
LES 3, HET TEKENEN VAN TEXTUREN,
STRUCTUREN EN MATERIALEN 

In deze les tekenen we verschillende vloeren, zoals een eiken houten vloer en een  gietvloer. Van de
gietvloer maken we later een tegelvloer. Deze vloeren voegen we toe aan onze bibliotheek en ik zal je
vertellen hoe je een bibliotheek kunt gaan maken en uitbreiden. Ook gaan we op een eenvoudige manier
stof tekenen en laat ik je zien hoe je een marmerstructuur tekent. 

Teken je met me mee?

Hieronder staan een aantal voorbeeldfoto’s van Pinterest van een gietvloer, een tegelvloer en een houten
vloer die ik heb gebruikt ter inspiratie.
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Tessaas tip!
Werk slim en dupliceer er op los! 



LES 3, STAPPENPLAN VLOER
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Stap 1 
Maak een nieuwe schetslaag en teken hierop met de ‘Paint tapered’ penseel met dikte 1,5-2
op de juiste schaal de afstand van een aantal planken. Hoe dik is een gemiddelde plank? En
hoe lang? Denk hier van te voren over na en zoek dit op, zodat je het ook echt op schaal
tekent. Zet een aantal (stuk of 7) streepjes met je lineaal.
Stap 2
Maak deze laag semi transparant en maak een nieuwe laag aan. 
Sleep deze nieuwe laag boven de schetslaag en zet de schetslaag op slot.
Stap 3
Trek lijnen met de predictive stroke of lineaal en zorg ervoor dat deze lijnen verder gaan dan
het benodigde vloeroppervlak. Teken ongeveer 7-10 planken.
Stap 4
Dupliceer deze laag en verplaats hem met dezelfde afstand tussen de planken. Merge
(samenvoegen) deze laag dan met de andere laag. Doe dit zo vaak als nodig is.
Stap 5
Maak een nieuwe laag, sleep deze onder de strepenlaag en selecteer een groot vlak. Indien je
direct in je plattegrond werkt moet dit vlak groter zijn dan je vloeroppervlak.
Stap 6
Vul deze laag met een gewenste kleur met het emmertje en laat de selectie nog even
aanstaan. Maak weer een nieuwe laag en zorg dat deze boven de kleurlaag zit.
Stap 7
Selecteer een donkerdere kleur, ga naar de design pencil (potlood) en zet de maat ongeveer
op 50. Maak dan binnen de selectie ‘strepen’ alsof het houten planken zijn. Herhaal dit ook
met een lichtere tint. Doe dit uit de hand en niet ‘te netjes en te strak’.

Extra:
Stap 8
Kopieer de ‘strepenlaag’, zet hem boven de andere strepenlaag en ga naar de HSL
adjustments. Maak de laag wit dmv de ‘lightness’ volledig naar rechts te schuiven.
Stap 9
Verplaats de witte laag een klein beetje naar boven of naar beneden zodat het lijkt alsof er
licht valt op de naden van de plankenvloer.
Stap 10
Voeg eventueel nog kopse ‘strepen’ toe, zodat je goed kunt zien dat het een plankenvloer is.
Stap 11
Sla deze vloer op in een apart basismapje van vloeren in je bibliotheek.



Tessaas tip!

TEMPLATES
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Vind je het nu lastig om zelf te tekenen, kost het je teveel tijd of wil je nog sneller van start? 
Dan is dit DE oplossing voor jou! 

Ik heb een aantal templates voor je gemaakt van verschillende vloeren, basisafmetingen en
meubels. In de toekomst worden deze nog uitgebreid. Heb je tips, wensen of een suggestie?
Laat het me weten, dan hou ik er rekening mee!

Al deze templates zijn getekend als transparante laag met een zwarte lijn, zodat je zelf je
eigen kleur en structuur eraan kunt geven. (De tekst staat op een aparte laag en deze kun je
verwijderen). Het formaat van het bestand is het formaat waar we ook in tekenen. De vloeren
zijn beeldvullend en alle templates zijn met de hand  op schaal 1.50 cm getekend. Op het
moment van aankoop krijg je direct toegang tot een gedeelde map waar het bestand te
downloaden is. Ook krijg je een beschrijving hoe je dit bestand moet inladen in Sketchbook.
Tessaas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de maatvoering van
het tekenwerk. 

Ga nog sneller van start met de reeds gemaakte templates. 
Kijk op www.tessaas.nl 



Opdracht 4

Hieronder zie je 2 afbeeldingen van een item met een ‘typische’ structuur. Je ziet een zacht,
warm en wollig vloerkleed en ernaast zie je een harde, koude, metalen kast. Beide objecten
hebben een andere structuur. Probeer hier zelf de structuur van te tekenen in een
bovenaanzicht. Als de ’wybervorm’ te moeilijk is in het vloerkleed laat je dit weg, uiteraard is
dit geen probleem.
Vergeet niet de getekende accessoires toe te voegen aan je bibliotheek.
Als je nog niet precies weet hoe dit moet is dat niet erg, in de laatste les wordt dit nog eens
herhaald zodat je deze items later nog kunt toevoegen.

Deel je je resultaat op instagram?
Als je me tagt  (@tessaas.nl en @tessaas_community) zie ik het vanzelf en zal ik je er mijn
feedback op geven! 

Heel veel succes, ik ben heel benieuwd naar het resultaat!

OPDRACHT 4 
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