art. nr: 20572524

1

Progresso houtvrij aquarelpotlood 
Grafietstiften van hoge kwaliteit met grote kleurafgif-
te. Ze glijden makkelijk over het papier en zijn in water 
oplosbaar.
Assortiment 12 kleuren
blikken etui, 12 potloden, lengte: 155 mm, diam. 7,5 mm, gelakt,  
12 kleuren gesorteerd
kleur: citroengeel ¦ oranje ¦ vermiljoen ¦ karmijn ¦ violet ¦ kobaltblauw ¦ 
donkerblauw ¦ weidegroen ¦ donkergroen ¦ sienna ¦ bruin ¦ zwart

art. nr: 20573012

Assortiment 24 kleuren
blikken etui, 24 potloden, lengte 155 mm, diam 7,5 mm, gelakt,  
24 kleuren gesorteerd
kleur: wit ¦ citroengeel ¦ oranje ¦ vermiljoen ¦ karmijn ¦ violet ¦ kobalt-
blauw ¦ donkerblauw ¦ weidegroen ¦ donkergroen ¦ sienna ¦ zwart ¦ 
geel ¦ roze ¦ donkerroze ¦ roodviolet ¦ lichtblauw ¦ Pruisisch blauw ¦ 
geelgroen ¦ mosgroen ¦ lichte oker ¦ roodbruin ¦ bruin ¦ grijs

art. nr: 20573024

2

Progresso houtvrij  
potlood  

De Progresso Koh-i-Noor kleurpotloden hebben 
geen houten omhulsel. In plaats daarvan heb-
ben ze een flinterdunne kleurige buitenlaag, die 
de handen beschermt tegen afgeven. De zachte, 
volle dekking maakt het mogelijk om meerdere 
lagen aan te brengen en kleuren te mengen. De 
houtvrije Progresso grafietpotloden geven een 
krachtige streep.

De aquarelpotloden hebben een grote kleurafgifte 
en zijn met water te mengen, maar uiteraard ook 
droog te gebruiken. Beide soorten zijn verkrijg-
baar in assortimenten van 12 en 24 stuks.

3 Progresso houtvrij grafietpotlood -  
diverse hardheden

Zeer hoogwaardige en kleurintensieve potloodstiften, 
die gemakkelijk over het papier glijden en een stevige 
streep afgeven.
kartonnen etui, 12 potloden, lengte: 155 mm, diam. 7,5 mm, gelakt, 
5 stiften verkrijgbaar
stift: 00 HB ¦ 02 2B ¦ 04 4B ¦ 06 6B ¦ 08 8B

art. nr: 205721--
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Grafietpotloden met een harde stift
Hoe hoger het cijfer voor de H, des te harder is de 
stift. Geschikt voor o.a. het trekken van lijnen en 
gedetailleerd werken.
Grafietpotlood H - hard
Vouwdoos, 12 potloden in één hardheid, lengte 175 mm, diam. 7 mm, 
zeskant, gelakt

art. nr: 20505111

Grafietpotlood 2H - midden hard
Vouwdoos, 12 potloden in één hardheid, lengte 175 mm, diam. 7 mm, 
zeskant, gelakt

art. nr: 20505112

Grafietpotlood 3H - midden hard
Vouwdoos, 12 potloden in één hardheid, lengte 175 mm, diam. 7 mm, 
zeskant, gelakt

art. nr: 20505113

Grafietpotlood 4H - zeer hard
Vouwdoos, 12 potloden in één hardheid, lengte 175 mm, diam. 7 mm, 
zeskant, gelakt

art. nr: 20505114

6Grafietpotloden met een gemiddelde 
hardheid

Geschikt voor vele doeleinden waaronder schrijven.
Grafietpotlood HB 
Vouwdoos, 12 potloden in één hardheid, lengte 175 mm, diam. 7 mm, 
zeskant, gelakt

art. nr: 20505010

5

Grafietpotloden
Deze grafietpotloden van een zeer hoge (arties-
ten/professionele) kwaliteit, worden geprodu-
ceerd door het gerenommeerde familiebedrijf 
Koh-i-Noor Hartdmuth. Dit Tsjechische bedrijf is 
al 225 jaar wereldwijd leider op het gebied van 
kwalitatief hoogwaardige producten zoals kleur-
potloden, olieverf, houtskool, krijt etc. Maar hun 
specialiteit zijn grafietpotloden in vele hardheden. 
De hardheidcodes zijn bedacht door de Duitser 
Friedrich von Hardtmuth van deze zelfde Koh-I-
Noor fabriek. Hij had bedacht dat de H staat voor 
hard (Hart), de B voor zacht (Blei) en de F (dit is 
het huidige HB) voor fijn schrift (Fein).

Wij bieden u deze potloden in de range van 4B 
(erg zacht) tot en met 4H (erg hard), zodat u naar 
hartenlust kunt tekenen, lijnen trekken, schetsen, 
schaduwen etc. Met een 4H potlood kunt u bij-
voorbeeld op steen en metaal schrijven. De zachte 
potloden geven u de vluchtigheid van houtskool 
en u kunt er schaduwen en diepte mee creëren. 
Ook het (in-)kleuren van grote vlakken doet u met 
een zacht potlood. Met de harde potloden kunt u 
erg gedetailleerd werken en zet u messcherpe en 
ragfijne lijnen. Een hard potlood is moeilijker uit te 
gummen dan een zacht potlood. Het HB en H pot-
lood zijn het meest geschikt om mee te schrijven.

Grafietpotloden met een zachte stift
Hoe hoger het cijfer voor de B, des te zachter is de 
stift. Geschikt voor onder andere het creëren van 
schaduw en diepte.
Grafietpotloden 4B - zeer zacht
Vouwdoos, 12 potloden in één hardheid, lengte 175 mm, diam. 7 mm, 
zeskant, gelakt

art. nr: 20505014

Grafietpotlood 3B – midden zacht
Vouwdoos, 12 potloden in één hardheid, lengte 175 mm, diam. 7 mm, 
zeskant, gelakt

art. nr: 20505013

Grafietpotlood 2B – midden zacht
Vouwdoos, 12 potloden in één hardheid, lengte 175 mm, diam. 7 mm, 
zeskant, gelakt

art. nr: 20505012

Grafietpotlood B - zacht
Vouwdoos, 12 potloden in één hardheid, lengte 175 mm, diam. 7 mm, 
zeskant, gelakt

art. nr: 20505011

4
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Stockmar dubbele puntenslijper
Voor dunne en dikke (kleur-) potloden met een maxi-
male diameter van 11 mm.
Stockmar dubbele puntenslijper
tonnetje – 2 gaats – voor dikke (max. 11 mm) en dunne potloden, 
FSC lindenhout

art. nr: 85009000

Reservemesjes voor Stockmar slijper
kartonnen doosje, 25 stuks

art. nr: 85009020

1

Stockmar dubbele puntenslijper
Deze Stockmar puntenslijper is zeer geschikt voor het veilig slijpen van zowel dikke als dunne (kleur-) 
potloden met een 3-kantige en 6-kantige vorm. De metalen slijper, die voor extra stevigheid is verzonken 
in de deksel van het volledig afsluitbare opvangbakje, is voorzien van 2 stalen mesjes die exclusief voor 
Stockmar zijn ontwikkeld. Het honingraatvormige bakje is vervaardigd uit FSC-gecertificeerd lindehout. 
De stalen mesjes zijn zeer eenvoudig te verwisselen door middel van een makkelijk bereikbaar schroefje.

Dubbele puntenslijper tonnetje
Voor Lyra kleurreuzen en (kleur-) potloden met een 
maximale diameter van 10 mm. Verkrijgbaar in 4 
kleuren.
Dubbele puntenslijper tonnetje
1 stuk, kunststof , 4 kleuren verkrijgbaar 
kleur: 1 blauw ¦ 2 rood ¦ 3 geel ¦ 4 groen

art. nr: 2059025-

Reservemesjes
kunststof zak, 25 stuks, staal

art. nr: 20590201

2

6 Puntenslijper voor wasstiftjes
Deze puntenslijper is geschikt voor alle wasstiftjes.
hout

art. nr: 20590222

Slijper voor 3-kantige potloden  
en wasstiftjes

Slijper met extra groot gat, hierdoor ook zeer geschikt 
voor het slijpen van 3-kantige potloden en waspot-
loden.
Slijper
kunststof

art. nr: 20590210

Reservemesjes
kunststof zak, 25 stuks

art. nr: 20590211

3

Dubbele puntenslijper met grip
Voor potloden met een doorsnede tot 10 mm.
Geribbeld -2 gaats - voor rechtshandig gebruik
kunststof

art. nr: 20590300

Geribbeld - 2 gaats - voor linkshandig gebruik
kunststof

art. nr: 20590301

4

Puntenslijper Dahle 77 - tafelmodel
Dahle 77 puntenslijper tafelmodel. Deze slijper is 
geschikt voor alle dikke en dunne potloden, zowel 
zeskantig als driekantig.
Puntenslijper Dahle 77 - tafelmodel
metalen kast, voor stiftdoorsnede tot 12 mm, verstelbare puntvorm

art. nr: 20590077

Reservefrees

art. nr: 20590604

5
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  Gumpotlood voor grafietpotloden en  
 houtskool

Een zachte gum in de vorm van een potlood met 
een diameter van 7 mm. Het hout is volledig FSC 
gecertificeerd. 
Deze gum heeft een spitse punt waardoor u gedetail-
leerd kan retoucheren en of uitgummen. Het gumpot-
lood is gewoon te slijpen met een puntenslijper.
kunststof koker, 36 stuks, lengte 175 mm, diam. 7 mm

art. nr: 20592070

13

  Kneedgum
Deze kneedgum is onontbeerlijk voor het werken met 
houtskool en pastel. Hiermee kunt u plaatjes lichter 
maken, lichteffecten tot stand brengen en natuurlijk 
ook corrigeren. Ook geschikt voor het schoonmaken 
van transparantpapier en werktekeningen. De kneed-
gum is uiterst kneedbaar en absorberend.
Kneedgum - doos 20 stuks
vouwdoos, 20 stuks à 40x35x12 mm

art. nr: 20592030

15

  Doezelaar - voor kooltekenen of grafiet
Van geperst papier, voor het gommen en nabewerken 
van houtskool- en grafiettekeningen.
kunststof zak, 12 potloden, lengte: 130 mm, diam. 8,5 mm

art. nr: 20593003

14

  Zachte gum voor (kleur-)potloden en  
 grafietpotloden

vouwdoos, 60 stuks à 30x22x8 mm

art. nr: 20592005

12

 Schrapertje voor waskrijtjes 
10 schraper

art. nr: 85089330

11

  Fixeerspuitje - voor fixeermiddel
Gebruikswijze: beide buisjes positioneren in een hoek 
van 90 graden. Het langere dunne buisje in de fixatief 
houden en vervolgens blazen door het andere buisje. 
Hierdoor wordt het fixatief opgezogen en verspreidt 
over het oppervlak.
art. nr: 25905040

10

Fixatief voor houtskool en pastels
Sneldrogend en niet-vergelende fixatief op basis van 
kleurloze harsen en alcohol. Spaarzaam gebruiken.
glazen fles, 1000 ml

art. nr: 25905001

9

Potloodverlenger voor alle dikke potloden
Als potloden door veel slijpen te kort zijn geworden, 
kunnen ze met dit hulpstuk nog wat langer gebruikt 
worden.
beuken, lengte: 88 mm, doorsnede: 15 mm

art. nr: 20594010

8

Potloodverlenger  
voor alle dunne potloden

Als potloden door veel slijpen te kort zijn geworden, 
kunnen ze met dit hulpstuk nog wat langer gebruikt 
worden.
beuken, lengte: 125 mm, doorsnede: 8,5 mm

art. nr: 20594015

7
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6 Houten Potlodenkist met deksel - 12 vaks 
- voor 12 dozijn dikke potloden

