Dit boek is eerder onder dezelfde titel verschenen bij
Karakter Uitgevers B.V. met ISBN 978 90 452 0974 6.

INHOUD

icht * pagina 8
Hoofdstuk 2 Beauty pagina 28
*
*
Hoofdstuk 3 Body pagina 44
*
*
Hoofdstuk 4 Fashion pagina 64
*
*
Hoofdstuk 5 BFF pagina 96
*
*
Hoofdstuk 6 Sweets pagina 114
*
*
Hoofdstuk 1

Illustraties en tekst: Jill Schirnhofer
Creative direction: Marina Witkamp/Mediamind Creative
Vormgeving omslag & binnenwerk: Studio 100%
Fotografie omslag & binnenwerk: Paul Schirnhofer
Setdesign: Marina Witkamp
Styling kleding: Birgitta Gadellaa
Haar & make-up: Bart Brom

ISBN 978 90 00 38332 0
NUR 214
© 2022 Van Holkema & Warendorf
Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv
www.de-leukste-kinderboeken.com
www.jillsworld.nl
Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd
door middel van druk, fotokopie, online, microfilm of op welke andere wijze dan
ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

* Ge

Welkom in
mijn tekenwereld

Tekenen is mijn grootste passie! Ik heb dit boek dan ook met
heel veel love en plezier gemaakt.

Iedereen kan tekenen! In dit boek neem ik je stap-voor-stap
mee in mijn tekenwereld. Hoe teken je een meisje van top tot teen?
Of droomjurkjes, de heerlijkste taartjes en alles wat je nodig hebt voor
een coole pyjama-party? Op de volgende pagina’s staat het allemaal.
Met handige tips, en speciale pagina's met oefenvakjes waardoor je
straks in no time alles kunt tekenen wat je wilt!
Ik wens je veel tekenple ier en vergeet niet,
in jouw wereld kan alles!
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Ge icht

Hoe teken je stralende ogen,
kissy lips en golvend haar in Jill-style?
Op de komende pagina’s leer je
het allemaal!

DE BASIS

Begin met de vorm van het gezicht en
teken dan pas ogen, mond, neus en wenkbrauwen.
Met deze tips lukt het altijd.
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Begin met
een boogje.

Teken er
nog eentje
onder.

Een rijtje schuine
boogjes, oplopend
van klein naar groot
voor de wimpers.

Handige truc om altijd een
mooi golfje te tekenen: denk aan de
bovenkant van een walvis!

Mond

1

2

3

Teken twee
boogjes
tegen elkaar.

Daaronder
een groter
boogje.

Plaats een
golvend lijntje in
het midden.
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Ogen
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Teken een
driekwart rondje
tegen het ooglid.

Houd een
stipje vrij. Dat is
de pupil.

JILLS TIPS

De vorm van het
*
ge icht is een ovaal.
Laat altijd de bovenkant
* hier komen de haren.
vrij,
het puntje aan de
* Vergeetniet,
onderkant
dat is de kin.
de ijkant,
* Hoehoehoekiger
meer kaaklijn.
je de punt van
*deHoekinverder
tekent, hoe langer
het ge icht wordt.

Probeer
het nu
elf!
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