
ONTWERPSTUDIO
Schetsen



LESDOELEN

• De student leert duidelijke 
schetsen te maken

• De student maakt schetsen 
van kledingstukken



OPDRACHTEN

Maak een 20 (outfit ) schetsen met de hand, 
potlood, pen, schilderen, krijt alle materialen 
mogen. Eventueel in computer, maar losse 
tekeningen. Werk uiteindelijk hiervan 5 in kleur 
uit.
1. Teken in de juiste verhoudingen.

2. Technisch moeten je schetsen mogelijk 
zijn en kloppen.

3. Teken duidelijke schetsen liefst voor en 
achterkant of als er aan zijkant iets 
bijzonders is, zoals een zijsplit teken dit 
dan. Of schrijf het erbij.

4. Meerdere schetsen maak je snel door
variaties in halslijn, mouwen, lengtes, op 
deze manier heb je snel verschillende 
ontwerpen.



1- Teken in de juiste 
verhouding!!

• Je mag over een basispop of 
bestaand kledingstuk heen schetsen, 

gebruik hiervoor de lichtbak.

• Zorg dat je de ondergrond uiteindelijk 
(raster pop) niet meer ziet, teken dus 

ook de basis over.

• Dan heb je altijd de juiste verhouding 
en overdrijven mag in fashion met te 

lange benen etc.



2- Technisch moeten 
tekeningen kloppen!!

• Een doorlopende lijn is een naad

• Een niet doorlopende lijn is een plooi of suçon

• Wijde kleding zijn ruim geschetst en  strakke kleding 
is lichaamsvolgend getekend.

• Broek heeft een middenvoor en middenachter naad.



2- Technisch moeten 
schetsen kloppen!!

• Een doorlopende lijn is een naad

• Wijde kleding zijn ruim geschetst en  strakke 
kleding is lichaamsvolgend getekend.

• Broek heeft een middenvoor en 
middenachter naad.

• Er moet ergens een sluiting zijn



4-Snel schetsen door 
variaties

Je kunt snel veel schetsen maken door 
het gebruik van steeds dezelfde mal en 
varaiaties te maken  hier bijvoorbeeld 
op hals lijn.



4-Snel schetsen door 
variaties

Je kunt snel veel schetsen maken door het gebruik van 
steeds dezelfde mal en variaties te maken. Op plaatje 
links bijvoorbeeld op jurken

Maar dit kunnen ook variaties zijn op:
- Stofgebruik solid/dessin, gebruik van colourblocks
- Sluitingen
- Zakken
- Silhouet
- Mouwvormen
- Afwerkingen



WAT MAAKT EEN GOED 
UITGEWERKTE SCHETS/
ONTWERPTEKENING ?
• Een uitgewerkte ontwerptekening moet 

overtuigend zijn van jouw ontwerp. Je moet 
hiermee namelijk je ontwerp verkopen, zodat 
het de mogelijkheid krijgt om 
geproduceerd/gemaakt te worden.

• Ontwerptekening moet indrukwekkend zijn, 
vernieuwend, inspirerend, verassen, 
imponeren

• Het moet een indicatie geven van stoffen, 
kleuren, prints, dit kun je er ook bij 
schrijven/beeldend maken met echte stoffen.

• Dit mag op verschillende manieren uitgewerkt 
worden, zie voorbeelden



MOOI UITGEWERKT IN COMPUTER







Combinatie van foto’s en getekend in computer



EXPERIMENTEER

• Werk eens iets uit in stof op 
halve schaal

• Werk eens een ontwerp uit 
met papier op barbie

• Of ander materiaal alles mag
• Wees creatief in je proces en 

maak hier goed foto’s van



MOULAGE EXPERIMENTEN



MET VERSCHILLENDE MATERIALEN



EXPERIMENTEER MET VERSCHILLENDE NIEUWE VORMEN



SUCCES


