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Bloementrol



BLOEMENTROL
TEKENING MET NATUURLIJKE MATERIALEN

Materiaal: 

Dik wit papier
Potlood
Gom
Penseel 
Kleurpotloden

Modder
Bloemen - gras - bladeren
Keukenpapier
Hamer



We gaan eerst een trollengezicht tekenen. Op internet kan je op Google onder afbeeldingen 
verschillende voorbeelden vinden van trollen. Hier zie je enkele voorbeelden. 
Trollen hebben meestal een grote neus en opvallende oren. 

Eerst maken we enkele schetsen om uit te zoeken hoe we willen dat onze trol er uitziet. 
Vervolgens gaan we onze gekozen trol op een groot papier tekenen. Hieronder zie je een
stappenplan van mijn trol.



We beginnen met een cirkel. Aan de cirkel komen grote 
oren.

Twee bogen voor de neus en 
wenkbrauwen.

Voor de neus 3 grote cirkels 
en een streep voor de mond.

2 halve bogen voor het oog en 
daar een grote cirkel in.

Een klein cirkeltje in de ogen 
en daarboven wenkbrauwen.

Nu alle lijnen mooi verbinden, 
rond de neus en aan de oren. 

2 lijnen rond de mond voor de 
lippen en in de oren een 
golvende lijn.

Nu nog een lichaam en haren 
(zachtjes tekenen). 



Nog even foute lijnen en hulplijnen weggommen.



Je test even met de modder op 
een testblad. (Op dit blad is ook 
al getest met de volgende stap.)

Je maakt modder met een klein 
beetje water en veel aarde. 
Vraag eerst aan je ouders waar je 
even mag graven.

Het gezicht schilder je met modder. 
Dit kan met een penseel of je vingers. Je 
kan schaduw leggen aan de neus en in 
de oren. Soms gaat dit beter om eerst 
een laag te laten drogen en er dan nog 
eens over te gaan. De mond, ogen en 
wenkbrauwen doen we op het einde met 
kleurpotloden.

We gaan zelf “verf” maken voor het gezicht. De verf gaan we maken van modder.  

Voor de volgende stap hebben we bloemen, planten, gras,... nodig. Als je deze op papier legt en 
er op slaat dan geven ze kleur af op je papier. Je test best eerst even je bloemen en planten uit 
op een testblad. Sommige bloemen zijn heel kleurrijk maar geven bijna geen kleur af. Van alles 
dat je plukt, leg je telkens 1 op een testblad en dan kan je daarna zien wat je wil gebruiken op je 
tekening. Hieronder kan je mijn testblad zien.



Je mag in de tuin op zoek naar 
bloemen, bladeren, gras en 
planten. Vraag wel eerst aan 
je ouders of je de bloemen of 
planten mag plukken! In mijn 
tuin waren ook besjes, vraag 
altijd aan je ouders of ze niet 
giftig zijn. (Misschien heeft je 
mama ook een oud boeket 
staan waar je bloemen van 
mag gebruiken.)

Je legt je testblad op een harde 
ondergrond. Als het blad me-
teen op de harde stenen ligt, 
kan jet het kapot slaan. Je legt 
er dus best nog een blad onder 
of een plank. Op je blad met 
bloemen, leg je een dubbele 
laag keukenpapier.

Als je het keukenpapier van je 
blad haalt, schraap je de bloe-
men van je blad. Dit kan met je 
vingers of een stukje karton.

Zo ziet mijn testblad er uit na 
alle bloemen en blaadjes
getest te hebben.

Na onze test gaan we onze gekozen bloemen gebruiken op onze tekening van de trol. Best werk je 
in stapjes. Hieronder zie je de stappen van mijn tekening. Natuurlijk mag je zelf heel andere bloemen 
en planten gebruiken.



We leggen bloemblaadjes in 
de kraag die we getekend 
hebben.

Je legt er een dubbele laag 
keukenpapier op en slaat er op 
met de hamer.

Het resultaat.

In de bloes leggen we gras. 
(Keukenrol en kloppen maar!)

Het resultaat. Een bloempje als oorbel.
(Keukenrol en kloppen maar!)

Het resultaat. Nu het haar.
(Keukenrol en kloppen maar!)

Het resultaat!



Nu gaan we de mond, wenkbrauwen en ogen met kleurtjes inkleuren. We mengen kleuren,        
bijvoorbeeld de ogen zijn ingekleurd met lichtblauw, donkerblauw en paars. Het lijntje voor de 
oorbel met een kleurpotlood overtrekken, over de potloodlijnen van het gezicht kan je met een 
bruin kleurtje gaan. Het vest en de haren kan je ook nog even omlijnen maar dit moet niet. Hier 
zijn nog twee lijntjes in het vest gezet zodat het lijkt dat de troll armen heeft. En dan zijn we klaar!

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


