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Een fijne herinnering aan vroeger is wanneer we 
bloemen gingen kopen voor thuis, op de markt. Ik 
stond als kleine Masja tussen al die mooie geuren 
en kleuren. Ik kon nooit kiezen. Ik vond ze alle-
maal even prachtig. En nog steeds vind ik dat iedere 
bloem zijn eigen schoonheid heeft.

Elke dag geeft een bos bloemen op tafel troost, 
hoop en zonneschijn in je huis. Vaak brengt het ook 
nog die heerlijke geur mee. Je waant je meteen op 
vakantie op een groen en weelderig eiland. 

Bovendien zijn bloemen fragiel en kwetsbaar, maar 
zitten ze ook vol passie voor het leven en alles wat 
komen gaat. 

De natuur kan ons van alles leren. Bloemen zijn 
met hun excentrieke vromen en kleuren een klein 
cadeautje van de natuur voor iedereen die wil teke-
nen.  

Daarom blijf ik bloemen bestuderen en steeds op-
nieuw tekenen.  

Bloemen
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Versiertruc:
Versier je plakboek eens met wat 
plaatjes van blaadjes en bloemen 
en versier deze weer met getekende 
doodles en bloemen.
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Stap 1 & 2: Teken een klein 
hartje en maak daar drie 
mooie puntige blaadjes aan.

Stap 3: Teken vanuit het midden 
twee hartvormige blaadjes.

Stap 4: Vul het midden op 
door vanuit beide kanten 
twee boogjes te tekenen.

Stap 5: Verbind de bogen met een ex-
tra boogje in het midden.

Stap 6: Teken aan de bovenkant in 
het midden één blaadje van twee gro-
te bogen aan de zijkant en een kleine 
boog in het midden om ze te verbin-
den.

Stap 7: Teken aan de zijkanten twee blade-
ren met drie bogen. Laat genoeg ruimte tus-
sen de twee nieuwe bladeren en het blad in 
het midden. Hier komen straks namelijk nog 
twee bladeren tussen.

Stap 10: Doe dit ook bij de 
twee middelste bladeren.

Stap 8: Verbind de bladeren 
met twee bogen.

Stap 11: Voor extra versie-
ring maak je mooie lusjes in 
het hart van de bloem. 

Stap 9: Versier de bladeren met een 
extra lijn binnenin het blad.

Stap 12: Teken twee bladeren aan de onder-
kant. Probeer ze ongeveer even groot te maken. 
Dit vind ik altijd best lastig. Je kunt het altijd 
eerst even met potlood proberen.

Grote bloem tekenen

Willen de blaadjes nog niet 

helemaal lukken?

Geen paniek! Dit gaan we 

nog uitgebreid oefenen. 
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Blaadjes

Stap 1:

Teken eerst met potlood de basisvorm.
Kijk goed naar de richting die de punten van 

de blaadjes op gaan.

Stap 2:

Oefen eerst de basisvorm een paar keer 
en dan de kartels aan de zijkanten van de 

blaadjes.
Deze kunnen verschillende vormen hebben. 

Stap 3:

Gum het potloodlijntje uit. Daar is je 
blaadje!
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