
Een ander woord voor beeld is sculptuur. Sculpturen kun

je van allerlei materialen maken. Bijvoorbeeld van steen,

hout, klei, karton, zand, ijs en ook van papier. Voor

verschillende materialen gebruik je verschillende tech-

nieken. Je gaat bij deze les experimenteren met papier en

van letters een 3D beeld maken.

Je leert hoe je een 3D beeld van

papier kunt maken;

Je leert verschillende technieken

om met papier te werken;

Je gebruikt geometrische en

organische vormen om een

beeld te maken;

Je leert een compositie op te

bouwen;

Je gebruikt verschillende

patronen en kleuren;

Je maakt een beeld of sculptuur

van je eigen naam.

Letter sculptuur

A4 papier

A3 dik papier (160 of 180 grams)

Restjes van verschillende soorten

dik papier

Potlood

Schaar

Fineliners

Stiften, verschillende diktes, verf 

of wascokrijtjes

Schilderstape 

Lijm

THEMA: HANDVAARDIGHEID

WAT HEB JE NODIG

DOEL

Doelgroep: Groep 7 en 8

INLEIDING

KERN
Heb je ooit een beeld van letters van je eigen naam

gemaakt? Je gaat eerst letters ontwerpen en schetsen.

Daarna ga je de letters versieren met patronen die je mooi

vindt, inkleuren of schilderen. Vervolgens leer je technieken

om met papier te werken, zodat je een 3D beeld van de

letters van je eigen naam kunt maken.



STAP 1

Vouw een A4 papier twee keer dubbel, zodat je vier vakjes krijgt.

Je gaat de letters van je naam ontwerpen. Schets in de vakjes

vier ontwerpen. Kijk wat je allemaal met de letters kan doen.

Gebruik je hoekige, ronde en vooral strakke vormen, dan gebruik

je geometrische vormen. 

Organische vormen lijken op de vormen uit de natuur. Denk

bijvoorbeeld aan planten en bomen. Dat zijn vloeiende,

onregelmatige en grillige vormen. Wat past beter bij jou of wat

vind jij mooi? Misschien maak je de letters veel te lang of een

beetje raar. Dat mag allemaal.

STAP 2

Ben je klaar met de letters, kies dan één van de vier ontwerpen

die je het mooist vindt en teken deze groot op een dik A3 papier.

Je kunt ook de restjes van andere soorten dik papier gebruiken.

STAP 3

Versier de letters met patronen, of kleur ze in. Kleur de voor- en

de achterkant in. Het woord een vrijstaand beeld dat je van alle

kanten kunt bekijken.

STAP 4

Zijn je letters klaar? Kijk dan hoe je ze ruimtelijk aan elkaar kunt

maken. Je kunt inkepingen in de letters maken en ze in elkaar

schuiven. Gebruik schilderstape om de letters op de ondergrond

te plakken, maar bedenk ook zelf wat je nog met papier kunt

doen. Probeer verschillende technieken op een oefenstukje

papier. Denk bijvoorbeeld aan het vouwen, krullen of knippen.

STAPPEN

Bedenk nog een symbool of iets

wat je leuk vindt. Knip het uit en

voeg toe aan je sculptuur.

Heb je al eigen naam in de stijl

van graffiti kunstenaars

gemaakt? Als niet, zoek dan

op de site de les: Maak je eigen

piece.
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