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Dia 2

NAILS THREAD ART/
SPIJKER EN DRAAD KUNST
Is dit een MVI?  Jazeker het is analoge Illustrator ;). 

In Illustrator werk je met vectoren. Je zet ankerpunten 
op een onzichtbaar raster. Daartussen vormen zich 
lijnen, die noemen ze paden. Van simpel tot complexe 
vormen kan je het pengereedschap gebruiken om een 
illustratie te maken. Maar wanneer je achter de 
computer zit voelt dit toch anders. Dus nu even analoog 
uitproberen hoe het werkt. 

De lijnen kunnen hier helaas niet rond gemaakt worden.

MVIDEE 1

Klik hierboven op de afbeelding in de video staan nog veel 
meer grootse werken als voorbeeld.



Pak je materialen bij elkaar:
• Houten ondergrond
• Spijkers met kop
• Hamer
• Gekleurd draad of garen
• Schaar
• Plakband
• Computer en printer (optioneel)
• A4 wit papier
• Potlood of pen

Dia 3

MATERIALEN

MVIDEE 1



Zoek een afbeelding uit die je tof vind. Het is handig als de afbeelding al een beetje 
abstract is. Zoals hiernaast is afgebeeld. Dat betekent dat je ziet wat het is, maar 
het is simpeler gemaakt. Of dat je zoekt naar een afbeelding met geometrische 
vormen. 

Print de vorm uit of teken deze op een vel papier. Hoe groot is afhankelijk van je 
ondergrond.

Plak de afbeelding op de ondergrond. 

Sla met de hamer  op de contouren de spijkers in het hout. Als je klaar bent moet je 
het papier van de afbeelding wegscheuren.

Kies een beginpunt en knoop je draad vast, ga nu alle spijkers langs volgens een 
patroon dat jij leuk vind. Je kan ook met meerdere kleuren werken.

Dia 4

OPDRACHT

MVIDEE 1

Klik hier voor een instructiefilmpje
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INSPIRATIE

Dia 5VOORBEELDEN

Tip! Zoek op de termen string art of 
nail and thread art en je vindt nog 
veel meer voorbeelden.

Klik voor stappenplan!


