
Afstandsopdrachten 2020
Academie Haspengouw Beeld

3e graad

Opdracht 9
Cartoons tekenen



CARTOONS TEKENEN
3D GRAAD  ABV

Leerlingen werken dit jaar hoofdzakelijk rond film. In deze oefening leren we op een speelse manier cartoons tekenen. 
Vele tekenfilms hebben allemaal een aparte stijl. Deze is vaak het gevolg van een grondige analyse van 
het menselijk gezicht (oren, mond, ogen, neus, ... ). Vaak is er hier ook sprake van een evolutie. Zo kuan je de eerste 
simpsons moeilijk vergelijken van de variant die we nu op TV zien.

OPGELET. Vergeet er achteraf zeker geen foto van te maken!!!



BENODIGDHEDEN

- schetspapier
- potlood (tekengerief)
- tijdschriften
- schaar
- alcoholstift (grote lijnen)
- fineliner (details)



CARTOON

Voor deze opdracht hebbeneen groot aantal tijschriften nodig. We starten met het verknippen van de 
gezichten en deze samente voegen tot nieuwe gezichten. Vervolgens gaan we deze gebruiken om tot 
nieuwe figuren te komen. 
Dit is niet zo een  makkelijke opdracht en het is een heel proces dat we moeten doormaken, maar op het 
einde kunnen we opbasis van deze bevindingen verder experimenteren en variëren. Op deze manier 
kunnen we uiteindelijk onze eigen cartoonfamilie trachten samen te stellen.

Eerst knippen we ogen, neuzen, oren en 
monden uit onze tijdschriften

We plakken deze willekeurig op een blad 
zozodat er gezichten ontstaan

We focussen ons op een van deze gezichten We tekenen nu met potlood de frote lijnen

Vervolgens de details En variaties hierop



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

Meerdere probeersels Andere figuren

Nog meer variaties. Eventueel dieren. 
Andere ogen, durven afwijken

Om uiteindelijk tot onze eigen 
cartoonfamilie te komen. Succes!

Het aanpassen van elementen zoals de ogen is slechts een kleine stap.
Veel teknfilmfiguren hebben bijvoorbeeld dezelfde ping-pongoogjes, maar zijn toch compleet 
verschillend ...


