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Als je wilt leren tekenen moet je ‘handig’ worden. De spiertjes in je handen moeten 
nieuwe bewegingen ontdekken, door herhaling worden ze steeds gemakkelijker en ga 
je ze gedachteloos uitvoeren. Het is net als bij leren dansen of fi etsen: niet denken, 
maar doen!

We beginnen met het maken van spiralen. Niet zo moeilijk? 
Probeer dan maar eens om de lijnen strak tegen elkaar aan te zetten. 

Kies drie kleuren die je mooi vindt. Pak er een waarmee je wilt beginnen en zet een 
punt op het papier. Draai nu dicht tegen elkaar aan één doorgaande lijn om de punt 
heen: steeds in één vloeiende beweging dóórgaan, tot je niet meer verder wilt of kunt. 
Bepaal zelf, genoeg is genoeg. Rechtshandig: met de klok meedraaien. Linkshandig? 
Dan doe je dit tegen de klok in.

Pak nu het tweede potlood en begin weer in het midden. Ga over de eerste spiraal en 
probeer of je het deze keer groter kunt.

Nu met het derde potlood, ook weer één doorgaande lijn, dicht bij elkaar en kijk of je 
de cirkel weer wat groter kunt maken.
 
Klaar? Waar zit het centrum, in het midden? Heb je een cirkel, of is het een ei? Geeft 
niet, oefen dit geregeld en je zult zien dat je er keigoed in wordt!

Van buiten naar binnen.
Doe nu precies hetzelfde, maar begin nu aan de 
buitenkant. Spiraal tegen de klok in naar binnen toe, 
tot je in het midden uitkomt. Als je linkshandig bent 
spiraal je met de klok mee. Ook drie keer, met 
verschillende kleuren.

De richting van de beweging is van belang voor je 
concentratie: de eerste keer werk je van binnen naar 
buiten, de tweede keer van buiten naar binnen.  

Spiralen.



Droedelen maar Picasso!
Gebruik deze ruimte om zelf te droedelen.



In deze droedel experimenteer je met de eff ecten die je krijgt als je een vlak 
willekeurig vult met zwalken en draaien. 

Gebruik kleuren die je mooi bij elkaar vindt passen.  

Kies de donkerste kleur. Draai daarmee in één vloeiende beweging een cirkel, in een 
voor jou prettige grootte. De maat is persoonlijk: de een houdt van grote gebaren, de 
ander van kleine, soms heb je veel tijd, soms weinig. 

Begin met hetzelfde potlood. Dit is een dans op het papier: een zwierige dans! Draai 
en zwalk met ronde golvende lijnen en probeer van alles uit: kleine staccato 
bewegingen, lange sierlijke lijnen, alles kris kras door elkaar, of juist ritmische 
herhalingen. Ontdek jouw eigen stijl. 

Stop als je het genoeg vindt. Pak een lichter potlood en herhaal dit over je eerste 
sporen heen. Ga door met steeds andere kleuren, tot je er genoeg van hebt. 

Experimenteer met: 

- kleurcombinaties;
- grote en kleine bewegingen;
- volle en open structuren; 
- wilde en rustige bewegingen;
- met je favoriete muziek erbij;
- en wat je zelf nog bedenkt. 

Zwieren en draaien.



Wel binnen de lijntjes hè!
Gebruik deze ruimte om zelf te droedelen.




