
1. Vouw het a4tje 
dubbel.

2. Vouw het a4tje nog 
een keer dubbel, maar 
dan over de lange zijde.

Een zine is een mini-magazine over iets wat jij interessant 

vindt. Je kunt een zine maken over wat het met je doet om 

de hele tijd thuis te moeten blijven en niet naar school te 

kunnen. Misschien heb je wel tips voor andere mensen? Het 

onderwerp kan echt vanalles zijn. Zo kun kun je ook een zine 

maken over je familie of je favoriete eten of over wat jouw 

linkersok meemaakt op een dag. 

Wat heb je nodig?

A4 papier (in welke kleur je maar wilt), een schaar, lijm en 

tijdschriften/kranten om plaatjes uit te halen.

Hieronder zie je hoe je jouw zine vouwt van één a4tje en kun 

je daarna jouw zine vormgeven zoals jij dat zou willen.

Veel plezier!

EEN ZINE 

3. Vouw de zijkanten 
naar het midden toe.

4. Nu heb je als het 
goed is acht vakjes op 
je a4.

6. Vouw het a4tje nu 
dubbel over de lange zijde.

7. En duw de zijkanten 
naar elkaar toe zodat 
je een soort + vorm 
krijgt.

8. Als laatste vouw 
je voor en achterkant 
met de pagina’s 
ertussen.

5. Vouw je a4 nog een 
keer dubbel en knip een 
opening zoals op de 
afbeelding hierboven.

Nog een paar tips

Experimenteer met tekst en afbeeldingen op de pagina’s. Je 

kunt ook nog tekenen over de collages of plaatjes die je in jouw 

zine hebt geplakt. Zo krijgt jouw zine een hele eigen stijl. 

Maak een aantrekkelijke voorkant waarop je meteen kunt zien 

waar jouw zine over gaat. Je kunt hier ook experimenteren met 

mooie letters schrijven of letters uit tijdschriften te knippen.

Je kunt er meerdere maken en ze bijvoorbeeld opsturen naar 

je familie en vrienden. Ze vinden het vast leuk om post van jou 

te krijgen!


