
 

 

EENLIJNERS  -  deel 2  (bomen, rondjes, takken)  

Wies Palma 

Bomen 
In de vorige Knip-Pers hebben we éénlijners geknipt binnen 

allerlei streeppatronen. We knipten zelfs al een klein     
boompje in één lijn,maar vandaag begint de echte bosbouw!      

Er staan vier verschillende bomen op het programma.  

Neem voor iedere boom een papiertje van 10 á 12 cm lang 
en 9 cm breed. Verdeel een papiertje in de lengte in twee 

helften (niet vouwen) met een heel dun potloodlijntje. Deze 
potloodlijn wordt ook wel de grenslijn genoemd.                 

De bomen worden van onder naar boven geknipt en onder-
weg zigzaggen we regelmatig over de grenslijn.  

Wandel eerst even langs de kniproute op de afbeelding, als 
dit je meer zekerheid geeft. 

Dennenboom-kerstboom 

Neem een papiertje van10 á 12 bij 9 cm. 
Begin midden-onder en knip een klein eind-
je recht omhoog (langs de grenslijn. Knip 
dan een paar ‘dwarsbalkjes’ om de stam 
aan te geven en bij de onderste dennentak 
te komen (eerst naar linker of rechtertak, 
het maakt niet uit). Knip de onderste tak en 
steek dan over de grenslijn naar de andere 
kant. Knip nu aan de andere kant een tak. 
Dan weer oversteken over de grenslijn en 
zo zigzaggen we heen en weer.  

We zien dat de takken aan de ene kant wit 
worden en aan de andere kant zwart. Zig-
zag tot je bijna boven bent (de zigzaggen 
worden steeds kleiner) en knip tenslotte het 
laatste stukje recht omhoog.  

En daar staat onze boom! Eigenlijk staan 
er twee bomen: de vorm en de contravorm.          

Knip eventueel de boom nog een keer: één 
keer in het zwart en één keer in het groen. 
Voor éénlijners wordt vaak zwart gebruikt, 
maar deze boom zal het als kerstboom ook 
goed doen in groen. 



 

 

Wolkenboom 

We nemen weer een van onze papiertjes en beginnen onder, in het mid-
den. Knip een klein stukje recht omhoog. Knip dan 1 á 2 cm naar rechts 
(dit is de onderkant van de wortels). Knip nu een paar repen heen en    
terug omhoog; dit zijn boomschorsrepen.  

Dan kom je bij de onderste ‘wolk’. Knip de eerste wolk tot vlak voor de 
stam (dus bijna rond). Keer om en ‘wolk’ weer terug naar de andere     
kant (ook bijna rond). ’Wolk’ zo een aantal keren heen en weer. Vlak voor 
het einde, na de laatste kleine wolk, wordt het laatste stukje nog recht om-
hoog geknipt.  

Harde wind boom 

De harde wind waait bij deze boom aan één kant tegen het 
lover aan. Bij het begin van de boom (grasgedeelte en boom-
schors-repen) moeten we daar al rekening mee houden. En 
bedenk dan: bomen zijn net letters. Want als je wilt dat de 
wind van links waait, moet je de boom in spiegelbeeld knip-
pen, dus in mijn spiegelbeeld komt de wind van rechts.  

We beginnen deze boom als de andere bomen onder in het 
midden en knippen een klein stukje omhoog. Dan knippen we 
grasjes aan de ene kant, steken de grens over en knippen  
grasjes aan de andere kant. Vervolgens enkele boomschors-
repen knippen en dan de ronding van het windgedeelte (let 
op: deze ronding is hier wit, maar in spiegelbeeld zwart). Knip 
na het windgedeelte terug naar beneden: ook deze lijn geeft 
aan dat het waait. Beneden keren we en knippen het buiten-
ste bladergedeelte en hiermee kunnen we aangeven dat het 
flink hard waait. Tenslotte knippen we het laatste stukje langs 
de grenslijn weer recht omhoog en: daar staat al weer een 
boom! 

Begin net als bij de wolkenboom onder in het midden en knip een 
klein stukje recht omhoog. Dan 1 á 2 cm naar rechts knippen, ge-
volgd door enkele boomschorsrepen tot het begin van de onderste 
(buitenste) tak. In het ‘takken-weetje’ van de vorige Knip-Pers staat 
beschreven hoe de takken geknipt moeten worden: eerst de buiten-
ste tak van buiten naar binnen (blaadjes tegelijk meeknippen); dan 
de binnenste (tweede) tak van buiten naar binnen knippen. Vervol-
gens de grens oversteken.  

Dan weer eerst de buitenste tak van buiten naar binnen knippen; 
dan de tweede tak van buiten naar binnen knippen tot aan de   
grenslijn. Dan het laatste stuk van de grenslijn verder recht omhoog 
knippen (in de beschrijving hier worden eerst twee takken links en 
dan twee takken rechts geknipt; maar je mag ze natuurlijk ook om 
en om knippen.). 

Voorjaarsboom 

Algemeen: Bomen zijn ideale éénlijn-knipsels. Wie enkele bomen na elkaar knipt, ontdekt al snel      
allerlei veranderingen en variaties die aangebracht kunnen worden. Waardoor dan weer nieuwe bomen 
ontstaan. Doen! Heel veel succes en een productieve bosbouw gewenst! 



