
Herschikkingen
Ansichtkaarten gemaakt d.m.v. knippen en herschikken van tekening

Le Korsa en de Albers Foundations bieden graag ideeën voor 
workshop aan, waarmee jouw kind de magie van creativiteit kan 
ontdekken. We creëren een serie aanmoedigingen die kunnen 

worden uitgevoerd met materiaal dat je waarschijnlijk gewoon in 
huis hebt. 
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MATERIALEN 
° Twee verschillende kleuren velletjes A4 papier  
° Lijm 
° Schaar 
° Donkere stift of verf 
 

STAPPEN 
1. Beslis welk velletje papier de 

achtergrond wordt. Vouw dit 
doormidden zodat de twee korte 
zijden tegen elkaar komen. Leg 
apart.  

 

2. Je hebt slechts ¼ van het tweede 
velletje papier nodig. Misschien 
heb je al een klein stuk papier, in 
dat geval kun je deze stap 
overslaan. Om een kwart te 
krijgen kun je het papier twee 
keer vouwen zodat een kwart 
ontstaat. 
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3.Wanneer je het weer openvouwt 
zie je dat je vier gelijke rechthoeken 
hebt. Knip het langs de vouwlijnen. 
Je hebt maar een rechthoek nodig, 
bewaar de rest voor een andere 
keer. 

 

4.Gebruik een donkere stift of verf, 
teken een ontwerp of schrijf een 
word of jaartal op het kleine stukje 
papier. Probeer een zo groot 
mogelijk gedeelte van het papiertje 
te vullen, zodat na het knippen er 
donkere en lichtere delen zichtbaar 
zijn. 

5. Gebruik je schaar om het papier met daarop je tekening in kleine stukjes te 
knippen. Je kunt het in reepjes, rechthoeken, driehoeken, of iedere andere 
vorm knippen. Je kunt het natuurlijk ook scheuren als je dat leuker vindt.  
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6. Experimenteer met verschillende 
manieren van herschikken! 
Wellicht wil je wel dat ze 
overlappen. Misschien kun je 
donkere delen laten aansluiten, 
en zodoende nieuwe vormen 
creëren. Je kunt improviseren en 
het op jouw eigen manier doen. 

7. Gebruik lijm om de losse stukjes 
papier op het grotere stuk, 
dubbelgevouwen papier (de 
achtergrond) vast te plakken.  

8. Wanneer je klaar bent kun je, als je dit wilt, aan de binnenkant van de kaart 
iets schrijven, en aan familie of vrienden geven.  
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Er zijn natuurlijk vele manieren waarop je met dit idee aan de slag kunt gaan. 
Je zou bijvoorbeeld ook een foto kunnen gebruiken. En natuurlijk zou je ook 
na het plakken nog met je stift iets kunnen toevoegen. Er is geen goede of 
verkeerde manier van werken! 
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