
Tropische tangramontwerpen

Tropische tangramontwerpen
Tropische motieven brengen ons direct in een vrolijke zomersfeer. Haal de kleurrijke wereld van de tropen in huis met

deze vier DIY figuren. De felgekleurde tangramvruchten zijn snel en eenvoudig te maken. Afhankelijk van hoe
geoefend je bent, kun je alleen de buitenste lijnen van de voorbeelden gebruiken en het binnenste van de vruchten
zelf vormgeven. Of je kleurt de velden op dezelfde manier in als de nummers op het 2e hulpsjabloon en kleur je op

nummer. De getallen op het hulpsjabloon komen namelijk overeen met de nummers op de kleurpotloden.

50 MIN

https://www.staedtler.com/be/nl/


Een bijdrage van Claudia

Ananas

Voorbereiding: Druk de sjablonen met de afbeeldingen
af. Leg alle benodigde stiften binnen handbereik naast
het sjabloon.

Tip: Om te voorkomen dat je papier vuil wordt, kun je bij
het inkleuren een wit papier onder de bal van je hand
leggen.

1

Voor dit ontwerp heb je de volgende kleurnummers
nodig: 1, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 42, 50, 52, 53, 55,
56, 57, 61, 550.

2

Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

STAEDTLER  146C Kleurpotlood - Kartonnen etui bevat 72 kleurpotloden in
geassorteerde kleuren

146C C72 1

Mars  510 25 Dubbele puntenslijper - Blister bevat 1 magnesium dubbele
slijper

510 25BK-C 1

Anderen kochten ook:

Sjabloon

®

®

Pitaya

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarskleurpotloden/staedtler-146c-kleurpotloden-design-journey-146c-c72/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/mars-510-25-dubbele-slijper-met-potje-510-25bk-c/


Voorbereiding: Druk de sjablonen met de afbeeldingen
af. Leg alle benodigde stiften binnen handbereik naast
het sjabloon.

Tip: Om te voorkomen dat je papier vuil wordt, kun je bij
het inkleuren een wit papier onder de bal van je hand
leggen.

1

Voor dit ontwerp heb je de volgende kleurnummers
nodig: 2, 9, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 50, 52, 53, 56,
61, 146, 222, 260, 297.

2

Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

STAEDTLER  146C Kleurpotlood - Kartonnen etui bevat 72 kleurpotloden in
geassorteerde kleuren

146C C72 1

Mars  510 25 Dubbele puntenslijper - Blister bevat 1 magnesium dubbele
slijper

510 25BK-C 1

Anderen kochten ook:

Sjabloon

®

®

Kiwi

Voorbereiding: Druk de sjablonen met de afbeeldingen
af. Leg alle benodigde stiften binnen handbereik naast
het sjabloon.

Tip: Om te voorkomen dat je papier vuil wordt, kun je bij
het inkleuren een wit papier onder de bal van je hand
leggen.

1

Voor dit ontwerp heb je de volgende kleurnummers
nodig: 17, 19, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 59, 73, 76, 77, 85,
579.

2

Overzicht van het materiaal

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarskleurpotloden/staedtler-146c-kleurpotloden-design-journey-146c-c72/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/mars-510-25-dubbele-slijper-met-potje-510-25bk-c/


Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

STAEDTLER  146C Kleurpotlood - Kartonnen etui bevat 72 kleurpotloden in
geassorteerde kleuren

146C C72 1

Mars  510 25 Dubbele puntenslijper - Blister bevat 1 magnesium dubbele
slijper

510 25BK-C 1

Anderen kochten ook:

Sjabloon

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarskleurpotloden/staedtler-146c-kleurpotloden-design-journey-146c-c72/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarsbenodigdheden/mars-510-25-dubbele-slijper-met-potje-510-25bk-c/

