
Nienke van der Zwan

Pas op!  
Stippen is  
verslavend leuk!



INHOUD

7 hoofdstuk 1

dit heb je nodig

3 voorwoord

oeps een foutje. 

zo los je het op

stipstijlvirus

15 hoofdstuk 2

zo maak je een  
stippatroon

hoofdstuk 3

patronen

alles voor een  
puntgaaf feestje 

35 uitnodiging 

41 stipprikker

45 cadeaudoosje

bonus: stenen

leuke  
hebbedingetjes

55 verwenschaaltje 

61 fotolijstje

65 spaarpot

bonus: sleutelhanger

handig voor school 

73 notitieboekje

77 boekenlegger

83 pennenpot

bonus: klok

31

90

92

Op www.stipstijl.nl/kidsbonus 

vind je extra patronen. Vul de 

code stipkids123 in om toegang 

te krijgen.
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STIPPEN: DE KORTE HANDLEIDING 

Lees deze handleiding, als je wilt, even met een volwassene 

en ga samen op pad om alle benodigdheden te verzamelen.

ZO MAAK JE EEN STIPPATROON
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1.  Ontvet keramiek voordat  

je gaat stippen. Dan hecht 

de verf beter. Dit kan je  

met warm afwaswater doen. 

Zorg dat de keramiek goed 

droog is als je start. 

2.  Plak je sjabloon met washitape of kleefgum 

in het midden van je voorwerp. Houd je 

voorwerp met het opgeplakte sjabloon in je 

hand en strek je arm. Knijp iets met je ogen, 

zodat je door je wimpers kijkt. Zo zie nog 

iets beter of het sjabloon goed op z’n plek 

zit. Je kan het natuurlijk ook altijd nog even 

nameten met een meetlint. 

DE KORTE HANDLEIDING

Op bladzijde 29 geef ik 

een handige tip om het 

middelpunt te vinden.

3.    Houd je stipstokje 

vast zoals een pen, 

dus dicht bij de punt. 

4.  Leg je onderarm op 

tafel, zorg dan dat de 

zijkant van de hand 

waarmee je stipt kan 

leunen en zet dan 

pas rustig je stokje 

rechtop neer. Je pink 

gebruik je zodat je 

stiphand stevig en 

stabiel blijft. 

STIPTIP

Giet je verf niet in een 

mengpalet. Er komt gauw 

te veel uit het potje en je 

hebt maar weinig nodig. 

Gebruik daarom een 

lepeltje om een druppeltje 

in je mengpalet te krijgen.
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Laat zien hoe jouw stippenfeest 

eruitzag. Deel het op Instagram met 

#stipstijlvirus en tag @stipstijl of 

mail je foto naar info@stipstijl.nl.



In dit deel vind je projecten die je helpen om een leuk  

stippenfeest te organiseren. Van een uitnodiging en  

versiering tot een cadeaudoosje en samen stenen stippen. 

Laat de taart en confetti maar komen; we gaan beginnen! 

alles voor  
een puntgaaf  

feestje

Maak je eigen  

confetti-kanon met 

een lege toiletrol  

en een ballon.  

Doe honing op je 

lippen, vul een 

schaaltje met dis-

codip en zoen erin. 

Maak met eetbaar 

papier en een  

perforator zelf 

eetbare confetti. 

F
EESTTIPS

Houd een wedstrijdje  

wie het langst een stokje 

tussen neus en bovenlip 

kan houden zonder je  

handen te gebruiken.
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Dit patroon kan je ook op een fotolijstje 

of op een bordje van de kringloopwinkel 

maken. Het is ook leuk om een letter (of een 

heel woord!) met dit patroon te stippen.

