Bedankt voor het downloaden van dit document!

Veel plezier er mee!
Je kunt het gratis delen met iedereen.
Deel je het dan vanuit mijn website?

www.juffrouwfemke.com

@juffrouw_femke

@deklasvanjufiris
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Ik zou het leuk vinden als je mijn site bij anderen aanraadt.

Wist je dat je me ook kunt volgen?
@deklasvanjufiris

𝔻𝕚𝕖𝕣𝕖𝕟𝕡𝕠𝕣𝕥𝕣𝕖𝕥
Dit heb je nodig:











Potlood
Gum
Schaar
Lijm
Verf
Kwasten
Karton
Eierdoos
Stiften
Fineliner

Stap 1:
Teken op het karton een frame van
het schilderij. Dit kan een ovaal zijn,
maar vierkant of rechthoek is ook heel
erg leuk.

Stap 2:
Knip daarna jouw getekende frame uit.
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Stap 3:
Verf daarna de achtergrond van jouw
dierenportret.
Laat dit goed drogen voordat je verder
gaat met stap 4.

Stap 4:
Wanneer de achtergrond goed droog
is kan je de lijst erop schilderen.
Je mag zelf bepalen hoe breed je de
lijst wilt verven.
Mocht je een beetje uitschieten met
de verf is dit niet erg, want bij de
volgende stap werken we dat bij.

Stap 5:
Om ervoor te zorgen dat jouw lijst
strak is afgewerkt kan je met een stift
een lijn er omheen zetten.
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Stap 6:
Terwijl jouw frame aan het drogen is
ga je aan de slag met de snuit van
jouw dier.
Hiervoor heb je de eierdoos nodig.

Dan krijg je dit:
Knip 1 torentje uit de eierdoos.
Dit wordt de snuit van jouw dier.
In het voorbeeld heb ik een krokodil
gemaakt, maar er zijn heel veel dieren
waar je uit kan kiezen, zoals:
-

Giraffe
Olifant
Eenhoorn
Vos

Stap 7:
Verf de snuit in de kleur van jouw
gekozen dier.
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Stap 8:
Pak het frame er weer bij.
Leg de snuit op de plek waar je hem
wilt plakken en trek hem over.

Stap 9:
Verf nu de rest van het dierenlijf op het
frame.
Laat de eerste laag goed drogen.
Wanneer de kleur niet goed gedekt is
kan je daarna een tweede laag
aanbrengen.

Stap 10:
Wanneer de verf goed gedroogd is
kan je jouw portret afwerken met
fineliner en zwarte stift.
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Stap 11:
Plak met lijm de snuit op het frame.
Laat hem goed drogen, voordat je
hem oppakt.
Nu is jouw dierenportret af!

𝕂𝕝𝕒𝕒𝕣!
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