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Het is een 
bijzonder 

dier

Mensen tekenen, schilderen 
en graveren al duizenden 

jaren afbeeldingen 
van paarden.

Geen dier komt  
zo vaak voor in 

de kunst als  
het paard!

Met dit boek word je de 
paardenkunstenaar die 

je altijd al wilde zijn!

paard
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Dit boek leert je verschillende 
paarden tekenen.

Je vindt in dit boek 
ideeën voor kleuren, 

aftekeningen en 
houdingen. Je ontdekt 

hoe je echte en 
fantasiepaarden  
kunt tekenen.

Je leert hoe  
je verschillende 

ruiters kunt 
tekenen.

Je ziet hoe je een paard in een 
passende omgeving kunt tekenen.
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Paarden tekenen 
is leuk!

Dit boek leert je prachtige paarden 
tekenen. Het is echter ook heel goed 

om zo veel mogelijk te oefenen met het 
tekenen van echte paarden. Om aan de 
slag te gaan, heb je alleen potlood en 

papier nodig.

Houd ook een gum, een zwarte viltstift 
en iets om je tekening in te kleuren, zoals 
stiften, krijt of kleurpotloden, bij de hand.

Het is niet moeilijk als je maar veel OEFENT! 
Maak je geen zorgen als jouw tekeningen 
er niet precies zo uitzien als in het boek. 

Maak gewoon plezier!
Hier zie je hoe de verschillende stappen 
zijn aangegeven. De ROZE lijnen laten 

elke stap zien.

Wat dacht je 
van een blauwe 

rozet voor 
het winnende 

paard?

1. 2. 3.

4. 5.
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Volg deze stappen om je paard te tekenen.

Kleur je paard in!

Gebruik een potlood om het 
paard te schetsen. Duw niet 

te hard! Trek de lijnen die je wilt 
laten staan over met een 

zwarte pen of viltstift.

Gum de andere lijnen weg.

Wat een schoonheid!

1. 
2. 

3.

4.

Kom, we gaan paarden tekenen!
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Het tekenen gaat een stuk gemakkelijker  
als je de lichaamsdelen van een paard kent.

Maantop Manen

Schoft
Rug Achterhand

Staart

Spronggewricht

Kogel

Hoef

Buik

Koot

Voorknie

Hals

Wang
Bovenlip

Neusgat

Lichaamsdelen
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Het tuig is de speciale uitrusting die een paard 
draagt, zodat de ruiter hem kan berijden.

Frontriem

Neusriem

Keelriem

Kopstuk

Zitting Zadeldekje

Stijgbeugel
Singel

Teugels
Bit

Klaar om te beginnen?

Stijgbeugelriem

Zadel 

Paardentuig
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Basispaard

Teken het lijf en de hals 
met cirkels en ovalen.

Teken er cirkels 
bij voor het 
hoofd en de 

gewrichten van 
de benen.

Schets de vorm van het paard. Teken de 
lijnen aan het eind van de benen langer 

voor de koten.

Gum de cirkels en ovalen weg. Teken 
nu de staart, de hoeven, de manen en 

het gezicht.

1. 2. 

3. 4. 
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