
Leren iLLustreren
Hoe begin je?



Ben je kLaar om te Beginnen?
In deze blog heb je kunnen lezen over obstakels die er kunnen zijn om te beginnen met 
illustreren. Wij geven je tips om die obstakels aan de kant te schrijven en van start te gaan. 
Bekijk de blog nog even als je niet weet waar dit over gaat. 

Wat HeB je nodig?
Het illustreren begint bij schetsen. Voor het schetsen heb je papier en potlood nodig. Je kunt 
heel veel verschillende soorten papier en potloden gebruiken. Het verschilt per persoon 
welke potloden en papier je fijn vindt om te gebruiken. We leggen hieronder de verschillen 
uit.

H - potloden
Dit zijn harde potloden. Hoe hoger het nummer wat erbij staat (van 1H tot 9H), hoe harder 
het potlood. Deze potloden zijn erg geschikt voor precieze lijnen en daarmee geschikt voor 
allerlei constuctietekeningen.

B - potloden
Dit zijn zachte potloden. Hoe hoger het nummer wat erbij staat (van 1B tot 9B), hoe zachter 
het potlood. Deze potloden zijn erg geschikt voor het tekenen van tonen, texturen en diepte. 
De lijnen zijn vaak donkerder dat H potloden. Het HB potlood zit tussen beide categorieën in. 

Gewicht papier
Papier heeft gewicht. Hoe werkt dat? Het gewicht van papier wordt gemeten in het aantal 
grammen per vierkante meter (g/m²) van het A0 formaat. Voor brieven wordt vaak 80 grams 
papier gebruikt, dit is het standaard soort papier. Tekenpapier is iets dikker, om kreuken en 
doordrukken tegen te gaan. Wij vinden 120 grams tekenpapier heel fijn werken. 

Ruitjes- en stippenpapier
Als je net begint kan het best spannend zijn om op blanco papier te beginnen. Dan is 
ruitjes- of stippenpapier ideaal. Dit papier is vaak 80 of 90 grams papier. Wij vinden dit als 
schetspapier ideaal en maken dan onze uiteindelijke schets op 120 grams blanco papier. 

Dummy
Je kunt ook een leeg tekenboekje kopen, een dummy. Hierin kun je illustraties schetsen 
en uitwerken. Het voordeel is dat je alle tekeningen bij elkaar hebt. En is een illustratie niet 
helemaal gelukt? Dan kun je er altijd een pagina uitscheuren.
 
Wil je extra materiaal aanschaffen?
 Als wij aan iets nieuws gaan beginnen, willen wij altijd iets aanschaffen. Als we willen 
beginnen met een nieuw haakproject, kopen we wol (terwijl de kast vol ligt). Als je we gaan 
bullet journalen, kopen we een bullet journal (terwijl we heel veel lege notitieboekjes hebben). 
Herkenbaar? 

Hoe komt dat toch? Het lijkt alsof we dan een stok achter de deur nodig hebben om echt te 
beginnen. Als je echt aan de slag wilt met illustreren (en je wilt nog iets aanschaffen), denk 
dan aan de volgende dingen:

dit is Van:

http://www.hemelsblauw.net/diy-leren-illustreren/


• Elastomap/dummy: Zorg ervoor dat  je alle tekeningen die je maakt in deze map of dummy 
bewaart. Ook als je ze niet mooi vindt. Het is heel leuk om na een maandje of jaar nog 
eens terug te kijken en je ontwikkeling te zien.

• Gum: Koop een goede gum. Een goede gum is zacht en flexibel. Wij zijn fan van de 
kneedgum van Faber Castell en de gewoon witte gum van Bruynzeel. Het helpt strepen 
en kreukels te voorkomen.

• Ons e-book ‘Stap voor stap leren illustreren - Deel 1’ voor maar €8,95: Als je ons 
e-book download en ermee aan de slag gaat, verzekeren we je ervan dat je daarna kunt 
illustreren. Het kan lastig zijn om aan de slag te gaan, ook al heb je onze tips gelezen. In 
het e-book ‘Stap voor stap leren illustreren’ - Deel 1 vind je 90(!) stappenplannen om de 
leukste illustraties te maken. De thema’s van dit deel zijn: feest, voorwerpen, zomer en 
natuur. Deel 2 komt uit in december 2017. 

Hoe iLLustreer je?
Onderwerp
Kies eerst een onderwerp en houdt het makkelijk. Kies geen saai landschap of een grote 
groep leeuwen om na te tekenen, dat is veel te ingewikkeld. Kies een onderwerp wat je goed 
kent, bijvoorbeeld iets wat je in huis hebt. 

Belangrijke kenmerken
Daarna ga je bedenken wat de belangrijkste kenmerken zijn van jouw onderwerp. Misschien 
is de vorm of een tekst op het voorwerp erg kenmerkend. Als je dat tekent, heb je kans dat 
het goed lukt, omdat het herkenbaar is.

Oefenen
Ga tekenen en houdt je gum in de aanslag. Teken en gum net zoveel, totdat je tevreden bent. 
Illustreren is iets waar je beter in kunt worden als je het vaker doet. Oefening baart kunst. 
Goed kijken is heel belangrijk. Omdat we van sommige onderwerpen precies denken te 
weten hoe het eruit ziet, kijken we soms niet goed meer. 

http://www.hemelsblauw.net/e-book-illustreren-deel-1/
http://shop.hemelsblauw.net/product/e-book-1/


TIP: Maak eens een foto van je onderwerp en draai de foto om. Teken nu de foto na, je 
zult zien dat je nu veel meer moet kijken. Draai de tekening om. Hoe is hij geworden? 

Verhoudingen
Het is soms heel lastig om de verhoudingen te bepalen. Gebruik dan je potlood als richtlijn. 
Zet het onderwerp op een afstand je van je neer. Houd je potlood met gestrekte arm voor je. 
De onderkant van dat wat je wilt meten houd je gelijk aan de onderkant van je potlood. Met 
je vingers bepaal je de bovenkant van dat wil je wilt meten. Leg vervolgens (zonder los te 
laten) het potlood op het blad en vergroot bijvoorbeeld 2x. Je kunt zo ook de schuinte van 
jouw voorwerp bepalen. Houd je potlood langs de schuinte van het voorwerp en leg ‘m zo 
ook op je blad. Ideaal toch?

Afwerken
Als je zeker weet dat je illustratie goed is, kun je ‘m overtrekken met bijvoorbeeld een fineliner. 

TIP: Als je van te voren al weet dat je met een stift wilt werken die doordrukt, houd 
daar dan rekening mee bij de papierkeuze. 

Laatste check
Twijfel je nog? Laat je tekening aan iemand anders zien en vraag wat ze zien. De ideale 
test! Je kunt je tekeningen natuurlijk ook met ons delen, zomaar voor de leuk of voor advies. 
We helpen je graag! Je deelt je foto’s het gemakkelijkst via Instagram of Facebook met 
#lerenillustreren en tag ons er even in!

WiL je nog een stapje Verder gaan? 
En stap voor stap illustraties leren maken? Koop dan hier ons e-book door op de 
afbeelding te klikken!
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