
Tessaas tip!

LES 2, HET TEKENEN VAN EEN
PLATTEGROND OP SCHAAL

In deze les gaan we een plattegrond inladen en
overtekenen. Het allerbelangrijkste van deze les zit
in het begin: de plattegrond op schaal in je
programma zetten. Als dit niet goed gaat, teken je
op de verkeerde schaal en adviseer je mensen de
verkeerde afmeting van meubels. Bij de les vind je
de plattegrond zoals hieronder die we gebruiken
voor onze tekening in de les. Download het bestand
op je iPad (deze staat nu in je fotogalerij) en laad
deze in je document. Een .jpg of .png bestand kun
je zonder problemen inladen. Helaas laadt de app
nog geen .pdf bestanden in. 
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Toelichting  / theorie tekenen op schaal

Een plattegrond van een gemeubileerde woning
teken je uiteraard niet op ware grootte maar ‘op
schaal’. De schaal geeft de verhouding weer tussen
de afmetingen van de objecten en de werkelijke
afmetingen.
Wordt een plattegrond op schaal 1:50 getekend,
dan doe je dit met de meubels en accessoires ook
zo. Er bestaan veel verschillende schalen echter er
zijn er 3 die het meeste worden gebruikt, namelijk:
1:50, 1:20 en 1:100

Ik teken zelf bijna alle plattegronden in de schaal
1:50. Soms worden hele grote huizen getekend op
schaal 1:100 en een kleine ruimte zoals een
badkamer of toilet teken je vaak op schaal 1:20. 

Hoe reken je nu de schaal om?

Voorbeeld, je tekening is schaal 1:50. Je meet
hierin een tafel van 4 cm. 1 cm is in werkelijkheid
50 cm, dus de tafel is in werkelijkheid 200cm.

Je vermenigvuldigt de maat die je meet (4 cm)
met de schaal (50) 4 cm x 50 cm is 200 cm.

In de community op instagram vind je, net als bij deze les, nog een aparte losse
video waarin ik je het verschalen nogmaals uitleg. Handig voor als je het even niet
meer weet en zo hoef je niet de hele les terug te kijken. 



Tessaas tip!

LES 2, STAPPENPLAN PLATTEGROND
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Check mijn favoriete penselen in de highlights op Instagram:
@tessaas_community

Hieronder vind je een compleet uitgewerkt stappenplan.
Volg deze stappen in het begin stap voor stap zodat je een goede methode aanleert hoe je de
plattegrond tekent. Uiteindelijk heb je dit niet meer nodig en kun je dit uit je hoofd. 
 
Stap 1
Importeer (of maak een foto of screenshot) van een (eenvoudige) plattegrond die
je wilt gaan tekenen. Let op: als je een foto maakt, zorg er dan voor dat de lijnen
niet schuin lopen, eigenlijk is het dan beter om de plattegrond te scannen. Ik gebruik hier zelf
de Office Lens app voor, maar je kunt de plattegrond ook scannen met de printer.
Stap 2
Plaats hem vullend op je blad en zorg dat de maten er nog bij staan.
Stap 3
Zet het percentage van je tekening (zoom) op 100%.
Vergroot of verklein je tekening nu zo dat de schaal (1:50) klopt.
Stap 4
Maak deze laag wat transparanter (opacity) en maak een nieuwe laag aan die erboven komt
te liggen.
Stap 5
Kies de juiste pen, dikte en kleur en teken de tekening over door middel van de
lineaal of predictive stroke. Zorg ervoor dat de hoeken elkaar kruisen, zodat je het
straks makkelijk kunt vullen. Teken muren, deuren en ramen.
Stap 6
Zet de onderliggende laag uit en positioneer je tekening nog even goed op het
blad. Pas hierna de onderliggende laag nog even aan en zet hem weer uit. Dit positioneren
kun je eventueel ook in het begin al doen. 
Stap 7
Nu gaan we de muren vullen. Met de selectietool, het toverstafje, selecteer je alle
muren die je wilt gaan opvullen. Zorg ervoor dat het ‘plusje’ aanstaat, zodat je de
selecties kunt bundelen. Als je alle muren geselecteerd hebt, maak je een nieuwe
laag aan die je onder de ‘lijnenlaag’ sleept.
Stap 8
Vul de selectie met een kleur naar keuze met het emmertje. Klaar!



Opdracht 3

Ga op zoek naar een eenvoudige plattegrond, bv. op Funda. 
Laad deze in je programma en teken hem over volgens het stappenplan. 
Hoe meer je oefent, hoe sneller het gaat.

Succes! 

OPDRACHT 3  
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