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Benodigdheden

• dun karton of dik papier
• potlood
• schaar
• schilderstape of plakband
• plastic dienblad of bord
• verfroller of sponsje
• plakkaatverf (rood, geel en blauw)
• A4 papier

Heb je de kunstwerken van Matisse gezien?
In de video heb je twee werken gezien van Matisse. Het ene was een circusvoorstelling  
'Het Paard, de Ruiter en de Clown'. Het andere was 'De Lagune' waarin een onderwater
wereld met planten, koralen en kleuren van de zee te zien is. 

De vormen van Matisse zijn soms hoekig (zoals een driehoek of ster), soms met ronde bogen en 
een zwierige lijn (zoals de waterplanten). Om het kunstwerk te maken gaan we sjablonen gebrui-
ken. Dat heb je gezien in de video, maar hier wordt het nog een keer uitgelegd.
Kan jij ook een onderwaterwereld maken met een plant, een vis, een zeester of veel meer?

» Stap 1
Vorm tekenen
Teken op een stuk dik papier (of dun karton) een hoekige 
of ronde vorm. Maak een makkelijke vorm die je uit kan 
knippen. Teken alleen de omtrek, en niet wat er binnen in 
zit. Bijvoorbeeld de omtrek van een vis, of een (zee)ster.



@Hom
e

» Stap 2
Vorm uitknippen
Daarna vouw je het blad zodat je binnen in jouw vorm 
een stukje kan knippen om een gaatje te krijgen waar 
je de schaar door kan steken.

Als je het dikke papier weer openvouwt, kan je de 
schaar door het gaatje steken, en je knipt voorzichtig 
binnen je getekende vorm totdat je de hele vorm 
hebt uitgeknipt. 
Dus de rand, die je getekend hebt moet juist heel 
blijven.

» Stap 3
Sjabloon op het papier leggen
Vervolgens leg je het sjabloon dat je net hebt gemaakt op 
een wit vel A4 papier, het moet op zijn plek blijven liggen 
dus je kan het met wat tape aan de hoeken vastplakken op 
het A4 papier. 
Je sjabloon is af!

» Stap 4
Verf uitrollen
Je kunt beginnen met afdrukken. Daarvoor heb je 
verf, de schuimroller (of sponsje), het dienblad (of het 
bord) nodig.
Doe een beetje verf op het bord en rol de verf uit met 
de schuimroller. Of gebruik het sponsje om in de verf 
op het bord te deppen. 

Daarna rol je de verf binnen het sjabloon uit. 

Haal nu het sjabloon voorzichtig weg, als het goed is 
zie je je vorm in kleur op het papier.

Je kan het sjabloon nog een keer afdrukken in een 
andere kleur, of maak een nieuw sjabloon om je on-
derwaterwereld nog mooier te maken! Let op dat de 
verf goed is opgedroogd voordat je een nieuw sjab-
loon afdrukt. Als je een föhn hebt kan je het drogen 
versnellen.
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Benodigdheden

• dun karton of dik papier
• potlood
• schaar
• schilderstape of plakband
• plastic dienblad of bord
• verfroller of sponsje
• plakkaatverf (rood, geel en blauw)
• A4 papier

Heb je de kunstwerken van Matisse gezien?
In de video heb je twee werken gezien van Matisse. Het ene was een circusvoorstelling  
'Het Paard, de Ruiter en de Clown'. Het andere was 'De Lagune' waarin een onderwater
wereld met planten, koralen en kleuren van de zee te zien is. 

De vormen van Matisse zijn soms hoekig (zoals een driehoek of ster), soms met ronde bogen en 
een zwierige lijn (zoals de waterplanten). Om het kunstwerk te maken gaan we sjablonen gebrui-
ken. Dat heb je gezien in de video, maar hier wordt het nog een keer uitgelegd.
Kan jij ook een onderwaterwereld maken met een plant, een vis, een zeester of veel meer?
Maak een tweede laag met een nieuw sjabloon. Bijvoorbeeld een oog in je vis, of een
gezichtje in je zeester.

» Stap 1
Vorm tekenen
Teken op een stuk dik papier (of dun karton) een hoekige 
of ronde vorm. Maak een makkelijke vorm die je uit kan 
knippen. Teken alleen de omtrek, en niet wat er binnen in 
zit. Bijvoorbeeld de omtrek van een vis, of een (zee)ster.
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» Stap 2
Vorm uitknippen
Daarna vouw je het blad zodat je binnen in jouw vorm 
een stukje kan knippen om een gaatje te krijgen waar 
je de schaar door kan steken.

Als je het dikke papier weer openvouwt, kan je de 
schaar door het gaatje steken, en je knipt voorzichtig 
binnen je getekende vorm totdat je de hele vorm 
hebt uitgeknipt. 
Dus de rand, die je getekend hebt moet juist heel 
blijven.

» Stap 3
Sjabloon op het papier leggen
Vervolgens leg je het sjabloon dat je net hebt gemaakt op 
een wit vel A4 papier, het moet op zijn plek blijven liggen 
dus je kan het met wat tape aan de hoeken vastplakken op 
het A4 papier. 
Je sjabloon is af!

