Wat heb je nodig?
Acrylverf
Karton
Keukenpapier
Kleine dopjes (3 stuks)
Kleine rechthoekige
doosjes (2 stuks)
Kleine ronde doosjes
(2 stuks)
Kranten
Paperclips
Plastic dopjes
Vilt (of ander zachte,
stevige stof)

Kunstenaarsjasje
Een leuke bureaumap om
je mooiste tekeningen in
op te bergen. En tegelijk
een handige opbergmap
om al je potloden, pennen
en andere kunstenaarsinstrumenten op orde te
houden!
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3 cm dik.

1

Flap van 15 cm
breed.

Voor de vorm van je kunstenaarsjasje, snij
je een rechthoek uit karton (66 cm breed
voor de basis en 45 cm hoog). Teken de twee
zijflappen (15 cm) en tweemaal de breedte
van de rug van het kaft (3 cm). Vouw de map
zoals afgebeeld op het voorbeeld.

2

De V-hals maak je door aan de bovenkant van
de flappen twee hoeken af te snijden. Kijk naar
het voorbeeld.

Plak twee papieren balletjes
(van krant) op
de mouwen als
manchetknopen.

3

Teken met een potlood het ontwerp van de jas
zoals op de tekening. Teken de kraag, de zakjes, en de manchetten.

5

4

De zakken van je jasje maak je van twee kleine kartonnen doosjes met een open bovenkant.
Hier kan je van alles instoppen… potloden,
pennen, stiften, penselen, wat je maar wilt!

Beschilder het jasje zowel aan
de binnen- als de buitenkant
met groene verf.

6

Beschilder de binnenzijde van de map met
witte verf. Dit wordt het hemd.
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7

Laat de witte verf goed opdrogen en teken daarna met een potlood de details van het hemd.

8

Knip de das uit rood vilt. Kijk goed naar het
voorbeeld voor je gaat knippen. Draai de stof
op ongeveer 4 cm vanaf boven rond zodat je
de vorm van de das krijgt.

Een koninklij
stropdaskno ke
per!
In 1661 beno

9

Plak de das met lijm net in het midden van de
kraag op het hemd.

emde Koning
Lodewijk XIV
de eerste ‘o
fficiële strop
dasknoper’.
Dit was een
edelman met
a
ls taak de
vorst te help
en bij het kn
o
p
e
n van zijn
das! Negen
jaar later w
as de gravin
van Lavalliè
re de eerste
vrouw die
een das dro
eg. In de 19
d
e
eeuw is
een zwierig
geknoopte d
a
s
n
a
vernoemd.
ar haar

Teken hier het
gilet en knip de
delen met de
rode stippellijn
weg.
De eerste rechthoek is 1 cm
hoog, de tweede
5 cm.

10

Knip een rechthoek uit een stuk karton (29,5
cm basisbreedte x 51 cm hoogte). Dit wordt het
gilet. Teken onderaan twee liggende rechthoeken vlak onder elkaar zoals op de afbeelding.

11

Voor het zakje van het gilet knip je een rond
doosje doormidden (zoals een halfvolle maan)
en plak je het met de open zijde naar boven.
Bedek het met stukjes keukenpapier gedrenkt
in water en behangplaksel.
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Steek een ringetje
uit ijzerdraad door
het papieren
balletje op de top.
Dit ringetje dient
om de ketting aan
vast te maken.

12

Plak drie dopjes
als knopen. Maak
een gat met de
punt van een
potlood om de
ketting van het
zakhorloge door
te steken.
Gebruik gele
paperclips om de
ketting van het
zakhorloge te
maken.

Om het uurwerk te maken, plak je twee
papieren balletjes op een rond doosje. Bedek
alles met stukjes keukenpapier gedrenkt in
water en behangplaksel.

13

Vouw de rechthoek van 1 cm naar beneden om
de dikte van de map te creëren. Vouw nu ook
de onderste rechthoek naar achter. Hiermee
zal je later het gilet aan het hemd vastplakken.

Onderste rechthoek
van het gilet.

14

Nadat je het zakhorloge
hebt gekleurd, rijg je de
ketting door het
ringetje.

Schilder het gilet en het uurwerk wit. Wanneer ze droog zijn, overschilder je het gilet met
groen en het uurwerk met geel. Denk eraan dat
je de wijzerplaat in een lichtere tint geel verft
en vergeet de uren niet te tekenen!

Achterkant
van de map.

15

Plak de onderste rechthoek van het gilet op
de achterkant van de map. Maak de zijkanten
van het gilet aan het jasje vast met plakband.
Schilder de achterkant van de map groen.

17

Nu kun je al je tekeningen
veilig opbergen!

16

Vouw nu alle de flappen van het jasje dicht.
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