
tekenaars!

Hier zijn alle ingrediënten voor jouw DIY raamtekeningen! 
Veel plezier bij het tekenen en bij het schoon zicht nadien. VERGEET NIET: 
een raamtekening kun je altijd weer wegvegen, of stukjes weg vegen. En gewoon 
OPNIEUW beginnen. Is dat geen geruststellend idee?! 
Op dit blad deel ik enkele tips & tricks om het tekenen tot een geslaagde ervaring te maken. 

*Hang de print met plakband of masking tape aan de kant van het raam waar de tekening niet op komt. In bijna 
alle gevallen zal dit de BUITENKANT zijn. Hang het mooi recht. Gebruik plakband die geen sporen nalaat op 
het glas.

*Plaatsing: laag is mooi en subtieler, maar onhandiger om aan te zitten tekenen. Hoger is zwevend en opvallen-
der, maar handig om aan te tekenen. Zorg voor een krukje of trapje voor je kinderen. Een stoel erbij voor jezelf is 
ook fijn.

*Krijtstiften kunnen een vlekje maken. Als de voorraad in de winkel op was, voegde ik ook acrylstiften bij. 
Acrylstiften zijn moeilijker uit kleren te wassen. Van de huid wast het allebei af met zeep en water. Trek dus niet 
je beste kleren of schoenen aan.

*Zorg dat je raam van tevoren gepoetst is langs de kant waarop je gaat tekenen (of efkes met spray en droge 
vod, ook al goed!). De stift verstopt namelijk als er stof of vuil in komt te zitten. Ook: nadat de tekening klaar is, 
kun je voor eventjes het raam aan deze kant niet meer poetsen. Je kunt wel met een droge doek om de tekening 
heen even opboenen.

*Wat heb je nodig: 
- een papieren zakdoekje of stoffen doekje, voor als er iets lekt of veegt. Makkelijkst weg te vegen van glas is 
wanneer het droog is, dan ‘schuur’ je het er eigenlijk af. Maar nat kan ook, dan ga je er best twee of drie keer 
over.
- een natte keukenvod om meteen weg te vegen bij een drupje, doe dit zeker als je kostbaar en absorberend 
houtwerk aan je ramen hebt. (Meestal druppen de stiften niet als je ze niet indrukt op het raam maar 
op een papiertje)
- een kladpapiertje, eender wat zolang het niet vuil is, om de stiften mee ‘op te starten’
- een droge keukenhanddoek of droge vod die goed ‘opboent’

*Een nieuwe stift ‘start je op’ door de punt op een kladpapiertje een 20-tal keer in te drukken. 
Een beetje geduld en je ziet de inkt in de punt lopen. 
Trek een paar testlijnen op je kladpapier tot de lijn mooi vol en dik is. Tijdens het tekenen tank
je de stift regelmatig bij door nog eens even op het kladpapiertje te drukken, een keer of twee-drie.

*Teken over de lijntjes van boven naar onder en van links naar rechts, als je rechtshandig bent (omgekeerd bij 
linkshandig), zo verminder je de kans dat je in je eigen lijntjes veegt.

*Heb je (drie)dubbel glas? Dan zul je merken dat de lijn van de tekening 
ver weg lijkt te staan van waar jouw stift het glas raakt. 
Je brengt de lijntjes van de print dichterbij 
door twee dingen te doen:
1. Hou consequent één oog toe tijdens het tekenen, 
steeds dezelfde kant toe
2. Blijf met je gezicht en ogen ongeveer op dezelfde 
punt ten opzichte van de plek waar je stift het glas raakt. 



*Gebruik de dikke stift voor de contouren, voor de lijnen die op de tekening zelf duidelijk DIK zijn. Gebruik de 
dunnere witte stift voor fijnere, meer gedetailleerde stukken.

*Kleur pas in wanneer de witte lijnen droog zijn (dat gaat snel!), zo mengt het niet en vervuil je de kleurstiften 
niet met wit.

*Kies zelf waar je graag kleuraccenten brengt. Je kunt ook stukken WIT inkleuren, dat kan ook een mooi effect 
geven. Kleur vlakjes gans in of zet streepjes of puntjes als variatie.

*ZIN OM BEELDEN VAN JE TEKENMOMENT OF RESULTAAT TE DELEN? Heel graag! Post het met 
tag naar @lottealissa en met hashtag #DIYraamtekening. Gewoon naar mij sturen per mail/whatsapp/IG kan 
ook. Als je het graag toont aan mij, maar zonder publiek te delen, ook heel welkom. Helemaal niets delen mag 
natuurlijk ook. Even ook deze zachte reminder: het is geen wedstrijdje, dit is creatieve fun waar je de 
imperfecties met gemak moogt omarmen. Je zult zien, het proces wordt er leuker van en het eindresultaat is 
sowieso mooi!

*De kleinere raamtekeningen kun je in de buurt van de grote tekening zetten. OF je kiest een heel andere 
plek in huis om deze te zetten. Een speels accent ergens! Ze verschillen namelijk wat van stijl en grootte, dus 
ze staan ook erg mooi op zichzelf. Je kunt ook één element kiezen uit de grote poster of een kleinere tekening, 
om enkel dat element elders opnieuw te tekenen. Bijvoorbeeld de libelle?

*Na de raamtekening kun je de fun nog vermenigvuldigen! Gebruik de poster en de bonustekeningen als
KLEURPLATEN. Met wasco’s, bijenwaskrijtjes, kleurpotloden of stiften. Aan een tafeltje of op de vloer. 

Courage in deze pittige tijd. Dat de oogst rijk mag zijn, ook al zie je het eind van deze tunnel soms nog niet.
Zoals mijn favoriete auteur Glennon Doyle schrijft: We can do hard things and we belong together.
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