37,5x34,5x4,5 cm

art. nr: 20595310

5 Potloodblikje leeg + inleg  
tbv 12 dunne potloden

Leeg blikje voor 12 normale kleurpotloden. Inclusief 
interieur.
18x10x1,2 cm, zilver

art. nr: 20595010

Leeg kistje voor kleurreuzen
Mooi afgewerkt, leeg houten kistje met schuifdeksel 
voor kleurreuzen.
voor 12 kleurreuzen
14x19x2,5 cm

art. nr: 20595302

voor 18 kleurreuzen
19x20,5x2,5 cm

art. nr: 20595301

4

Leeg kistje hout voor Stockmar waskrijt
In Stockmar-design - geschikt voor Stockmar wasstiftjes 
en -blokjes.
voor 16 krijtjes of 16 blokjes
houten cassette, 22x11x3 cm, voor 16 stiften of 16 blokken

art. nr: 85089325

voor 24 krijtjes of 24 blokjes
houten cassette, 31,5x11x3 cm, voor 24 stiften of 24 blokken

art. nr: 85089335

3

Leeg blikje voor Stockmar waskrijtblokjes
In Stockmar-design - geschikt voor Stockmar-wasblokjes.
voor 8 wasblokjes
blikken etui, 10,5x9,5x1,5 cm, voor 8 blokken

art. nr: 85089340

voor 16 wasblokjes
blikken etui, 20,5x9,5x1,5 cm, voor 16 blokken

art. nr: 85089350

2

Leeg blikje voor Stockmar waskrijtstiftjes
In Stockmar-design - geschikt voor Stockmar waskrijtjes.
voor 8 waskrijtjes
blikken etui, 10,5x9,5x1,5 cm, voor 8 stiften

art. nr: 85089310

voor 16 waskrijtjes
blikken etui, 20,5x9,5x1,5 cm, voor 16 stiften

art. nr: 85089320

1
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20595511

20595501

20595510

20595513

Leren schooletui
Kleurpotloden, gummen e.d. kunnen wel tegen een 
stootje als ze in deze oerdegelijke schooletui van sterk 
runderleer opgeborgen zitten.
Etui leder – naturel
leer, lengte: 24 cm, breedte: 10 cm

art. nr: 20563606

Etui leder - ranger
leer, lengte: 24 cm, breedte: 10 cm

art. nr: 20563605

8

20595500

20595503

Stoffen potlodenetui
Deze handgeweven etuis zijn uitstekend geschikt om 
wasstiftjes en wasblokjes in te bewaren en mee te 
nemen.
voor 12 wasstiftjes en 12 wasblokjes
katoen, 20x30 cm, 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 00 rood ¦ 10 blauw

art. nr: 205955--

voor 12 wasblokjes
katoen, 16x30 cm, 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 rood ¦ 11 blauw

art. nr: 205955--

voor 24 kleurreuzen
katoen, 24x31 cm, 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 03 rood ¦ 13 blauw

art. nr: 205955--

7
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20595025 2059503520595028

Potlodenblok
De potloden zijn altijd bij de hand wanneer ze in 
dit blok zitten. Daarbij staan ze vast, zodat er geen 
potloodstiften meer breken doordat ze vallen. In de 
zorgvuldig gemaakte blokken van beukenhout passen 
normale kleurpotloden. Maar er zijn ook blokken 
voor dikke potloden zoals de Lyra- en art makes 
sense® -kleurreuzen, alsmede voor zeskantige Yorik 
kleurpotloden.
voor 12 gewone kleurpotloden
beuken, 8,5x6,3x3 cm

art. nr: 20595025

voor 24 gewone kleurpotloden
beuken, 10,3x7x3 cm

art. nr: 20595028

voor 16 dikke kleurpotloden
beuken, 10x10x3,3 cm

art. nr: 20595035

2

Portfolio verzamelmap

groot - 50x70 cm
van karton, dikte: 3 mm, grootte: 50x70 cm, hoeken met metalen 
beschermkappen

art. nr: 20597101

klein - 50x35 cm
van karton, dikte: 3 mm, grootte: 50x35 cm, hoeken met metalen 
beschermkappen

art. nr: 20597102

1

Portfolio verzamelmap
In deze klassieke verzamelmap kunnen schilder- 
en tekenwerkstukken worden verzameld. De map 
is zeer stevig uitgevoerd, met een omslag uit 3 
mm dik hard karton en met metalen bescherm-
kapjes ter versterking van de hoeken. De sobere 
witte map laat ruimte voor persoonlijke versierin-
gen. De portfolio verzamelmap is verkrijgbaar in 
twee maten, 50 x 70 cm en 50 x 35 cm.
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5 Liniaal cm/inch hout - beheerde bosbouw
Deze liniaal die gemaakt is van hout uit beheerde 
bosbouw, heeft zowel een cm als ook een inch schaal.
Hout, breedte 34 mm, lengte 30 cm

art. nr: 20592200

Schoolpasser
Een kleine inzetpasser met een scharnier, ronde 
potloodinzet en een stevige punt. De passer wordt 
samen met een doosje passerpotloden in een plastic 
etui geleverd.
Schoolpasser
staal, cirkelboog diam. ca. 360 mm max., met extra potloden

art. nr: 20592130

Reservestiften voor schoolpasser
kunstof dopje, 2 potloodstiften

art. nr: 20592124

4Snel verstelbare precisiepasser
Een hoogwaardige precisiepasser met hefmechanisme 
en knikbare passerbenen. De snelle instelling voor 
grote cirkels gaat via een op beide passerbenen 
aangebrachte hefmechaniek, de instelling voor kleine 
cirkels via de krachtige middenas. De verlengingsstang 
kan gemakkelijk en zonder torsie op de passer worden 
gezet. Hiermee bereikt de passer een maximale cir-
keldoorsnede van ca. 600 mm. De potloodstift-adapter 
is geschikt voor potloden, kleurstiften of inktpennen 
tot een diameter van 11 mm.
Snel te verstellen passerset
1 stuk, Accessoires: verlengstuk, inkthouder, extra potloodstiften

art. nr: 20592140

Assortiment reservedelen voor snel te verstellen 
passer
plastic doos, 15 wielmoeren, 10 draadstangen, 10 scherpe punten, 
10 potloodstiften

art. nr: 20592145

3

20592124
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Overzicht tekenpapier

GESCHIKT VOOR Therapeutenpapier 80 
g/m²

Tekenpapier  
120 g/m²

Teken en schilderpapier 
160 g/m²

Mandala papier  
170 g/m²

vormtekenen uitstekend goed goed goed

nat-in-nat redelijk nvt nvt matig

sluieren matig nvt nvt matig

aquarelleren matig nvt nvt redelijk

plakkaatverf nvt goed goed goed

verfopname redelijk nvt nvt matig

wateropname goed nvt nvt matig

nat maken met spons goed nvt nvt redelijk

weken matig nvt nvt redelijk

opdrogen matig nvt nvt redelijk

kleur creme wit wit wit

verpakking 500 500 500 100

formaten 25x32,5 cm  
32,5x44 cm  
50x65 cm  

25x32 cm (blok)  
32x44 cm (blok)

50x65cm  
44x32,5cm  
25x32,5cm

50x65cm  
44x32.5cm  
25x32.5cm

5x5cm  
10x10cm  
12x12cm  
15x15cm  
20x20cm  
30x30cm  
40x40cm  
50x50cm

prijsklasse laag middel middel middel
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Therapeutenpapier 80 g/m²
Voor minder veeleisende artistieke werken bieden wij 
u dit goedkopere papier. Nat-in-nat schilderpapier. 
Ook uitermate geschikt als schetspapier.
25x32,5 cm - 500 vel
500 vel, 25x32,5 cm, 80 g/m²

art. nr: 10315204

32,5x44 cm - 500 vel
500 vel, 32,5x44 cm, 80 g/m²

art. nr: 10315202

50x65 cm - 500 vel
500 vel, 50x65 cm, 80 g/m²

art. nr: 10315201

24x32 cm - blok 100 vel
blok, 100 vel, 24x32 cm, 80 g/m²

art. nr: 10315210

32x44cm - blok 100 vel
blok, 100 vel, 32x44 cm, 80 g/m²

art. nr: 10315211

1
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3 Tekenpapier zwaar - 1x10 m rol - 160 g/m²
Zeer stevig papier, kan aan beide zijden worden 
gebruikt zonder door te schijnen.
rol, breedte: 100 cm, lengte: 10 m, 160 g/m², zuurvrij

art. nr: 10360401

Teken en schilderpapier 160 g/m²
Zeer solide en sterk papier, dat zich bijzonder goed 
leent voor de jongste groepen op de lagere school en 
voor de kleuterschool. Beide zijden kunnen worden 
gebruikt en is bijvoorbeeld goed bestand tegen de 
schraap- en krastechnieken met Stockmar waskrijtjes.
25x32,5 cm - 500 vel
500 vel, 25x32,5 cm, 160 g/m², zuurvrij

art. nr: 10360104

32,5x44 cm - 500 vel
500 vel, 32,5x44 cm, 160 g/m², zuurvrij

art. nr: 10360102

50x65 cm - 500 vel
500 vel, 50x65 cm, 160 g/m², zuurvrij

art. nr: 10360101

2

Tekenpapier 120 g/m²
Dit tekenpapier is geschikt voor alle soorten krijt, 
potlood, Oost-Indische of gewone inkt.
25x32,5 cm - 500 vel
500 vel, 25x32,5 cm, 120 g/m²

art. nr: 10340104

32,5x44 cm - 500 vel
500 vel, 32,5x44 cm, 120 g/m²

art. nr: 10340102

50x65 cm - 500 vel
500 vel, 50x65 cm, 120 g/m²

art. nr: 10340101

1
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5 Mandala papier
Dit mooie en zware schetspapier wordt in perfecte 
vierkanten gesneden waardoor het bijzonder geschikt 
is om bijv. mandala’s te tekenen.Dit papier wordt o.a. 
in de creatieve therapie veelvuldig gebruikt. Het papier 
is geschikt voor, potlood, grafiet, houtskool, pastels 
maar ook voor aquarelschilderingen. De maten 15x15, 
20x20 en 30x30 cm zijn ook in het zwart verkrijgbaar
wit
100 vel, 170 g/m²
formaten:  
05=5x5 cm 
10=10x10 cm  
12=12x12 cm  
15=15x15 cm  
20=20x20 cm  
30=30x30 cm  
40=40x40 cm  
50= 50x50 cm 

art. nr: 103119--

zwart
100 vel, 150 g/m²
formaten:  
15=15x15 cm 
20=20x20 cm  
30=30x30 cm 

art. nr: 103115--

4 Mercurius schetsblok 170 g/m²
Een perfect schetsblok van zware kwaliteit, zuurvrij, 
ook geschikt voor aquarelleren.
50 vel, 30x40 cm, 170 g/m², zuurvrij

art. nr: 10311100



Handenarbeid en 
knutselen



Naaien, breien, weven, dat zijn fundamentele technieken, die een belangrijke plaats innemen in het onderwijs. Het is leuk zelf iets met de handen te maken 
en het bevordert de ontwikkeling van de zintuigen. Onze materialen voor handenarbeid zijn al vele schooljaren lang beproefd.
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Constante controle
De aandacht voor kwaliteit van Stockmar bete-
kent een zorgvuldige selectie van de grondstof-
fen en ervaring bij het produceren. Door constant 
de grondstoffen te controleren en grenzen voor 
gehaltes schadelijke stoffen aan te houden die 
gelden voor levensmiddelen, kunnen we u verze-
keren: Stockmar bijenkneedwas is niet schadelijk 
voor gezondheid en milieu.

01 karmijnrood 02 vermiljoen 03 oranje 04 goudgeel 05 citroengeel

06 geelgroen 07 groen 09 blauw 10 lichtblauw 12 roodviolet

24 roze 27 bijenwaskleur 13 roodbruin 15 zwart 00 ivoor

Stockmar  
bijenkneedwas
Kunst met al hun zintuigen beleven - dat kunnen 
kinderen met Stockmar bijenkneedwas. De was 
ruikt lekker en is volkomen schoon in gebruik en 
dus het ideale materiaal om mee te boetseren. 
Geur, kleur en tastbare kwaliteit helpen bij het 
creëren: de was wordt zacht en vormbaar door 
de warmte van de handen. Bij het uitharden blij-
ven de intensiteit en de fijne glans van de kleuren 
behouden. De kleine kunstwerken behouden hun 
schoonheid en charme en kunnen steeds weer op-
nieuw vormgegeven worden. De hoge pedagogi-
sche en artistieke eigenschappen maken Stockmar 
bijenkneedwas uniek en onvergelijkbaar. Stock-
mar bijenkneedwas is verkrijgbaar in 15 felle kleu-
ren, die gebaseerd zijn op Goethe’s kleurenleer.

