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2020009 Grafietpotloden

2090265 Karton bruin muskat

1867823 Schuurpapier

0200510 Magneetfolie zelfklevend

1606260 Essdee Lino inktrol 5 cm

1606210 Essdee Lino Soft 2x

1300120 Linoset

0424004 Blockprint karmijnrood

1970512 Dubbelzijdig plakband

Snijmes, potlood, meetlat, 

oven, wit papier

https://www.debanier.be/grafietpotlood-blanco-hout-12-stuks.html
https://www.debanier.be/karton-bruin-muskat-50-x-70-cm-290-g-bruin-gerecycleerd.html
https://www.debanier.be/schuurpapier-set-korrel-40-60-4-stuks-ideaal-voor-chalky-fin.html
https://www.debanier.be/magneetfolie-zelfklevend-20-x-30-mm-45-stuks.html
https://www.debanier.be/essdee-lino-inktrol-5-cm.html
https://www.debanier.be/essdee-lino-soft-cut-3-mm-10-x-15-cm-1-stuk.html
https://www.debanier.be/linoset-1-houder-en-5-mesjes.html
https://www.debanier.be/talens-blockprint-20-ml-karmijnrood.html
https://www.debanier.be/plakband-dubbelzijdig-extra-sterk-12-mm-x-10-m.html


Niets zo inspirerend tijdens het 
tekenen als met je zelf gepimpte 
potloden aan de slag te gaan. 
Maak zelf een potlooddoosje in 
dit stoere ‘Vuur & Draken’-thema. 
Wedden dat al je vriendjes op 
school jaloers zullen zijn op deze 
luciferpotloden? Slijpen kan je 
old school met het geïntegreerde 
schuurpapier. En die lucifereindes 
komen ook nog van past want 
stiekem zijn het handige gommen. 

Werkwijze

Download het sjabloon voor het doosje en de draak op debanier.be

Kartonnen doosje

 × Neem de afmetingen over van het sjabloon op het muskat karton. Knip of snij de omtreklijnen uit. 
Plooi de stippellijn, hiervoor snij je lichtjes het papier in met een snijmes. 

 × Knip en kleef de dubbelzijdige tape, het schuurpapier en de magneetfolie.

Luciferpotloden 

 ×  Maak van de potloden net echte lucifers. Dat doen we door de bovenkant van de potloden te 
versieren met een rode bol patagom. 

 × Rol een stukje rode patagom tot een bolletje. Druk het potlood daarin.
 × Bak de patagom 10 minuten in een op 120°C voorverwarmde oven.  Door de lage temperatuur 
kan je gerust de potloden mee in de oven leggen. De gom zit zo stevig om je potlood heen.
Tip: Patagom is een leuke klei: na het bakken wordt de klei een gom. Zo boetseer je je eigen 
vrolijke gommen. 

Vurige draak 

 ×  Neem het drakensjabloon met potlood over op een blanco blad papier. Dat kan je makkelijk 
doen door de twee papieren op een raam te leggen.

 ×  Leg de potloodtekening ondersteboven op de Lino Soft. Kleur nu op de achterkant van de 
tekening, zo worden de potloodlijnen overgebracht op de lino.

 ×  Snij met de linomesjes de draak uit. Alle vlakken en lijnen die je wegsnijdt, blijven wit en de 
overgebleven vlakken kan je afdrukken. 

 × Rol de lino in met rode inkt. Positioneer je draak op het uitgeknipte kartonnen doosje en maak 
een afdruk. Laat de inkt drogen.

 ×  Plooi het doosje in de juiste vorm en plak het vast met de dubbelzijdige tape. Vul het doosje met 
de potloden. Het schuurpapier kan je old school gebruiken om je potloden aan te slijpen.

Veel tekenplezier!