L
E

U
K ID

EE

CHEESE!
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fotolijstje
leuke hebbedingetjes

Kan jij ook de hele dag kijken naar je lievelings (huis)

dier, je favoriete influencer of die klasgenoot waar 

je stiekem een beetje verliefd op bent? Dan is dit 

patroon voor jou. Van een bordje maak je een uniek 

fotolijstje. Ik weet ook zeker dat het een cadeau is 

waar je vader/moeder/juf/oma/opa blij van wordt. 

Dan uiteraard met een mooie foto van jou erin! 

niveau

basis

stiptijd

ongeveer 25 minuten 

zonder droogtijd 

voorwerp

bordje Ø12 cm  

(o.a. in mijn webshop)

stokjes 

Ø: 8, 3, 2, 1, 0.5 mm

sjabloon  

Ø: 1x 90 mm 

aantal kleuren 3

overig  

foto en eventueel hanger 

of standaard om het  

bordje op te hangen of 

neer te zetten

S
T

IP

TIP

Je kan ook een groter of kleiner  

bordje gebruiken, maar dan moet je  

de maat van het sjabloon aanpassen. 

Zorg ervoor dat je minimaal 1.5 cm 

ruimte overhoudt tussen het sjabloon 

en de rand van je bordje. 
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6.  Herhaal dit met stokje Ø4 en 3,  

telkens twee stippen per maat  

stipstokje. Gebruik kleur 1.

7.   Herhaal dit met stokje Ø2, 1.5 en 1  

(weer twee stippen per maat) 

totdat je bij de rand van de mok 

komt. Houd ongeveer 1 mm ruimte 

tussen de stippen. Gebruik kleur 1.

laat de verf drogen  

en haal de sjablonen weg

Speel met de hoeveelheid verf en druk je  

stipstokje wat langer op de mok als je iets 

grotere stippen wilt. Wil je een piepklein stipje 

maken, dan tik je heel licht met het stokje.

8.   Verbindingsstippen 

  Krab de hulplijnen weg en zet met 

stokje Ø0.5 een stip tussen alle 

basisstippen. Doe dit aan de on-

derkant. Zorg dat je wel binnen de 

stippencirkel blijft. Gebruik kleur 1.

laat de verf drogen

9a Verdiepingsstippen

   Zet met stokje Ø2 een stip op de 

middenstip van iedere cirkel, dus op 

de stippen van stap 1 en 4. Doe dit 

aan de onderkant. Gebruik kleur 2.

9b   Zet met stokje Ø1.5, 1 en 0.5 vanaf  

de middenstip naar de zijkant een 

stip op alle andere stippen, zoals 

op het plaatje. De verdiepingsstip-

pen zijn dus aflopend van groot 

naar klein. Doe dit aan de onder-

kant. Gebruik kleur 2.

HANDIG VOOR SCHOOL
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Het patroon van de pennenpot 

kan je ook gebruiken voor een 

schoteltje. Je kan een dubbele 

boog maken, maar één is ook leuk!
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Op www.stipstijl.nl/ 

vind je het patroon om deze 

klok te stippen.
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een praktisch handboek 

voor iedereen van 8 tot 88

Wist jij dat een stip meer is dan gewoon een punt? En dat 

stippen (als werkwoord dus) ontzettend leuk is om te doen? 

Met stippatronen vrolijk je allerlei alledaagse voorwerpen op, 

eenvoudig en met groots resultaat. Met een paar stokjes of 

spijkers en wat verf kan je zo aan de slag!

In dit boek neemt Nienke je bij de hand en laat ze zien hoe  

je de mooiste stippen kan maken. Stap voor stap leer je hoe ook 

jij de tofste resultaten krijgt. Ga lekker aan de slag met het 

versieren van kleurrijke schaaltjes, leuke hebbedingetjes, zoals 

een cadeaudoosje, een klok of fotolijstje, en nog veel meer. 

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 214
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen

toegang tot 
gratis materiaal 
met o.a. 3 online 
bonuspatronen! 

duidelijke 
uitleg en 

illustraties

veel handige 
tips, ideeën  
en inspiratie 




