
en plak vervolgens de cirkels op 
een vel zwart papier of karton.

Is je papier vol? Pak dan een mok, 
glas of rolletje plakband en maak 
met een potlood cirkels. Knip ze uit.

Oefen met het tekenen van vleer-
muizen en zorg dat ze in je vloei-
papier cirkels passen. Teken ze op 
zwart papier en knip ze uit. Op blz. 
106 staan sjablonen om je te helpen.

Scheur je vloeipapier in kleine 
stukjes en lijm ze op wit papier 
of karton. Ga door tot je het hele 
papier hebt bedekt. Het maakt 
niet uit als je maar één of twee 
kleuren hebt; leg ze over elkaar 



met je vingers bij elkaar 
en je duim iets omhoog.

Schilder het hoofd over de duim-
afdruk en maak ogen, een neus, een 
mond, roze wangetjes en oren.

Bedek twee van de poten van je 
koala, zodat het lijkt alsof ze achter 

vingers bij elkaar en je duim 
omhoog. Het topje van je duim 
wordt de kop van je eend.

Schilder een snavel, 
een oog en een roze 
wangetje.

en vingers gespreid. Je duim 
wordt de slurf van je olifant. 

Schilder oren, een 
staart, een oog,  
een mond en een 
roze wangetje.

duim en vingers gespreid. Het 
topje van je duim wordt het 
hoofd van je nijlpaard. Schilder 
ogen, twee neusgaten, roze 
wangetjes en een staart.



Plak het lijf van de leeuw aan de 
onderkant van een groot vel papier. 
Plak de bladeren erbovenop en  
plak vervolgens het hoofd  
in het midden van de  
bladeren.

de kant met de meeste bladnerven in oranje verf en 

de verf en herhaal dit. Je hebt ongeveer negen bladaf-
drukken nodig.

Knip de afdrukken uit zodra ze 

een bloem, zoals hier boven.
Knip uit een ander stuk geel papier het 
hoofd, het lijf, de oren en de staart van 
de leeuw. Zorg ervoor dat het hoofd 
mooi in het midden van je bladeren past 
met ruimte over aan de randen.



Om een kat te maken stempel je 
eerst een rond hoofd, zoals hier. 

met afdrukken onder elkaar.

Verdeel wat verf over een papieren bord-
je en doop de achterkant van je vork erin. 
Oefen met stempelen (zoals hieronder) op 
een vel wit papier.

-
kenpapier en dep het op de verf 

paar strepen op het lijf.

' '


