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SCRIPT  

“Ik zie je graag”    
(kleuters)  

  
Portret in Chenille-draad (dit is een pluizige ijzerdraad) 
In dit filmpje toont Saar je stap voor stap hoe je een gezicht of een portret in chenille-draad maakt.  
1. TEKENING  
Om te beginnen heb je een kader, een tekenblad en tekenmateriaal nodig.   
Je kan het kader gebruiken als referentie voor de grootte van het hoofd.   
Leg het kader in het midden van je blad en teken het af.   
Teken vervolgens het hoofd, de ogen, neus, … enzovoort… zo groot mogelijk binnen het kader.   
Saar tekent hier een portret in vooraanzicht.   
Dat wil letterlijk zeggen dat je het gezicht langs voor ziet.   
  
2. OMTREK  
De omtrek van iets is enkel de buitenste lijn van een vorm.   
Wat heb je bij deze stap nodig? Chenille-draad, een schaar en plakband.   
Plak je tekenblad vast met kleine stukjes plakband. Zo zal je blad straks niet verschuiven.   
Scheur terwijl enkele andere stukjes plakband af voor later.   
Neem een stuk chenille-draad dat lang genoeg is om de omtrek van het hoofd te vormen.   
Begin onderaan de hals en plak dit stuk vast. Telkens wanneer je een bocht maakt met je draad kan 
je het vastplakken.  
Volg daarna de buitenste lijn met je draad. Maak het laatste stuk vast door het er onder te steken  
of het rond het een ander stuk te draaien.   
  
3. VORM: ogen, neus, mond, haar  
Vorm ook de ogen, neus, het haar, enzovoort met stukken chenille-draad.   
4. MATERIAAL: ogen, mond,…   
Om de ogen levendig te maken kan je allerlei materialen gebruiken.   
Bijvoorbeeld; knopen, dopjes van flessen, verpakkingen van lenzen, of een rol opgebruikte 
plakband.   
Ga ook zelf op zoek naar kleurrijke spullen die je zou kunnen gebruiken als ogen.   
Saar gebruikt hier grote parels voor de ogen.  
Die parels maakt ze vast met de chenille-draad.   
Ten slotte kan je de ogen kleur geven met de verfstiften.  
Wil je sierlijke wimpers toevoegen aan je portret?   
Dan kan dat ook met kleine stukken chenille-draad.  
  
Voor de mond kan je wattenstaafjes, stukken mousse, stukken van een halsketting of rietjes 
gebruiken.   
Saar heeft een stuk van een rietje geknipt, chenille-draad erdoor gestoken die uiteindelijk 
vastgemaakt als mond.   
  
5. AFWERKING   
Neem het kader erbij.   
Kijk even of je er iets leuks op kan tekenen of versier het met plakband.   
Zo wordt het portret echt iets van jou persoonlijk!   
Maak ten slotte het portret vast met een stuk chenille-draad rond het kader.   
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