
 

OPTISCHE ILLUSIES 
Fotografie opdracht met fototoestel of gsm. 
 
Benodigdheden: 

● Fototoestel / gsm 
● Kleine voorwerpen zoals : parasolletje, flesje, kleine speelgoedjes, groenten, 

…  
 
Stappenplan: 

● Opdracht : een optische illusie is simpel gezegd het 
foppen van je brein, ook wel gezichtsbedrog genoemd. Je 
ogen nemen iets waar wat de hersenen anders 
interpreteren dan dat de werkelijkheid is. De informatie 
die via de ogen verkregen wordt, zal in je brein namelijk 
maar voor 20% gebruikt worden om een beeld te vormen. 
De rest wordt door de hersenen zelf aangevuld. Dit doen ze door middel van 
eerdere ervaringen, verwachtingen en andere zintuigen 

● Opdracht 1 :  Je kan enkele eenvoudige voorwerpen  en een beetje fantasie 
gebruiken om een onderwerp met een voorwerp te veranderen in wat je 
maar wil.  

● Opdracht  2 : Gedwongen perspectief  is een techniek waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een optische illusie om een voorwerp groter, kleiner, verder 
weg of dichterbij te doen lijken dan het in werkelijkheid is.  
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijnperspectief
https://nl.wikipedia.org/wiki/Optische_illusie


 
Inspiratie: 
Opdracht 1  

 
 
Opdracht 2 
Gedwongen perspectief met voorwerp.  
Gedwongen perspectief door te liggen op grond. 
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DE SUPERKIP 

 
Benodigdheden: 

● wit en zwart papier 
● tekenpen en zwarte inkt OF zwart fijn stiftje. 
● potlood, gom, schaar, lijmstift 

 
Stappenplan: 

● Zoek zoveel mogelijk afbeeldingen van kippen en hanen op.  Bestudeer ze 
grondig: wat zijn de verschillen?  Kijk ook goed naar de verschillen in lichte 
en donkere veren. 

● Kies één afbeelding en teken de kip/haan zo juist mogelijk na.  Concentreer je 
vooral op de juiste vorm.  Gebruik hiervoor een potlood en teken op je wit 
papier.   

● Ga over de vorm van je kip met tekenpen en inkt OF zwart stiftje. 
● Teken en knip vervolgens opvallende donkere stukken uit in zwart papier 

(bvb. hanekam, vleugel, staart..) en kleef met lijmstift op je kip. 
● Voeg met je tekenpen OF zwart stiftje details toe: ogen, snavel, veren…   
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Inspiratie: 
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3D FAMILIEFOTO 

 
Benodigdheden: 
 

● lijm 
● schaar 
● karton (van dozen) 
● kleurpotloden  
● waterverf 
● tijdschriften, stofjes,  
● kleine schoendoos of schoendoosdeksel 
● al wat gaandeweg van pas komt, kleine voorwerpen, mini-prulletjes 

 
Stappenplan: 

● Zoek een paar foto’s van jezelf en van mensen waar je graag mee in een doos 
of deksel zit , mama, papa, broer of zus, vriendjes...Druk ze af, niet te klein. 

● Knip ze zorgvuldig uit 
● bedenk een thema waar je rond wil werken. bijv. helden, koningskinderen, 

sience fiction, de oudheid, natuurwezens, onderin de zee, sprookjes, de 
ruimte...Misschien brengen de houdingen van je figuurtjes je wel op ideeën 

● gezicht, armen, handen, benen en voeten kan je zo laten maar al de rest, 
kleding, wat ze vast hebben, waar ze op zitten, wat ze op hun hoofd hebben 
enz, mag je zelf uitvinden en samenstellen, uitknippen, zelf tekenen, vinden... 

● Maak in je schoendoos(-deksel) een mooie of grappige omgeving voor je 
figuurtjes. Je kan daarbij ook schilderen,  kleven, met draadjes dingetjes 
ophangen…het wordt het decor van de foto. 

