Zelfportret maken
Dit heb je nodig:
spiegeltje
kladpapier
werkplankje
linoleum
linoguts
acrylglasplaatje
linoinkt
kleine linoroller
grote linoroller
gekleurd papier
(droogdoek van school)
Tijd: 45 minuten
Dit ga je doen:
1. pak de spullen uit de kist
2. pak een kladpapiertje
3. teken met potlood een ontwerp
4. kijk goed in de spiegel en teken je gezicht na
5. of teken je gezicht zoals het voorbeeld van Picasso
Is je ontwerp klaar?
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6. teken nu de tekening op een stuk linoleum
7. teken alleen de lijnen
8. pak het doosje met de guts
9. doe mesje nr 2 in de guts
10. houd de guts vast als een mes

LET OP! De guts is scherp!
11. guts de lijnen uit
12. snij altijd van je af!
13. guts de lijnen niet te diep uit de lino
14. pak voor dunne lijnen mesje 1 en dikke lijnen 3 of 4
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Is je zelfportret al goed gelukt?
15. doe de guts met de mesjes in het doosje
Dan ga je nu een afdruk maken!
16. leg kranten op tafel
17. leg je glasplaatje en je lino op de krant
18. kies 1 kleur voor het stempelen van je linoafdruk
19. doe wat inkt op het glasplaatje
20. rol het goed uit met de kleine roller
21. rol nu de roller met inkt uit op je linosnede

Is de drukinkt goed verdeeld over je lino?
22. leg een gekleurd vel papier op je lino
23. rol met de grote linoroller over het papier
24. haal het gekleurde papier eraf
Je afdruk is klaar!
Heb je nog tijd over?
25. druk je lino af op een andere kleur papier
Of….
26. druk je lino af met een andere kleur inkt
27. maak dan eerst alles goed schoon
Zijn de afdrukken goed gelukt?
28. maak de spullen die je hebt gebruikt goed schoon
en droog!
Is alles weer netjes opgeruimd?
Ga verder op de computer!
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