
S A S K B I J O U ( X ) T E R I E

#SASKBIJOU #SASKROESELARE

tegelpatroon

Materiaal
• Vierkantje van licht karton of dik papier waar 

je gemakkelijk in kunt knippen

• schaar

• plakband (ook leuk: verschillende kleurtjes 
plakband)

• potlood

• tekenblad

• kleurpotloden of stift of verf (kies maar!) 

• filmpje op saskbijou.be/kinderen

Wat?
Creëer je eigen speciale tegel. 
Pas je deze tegels in elkaar, dan tover je een 
patroon (=een vorm die herhaald wordt).

Uitdaging 1:  
unieke tegel ontwerpen
1. Teken een lijn op een klein stuk karton van 

boven naar onder. De lijn mag kronkelen 
of hoeken maken.  Knip het karton in 2 op 
de lijn. 

2. Je hebt nu 2 delen. Wissel ze van plaatsen 
plak met plakband tegen elkaar met een 
rechte zijde.  

3. Dit is de vorm van je tegel. Versier hem 
met stift, kleurpotloden, verf of gekleurd 
plakband. 

Geniet van jouw unieke tegel!

Wil je het wat moeilijker maken? Kijk op 
de achterkant voor uitdaging 2 en 3!
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Uitdaging 2:  
patroon tekenen met jouw 
tegel (ietsepietsie moeilijker) 

1. Leg jouw tegel op een blad en teken met een 
potlood de omtrek. 

2. Probeer nu nieuwe vormen te tekenen die 
mooi aansluiten op je tegelvorm. 

3. Laat jouw kartonnen tegel dan opnieuw 
aansluiten op de getekende vormen en teken 
opnieuw de omtrek. 

4. Herhaal dit aan elke kant zodat er een pa-
troon ontstaat. 

 

Nu heb je een patroon ontworpen! 

Uitdaging 3:  
knippen in je tegel (moeilijk)  

1. Durf! Knip een stukje uit jouw tegel. 

2. Leg de rest van jouw tegel binnen je gete-
kende vormen. En teken het weggeknipte 
stuk in elke vorm. 

3. Knip een nieuw stuk weg en teken opnieuw 
over binnen je vormen. 

4. Kijk jouw patroon wordt steeds moeilijker. 

5. Geef eenzelfde kleur aan alle gelijke vormen. 

Klaar!

Kim, Aline, Charlot en Ruthxxx
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