
Mood tracker  

 

Vandaag gaan we weer een mood tracker maken. Een mood tracker zorgt ervoor dat je je 

bewuster bent van je emoties, omdat je per dag nadenkt over de emoties die je hebt gehad 

en deze bijhoudt op de daarvoor bestemde pagina. Daarnaast kan een mood tracker je veel 

inzicht bieden in jezelf, omdat je na een paar maanden kunt kijken of je een patroon ziet in 

je emoties en of die bijvoorbeeld veranderen gedurende seizoenwissels of stressperiodes.  

 

Elke mood tracker heeft een legenda, hierin bepaal je de kleur die bij je emoties hoort. Zo zie 

je bijvoorbeeld in deze legenda dat een blije smiley de kleur geel heeft gekregen en dat elke 

andere smiley weer een eigen kleur heeft. Elke dag kleur je een vakje op de pagina in, in de 

kleur van de emoties die je die dag hebt gehad. Op deze pagina staan 31 bloemen, dus elke 

dag kleur je een bloem in.  

 

 

 

 

 

 

 

 



We beginnen met de linkerpagina.  

 

Stap 1) Schets een lange lijn met licht 

gebogen bochten, dit wordt de steel. 

Zorg ervoor dat je aan de linkerkant 

genoeg ruimte overhoudt om later de 

bloemen te schetsen.  

 

Stap 2) Schets de kortere steeltjes van 

de bloemen. Bepaal daarna waar je de 

blaadjes en de verschillende bloemen 

schetst.  

 

Stap 3) Schets de ‘To Do’ aan de 

bovenkant van de pagina. Deze tekst 

kan door de bloemen niet helemaal in 

het midden gezet worden, dus 

verschuif dit iets naar rechts.  

 

 

 

 

Stap 4) Wanneer je tevreden bent met je schets, trek je deze over met zwarte pen/fineliner 

of gele, groene, blauwe en roze stift en vul je de vlakken in zoals op deze foto. De lege 

vlakken vul je allemaal met de groene stift in en ook de letters van ‘To Do’ omlijn je met 

groene stift.  

 

Stap 5) Laat de pagina daarna goed drogen en trek de zwarte accenten in de bloemen over. 

Een voorbeeld hiervan zie je op de overzicht foto op de eerste pagina. 

 

Stap 6) Laat de pagina opnieuw goed drogen en gum de potloodlijnen weg. Wil je geen 

gumresten dan kun je gebruik maken van kneedgum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We gaan verder met de rechterpagina.  

 

Stap 7) Schets de steel en de takken. Schets 

daarna de blaadjes en de bloemen. Zorg ervoor 

dat je 31 bloemen tekent, zodat je voor elke dag 

van de maand een bloem in kunt kleuren.  

 

Stap 8) Schrijf aan de bovenkant van de bladzijde, 

in het midden, de tekst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 9): Wanneer je tevreden bent met je 

schets, trek je deze over met zwarte of 

groene pen/fineliner en vul je de vlakken 

in zoals op deze foto. Laat de pagina 

daarna goed drogen en gum de 

potloodlijnen weg. Wil je geen gumresten 

dan kun je gebruik maken van kneedgum. 

 

Stap 10): Teken als laatste met zwarte 

pen/fineliner de smileys in de 

linkeronderhoek en vul hiernaast een 

vierkantje in met verschillende gekleurde 

stiften. Je kunt ervoor kiezen om dezelfde 

kleuren te gebruiken, maar je kan 

natuurlijk ook andere kleuren kiezen.  

 


