
STAP 1

STAP 2

STAP 3
Gebruik een perforator om 
in elk stuk papier twee 
gaatjes te maken. De voor- 
en achterkant moeten ook! 
Stapel de bladen netjes op.

Gebruik steviger papier of karton om 
de voor- en achterkant te maken. 
Bedenk een spannende titel voor jouw 
verhaal en schrijf hem op de voorkant!

KLAAR!

Verzamel de tekeningen 
voor je prentenboek! Zorg 
dat ze allemaal op a5 
papier staan.

WAT HEB JE NODIG?

1. Stevig papier en karton

2. Tekenspullen!

3. Een takje

4. Een elastiekje

5. Een perforator voor 2 gaatjes
  

AFBEELDING

BEKIJK DEZE AFBEELDING GOED

Wist je dat er heel veel 
manieren zijn om een boek te 
maken? Hier leer je hoe je met 
een elastiekje en een takje je 
eigen prentenboek maakt!

Deze tekening komt uit een 
prentenboek! Hij hoort bij het 
sprookje ‘De Toverfluit’.

Hoe laat je zien waar het verhaal 
over gaat? Misschien staat er wel 
een draak op de voorkant!

Welke kleuren passen bij dit 
spannende verhaal?

STAP 4

Neem een elastiekje en steek 
het vanaf de achterkant door 
de gaatjes in het boekje. Nu 
heb je aan de voorkant van je 
boekje twee lusjes.
Steek een takje door de twee 
lusjes zodat het boekje
Op zijn plek blijft!Op zijn plek blijft!
 

ONTDEK MEE MET 



Teken het verhaal 
verder als een echte 

illustrator!

Thé Tjong-Khing wil jouw tekeningen zien! Stuur 
het resultaat naar educatie@kranenburgh.nl

Wil je je tekeningen gebruiken om je eigen 
prentenboek te maken? Ga naar de volgende 

pagina!

STAP 1

STAP 2

STAP 3 In de tweede tekening 
vraagt het figuurtje een 
goede vriend om hulp. Deze 
vriend is groot en sterk. 
Teken hoe hij eruit ziet!

In de eerste tekening verstopt 
het figuurtje zich zodat de 
draak hem niet kan zien. 
Teken hoe hij zich verstopt!

KLAAR!

Bekijk de afbeelding 
hierboven goed. Jij gaat 
tekenen hoe het verhaal 
verder gaat! 

WAT HEB JE NODIG?

1. 3x Tekenpapier (a5)

2. Tekenspullen!

 

AFBEELDING

BEKIJK DEZE AFBEELDING GOED

Waarom is deze tekening zo 
spannend? Het bos is getekend 
met donkere kleuren alsof het 
nacht is. Het monster gromt 
met zijn bek open en heeft het 
figuurtje bijna te pakken!

Dit figuurtje rent voor zijn leven! Wat 
zou er gebeuren denk je? 
Zou hij ontsnappen? Wie komt hij 
tegen? Hoe loopt het verhaal af?

STAP 4

In de laatste tekening 
wordt de draak door het 
figuurtje en zijn vriend 
verslagen. Teken hoe ze 
de draak verslaan!
 

ONTDEK MEE MET 


