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Stap 1: start het online programma Picasso Head 

• Surf naar digitips.be >> tweede graad >> varia 

>> creatief  … klik op de startknop bij Picasso 

Head. 

of 

Typ in google “Picasso head” en zoek de juiste 

website. 

• Wacht tot Mr Picasso start, klik op play. 

Stap 2: maak je tekening 

 
Stap 3: wissen, bewaren of verzenden 

• Tekening klaar? Hou een toonmoment en wis daarna de tekening met de knop 

“start over” rechts onderaan  

• Je kan de tekening ook bewaren in de galerij van MrPicassoHead,  

klik op “save/mail this painting”, typ een naam en typ een e-mailadres (waarop je 

dan de link naar jouw tekening krijgt … als het lukt)  

• Je kan de tekening ook bewaren op je klembord met 

de PrtScr-toets(schermafdruk, print screen) –en dan 

de tekening plakken in Word of in Paint, bijsnijden en 

opslaan 
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Engels Nederlands  

Add to 

canvas. 

Voeg toe aan je 

doek. 

Kies uit, klik op een vorm en sleep die naar je doek. 

faces gezicht 

eyes ogen 

noses neus 

 
lips lippen 

ears oren 

eyebrows wenkbrauwen 

 
hair haar 

abstracts abstracte vormen 

  

klik op een vorm 

 

sleep die naar je 

canvasdoek 

signature handtekenen – werk 

signeren 

Vul je naam in. 

sign: naam plaatsen op 

het doek 

cancel: niet plaatsen 

 

 
color Kleur kiezen 

Scale up vergroten 

Scale down verkleinen 

rotate draaien 

Bring forward naar de voorgrond brengen 

 

Send backward Naar de achtergrond sturen 

flip spiegelen 

 

delete verwijderen 

Selecteer  

• klik op een figuur in je canvas 

• je ziet een groene kader 

 

Klik op de knop 

• bekijk resultaat, klik nogmaals 

voor meer 

Verplaatsen 

• sleep naar andere plaats 

cancel annuleren  

   

Kleuren kiezen 
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• Klik in 1 of in 3 een hoofdkleur. 

• Verfijn door in 1 of in 2 te 

klikken. 

• Bekijk in 4 de kleur die je kiest 

• (Je leest meteen ook de 

kleurcodes.) 
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