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Tekenopdracht: Jouw Vrijheidsbeeld 
 
Wat heb je nodig?  

• Om op te tekenen: Een A4vel of wat groter papier of karton 
(Als je dat hebt: iets dikker tekenpapier is fijn)  

• Oefenblaadje 
• Kleurpotloden of ander kleurmateriaal dat je fijn vindt. 

(Bijvoorbeeld verf of krijt) 
• Tijdschriften waarin je mag scheuren 
• Schaar en lijm 

 
Het Vrijheidsbeeld, imposant! 46 meter hoog (93 met sokkel). Wist je dat het beeld uit 350 stukken 
bestond toen het in 1886 vervoerd werd van Frankrijk naar Amerika? Het kostte 4 maanden om het 
beeld weer in elkaar te zetten. Hopelijk duurt het wat korter om jouw eigen Vrijheidsbeeld in elkaar te 
zetten! 

 
Stap 1: 
Schilder of kleur je vel helemaal vol, als je het niet te donker doet, kun je er 
later nog makkelijk op tekenen. Ik heb blauw onder gedaan (water), dan een 
groene strook en daarboven blauw voor de lucht. 
 
Stap 2:  
Teken nu een sokkel, waar je Vrijheidsbeeld op komt te staan. Je kunt 
gewoon een rechthoek tekenen, maar je kunt ook een rijk versierde sokkel 
maken, of een marmeren, of een afgebrokkelde, of een heel andere vorm. 
 
Stap 3: 
Nu ga je uit de tijdschriften plaatjes scheuren die je leuk vindt, denk nog niet te 
veel na over of je ze kunt gebruiken. Zorg wel dat je ook wat mens- of dierfiguren 
uitscheurt. 
De maat van de plaatjes moet wel ongeveer passen bij de maat van je vel 
papier…… 
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Stap 4: 
Nu ga je je vrijheidsbeeld bouwen, kies daarvoor allerlei plaatjes die je samenvoegt.  

• Door wat benen en armen van mensen en dieren te gebruiken is het makkelijker. Het is handig 
om als basis (deel van) een mensfiguur te kiezen die op je tekening past. 

• Door alles heel precies uit te knippen lijkt het echter!  
• Je kunt bijvoorbeeld de fakkel van het echte vrijheidsbeeld gebruiken, dan is het gelijk duidelijk 

dat het een vrijheidsbeeld is. Plaatjes genoeg op internet! 
• Als je nu nog wat speciaals nodig hebt, bijvoorbeeld een arm of een been, zoek daar dan weer 

een nieuw plaatje voor. 
• Tip: plak de plaatjes eerst alleen in het midden een beetje vast, dan kun je er nog een ander 

plaatje onder schuiven. Als je tevreden bent, plak je alle goed vast. 
Zo ging het bij mij: Ik koos “vrolijke” benen en vond dat er nog een paar benen bij moesten. Daar heb ik naar 
gezocht. Een lijf van groene planten, dat kan best vind ik. En ik houd van groen! Een lekker vieze (speel)hand, een 

konijn als hoofd en de fakkel. Ik dacht er niet al te veel over na! Toen vond ik het nog een beetje saai en heb ik er 
de bloem bij geplakt. Het is een gek geheel geworden, maar dat vind ik juist leuk. 
 
Stap 5: 
Teken nu een achtergrond. Zet eerst een horizonlijn. Hoe hoger je dat op je papier 
tekent, hoe meer water (in mijn geval) op de voorgrond. Je kunt een stad tekenen, 
of bergen of bos. 
Als je zorgt dat het landschap achter het Vrijheidsbeeld langsgaat en dat de zon 
(als je die wilt tekenen) weer daar achter valt, dan krijg je mooi diepte. Laat de 
zon ook achter een wolk doorlopen, voor nog meer diepte.  
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Stap 6: 
Als je een wolkenkrabber-stad wil maken, dan kun je dat eenvoudig zo doen: (oefen even op een apart 
blaadje.) 

• Zet een aantal pijlen van verschillende lengte 
• Begin bij de kleinste pijl en trek vanuit de uiteinden van het “dakje” een lijn naar beneden, 

evenwijdig aan de lijn van het midden van de pijl. 
• Doe dan hetzelfde met de pijl die iets langer is, het is het leukst als de verticale lijnen achter 

elkaar vallen, dus soms moet je dan een dakje wat breder maken.  
• Als je raampjes maakt, zorg dan dat de horizontale lijnen gelijk lopen aan de dakrand en dat de 

verticale lijnen weer evenwijdig zijn aan de middenlijn. Als je stad in de verte is, zijn horizontale 
streepjes eigenlijk wel genoeg. 

• Misschien hebben jouw wolkenkrabbers wel ronde ramen, of bomen op het dak of antennes 
of…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 7: 
Je hebt zelf vast nog meer ideeën om je tekening af te maken! 
 
Het Vrijheidsbeeld in Amerika staat symbool voor de vrijheid, en 
ook voor verwelkoming van iedereen. 
 
Waar staat jouw vrijheidsbeeld voor als je er nu naar kijkt? 
Die van mij staat voor “Spelen in de Natuur”  
 
 
Veel plezier!  
Ingeborg 
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