● kleef je figuurtjes in het deksel. Om ze wat naar voor te laten uitkomen kan je 
stukjes karton op elkaar kleven en tussen het deksel en je mannetjes kleven. 
Je moet daarbij wel opletten dat het karton niet te zien is.  

 
veel plezier! 
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Inspiratie: 
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POSTKAARTPRET 
 
 
Benodigdheden: 

● alcoholstiften of dikke stiften 
● A6 papier (eventueel bristol omdat dit een gladde en een matte kant heeft) 
● ponstoestelletje om postzegel uit te steken 
● lijmstift 
● fluopapier 
●  

 
Stappenplan: 
 

Stap 1: Vragenronde: waarom en wanneer versturen mensen postkaarten? 
 Meestal gerelateerd aan vakanties, feestgelegenheden, verjaar- 
dagen. 
Geef info over papierformaten en specifiek over postkaartformaat. 
Bespreek waarom adres en plaats postzegel vastliggen. Functie  
postzegel en waarde. Laat de kinderen brainstormen over hoe een 
postzegel onderdeel kan worden van de tekening en op de voorkant 

            van de kaart terecht komt. 
Stap 2: Wat is hun favoriete (vakantie)herinnering? Dit is het uitgangspunt  

om een kaart te ontwerpen. 
Stap 3: Sommige kinderen zullen eerst een aparte schets willen maken  

vooraleer ze met de (alcohol)stiften definitief willen tekenen. 
Uitvoeren van de kaart: plaatsing van de postzegel wordt gekozen, 
kleuren en stickermateriaal wordt gekozen en tekenen maar! 
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Inspiratie: 
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SPEELKAARTEN MET 
DIERENHOOFDEN OF 
FANTASIEFIGUREN 
Benodigdheden: 

● A4 papier 
● schetspotlood HB 
● lat 
● fijnschrijver 
● schaar 
● plakkaatverf (citroengeel, cyaanblauw en magentarood) 
● speelkaart van koning/koningin/boer als voorbeeld 

 
Stappenplan: 

● Maak eerst enkele ontwerpen van figuren (dieren of fantasiefiguren) in je 
schetsboek, kies er dan 1 uit. Laat de figuren een attribuut vasthouden dat bij 
hen past. Een konijn kan bv. een wortel vasthouden, zoals een koning een 
scepter vast houdt, maar het kan natuurlijk ook veel gekker. 

● Bestudeer de voorbeeld speelkaart. 
● Teken met een lat de kader voor de figuur en laat zoals op de kaart een witte 

rand over.  
● Dan teken je de symbolen (harten, schoppen, ruiten of klaver). Je kan er 

eventueel nog een letter bij plaatsen zoals de D (dame), K (koning) of J 
(boer). Let goed op waar die moeten staan. Je kan ook de eerste letter van je 
eigen naam kiezen.  

● Knip de hoeken van je blad er mooi afgerond af, zoals bij de speelkaarten. 
● Teken de spiegellijn in het midden. Dit kan horizontaal of diagonaal zijn. 
● Nu schets je de gespiegelde figuren. Maak de figuur groot genoeg in het 

kader. Zet ze mooi in het midden en let op de houding en het spiegelbeeld 
(bijvoorbeeld bovenste figuur kijkt naar rechts en onderste figuur naar links, 
bovenste houdt rechts iets vast en onderste links.) 
Het moeilijke stuk is het middelste waar de spiegelbeelden elkaar raken: hier 
trek je een lijn, die mag schuin zijn of horizontaal recht, kijk als voorbeeld 
steeds naar je kaart.  Draai je blad om als je aan de onderkant tekent! 

● De figuren zijn elkaars spiegelbeeld, maar je kan kiezen voor een verschillend 
gezicht: bv. bovenaan een goede en onderaan een slechterik. 

● Werk de kledij gedetailleerder uit. Kijk goed naar de typische decoratieve 
speelkaartpatronen op je voorbeeldkaart. 
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● Kleur dan de figuren met plakkaatverf in de complementaire kleuren: 

paars-geel OF oranje-blauw OF groen-geel OF ... Dit is een goede oefening 
in kleurmenging. De 6/7-jarigen mogen werken met stift/potlood. 
Uitdaging voor 10-12 jarigen: draai de kaart steeds om per onderdeel dat je 
inkleurt, alles wat je bovenaan bijvoorbeeld paars schildert, schilder je 
onderaan in de complementaire kleur, geel. 

● Als de verf droog is, werk je de omlijning af met een zwarte fijnschrijver. 
 

Inspiratie: 
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DE KUNSTENAAR AAN HET WERK 
 
Peter Doig is een Canadese kunstenaar die vaak foto’s gebruikt als vertrekpunt voor 
zijn schilderijen. Sommige kunstenaars gebruiken geen foto’s om landschappen of 
figuren te schilderen, maar maken eerst schetsen in de natuur.  
Peter vond een zwart wit foto van de landschapsschilder Franklin Carmichael die 
een tekening aan het maken is van een berglandschap. Peter besloot om de foto  
van Franklin als basis te nemen voor een reeks schilderijen.  
De meeste versies heeft hij met veel kleur geschilderd.  
 
