
Tessaas tip!

In deze les herhalen we het gebruik van de bibliotheek en geef ik je nog wat tips om op een leuke manier je
ontwerpen te delen.

Bibliotheek
Als ik dit 3 jaar terug had geweten, was mijn bibliotheek bomvol geweest met basiselementen. Ik kan dit
achteraf natuurlijk wel aanvullen maar dat kost me extra tijd. Nu doe ik dit uiteraard wel en ik heb er al
heel veel profijt van gehad.  
Dus mijn tip voor jou is, probeer meteen een bibliotheek op te bouwen met alles wat je tekent! Maak aparte
mapjes aan voor je klanten en aparte documenten voor je vloeren, lampen, meubels et cetera. Uiteraard is
het in het begin veel investeren, alle meubels die je nodig hebt zul je 1x zelf moeten tekenen. Maar daarna
scheelt dit je heel veel tijd!

Je kunt je ontwerpen binnen de gallery verplaatsen door links op de rechthoek met het vinkje te klikken. Als
de balk onderin blauw is, kun je het document selecteren wat je wilt verplaatsen. Als je klikt op dit
document (en je kunt er meerdere tegelijk selecteren) verschijnt er een blauwe rand omheen. Dan kun je
hem in de map slepen naar keuze.

LES 8, DE BIBLIOTHEEK 
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Bouw vanaf het begin aan je bibliotheek en bewaar alles wat je tekent in een
aparte map. Je spaart zo tijd uit met zoeken en hoeft het niet meer opnieuw te
tekenen. 



Tessaas tip!

Maak bijvoorbeeld een laag onder de ‘lijnenlaag’, die je dan later weg kunt gummen.
Laat het verschil zien tussen een plattegrond met schaduw en zonder schaduw.
Zet de verlichting aan en uit, of laat het vuur branden van een haard.
Maak een timelapse van je tekening door de camera te gebruiken in de bovenste balk.
Maak een reel van je ontwerp met een leuk muziekje eronder
Maak een flatlay van je ontwerp op je iPad
Laat verschillende opties zien in dezelfde plattegrond, bv andere vloer, of andere opstelling

Het leuke van digitaal tekenen is dat je je ontwerp ook op een andere manier kunt delen op social media.
Hier volgen nog een paar tips om op een leuke manier je ontwerpen te delen.

Speel met de presentatie van je tekening. Juist omdat je tekent op de iPad heb je veel meer mogelijkheden
om je tekening te presenteren. Met een tekening op papier kun je dit niet. Maak hier dan ook gebruik van. 

Hieronder staan een paar voorbeelden, ik ben benieuwd of jij er nog meer kunt verzinnen!

Ook ik blijf hierin ontwikkelen en deel regelmatig mijn eigen ontwerpen op Instagram.  

LES 8, AANVULLENDE TIPS 
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Blijf me volgen op Instagram, hier deel ik mijn eigen ontwerpen!
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AAN ALLES KOMT
EEN EIND...

Je hebt nu 8 lessen doorlopen en ik hoop dat ik je
een goede basis heb kunnen geven om zelf aan de
slag te gaan. Weet dat dit tijd kost. Je hebt ook
niet in 1x leren fietsen of autorijden! Voor alles
geldt: oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Ik
heb een paar jaar geleden mijn markers en mijn
markerpapier in de kast gestopt en ben vanaf toen
gaan tekenen op de iPad. In het begin kostte het
me echt veel meer tijd dan de tekening op
markerpapier. Maar ik vond het resultaat, en dan
met name om te delen op social media, wel meteen
veel beter. De kleuren zijn helder en blijven
helder.

Mijn eerste tekening deel ik hieronder… wat een
verschil met de tekeningen die ik nu maak! Je ziet
ook dat deze tekening op een schetsmatigere
manier is getekend en dat er nog niet is gewerkt 
 met licht en schaduw. Ook kleurde ik de muren nog
met de hand in, in plaats van een selectie te
maken. Dat kost natuurlijk veel meer tijd dan de
manier die ik je heb laten zien.

LEES NOG EVEN DIT.. .

Ik leer nog elke dag. Nieuwe manieren en trucjes
om sneller, mooier en handiger te kunnen werken.
Ik hoop je in de toekomst te kunnen blijven
inspireren met mooie ontwerpen.

Op instagram @tessaas.nl deel ik regelmatig mijn
eigen ontwerpen en op ons community account
@tessaas_community zal ik dit ook blijven doen. 
 Ook informatie na een update zal ik blijven delen.
Ik zou het heel leuk vinden als we in contact blijven
en via dit account tips kunnen uitwisselen! Je mag
ook voor altijd dit account blijven volgen. Dus blijf
je ontwerpen, ideeën en tips delen op Instagram en
tag me, zo kan ik het weer delen met de andere 
 cursisten.

Tot slot  wil ik je heel hartelijk bedanken voor je
deelname aan deze cursus!

Ik hoop dat ik je enthousiast heb gemaakt over het
digitaal tekenen van interieurs en dat je nu zelf
aan de slag kunt!
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VERVOLGCURSUS?

Snel aanzichten tekenen vanuit de plattegrond
theorie perspectief
1 punts perspectief
2 punts perspectief
Sketchbook in combinatie met andere pro-
gramma's zoals Photoshop en Sketchup
nog meer slimme trucjes

Op dit moment zit ik midden in de ontwikkeling
van de vervolgcursus voor gevorderden. Hier is veel
vraag naar, superleuk! 

De planning is dat de cursus na de zomervakantie
(september / oktober) gelanceerd wordt. 

In de vervolgcursus voor gevorderden komen de
volgende onderwerpen zeker aan bod:

Mocht je nog andere wensen hebben, laat dit dan
aan me weten, dan ga ik hier rekening mee
houden! 
 
Hou dus vooral mijn instagram-account en je mail
in de gaten, ik deel hier mijn voortgang en zo blijf
je op de hoogte. 

Graag tot de volgende keer!

JA DAT LEES JE GOED!
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LAAT JE ME EVEN WETEN
ALS JE DE CURSUS HEBT
AFGEROND? ER LIGT IETS
LEUKS VOOR JE KLAAR!

 
 
 



See you next time!

Lieve groet, Tessa Pellemans


