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Op stap met Felix



Op pad met Felix

Maak je eigen loopanimatie voor jouw favoriete viervoeter



In dit bundeltje leer je hoe je jouw eigen animatie 
kan maken van een lopende kat, hond of andere 
viervoeter.

- potlood en gom
- schaar
- stift en of kleurpotloden
- plakband
- wit A4 papier

Wat heb je nodig?

Op de volgende pagina zie je 7 tekeningen van onze 
kat Felix staan. Deze pagina moeten we afdrukken, 
vraag hiervoor even hulp aan mama of papa.

Neem het afgedrukte stappenplan van Felix en 
plak het met een aantal stukjes plakband vast aan 
een raam. Plak hierover een leeg wit tekenpapier. 
Gebruik niet te veel plakband zodat je het papier nog 
gemakkelijk loskrijgt.

Je kan nu met een potlood de tekeningen van Felix 
overtekenen, je ziet ze namelijk door het papier heen.
(deze truk werkt natuurlijk enkel overdag als de zon 
schijnt) Teken zo licht mogelijk met jouw potlood.

Teken de 7 stapjes van Felix over.

Je kan nu Felix inkleuren en verder versieren.
Kies een kleur voor zijn vacht uit: gevlekt, gestreept, 
..., je kan hem een hoedje geven, of laarsjes.
Als je wil kan je zelfs Felix veranderen in een 
compleet nieuw fi guurtje. Je kan er een hond van 
maken, een tijger, of zelfs een monstertje. 
De animatie past bij ieder dier/wezen dat op 4 poten 
loopt.

Knip de 7 stapjes uit maar let goed op!
Zodra je een tekening hebt uitgeknipt schrijf je 
meteen aan de achterkant de nummer van het stapje 
over. Zo weet je altijd in welke volgorde je ze moet 
gaan animeren straks.

Aan de slag!
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Wanneer onze 7 stapjes van Felix afgewerkt en 
uitgeknipt zijn, kunnen we onze animatie maken!

Dit kan op 2 manieren: ofwel maak je foto’s van 
bovenaf. Hiervoor heb je een kantelbaar statief 
nodig. Je kan ook creatief uit de hoek komen en 
zelf een statief knutselen met behulp van karton of 
wasknijpers.

De tweede optie is om de foto’s rechtopstaand te 
trekken. Hiervoor moet je wel de tekeningen telkens 
met een stukje plakband of wat plasticine aan de 
muur vastplakken voor iedere foto.

Animeren.



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

Zet je camera en statief klaar, zorg dat alles wat 
niet in beeld moet opgeruimd is ... en we kunnen 
beginnen!

Plaats de eerste tekening van Felix links in beeld. 
Maak een foto. 

Vervang nu de eerste tekening met de tweede 
tekening maar schuif deze een halve centimeter op 
naar rechts. Maak een foto. 

Vervang tekening 2 door tekening 3, ... en ga zo 
verder totdat je een foto van tekening 7 genomen 
hebt. Na 7 komt terug tekening 1. Hierdoor kan je 
zo lang als je maar wil Felix laten lopen totdat hij uit 
beeld is.

Wanneer je alle foto’s gemaakt hebt kan je met behulp 
van windows movie maker je fi lmpje monteren op de 
computer. Hier kunnen mama of papa ook even mee 
helpen. Gebruik je de gsm, dan zijn er verschillende 
stopmotion apps beschikbaar om snel en eenvoudig 
jouw fi lmpje te maken en monteren.


