
Japandi Look – DIY-tekening in groot formaat

Japandi: Japanse esthetiek gecombineerd met de gezellige, maar minimalistische Scandinavische interieurstijl. Wat
deze twee stijlen onder andere gemeen hebben: rechtlijnigheid, functionaliteit en kwaliteit. 

Dit grote formaat canvas past perfect binnen dit thema. Door de royale afmetingen en het geometrische patroon
brengt dit niet alleen meer harmonie in je woonruimte, maar de tekening doet ook denken aan de mooie

grindoppervlakken van Japanse Zen-tuinen, die al rust creëren als je er alleen maar naar kijkt. Voor het vormgeven
van je canvas heb je een Lumocolor permanent marker nodig waarmee je, volgens het idee van de Japanse Wabi
Sabi, de lijnen niet perfect hoeft na te tekenen. Door de verschillende lijndiktes wordt de tekening nog levendiger,

maar verliest niets van zijn rustgevende werking.
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Een bijdrage van Vera

Stap-voor-stapuitleg

Wikkel het touwtje twee tot drie keer stevig om het
voorste uiteinde van het potlood en knoop het goed vast.
Schuif het touwtje daarbij zo ver mogelijk naar de punt.
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Bepaal voor het geometrische patroon met bogen met
een grote liniaal of meetlint het midden van je tekening
en markeer dit met het potlood (1e middelpunt).
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Trek de lijn verticaal naar de rand van het canvas tot je
de grootste gewenste boog hebt. Plaats vervolgens
markeringen voor de andere bogen. Wij hebben gekozen
voor een afstand van 4 cm en een maximale straal van
32 cm en daarom hebben we bij 32, 28, 24, 20, 16, 12
en 8 cm een markering op de middellijn gezet.
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Om de bogen te tekenen, bevestig je het potlood dat aan
het touwtje is bevestigd met punaises op het 1e
middelpunt van het canvas. Let er daarbij op dat het
touwtje net zo lang is als de eerste markering op je
middellijn. Teken nu een halve cirkel tot aan de
canvasrand en herhaal het geheel voor alle andere zes
markeringen. Bij de langere bogen ga je op dezelfde
manier te werk en bevestig je het touwtje aan het
potlood weer in het midden op het canvas.
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Trek na het tekenen van de halve cirkels de lijnen door
tot aan de rand van het canvas met behulp van een
geodriehoek of liniaal.
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Met de Lumocolor permanent marker met dikke punt trek
je nu alle bogen twee tot drie keer na. Voor een
imperfecte Wabi Sabi-look trek je de lijnen daarbij losjes
met een lichte, ongelijkmatige golfvorm. Kleur eventuele
haperingen met de Lumocolor permanent marker in.
Klaar is je minimalistische, moderne tekening in Japandi-
look!

6



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

Lumocolor  permanent marker 352 Permanente markeerstift met ronde punt
- Single zwart

352-9 1

Noris  120 Grafietpotlood - Single 2B 120-0 1

Mars  plastic 526 50 Gum van premium kwaliteit - Single afmetingen: 65 x 23
x 13 mm

526 50 1

Anderen kochten ook:

1x canvas (bijv. 100 x 120 cm), 1x touwtje en punaises (bij een kleiner stuk canvas is een
passer voldoende), 1x grote geodriehoek en/of meetlint

®

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/permanent-marker/lumocolor-permanent-marker-352-permanent-marker-met-ronde-punt-m352/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/noris-120-potlood-m120/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/gummen/mars-plastic-526-50-gom-van-premium-kwaliteit-526-50/