1 Assortiment bijenkneedwas 6 plakjes 
100x40 mm

kartonnen etui, 6 plakjes à 100x40x6 mm, 6 kleuren gesorteerd
kleur: 00 ivoor ¦ 01 karmijnrood ¦ 04 goudgeel ¦ 07 groen ¦ 09 blauw 
¦ 13 roodbruin

art. nr: 85051000
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„Stockmar versierwas“ op pagina 132-135

Bijenkneedwas voor vormen en  
fantasie

➲➲ met pure bijenwas

➲➲ in harmonieuze en heldere kleuren

➲➲ wordt zacht en vormbaar door handwarmte

➲➲ appelleert aan de zintuigen en oefent de fijn motoriek

➲➲ geschikt voor fijn modelleren

➲➲ transparant en glanzend

➲➲ volkomen schoon in gebruik

➲➲ fijne en natuurlijke geur van bijenwas
3 Assortiment bijenkneedwas 15 plakjes 

100x40 mm
kartonnen etui, 15 plakjes à 100x40x6 mm, 15 kleuren gesorteerd
kleur: 00 ivoor ¦ 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦  
04 goudgeel ¦ 05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 09 blauw ¦ 
10 lichtblauw ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 15 zwart ¦ 24 roze ¦  
27 bijenwaskleur

art. nr: 85051600

2 Assortiment bijenkneedwas 12 plakjes 
100x40 mm

kartonnen etui, 12 plakjes à 100x40x6 mm, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 00 ivoor ¦ 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 04 goudgeel ¦  
06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 09 blauw ¦ 10 lichtblauw ¦ 12 roodviolet ¦ 
13 roodbruin ¦ 15 zwart ¦ 24 roze

art. nr: 85051200



1

2

Mercurius

Handenarbeid  en  knut selen102

Goud en zilver kneden?
Geen probleem met Stockmar versierwas!
Kijk snel op pagina 132-135

De zintuigen ontwikkelen met  
Stockmar bijenkneedwas

➲➲ bijenkneedwas werkt met zijn bijenwasgeur positief op de reukzin

➲➲ de aangename textuur van het materiaal bevordert de tastzin

➲➲ het kneden en modelleren van de bijenkneedwas, bevordert de bewegingszin 

➲➲ bijenkneedwas, die door de handwarmte zacht wordt, bevordert de thermoceptie

➲➲ de harmonieuze kleuren beïnvloeden het gezichtsvermogen

2 Bijenkneedwas 4 plakjes 240x100 mm  
van één kleur

kartonnen etui, 4 plakjes van één kleur à 240x100x6 mm,  
15 kleuren verkrijgbaar
kleur: 00 ivoor ¦ 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦  
04 goudgeel ¦ 05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 09 blauw ¦ 
10 lichtblauw ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 15 zwart ¦ 24 roze ¦  
27 bijenwaskleur

art. nr: 850518--

1 Bijenkneedwas 15 plakjes 100x40 mm  
van één kleur

kartonnen etui, 15 plakjes van één kleur à 100x40x6 mm,  
15 kleuren verkrijgbaar
kleur: 00 ivoor ¦ 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦  
04 goudgeel ¦ 05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 09 blauw ¦ 
10 lichtblauw ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 15 zwart ¦ 24 roze ¦  
27 bijenwaskleur

art. nr: 850517--
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3 rood

2 geel

1 bruin

Alkena bijenwas-boetseerklei
vouwdoos, 200 g, 3 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 bruin ¦ 2 geel ¦ 3 rood

art. nr:  3523000-

Alkena boetseerklei
Zeer kleurige klei en natuurlijke vulmiddelen ge-
ven in combinatie met zuivere bijenwas een mo-
delleerpasta om hoogwaardige kunstwerken mee 
te maken. De Zwitserse bijenwas-boetseerklei 
heeft een soepele consistentie, behoudt zijn vorm 
bij kamertemperatuur en kan gemakkelijk worden 
bewerkt en gesneden met modelleerinstrumen-
ten. Alkena bijenwas-boetseerklei is in drie aarde-
kleuren (geel, rood, bruin) verkrijgbaar.
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„Filges brei- of punnikvork“ op pagina 120

„Filges sprookjeswol - Bioland“ op pagina 108

„Filges zijden doeken plantaardig geverfd – gezoomd“ 
op pagina 119

Bioland is een telersvereniging, zowel veeteelt als landbouw, opgericht in 1971 in Mainz, Duitsland. 
Deze vereniging is een voornaam lid van de Vereniging van Biologisch Voedsel (BÖLW), de grootste 
ecologische landbouw vereniging van Duitsland. De economie van deze biologische bedrijven is ge-
baseerd op een circulaire economie, en zij werken met stikstofhoudende meststoffen (motor voor de 
plantengroei) die van niet chemische of synthetische oorsprong zijn, verder wordt er geteeld zonder 
chemische pesticiden.

De dieren worden op zeer humane wijze gehouden. De richtlijnen van Bioland zijn namelijk zelfs stren-
ger, dus milieu- en diervriendelijker, dan die van de Organic EU-verordening.

Op de komende pagina’s vindt u voornamelijk producten van één van onze internationale “preferred 
suppliers”; het Duitse familie bedrijf Filges. Dit ambachtelijke bedrijf, opgericht in 1985 en gesitueerd 
in de deelstaat Nedersaksen, deelt dezelfde visie als Mercurius ten aanzien van milieu, kwaliteit en 
veiligheid. Filges en Mercurius hebben, onder meer om deze redenen, een jarenlange warme en duur-
zame relatie opgebouwd. Maar uiteraard ook om de kwaliteit van hun prachtige producten. Filges is 
gespecialiseerd in het vervaardigen van o.a. biologische (sprookjes-) wol en zijde welke geverfd zijn 
met plantaardige verven. Veelal wordt er nog gebruikt gemaakt van traditionele/ambachtelijke arbeids-
processen, waaronder veel handwerk. Er wordt zeer duurzaam geproduceerd en er worden bij deze 
productieprocessen geen chemicaliën gebruikt. Het team bestaat uit 4 tot 5 bevlogen medewerkers.

De wol die wordt gebruikt is zuivere scheerwol die voor 100% voldoet aan de strenge richtlijnen van 
Bioland

The wool used is pure new wool which complies 100% with the strict guidelines of Bioland.
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Filges breiwol - Bioland
100% zuivere biologische scheerwol, 130 m, 100 g, voor breinaald 4,5-6,0 mm, 16 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 roodbruin ¦ 02 roestbruin ¦ 03 zalmkleur ¦ 04 zonnegeel ¦ 05 lichtgeel ¦ 06 lichtgroen ¦ 07 grasgroen ¦ 08 dennengroen ¦ 09 donkerblauw ¦ 10 middenblauw ¦  
11 lichtblauw ¦ 12 lila ¦ 13 paars ¦ 14 rood ¦ 15 oudroze ¦ 16 roze

art. nr:  353500--

05 lichtgeel 04 zonnegeel 03 zalmkleur 02 roestbruin

14 rood 16 roze 15 oudroze 12 lila

13 purple 09 donkerblauw 10 middenblauw 11 lichtblauw

06 lichtgroen 07 grasgroen 08 dennengroen 01 roodbruin

Filges breiwol - Bioland
Deze plantaardig geverfde breiwol is van biologische oorsprong. De wol komt van schapen gehouden 
in 100% biologische veeteelt. De wol bestaat uit vier draden en is geschikt voor verwerking met brei-
naalden van maat 4,5 tot 6 mm. Verkrijgbaar per bol van 100 gram. Wasbaar tot 30 graden Celcius. 

Verkrijgbaar in 16 schitterende kleuren.
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1384 geel 1366 citroengeel 1346 goudgeel 1408 oranje 1368 herfstoranje

1365 roodoranje 1387 rood 1391 vermiljoen 1392 karmijnrood 1306 bordeaux

1375 chocoladebruin 1324 donkerbruin 1338 bruin 1308 roodbruin 1367 roestbruin

1401 perzikroze 1342 oudroze 1404 roze 1396 cyclaam 1397 donkerroze

3002 donkerpaars 3001 paars 2008 babyblauw 1407 zachtblauw 1399 turkoois

1400 azuurblauw 1350 kobaltblauw 1388 blauw 1345 grijsblauw 1303 indigo

1357 grijsgroen 1376 lichtgroen 1317 grasgroen 1406 donkergroen 1359 groen

1369 naturel 1328 eierschaal wit 1301 wit 2005 grijs 1300 zwart
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4-dradige dikke breiwol - 50 g
100% scheerwol, 41 m, 50 g, voor breinaald 4.5-6.0 mm,  
40 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1300 zwart ¦ 1301 wit ¦ 1303 indigo ¦ 1306 bordeaux ¦  
1308 roodbruin ¦ 1317 grasgroen ¦ 1324 donkerbruin ¦ 1328 eierschaal 
wit ¦ 1338 bruin ¦ 1342 oudroze ¦ 1345 grijsblauw ¦ 1346 goudgeel ¦ 
1350 kobaltblauw ¦ 1357 grijsgroen ¦ 1359 groen ¦ 1365 roodoranje ¦ 
1366 citroengeel ¦ 1367 roestbruin ¦ 1368 herfstoranje ¦ 1369 naturel ¦ 
1375 chocoladebruin ¦ 1376 lichtgroen ¦ 1384 geel ¦ 1387 rood ¦  
1388 blauw ¦ 1391 vermiljoen ¦ 1392 karmijnrood ¦ 1396 cyclaam ¦ 
1397 donkerroze ¦ 1399 turkoois ¦ 1400 azuurblauw ¦ 1401 perzikroze ¦ 
1404 roze ¦ 1406 donkergroen ¦ 1407 zachtblauw ¦ 1408 oranje ¦  
2005 grijs ¦ 2008 babyblauw ¦ 3001 paars ¦ 3002 donkerpaars

art. nr:  3535----

Soedanwol
Deze zachte breiwol wordt in een enorm kleuren-
palet van 40 kleuren aangeboden. Warme, stra-
lende kleuren als goudbruin, caramel of roodoran-
je. Maar ook heldere, krachtige tinten als felroze. 
Soedan breiwol bestaat voor 100% uit scheerwol, 
is 4-dradig, geschikt voor breinaalden van 4,5 
tot 6. Tevens is deze wol motbestendig. Soedan 
breiwol wordt al jarenlang veelvuldig gebruikt op 
scholen en in kleuterklassen.
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Biologische lontwol / 
kaardband
Gekaarde wol van 100% biologische afkomst. 
Prachtig materiaal voor bijvoorbeeld het vullen 
van poppen.

05 citroengeel 04 goudgeel 03 zalmkleur 16 roze 14 rood

12 lila 13 cyclaam 09 ultramarijn 11 bleekblauw 06 lichtgroen

08 bosgroen 01 bruin 20 wit

„Werken met sprookjeswol -  
van Angelika Wolk-Gerche“  
op pagina 187

Filges sprookjeswol - 
Bioland
Met onze fijne en langdradige wol, geverfd met 
plantaardige verf en in harmonisch op elkaar afge-
stemde kleuren, kan van alles gedaan worden: land-
schappen creëren, luchtige sprookjesfiguren zoals 
elfjes en vlinders maken, of er vilt van maken met 
een viltnaald. Onmisbaar voor bijv. seizoentafels.

„Feeën en nimfen van sprookjeswol -  
van Christine Schäfer“  
op pagina 187

1 Filges plantaardig geverfde sprookjeswol

Losse kleur
kunststof zak, 100% scheerwol, 100 g, 13 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 bruin ¦ 03 zalmkleur ¦ 04 goudgeel ¦ 05 citroengeel ¦  
06 lichtgroen ¦ 08 bosgroen ¦ 09 ultramarijn ¦ 11 bleekblauw ¦ 12 lila ¦ 
13 cyclaam ¦ 14 rood ¦ 16 roze ¦ 20 wit

art. nr: 353250--

10 kleuren assortiment
kunststof zak, 100% scheerwol, 100 g, 10 kleuren gesorteerd
kleur: 04 goudgeel ¦ 05 citroengeel ¦ 06 lichtgroen ¦ 08 bosgroen ¦  
09 ultramarijn ¦ 11 bleekblauw ¦ 12 lila ¦ 14 rood ¦ 16 roze ¦ 20 wit

art. nr: 35325100

4 kleuren – aardetinten
kunststof zak, 100% scheerwol, 100 g, 4 aardetinten
kleur: licht bruin ¦ grijsbruin ¦ donker bruin ¦ wit

art. nr: 35325150

Lontwol - naturel - zak 100 gram
Lontwol - naturel - zak 100 gram

art. nr: 35327001

2
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Filges viltwol,  
plantaardig geverfd
Deze plantaardig geverfde, 100% zuivere scheer-
wol van het Merinoschaap, is gewassen en in vlies 
gekaard. De wol is geschikt voor zowel nat als 
droog vilten.