» Stap 4
Verf uitrollen
Je kunt beginnen met afdrukken. Daarvoor heb je 
verf, de schuimroller (of sponsje), het dienblad (of het 
bord) nodig.
Doe een beetje verf op het bord en rol de verf uit met 
de schuimroller. Of gebruik het sponsje om in de verf 
op het bord te deppen. 

Daarna rol je de verf binnen het sjabloon uit. 

Haal nu het sjabloon voorzichtig weg, als het goed is 
zie je je vorm in kleur op het papier.

Je kan het sjabloon nog een keer afdrukken in een 
andere kleur, of maak een nieuw sjabloon om je on-
derwaterwereld nog mooier te maken! Let op dat de 
verf goed is opgedroogd voordat je een nieuw sjab-
loon afdrukt. Als je een föhn hebt kan je het drogen 
versnellen.
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» Stap 5 
Een tweede sjabloon maken 
Om bijvoorbeeld de (zee)ster een gezicht te geven  
maak je er twee sjablonen bij.

» Stap 6 
Een tweede laag drukken 
Leg het sjabloon op je A4 (met ster die droog is) en met en andere kleur rol of dep je weer 
over je sjabloon heen, zo maak je de twee ogen en de mond.

Je kan er zoveel bij maken als je wilt. 
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Benodigdheden

• dun karton of dik papier
• potlood
• schaar
• schilderstape of plakband
• plastic dienblad of bord
• verfroller of sponsje
• plakkaatverf (rood, geel en blauw)
• A4 papier

Heb je de kunstwerken van Matisse gezien?
In de video heb je twee werken gezien van Matisse. Het ene was een circusvoorstelling  
'Het Paard, de Ruiter en de Clown'. Het andere was 'De Lagune' waarin een onderwater
wereld met planten, koralen en kleuren van de zee te zien is. 

De vormen van Matisse zijn soms hoekig (zoals een driehoek of ster), soms met ronde bogen en 
een zwierige lijn (zoals de waterplanten). Om het kunstwerk te maken gaan we sjablonen gebrui-
ken. Dat heb je gezien in de video, maar hier wordt het nog een keer uitgelegd.
Kan jij ook een onderwaterwereld maken met een plant, een vis, een zeester of veel meer?
Maak een tweede laag met een nieuw sjabloon. Bijvoorbeeld een oog in je vis, of een
gezichtje in je zeester. Je kunt ook een kleurverloop binnen je sjabloon aanbrengen. 
Een verrassend effect!

» Stap 1
Vorm tekenen
Teken op een stuk dik papier (of dun karton) een hoekige 
of ronde vorm. Maak een makkelijke vorm die je uit kan 
knippen. Teken alleen de omtrek, en niet wat er binnen in 
zit. Bijvoorbeeld de omtrek van een vis, of een (zee)ster.
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» Stap 2
Vorm uitknippen
Daarna vouw je het blad zodat je binnen in jouw vorm 
een stukje kan knippen om een gaatje te krijgen waar 
je de schaar door kan steken.

Als je het dikke papier weer openvouwt, kan je de 
schaar door het gaatje steken, en je knipt voorzichtig 
binnen je getekende vorm totdat je de hele vorm 
hebt uitgeknipt. 
Dus de rand, die je getekend hebt moet juist heel 
blijven.

» Stap 3
Sjabloon op het papier leggen
Vervolgens leg je het sjabloon dat je net hebt gemaakt op 
een wit vel A4 papier, het moet op zijn plek blijven liggen 
dus je kan het met wat tape aan de hoeken vastplakken op 
het A4 papier. 
Je sjabloon is af!

» Stap 4
Verf uitrollen
Je kunt beginnen met afdrukken. Daarvoor heb je 
verf, de schuimroller (of sponsje), het dienblad (of het 
bord) nodig.
Doe een beetje verf op het bord en rol de verf uit met 
de schuimroller. Of gebruik het sponsje om in de verf 
op het bord te deppen. 

Daarna rol je de verf binnen het sjabloon uit. 

Haal nu het sjabloon voorzichtig weg, als het goed is 
zie je je vorm in kleur op het papier.

Je kan het sjabloon nog een keer afdrukken in een 
andere kleur, of maak een nieuw sjabloon om je on-
derwaterwereld nog mooier te maken! Let op dat de 
verf goed is opgedroogd voordat je een nieuw sjab-
loon afdrukt. Als je een föhn hebt kan je het drogen 
versnellen.
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» Stap 5 
Een tweede sjabloon maken 
Om bijvoorbeeld de (zee)ster een gezicht te geven  
maak je er twee sjablonen bij.

» Stap 6 
Een tweede laag drukken 
Leg het sjabloon op je A4 (met ster die droog is) en met en andere kleur rol of dep je weer 
over je sjabloon heen, zo maak je de twee ogen en de mond.

Je kan er zoveel bij maken als je wilt. 

» Stap 7 
Kleuren mengen
Je kan ook proberen om binnen een sjabloon de kleuren te laten over-
lopen. Rol eerst de helft in met een lichte kleur (of tamponeer met het 
sponsje), daarna de tweede helft met een donkerder kleur. 
Gebruik bijvoorbeeld geel en rood.
Welke kleur zie je in het midden verschijnen? 
En welke kleur krijg je als je geel en blauw over elkaar heen rolt? 
 Probeer maar eens welke kleuren je allemaal kunt maken!


