
Teken stap voor stap

Teken de vacht 
met kleine 
streepjes, 

en teken een 
staart.

Nu kun je het konijn inkleuren 
en schaduw maken.

Maak 
de ogen.

Teken 
de oren.

Teken een gebogen 
lijn voor de poten.

Teken 
de voeten.

Teken twee 
ovalen als 
pootjes.

Met lijntjes teken
 je de vingers en 

tenen.

Gebruik een 
gebogen 

lijn voor de 
voorpoot.

Teken een ovaal 
bovenop een peer.

Gebruik een 
‘Y’ als mond 

en neus. 
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VOORDAT WE BEGINNEN… HANDEN

Begin met een rechthoek.

Tekenen is leuk! Als je teveel nadenkt over wat fout kan 
gaan, gaat het vast ook fout. Geniet er gewoon van. 
Tip: Als je niet te hard duwt met je potlood, kun je de 
schetslijnen aan het eind nog makkelijk weggummen.

Met deze tips teken je makkelijk gezichten.
Begin met een ovaal:

Een paar tekentips die je helpen!

Teken een lijn in het 
midden van boven naar 

beneden en in het midden 
van links naar rechts. 
(Dit is voor de ogen!)

Teken een duim. Teken de vingers.

Vouw de 
onderste drie 

vingers om.

Vouw de duim 
en vingers 

omlaag om een 
vuist te maken.

Doe de vingers 
uit elkaar om 
te zwaaien.

GEZICHTEN

Teken nog een lijn halverwege 
de ‘ooglijn’ en de kin.

Maak nog een lijn tussen 
de neus en de kin. 

(Daar komt de mond.)

Teken haar.

Teken 
wenkbrauwen.

Maak oren, 
even hoog  

als de ogen.

Teken lijntjes 
voor de mond.

GEEN STRESS

Hier komt 
de neus.
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GEZICHTSUITDRUKKINGEN

Verander de mond en wenkbrauwen, en een 
gezicht ziet er ineens heel anders uit!

BLIJ teken hoge wenkbrauwen 
en een glimlach.

VERDRIETIG

Teken wenkbrauwen 
als de zijkanten van 

een berg.

Mondhoeken 
omlaag.

En tranen.
Teken één 

wenkbrauw 
omhoog, eentje 
omlaag, en de 

mond gekronkeld.

De mond 
omgekeerd.

De wenk-
brauwen in 
een bochtje 

naar binnen.

De 
wenkbrauwen in 
een bochtje naar 

binnen, heel 
scheef.

De mond als 
een krom 

blokje.

Hele hoge 
wenkbrauwen.

Ogen ver 
uit elkaar.

Een kleine, 
ronde mond.

Deze 
gezichtsuitdrukkingen 
werken ook bij dieren!

VERBAASD

CHAGRIJNIG

BOOS!

SCHADUWEN

Waar komt het licht vandaan? Schaduwen maak je aan de 
kant tegenover het licht.

Licht

Teken ook een 
schaduw op 

de grond.

Gebruik je kleuren in je tekening?
Maak je kwast goed schoon als je met een nieuwe kleur 
begint (anders wordt het heel rommelig).

GESCHOKT

Schaduw

Netjes! Rommelig!
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MARIA
Deze bijzondere jonge vrouw 
was de moeder van Jezus.

Voeg lijnen toe 
voor de ogen.

Teken driehoeken 
voor de voeten.

Maak lijnen voor 
de armen en 

rechthoeken voor 
de handen.

Begin met een ovaal 
en een gebogen 

rechthoek.

Maak een dunne 
lijn, dit wordt een 

stapel stro.

Maak haar en een 
glimlachend gezicht.

Maak lijnen met 
een hoek voor 

benen, de hoek is 
dan de knie.

Teken kleding.
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Kleur de tekening in 
en maak schaduwen.

Teken de 
buitenlijnen zo…

Maak een duim en vingers 
aan elke hand.

Teken het stro.

Maak tenen en sandalen.

… als je wilt dat Maria haar 
baby Jezus vasthoudt.5
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DE EZEL
Deze ezel is moe. 
Hij droeg Maria 
helemaal naar 
Betlehem.

Begin met een eivorm en een cirkel 
(ongeveer even groot).

Maak de twee vormen aan elkaar 
vast met gebogen lijnen.

Teken twee gebogen lijnen voor 
de nek. Aan het eind komen ze 

dichter bij elkaar.

Teken twee rechte lijnen: de voorpoten, 
met cirkels als knieën.

Maak de onderkant 
van de poten met 

weer cirkels: dit zijn 
de enkels.

De achterpoten 
staan schuin 

naar voren toe.

Maak twee 
achterpoten met 
gebogen lijnen en 
cirkels als knieën 

(op dezelfde 
hoogte als de 
knieën van de 
voorpoten).
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Teken een cirkel aan het 
eind van de nek.

Maak lijnen 
voor de ogen.

Teken een lang oor 
(net als het oor van een konijn).

Teken een lijn in 
het oor.

Maak de kaaklijn 
wat vierkanter.

Teken een puntje van het andere oor.

Maak korte 
manen.

Teken een glimlach en de onderlip.

Teken de 
staart.

En de 
hoeven.

Kleur de ezel in, met schaduw. 
Hij mag er een beetje rommelig uitzien.

Gebruik 
lichtere 

schaduwen 
rondom de ogen 

en de neus.

Gebruik donkere 
schaduwen op 
de punt van de 

neus.

Gebruik 
lichtere 

kleuren op de 
nek, borst en 

buik.

Teken ogen en 
een lange neus.

Maak een neusgat, 
met hier een bultje.

Teken een gebogen 
lijntje boven het 

neusgat.
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