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Kribbeldier



KRIBBELDIER
o p d r a c h t

C I E L K E  B E S S E M A N S



MATERIAAL

• A3 papier (minstens 2 bladen)
• Tekenpotlood
• Zwarte stift (niet te dik)
• Gekleurde stiften
• Waterverf (aquarelverf) 
• Penseel
• Potje met water



STAP VOOR STAP
STAP 1

Doe je ogen dicht en teken met potlood 
willekeurige lijnen (“kribbels”) op je A3 blad.



STAP 2

Ga op zoek naar verschillende dieren in je kribbels.
Dit mogen ook fantasiedieren zijn. Laat je fantasie 
maar werken!

Ieder dier dat je vindt, ga je met een andere kleur 
stift duidelijker tekenen. Probeer minstens twee 
dieren te tekenen. 

voor na



STAP 3

Kies nu het dier dat jij zelf het leukste vindt. 

Op een nieuw A3 blad, ga je een dier tekenen, 
gebaseerd op je gekozen kribbeldier. 
Je neemt alle leuke delen van je kribbeldier over en je 
mag ook andere dingen eraan toevoegen of een beetje 
veranderen. 

Mijn voorbeeld (hierboven): 

Ik nam de hoorn en het lijf van het kribbeldier over.

Ik voegde de lange staart, oren en vinnen eraan toe.

Ik veranderde de vorm van het hoofd en de hoorn.



STAP 4

Ieder dier heeft natuurlijk een vacht of huid. 

Bedenk wat voor soort vacht of huid jouw dier heeft en 
voeg dit toe aan de tekening. 

Vb. Ik voegde schubben toe aan mijn dier. 



STAP 5

Als je potloodtekening af is, ga je je dier met waterverf
inschilderen. 

Je kan proberen om verschillende kleuren door elkaar 
te gebruiken (zoals op mijn voorbeeld), om een leuk 
effect te krijgen. Bekijk het fi lmpje waarin ik laat zien 
hoe je dit kan doen:

www.youtube.com/watch?v=3titfSw_Lk8

Of op Youtube ingeven:
waterverfkleuren mengen



STAP 6

Wanneer je schilderwerk droog is, overtrek je alle 
potloodlijnen met een zwart stiftje. 

Je “kribbeldier” is nu af! Je mag uiteraard nog 
meerdere dieren uitwerken. 

Hopelijk tot snel! Ik
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Wij zijn benieuwd naar het resultaat! Het afgewerkte kunstwerk mag je mailen 
naar info@ahbeeld.be. (Wij delen het op facebook.)


