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Libel



Quarantaine opdracht: Libel

  

    

Benodigdheden:
Twee witte papieren (A4 of A3)
Potlood, gom, slijper
Schaar en lijm
Tijdschriften
Waterverf of koffie en een zachte penseel

Werkwijze:
Stap 1
Kijk naar de afbeeldingen van een libel. Uit wat bestaat een libel? 
(een lang lijf, twee hele grote vleugels, twee kleinere vleugels,…)
Teken een libel op een papier, teken groot. (Als je zeker wilt zijn dat je vleugels aan 
beide kanten hetzelfde zijn, teken dan de twee vleugels aan één kant. Plooi je blad in 
twee op het lijfje en knip je getekende vleugels uit.)

    



            

Stap 2
Kleur het lijfje in, dat kan je doen met kleurpotlood of met stiften. Je kan het lijfje 
afwerken/ omlijnen met een zwart stiftje als je dat wil.

Stap 3
Zoek in tijdschriften enkele kleuren die je mooi vindt, kies kleuren die goed bij elkaar 
passen volgens jou. Scheur deze kleuren in kleine stukjes. Doe lijm op de vleugels van de 
libel en plak de gescheurde stukjes magazine er op. Het kan geen kwaad als je een beetje 
over de lijnen van de vleugels plakt.



Stap 4
Knip je libel uit. Knip nu mooi op je lijntjes. (Als je de vleugels al had geknipt, knip dan 
toch nog eens langs je vleugels, dat alles er ordelijk uitziet.)

Stap 5
Neem het andere papier en teken daar een paar grote bladeren of takken op met 
potlood. Dit hoeft niet gedetailleerd te zijn, het mogen gewoon grote vlakken zijn. Want 
de libel is het belangrijkste van dit kunstwerkje.
Deze achtergrond mag je schilderen in tinten van één kleur. Ik deed het met waterverf. 
Je krijgt verschillende tinten door telkens een beetje meer water toe te voegen. Heb je 
geen waterverf? Neem dan bijvoorbeeld koffie, heel sterke koffie is donkerbruin. Hoe 
meer water je er bij doet hoe lichter je het bruin kan maken.
Laat deze achtergrond drogen.

    



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

Stap 6
Plak de libel op de achtergrond. Je kan onder de vleugels enkele stukken karton plakken 
zodat het lijkt dat de vleugels hoger zijn.

Veel plezier met deze opdracht!


