Bloem DIY van Boekselen
1.

Zoek ongeveer midden op je pagina of spread
(dubbele pagina) naar een geschikt woord voor de
kern van je bloem.

2.

Omlijn het woord met een fineliner en teken er een
kleine cirkel omheen.

3.

Vul het hart van de bloem met kleine rondjes en kleur
de ruimte tussen de stippen.

4.

Plaats 16 stipjes of streepjes langs de buitenrand van
het bloemhart. Je hoeft ze niet precies uit te meten:
plaats eerst een streepje boven, onder, links en
rechts, dan daartussen overal een streepje en dan
nogmaals daartussen overal een streepje.

5.

Teken met potlood een grotere cirkel om het hart
(ongeveer op de helft van de beschikbare ruimte) en
plaats daar ook 16 stippen op.

6.

Teken nu puntige blaadjes, steeds van een stip op de
kleine cirkel naar de bijbehorende stip op de grote
cirkel.

7.

Teken vervolgens een groot bloemblad vanuit twee
naast elkaar gelegen stippen op de buitenste cirkel.
Maak het blad zo groot als je wilt, over de pagina of
spread heen.

8.

Doe hetzelfde met de volgende twee stippen.
Zo teken je de acht bovenste bloembladen.

9.

Voorzie ieder blad van nerven die in een punt
beginnen en eindigen.

10.

Maak hierna de kring van bloembladeren die
eronder ligt.

11.

Kleur alle bloembladeren in. Voor meer diepte in je
tekening maak je de onderste iets donkerder dan de
bovenste.

12.

Kleur eventueel ook de achtergrond in en vergeet
daarbij niet de ruimtes rond de kern van je bloem.

Klaproos-variant

Sla de stappen met de 16 stippen rond het bloemhart over.
Teken meteen vanuit het hart
enkele bloembladeren met
ronde vormen, die elkaar niet
raken.
Maak daarna de achterliggende
bloembladeren.
De lijnen voor de nerven lopen
nu vanuit het midden steeds
wijder uit naar de buitenrand.

Dit is een DIY van Loes Vork Boekselen
Je mag dit gebruiken voor een activiteit met je klas of club, op voorwaarde dat je de bron erbij vermeldt.
Je kunt verwijzen naar de site www.boekselen.nl
Wanneer je deze beschrijving wilt opnemen in een uitgave of ander drukwerk, vraag dan eerst om toestemming aan Loes Vork,
Gouda, via de contactgegevens op de site.

