
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somogyacsa 2005,” instortingsgevaar”. Nu is er niets meer 

van te over en is deze schets een leuke herinnering.  

 

 

Samengesteld door Annerie Mol 

 Workshops en lessen in Somogyacsa, Hongarije 

(mei tot oktober) 

  Workshops en lessen in Waddinxveen/Gouda, 

Nederland (november tot april) 

 Intuïtief schilderijen 

 www.anneriemol.com 

 www.artventures.nl 

M: annerie@artventures.nl 

T:  06 33308232 

 



Schetsen maken tijdens je vakantie, een leuk 

tijdverdrijf en een mooi aandenken. 

Weet je wat het ideale is van schetsen?  

Je hoeft niet precies na te tekenen wat je ziet. Je schetst 

alleen dat wat jij wilt! Je kunt dus weglaten wat je niet wil, 

of mooi vindt.  

Hieronder geef ik een aantal technieken om je schets te 

verfraaien. 

Inkaderen, dmv een leeg diaraam. Of een ander kader, 

waardoor je een stukje van het geheel kunt schetsen. Zo 

heb je een referentie, van je blad met wat je in het kader 

ziet. 

Perspectief 

In het landschap heb je vooral te maken met het 

atmosferisch perspectief en heb je een verdwijnpunt 

aan de horizon. 

 

Contrasten:   dichtbij   verder weg 

-warm-koud  warm( rood/geel)    koel(blauw) 

-scherpte  gederailleerd   minder details 

-kleur   helderder   waziger 

-toon   kleurtonen variatie  egaler  

-structuur  b.v. grassprietjes  gras is een  

           groen vlak 

Als je logisch nadenkt, zie je in dat het één vaak een 

gevolg is op het ander! 

GOED KIJKEN!!! 

80% van schetsen, tekenen en schilderen is kijken! 

Viseren,  iets in je vizier nemen 

dit kan je helpen als je alleen met je potlood perspectief 

gaat tekenen. 

De randen van je paper zijn je referentie. 

Houdt je potlood loodrecht voor je en knijp één oog dicht. 

zie de hoek, die het voorwerp met je potlood samen 

maakt, teken de lijn.  

zo doe je dat ook horizontaal met je potlood kun je ook 

lengtes en breedtes vergelijken. Doe dit steeds vanuit 

hetzelfde oogpunt. 

Schetsen kun je maken met; 

- potlood 

- fineliner 

- potlood/fineliner en kleur, een paar kleuren is al 

voldoende om bijvoorbeeld licht en schaduw aan te geven. 

Wees daar wel consequent in. Bijvoorbeeld, als de zon(of 

het licht) van rechts komt, is het mooi om dat zo door te 

voeren in alle vlakjes. Daar gebruik je dan een lichte kleur 

voor. En een donkerdere kleur voor de andere kant. Dit 

voer je in alles door; heuvels, gebouwen, bomen, etc. Je 

merkt dat wanneer je veel schetst, je beter leert kijken. 