05 citroengeel 04 goudgeel 03 zalmkleur 16 roze 14 rood

12 lila 13 cyclaam 09 ultramarijn 11 bleekblauw 06 lichtgroen

08 bosgroen 01 bruin 20 wit

4 Viltnaalden set
Deze set bestaat uit 4 naalden met weerhaakjes, van 
verschillende dikte. De naalden zijn mooi stevig waar-
door ze minder snel breken. De houder is praktisch 
zodat u snel van naald kunt wisselen en garandeert 
een prettig houvast. Samen met onze viltmat is deze 
set van 4 naalden onmisbaar bij het droogvilten.
Set – houten houder – 4 naalden

art. nr: 35345100

Plantaardig geverfde viltwol

Losse kleur
kunststof zak, 100% scheerwol, 100 g, 13 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 bruin ¦ 03 zalmkleur ¦ 04 goudgeel ¦ 05 citroengeel ¦ 06 
lichtgroen ¦ 08 bosgroen ¦ 09 ultramarijn ¦ 11 bleekblauw ¦ 12 lila ¦ 13 
cyclaam ¦ 14 rood ¦ 16 roze ¦ 20 wit

art. nr: 353260--

10 kleuren assortiment
kunststof zak, 100% scheerwol, 100 g, 10 kleuren gesorteerd
kleur: 04 goudgeel ¦ 05 citroengeel ¦ 06 lichtgroen ¦  
08 bosgroen ¦ 09 ultramarijn ¦ 11 bleekblauw ¦ 12 lila ¦  
14 rood ¦ 16 roze ¦ 20 wit

art. nr: 35326100

3

Viltmat
Viltnaalden zijn scherp maar fragiel, dus is het essen-
tieel om een stevige maar tegelijkertijd veerkrachtige 
werkplek te hebben. Onze viltmatten garanderen dit, 
tegelijkertijd geven ze de naalden ook nog weerstand. 
De 3 cm (klein) of 4 cm (groot) dikke matten zijn zeer 
robuust, hebben een dichte en zeer fijne structuur, 
zodat ze lange tijd meegaan zonder dat ze gaan 
afbrokkelen. Verkrijgbaar in sets van 5 in 2 formaten.
klein
schuim, 18x12x3 cm – set van 5

art. nr: 35345101

groot
schuim, 30x18x4 cm – set van 5

art. nr: 35345105

5



2

1

Mercurius

Handenarbeid  en  knut selen110

Tricotgaren 
Dit draad is gemaakt van gerecycled katoen (92%) en andere natuurlijke vezels (elastisch) en is bijzonder 
geschikt voor het maken van o.a. pannenlappen in combinatie met ons weefraam.

Het katoenen draad is verkrijgbaar in 2 assortimenten van 5 verschillende kleuren, per kleur om en nabij 
200 g met een lengte van 25 meter. Kleuren kunnen enigszins afwijken.

1 Tricotgaren – katoen – set 1 kilo –  
basiskleuren

katoen, lengte 25 meter – set 5 bollen à 200 g –  
basiskleuren
kleur: blauw ¦ groen ¦ geel ¦ rood ¦ paarsviolet

art. nr: 70600050

2 Tricotgaren – katoen – set 1 kilo –  
aanvullende kleuren

katoen, lengte 25 meter – set 5 bollen à 200 g –  
aanvullende kleuren
kleur: ecru ¦ crème ¦ lichtroze ¦ roze ¦ paars

art. nr: 70600060
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355 geel 361 goudgeel 363 oranje 362 licht karmijnrood 353 vermiljoen 374 donkerrood 379 roodviolet 378 mauve 366 roze

395 oudroze 402 perzikroze 377 licht roze 358 lila 390 licht lila 391 grijsblauw 381 licht kobaltblauw 367 cyclaam 398 blauwviolet

352 blauw 401 ultramarijn 382 Pruisisch blauw 397 paars blauw 380 lichtblauw 365 lichtturkoois 400 turkoois 354 mosgroen 364 groen

392 zachtgroen 393 lichtgroen 373 grasgroen 394 huidskleur licht 396 zalmkleur 370 beige 403 naturel 350 gebroken wit 368 bruin

371 donkerbruin 375 grijs 351 wit 357 zwart

Breikatoen 8/8 - dik
100% katoen, 180 m, 100 g, 8/8, haaknaald 3,5-4,0 mm,  
40 kleuren verkrijgbaar
kleur: 350 gebroken wit ¦ 351 wit ¦ 352 blauw ¦ 353 vermiljoen ¦  
354 mosgroen ¦ 355 geel ¦ 357 zwart ¦ 358 lila ¦ 361 goudgeel ¦  
362 licht karmijnrood ¦ 363 oranje ¦ 364 groen ¦ 365 lichtturkoois ¦  
366 roze ¦ 367 cyclaam ¦ 368 bruin ¦ 370 beige ¦ 371 donkerbruin ¦  
373 grasgroen ¦ 374 donkerrood ¦ 375 grijs ¦ 377 licht roze ¦ 378 mauve 
¦ 379 roodviolet ¦ 380 lichtblauw ¦ 381 licht kobaltblauw ¦ 382 Pruisisch 
blauw ¦ 390 licht lila ¦ 391 grijsblauw ¦ 392 zachtgroen ¦ 393 lichtgroen 
¦ 394 huidskleur licht ¦ 395 oudroze ¦ 396 zalmkleur ¦ 397 paars blauw 
¦ 398 blauwviolet ¦ 400 turkoois ¦ 401 ultramarijn ¦ 402 perzikroze ¦ 
403 naturel

art. nr:  35311---

Breikatoen 8/8
Met dit mooie breikatoen in 40 kleuren kan van 
alles worden gebreid of gehaakt: bijvoorbeeld 
schaapjes en biggetjes voor de boerderij of een 
bonte patchworkdeken. Voor dit dikkere katoen 
zijn geoefende vingers en haaknaalden van 3 tot 
4 mm nodig.
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05 lichtgeel 04 zonnegeel 03 zalmkleur 02 roestbruin 14 rood

16 roze 12 lila 13 paars 09 donkerblauw 10 middenblauw

11 zachtblauw 06 lichtgroen 07 grasgroen 08 dennengroen 01 roodbruin

Filges wolvilt - Bioland
Deze plantaardig geverfde wolvilt is van biologi-
sche oorsprong en wordt geproduceerd door Fil-
ges. De wol komt van schapen gehouden in 100% 
biologische veeteelt volgens de normen van Bio-
land. Het vilt is erg stevig en wel 1 mm dik.

Verkrijgbaar in vijftien prachtige kleuren, zowel 
los in sets van 5 lapjes of een assortiment van 15 
kleuren. Dit duurzame vilt is uitstekend geschikt 
voor het maken van bijvoorbeeld dieren, bloemen-
kinderen en dwergen.

1 Vilt: 100% - zuivere biologische scheerwol

Losse kleur
100% zuivere biologische scheerwol, 20x30 cm,
5 lapjes in een kleur - 1mm dik, 15 kleuren verkrijgbaar 
kleur: 01 roodbruin ¦ 02 roestbruin ¦ 03 zalmkleur ¦ 04 zonnegeel ¦  
05 lichtgeel ¦ 06 lichtgroen ¦ 07 grasgroen ¦ 08 dennengroen ¦  
09 donkerblauw ¦ 10 middenblauw ¦ 11 lichtblauw ¦ 12 lila ¦ 13 paars 
¦ 14 rood ¦ 16 roze

art. nr: 353460--

15 kleuren assortiment
100% zuivere biologische scheerwol, 20x30 cm, assortiment 1 lap per 
kleur, 15 lapjes, plantaardig geverfd, 1 mm dik
kleur: 01 roodbruin ¦ 02 roestbruin ¦ 03 zalmkleur ¦ 04 zonnegeel ¦  
05 lichtgeel ¦ 06 lichtgroen ¦ 07 grasgroen ¦ 08 dennengroen ¦  
09 donkerblauw ¦ 10 middenblauw ¦ 11 lichtblauw ¦ 12 lila ¦ 13 paars 
¦ 14 rood ¦ 16 roze

art. nr: 35346100

Filges regenboogvilt – Bioland
Deze prachtige vilten lappen hebben allemaal ver-
scheidene verfbaden gehad, uiteraard met plantaar-
dige verf, waardoor ze allen uniek gemêleerd zijn. De 
kleuropbouw is hetzelfde; van groen naar blauw dan 
paars, rood en geel.
Vilt: 100% - zuivere biologische scheerwol, 1 lap, 200 x 45 cm, 
gemêleerd, 1 mm dik

art. nr: 35346500

2
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Vilt: 100% zuivere scheerwol

20x30 cm - 10 lapjes in 1 kleur 
100% scheerwol, 20x30 cm, 400 g/m², 10 lapjes in één kleur,  
27 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 lichtroze ¦ 02 roze ¦ 05 kardinaals purper ¦ 09 rood ¦  
10 karmijnrood ¦ 12 karmijn ¦ 16 geel ¦ 17 goudgeel ¦ 20 oranje ¦  
21 vermiljoen ¦ 24 lichtgroen ¦ 26 groen ¦ 28 donkergroen ¦ 37 licht-
blauw ¦ 39 Pruisisch blauw ¦ 40 ultramarijnblauw ¦ 42 wit ¦ 47 roodbruin 
¦ 48 donkerbruin ¦ 50 abrikoos ¦ 58 turquoise ¦ 64 grijs ¦ 73 cyclaam ¦  
74 donkerpaars ¦ 76 blauwviolet ¦ 95 naturel ¦ 96 citroengeel

art. nr: 353440--

45x250 cm - 1 rol 
1 baal, 100% scheerwol, 45x250 cm, 400 g/m², 27 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 lichtroze ¦ 02 roze ¦ 05 kardinaals purper ¦ 09 rood ¦  
10 karmijnrood ¦ 12 karmijn ¦ 16 geel ¦ 17 goudgeel ¦ 20 oranje ¦  
21 vermiljoen ¦ 24 lichtgroen ¦ 26 groen ¦ 28 donkergroen ¦ 37 licht-
blauw ¦ 39 Pruisisch blauw ¦ 40 ultramarijnblauw ¦ 42 wit ¦ 47 roodbruin 
¦ 48 donkerbruin ¦ 50 abrikoos ¦ 58 turquoise ¦ 64 grijs ¦ 73 cyclaam ¦  
74 donkerpaars ¦ 76 blauwviolet ¦ 95 naturel ¦ 96 citroengeel

art. nr: 353450--

Assortiment 20x30 cm - 27 kleuren, 2 lapjes 
per kleur
54 lapjes, 100% scheerwol, 20x30 cm, 400 g/m², 2 lapjes per kleur,  
27 kleuren gesorteerd
kleur: 01 lichtroze ¦ 02 roze ¦ 05 kardinaals purper ¦ 09 rood ¦  
10 karmijnrood ¦ 12 karmijn ¦ 16 geel ¦ 17 goudgeel ¦ 20 oranje ¦  
21 vermiljoen ¦ 24 lichtgroen ¦ 26 groen ¦ 28 donkergroen ¦ 37 licht-
blauw ¦ 39 Pruisisch blauw ¦ 40 ultramarijnblauw ¦ 42 wit ¦ 47 roodbruin 
¦ 48 donkerbruin ¦ 50 abrikoos ¦ 58 turquoise ¦ 64 grijs ¦ 73 cyclaam ¦  
74 donkerpaars ¦ 76 blauwviolet ¦ 95 naturel ¦ 96 citroengeel

art. nr:  35344900

96 citroengeel 16 geel 17 goudgeel 20 oranje 21 vermiljoen 09 rood 10 karmijnrood 12 karmijn

24 lichtgroen 26 groen 28 donkergroen 58 turquoise 37 lichtblauw 39 Pruisisch blauw 40 ultramarijnblauw 76 blauwviolet

74 donkerpaars 05 kardinaals purper 73 cyclaam 02 roze 01 lichtroze 50 abrikoos 47 roodbruin 48 donkerbruin

64 grijs 95 naturel 42 wit

Wolvilt
Vilt van schaapswol is in de afgelopen jaren her-
ontdekt; daarnaast behoort het tot de oudste 
bekende stoffen. Voor wolvilt worden wolvezels 
door opruwen, vochtigheid en warmte zo lang 
vervilt tot er een homogeen textielproduct ont-
staat. Mercurius wolvilt bestaat uit 100 % scheer-
wol van bijzonder sterke, scheurvaste en zware 
(400 g) kwaliteit. Verkrijgbaar in 27 schitterende 
kleuren, waardoor er geen grenzen zijn aan uw 
viltfantasieën. Vilt is geschikt voor naaien en 
knutselen, bijv. voor het maken van vilten dieren, 
bloemenkinderen, dwergen, etc.
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„Boerderijdieren van vilt -  
van Rotraud Reinhard“ op pagina 186

