
Interieurtekenen op de iPad in Sketchbook

VOOR ELKE INTERIEURPROFESSIONAL DIE KLAAR IS VOOR DE VOLGENDE STAP

Cheatsheet



He, mag ik mezelf even voorstellen?

Mijn naam is Tessa Pellemans, een zelfstandig interieur-    
ontwerper van beroep. Ik heb al heel veel klanten mogen 
helpen om hun ultieme droominterieur vorm te geven, 
en dat is onwijs gaaf. Mijn ontwerpen heb ik altijd met 
de hand  getekend: markers en markerpapier waren 
mijn  vaste gereedschap. Ik houd van de ambacht 
die  tekenen met zich meebrengt en mijn persoon-
lijke handtekening die ik erin kan verwerken, maar tóch 
was ik op zoek naar een andere manier van tekenen.

Die manier heb ik gevonden: ik startte met het maken 
van mijn interieurtekeningen op de iPad. Vandaag de 
dag zou ik nooit meer anders willen. Het bespaart me 
tijd, ik werk een stuk sneller én ik kan mijn tekeningen 
haarscherp presenteren – zowel online als offline.

Ik inspireer je graag door mijn kennis en ervaring te delen 
over deze nieuwe werkwijze. En ben je écht enthousiast 
geworden? Dan is mijn online cursus misschien iets voor 
jou, waarin ik je stap voor stap meeneem in de wereld 
van digitaal tekenen. Vandaag de dag wil ik niet meer 
anders.

In deze Cheatsheet deel ik een aantal handige tips en 
tricks om nog makkelijker en sneller te werken in het 
tekenprogramma Sketchbook. Deze Cheatsheet is een 
start, een hulpmiddel, om alle functies van het pro-
gramma makkelijker te leren kennen. Toen ik startte 
met het tekenen op de iPad heb ik alles afgestruind 
naar het vinden van informatie. En je vindt best wat 
filmpjes op YouTube die je uitleggen hoe je kunt tekenen 
in Sketchbook. Echter nergens was een uitleg specifiek 
over het tekenen van interieurs. En al helemaal niet van 
iemand met ervaring in de branche. Die weet dat je geen 
úren wil spenderen aan je plattegrond en ontwerp. 

Veel succes en plezier met alle cheats in deze Cheatsheet, 
laat je even weten wat je er van vindt?



Hoofdmenu bovenin

Submenu van nummer 4: selection

Toelichting nummers:
1. Gallery
2. Stap terug 
3. Stap vooruit
4. Selection: het selecteren van een deel van je tekening
5. Transform: hiermee kun je (een deel van) je tekening verplaatsen of veranderen
6. Fill: hiermee vul je getekende vlakken en vormen 
7. Guides: drie soorten linialen: rechte liniaal (ruler), vorm liniaal (curve liniaal) en ovale liniaal (elipse) 
8. Symmetry: hiermee wordt wat je getekend hebt automatisch gespiegeld en is het symmetrisch
9. Draw styles: maakt vormen zoals cirkel, ovaal, vierkant, rechthoek en rechte lijnen
10. Predictive stroke: helpt lijnen of vormen recht te trekken vanuit de losse hand 
11. Afbeelding: hiermee plaats je een afbeelding vanuit de galerij  
12. Perspective guides: hulplijnen om 1- en 2-punt perspectief te maken 
13. Text: hiermee kun je tekst toevoegen aan je tekening
14. Time lapse: hiermee maak je een schermopname als een timelapse
15. Hiermee kun je de paletten (penselen en lagen) tijdelijk verbergen

Toelichting letters:
A. Lasso: losse vormen selecteren
B. Vierkant of rechthoek selecteren
C. Toverstaf: binnen een vorm of kleur selecteren
D. Selectie vervangen, optellen of aftrekken
E. Selectie verplaatsen
F. Selectie omkeren
G. Selectie opheffen



Submenu: vervormen Verborgen menu

Lagenmenu

Toelichting letters:
H. Vervormen
I. Verplaatsen
J. Spiegelen verticaal
K. Spiegelen horizontaal
L. Draaien linksom
M. Draaien rechtsom

Toelichting letters:
N. Vorig penseel
O. Transparante kleur
P. Colorpick/pipet 
Q. Aan- en uitzetten kleur/penseel
R. Spiegelen van gehele canvas
S. Menu sluiten

Toelichting nummers:
16. Kopiëren
17. Knippen
18. Plakken
19. Laag dupliceren
20. Laag leegmaken
21. Samenvoegen met laag eronder
22. Alle lagen samenvoegen
23. Laag verwijderen
24. Laag vergrendelen
25. HSL adjustment: kleuren veranderen
26. Color balance: kleuren veranderen
27. Transparantie van de laag aanpassen
28. Blendingmodus: een soort filter aanbrengen
29. Colorlabel: lagen markeren



Dus wil je echt snel van start en het maximale uit 
het programma halen? Slimmer en sneller gaan 
werken? Dat kan! Al mijn kennis en ervaring heb 
ik inmiddels gebundeld in twee cursussen:
 
1. Basiscursus ‘Interieurtekenen op de iPad’

In deze cursus neem ik je mee in de basis-
beginselen van het digitaal tekenen en leggen 
we samen een stevig fundament.

2. Vervolgcursus ‘Perspectief tekenen op de iPad’
In deze cursus ga ik dieper in op de materie en 
leer ik je alles over de wereld van onder andere 
perspectief tekenen, wandaanzichten maken 
en kleurpaletten gebruiken.

En de echte slimmeriken gaan natuurlijk voor de 
combideal, alle twee de cursussen gebundeld met 
een tijdelijk extra voordeel van 100 euro. 

Bekijk alle informatie op de website:
www.interieurtekenenopdeipad.nl
 
Ik help je graag!

Liefs,

Tessa Pellemans

http://www.interieurtekenenopdeipad.nl 


Alle cursussen op een rij

In mijn shop vind je alle cursussen en bijbehorende templates:
• Basiscursus ‘Interieurtekenen op de iPad’
• Vervolgcursus ‘Perspectief tekenen op de iPad’
• Combideal van twee bovenstaande cursussen
• Templates van onder andere: fauteuils, banken, eetkamerstoelen, 

Hongaarse punt, visgraatvloer, linealen, planten, sanitair, slaapkamer én 
standaard afmetingen

• Heb je behoefte aan persoonlijk advies? Boek dan een 1 op 1 sessie met mij! 

Ga naar www.interieurtekenopdeipad.nl/shop of klik op de iPad. 

https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/shop/
https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/product/leer-interieurtekenen-op-de-ipad/
https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/product/perspectief-tekenen-op-de-ipad/
https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/product/combideal/
https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/product/template-6-fauteuils/
https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/product/template-banken-meest-voorkomende-afmetingen/
https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/product/template-eetkamerstoelen/
https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/product/template-hongaarse-punt/
https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/product/template-klassieke-visgraatvloer/
https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/product/template-linealen/
https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/product/template-planten/
https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/product/template-sanitair-en-keukenapparatuur/
https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/product/template-slaapkamers/
https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/product/template-standaard-afmetingen/
https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/product/1-op-1-coaching-van-tessa/
http://www.interieurtekenopdeipad.nl/shop

