
Live stream
Facebook: Faber-Castell

Donderdag 7 januari
19:30 tot 20:30 

AFTERWORK CREATIVITY
3. tijger tekenen 



Faber-C
astell

fabercastellnederland

Benodigdheden:

Tijger m
et grafiet

Tip:

H
B - 2B - 4B - 8B potlood 9000 serie

Potloodgum

Een 2B potlood is handig 
om

 m
ee te schetsen en om

 
schaduw

 m
ee aan te brengen.  

 Schets je lijnen heel licht  
zodat deze nog m

akkelijk  
zijn w

eg te gum
m

en. 
 W

ees niet bang om
 fouten  

te m
aken, een schets geeft  

je houvast m
aar kan je altijd  

nog aanpassen.

Faber-C
astell - Stofvrije  gum

K
angaro - Tekenblok 20 vel 

270 x 360 m
m

 - 200 gram
s w

it papier

puntenslijper



4. 
Teken het hoofd en de onder-
kant van zijn bek. 
   

5. 
Teken de oren en de rest van 
het hoofd. O

m
 langere haren 

w
eer te geven schets je lange 

strepen naast elkaar. 
 

6. 
D

e ogenleden w
orden donk-

er. G
ebruik hiervoor het 8B 

potlood. 
  

7. 
D

e pupil is het donkerste 
gedeelte in het oog. M

aak m
et 

het 2B potlood lichte schaduw
 

lijnen, behalve bij de reflectie. 
 

1. 
M

et het Faber-C
astell H

B 
grafiet potlood schets je 
heel licht de snoet van de 
tijger. 
 

2. 
H

ierin tekenen je de neus. 
D

e lijnen laten de rondingen 
zien van de snoet. 
  

3. 
Teken de ogen en de jukbeen-
deren van de tijger. 
    



8. 
H

erhaal stap 6 en 7 
voor het linkeroog. 
   

9. 
Schets het streeppatroon 
lichtjes onder het rechteroog 
m

et het H
B potlood. 

  

10. K
leur deze in door korte 

strepen naast elkaar te m
aken. 

Zo krijg je het effect van korte 
haren over elkaar heen. 
 

12. Vul deze w
eer in door korte 

donkere strepen te m
aken.  

   

11. Schets naast het oog een streep-
patroon. Probeer de lijnen m

ee 
te laten lopen m

et de vorm
en 

die je al eerder hebt geschetst. 
   

13. Vul zo de hele tijger m
et zijn 

strepen.  
   

14. D
e neus heeft een streepje 

in het m
idden. H

et gedeelte  
onder de neusvleugels is het 
donkerst.   
 

15. Zet de lijnen in zijn snoet eerst 
licht op, m

aak ze iets gebogen. 
M

aak deze w
eer donkerder m

et 
kleine donkere strepen. Teken 
de schaduw

 in de bek.  



8. 
H

erhaal stap 6 en 7 
voor het linkeroog. 
   

9. 
Schets het streeppatroon 
lichtjes onder het rechteroog 
m

et het H
B potlood. 

  

10. K
leur deze in door korte 

strepen naast elkaar te m
aken. 

Zo krijg je het effect van korte 
haren over elkaar heen. 
 

12. Vul deze w
eer in door korte 

donkere strepen te m
aken.  

   

11. Schets naast het oog een streep-
patroon. Probeer de lijnen m

ee 
te laten lopen m

et de vorm
en 

die je al eerder hebt geschetst. 
   

13. Vul zo de hele tijger m
et zijn 

strepen.  
   

14. D
e neus heeft een streepje 

in het m
idden. H

et gedeelte  
onder de neusvleugels is het 
donkerst.   
 

15. Zet de lijnen in zijn snoet eerst 
licht op, m

aak ze iets gebogen. 
M

aak deze w
eer donkerder m

et 
kleine donkere strepen. Teken 
de schaduw

 in de bek.  

16. Voordat je gaat beginnen 
aan de schaduw

en, zie je 
hier w

elke gedeeltes zoveel 
m

ogelijk w
it blijven.   

 

17. Een vacht bestaat uit korte 
haren over elkaar heen die 
m

eegaan m
et de vorm

 van het 
dier. Schets m

et lichte lijnen.  
 

18. Probeer m
ee te gaan m

et de 
ronding van de snoet. H

aren 
kunnen uitsteken naar de zij- 
kant m

aar ook naar boven. 
 

20. N
u ga je m

eer schaduw
 aan-

brengen om
 diepte te creëeren. 

G
ebruik hiervoor het 4B pot-

lood.  
 

19. O
nderaan is iets m

eer haar 
en schaduw, als je vaker over 
dezelfde lijnen tekent w

orden 
deze donkerder. 
 

