Thema

10.4

Just for fun

Gekke mannetjes
Een rokje bij een stoere knaap en een
en kat met
met het
heet lijf van een aap!
Wat heb je nodig?
 stevig wit blad tekenpapier A4
 schaar
 lat
 gom
 tekenpotlood
 kleurstiften

Werkwijze
Uitleg afmeten: als een bepaalde lengte wordt afgemeten, dan
wil dit zeggen dat je eerst op twee uit elkaar liggende plaatsen
op het blad de juiste afstand aangeeft (zet een puntje), en vervolgens die twee punten op een rechte lijn met elkaar verbindt.
Leg het blad horizontaal voor je. Meet 28 cm af. Knip het strookje
voorbij de 28 cm af. Dit heb je niet meer nodig. Verdeel de 28 cm
in 4 gelijke delen: meet 7 cm af, 14 cm en 21 cm. Nu heb je vier
gelijke delen die 7 cm breed zijn.
Draai het blad verticaal voor je. Verdeel het blad zoals het voor je ligt nu in tweeën.
Dit doe je door 10,5 cm af te meten vanaf de rand.
Je blad is nu verdeeld in acht gelijke hokjes.
Meet vanaf de getekende middellijn bij elk hokje nu 3 cm af en 6 cm af.
Knip de hokjes nu uit. Je zult zien dat elk blaadje nu twee hokjes heeft van 3 cm
en één dat breder is. Het bredere deel moet onderaan. Op al de tussenlijntjes moet
je nu enkel nog een klein streepje zetten op 2 cm en 6 cm.
Tekenen maar! Het bovenste deeltje dient voor hoofd en schouders. Zorg dat de schouders beginnen en
eindigen op de 2 cm en de 6 cm. Het middelste deel dient voor de buik, de armen en de handen. De buik
moet beginnen en eindigen op de 2 cm en de 6 cm. Het onderste deel dient voor de benen. Ook deze
beginnen en eindigen op de 2 cm en de 6 cm.

LET OP: als je dingen bijtekent, zoals een zwaard, dan moet dit wel binnen één en hetzelfde hokje, want
anders klopt het niet als je doorbladert in je boekje.
Gebruik je fantasie: teken een elf, trol, piraat, prinses, kat, hond,... Kleur alle mannetjes mooi in.
Niet de blaadjes aan elkaar. Knip de lijntjes tussen hoofd, buik en benen voor 3/4 door.
Combineren maar!
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Knip, de knutselkip
Handleiding

