
Gepersonaliseerd notitieboekje in graffitistijl

Weg met die saaie notitie- en schetsboeken: met de Lumocolor-markeerstiften verander je de voorkant van je
notitieboekje in een trendy blikvanger! Deze tutorial laat zien hoe je snel en eenvoudig een gaaf streetart-motief en je

graffiti-geïnspireerde naamtag op de voorkant tovert. 
Jaloerse blikken gegarandeerd!

40 MIN

Stap-voor-stapuitleg

https://www.staedtler.com/be/nl/


Druk op papier het sjabloon af van het achtergrondmotief
en de benodigde letters voor de naam. Afhankelijk van
de grootte van je notitieboek kun je het sjabloon groter of
kleiner maken.

Knip de letters uit en plak ze in de juiste volgorde met
een plakstift op het papier met het achtergrondmotief.

1

Nadat je nog enkele lijnen om je naam hebt getrokken,
kun je nu met een zacht potlood rijkelijk de achterkant
van het sjabloon arceren. Zo kun je het motief eenvoudig
en snel op de voorkant van je notitieboek afzetten.

2

Leg het sjabloon met het achtergrondmotief en de naam
- met de gearceerde kant naar beneden - in het midden
op de voorkant van het notitieboekje. Zet het blad vast
met tape, zodat het niet verschuift.

Trek de contouren over met een scherp potlood. Zo
breng je het motief over op het papier. Verwijder het
sjabloon en verwijder indien nodig lijnen die elkaar
overlappen.

3

Kleuren op hun plaats, klaar, af! Kleur de vlakken met de
gekleurde Lumocolor-markeerstiften in. Gebruik eerst de
lichte kleuren en dan de donkere kleuren. Zo voorkom je
dat de kleuren in elkaar overlopen en er ongewenste
kleurverlopen ontstaan.

Tip: Geef je naamtag een driedimensionale look: ga
voor lichtpunten door onbeschilderde, witte plekken open
te laten.

4



Trek met de zwarte Lumocolor-markeerstift de contouren
van je motief over en voeg daar verdere details aan toe,
zoals arceringen. Maak tot slot een bakstenen muur
achter je motief. En klaar is je graffiti-geïnspireerde
notitieboekje!

Tip: Deze liefdevol gemaakte street-savvy notitieboekjes
zijn ook perfect om cadeau te geven aan vrienden en
familie!

5

Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

Lumocolor  permanent pen 318 Permanente universele pen F -
STAEDTLER box Bevat 8 geassorteerde kleuren

318 WP8-1 1

Mars  Lumograph  100 Tekenpotlood - 6B, per stuk 100-HB 1

Mars  Lumograph  100 Tekenpotlood - 8B, per stuk 100-8B 1

Noris  965 Hobbyschaar - Blister bevat schaar met lengte 17 cm 965 17 NBK 1

Mars  plastic 526 50 Gum van premium kwaliteit - Blister bevat 1 gom 526 50 526 50 BKD 1

Mars  563 Aluminium liniaal - Single lengte 30 cm 563 30 1

Anderen kochten ook:

notitieboekje (licht van kleur), plakband, plakstift
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/universele-stiften/lumocolor-permanent-pen-318-permanente-universele-pen-f-318-wp8-1/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/mars-lumograph-100-topkwaliteit-potlood-m100/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/mars-lumograph-100-topkwaliteit-potlood-m100/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/knutselen/noris-965-hobbyschaar-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/gummen/mars-plastic-526-50-gom-van-premium-kwaliteit-526-50-bkd/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/technisch-tekenen/linialen-en-geodriehoeken/mars-563-aluminium-linaal-563-30/

