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Striptekencursus
Bedenk en teken
je eigen strip!

Door Jan Vriends
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Jan.
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Allereerst ga je het karakt
er bedenken. Wordt het een
dier of een mens? Of
misschien wel iets heel anders
? Wat vind je een interessa
nt onderwerp om over te
tekenen? Hou je van dinosa
urussen of ruimtevaart? Van
voetballen of van puzzelen?
Bedenk ook een paar eigens
chappen. Stoer, lui, superster
k of oliedom bijvoorbeeld.

2
Het uiterlijk
Je stripfiguur heeft een uiterlijk dat bij zijn
karakter past. Een held ziet er stoer uit en
een sufferd natuurlijk suf. Pak je potlood
en een stapel papier.

3
De basisvormen
Sommige stripfiguren zien er vrij eenvoudig uit (denk
aan SpongeBob en Patrick). Andere figuren zitten wat
moeilijker in elkaar (een superheld zoals Spiderman). Eén
ding hebben ze allemaal gemeen. Ze zijn opgebouwd uit
basisvormen: rechthoeken, driehoeken, rondjes, cilinders...
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Hé, da’s een
idee! Ik maak een
stripfiguur van
mijn bloempot.

4
Schetsen
Verzin nu de basisvormen van jouw stripfiguur.
Een rond hoofd en een vierkant lijf of een hoofd
als een komkommer en benen van staaldraad?
Probeer allerlei verschillende vormen totdat je
een leuke combinatie vindt.
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5 (G)een gezicht
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Het gezicht van je stripfiguur is erg belangrijk. Hieraan kun je
een hoop zien. Is je figuurtje lief, eng, grof of gek? Alleen al
waar je de ogen in een gezicht zet, maakt een hoop verschil.

6
Lekker handig
Handen kun je op veel verschillende manieren
tekenen: van harkjes tot nét echt. Probeer uit
welke stijl het beste bij jouw stripfiguur past.

7

Details

Pas als je hebt besloten hoe de basisvorm van je figuur is, voeg je
details toe: haren, kleding, enzovoort. Let op dat je niet teveel tekent,
want een stripfiguur moet je heel vaak kunnen tekenen! Verzin dus een
paar originele en opvallende dingen. En maak het jezelf niet te moeilijk!
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Alleen is maar alleen
8

De “Sidekick”

Zo wordt het maatje van de hoofdrolspeler in
strips (en film!) meestal genoemd. Kuifje heeft
Bobby, Batman heeft Robin en SpongeBob
heeft... Patrick natuurlijk!

Voor jouw Sidekick verzin je het tegenovergestelde van je hoofdfiguur.
Als je held groot is, is zijn maatje klein. Wat kun je nog meer verzinnen?
Vierkant en rond. Slim en dom. Mens of dier. Misschien is de Sidekick
wel een aartsvijand in plaats van een vriend... Gebruik je fantasie!
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9 Inkten...

In Amerika is dit een vak apart en dat is niet voor
niets. Inkten is een zorgvuldig werkje waar je je
goed op moet concentreren!

Je schets is klaar. Het is misschien een wirwar van lijntjes geworden,
maar jij weet precies welke lijntjes het beste op papier staan. Pak een
zwarte fineliner en trek alleen de lijntjes over die je wilt laten staan.
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Zorg dat je niet teveel gaat priegelen en
inkt van linksboven naar rechtsonder (en
als je linkshandig bent van rechtsboven
naar linksonder) zodat de inkt niet vlekt.
Laat de tekening goed drogen voordat je
de schetslijnen uitgumt.
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10
...en gummen
Kijk uit dat je in je enthousiasme
niet je papiertje verkreukt!
Tadaa! Je stripfiguren zijn
klaar! Heb je al een leuke
naam voor ze bedacht?
Zet die er maar bij.
Ik heb het idee
dat ik iets ben
vergeten.

Je kunt je tekening nu scannen
en printen of kopiëren. Bewaar de
originele tekening(en) zorgvuldig.
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Een stripfiguur is namelijk
niet zomaar een getekend
poppetje. Wat een stripfiguu
r
zo bijzonder maakt, is dat je
het op verschillende manieren
kunt tekenen terwijl het toc
h
hetzelfde figuurtje blijft.

Hallo jongens en meisjes, ik ben Jan. Vorige maand
heb je je eigen stripfiguur bedacht, het karakter
en het uiterlijk. Je figuurtje bestaat uit simpele
basisvormen en heeft een paar herkenbare details.

Om je stripfiguur tot leven te brengen zijn
deze drie dingen het belangrijkste:

1

Geluid!
Ja, je hoort het goed: je stripfiguur kan praten! Alles
wat hij te zeggen heeft, schrijf je een tekstballon. Als je
stripfiguur schreeuwt, schrijf je de tekst groot of dik, als
ie fluistert teken je een ballon met stippellijntjes. Wat je
stripfiguur denkt, schrijf je in een wolkje.
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Er kan nog veel meer geluid gemaakt worden. Als er
iets valt bijvoorbeeld, of als er een auto voorbij komt.
De vorm van deze tekst laat ook iets over het geluid
zien. Zo’n getekend geluid heet een onomatopee.
Probeer er maar eens een paar te tekenen.
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Gevoel
Jouw stripfiguur is misschien een heel vrolijk mannetje,
maar hij kan ook eens boos zijn. Met de uitdrukking op
zijn gezicht kun je zijn emoties laten zien.