Kun jij -net zoals Peter- een kleurrijk schilderij maken, geïnspireerd op de zwart wit 
foto van Franklin die aan het schetsen is in de natuur? 
  
Inspiratie 
 

 
 
Zwart wit foto uit 1935 van Franklin Carmichael die aan het schetsen is. 

11 



 

 
 

 
 
Olieverf schilderijen ‘Figure in mountain landscape’ 
van Peter Doig uit 1997-1998. 
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Benodigdheden 
  

● Stevig tekenpapier 
● Zacht tekenpotlood 
● Oliepastels (ook wel ‘Pandakrijt’ of vetkrijt genoemd) 
● Waterverf of ecoline 
● Penselen 

  
 
Stappenplan 
 

● Kijk goed naar de zwart wit foto en dan naar de schilderijen hierboven.  
Wat valt je op, welke verschillen zie je? 
 Kies of je de volledige foto wil gaan schilderen of een uitsnede maakt. 
  

● Als je wilt, kun je eerst een schets maken met een zacht tekenpotlood (dit is 
een B potlood). Bepaal waar je Franklin tekent en in welk landschap hij zit.  
  

● Teken de omtreklijnen van Franklin en de belangrijke delen van het 
landschap, zoals: bergen, lichtvlekken in het water en planten met een 
oliepastelkrijtje. Kies zelf welke kleur(en) je hiervoor gebruikt. 
 

● Schilder hier overheen met ecoline of waterverf. 
  
 
TADAAA!!!  
En jouw eigen versie van ‘Franklin die aan het schetsen is in de natuur’ is 
klaar. Je kunt nog een originele titel verzinnen voor jouw kunstwerk om het 
helemaal af te maken. 
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FANTASIE FIGUURTJES VAN 
REST-PAPIERTJES 
Waar kan je kleine rest-papiertjes vinden?  
Misschien wel onderaan in de papiermand?  
Onder de bureau van je ouders? Onder je eigen knutseltafel? 
Probeer zoveel mogelijk verschillende soorten papiertjes te verzamelen . 
(denk aan: stukje krant, stukje landkaart, snoeppapiertje, stukje cadeaupapier…) 
 
Benodigdheden: 

● knutsellijm of pritt 
● wit papier (formaat A3) 
● potlood 
● gom 
● fijn zwart stiftje 

 
Stappenplan: 

● Maak een selectie van papiertjes. 
(Je hoeft nog niet na te denken wat je precies met die papiertjes gaat doen) 

● Kleef de papiertjes met knutsellijm of pritt op een groot wit papier 

 
● Neem je potlood en laat je fantasie de vrije loop gaan-  

Kan je een grappig figuurtje maken van 1 van de papiertjes? Verzin je een dier dat 
niet bestaat? Een gek voertuig of een marsmannetje? Of iets helemaal anders? 
Wanneer je helemaal tevreden bent kan je de potloodlijnen overtrekken met je fijn 
zwart stiftje! 
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Inspiratie: gekke figuren van Jesus Cisneros 
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GEVELONTWERP 
in de stijl van Freddy Mamani (Bolivië) 

 
Benodigdheden: 

● Kleurpotlood, tekenpotlood 
● Stiftjes 
● Pandakrijt 
● Papier 
● (eventueel schaar) 

 
 
Stappenplan: 

● Vouw een blad in drie ongelijke delen.  
Elk deel wordt een gek ontwerp van een huis.  

● De gevels bestaan uit verschillende vormen en kleuren.  
Speel met symmetrie (spiegelbeeld) en terugkerende patronen. 

● Snijd/knip (of laat snijden) de ramen uit de gekke gebouwen en zet het 
geheel op tafel.  

● Laat eventueel zelfgemaakte bewoners bewegen achter de raampjes. Je kan 
ook licht plaatsen achter de huizen. 
 

