Tips & Tricks
03 Je afbeelding op het doek overplaatsen
Je wilt graag een mooi beeld op je doek schilderen. Van bijvoorbeeld een vaas met bloemen. Maar je
vindt het moeilijk om die vaas en die bloemen direct uit de hand op het doek te schilderen.
Je kunt dan de voorschets die je op papier gemaakt hebt overnemen op het doek zodat je straks
voldoende houvast hebt aan de lijnen op je doek. Hier een paar verschillende manieren waarop je
dat kunt doen.

1. Doordrukken met houtskool
Maak eerst een tekening van hetgeen je wilt schilderen.
Kun je helemaal niet tekenen? Neem dan een mooie foto. Een foto die je zelf gemaakt hebt is
altijd beter dan een foto van het internet waar rechten op kunnen zitten.
Kleur de achterkant van je tekening in met houtskool. Dat gaat natuurlijk sneller als je het
kooltje plat houdt, dan wanneer je alleen met de punt kleurt.
Je hoeft natuurlijk alleen houtskool aan te brengen (aan de achterkant) waar de lijnen van je
tekening zich bevinden.
Plaats vervolgens de tekening op het doek en plak hem vast met een stukje schildertape.
Teken nu met een balpen of hard potlood, over alle lijnen van je voortekening heen.
Voordeel:
De doorgedrukte lijnen van houtskool zijn vaak direct goed zichtbaar.
Nadeel:
Het zwart van het houtskool kan je doek viezig maken.
2. Doordrukken met stofkrijt
Dezelfde methode als met houtskool kun je toepassen met stofkrijt of pastelkrijt.
Je kunt hierbij een kleur, anders dan zwart, kiezen die je zelf prettig vindt werken.
Omdat stofkrijt veel kleine stofdeeltjes achter kan laten, is het verstandig om na het
doordrukken je doek even rechtop te houden en een beetje te schudden. Overtollige krijtstofdeeltjes vallen er dan af.
Voordelen:
Je kunt zelf de kleur van je lijnen kiezen,
Het strofkrijt lost op in de olieverf
Nadelen:
De lijnen zijn soms niet zo duidelijk
en je moet wel oppassen dat je ze niet wegveegt.
3. Doordrukken met grafiet papier of ander transferpapier.
Je kunt je tekening ook doordrukken met grafietpapier. Je gebruikt het zoals carbonpapier.
Zet het grafietpapier vast op je doek met een paar schildertapejes. Zet daar overheen de
tekening vast.
Trek nu de lijnen van je tekening over met een balpen of hard potlood.
En de tekening staat op het doek.
4. Gebruik maken van een projector

Veel kunstenaars projecteren hun voorgetekende beeld of foto op het doek met een
projector of ‘tracer’. Je moet dan natuurlijk wel zo’n ding in huis hebben. Als je veel gebruikt
maakt van voortekeningen met veel lastige details, is het wel een overweging waard om er
een aan te schaffen.
Zelf gebruik ik geen projector, maar kan mij goed voorstellen dat andere kunstenaars het een
geweldig apparaat vinden.
Voordeel:
Je kunt heel precies werken
Nadeel:
Het kost wat meer dan een stukje houtskool.