Je gebruikt zijn mond, ogen en wenkbrauwen.
Hij kan verbaasd zijn of geschrokken, verdrietig
of verliefd. Probeer maar eens een paar originele
gezichtsuitdrukkingen te tekenen.

Het lichaam kan ook gevoelens uitdrukken.
Lichaamstaal heet dat. En symbooltjes als streepjes,
druppeltjes, bliksemflitsjes of donderwolkjes rond
het hoofd kunnen bepaalde emoties ook versterken.

Grr!

nen?
et teke oet.
o
m
s
e
icht d
l.
emoti
spiege n bepaalde ed wat je gez
n
e
e
ik
Gebru niet hoe je ee gel en kijk go
Weet je e voor de spie je ziet.)
z
nd
Oefen
niema
t
a
d
g
(En zor

striptekencursus



© jan vriends

3

En... actie!
Handig, die basisvormen, nu kun je je stripfiguur in
verschillende houdingen zetten. Je kunt ‘m dus ook laten
bewegen. Laat hem maar eens rennen of fietsen.
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Extra lijntjes kunnen de beweging versterken.
Let wel op dat de basisvormen van je
stripfiguur herkenbaar blijven!

Zo, ga maar eens aan de slag
en breng je stripfiguur tot
leven.

Huh?

En gebruik je fantasie!
Voor een stripfiguur is
niks onmogelijk!
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Hallo jongens
en meisjes,
ik ben Jan.

In de vorige afleveringen heb
je
je eigen stripfiguur bedacht
en
geleerd hoe je het met geluid
,
gevoel en beweging tot leven
brengt.
Nu kan je stripfiguur
eindelijk wat gaan beleven!
Maar wat dan? Dat ga je
natuurlijk zelf bedenken!

We beginnen met het tekenen van korte
verhaaltjes. Strookjes van drie plaatjes.
Of je nu een heel stripboek tekent,
of een strookje, de basis is hetzelfde.

1

Bedenk de plot
Elk verhaal begint met een introductie en eindigt met
een ontknoping. Alle dingen die gebeuren tussen het
begin en eind bepalen hoe lang je verhaal wordt. Het
hele verhaal samengevat heet de ‘plot’.

De Plot?
Even denken.

Ik weet er een!
“Striptekenaar
maakt geniale
strip!”

Nu een paar voorbeelden. Ken je de film ‘Finding Nemo’?
Een prachtig avontuur van anderhalf uur. Toch is de plot
eenvoudig: vader vindt verloren zoon. De plot van de film
‘Wall-E’ is: vervuiler leert eigen rommel op te ruimen.
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Maak een krabbel
Krabbel het idee voor je stripje op een stuk papier. Dit hoeft niet
mooi te zijn, als jij het maar begrijpt. Wat moet er gezegd worden en
wat moet je laten zien om je strip duidelijk te vertellen? Al schetsend
kom je tot een oplossing en past je strip straks in drie plaatjes.

Plaatje 1: de INTRODUCTIE
In het eerste plaatje laat je zien wie je stripfiguur is.
Hij kan zichzelf voorstellen of door iemand worden
aangesproken. Ook de omgeving kan belangrijk zijn.

Plaatje 2: de ACTIE
In het tweede plaatje is het verhaal in volle gang.
Dit heet de actie van het verhaal. Dit kan het
gesprek zijn tussen twee mieren, de ontploffing
van een ruimteschip of wat dan ook!

Plaatje 3: de ONTKNOPING
In het laatste plaatje wordt ineens
duidelijk wat de plot van het verhaal
is. Meestal is het een grap.
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Teken je strip

Met je krabbel als voorbeeld kun je nu je strip gaan
uitwerken. Gebruik een mooi vel papier en teken
de kaderranden van je strip. Gebruik een liniaal of
geodriehoek en schets alle lijntjes met een potlood.

compositie

Schets de tekst en de tekeningen

In elk plaatje moet duidelijk te zien
(en te lezen) zijn wat er gebeurt.
Teken je stripfiguur van dichtbij als
de gezichtsuitdrukking belangrijk
is. Dit heet een close-up. Zijn je
stripfiguren klein, dan heb je ruimte
om hun omgeving te laten zien. De
achtergrond heet het decor.

Begin met het schrijven van de teksten en het maken
van de tekstballonnen. Denk eraan dat hoe meer je
schrijft, hoe minder ruimte er overblijft om te tekenen.
Denk ook aan de leesrichting. Teken in de ruimte die
overblijft de figuurtjes en het decor.

Inkten maar
Staat alles naar wens op papier? Dat kun je je strip gaan inkten.
Hoe zorgvuldiger je dit doet, hoe mooier je strip uiteindelijk
wordt. Gebruik een fijnschrijver en probeer niet te vlekken.
Foutjes kun je, nadat je de potlood weg hebt gegumd nog
corrigeren met witte inkt of een nieuw stukje papier.
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Denk aan de
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Geniaal, als ik
dat van mezelf
mag zeggen!
Nee, dat
mag je niet,
mafketel!
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