
1. Maak vier gelijke stroken: vouw 2 A4-vellen in de 
lengte dubbel zodat de lange vouw in het midden 
zit en knip de vellen door op de vouw.

2. Maak een horizon: vouw de stroken weer  
dubbel, maar in plaats van te knippen teken je nu 
een mooie rechte (blauwe) lijn op de vouw. Dit is 
de horizon. Boven de lijn is de lucht, eronder de 
zee of het land.

3. Pak de kleine gekleurde velletjes en je potloden. 
Teken eerst een grote boot, kleur hem in en knip 
hem uit. Teken ook een paar kleinere bootjes,  
kleur ze in en knip ze uit. Knip een piepklein  
driehoekje uit, bijna een stipje! Dit is een bootje 
aan de horizon.

4. Pak nu één van de stroken waar een horizon op 
staat en plak je boten: de grote boot vooraan, de 
piepkleine driehoekjes aan de horizon en de mid-
delgrote boten in het midden. Houd de zijkanten 
links en rechts leeg. Daar worden de stroken straks 
aan elkaar geplakt tot een lang schilderij. Kleur de 
zee en de lucht in.

5. Je hebt nu nog 3 stroken over. Maak bijvoorbeeld 
een stad; grote huizen vooraan, kleinere daarboven 

en piepkleine blokjes aan de horizon.
6. Probeer het ook met bomen en vraag iemand in 

huis ook een strook te maken.
7. Ga door tot alle 4 de stroken beplakt zijn.
8. Maak er nu een lang schilderij van door alle stroken 

aan elkaar te plakken. Zorg voor een stukje overlap 
met plakken, daar wordt het panorama straks  
sterker van. Laat drogen.

9. Maak nu het platform: leg het schoteltje op het 
laatste A4-vel, trek het om en knip uit. Dit is het 
platform voor de poppetjes

10. Het lange schilderij moet nu een panorama worden: 
plak het begin van de strook aan het einde, zodat 
het schilderij aan de binnenkant te zien is.

11. Leg het platform in het midden, zet je poppetjes 
erop en … komt u maar publiek!

WAT GA JE DOEN?

WAT HEB JE NODIG?

12 gekleurde ve l let jes papier  van 10 x 10 

cm, 3 ve l len wi t  A4-papier,  schaar,  gr i js 

pot lood,  k leurpot loden,  l i jm,  l in iaa l ,  een 

k le in  schote l t je 

Publ iek:  een paar  P laymobi l -poppet jes  

(of  iets  anders dat  op poppet jes l i jk t ,  zoa ls 

een kurk)
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Hoe maak je perspectief in een tekening of 

schilderij zodat het lijkt alsof je in de verte kijkt?

GEERTEKE 
VAN DER  K ALLEN

https://panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/activiteiten/mesdag-atelier/
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