Scheuroefening 2
1.

Vouw een A4-papier doormidden tot een dubbelgevouwen A5; leg
de dubbelgevouwen kant aan de linkerzijde.

2.

Breng met een lineaal aan de lange linkerzijde streepjes aan op een
afstand van anderhalve centimeter.

3.

Teken van links naar rechts een horizontale lijn, ongeveer 2
centimeter vanaf de bovenzijde van de gevouwen zijkant. Het begin
van deze lijn start aan de linkerkant op de vouwlijn en je laat deze
lijn doorlopen tot ongeveer 2 centimeter vóór de rechterzijkant; dus
je trekt de horizontale lijn niet helemaal door tot het einde van het
papier.

4.

Teken nu ongeveer 2 centimeter lager een horizontale lijn vanaf de
andere kant: de rechterkant ofwel de open zijde van het
dubbelgevouwen papier. Trek deze lijn weer niet helemaal door
naar de linkerzijde, maar laat deze ook ongeveer 2 centimeter
daarvoor stoppen.

5.

Herhaal dit om en om tekenen van de lijnen tot je ongeveer 5
centimeter papier aan de onderzijde overhoud.

6.

Let op: de laatste lijn dient net als de eerste lijn vanaf de linker,
dubbelgevouwen zijde naar de rechter open zijden te lopen.

7.

Scheur het papier volgens de getekende lijnen. Dus overal waar een
lijn getekend staat, ga je deze lijn van het dubbelgevouwen papier
inscheuren.

8.

Leg het papier terug in het oorspronkelijke model met de gevouwen
kant naar links.

9.

Scheur de 6 brede strookjes aan de linkerzijde heel voorzichtig in de
lengterichting over de vouwlijn in; het eerste en het laatste strookje
blijven intact dus die scheur je juist níet in.

10. Vouw het papier heel voorzichtig open, til het op en kijk wat er is
ontstaan.
11. Vergelijk dit met het resultaat van je eerste scheur-oefening
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Vraag je na afloop af en noteer:
Hoe is dit voor mij?
Wat betekent dit voor mij?
Vat het samen in drie woorden
Wanneer je je ervaringen per email deelt via: hallo@kunstzinnige.nl
krijg je voorbeelden van anderen en een persoonlijke tip toegestuurd.