 
Inspiratie: 
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RECYCLAGEVISSEN  

 
Benodigdheden: 

● Recyclagemateriaal van plastic, netjes van appelsienen, touwtjes, 
brikverpakkingen, …   

● Dunne ijzerdraad  
● Schaar of kleine tang (eventueel kunnen ouders helpen met snijmes)   
● Kleurpotloden, stiftjes, ... 
● Papier Tape, Lijm 

 
Stappenplan: 

● Verzamel plastic dopjes, dozen van waspoeder, afwasproduct, ...  
● Knip en snij je materiaal in kleinere onderdelen. Sorteer eventueel je 

materiaal op kleur of vorm.  
● Kies een grotere vorm als lichaam en versier met kleinere stukjes.  
● Met kleine stukjes papier tape, touw of ijzerdraad kan je de delen aan elkaar 

bevestigen. Achteraf kan je de stukjes papier tape bijkleuren. Lijmen is soms 
moeilijker op sommige soorten plastic.  

 
Inspiratie:   
 

Stormkop ( https://www.stormkop.be/ )  
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https://www.stormkop.be/
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STILLEVEN IN CLAIR OBSCUR 
(Clair is het Frans voor licht, en obscur betekent donker…) 
 
Benodigdheden: 

● groot blad papier  
● houtskool 
● (kneed)gom  
● spotlampjes (eventueel fel fietslichtje of zaklamp van telefoon) 
● haarlak (enkel nodig als je je tekening wil fixeren: zo kan de houtskool niet 

meer vegen) 
 
Stappenplan: 

● kies een kamer die je donker kan maken, zet een tafeltje en een lampje klaar. 
Je moet ook een plekje voorzien waar je kan tekenen  

● zoek leuke voorwerpen en zet die op je tafel, belicht je stilleven met je lampje 
(tip: denk na hoe je je voorwerpen het best zet en experimenteer met je 
belichting) 

● maak je blad grijs met houtskool (gebruik de platte kant en wrijf lekker uit 
met je handen) 

● teken je stilleven over op je blad (tip: zo groot mogelijk zonder tegen de rand 
te botsen) 

● waar je schaduw ziet, teken je zwart met je houtskool 
● waar je licht ziet, gom je de houtskool weg 
● Klaar! nog even erop spuiten met haarlak (laat je mama of papa dit buiten 

doen) en je houtskool veegt niet meer uit! 
 
Inspiratie: 
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GOOCHELTRUC 
Goochel mee en combineer erop los. 
 
Benodigdheden: 

● tekenmateriaal naar keuze ( je kan starten met een grijs HB tekenpotlood en 
later gaan inkleuren met kleurpotloodjes, waterverf of stiften) 

● stevig tekenpapier A4 formaat 
● eventueel tijdschriften, reclameblaadjes, schaar & lijmstift - als je graag een 

collage maakt 
 
Stappenplan: 

● Stap 1 Maak van je zwart kleurpotlood een toverstokje door een wit reepje 
papier om het puntje te plakken met plakband 

● Stap 2 Bekijk de voorbeelden. 
● Stap 3  

NAAR FANTASIE: Bedenk nu zelf een nieuwe soort door een dierenkop te 
combineren met een voorwerp of met het lijf van een ander dier of met een 
stuk fruit, … je kan het zo gek niet verzinnen! Tekenen maar... 
MET BEHULP VAN AFBEELDINGEN: Als je inspiratie nodig hebt, kan je 
afbeeldingen zoeken op het internet of een dierenboek erbij nemen om de 
vorm over te tekenen.  
TEKENEN NAAR WAARNEMING: Fruit, groenten of gebruiksvoorwerpen 
kan je in de keuken of de frigo vinden. Leg ze op een meter afstand voor je op 
tafel, zodat je een goed zicht hebt op de vorm en teken naar waarneming. 
Denk eraan om maar de helft van de vorm te tekenen! Je kan ook eerst heel 
zachtjes de volledige vorm tekenen, als je dat gemakkelijker vindt, om dan de 
helft weer weg te gommen. 

● Wanneer je geen zin hebt om te tekenen, kan je ook afbeeldingen uit 
tijdschriften knippen en deze gaan samenstellen door onderdelen uit te 
knippen en de vormen op elkaar aan te sluiten. Tip: Je kiest iets uit 
(bijvoorbeeld een afbeelding van een komkommer uit een reclameblaadje) 
Je knipt mooi langs de rand van de komkommer, knipt het uiteinde eraf en 
gaat nu met je komkommer in de hand over de pagina’s van het tijdschrift 
schuiven tot je een grappige vorm vindt die mooi aansluit aan de vorm van de 
komkommer. Knip deze ook uit en plak je samengestelde nieuwe vorm mooi 
tegen elkaar (of overlappend) met je lijmstift op het tekenpapier.  

