
Afstandsopdrachten 2020
Academie Haspengouw Beeld

1e en 2e graad

Opdracht 9
Lentevogels



LLeennttee  vvooggeellss  
Door Eveline Lambrechts 

Lente, als de vogels de plek van je wekker innemen – Loesje

Materiaal

Hanger : 
- Installatiedraad of ijzerdraad
- kniptang
- lint 
- garen
- versiering: pompon’s, strijkparels, …
- gekleurd papier
- zwarte fineliner/alcoholstift
- schaar
- lijmpistool

vogel : 
- papier (minimum 120g)
- potlood en gom
- kleurtjes of stiften
- perforator



Ik heb twee verschillende lente vogels gemaakt; Albert de gele vogel houdt van 
lange strandvluchten en de geur van margrieten En Jaqueline de roze vogel, 
zij houdt van slapen in het zonnetje en van zachte dingen zoals pompon’s.
Waar houdt jouw vogel van? 

Stap 1. 

Plooi de installatiedraad of ijzerdraad in de vorm die jij leuk 
vindt. Dit kan een cirkel of andere vorm zijn. Je kan het ook 
bevestigen aan een stokje hout. 

Tipje : hoeken zijn moeilijk te plooien met installatiedraad, hou 
het simpel.



Stap 2. 

Stap 3. 

Stap 4. 

Plak de blaadjes vast met een lijmpistool. Hierbij is het leuk als je sommige 
blaadjes op de vorm plakt en sommige erachter. Nadien kan je nog extra 
versieringen toevoegen zoals pompom’s of kralen of…

Bedek de installatiedraad door er lint of touw 
rond te draaien. 

Je kan dit met ÉÉn kleur lint doen of met 
verschillende.

Teken op gekleurd papier verschillende 
soorten blaadjes met potlood.
Overtrek de blaadjes met alcoholstift. 
Als je wil kan je er nog lijntjes of nerven 
intekenen met een fineliner of een zwarte 
pen. 

(Onderaan de opdracht vindt je verschillende 
soorten blaadjes als inspiratie)



Stap 5. 

Start met het lijf, voeg een staart, vleugels, oog en snavel toe. Hierboven 
enkele voorbeelden

Leg een blad onder je vorm en teken je vogel met 
potlood erin. Zo weet je zeker dat hij/zij in de 
vorm gaat passen. 



Overtrek de potloodlijnen met een alcoholstift en plak de tekening met de 
getekende kant tegen het raam. Teken de vogel opnieuw over op de achterkant.
Nu kan je de vogel inkleuren met stift of kleurtjes en uitknippen.

Stap 6.

Inspiratie

Maak met een perforator een gaatje in de 
vogel en maak hem/haar met een touwtje vast 
aan de vorm. 

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


