De Mobiele Kunstbrigade presenteert...

Tekenen met een HB-potlood: grijstonen, arceren en stilleven
Instructie voor: groep 7/8 van het primair onderwijs
Tijdsduur: 15-20 minuten
Ruimtelijk tekenen

Gereedschap

Grijstonen

Arceren

Stilleven

Een realistische
potloodtekening is
opgebouwd uit lijnen en
vlakken.

Benodigd gereedschap:

Je gaat oefenen om met één
hb-potlood negen
verschillende kleuren grijs te
maken: grijstonen.

Teken onder de grijstonen
twee horizontale lijnen met
daartussen weer negen
vakjes.

Zet een alledaags voorwerp
zoals een appel of een peer
op een blad kopieerpapier.

De vlakken ontstaan door
het inkleuren in diverse
grijstonen en door te
arceren.

HB-potlood

Leg je tekenpapier
horizontaal neer. Teken nu
negen vakjes op een
horizontale lijn. In die vakjes
ga je geleidelijk van licht
naar donker kleuren.

Je gaat nu oefenen om op
verschillende manieren te
arceren: streepjes, krasjes,
kriebeltjes, stipjes en
veegjes.

Zo kun je in je tekening
diepte, rondingen,
structuren en licht/
donker creëren. Je
tekening ziet er daardoor
realistischer uit.

tekenpapier en
kopieerpapier

GEEN gum: foutjes maken
zijn niet erg. Je bent aan
het oefenen. Schetslijntjes
en zoekende lijntjes
kunnen een heel mooi
onderdeel van je tekening
zijn.
Een alledaags voorwerp,
bijvoorbeeld een appel of
een peer uit je
broodtrommel.

Het eerste vakje blijft leeg:
het wit van je papier is de
lichtste grijstoon. In het
volgende vakje druk je zo
zacht mogelijk met je
potlood op het papier om
een hele lichte grijskleur te
maken. In de volgende
vakjes druk je steeds iets
harder met je potlood. In het
laatste vakje maak je de
donkerste kleur.
Bekijk kritisch of je
kleurovergangen geleidelijk
zijn opgebouwd.
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Probeer in elk vakje een
mogelijkheid uit.

In dit voorbeeld is een peer
gebruikt. De peer staat een
beetje scheef. Bekijk waar
het licht op de peer valt. Je
ziet ook de schaduw die de
peer op het witte blad
maakt.
Je bepaalt de hoogte en
breedte van de peer en zet
deze punten heel licht uit op
je tekenpapier. Met lichte
schetslijnen teken je de
perenvorm en het steeltje.
Als je tevreden bent ga je
wat duidelijker tekenen. Met
behulp van grijstonen geef je
aan waar de lichtste en waar
de donkerste delen van de
peer te zien zijn. Teken ook
de schaduw onder de peer.
Door te arceren maak je
details zoals de deukjes en
vlekjes in de perenschil en
de kreukeltjes in het steeltje.

