
Werkstuk uitleg schaap ( goede herder) 
 

           

 
 

Werkbeschrijving: 

In de werkbestanden staan 3 pagina's. 
Op blad 1 en 2 de onderdelen voor het schaap met de liggende poten 
Op blad 1 en 3 de onderdelen voor het schaap die rechtop staat 
 
Print de gewenste bladen uit, dus blad 1 en 2 of blad 1 en 3 uit.  
 
-Kleur de onderdelen in 
-Knip nu de onderdelen uit 
-Ik heb op de onderdelen vouw- en kniplijnen aangegeven op de onderdelen. Sommige 
onderdelen hebben grote plakstroken dit heb ik gedaan om extra stevigheid aan het geheel te 
geven mochten jullie 80 grams papier gebruiken. Met iets dikker materiaal wordt het geheel 
stabieler, maar die van mij zijn met 80 grams gedaan en het wil dus prima als je het beestje 
maar niet knijpt haha. 
-Knip de kniplijnen open van het doosje op blad 1 en vouw nu ook het onderdeel om op de 
vouwlijnen 
-Leg nu de lijmstroken over elkaar en in principe hoef je alleen de laatste vlakken echt te 



lijmen, maar ik heb ze allemaal gelijmd dit leek toch iets beter voor mijn gevoel. 
-Lijm nu eerst op de vlakken de watten (mocht je dit willen en doe de onderkant niet anders 
plakt dat met de poten heel lastig. 
-Tussen het hoofd en het lijf heb ik ook een doosje gemaakt (maar dit hoef niet het kan ook 
zonder)  Vouw dit onderdeel op blad 2 op de vouwlijnen en lijm alle lijmvlakjes over elkaar 
heen, nu heb je de nek van het dier om afstand te creëren. De gearceerde vlakken zijn voor het 
vastlijmen op het lijf en daar lijm je het hoofd op. 
-Lijm het nekdoosje op het lijf en lijm het hoofd er tegenaan. 
-Lijm de pootjes aan de onderzijde in de hoeken een beetje schuin eronder, zie foto. 
-Lijm nu de staart aan de achterkant, ik heb een stukje dubbel gevouwen en zo daarmee de 
staart omhoog gericht gelijmd, maar de staart kan ook naar beneden bijvoorbeeld, net wat een 
kind leuk vindt. 
 
Voor de versie welke op pootjes staat is het een kwestie van nekdoosje in elkaar plakken en 
het doosje met de pootjes en het graas inkleuren en vervolgens vouwen op de vouwlijnen en 
de lijmvlakken over elkaar heen lijmen. Ik hoop dat het zich wijst. 

 


