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SCRIPT  

“Ik zie je graag”   
Portret - vooraanzicht  

   
In dit filmpje toont Saar hoe je een mannelijk portret in vooraanzicht maakt.  
Wat heb je nodig om te beginnen? Een kader, een tekenblad en tekenmateriaal.  
  
1. TEKENING  
Maak eerst een tekening van de persoon van wie je een portret wil maken.   
Je kan het kader gebruiken als referentie voor de grootte van het hoofd.   
Leg het midden van de tekening dan in het midden van je blad en teken het af.   
Teken vervolgens het hoofd ongeveer in het midden.   
Teken ook alvast een ovale vorm voor het hoofd.   
  
Een portret in vooraanzicht wil letterlijk zeggen dat je het gezicht langs voor ziet.   
Saar hier, maakt een portret van haar papa.   
  
Een tip is om het portret in één lijn te tekenen.  
Dat maakt het makkelijker om straks het gezicht te vormen met ijzerdraad  
  
2. OMTREK  
De omtrek van iets is enkel de buitenste lijn van een vorm.   
Wat heb je bij deze stap nodig? Ijzerdraad, een tang of schaar, tape als je dat in huis hebt.   
Neem een stuk ijzerdraad dat lang genoeg is om de omtrek van het hoofd en het haar erbij te 
vormen.   
Begin onderaan de hals en plak het met een stuk plakband vast als het te moeilijk is om vast te 
houden. Volg de buitenste lijn met je ijzerdraad.   
  
3. OGEN, NEUS, BRIL, …   
Vorm opnieuw met een stuk ijzerdraad de delen van het gezicht.   
Probeer dit wederom   in één stuk te doen.   
Saar geeft haar papa ook een leuke bril met gekleurde ijzerdraad.   
  
Voor de ogen zelf kan je allerlei materialen gebruiken.   
Plastic dopjes, parels en knopen, of misschien moeren en bouten uit papa’s werkmateriaal.   
Maak het materiaal dat je kiest vast met kleine stukken ijzerdraad.   
  
MOND   
Om de mond leuker te maken kan je rietjes en ijzerdraad gebruiken.  
Knip deze in korte stukjes en steek de ijzerdraad erdoor alsof je een ketting zou maken.   
Daarna maak je de mond vast aan de vorm van het hoofd met een stuk ijzerdraad.   
  
SNOR  
Heeft jouw papa, opa  of nonkel een snor?   
Dan kan je die weergeven met een stukje stof.   
Maak de snor vast met twee ijzerdraadjes.   
  
5. HAAR   
Voor korte haren kan je bijvoorbeeld kleine wasknijpers gebruiken.  
Dit soort ijzerdraad of chenille-draad genoemd is ook altijd leuk!   
  
6. EXTRA’S   
Wil je een feestelijk portret?   
Maak dan een strik, das of een hoedje als extra.   
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Kies een stuk stof met een kleurrijke print.  
Neem een stuk ijzerdraad om een strik te vormen bijvoorbeeld.  
Leg de vorm van de strik op het stuk stof, maak een “pakketje” en bevestig het wederom met 
ijzerdraad.   
  
Je kan ook speciaal papier gebruiken om een strik, das of hoed te maken.   
Pas dezelfde stappen toe zoals bij het maken van de strik.   
  
Maak het extraatje vast en ziezo, je portret is bijna klaar!  
  
7. AFWERKING   
Neem de kaart en kader erbij .  
Kijk even of je er iets leuks op kan tekenen of schrijven.   
Zo wordt het portret echt iets van jou persoonlijk!   
Maak ten slotte het portret vast met enkele stukken ijzerdraad rond het kader.   
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