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SCRIPT  

“Ik zie je graag”   
Portret zijaanzicht   

  
In dit filmpje zie je hoe je een portret in zijaanzicht kan maken.  
Deze keer kiest Saar voor een meisje.  
1. TEKENING   
 Je kan ook een portret maken dat je van opzij bekijkt, dit heet dan profiel.   
Saar heeft de neus, mond en ogen in één doorlopende lijn getekend.   
Dat maakt het makkelijker om straks het gezicht te vormen met ijzerdraad.   
  
2. VORM VAN HET GEZICHT   
Neem een stuk ijzerdraad dat lang genoeg is voor alle onderdelen van het gezicht.   
Begin onderaan bij de hals.   
Heb je tape? Plak dan het onderste stuk ijzerdraad  vast en ga zo verder.   
Vorm in één lijn de mond, neus, het oog en de vorm van het hoofd.   
  
Maak vervolgens alles vast met korte stukken ijzerdraad.   
  
3. OOG   
Om het oog kleur te geven kiest Saar voor een dopje van een fles en wat parels.   
Neem korte stukken ijzerdaad om alle onderdelen aan elkaar vast te maken.  
  
4. MOND   
Kies een leuk restje papier voor de mond.   
Snoeppapier of een stuk mousse kan  je bijvoorbeeld ook gebruiken.  
Knip het iets groter dan de vorm van de mond.   
Draai het rond de vorm  of bevestig het erachter.  
Verstevig het met ijzerdraad.   
  
  
5. HAAR   
Je kan van alles gebruiken om het haar weer te geven.   
Stukken touw, wol, lint, of zelfs netjes van groenten of fruit.   
In het haar kan je allerlei versieringen aanbrengen zoals pluimen, parels, paperclips, lipjes van 
frisdrankblikken.   
Alles wat jij maar kan vinden.   
  
Draai een stuk ijzerdraad rond het materiaal dat je kiest.   
Bevestig de haren aan de vorm van het hoofd.   
  
6. EXTRA’S   
Draagt jouw mama, zus of tante soms juwelen?   
Dan kan je die maken uit stukken van oude juwelen, schelpen, ringen, stukken van sleutelhangers en 
nog veel meer.   
Saar maakt een halsketting met een schelp die ze versiert  met verfstiften.  
  
7. AFWERKING   
In plaats van een kader kan je zelfs een oude snijplank gebruiken om het portret te presenteren.   
Kijk ook eens in tijdschriften of tussen oud behangpapier voor leuke vormen, kleuren en zelfs 
patronen te zoeken die je achter het portret kan kleven.   
Een ander idee is om bij stap 1 i.p.v. een tekening het gezicht in collage te maken.   
  
Hang het portret op met ijzerdraad.  

http://www.lukiart.be/


 
LuKiArt vzw – Kunst op maat van het zieke kind 

www.lukiart.be  , tel. 0475 803403 Sabine Pauwaert 
ON 0553.824.072  

 

Schrijf een lieve wens op voor de persoon van wie je het portret maakte  
en kleef alle knipsels op.   
Dit is bijvoorbeeld het kader van een oude spiegel waar Saar een leuk stuk papier heeft in gestopt.  
Ze hangt het portret vast en schrijft een mooie wens op.   
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