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SCRIPT  

“Ik zie je graag”    
(kleuters)  

  
Portret op een blad   
Hier zie je stap voor stap hoe Saar een portret op een blad maakt met verschillende materialen.   
  
1. TEKENING  
Voor de tekening van het portret heb je enkel een tekenblad en tekenmateriaal nodig.   
Saar tekent een portret in zijaanzicht  
Dat wil zeggen dat je het gezicht van opzij bekijkt.  
Hierbij zie je maar de helft van het gezicht.   
  
2. OMTREK  
De omtrek van iets is enkel de buitenste lijn van een vorm.   
Wat heb je bij deze stap nodig? Wol, touw, of chenille-draad, een schaar, een lijmstift of lijmroller.   
Ga met je lijmstift of roller over de buitenste lijn van het gezicht. Kies zelf of je het haar ook mee 
lijmt.  
Neem een stuk wol, touw of chenille-draad dat lang genoeg is om de omtrek van het hoofd 
te vormen.   
Kleef dan het stuk over de buitenste lijn waar je net met lijm over ging.   
Bij de nek kan je ‘terugkeren’ of je draad dubbel leggen.   
  
3. VORM: oog   
Om het oog vorm te geven kan je een stuk van een eierkarton gebruiken. Knip een ronde vorm uit en 
plak het vast. Daarop kan je dopjes van flessen plakken. Geef het oog wat kleur met de verfstift als je 
dat wil.   
Voor de wimpers of wenkbrauw kan je wol, een netje van groenten of fruit en nog veel meer 
materialen gebruiken. Saar kiest hier voor een bloem van een bloemenslinger. Ze plooit het dubbel 
en kleeft het net boven het oog.   
Mond of snor   
Voor de mond weer te geven zou je bijvoorbeeld parels, wol of touw kunnen gebruiken.  
Bij dit portret zit de mond verstopt achter de snor. Die kan je weergeven met netjes van groenten of 
fruit of crepe-papier.  
  
Haar   
Saar geeft deze meneer zijn haar weer met een netje van een citroen.   
Ze kleeft het of en knipt de vorm wat bij.   
Oor   
Het oor heeft met een beetje fantasie de vorm van een puzzelstuk.   
Die kan je in 2 knippen e op de plaats van het oor kleven.   
  
5. AFWERKING   
Om het portret af te werken kan je met het materiaal dat overblijft de achtergrond versieren.  
Knip het materiaal bij zoals je wil en kleef het op.  
Ten slotte kan je ook tekeningen maken als achtergrond,  
 zo wordt het portret helemaal iets van jou!   
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