
4. Silhouetten Versieren 

Bij deze tekenopdracht ga je voorwerpen uit je eigen huis natekenen 
in zwart en wit. 

Stop. Nátekenen zeg je? 
Ik kan helemaal niet natekenen, het lijkt nooit ergens op bij mij! 
Geen paniek. We beginnen laagdrempelig met het natekenen van de 
omtrekvormen. Niet te ingewikkeld, dat komt later nog wel😉 . 

Eerst een filmpje 

Zit je er klaar voor?  
Bekijk dan dit filmpje met uitleg van de opdracht en voorbeelden om je te inspireren. 
https://vimeo.com/302616309  
Klik op het linkje, het wachtwoord is TEKENCURSUSDAG4 

Nu jij! 
Heb je al zin om zelf zo’n zwart-wit tekening te maken? 
Stel het werk niet uit, maar pak je tekenmateriaal en ga aan de slag. Je zult het bijzondere 
effect van wit op zwart gaan ervaren. En misschien smaakt het naar meer. 
Zal ik je iets verklappen? Dit is mijn favoriete opdracht, de impact van licht op donker vind 
ik altijd zo sterk en mooi! 

Dit heb je nodig: 

• Tekenpapier 

• Zwarte brush pen of dikke zwarte viltstift/marker (o.a. te koop bij Bruna, Action, bol.com 
of Pipoos) 

• Witte gelpen (o.a. te koop bij HEMA, bol.com, Blokker of Bruna) 

Stap-voor-stap aan de slag: 
1. Zoek 7 (niet al te grote) voorwerpen in je huis die een duidelijk herkenbare vorm 

hebben. Bijvoorbeeld een schaar, sleutel, pen, touwtje of vork. 

2. Leg de voorwerpen voor je op tafel en maak er een harmonieuze compositie van 
(oftewel: leg ze zo mooi mogelijk bij elkaar). 

3. Als je de voorwerpen mooi hebt gegroepeerd is het tijd om ze na te tekenen.            
Let op: je tekent alleen de omtrekvormen na, niet de details. Begin met de vorm links 
boven. Kijk eerst heel goed naar de vorm van het voorwerp en teken deze dan met 
een zwarte brush pen (of dikke zwarte viltstift/markeerstift) op je papier. Kijk ook tijdens 
het tekenen regematig naar je voorbeeld. 
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Tekenen is voor het grootste gedeelte kijken, kijken en nog eens kijken.  

Goed kijken is een vaardigheid die je krijgt door het vaak te oefenen.



4. Als je de omtrek van het voorwerp hebt getekend ga je deze vervolgens inkleuren met 
zwart. Vul de hele omtrek tot je een egaal zwarte vorm hebt. Herhaal stap 3 en 4 voor 
alle voorwerpen. 

5. Laat de zwarte inkt even drogen.                                                                            
Droog? Dan is het tijd om je witte gelpen erbij te pakken.                                         
Zoek een vorm uit die je als eerste wilt gaan versieren. Je mag de zwarte vorm 
versieren zoals je wilt. Het mag realistisch, maar je mag ook puur decoratief werken. 
Gebruik rechte lijnen, golflijnen, zig-zaglijnen, stippen, sterretjes, kruisjes of 
bloemetjes. Jij bent de ontwerper😉 .                                                                                                    

Ga zo door tot je alle zwarte silhouetten met wit hebt versierd. 

Ruimte voor reflectie 

Je hebt hard gewerkt vandaag, rust eerst maar even uit.                             

Kijk dan eens goed naar je tekening.   

1. Wat vind je van het resultaat?                                                                                        

2. Hoe vond je het om met wit op zwart te werken?  

3. Ga je dit vaker doen? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Creatieve groet, 
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