Vilt: 50% wol - 50% viscose

20x30 cm - 10 lapjes in 1 kleur 
50% wol / 50% viscose, 20x30 cm, 350 g/m², 10 lapjes in één kleur,  
27 kleuren verkrijgbaar
kleur: 660 rood ¦ 661 karmijnrood ¦ 666 groen ¦ 668 donkergroen ¦  
670 blauw ¦ 672 ultramarijn ¦ 673 kobaltblauw ¦ 675 abrikoos ¦  
678 donkerbruin ¦ 681 lichtblauw ¦ 683 cyclaam ¦ 684 paars ¦  
686 oranje ¦ 691 grijs ¦ 693 zwart ¦ 695 lichtgroen ¦ 697 lila ¦ 698 geel ¦ 
702 citroengeel ¦ 703 goudgeel ¦ 704 perzikroze ¦ 705 wit ¦ 706 roodviolet 
¦ 707 roze ¦ 708 vermiljoen ¦ 712 roodbruin ¦ 716 donkerroze

art. nr: 35342---

45x250 cm - 1 rol 
1 baal, 50% wol / 50% viscose, 45x250 cm, 350 g/m²,  
27 kleuren verkrijgbaar
kleur: 660 rood ¦ 661 karmijnrood ¦ 666 groen ¦ 668 donkergroen ¦  
670 blauw ¦ 672 ultramarijn ¦ 673 kobaltblauw ¦ 675 abrikoos ¦  
678 donkerbruin ¦ 681 lichtblauw ¦ 683 cyclaam ¦ 684 paars ¦  
686 oranje ¦ 691 grijs ¦ 693 zwart ¦ 695 lichtgroen ¦ 697 lila ¦ 698 geel ¦ 
702 citroengeel ¦ 703 goudgeel ¦ 704 perzikroze ¦ 705 wit ¦ 706 roodviolet 
¦ 707 roze ¦ 708 vermiljoen ¦ 712 roodbruin ¦ 716 donkerroze

art. nr: 35343---

Assortiment 20x30 cm - 27 kleuren, 2 lapjes 
per kleur
54 lapjes, 50% wol / 50% viscose, 20x30 cm, 350 g/m², 2 lapjes per 
kleur, 27 kleuren gesorteerd
kleur: 660 rood ¦ 661 karmijnrood ¦ 666 groen ¦ 668 donkergroen ¦  
670 blauw ¦ 672 ultramarijn ¦ 673 kobaltblauw ¦ 675 abrikoos ¦  
678 donkerbruin ¦ 681 lichtblauw ¦ 683 cyclaam ¦ 684 paars ¦  
686 oranje ¦ 691 grijs ¦ 693 zwart ¦ 695 lichtgroen ¦ 697 lila ¦ 698 geel ¦ 
702 citroengeel ¦ 703 goudgeel ¦ 704 perzikroze ¦ 705 wit ¦ 706 roodviolet 
¦ 707 roze ¦ 708 vermiljoen ¦ 712 roodbruin ¦ 716 donkerroze

art. nr:  35342900

702 citroengeel 698 geel 703 goudgeel 686 oranje 708 vermiljoen 660 rood 661 karmijnrood 706 roodviolet

716 donkerroze 684 paars 697 lila 683 cyclaam 707 roze 704 perzikroze 681 lichtblauw 670 blauw

673 kobaltblauw 672 ultramarijn 695 lichtgroen 666 groen 668 donkergroen 678 donkerbruin 712 roodbruin 675 abrikoos

691 grijs 705 wit 693 zwart

Vilt van wol en viscose
Dit vilt van zeer hoge kwaliteit bestaat voor de 
helft uit wol en voor de helft uit viscose. Daar-
door is het iets lichter dan vilt van zuivere wol en 
heeft het een fijne glans. Het vilt is scheurvrij en 
geschikt om mee te naaien en knutselen. Verkrijg-
baar in 27 stralende kleuren.
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Flanel 100% katoen

130x500 cm - losse kleur 
1 baal, 100% katoen, 130x500 cm, gevouwen, 19 kleuren verkrijgbaar
kleur: 203 karmijnrood ¦ 205 rood ¦ 212 herfstoranje ¦ 233 goudgeel ¦ 
236 babygeel ¦ 247 lichtgroen ¦ 252 donkergroen ¦ 257 wit ¦  
272 lichtblauw ¦ 275 middenblauw ¦ 276 kobaltblauw ¦ 281 perzikroze ¦  
285 roze ¦ 287 seringkleur ¦ 291 violet ¦ 307 koningsblauw ¦  
314 lichtgeel ¦ 318 lichtoranje ¦ 340 donkerbruin

art. nr: 35331---

Katoenen flanel
Flanel dankt zijn bijzonder zacht en wollig aan-
voelende oppervlak aan het feit dat het weefsel 
bij het maken wordt opgeruwd. Onze zware ka-
toenen flanel van uitstekende kwaliteit is in 19 
kleuren verkrijgbaar en is zelfs geschikt voor al-
lerlei kleermakerswerkzaamheden, zoals bijv. het 
naaien van kleren.

236 babygeel 314 lichtgeel 233 goudgeel 318 lichtoranje 212 herfstoranje 205 rood

203 karmijnrood 291 violet 287 seringkleur 285 roze 281 perzikroze 272 lichtblauw

275 middenblauw 276 kobaltblauw 307 koningsblauw 247 lichtgroen 252 donkergroen 340 donkerbruin

257 wit
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01 zalm 05 abrikoos 07 perzikroze 06 beige 10 wit

02 bruin 03 zwart

Biologische en  
organische katoenen 
tricot
Pat en Patty is een klein familie bedrijf gesitueerd 
in de Duitse Eiffel en zij importeren producten van 
100% katoen uit de biologische teelt en GOTS 
gecertificeerd. GOTS (the Global Organic Textile 
Standard) is de belangrijkste wereldwijde stan-
daard voor organische stoffen, waarbij ook wordt 
gekeken naar ecologische en sociale criteria die 
moeten zorgen voor een schoner milieu, eerlijke 
lonen en een eerlijke verdeling van de opbreng-
sten. Van boer naar consument; een eerlijk en 
duurzaam product.

Katoenen tricot zwaar 76 cm breed
Dit katoenen tricot is 100% biologisch en verkrijgbaar 
in 7 standaardkleuren en 8 veel voorkomende huidtin-
ten. Alle kleuren zijn verkrijgbaar in een breedte van 
76 cm. De stof is licht rekbaar en daardoor uitstekend 
geschikt voor het maken van lijfjes en gezichten van 
Waldorf- en Zonnekind-poppen.
76x100 cm - losse kleur
rol, 100% biologische katoen, breedte: 76 cm, lengte: 100 cm,  
7 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 zalm ¦ 02 bruin ¦ 03 zwart ¦ 05 abrikoos ¦ 06 beige ¦  
07 perzikroze ¦ 10 wit 

art. nr: 353351--

1
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 08  06

 07  05

 04  03

 02  01

„Waldorfpoppen -  
van Karin Neuschütz“ op pagina 188

Biologische en  
organische katoenen 
tricot - huidtinten
Met deze acht verschillende tinten zijn de verschil-
lende huidtypen van de wereld vertegenwoordigd.

3 Ondertricot dunne kwaliteit - crème kleur

76x100 cm - crème kleur
rol, 100% katoen, niet biologisch, breedte: 76 cm, lengte: 100 cm, 
crème kleur

art. nr: 35335199

Katoenen tricot
rol, 100% biologische katoen, breedte: 76 cm, lengte: 100 cm,  
8 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 ¦ 02 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ 07 ¦ 08

art. nr: 353361--

2
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01 citroengeel 02 goudgeel 03 herfstoranje 04 oudroze 05 roze

06 lila 07 paars 08 abrikoos 09 lichtblauw 10 donkerblauw

11 lichtgroen 12 groen 13 wit

Filges zijden doeken 
plantaardig geverfd – 
niet gezoomd
Deze plantaardig geverfde zijde is vanwege de 
ongekend fijne, vloeiende textuur en glans zeer 
veelzijdig. Het wordt veel gebruikt in het theater, 
bij euritmie en het poppenspel en het is een ge-
schikt verkleedmiddel. Ook als versiering wordt 
zijde vaak gebruikt: als eenvoudige doek op een 
tafel, als bloemensluier met vilten bloemen of als 
zelfgemaakt figuur, bijv. een elf. Deze lichte zijde 
is verkrijgbaar in een gezoomde of niet-gezoomde 
variant en in verschillende maten. 

De zijde is verkrijgbaar in 22 g (lichte) kwaliteit.

1 Filges zijde lichte kwaliteit - 22 g/m² –  
niet gezoomd

Deze doeken van 22 g/m² zijde zijn niet gezoomd en 
verkrijgbaar in 13 heldere kleuren en 2 maten
92x100 cm - niet gezoomd
breedte: 92 cm, lengte: 100 cm, 22 g/m², 13 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 citroengeel ¦ 02 goudgeel ¦ 03 herfstoranje ¦ 04 oudroze ¦  
05 roze ¦ 06 lila ¦ 07 paars ¦ 08 abrikoos ¦ 09 lichtblauw ¦ 10 donker-
blauw ¦ 11 lichtgroen ¦ 12 groen ¦ 13 wit

art. nr: 353481--

92x500 cm - niet gezoomd
breedte: 92 cm, lengte: 500 cm, 22 g/m², 13 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 citroengeel ¦ 02 goudgeel ¦ 03 herfstoranje ¦ 04 oudroze ¦  
05 roze ¦ 06 lila ¦ 07 paars ¦ 08 abrikoos ¦ 09 lichtblauw ¦ 10 donker-
blauw ¦ 11 lichtgroen ¦ 12 groen ¦ 13 wit

art. nr: 353482--
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01 citroengeel 02 goudgeel 03 herfstoranje 04 oudroze 05 roze

06 lila 07 paars 08 abrikoos 09 lichtblauw 10 donkerblauw

11 lichtgroen 12 groen 13 wit

Filges zijden doeken 
plantaardig geverfd – 
gezoomd
Deze plantaardig geverfde zijde is van dezelfde 
hoge kwaliteit als onze “normale” plantaardige 
zijde, echter voorzien van een mooie en zeer dicht 
gestikte zoom. Door deze 2 mm brede zoom die 
geheel rondom gestikt is, scheurt de zijde, ook tij-
dens het wat wildere spel, niet. De zijde is van een 
mooie lichte kwaliteit (22 g) en heeft een mooie 
glans en vloeiende textuur. Verkrijgbaar in 2 ma-
ten en 13 heldere kleuren.

Filges zijde lichte kwaliteit - 22 g/m² - 
gezoomd

klein
90x90 cm - gezoomd
breedte 90 cm, lengte 90 cm, 22 g/m2, 13 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 citroengeel ¦ 02 goudgeel ¦ 03 herfstoranje ¦ 04 oudroze ¦  
05 roze ¦ 06 lila ¦ 07 paars ¦ 08 abrikoos ¦ 09 lichtblauw ¦ 10 donker-
blauw ¦ 11 lichtgroen ¦ 12 groen ¦ 13 wit

art. nr: 353471--

groot
90x200 cm - gezoomd
breedte 90 cm, lengte 200 cm, 22 g/m2, 13 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 citroengeel ¦ 02 goudgeel ¦ 03 herfstoranje ¦ 04 oudroze ¦  
05 roze ¦ 06 lila ¦ 07 paars ¦ 08 abrikoos ¦ 09 lichtblauw ¦ 10 donker-
blauw ¦ 11 lichtgroen ¦ 12 groen ¦ 13 wit

art. nr: 353472--

2
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35345400

35345405

35346315

35346310
35346305

4 Filges breiwol 3-draads - Bioland
Deze strengen van 50 gram zijn opgebouwd uit 3 
veelkleurige draden en bij uitstek geschikt om in 
combinatie met onze lucet te gebruiken. De breiwol 
bestaat uit 100% biologische scheerwol. Door de 
veelkleurigheid en de kwaliteit van deze breiwol kunt 
u gegarandeerd zeer kleurrijke maar bovenal stevige 
koorden maken met onze brei– of punnikvorken of 
anderszins. Uiteraard is de wol ook te verwerken met 
breinaalden #4 en #5. De breiwol is verkrijgbaar in 3 
verschillende kleurzettingen. 
Breiwol - regenboog - Bioland
kunststof zak, 100% wol, 3-draads, 50 g, gemêleerd, plantaardig 
geverfd

art. nr: 35346305

Breiwol – rood/roze - Bioland
kunststof zak, 100% wol, 3-draads, 50 g, gemêleerd, plantaardig 
geverfd

art. nr: 35346310

Breiwol - pastel - Bioland
kunststof zak, 100% wol, 3-draads, 50 g, gemêleerd, plantaardig 
geverfd

art. nr: 35346315

Filges brei- of punnikvork
Een brei- of punnikvork, ook wel lucet genoemd, 
wordt gebruikt voor het maken van koorden, een tech-
niek die vermoedelijk dateert uit de Middeleeuwen en 
geïntroduceerd is door de Vikingen. In tegenstelling 
tot koorden die gemaakt zijn met bijvoorbeeld een 
vlechtster, bestaan deze koorden uit een reeks lussen 
die als het ware geknoopt worden. Hierdoor ontstaat 
een zeer stevig, vierkant koord, dat erg elastisch is 
en niet volledig uiteenrafelt als er een touwtje knapt. 
Ook zit er geen enkel maximum aan de lengte van de 
draden, waardoor je zeer lange en erg sterke koorden 
kan maken. Het hout komt van lokaal beheerde 
bosbouw in Estland.
berken hout, lengte 16 cm, geolied