● Stap 4 Wanneer je enkele samengestelde soorten hebt ‘ontdekt’ knip je deze 
uit en steek je ze in een hoed. Oefen enkele toverspreuken. 

● Stap 5 Zoek publiek - neem je toverstokje erbij - en goochelen maar :) 
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Inspiratie: 
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COLLAGE ALS VOORSTUDIE VOOR 
EEN ZELFPORTRET 
Extra info over de opdracht (optioneel) 
 
Benodigdheden: 

● tekenpapier 
● tijdschriften/kranten 
● schaar 
● lijmstift 
● grafiet potloden 
● kleurpotloden 

 
Stappenplan: 

● Zoek uit jouw tijdschrift en/of krant een ruimte. Een ruimte kan bijvoorbeeld 
een woonkamer, slaapkamer, maar ook een bos, strand, zwembad, straat, of 
binnen in een auto zijn, of.. . Wanneer gevonden, scheur of knip je deze uit. 

● Zoek verschillende beeldelementen uit die jouw neus, ogen, mond, oren, 
haar, handen, benen,.. kunnen voorstellen. Denk eens na over wat jouw neus 
bijvoorbeeld kan zijn. Misschien lijkt die wel op een schoen? Of zouden jouw 
twee oren ook twee bomen kunnen zijn? 

● Alles gevonden, uitgeknipt, of uitgescheurd. Plak dan eerst ‘jouw ruimte’ op. 
En schik en plak daarna alle andere elementen voor jouw zelfportret op 
hetzelfde papier. Op, onder, naast jouw ruimte, dat kies jezelf. 

● Wanneer jouw collage helemaal is zoals je wilt, ga je er eens heel 
nauwkeurig naar kijken. Kijk naar de kleuren, vormen, of naar wat er in ‘jouw 
ruimte’ gebeurd. 

● Neem nu een nieuw tekenpapier en potloden erbij. Leg jouw collage ergens 
waar je hem goed kan blijven bekijken, want je gaat nu aan de hand van deze 
collage een tekening maken. Gebruik de kleuren, vormen, enzovoorts als 
inspiratie voor je getekende zelfportret. 
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Inspiratie: 
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COLLAGE BUITENAARDS WEZEN 
We gaan een werk maken dat niet realistisch is (iets nieuws maken dat niet 
bestaat). Het lijkt echt maar jij fantaseert en knipt en plakt een nieuw geheel in 
elkaar. Stel je voor dat er ergens in het heelal een tweede aarde zou zijn. De 
bewoners zien er helemaal anders uit dan wij. Probeer iets ongewoons, iets geks 
te maken. Wat wil je allemaal laten zien? Sommige kunstenaars stellen vaak 
beelden samen in onverwachte, verrassende combinaties. Deze vorm van kunst 
noemen we Surrealisme.  

 
Benodigdheden: 
 

● Tijdschriften (kranten, behangpapier, papier met een patroontje…) 
● Schaar 
● Pritt-stift 
● Iets dikker papier A4 of groter om alles op te kleven 
● Eventueel potloden, verf en penselen voor de achtergrond 

 
Stappenplan: 
 

● Zoek in tijdschriften naar wat je allemaal kunt gebruiken om een buitenaards 
wezen samen te stellen.  

● Verzamel alle bladzijden tot je genoeg keuze hebt. 
● Kijk wat je tegenkomt en gebruik dat om je fantasie op te bouwen. 
●  Maak gekke combinaties, groot/klein. 
● Knip je beelden of stukken uit. 
● Schuif met je knipsels tot je denkt dat het goed is.  
● Probeer meerdere mogelijkheden en leg je ‘wezen’ 

opzij. 
● Plak eerst je achtergrond (landschap) op indien je 

ook een achtergrond maakt. Dit zijn mss. grotere 
stukken papier.  

● Wie wil mag de achtergrond ook schilderen of 
tekenen!  

● Daarna plak je je figuur/wezen op de achtergrond.  
Veel succes! 😀 
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Inspiratie: 
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MONSTERS uit restpapier/ -karton 

 
Benodigdheden: 
Allerlei soorten papier (liefst restjes): 

● Gekleurd papier/ wit tekenpapier 
● Stukken karton/ oude kartonnen doosjes 
● Oude tijdschriften/ kranten 
● A4/ A3 tekenpapier (wit of kleur) om eventueel extra een achtergrond te 

maken 
  

● Lijmstift (Pritt) 
● Schaar 
● Zwarte fijne stiftjes 
● Kleurstiften en/of kleurpotloden 
● Eventueel plakaat- verf/ penseel/ pot water 

 
Stappenplan: 

● Je verzamelt allerlei resten papier/ karton (gekleurd papier/ wit papier/ oude 
kartonnen doosjes/ …) 

● Je kan ook op voorhand vellen papier beschilderen in allerlei mooie kleuren. 
● Dan knip je uit die rest- stukken/ of beschilderde stukken papier, vormen. Om 

te starten knip je bijvoorbeeld een cirkel/ vierkant/ rechthoek/ driehoek/ halve 
cirkel/... 

