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Radiolarians



3.10 minhttps://youtu.be/8hFo23ZJ6YU

https://youtu.be/8hFo23ZJ6YU


























<a href='http://nl.freepik.com/vrije-vector/arabisch-tegelpatronen_865080.htm'>Designed by Freepik</a>
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Tuschinski



Maurits Cornelis Escher (1898-1972)



















https://youtu.be/Wcq5x8rSMXo 6,39min

https://youtu.be/Wcq5x8rSMXo












Opdracht ) uitvoeren in tweetallen

Begin april wordt jaarlijks in Milaan (Italie) de meubelbeurs georganiseerd. 

In 2017 heb ik de meubelbeurs bezocht en heb een fotoreportage gemaakt. 
Zie: https://goo.gl/photos/n6XEiNnGdmWiJwN88

Opdracht: bestudeer de reader patronen & oppervlakken en bekijk de foto’s van de 
meubelbeurs (zie link boven).

Selecteer tien foto’s van de beurs van Milaan met goede voorbeelden van patronen & 
oppervlakken die je representatief vindt. Zorg dat je kunt toelichten waarom je dit 
vindt.

https://goo.gl/photos/n6XEiNnGdmWiJwN88


Opdracht ) samenwerkopdracht

Reeds enige tijd staat Nico alias Walter’s White 
met zijn koffiebus op het schoolplein koffie te 
verkopen. De bekers waar je de koffie in 
uitgeschonken krijgt zijn van karton met een 
kunststof deksel. 

Vorm een 2-tal een ontwerp een patroon voor een 
koffiebeker (medium of large), en ontwerp ook de  
deksel die je 3D-print. 

Let op de volgende eisen: 
• neem een gebruikte beker (recycling)
• de beker moet een gebruiksvoorwerp blijven
• het resultaat is opvallend en aantrekkelijk



Opdracht: individuele opdracht

Kies één van de vier onderdelen A t/m D en voer deze uit:

A. Ontwerp twee decoratiepatronen voor een schoen. Teken voor-, zij- en bovenaanzicht. Ontwerp een patroon met 
een meetkundige vormprincipe en een patroon met vormprincipe uit de natuur. 

B. Ontwerp twee decoratiepatronen voor een meubel. Teken voor-, zij- en bovenaanzicht. Ontwerp een patroon met 
een meetkundige vormprincipe en een patroon met vormprincipe uit de natuur. 

C. Ontwerp twee decoratiepatronen voor een tas. Teken voor-, zij- en bovenaanzicht. Ontwerp een patroon met een 
meetkundige vormprincipe en een patroon met vormprincipe uit de natuur. 

D. Ontwerp twee decoratiepatronen voor een hoofddeksel. Teken voor-, zij- en bovenaanzicht. Ontwerp een patroon 
met een meetkundige vormprincipe en een patroon met vormprincipe uit de natuur. 

Gebruik in al je patroonontwerpen kleur.
Maak de ontwerpen op A3 of A4 formaat en druk deze af op wit papier. 