art. nr: 35346210

1

Vlechtster
Het gebruik van een vlechtster komt uit Japan en is 
1000 jaar oud. De vlechtkunst staat daar bekend als 
Kumihimo. Kumi betekent vlechten en himo betekent 
koord. Onze vlechtster heeft 8 gleuven, waarmee je 
een koord kan vlechten van maximaal 7 strengen. 
Hiermee kan een 7-kleurig en erg stevig koord worden 
gevlochten. Als u onze regenboogwol gebruikt wordt 
het geheel nóg kleurrijker. De sterren worden als set 
van 10 geleverd op een houten standaard of als set 
van 5. Ze zijn gemaakt van 5 mm dik vilt. Ook dit 
is een Filges product waar 100% Bioland wol voor 
wordt gebruikt.
Standaard met 10 vlechtsterren
houten standaard, diam. 11,5 cm, hoogte 18 cm,  
met 10 vlechtsterren, diam. 10,5 cm

art. nr: 35345400

Set van 5 vlechtsterren
5 vlechtsterren, diam. 10,5 cm

art. nr: 35345405

2

Filges regenboogwol 2-draads - Bioland
Deze strengen van 100 gram zijn opgebouwd uit 
2 veelkleurige draden en bij uitstek geschikt om in 
combinatie met onze vlechtsterren te gebruiken. De 
draden zijn gemaakt van 50% scheerwol en 50% zij-
de. Met name deze zijde zorgt ervoor dat het volume 
en de stevigheid toenemen. Ook wordt hierdoor de 
plantaardige verf beter opgenomen. Door de veelkleu-
righeid en de kwaliteit van deze regenboogwol, kunt 
u gegarandeerd zeer kleurrijke maar bovenal stevige 
strengen maken met onze vlechtsterren of anderszins. 
Uiteraard is de wol ook te verwerken met dunne brei- 
en haaknaalden.
kunststof zak, 50% wol – 50% zijde, 2-draads, 100 g, gemêleerd, 
plantaardig geverfd

art. nr: 35345450

3
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70600050 
70600060 70600020

70600019

Weefraam
Het weven is één van de oude ambachten, maar met 
dit weefgetouw makkelijk onder de knie te krijgen. De 
maximale breedte van de geweven stof is 30 cm, van 
sjaals tot pannenlappen, van eenkleurige- tot ingewik-
kelde figuren; er is met dit weefraam heel veel moge-
lijk. Het weefraam heeft een verplaatsbare keerkam en 
wordt compleet geleverd met de 2 weefscheepjes, een 
handkam en een instructiefolder.
lindehout, 45x31 cm, set bestaande uit weefraam, 2 weefscheepjes 
(31 cm) en keerkam

art. nr: 70601105

4

Weefraam rond
Op dit weefraam met een doorsnede van 22 cm, 
kunnen ook de jonge kinderen naar hartelust het 
oude ambacht van het weven onder de knie krijgen. 
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Wordt geleverd 
met naald (52 mm)
lindehout, diam. 22 cm

art. nr: 70601100

5

6 Pannenlappen weefraam
Met behulp van dit originele houten raam kan van 
katoen-tricotdraad een stevige pannenlap geweven 
worden van 23 x 23 cm; altijd een leuk cadeau. 
Meegeleverd: 2 kluwen katoen-tricotdraad in twee 
kleuren voor twee pannenlappen, een weefnaald en 
handleiding. Verpakt in een katoenen zak.
Pannenlappen weefraam
esdoornhout, 28,5x28,5x8 cm, met 2 kluwen tricotband en hand-
leiding

art. nr: 70600020

Tricotgaren – katoen – set 1 kilo –  
basiskleuren
katoen, lengte 25 meter – set 5 bollen à 200 g –  
basiskleuren
kleur: blauw ¦ groen ¦ geel ¦ rood ¦ paarsviolet

art. nr: 70600050 

Tricotgaren – katoen – set 1 kilo –  
aanvullende kleuren
katoen, lengte 25 meter – set 5 bollen à 200 g –  
aanvullende kleuren
kleur: ecru ¦ crème ¦ lichtroze ¦ roze ¦ paars

art. nr: 70600060

Weefnaald
hout, 30 cm, per stuk

art. nr: 70600019
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„Vilten met kinderen -  
van Christel Dhom“ op pagina 186

35364060

35364050

Bamboe haaknaalden
Deze haaknaalden vervaardigd uit het ecologisch zeer 
verantwoorde bamboe hebben een lengte van 15 cm. 
Verkrijgbaar in 2 diktes (4 en 4,5 mm).
Haaknaald - bamboe - per stuk - 4 mm
per stuk

art. nr: 35371040

Haaknaald - bamboe - per stuk - 4,5 mm
per stuk

art. nr: 35371045

4Bamboe breinaalden
Deze breinaalden vervaardigd uit het ecologisch zeer 
verantwoorde bamboe hebben een lengte van 34 
cm en zijn voorzien van een knop op het uiteinde. 
Verkrijgbaar in twee diktes (5 en 6 mm), die beide 
geschikt zijn voor het verwerken van de door ons 
aangeboden soorten breiwol, zowel de Soedan als 
ook de biologische.
Breinaald - bamboe - per paar - # 5
1 paar

art. nr: 35364050

Breinaald - bamboe - per paar - # 6
1 paar

art. nr: 35364060

31 Viltnaalden set
Deze set bestaat uit 4 naalden met weerhaakjes, van 
verschillende dikte. De naalden zijn mooi stevig waar-
door ze minder snel breken. De houder is praktisch 
zodat u snel van naald kunt wisselen en garandeert 
een prettig houvast. Samen met onze viltmat is deze 
set van 4 naalden onmisbaar bij het droogvilten.
Set – houten houder – 4 naalden

art. nr: 35345100

Viltmat
Viltnaalden zijn scherp maar fragiel, dus is het essen-
tieel om een stevige maar tegelijkertijd veerkrachtige 
werkplek te hebben. Onze viltmatten garanderen die, 
tegelijkertijd geven ze de naalden ook nog wat weer-
stand. De 3 (klein) of 4 cm (groot) dikke matten zijn 
zeer robuust, hebben een dichte en zeer fijne structuur, 
zodat ze lange tijd meegaan zonder dat ze gaan afbrok-
kelen. Verkrijgbaar in sets van 5 in 2 formaten.
klein
schuim, 18x12x3 cm – set van 5

art. nr: 35345101

groot
schuim, 30x18x4 cm – set van 5

art. nr: 35345105

2
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Paddenstoelen –  
set van 11 stuks
Deze zeer fraai afgewerkte paddenstoelen worden 
geproduceerd in het Zwarte Woud in Duitsland 
van lokale bomen. Voor een herfst-seizoentafel 
zijn ze haast onmisbaar. De paddenstoelen wor-
den gefreesd, en vervolgens zeer glad geschuurd. 
Wij raden aan om ze ieder jaar met lijnolie te be-
handelen. De set bestaat uit 4 paddenstoelen van 
4 cm, 4 van 5 cm, 2 van 8 cm en 1 van 10 cm van 
hout met een schorsrand.

359100193591001535910011

Belletjes
Mooie belletjes met stevig oog. Verkrijgbaar in  
3 formaten en in een assortiment.

6 Paddenstoelen – assortiment van 11 stuks
Kartonnen doos, hout met een schorsrand, diverse afmetingen

art. nr: 35929099

5 Strorietjes naturel
Deze stevige, natuurlijk gebleekte strorietjes zijn on-
gekleurd en hebben een lengte van 22 cm. Ideaal voor 
het knutselen van bijvoorbeeld sterren en daken.
1000 stuk, lengte: 22 cm

art. nr: 35935210

Belletjes

klein
Belletjes met oog, 11 mm, zak 25 stuks

art. nr: 35910011

middel
Belletjes met oog, 15 mm, zak 25 stuks

art. nr: 35910015

groot
Belletjes met oog, 19 mm, zak 25 stuks

art. nr: 35910019

7

8 Belletjes - assortiment
zak, 100 stuks, inhoud: 25 x 11 mm + 50 x 15 mm + 25 x 19 mm

art. nr: 35910020
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kleur nr. aantal

103 10

107 5

108 20

113 5

115 20

201 5

202 10

204 10

205 5

206 5

212 5

02 zilver01 goud

1

Engels karton dubbelzijdig gekleurd - zwaar 280 g/m²

Assortiment 10410900 - bevat

Engels karton

➲➲ houtvrij en hoogwaardig papier

➲➲ verkrijgbaar in 280 g/m² en 160 g/m².

➲➲ in verschillende maten, met of zonder ril

➲➲ om te knutselen of als opbergmap
202 citroengeel 104 geel 204 goudgeel 101 oranje 208 donkeroranje

212 vermiljoen 209 rood 108 karmijn 206 cyclaam 114 donkerroze

113 perzikroze 112 paars 111 lila 107 hemelsblauw 102 blauw

115 ultramarijn 109 koningsblauw 207 mint 105 groen 103 donkergroen

201 appelgroen 110 lichtgroen 205 bruin 106 grijs 210 wit

211 zwart

Chromolux karton
Chromolux karton is een hoogwaardig, houtvrij knut-
selkarton. Vanwege de buigzaamheid zeer geschikt 
voor knutselen. Het karton heeft aan één kant een 
glanzende kleur en heeft een witte achterkant.
32,5x50 cm - goud of zilver - 25 vel
25 vel in één kleur, 32,5x50 cm, 250 g/m², 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 goud ¦ 02 zilver

art. nr: 104109--

50x65 cm - goud of zilver - 1 vel
1 vel, 50x65 cm, 250 g/m², 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 goud ¦ 02 zilver

art. nr: 104103--

50x65 cm - goud of zilver - 1 vel 1/2 gevouwen
1 vel 1/2 gevouwen, 50x65 cm, 250 g/m², 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 goud ¦ 02 zilver

art. nr: 104113--

2

Engels karton dubbelzijdig gekleurd -  
zwaar 280 g/m²

Dit hoogwaardige, houtvrije knutselkarton is verkrijg-
baar in formaat 32,5x50 cm als assortiment en in 
losse vellen van 50x65 cm in 26 kleuren. Gevouwen 
Engels karton is geschikt om dingen in te bewaren of 
schilderijen mee te vervoeren.
32,5x50 cm - 100 vel - 11 kleuren
100 vel, 32,5x50 cm, 280 g/m², 11 kleuren gesorteerd
kleur: 103 donkergroen ¦ 107 hemelsblauw ¦ 108 karmijn ¦  
113 perzikroze ¦ 115 ultramarijn ¦ 201 appelgroen ¦ 202 citroengeel ¦ 
204 goudgeel ¦ 205 bruin ¦ 206 cyclaam ¦ 212 vermiljoen

art. nr: 10410900

50x65 cm - 1 vel - losse kleur
1 vel, 50x65 cm, 280 g/m², 26 kleuren verkrijgbaar
kleur: 101 oranje ¦ 102 blauw ¦ 103 donkergroen ¦ 104 geel ¦  
105 groen ¦ 106 grijs ¦ 107 hemelsblauw ¦ 108 karmijn ¦ 109 konings-
blauw ¦ 110 lichtgroen ¦ 111 lila ¦ 112 paars ¦ 113 perzikroze ¦  
114 donkerroze ¦ 115 ultramarijn ¦ 201 appelgroen ¦ 202 citroengeel ¦ 
204 goudgeel ¦ 205 bruin ¦ 206 cyclaam ¦ 207 mint ¦ 208 donkeroran-
je ¦ 209 rood ¦ 210 wit ¦ 211 zwart ¦ 212 vermiljoen

art. nr: 10410---

50x65 cm, 1 vel - éen kleur 1/2 gevouwen
1 vel 1/2 gevouwen, 50x65 cm, 280 g/m², 22 kleuren verkrijgbaar
kleur: 101 oranje ¦ 102 blauw ¦ 103 donkergroen ¦ 104 geel ¦  
105 groen ¦ 107 hemelsblauw ¦ 108 karmijn ¦ 109 koningsblauw ¦  
110 lichtgroen ¦ 111 lila ¦ 112 paars ¦ 113 perzikroze ¦ 114 donkerroze 
¦ 115 ultramarijn ¦ 201 appelgroen ¦ 202 citroengeel ¦ 204 goudgeel ¦ 
206 cyclaam ¦ 207 mint ¦ 208 donkeroranje ¦ 209 rood ¦  
212 vermiljoen

art. nr: 10411---

1
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Engels karton dubbelzijdig gekleurd - middelzwaar 160 g/m²