● Het kunnen ook zelfgekozen vormen zijn natuurlijk. Uit deze vormen kan je 
dan weer kleinere stukjes wegknippen, kleine hapjes uit je papier of 
bijvoorbeeld vormen in 2 knippen om zo een nieuwe meer interessante vorm 
te krijgen 

● Vanaf dat je een mooie verzameling vormen hebt, ga je deze op elkaar 
leggen en zoeken totdat je een monster- achtige figuur krijgt. Kleef dan al je 
vormen aan/ op elkaar tot een interessant monsterachtig figuur. Je kan ook 
nog extra ogen/ tanden toevoegen met wit papier. 

● Als afwerking kan er met je zwarte stiftjes/ kleur- stiften of kleurpotloden 
nog extra op tekenen. Geef je figuur ogen met wenkbrauwen/ teken er 
tanden bij/ misschien heeft je monstertje wel scherpe klauwen?/ of eerder 
een geschubde huid… 

● Je kan eventueel als extraatje een achtergrond tekenen/ schilderen op een 
A4/ A3 tekenpapier (formaat = afhankelijk van de grootte van je beest) en 
daar je monster voor plaatsten of opkleven.  

● Laat je fantasie maar de vrije loop… veel plezier! 
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Inspiratie: 
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VLIEGMACHINE NAAR  
LEONARDO DA VINCI 
Leonardo da Vinci (1452 - 1519) was een bekende kunstenaar uit de renaissance.  
Naast schilder, beeldhouwer en architect was hij ook uitvinder, ingenieur, filosoof, 
natuurkundige en nog heel veel meer! 

Leonardo da Vinci heeft veel oorlogswapens uitgevonden, waaronder de tank. Hij 
schetste het als een kegelvormig houten ding met 36 kanonnen. Het kon 
ronddraaien zodat je iedereen vanaf alle kanten kon beschieten. Er passen zo'n 4 tot 
6 mensen in. Verder heeft hij een 10 m² grote kruisboog geschetst en de voorloper 
van het machinegeweer! 

Ook heeft hij verschillende soorten vliegmachines ontworpen. Sommige lijken op 
vliegtuigen, anderen eerder op helikopters en nog andere dan weer op 
luchtballonnen en zeppelins! Het baseerde zich vaak op de anatomie (hoe het 
lichaam in elkaar zit) van dieren die kunnen vliegen: vogels, vleermuizen, insecten, … 

 
Benodigdheden: 

● Potlood 
● Kleurpotlood: alleen bruin, geel, oranje, rood, zwart en wit. 
● DUN zwart stiftje of pen en inkt. 
● Bister of koffie 

 
Stappenplan: 
 
We ontwerpen zelf een vliegmachine naar fantasie, maar blijven wel in de stijl van 
Leonardo da Vinci. Let er op dat je een mechanische machine maakt, dat wil zeggen: 
geen elektriciteit, niets digitaals, … Maar wel veel kabels, hefbomen, touwen, 
tandwielen, vijzen, schroeven, hout, zeilen, koper, stoom, vuur, patronen, … 
Je tekent niet alleen je vliegmachine zelf, maar sommige delen vergroot je ook, en 
werk je in detail uit. Of je laat zien hoe de binnenkant eruit ziet bijvoorbeeld. Je mag 
ook werken met tekst, pijlen, nummertjes, een legende, …  

 
● Je ontwerpt je vliegmachine in potlood 
● Rond je vliegmachine teken je nog uitvergrote details, de binnenkant van je 

machine, uitleg in tekstvorm, ... 
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● Je gaat over alle lijnen met je dun watervast stiftje, nadien je potlood 

weggommen hoeft niet. 
● Je overschildert heel je blad met bister of koffie. Schilder niet te nat! 
● Laat je tekening drogen. 
● Als afwerking kan je nog met kleurpotlood (alleen herfstkleuren en zwart en 

wit) een paar elementen inkleuren. 
 
Inspiratie: 
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