 

 

Rondjes met éénlijnertjes 

Om steeds meer thuis te raken in het ontwerpen 
van éénlijners, gaan we rondjes knippen waarin 
éénlijnertjes opgesloten liggen. Bekijk de rond-
jes op de pagina hiernaast en merk op dat je 
niet van buiten af naar binnen knipt!  Ieder rond-
je is gevuld met een zwart/wit motiefje en we 
bereiken dit motiefje door de schaar ergens in 
de rand van het  motiefje te zetten. Of je maakt 
eerst een sneetje in de rand van het motiefje en 
van daaruit knip je het motiefje uit. Het leuke is 

dat, wanneer je het motiefje uitknipt, je bij het 
beginpunt (het begin sneetje dus) weer terug 
komt. Ook al maak je het sneetje op een andere 
plaats, dan kom je bij dát beginsneetje weer uit
(probeer dit door de contourlijn te volgen).  

De bedoeling van deze rondjes is om ervaring 
op te doen met éénlijnknipseltjes. De motiefjes 
die je knipt, moeten wit én zwart zijn dus geen 
silhouetjes in alleen wit! 



 

 

Vogel eerste rij: We gaan even langs de verschil-
lende rondjes, allereerst de vogel links boven.  
Begin de vogel met een sneetje, ergens op de 
rand van de borst. Knip om de snavel, knip het 
oog; bij de vleugel gekomen om de vleugel knip-
pen (verzin eventueel een andere vleugel). Vlak 
bij het punt waar je het lijf van de vogel bent bin-
nen gegaan voor de vleugel, ga je er ook weer uit. 
Knip verder tot het beginsneetje. Je mag de vogel, 
na het sneetje in de borst, ook de andere kant uit-
knippen. Voor alle motiefjes geldt: het maakt niet 
uit of je eerst links- of rechtsom knipt. Probeer 
maar met het volgen van de kniplijn, linksom of 
rechtsom.  
 
Zeepaardje: Ergens op de buitenlijn beginnen; de 
contour knippen; ondertussen het oogje knippen 
en de strepen in de vin/vleugel. Knip door tot het 
beginsneetje weer is bereikt.                                                                                                            
 
Boom: Sneetje in de stam links, knip omhoog; 
knip de omtrek van het lover tot je, aan de andere 
kant, niet meer verder kunt; knip terug en knip nu 
het zwarte lovergedeelte heen en terug. Knip dan 
via de stam naar beneden; om de wortels heen 
naar het beginsneetje in de stam links.  
 
Vogel 2de rij: Maak ergens een sneetje op de 
rand van de vogel(buik) en knip de vogel linksom 
of rechtsom.                                                           
 
Bloemen 2de rij: Maak ergens een beginsneetje 
en zoek, via het volgen van de kniproute, hoe je 
het beste deze bloemen kunt knippen. De bloem-
blaadjes worden verschillend geknipt: bij de recht-
er bloem knippen we eerst de hele omtrek en dan 
het binnen gedeelte. Bij de bloem links, knippen  
we de bloemblaadjes meer apart. Volg gewoon  
de kniproute.                                                                                                                        
 
Vis: Begin met een sneetje in de punt van de 
staart en knip een deel van de vis bovenlangs. 
Knip het oogje. Knip de onderkant van de vis en 
ga naar binnen toe. Knip het ‘innerlijk’. Weer terug 
aan de onderkant knip je  verder richting staart,  
tot het beginsneetje.   
 
Pinguïn: Het zwart van de pinguïn steekt niet af 
tegen het zwart van het rondje. Daarom is de   
pinguïn geplaatst tegen een witte ondergrond: een 
soort wit schild (een ijsrots kan ook). Zorg wel dat 
het zwart van de pinguïn ergens vastzit aan het 
zwarte rondje: hier tussen zijn poten.   
  
Kikker: De zwarte kikker in wit water geeft geen 
problemen, maar zorg wel dat de zwarte kikker 
ergens vastzit aan het zwarte rondje. Als de kikker 
los zit, is het geen éénlijner meer!    
 

 
Er moeten wel enkele rondjes geknipt worden 
voordat het ‘vanzelf’ gaat. Maar hopelijk krijgen 
we zo een goede kijk op het begrip éénlijners.   
 
Bovendien krijgen we een schat aan leuke knip-
seltjes. Maak ook eens een knipseltje in een an-
dere kleur. Een andere vorm kiezen in plaats van 
een rondje, mag natuurlijk ook. Maar mijn voorlief-
de voor het werken in rondjes, heb ik hier laten 
spreken. 
 
Volgende keer gaan we bloemen en vogels knip-
pen als éénlijners: echt heerlijk werk! 
 
                                                                          

‘Takken-weetje’ 

De tak krijgt een zijtak. We weten dat we de 
blaadjes aan de hoofdtak om de beurt  links en 
rechts moeten knippen. Zijtakken zien er iets an-
ders uit en worden ook anders geknipt. Het eerste 
wat opvalt, is dat een zijtak ‘dikte’ (volume) heeft; 
dit in tegenstelling tot de hoofdtak. Het knippen                    
van een zijtak begint altijd aan de onderkant en je 
knipt meteen de bladeren mee. Heb je zijtakken                   
met bloemen: die knip je ook meteen mee. Dan 
knip je aan het eind om de tak en knip dan de                      
bovenkant van tak met bladeren.   

Je knipt door tot aan de grenslijn en dan kun je 
langs de grenslijn verder omhoog knippen. Maar 
zijn er meerdere zijtakken; dan moet je eerst de  
volgende zijtak ook nog knippen: Of aan de linker, 
of aan de rechterkant. 