10510110

10510120

03 geel 07 oranje 08 rood 09 cyclaam 12 lila

05 hemelsblauw 02 blauw 04 donkergroen 06 lichtgroen 01 bruin

11 wit 10 zwart

3

Kronenstroken - goud - 24 stroken
Dit in stroken geknipt hoogwaardige en houtvrij knut-
selkarton is ideaal voor het maken van kronen.
24 stroken, 10x63 cm, goudkleurig

art. nr: 10510100

4

5 Sterrenrepen
Dit dubbelzijdig gekleurd karton heeft een prachtige 
glans en is ideaal voor het vouwen van sterren. De 
stroken (65 x 10 cm) zijn verpakt per 24 en verkrijg-
baar in goud of zilver.
Sterrenrepen zilver - 220 g/m² - 24 stuks - 65x10 cm
Dubbelzijdig zilveren stroken met hoge glans

art. nr: 10510110

Sterrenrepen goud - 220 g/m² - 24 stuks - 65x10 cm
Dubbelzijdig gouden stroken met hoge glans

art. nr: 10510120

3 Engels karton dubbelzijdig gekleurd - 
middelzwaar 160 g/m²

Dit hoogwaardige, houtvrije knutselkarton is te 
bestellen als losse vellen met een formaat van 50x65 
cm in 12 verschillende kleuren of in assortimenten in 
formaat 32,5x50 cm en 25x32,5 cm
32,5x50 cm - 120 vel - 12 kleuren
120 vel, 32,5x50 cm, 160 g/m², 12 kleuren gesorteerd (10 vel per 
kleur)
kleur: 01 bruin ¦ 02 blauw ¦ 03 geel ¦ 04 donkergroen ¦  
05 hemelsblauw ¦ 06 lichtgroen ¦ 07 oranje ¦ 08 rood ¦ 09 cyclaam ¦ 
10 zwart ¦ 11 wit ¦ 12 lila

art. nr: 10350900

50x65 cm - 1 vel - losse kleur
1 vel, 50x65 cm, 160 g/m², 12 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 bruin ¦ 02 blauw ¦ 03 geel ¦ 04 donkergroen ¦  
05 hemelsblauw ¦ 06 lichtgroen ¦ 07 oranje ¦ 08 rood ¦ 09 cyclaam ¦ 
10 zwart ¦ 11 wit ¦ 12 lila

art. nr: 103501--
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Transparant en kleurrijk

➲➲ onmisbaar voor school en kleuterschool

➲➲ voor raamversiering, sterren, transparanten, lantaarns, enz

➲➲ prachtige kleureffecten door de transparantie

➲➲ eenvoudig te gebruiken, ook voor de allerkleinsten

➲➲ 20 harmonieuze kleuren

Zijdevloei (Japans)  
papier
Of het nu voor overtrekken, raamversieringen, 
transparanten of lantaarns is, zijdepapier vormt 
een zeer belangrijk knutsel- en werkmateriaal op 
de kleuterschool en lagere school.

Zijdevloei (Japans) papier - 16x16 cm

960 vel - 20 kleuren assortiment
960 vel, 16x16 cm, 18 g/m², 20 kleuren gesorteerd
kleur: 002 geel ¦ 032 ultramarijn ¦ 054 blauw ¦ 108 perzikroze ¦  
300 wit ¦ 312 citroengeel ¦ 320 oranje ¦ 331 zalmroze ¦ 351 lila ¦  
352 lichtpaars ¦ 360 lichtturkoois ¦ 364 hemelsblauw ¦ 371 lichtgroen ¦ 
413 lichtoranje ¦ 421 vermiljoen ¦ 462 blauwviolet ¦ 472 groen ¦  
525 karmijn ¦ 547 donkerroze ¦ 582 bruin

art. nr: 10140910

960 vel - 20 kleuren gesorteerd - in een houten kistje
houten cassette, 960 vel, 16x16 cm, 18 g/m², 20 kleuren gesorteerd
kleur: 002 geel ¦ 032 ultramarijn ¦ 054 blauw ¦ 108 perzikroze ¦  
300 wit ¦ 312 citroengeel ¦ 320 oranje ¦ 331 zalmroze ¦ 351 lila ¦  
352 lichtpaars ¦ 360 lichtturkoois ¦ 364 hemelsblauw ¦ 371 lichtgroen ¦ 
413 lichtoranje ¦ 421 vermiljoen ¦ 462 blauwviolet ¦ 472 groen ¦  
525 karmijn ¦ 547 donkerroze ¦ 582 bruin

art. nr: 10140911

5 blokken à 240 vel - 20 kleuren assortiment
5 blokken à 240 vel, 16x16 cm, 18 g/m², 20 kleuren gesorteerd
kleur: 002 geel ¦ 032 ultramarijn ¦ 054 blauw ¦ 108 perzikroze ¦  
300 wit ¦ 312 citroengeel ¦ 320 oranje ¦ 331 zalmroze ¦ 351 lila ¦  
352 lichtpaars ¦ 360 lichtturkoois ¦ 364 hemelsblauw ¦ 371 lichtgroen ¦ 
413 lichtoranje ¦ 421 vermiljoen ¦ 462 blauwviolet ¦ 472 groen ¦  
525 karmijn ¦ 547 donkerroze ¦ 582 bruin

art. nr: 10140921

2

Zijdevloei (Japans) papier - 22x22 cm -  
5 blokken à 240 vel

5 blokken à 240 vel, 22x22 cm, 18 g/m², 20 kleuren gesorteerd
kleur: 002 geel ¦ 032 ultramarijn ¦ 054 blauw ¦ 108 perzikroze ¦  
300 wit ¦ 312 citroengeel ¦ 320 oranje ¦ 331 zalmroze ¦ 351 lila ¦  
352 lichtpaars ¦ 360 lichtturkoois ¦ 364 hemelsblauw ¦ 371 lichtgroen ¦ 
413 lichtoranje ¦ 421 vermiljoen ¦ 462 blauwviolet ¦ 472 groen ¦  
525 karmijn ¦ 547 donkerroze ¦ 582 bruin

art. nr: 10140926

1
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312 citroengeel 002 geel 413 lichtoranje 320 oranje 421 vermiljoen 525 karmijn 547 donkerroze 108 perzikroze 331 zalmroze

351 lila 352 lichtpaars 462 blauwviolet 032 ultramarijn 054 blauw 368 azuurblauw 364 hemelsblauw 360 lichtturkoois 371 lichtgroen

472 groen 575 donkergroen 582 bruin 300 wit 599 zwart 897 zilver 898 goud

„Magical Window Stars -  
van Frédérique Guéret“ op pagina 186

3 Zijdevloei (Japans) papier - 50x70 cm

480 vel - 20 kleuren
480 vel, 50x70 cm, 18 g/m², 20 kleuren gesorteerd
kleur: 002 geel ¦ 032 ultramarijn ¦ 054 blauw ¦ 108 perzikroze ¦  
300 wit ¦ 312 citroengeel ¦ 320 oranje ¦ 331 zalmroze ¦ 351 lila ¦  
352 lichtpaars ¦ 364 hemelsblauw ¦ 368 azuurblauw ¦ 371 lichtgroen ¦ 
413 lichtoranje ¦ 421 vermiljoen ¦ 472 groen ¦ 525 karmijn ¦  
547 donkerroze ¦ 575 donkergroen ¦ 582 bruin

art. nr: 10140930

25 vel - één kleur
25 vel, 50x70 cm, 18 g/m², 1x gevouwen, 25 kleuren verkrijgbaar
kleur: 002 geel ¦ 032 ultramarijn ¦ 054 blauw ¦ 108 perzikroze ¦  
300 wit ¦ 312 citroengeel ¦ 320 oranje ¦ 331 zalmroze ¦ 351 lila ¦  
352 lichtpaars ¦ 360 lichtturkoois ¦ 364 hemelsblauw ¦ 368 azuur-
blauw ¦ 371 lichtgroen ¦ 413 lichtoranje ¦ 421 vermiljoen ¦ 462 blauw-
violet ¦ 472 groen ¦ 525 karmijn ¦ 547 donkerroze ¦ 575 donkergroen ¦ 
582 bruin ¦ 599 zwart ¦ 897 zilver ¦ 898 goud

art. nr: 10140---

Calqueerpapier
Dit 100% transparante papier is van een redelijk zwa-
re (80 g/m² ) kwaliteit en geschikt voor het maken van 
transparanten met zijdevloei en vliegerpapier. Maar 
ook geschikt voor bijvoorbeeld patroontekenen in de 
hogere klassen. Verkrijgbaar in A4 en A3 formaat.
210x297 mm - 80 g/m²
100 vel, 210x297 mm, 80 g/m²

art. nr: 10390105

297x420 mm - 80 g/m²
100 vel, 297x420 mm, 80 g/m²

art. nr: 10390005

4
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Crêpepapier
Dit flexibele crêpepapier kan per meter worden 
gerekt met 70 cm.

011 citroengeel 008 geel 019 lichtoranje 020 oranje 023 rood

007 karmijn 026 zalmroze 022 perzikroze 002 roze 003 cyclaam

014 lila 021 paars 004 ultramarijn 016 blauw 024 turkoois

010 lichtblauw 015 lindegroen 012 lichtgroen 005 donkergroen 001 bruin

025 wit 013 grijs 009 zwart 27 zilver 28 goud

1 Crêpepapier - 50x250cm

standaard kleuren, 10 vouwen
50x250 cm, 10 vouwen in één kleur, 23 kleuren verkrijgbaar
kleur: 001 bruin ¦ 002 roze ¦ 003 cyclaam ¦ 004 ultramarijn ¦  
005 donkergroen ¦ 007 karmijn ¦ 008 geel ¦ 009 zwart ¦ 010 licht-
blauw ¦ 011 citroengeel ¦ 012 lichtgroen ¦ 013 grijs ¦ 014 lila ¦  
015 lindegroen ¦ 016 blauw ¦ 019 lichtoranje ¦ 020 oranje ¦ 021 paars 
¦ 022 perzikroze ¦ 023 rood ¦ 024 turkoois ¦ 025 wit ¦ 026 zalmroze

art. nr: 10130---

speciale kleuren, 1 rol
1 stuk, 50x250 cm, gevouwen, 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 27 zilver ¦ 28 goud

art. nr: 101300--
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Traditioneel vliegerpapier

➲➲ zeer sterk waspapier

➲➲ geschikt voor het maken van traditionele 
vliegers

➲➲ maar ook voor raamversieringen en het 
vouwen van sterren

➲➲ verkrijgbaar in 11 felle kleuren

Vliegerpapier
Zeer stevig waspapier in felle kleuren. Het tradi-
tionele papier voor het maken van vliegers. Ook 
geschikt voor veel andere knutselideeën, zoals 
raamversieringen, transparanten en het vouwen 
van sterren.

05 geel 06 goudgeel 08 oranje 10 rood 09 purper

04 donkerpaars 03 donkergroen 07 lichtgroen 01 blauw 02 bruin

12 wit

2 Vliegerpapier - 16x16 cm

5 Blokken a 100 vel - standaardkleuren
5 blokken, à 100 pagina’s, 16x16 cm, standaardkleuren
kleur: 01 blauw ¦ 02 bruin ¦ 03 donkergroen ¦ 04 donkerpaars ¦  
05 geel ¦ 06 goudgeel ¦ 07 lichtgroen ¦ 08 oranje ¦ 09 purper ¦  
10 rood ¦ 12 wit

art. nr: 10135930

5 Blokken a 100 vel - kerstkleuren
5 blokken à 100 vel, 16x16 cm, 5 kerstkleuren
kleur: 01 blauw ¦ 03 donkergroen ¦ 05 geel ¦ 10 rood ¦ 12 wit

art. nr: 10135931

3 Vliegerpapier - 50x70 cm -  
100 vel assortiment

rol, 100 vel, 50x70 cm, 11 kleuren gesorteerd
kleur: 01 blauw ¦ 02 bruin ¦ 03 donkergroen ¦ 04 donkerpaars ¦  
05 geel ¦ 06 goudgeel ¦ 07 lichtgroen ¦ 08 oranje ¦ 09 purper ¦  
10 rood ¦ 12 wit

art. nr: 10135190

Transparant papier – dikke kwaliteit –  
115 g/m²

Deze grote (50x65 cm) vellen transparant papier 
zijn een stuk steviger en dikker dan het traditionele 
vliegerpapier (40 g/m²), dus ook zwaarder, namelijk 
115 g/m². Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld windmo-
biles, lampionnen en zelfs lampenkapjes mee worden 
geknutseld. Verkrijgbaar in een assortiment van 33 vel 
in 11 kleuren.
11 kleuren assortiment - - 50x65 cm
33 vel, 50x65 cm, 115 g/m², 11 kleuren gesorteerd (3 vel per kleur)
kleur: wit ¦ citroengeel ¦ goudgeel ¦ oranje ¦ rood ¦  
lichtblauw ¦ donkerblauw ¦ roze ¦ paars ¦ lichtgroen ¦ donkergroen

art. nr: 10145100

4
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Vouwpapier wit  
en gekleurd
Ons vouwpapier is een onontbeerlijk en zeer veel-
zijdig hulpmiddel bij het knutselen en voor het 
onderwijs in bijv. rekenen met breuken. In het 
bijzonder geschikt voor vouwwerk zoals origa-
mi en om op te tekenen. Ook zeer geschikt voor 
stroomschema’s op een prikbord. Het vouwpapier 
is verkrijgbaar in wit 120 g/m² tekenpapier en in 
gekleurde assortimenten zowel in een lichte 60 g/m² 
en een zware 140 g/m² uitvoering.

