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Werkboekje
Dick Bruna

Dit boekje werd gemaakt naar aanleiding van de Dick Bruna 
tentoonstelling in het CC Mechelen (februari – juni 2012) en  
is ontwikkeld door ABC – ART BASICS for CHILDREN.

Een digitale versie met printklare pdf ’s vind je op de website  
van CC Mechelen www.cultuurcentrummechelen.be of op de  
website van ABC www.abc-web.be

Je kan natuurlijk ook zelf papier, schaar, lijm en potlood nemen  
en je eigen creaties maken. Dit boekje zit boordevol ideeën…

Veel plezier!

http://www.cultuurcentrummechelen.be/
http://www.abc-web.be




‘Ik weet het: jij vindt het een dooddoener 
wanneer ik zeg dat ik nooit ouder ben 
geworden dan vier jaar. Maar het is gewoon 
waar.’  

‘Maar ik kán helemaal niet tekenen. Als ik 
een bed moet tekenen, ga ik eerst naar 
boven om te kijken hoe een bed in elkaar 
zit; dan schets ik het en van wat ik overhoud 
nadat ik alle overbodigheden heb weggelaten, 
maak ik iets.’

‘Mijn lijntjes zijn niet overal even dik. Of ik nu 
een bosje prei teken of schilder of hoe moet 
je het noemen, of nijn in het bos of in de zee; 
de lijntjes zijn altijd anders. Als er diepte 
in de tekening moet zitten, zijn de lijntjes 
voorin dik en achterin dun. Als ik twee oogjes 
en een mondje iets moet laten zeggen of een 
emotie moet laten zien via die twee stipjes 
en een kruisje, dan zijn de lijntjes ook weer 
anders.’

‘Die twaalf tekeningen van een boekje 
moeten allemaal apart aan een muur kunnen 
hangen.’

‘Als ontwerper ben ik veel meer kunstenaar 
geworden dan ik als kunstenaar ooit zou zijn.’

Fragmenten uit:  Céline Rutten, Gesprekken met Dick Bruna,  

Atlas 2011

‘Als vrij kunstenaar had ik mij nooit  
tot op een behoorlijk niveau kunnen 

ontwikkelen. Juist die beperkingen die het 
ontwerpen van boekomslagen in zich heeft, 
zijn voor mij van cruciaal belang geweest. Je 

moet je concentreren op één beeld dat de 
hele sfeer of inhoud van het boek in één klap 

tot in de essentie weergeeft.’

‘Ik vind dat een omslag zo moet zijn  
dat niets de fantasie van de lezer in  

de weg staat.’

‘Zo’n omslag moet een even groot effect 
hebben als een affiche. Een boekomslag ís een 

affiche. In een affiche moet emotie zitten.’

‘Vijftig omslagen voor de voorjaars-
aanbiedingen en nog eens vijftig in het najaar, 

honderd omslagen per jaar en ik gebruikte 
alles. Ik tekende, ik plakte, ik knipte,  

ik deed alles.’

Maar bij de omslagen van Havank had ik het 
gevoel: hier heb ik de eenvoud bereikt die ik 
altijd wilde bereiken. Die eenvoud waardoor 
ik echt een omslag kon maken op de manier 

die ik leuk vond. Dat gevoel van plezier,  
het heerlijke van het ambacht.’

Fragmenten uit:  Céline Rutten, Gesprekken met Dick Bruna,  

Atlas 2011



Vrienden 
en collega’s 



Konijnen tellen



6 maal nijntje 
Dick Bruna heeft er jaren over gedaan om nijntje te tekenen zoals we haar 

nu kennen. De plaats van de ogen, de stand van de mond en de lengte  
van de oren… alles moest juist zijn. Maar hier was hij verstrooid en heeft 

hij een paar details vergeten. Kan jij hem helpen de nijntjes volledig  
te maken?

 



Doolhof



Verhalen verzinnen 
Kleur 6 tekeningen in 

en maak met deze 
elementen zelf een 

verhaaltje.



Boerderijdieren
Printklare dierenkoppen vind je op de  

website. Je kan ze natuurlijk ook zelf tekenen.

KOE: 
beplak een luciferdoosje met wit papier  
en teken er zwarte vlekken op. Knip de 

koeienkop uit en plak hem aan de voorkant 
van het doosje (zie foto). Gebruik stukjes van 

een satéstok als poten en vergeet  
de staart niet!

SCHAAP: 
knip het schapenlijf uit en plak het op een  
luciferdoosje (zie foto). Beplak het lijf met  

wollige witte watten. Knip de schapenkop uit 
en kleef hem op het doosje. Klaar!

VARKEN: 
 beplak een wc-rolletje met oranje papier; 
eerst de zijkanten en dan pas het rolletje. 

