Minimalistische line art in boho-stijl

3 0 M IN

Minimalistische tekeningen veroveren nu de interieurs over de hele wereld en geven je een tijdloze elegantie.
"One-Line-Art" wordt deze tekentechniek genoemd, die in slechts één vloeiende lijn wordt getekend. We laten je hier
zien hoe het werkt en hebben drie inspirerende tekeningen voor je eigen line-artkunstwerken voorbereid.

Een bijdrage van Claudia

Stap-voor-stapuitleg
Gezicht in line art

1
Druk het sjabloon af. Arceer de achterkant van het
sjabloonmotief gelijkmatig met een zacht potlood (bijv.
Mars Lumograph 5B).

2
Leg het sjabloon (met de voorkant nog boven) precies
passend op het tekenpapier. Trek vervolgens met het
scherpe potlood (Noris, HB) het motief over. Zo breng je
het motief over op het papier. Voordat je het sjabloon
verwijdert, til je de onderste hoek omhoog en controleer
je of alle lijnen zijn overgebracht op het papier.
Tip: Oefen voordat je de afbeelding op schetspapier
tekent, de lijnen, golven en krullen om je pols los te
maken en vertrouwd te raken met de pigment liner.

3
Begin met het tekenen van de plant. Trek de lijnen
langzaam over, blad voor blad. Pauzes kun je maken in
de hoeken of daar waar de lijnen elkaar kruisen.
Teken daarna het gezicht. Gum tot slot alle potloodlijnen
voorzichtig weg.

Overzicht van het materiaal

Bloemen in line art

1
Druk het sjabloon af. Knip het motief tot een formaat van
20,8 x 20,8 cm. Arceer de achterkant van het
sjabloonmotief gelijkmatig met een zacht potlood (bijv.
Mars Lumograph 5B).

2
Leg nu het sjabloon (met de voorkant nog boven)
precies passend op het tekenpapier. Trek vervolgens
met een scherp, hard potlood (Noris, HB) het motief
over.
Zo breng je het motief over op het papier. Voordat je het
sjabloon verwijdert, til je de onderste hoek omhoog en
controleer je of alle lijnen zijn overgebracht op het
papier.

3
Begin de tekening te maken met de pigment liner bij de
middelste bloemknop. Zet de stift aan het begin van het
blad neer en trek de lijn naar boven toe. Als je pauzes
moet inlassen, kun je het beste stoppen op hoeken of
daar, waar de lijnen elkaar kruisen.
Trek de andere bloemen op dezelfde manier over. Tot
slot gum je alle zichtbare potloodlijnen voorzichtig weg.

Overzicht van het materiaal

Monsterabladeren in line art

1
Druk het sjabloon af. Arceer de achterkant van het
sjabloonmotief gelijkmatig met een zacht potlood (bijv.
Mars Lumograph 5B).

2
Leg het sjabloon (met de voorkant nog boven) precies
passend op het tekenpapier. Trek vervolgens met het
scherpe potlood (Noris, HB) het motief over. Zo breng je
het motief over op het papier. Voordat je het sjabloon
verwijdert, til je de onderste hoek omhoog en controleer
je of alle lijnen zijn overgebracht op het papier.
Tip: Oefen voordat je de afbeelding op schetspapier
tekent, de lijnen, golven en krullen om je pols los te
maken en vertrouwd te raken met de pigment liner.

3
Trek nu met de zwarte pigment liner in een dikte naar
keuze langzaam de lijnen van het bovenste blad over.
De vorm van de punt maakt dynamische lijnen in
verschillende dikten mogelijk, die goed bij het motief
passen.
Werk van links naar rechts en van boven naar beneden.
Trek nu de onderste bladeren over. Tot slot gum je alle
potloodlijnen voorzichtig weg.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

Aantal

pigment liner 308 Fineliner - STAEDTLER box bevat 8 geassorteerde
lijnbreedten (0,05/0,1/0,3/0,5/0,7/1,0/2,0/0,3-2,0)

308 SB8

1

Noris® 120 Potlood - Single HB

120-2

1

Mars® Lumograph® 100 Topkwaliteit potlood - Single 5B

100-5B

1

STAEDTLER® 512 Dubbele slijper met potje - Single STAEDTLER design,
voor standaard grafietpotloden en jumbo grafiet- en kleurpotloden

512 001

1

Noris® 965 Hobbyschaar - Blister bevat schaar met lengte 17 cm

965 17 NBK

1

Mars® 562 04 F Plexiglas - liniaal - Single lengte 30 cm

562 04-30F

1

Anderen kochten ook:
Kopie van de sjablonen, papierformaat A4 (min. 100 g/m²), papierformaat 20,8 x 20,8 cm (min.
100 g/m²)
,

