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Benodigde materialen:
grenen triplex 60x30cm, kurkplaat 5mm,
blanke lak, DIN-A3 vellen, nylon draad, pushpins
Triton Acrylic universele verf in verschillende kleuren,
UHU houtlijm

Benodigd gereedschap:
potlood, schaar,
penseel, fi guurzaag,
vijlen en schuurpapier,
houtboor
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STAP 1

Een dierfi guurtje in het formaat van de houten plaat ontwerpen. Begin met het lichaam, dat 
zo groot mogelijk moet worden, zodat er voldoende ruimte voor de kurkplaat is. Nek, hoofd en 
benen niet te dun tekenen. Details zoals staart, oren, snorharen, enz. mogen niet te dun wor-
den. Wanneer deze uit hout worden gezaagd breken ze gemakkelijk.

STAP 5

De kurkplaat in de juiste vorm met een schaar uitknippen. Het fi guurtjes diagonaal op de vier-
kante kurkplaat leggen en de omtrek van het lichaam natekenen. Daarna de kurkplaat rondom 
2 cm verkleinen.

STAP 4

Twee gaten boren om op te hangen en deze glad maken.

STAP 3

Het dierenfi guurtje met een fi guurzaag uitzagen. De randen door vijlen en schuren glad ma-
ken. Het hout vochtig maken en met een fi jn stuk schuurpapier nogmaals schuren. 

STAP 2

Het ontwerp op het triplex overbrengen.

Woeff!!
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STAP 8

Als de grondverf droog is, op het ontwerp vel 
verschillende mogelijkheden van de velstructu-
rering oefenen. Schildertechnieken uitproberen, 
bijvoorbeeld met de varkenshaarpenseel dekkende 
kleuren opdeppen; doorschijnende lagen beits er-
over schilderen, nat in nat techniek. Experimen-
teer met kleurcontrasten. Succesvolle resultaten 
voor het ontwerp van het dier gebruiken. 

TIP: Om het dierenfi guurtje er expressief en aan-
trekkelijk uit te laten zien, moet men letten op de 
subtiele vormgeving van het gezicht met met ogen, 
snuit, snorharen, oren, etc. 

STAP 9

Na het drogen alleen het beschilderde gebied van de fi guurtjes lakken. 

STAP 10

De kurkplaat gelijkmatig en royaal met UHU HOUT EXPRESLIJM insme-
ren, het te plakken vlak op het dierenfi guur leggen en aandrukken. Onge-
veer 15 minuten met zware boeken, houten platen of dergelijke persen. Tot 
slot nog een nylon draad om op te hangen aanbrengen.

STAP 6

De uitgeknipte kurkplaat op het houten fi guurtje 
leggen en de omtrek natekenen, dit gebied wordt 
niet geschilderd. 

STAP 7

Het diertje met grondverf gronden, het bereik 
voor de kurkplaat blijft vrij. 




