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 Leeuwenkop met 

warrige manen



Leeuwenkop met warrige manen 
 
benodigdheden: 
Wit papier ( formaat A4 of A3) 
Tekenpotlood 
Gom 
Kleurpotloden of vetkrijtjes 
Zwart stiftje 
Waterverf of ecoline  
Potje met water voor de waterverf 
Penseel 
Drink rietje 
Foto leeuwenkop 

 

 

Bekijk bij het tekenen goed de leeuwenkop, zodat je de vorm van bepaalde dingen goed kan 
natekenen. Zo tekenen aan de hand van een foto is moeilijk en daarom geven we ook wat 
tips en stappen die je kan volgen. 



 
 

Stap 1:Teken met potlood de buitenste vorm van de leeuwenkop met schouders zoals op     
voorbeeld   
 Stap 2: Teken nu de neus in het midden van de leeuwenkop en de oren bovenaan. Links of 
rechts van de schouder teken je de staart. 
Stap 3: Onderaan de neus van de leeuw wordt de bek aansluitend hierop vast getekend. 
            Teken ook de scherpe hoektanden die uit de bek komen. 
            Teken ook een horizontale stippellijn/hulplijn nog boven de neus van de leeuw . 
            Deze stippellijn loopt dwars doorheen de kop van links naar rechts. 
            Dit is onze hulplijn die we gaan gebruiken om de ogen van de leeuw te tekenen. 
Stap 4: Vervolgens teken je de ogen van de leeuw op deze hulplijn 
            De ogen hebben een puntige vorm, vergelijkbaar met die van een citroen. 
            De ogen staan ook licht gekanteld naar buiten. 
            Binnenin de ogen worden ook de puntvormige pupillen getekend. 
Stap 5: Teken de snorharen, lijntjes boven en onderaan de ogen en ook de haartjes 
             rondom de staart. 
Stap 6: Omlijn nu de potloodtekening met een donker zwart stiftje of met een zwart 
            kleurpotlood. 
Stap 7: Kleur de leeuw in met vetkrijtjes, pastelpotloden of kleurpotloden. 
             Het is wel gewenst dat de kleuren gemengd worden die wat op mekaar lijken. 
             Zo krijg je een mooier resultaat. 
             Mogelijke kleurmengingen: 
            -lichtbruin gecombineerd met donker bruin ( vacht en schaduw) 



            - groen met geel of blauw ( ogen) 
            - donker/licht of gewoon blauw met gecombineerd met paars (ogen) 
Stap 8: De haren van de leeuwen/ manen worden gemaakt met  
             waterverf/ecoline en dan op de natte verf te blazen met een rietje. 
             Dit effect lukt enkel en alleen als de verf vloeibaar genoeg is. 
             Bij droge verf kan je extra water toevoegen. 
             Meng dan deze verf en het water wel op voorhand in een bordje. 
             Met het penseel breng je de verf aan op de tekening en als je dan krachtig door het   
             rietje blaast, kruipt de verf verder in verschillende vertakkingen. 
             Zo verkrijg je een warrig harig effect van de leeuwenmanen. 

 

 

Veel plezier! 

 

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


