
De basis van de plattegrond is gelegd. Nu is het tijd dat we meubels in gaan tekenen. Hieronder vind je de
meubels die gebruikt zijn voor deze les, inclusief de afmetingen. Het tekenen van strakke vlakken kun je
doen door de Draw styles te gebruiken, je kunt ze tekenen met de ‘predictive stroke’, of je maakt een
selectie en vult ze dan met de gewenste kleur. Je kunt eventueel eerst in een schetslaag werken, en daarna
dit overtrekken in een andere 'nette' laag. Gebruik de structuren en texturen van de vorige les, bijvoorbeeld
het hout van de tafel, het stof etcetera. Werk weer in lagen en voeg de getekende meubels toe aan je
bibliotheek.

Tv-dressoir hoogglans wit 200 cm breed, 45 cm diep

Fauteuil, 85 cm breed en 85 cm diep, cognac leder

Bestaande broodkast van 120x50 cm, deze wordt in een andere kleur geschilderd.
Vloerkleed van 200x300 cm
Bijzettafel hout, 60 cm diameter
Bijzettafel wit, 50 cm diameter
Eetkamerbank, 280x50 cm, maatwerk
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Hoekbank, let op, in spiegelbeeld. 284 cm breed en 180 cm lang. Zitgedeelte 95 cm diep.

Eetkamertafel, hout, met metalen onderstel, 220x110 cm
Eetkamerfauteuil, 60 cm breed, 55 cm diep

LES 4, HET TEKENEN VAN MEUBELS 

PAGINA 20 

Tessaas tip!
Voeg je getekend object of meubel direct toe aan je bibliotheek om deze in de
toekomst snel terug te vinden. 



Opdracht 5

Teken een plattegrond van een slaapkamer. Dit mag natuurlijk ook je eigen slaapkamer zijn.
Zoek plaatjes van de meubels die je wilt gaan tekenen.
Teken in de plattegrond de meubels, zoals een bed, nachtkastjes, kledingkast en een fauteuil.
Teken in lagen en voeg de getekende meubels weer toe aan je bibliotheek.
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Tessaas tip!
Deel je ontwerp op instagram, tag me en ik zal er mijn feedback op geven!
Heel veel succes, ik ben heel benieuwd naar het resultaat!
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