21. G
a m

ee m
et de vorm

 en m
aak 

het niet te donker. Je kunt dit 
geleidelijk aan opbouw

en door 
laag over laag aan te brengen. 
 

22. G
um

 de haren aan de onder-
kant om

 het m
inder rond te 

m
aken. M

aak som
m

ige gedeel-
tes in de haardos lichter voor 
m

eer diepte. 

23. G
um

 de dunne snorharen uit 
m

et de potloodgum
.



omschrijving art.nr.  VKAprijs 

9000 grafiet potlood 8B FC-119000  € 1,40    

9000 grafiet potlood 7B FC-119007  € 1,40    

9000 grafiet potlood 6B FC-119006  € 1,40    

9000 grafiet potlood 5B FC-119005  € 1,40    

9000 grafiet potlood 4B FC-119004  € 1,40    

9000 grafiet potlood 3B FC-119003  € 1,40    

9000 grafiet potlood 2B FC-119002  € 1,40    

9000 grafiet potlood B FC-119001  € 1,40    

9000 grafiet potlood HB FC-119000  € 1,40    

9000 grafiet potlood F FC-119010  € 1,40    

9000 grafiet potlood H FC-119011  € 1,40    

9000 grafiet potlood 2H FC-119012  € 1,40    

9000 grafiet potlood 3H FC-119013  € 1,40    

9000 grafiet potlood 4H FC-119014  € 1,40    

9000 grafiet potlood 5H FC-119015  € 1,40    

9000 grafiet potlood 6H FC-119016  € 1,40    

9000 jumbo HB FC-119300  € 2,00    

9000 jumbo 2B FC-119302  € 2,00    

9000 jumbo 4B FC-119304  € 2,00    

9000 jumbo 6B FC-119306  € 2,00    

9000 jumbo 8B FC-119308  € 2,00    

Grafiet Pure HB FC-117300  € 2,45    

Grafiet Pure 3B FC-117303  € 2,45    

Grafiet Pure 6B FC-117307  € 2,45    

Grafiet Pure 9B FC-117309  € 2,45    

Grafiet krijt 2B FC-129902  € 2,25    

Grafiet krijt 4B FC-129904  € 2,25    

Grafiet krijt 6B FC-129905  € 2,25    

Grafiet krijt 9B FC-129909  € 2,25    

Aquarel grafiet HB FC-117800  € 1,85    

Aquarel grafiet 2B FC-117802  € 1,85    

Aquarel grafiet 4B FC-117804  € 1,85    

Aquarel grafiet 6B FC-117806  € 1,85    

Aquarel grafiet 8B FC-117808  € 1,85    

Schuurplankje FC-185100  € 2,80    

Kneedgum FC-127220  € 1,15    

Elektrische gum Bind JU-70523  € 4,99    

Vinyl gum groen FC-587122  € 1,00    

Green for oil K-N135220-100  € 8,95    

Radeermes FC-181398  € 15,00  

Puntenslijper FC-183400  € 1,50    

Doezelaar / Tissue FC-122780  € 2,35    

Potloodgum FC-185712  € 1,50    

Waterpenseel FC-185105  € 7,25    

9000 Perfect Pencil in geschenketui FC-119037  € 11,00  



FC-119064FC-117805FC-119063FC-119305

FC-112972

Voor verkoopadressen zie het vastgezette bericht op Facebook.

FC-117897 FC-112973 FC-112974

FC-119065

FC-112997

Perfect Pencil alu/bruin FC-118344  € 30,00  

dummyboek Kangaro A5 cream hard cover 80 blad 140grs K-5567  € 4,69    

dummyboek Kangaro A5 blanco hard cover 80 blad 140grs K-5585  € 3,39    

Dummyboek Kangaro A5 blanco zwart linnen kaft 80 blad 140 grs K-5306  € 6,99    

Dummyboek Kangaro A5 blanco wire-o zwart linnen kaft 80 vel 140 grs K-5308  € 7,99    

Potlood FC 9000 etui 5 stuks FC-119305  € 10,00  

Potlood FC 9000 etui a 6 stuks FC-119063  € 8,50    

Aquarelpotlood FC Graphite etui a 5 stuks FC-117805  € 9,50    

Potlood FC 9000 designset FC-119064  € 17,50  

Potlood FC 9000 Artset FC-119065  € 17,50  

Potloodset FC Pitt Graphite 7 delig op blister  FC-112997  € 13,95  

Aquarelpotlodenset FC Graphite FC-117897  € 11,25  

Grafietset FC Pitt 11-delig FC-112972  € 28,00  

Grafietset FC Pitt 19-dlg FC-112973  € 43,00  

Grafietset FC Pit 26-delig FC-112974  € 53,00  

Faber-Castell 

fabercastellnederland 


