
STAPPENPLAN 
RAAMTEKENING MAKEN
(printen + plakken + overtekenen = KLAAR!)

MATERIAAL:

- printer 
- schaar 
- tape
- krijtstiften
- stukje karton of papier om je stift te pompen en te testen
- enkele wattenstaafjes
- keukenpapier voor grotere vlekken.
- eventueel een fijne handschoen

1. Download de pdf die bij jouw printer past. Kies A4 printer of A3 printer.
 TIP: Ja, het klopt dat alles in spiegelschrift staat. :-)

2. Open de pdf en print het sjabloon op A4- of op A3-papier.

  A. Bij grotere sjablonen zitten er meerdere pagina’s in de pdf. Print alle pagina’s. 
  B. Knip de pagina’s uit op de buitenste rand en stel de puzzel samen tot één beeld. 
  C. Kleef de puzzelstukken goed aan elkaar vast met tape.
  D. Je sjabloon is klaar om te gaan overtekenen! 

VOORBEREIDING:

1. Zorg ervoor dat de binnenkant van je raam  
 gewassen is, anders kleurt de witte verf helemaal 
 grijs. Als de tekening er op staat kan je even je 
 raam niet wassen.  
2. Zorg ervoor dat het raam helemaal droog is.
3. Leg je materiaal klaar voor je begint te tekenen.

A B C D

3. Schik nu het sjabloon ergens op een leuke plaats op de buitenkant van je raam. 
 Gebruik hiervoor tape dat gemakkelijk terug van je ramen kan.
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4. Neem nu je krijtstift en teken de illustratie over langs de binnenkant van je raam. 
 Je kan kiezen om in 1 kleur te werken, maar test gerust ook eens met een extra kleur erbij. 

5. Vergeet niet te genieten tijdens het tekenen. :-)

6. Klaar? Dan kan je het sjabloon wegnemen en zie je het resultaat! Super gedaan!

7. Neem nu een foto van je creatie en post het op Instagram of Facebook. 
 Ik ben altijd heel benieuwd hoe jouw raamtekening er uit ziet, én of je genoten hebt van het raamtekenen.  
 Deel het met mij via facebook of instagram met de hashtag #illustralies_DIY en tag mij: @illustralies

 Ik reshare zoveel mogelijk de berichtjes van iedereen die een DIY-raamtekening maakt met mijn sjablonen. 
 Een klein beetje reclame geeft altijd een duwtje om verder te kunnen groeien. 
 Af en toe pik ik er de leukste uit en ontvang je een leuk geschenkje in je brievenbus.

TIP: Bij dubbel glas kan het soms wat lastig zijn om over 
te tekenen. Sluit dan één oog tijdens het tekenen.

TIP: Gebruik niet té veel kleuren, anders wordt de tekening te 
druk en minder duidelijk.

TIP: Mocht je een fout gemaakt hebben zijn, dan kan je  
met een wattenstaafje stukjes verf terug uitgummen.  
Maak eventueel het wattenstaafje even nat. Een vel  
keukenpapier kan ook handig zijn bij grotere vlekken.

Volg ‘illustralies’ op instagram of facebook
en download als eerste de nieuwste raamtekensjablonen

  
www.illustralies.be  

    illustralies
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EXTRA TIPS EN HELPERTJES
Is het wat moeilijk om over te tekenen bij dubbelglas ?
Bij dubbel glas kan het inderdaad soms wat lastig zijn om over te tekenen.  
Sluit dan één oog tijdens het tekenen.

Glijdt je hand niet goed over het glas ?
Trek bij het tekenen een handschoen aan, dan glijdt je hand gemakkelijk over het raam!

Zwaartekracht tip
Probeer tijdens het tekenen de stift niet te lang ondersteboven te houden. De verf in de stift is 
nl. vloeibaar en loopt dus altijd naar beneden. Als je je stift te lang ondersteboven houdt,  
zal de verf er niet meer uitvloeien.

Wat doen in geval er te weinig verf uit de stiftpunt komt ?
Als de punt van je stift te droog wordt, of er komt te weinig verf uit je stift, dan moet je de stift 
opnieuw pompen. Doe dit op een papiertje of kartonnetje. Zo zorg je ervoor dat de punt mooi 
vochtig blijft. Leg daarom altijd een testpapiertje naast je terwijl je aan het tekenen bent.

Welke dikte van stift moet ik gebruiken ?
Voor grote tekeningen gebruik je beter een dikke stift (8 mm). Voor de kleinere formaten en  
fijne lijnen gebruikje de stift van 2,5 mm, met ronde punt.

Wil je graag extra kleur in de tekening ?
Test zeker eens uit met een extra kleurtje. Heel leuk zelfs!
TIP: Let wel op dat je niet té veel kleuren door elkaar gebruikt, anders wordt de tekening te druk 
en wordt ze minder duidelijk.

Een foutje tijdens het tekenen? 
Gebruik dan een wattenstaafje om je tekening bij te werken. Maak het wattenstaafje een beetje 
nat als de tekening al droog is. Een vel keukenpapier kan ook handig zijn bij grotere vlekken.

VEEL PLEZIER !


