
In deze les herhalen we het tekenen van een plattegrond maar waar het natuurlijk echt om gaat is het
tekenen van een plattegrond in grijstinten. Op deze manier leer je namelijk op een andere manier te
kijken. Je gaat meer nadenken over licht en schaduw, en dat is precies de bedoeling!

Gebruik de tekening hieronder als ‘ondergrond’.
We beginnen met het overtekenen van deze plattegrond en kleuren deze op een ‘basismanier’ in. Daarna
gaan we schaduw aanbrengen. Door met lagen te werken kun je dit op een subtiele manier doen. Ook kun
je altijd nog wat aanpassen achteraf. Na de schaduw zijn de highlights aan de beurt. Door het toevoegen
van highlights maak je je tekening helemaal af.

LES 6B, EEN PLATTEGROND
IN GRIJSTINTEN 
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Opdracht 8 

Zoek een (kleine) ruimte in je huis (bijvoorbeeld de badkamer of het toilet) en maak hier een
plattegrond van. Kleur deze in met grijstinten en maak hem helemaal af met licht
en schaduw. Door veel te tekenen in monochroom, dus met grijstinten, krijg je
meer gevoel bij licht en schaduw.

OPDRACHT 8 
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Tessaas tip!

In deze les maken we onze plattegrond helemaal af met licht en schaduw.

Hieronder zie je het eindresultaat!
De basisschaduw is aangebracht met de Synthetic Round Bristle, maar dit mag natuurlijk ook met een
ander penseel, maak hierin je eigen keuze. Check voordat je hiermee gaat werken even het
instagramaccount voor de juiste instellingen van dit penseel. in de hoogtepunten heb ik hier een filmpje in
opgenomen wat je kunt nakijken. Het aanbrengen van de slagschaduw van de meubels heb ik gedaan met
de Paint Tapered, met een lage opacity. Tot slot heb ik de highlights getekend met de Technical Pen.

Ik ben heel benieuwd naar jouw eindresultaat en ik zou het erg leuk vinden als je de plattegrond wilt delen
op Instagram. Als je me tagt (@tessaas.nl en @tessaas_community) zie ik hem ook en kan ik je feedback
geven! Ook weet ik dat je dan de laatste les hebt doorlopen en stuur ik je het certificaat van deelname toe
samen met een kleine verrassing! 

LES 7, LICHT EN SCHADUW
TOEPASSEN 
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Op het Instagram account kun je de juiste instellingen terugvinden wat betreft het
'schaduwpenseel 'Round Bristle'.  