Vouwkarton - wit / middelzwaar, 120 g/m², in pakken van 250 vel - vierkant, 
rond en ovaal

1 Vouwkarton wit - middelzwaar - vierkant

12x12 cm
250 vel, vierkant, 12x12 cm, 120 g/m², wit

art. nr: 10524112

16x16 cm
250 vel, vierkant, 16x16 cm, 120 g/m², wit

art. nr: 10524116

20x20 cm
250 vel, vierkant, 20x20 cm, 120 g/m², wit

art. nr: 10524120

2 Vouwkarton wit - middelzwaar - rond

Ø 12 cm
250 vel, rond, diam. 12 cm, 120 g/m², wit

art. nr: 10524212

Ø 16 cm
250 vel, rond, diam. 16 cm, 120 g/m², wit

art. nr: 10524216

Ø 20 cm
250 vel, rond, diam. 20 cm, 120 g/m², wit

art. nr: 10524220

3 Vouwkarton wit - middelzwaar - ovaal

8x12 cm
250 vel, ovaal, 8x12 cm, 120 g/m², wit

art. nr: 10524312

12x16 cm
250 vel, ovaal, 12x16 cm, 120 g/m², wit

art. nr: 10524316

16x20 cm
250 vel, ovaal, 16x20 cm, 120 g/m², wit

art. nr: 10524320
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Vouwkarton – gekleurd assortiment / zwaar, 140 g/m², in pakken 
van 250 vel - vierkant, rond en ovaal

Vouwpapier – gekleurd assortiment / licht, 60 g/m², in pakken 
van 500 vel - vierkant, rond en ovaal

4 Vouwpapier gekleurd - licht - vierkant

12x12 cm
500 vel, vierkant, 12x12 cm, 60 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10520112

16x16 cm
500 vel, vierkant, 16x16 cm, 60 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10520116

20x20 cm
500 vel, vierkant, 20x20 cm, 60 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10520120

5 Vouwpapier gekleurd - licht - rond

Ø 12 cm
500 vel, rond, diam. 12 cm, 60 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10520212

Ø 16 cm
500 vel, rond, diam. 16 cm, 60 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10520216

Ø 20 cm
500 vel, rond, diam. 20 cm, 60 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10520220

6 Vouwpapier gekleurd - licht - ovaal

8x12 cm
500 vel, ovaal, 8x12 cm, 60 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10520312

12x16 cm
500 vel, ovaal, 12x16 cm, 60 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10520316

16x20 cm
500 vel, ovaal, 16x20 cm, 60 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10520320

7 Vouwkarton gekleurd - zwaar - vierkant

12x12 cm
250 vel, vierkant, 12x12 cm, 140 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10522112

16x16 cm
250 vel, vierkant, 16x16 cm, 140 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10522116

20x20 cm
250 vel, vierkant, 20x20 cm, 140 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10522120

8 Vouwkarton gekleurd - zwaar - rond

Ø 12 cm
250 vel, rond, diam. 12 cm, 140 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10522212

Ø 16 cm
250 vel, rond, diam. 16 cm, 140 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10522216

Ø 20 cm
250 vel, rond, diam. 20 cm, 140 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10522220

9 Vouwkarton gekleurd - zwaar - ovaal

8x12 cm
250 vel, ovaal, 8x12 cm, 140 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10522312

12x16 cm
250 vel, ovaal, 12x16 cm, 140 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10522316

16x20 cm
250 vel, ovaal, 16x20 cm, 140 g/m², 10 kleuren gesorteerd

art. nr: 10522320
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„Stockmar bijenkneedwas“  
op pagina 100

Assortiment versierwas breed - 20x10 cm -  
12 kleuren
kartonnen etui, 12 folie à 200x100x0,9 mm, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
07 groen ¦ 09 blauw ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 15 zwart ¦ 24 roze 
¦ 25 goud ¦ 26 zilver

art. nr:  85063200

01 karmijnrood 02 vermiljoen 03 oranje 04 goudgeel 05 citroengeel

06 geelgroen 07 groen 09 blauw 10 lichtblauw 11 blauwviolet

12 roodviolet 24 roze 14 geelbruin 13 roodbruin 15 zwart

16 wit 25 goud 26 zilver

Stockmar versierwas
De slechts 1 mm dikke Stockmar versierwas in  
18 mooie kleuren, met lichtechte kleurpigmenten, 
is ideaal om kaarsen en andere voorwerpen zoals 
blikjes, lijsten en doosjes prachtig te versieren.

De wasfolie kan worden geknipt, gekneed en ge-
vormd en hecht goed aan oppervlakken. Paraffi-
nekaarsen moeten eerst opgeruwd worden. Een 
kaars of doos die kinderen zelf met wasfolie ver-
sierd hebben, is altijd een erg leuk cadeau! De cre-
atieve pakketten van Stockmar kaarsen, “spanen 
doosje” en “ballen” bieden hulp en inspiratie bij 
het versieren.
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Assortiment versierwas breed - 20x10 cm -  
18 kleuren

kartonnen etui, 18 folie à 200x100x0,9 mm, 18 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 09 blauw ¦ 10 lichtblauw ¦ 
11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 14 geelbruin ¦ 15 zwart 
¦ 16 wit ¦ 24 roze ¦ 25 goud ¦ 26 zilver

art. nr: 85063300

1

Versierwas breed - 20x10 cm - één kleur
kartonnen etui, 12 folie à 200x100x0,9 mm, 12 folie in één kleur,  
18 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 09 blauw ¦ 10 lichtblauw ¦ 
11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 14 geelbruin ¦ 15 zwart 
¦ 16 wit ¦ 24 roze ¦ 25 goud ¦ 26 zilver

art. nr: 850638--

2
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Voor fijne en delicate versieringen

➲➲ ideaal voor het versieren van kaarsen, blikjes, doosjes enz.

➲➲ 18 heldere en stralende kleuren

➲➲ makkelijk te bewerken en verwerken

➲➲ knippen, snijden, rollen, kneden, enz.

➲➲ appelleert aan de zintuigen en oefent de fijne motoriek

Assortiment versierwas smal - 20x4 cm - 
18 kleuren

kartonnen etui, 18 folie à 200x40x0,9 mm, 18 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 09 blauw ¦ 10 lichtblauw ¦ 
11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 14 geelbruin ¦ 15 zwart 
¦ 16 wit ¦ 24 roze ¦ 25 goud ¦ 26 zilver

art. nr: 85063100

1
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Assortiment versierwas smal - 20x4 cm - 
12 kleuren

kartonnen etui, 12 folie à 200x40x0,9 mm, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
07 groen ¦ 09 blauw ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 15 zwart ¦  
24 roze ¦ 25 goud ¦ 26 zilver

art. nr: 85063000

2

Versierwas smal - 20x4 cm - één kleur
kartonnen etui, 12 folie à 200x40x0,9 mm, 12 folie in één kleur,  
18 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 geelgroen ¦ 07 groen ¦ 09 blauw ¦ 10 lichtblauw ¦ 
11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 14 geelbruin ¦ 15 zwart 
¦ 16 wit ¦ 24 roze ¦ 25 goud ¦ 26 zilver

art. nr: 850637--

3
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Lijm
Alles voor het knutselen met papier en papier-
maché.

1 Ukkie AMS kinderlijm - 100 ml
Ukkie kinderlijm is een reukloze kleefstof op water-
basis en daardoor bijzonder geschikt voor knutselen 
met kleine kinderen. Plakt papier, karton, hout, kurk, 
vilt, polystyreen en andere lichte materialen. Ukkie 
kinderlijm is onschadelijk, uitwasbaar en biologisch 
afbreekbaar. Met mogelijkheid tot navullen.
1 flesje à 100 ml
1 PE-fles à 100 ml, met dispenser

art. nr: 30110001

12 flessen à 100 ml
karton, 12 PE-flessen à 100 ml, met dispenser

art. nr: 30110101

2 Ukkie AMS kinderlijm - fles 1000 ml -  
verpakking 4 flessen

Deze grote flessen zijn geschikt als goedkope navulf-
lessen voor 100 ml flessen met dispenserkop.
karton, 4 PE-flessen à 1000 ml

art. nr: 30110103

3 Alleslijm - 100 ml
Voor sterk, schoon en snel plakken van papier, karton, 
hout, vilt, keramiek, kunststoffen en polystyreen. Col-
lall Alleslijm is een lijm op acetonbasis en kan hechten 
op gelakte materialen. Alleen voor hogere schoolklas-
sen of volwassenen. Met mogelijkheid tot navullen.
1 flesje à 100 ml
1 PE-fles à 100 ml, met dispenser

art. nr: 30115001

12 flessen à 100 ml
karton, 12 PE-flessen à 100 ml, met dispenser

art. nr: 30115101

Alleslijm - fles 1000 ml -  
verpakking 4 flessen

Deze grote flessen zijn geschikt als goedkope navulf-
lessen voor 100 ml flessen met dispenserkop.
karton, 4 PE-flessen à 1000 ml

art. nr: 30115103

4

Plakpoeder – 500 g in poedervorm
Het ideale lijmpoeder om voordelig en snel een grote 
hoeveelheid vloeibare lijm te maken. Hoe dun of dik 
deze lijm wordt kunt u gemakkelijk zelf bepalen. 500 
Gram is voldoende voor maximaal 30 liter. De lijm is 
veilig voor kinderen en uitwasbaar. Deze lijm is bijzon-
der geschikt voor papier-maché en voor transparant 
papier 
Verpakt in 2 x 250 g..
Plastic doosje, 500 g, doseerschepje, uitwasbaar

art. nr: 30125000

5

Plakkwastje
Een klein penseel van varkenshaar waarmee papierlijm 
gelijkmatig kan worden aangebracht. Verkrijgbaar in 2 
uitvoeringen waarvan 1 FSC.
Plakkwastje
Varkenshaar, hout, breedte: 10 mm, lengte: 15 cm

art. nr: 30185015

Plakkwastje - FSC
Varkenshaar, hout, breedte: 10 mm, lengte: 15 cm

art. nr: 30185016

6
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4 Kleuterschaar met kunststof handgreep
Zonder scherpe punt, dus geschikt voor kleuters. Een 
kwalitatief goede, solide en functionele schaar. Heeft 
een lange levensduur.
voor rechtshandigen
roestvrij staal, lengte: 14 cm, stompe punt, kunststof greep

art. nr: 35520100

voor linkshandigen
roestvrij staal, lengte: 14 cm, stompe punt, kunststof greep

art. nr: 35520000

5 Kleuterschaar geheel uit metaal
Dit model uit metaal heeft eveneens geen scherpe 
punt en onderscheidt zich alleen wat betreft de greep 
van de kunststofschaar.
voor rechtshandigen
roestvrij staal, lengte: 10 cm, stompe punt

art. nr: 35520102

voor linkshandigen
roestvrij staal, lengte: 10 cm, stompe punt

art. nr: 35520002

6 Roestvrijstalen schaar met spitse punt

voor rechtshandigen - lengte 13 cm
roestvrij staal, lengte: 13 cm, spitse punt

art. nr: 35520103

voor rechtshandigen - lengte 15 cm
roestvrij staal, lengte: 15 cm, spitse punt

art. nr: 35520108

voor linkshandigen - lengte 13 cm
roestvrij staal, lengte: 13 cm, spitse punt

art. nr: 35520003

voor linkshandigen - lengte 15 cm
roestvrij staal, lengte: 15 cm, spitse punt

art. nr: 35520008

7 Scharenblok van hout - voor 12 scharen
De beste plek om scharen te bewaren.
beuken, 11,5x6x3 cm, voor 12 scharen

art. nr: 35520901

8 Scharenblok van hout - voor 24 scharen
De beste plek om scharen te bewaren.
beuken, 19,5x6,5x3 cm, voor 24 scharen

art. nr: 35520902