Maak een krulstaart van elektriciteitsdraad 
of van papier en maak die vast aan één kant. 

Knip de varkenskop uit en kleef die aan de 
andere kant (zie foto).  

Snij 2 kurken doormidden en kleef ze vast  
met sterke lijm. Dat zijn de pootjes.  

Tip: als je een beetje schuin snijdt,  
kan je de pootjes gemakkelijker op

het rolletje plakken.

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB001.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB001.pdf


Hoedenshow 

Op zondag is dit jongetje 
koning. Wat is hij op maandag? 
Verzin allerlei situaties en  
geef het jongetje het 
hoofddeksel dat erbij past.  
Op de website vind je een 
hele collectie!

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB002.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB002.pdf


Het portret

Print een grotere versie  
van deze kader uit en maak 

hierin een tekening van 
iemand waar je erg naar 

opkijkt. Zet je handtekening 
erbij. Knip de kader uit en 

hang hem aan de muur van  
je kamer. Net echt!

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB003.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB003.pdf


Badeendje 

Print het eendje, knip het uit 
en plastificeer het. Neem een 
kurk en laat een volwassene je 
helpen om met een breekmes 
een sneetje te maken in de 
lengte van de kurk waar je het 
figuurtje kan insteken. Draai 
aan de tegenovergestelde 
kant 2 vijzen in de kurk.  
Zo blijft  je eendje recht bij 
het te water laten. 

Tip: gebruik ditzelfde systeem 
om een badkrokodil, -walvis, 
-boot of -zeemeermin…  
te maken. 

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB004.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB004.pdf


Nieuwsgierige giraf

Knip de 2 tekeningen uit en 
kleef die met het giraffenlijf 

op de onderkant van een leeg 
luciferdoosje.  

Doe het doosje open en 
kleef de tekening van de kop 

op de onderkant van het 
binnendoosje.  Als je nu het 

doosje in- en uitschuift maak 
je de giraffennek korter  

of langer.

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB005.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB005.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB005.pdf


De verjaardagskroon

Print de stukken van de 
kroon op stevig papier, knip 
ze uit en maak er zoveel 
aan elkaar als je nodig hebt 
(aantal afhankelijk van je 
hoofdomtrek). Verstevig 
de kroon door er aan de 
binnenkant een reep stevig 
wit papier in te nieten.

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB006.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB006.pdf


nijntje-oren

Wil jij net als knorretje  
zulke mooie nijntje-oren? 

Knip de oren uit en niet  
deze op een reep stevig wit 
papier die net om je hoofd 

past zoals een kroon.

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB007.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB007.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB007.pdf


Kleedjes kiezen

Print de nijntje-tekening 
uit en knip met een schaar 
heel voorzichtig de jurk 
uit de tekening weg. Leg 
er verschillende lapjes stof 
onder en kijk welk jurkje 
jij het leukst vindt. Kies je 
een feestjurk, een pyama, 
een regenjas of een stoer 
jeanskleed?

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB008.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB008.pdf


Spoken

Met dit nijntje-spook jaag je 
alle poppenkastpoppen de 
stuipen op het lijf. Om er 

zelf één te maken, neem je 
een stuk stof en dat vouw je 
dubbel. Knip de sjabloon uit. 

Neem de tekening over op de 
stof. Naai met kleine steekjes 

op de lijn, het hele spook rond. 
De ogen kan je er met stift 

optekenen. 

Tip: met een oud laken  
waarin je 2 gaten knipt  

voor de ogen, kan je zelf  
gaan spoken.

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB009.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB009.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB009.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB009.pdf


Steekje voor steekje

Print de nijntje-tekening 
uit en maak eerst met een 
priknaald gaatjes op de 
aangegeven plaatsen. Steek 
dan een zwarte wollen draad 
door het oog van een dikke 
naald. Maak een knoopje 
aan de staart van de draad 
en begin je naaiwerk aan de 
achterkant van de kaart.  
Rijg de hele tekening rond. 
Vergeet de mond en de ogen 
niet. Voor de ogen kan je 2 
knopen gebruiken.   

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB010.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB010.pdf


Maskers

Neem een kartonnen bordje, 
teken er het gezicht van je 
lievelingsfiguur op met een 
dikke zwarte stift. Knip uit 
stevig papier oren en niet 

ze eraan vast. Maak met de 
punt van een schaar gaatjes 

in het bord zodat je door het 
masker kan kijken. Kleef een 
lat of een stok aan het bord 

vast met stevige plakband en 
spelen maar!

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB011.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB011.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB011.pdf


FEEST!

