
Postzegels ontwerpen 

 

Nu we mekaar niet zo vaak meer kunnen zien, is het misschien leuk om brieven te sturen naar 

zij die je mist. Op een brief of postkaart hang je steeds een postzegel om die te kunnen 

versturen. Vaak staan daar mooie tekeningen of foto’s op.  

 

We ontwerpen onze eigen postzegel en schilderen deze met magische verf! 

 

Wat heb je nodig? 

 

 

 

- Tekenpapier 

- Potlood/gom 

- Dun penseeltje 

- Melk (=magische verf!) 

- Strijkijzer 

 

 

 

 

Stap 1: Ontwerp je postzegel 

 

Teken een kader op je blad (ongeveer twee vingers van de rand van je 

papier). Rond het kader teken je nu de gekartelde kant, die typerend is 

voor een postzegel. Een trucje om dit te doen: teken eerst een plat 

streepje, gevolgd door een halve cirkel - plat streepje - halve cirkel - .... 

 
Maak nu in het kader een ontwerp van jouw postzegel. 



Vermeld zeker hoeveel jouw postzegel kost en van welk land hij afkomstig is. 

 

Let op! Druk niet te hard op je potlood. Schets met zachte lijntjes!  

 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van leuke postzegels, 

maar laat vooral je fantasie werken. 



  



 
 

 

 

Stap 2: postzegel schilderen 

 

Als je ontwerp klaar is, kunnen we de schets schilderen. Dat doen we met melk. Ga met een 

fijn, zacht penseeltje over je potloodlijnen. Je kan gerust sommige delen helemaal inschilderen 

of versieren met leuke patronen.  

Melk op een wit blad kan je niet zo goed zien. In de volgende stap passen we een trucje toe om 

onze verf zichtbaar te maken.  



 
 

 

Stap 3: magische verf 

 

Laat de melk eerst volledig opdrogen. 

 

Voor de laatste stap hebben we een strijkijzer nodig. Vraag voor deze stap zeker en vast hulp 

aan een volwassene! 

Laat het strijkijzer warm worden. Als het goed warm is, strijk je over de tekening. Strijk op een 

strijkplank of leg enkele handdoeken onder je tekening.  

 

En nu gebeurt de magie!  Jouw schilderij komt helemaal tevoorschijn. Hoe langer je het 

strijkijzer op jouw tekening houdt, hoe donkerder de verf wordt. Dikke lagen melk zullen 

automatisch donkerder worden.  

Ben je nog niet tevreden van je resultaat, dan kan je er steeds extra details bijschilderen en je 

tekening opnieuw strijken. 



 
 

 

Veel plezier!! 


