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Ben je net als ik een razend grote fan van de 
WarriorCats? Wil je de spannende gevechtsscènes 
van jouw favoriete clankat kunnen tekenen? 
Of ben je gewoon een ‘Crazy Cat Lady(of boy)’ en 
wil je een prachtige tekening van je eigen katten 
maken? 

Dan help ik je graag stap voor stap te leren hoe je 
een tekening van een kat opbouwt, hoe hun kop 
en hun lijf in elkaar zitten en hoe je verschillende 
houdingen kunt weergeven. 

Per hoofdstuk leer ik je eerst de basis tekenen, 
waarna je zelf kan experimenteren met vorm en 
houding. 

Veel plezierrrrrr! 

Frieda! (ook een Crazy Cat Lady)



INHOUDSTAFEL

HET HOOFD VAN DE KAT 11
Een basis kattenhoofd 13

Het kattenhoofd in vooraanzicht 14

Het kattenhoofd in zijaanzicht 30

Het kattenhoofd in driekwart aanzicht 40
De kattenogen 49

Het kattenoog in vooraanzicht 50

De pupil in het kattenoog  54

Het kattenoog in zijaanzicht  56
De kattenoren 61
De kattenneus 69
De gelaatsuitdrukkingen van de kat 75
Ga zelf aan de slag! 83

Teken de krijgers uit de boeken,  

of verzin je eigen Clankat 84

HET LIJF VAN DE KAT 89
Lichaamsopbouw 91

Het skelet 92

Spieren en huid 98
De poten van de kat 101

Voorpoten 103

Voorpoten in driekwart aanzicht 106

Achterpoten 111

Achterpoten in driekwart aanzicht 114
Krijgsklauwen 119
De kattenstaart 127
Vachtdikte 135

HOUDINGEN EN ACTIES 143
De verschillende pootstappen 145
Jagen 151
Vechten 159

VERSCHILLENDE LEEFTIJDEN 169
Kittens in de kraamkamer 171
Leerlingenkrijgers 181



HET HOOFD VAN DE KAT

‘Toen Rufus zich omdraaide, zag hij een grote grijze 
vrouwtjeskat statig uit het struikgewas stappen. Ze was 

magnifiek. Er zaten witte haren om haar snuit en een lelijk 
litteken doorgroefde het haar op haar schouders, maar 

haar gladde, grijze vacht glansde zilver in het maanlicht.’

Warrior Cats, De wildernis in
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Een basis kattenhoofd
In dit deel is het vooral belangrijk dat je de structuur van 

het kattenhoofd onder de knie krijgt. 
De details leer je vanaf p. 49.
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Begin steeds heel zachtjes met potlood 
op papier. Teken een cirkel en verdeel 

die in vier gelijke delen. Dit is het 
hoofd.

Teken een kleinere cirkel onder het 
midden van de grote cirkel en verdeel 

ook die in vier gelijke delen. De 
middellijn van de kleine cirkel valt samen 
met die van de grote cirkel. In deze cirkel 

ga je de neus en mond tekenen.

Schets de neus recht in het midden van 
de kleine cirkel (zie "De kattenneus" op 
p. 69). Je kan hier natuurlijk ook mee 
variëren: teken de neus hoger of lager 

voor een ander effect. Experimenteer er 
op los!

Schets de snuit en de mond. Je kan het 
onderste deel van de kleinste cirkel nog 
eens horizontaal in twee verdelen. Ter 

hoogte van deze lijn moet de mond 
komen, maar die plaats verandert 

natuurlijk met de positie van de neus. 
Werk achteraf de hulplijntjes weg 

door voorzichtig te gommen of door 
ze te camoufleren met de vacht van de 

Clankat.

Het kattenhoofd  
in vooraanzicht



Probeer de eerste vier stappen al eens uit!

 Het kattenhoofd 
in vooraanzicht
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Teken de ogen op zo'n manier dat de onderkant ietsje onder de middellijn 
van de cirkel komt. Zorg ervoor dat ze een beetje schuin naar boven staan 

(zie "De kattenogen" op p. 49). De puntjes van de ogen raken de neus 
net niet, maar komen wel ter hoogte van de neusbrug.

Je kan hulplijntjes gebruiken om de oren te tekenen. Eén lijntje komt 
horizontaal boven de ogen. De twee andere lijntjes komen ter hoogte 

van de binnenkant van de pupillen.
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Probeer de volgende stappen hier maar eens zelf !

Dit lijkt al meer op een kattenhoofd!
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Teken nu de wangen. Je kan hierbij variëren in de vorm (mager 
of dikker, hoekig of rond, …), maar ook in de vacht (langharig of 

kortharig). Bij een langere vacht kan je best breder dan de cirkel van het 
basishoofd tekenen, om de dikte van de pels te benadrukken.

Teken de oren (zie "De kattenoren" op p. 61). Ze beginnen 
ongeveer ter hoogte van de bovenkant van de ogen en komen niet 
veel verder dan het midden van het oog. Naargelang de leeftijd en 

kenmerken van de kat, kunnen de oren groot of klein zijn.
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Wow, net echt!
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Werk je kattenhoofd af door haren te tekenen rond de ogen, neus, 
wangen en voorhoofd. Probeer de vachtrichting telkens zo logisch 
mogelijk te laten volgen… Of net niet natuurlijk! In dat geval krijg 

je een ruwe, vuile vacht!

Teken de snor met rijen puntjes aan elke kant. Teken ook de 
snorharen. Dat mogen er best veel zijn. Probeer zo fijn mogelijk 

te tekenen. Katten hebben ook enkele tastharen boven hun ogen. 
Teken deze er ook zeker bij. 
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Test hier alle stappen die je hebt geleerd.
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