Bij een feest horen slingers. 
Maak de kamer extra feestelijk 
met deze grappige nijntje-
slinger.
Neem de sjabloon over en 
knip hem uit. Knip een A3 blad 
in de lengte in twee. Vouw de 
repen één voor één in acht en 
maak er een harmonica  van 
(zie tekening). Leg de sjabloon 
met de zwarte rand tegen de 
vouwlijn en teken met een 
potlood langs de rand. Knip nu 
langs de potloodlijn doorheen 
de verschillende lagen terwijl 
je het papier stevig vasthoudt. 
Maak zoveel stukken aan 
elkaar als je nodig hebt.

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB012.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB012.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB012.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB012.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB012.pdf


Mobieltjes

Op de site vind je drie 
verschillende modellen. Knip 
de figuren uit en kleef ze op 
stevig papier of plastificeer 

ze. Maak gaatjes op de 
aangegeven plaatsen en maak 

er touwtjes aan vast.  
Neem een klerenhanger  
of een stok en knoop de 
draadjes  met figuren er  

stevig aan vast (zie beeld).

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB013.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB013.pdf


Circusclown

Print de clown uit op stevig 
papier en laat een volwassene 
je helpen om met een 
breekmes het boogje boven 
de clown uit te snijden. 
Knip ondertussen de cirkel 
uit. Maak een gaatje in het 
midden van het gezicht en  
in het midden van de cirkel.  
Leg de tekeningen met de 
gaatjes op elkaar (clown 
vanboven). Steek een splitpen 
door de gaatjes en plak of 
teken kleurige jongleerballen 
in het uitgesneden boogje. 
Draaien maar!

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB014.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB014.pdf


Clowngymnastiek

Print en knip de 2 clown-
tekeningen uit en leg ze heel 

precies op elkaar (de clown 
met zijn handen in de lucht 

vanonder). Niet of kleef de 2 
tekeningen aan de bovenkant 
goed vast. Neem een potlood 

en leg dat aan de onderkant 
van het bovenste blad en 
rol het papier strak rond 
het potlood tot helemaal 

bovenaan.  
Doe dat een paar keer, de 

bovenste tekening moet 
krullen. Laat het potlood in de 

krul en beweeg het snel op  
en neer: nu lijkt het of de 

clown echt beweegt. 

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB015.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB015.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB015.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB015.pdf


De Zwarte Beertjes-
mobiel

Naast kinderboeken ontwierp 
Bruna ook 2400 omslagen 
voor de pocketreeks de 
‘Zwarte Beertjes’ van de 
uitgeverij van zijn vader. 
Het logo van deze pockets 
was een zwart beertje met 
rode ogen.
Knip de 4 beren uit en vouw 
ze in de lengte in twee met  
de berentekening naar binnen. 
Kleef een stuk touw in het 
midden op de vouwlijn van  
1 tekening vast met plakband. 
Kleef de 4 beren aan elkaar 
zoals op de foto.

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB016.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB016.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB016.pdf


Geheim agent  
o.s.s. 117 in actie

Print de tekeningen op  
stevig papier, knip ze uit 
en leg ze op elkaar in de 
juiste volgorde. Gebruik 

een papierklem of nietjes 
om de tekeningen stevig 

op elkaar te houden. Als je 
nu met je linkerhand het 

boekje vasthoudt en met je 
rechterhand de blaadjes  

snel omslaat, lijkt het wel  
een minifilmpje

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB017.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB017.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB017.pdf


Knuffelkonijn

Met oude handschoenen  
maak je dit leuke 
knuffelkonijn. De volledige 
beschrijving vind je op de 
website. 

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB018.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB018.pdf


Origami-kraanvogel

Japanners zijn verzot op het 
werk van Dick Bruna.  

Er is daar zelfs een heuse 
Bruna-fanclub. Japanse 

kinderen sturen Dick vaak 
gevouwen kraanvogels om 
hem te bedanken voor zijn 

mooie boeken. Een kraanvogel 
in Japan is symbool van vrede 

en vriendschap. Op de site 
vind je de handleiding van 
deze origami-kraanvogel.  

Iets makkelijker en ook  
heel mooi en sierlijk is de 

origami-zwaan.

http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB019.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB019.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB019.pdf
http://www.abc-web.be/images/stories/PUBLICATIES/werkboekjeDickBruna/pdfs/DB019.pdf


nijntje-soep

Een leuk idee voor een 
feestje! Snij een Frans brood 
in dunne sneetjes (2 sneetjes 
per persoon) en rooster 
ze. Schenk soep in kleine 
kommetjes. Met room teken 
je in elk kommetje voorzichtig 
de ogen en de mond, 
de broodjes gebruik je 
als oren. Serveer direct.  
SMAKELIJK!

V.U. Koen Leemans, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen
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