
Een wolf in de hoofdrol
Door MOJA-ART van Monique Janssen

◊ Tekenpotlood met goede punt, zwarte stift dunne punt.
◊ Tekenpapier
◊ Gum
◊ Schrijfpapier

Benodigdheden:

Eerste stap
Het eerst wat we gaan doen is een verdeling maken op het 
papier. Om het makkelijk te maken beginnen we met een 
kort verhaal van 4 verschillende tekeningen.

Voor deze 4 tekeningen maak je een verdeling van 4 vak-
ken op het tekenpapier. Teken met potlood een recht kruis. 
Daarna teken je er 4 vakken van. Maak een aantal bladen. Je 
kan ze gebruiken om te oefenen en uit te proberen. Leg ze 
nu even opzij.

Je kunt ook onze basis gebruiken.
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Jouw STRIPverhaal

Het verhaal
Voor een strip is er ook een verhaal nodig. Het verhaal loopt in een bepaalde volgorde: er is een 
begin en een einde. Tussen het begin en einde kan er van alles gebeuren. Ook is het makkelijk 
om niet meteen met een lang stripverhaal te beginnen. 

In ons verhaal is de wolf de hoofdpersoon

Om je met het verhaal te helpen, kan je het volgende doen. Bedenk of schrijf in het kort op.

1. Het begin. Waar is de wolf? Hoe kan je dat laten zien in je tekening?
2. Wat denkt de wolf? Hoe kan je dat laten zien in je tekening?
3. Wat hij gaat de wolf doen? Hoe kan je dat laten zien in je tekening?
4. Het einde. Hoe eindigt het verhaal van de wolf? Hoe kan je dat laten zien in je tekening?

De nummers 1,2,3 en 4 zijn geeft meteen de volgorde van je stripverhaal aan.



Wolf tekenen
Een stripfiguur van een dier hoeft niet hetzelfde er uit te zien als 
een dier in het echt er uit ziet.

Belangrijk is dat je het meest belangrijke tekent (eigenschap-
pen), waaraan je kan zien welk het is dier.

Bij de wolf zijn dat: de kop, de grote tanden, zijn spitse oren, zijn 
scherpe ogen, zijn grote neus, de 4 poten, zijn grote staart en 
zijn vacht.

Kies uit het eigenschap schema een lijf. Staat jouw wolf op 4 poten of staat hij rechtop zijn op 2 
poten.

Teken kop, neus en tanden. Teken ogen, oren, poten en staart.

Oefen zoveel mogelijk, begin steeds opnieuw als je het toch anders wil. Blijf tekenen en probe-
ren. Je kan ook losse delen oefenen op een los tekenpapier. 

Teken zoveel mogelijk koppen, neuzen, tanden. Zijn de ogen goed, kijkt hij zoals je wilt? Zijn 
de oren en poten goed en de staart? Vergeet ook zijn vacht niet. Ga niet gummen, maar begin 
steeds opnieuw met tekenen. Teken net zo lang tot je jouw “wolf” gevonden hebt. Als je tevre-
den bent, teken je hem met een zwarte stift over.



Teken je verhaal
Als je klaar bent met alles, teken je met potlood het verhaal van jouw wolf op een nieuw blad 
met 4 vakken.

Wat zegt, denkt en voelt de wolf?
In elk plaatje kan je heel kort schrijven, wat de wolf denkt, of 
wat hij zegt, of wat voor geluiden er te horen zijn.

Om dit een plek te geven in je stripverhaal, kan je hiervoor 
ballonnen tekenen: tekstballonnen. Hier zie je een paar voor-
beelden

Gebruik voor in de tekstballonnen korte zinnen, korte woor-
den en duidelijke letters. 

Rond je verhaal af
Als je tevreden bent, teken je ze daarna alles over met zwart stift.
Gum potloodlijnen die je niet wilt weg. Eventueel kan je ook nog delen een kleur geven.
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Jouw STRIPverhaal



Eigenschap Schema
Lijf rechtop

Lijf op vier poten

Lijf op vier poten

Ogen

OREN

POTEN

STAART

Vacht


