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Raamtekeningen
Een raamtekening is zoals het woord al zelf zegt, een tekening op het raam.
Ga creatief aan de slag en laat leuke boodschappen achter voor de buren, de
postbode, vrienden en familie. Je hoeft helemaal geen tekenwonder te zijn
om deze te maken. Met onze tips kan je zo aan de slag gaan. Veel plezier
ermee.

Wat heb je nodig?
Wet wipe raamtekenstiften (krijtstiften) voor tekeningen op de binnenkant.
Waterproof raamstiften voor tekeningen op de buitenkant.
Sjablonen : we verzamelden wat extra inspiratie op dit
bord.
Plakband
Tekenpapier: om zelf een tekening te maken.
Materiaal om het raam te ontvetten.

Hoe begin je eraan?

Zorg dat het raam waarop je de tekening wil
aanbrengen goed ontvet is.
Zoek daarna een tekening op het internet en druk
deze af. Zie onze print-tip hoe je het bestand kan
vergroten.
Optie 1:
Kleef het sjabloon op de binnenkant van de ruit.
Teken aan de buitenkant de tekening over. Gebruik
hiervoor wel de Waterproof stiften.

Print-tip
Heb je een leuke tekening gevonden
op A4 formaat maar je wil graag een
groot formaat A3, A1 hebben?
Met www.rasterbator.net selecteer je het
aantal pagina's dat je de tekening wil
afprinten.

Optie 2:
Kleef het sjabloon op de buitenkant van de ruit. Teken
aan de binnenkant de tekening over. Gebruik hiervoor
wel de Wet wipe stiften.
Opgelet!
werk je met een tekst en deze moet zichtbaar zijn van
buitenaf, hou er dan wel rekening mee dat je de tekst
eerst spiegelt vooraleer je deze gaat printen..

wet wipe = uitwisbaar met een nat doekje
waterproof= blijft op het raam zitten tot je het verwijdert met zeep & spons

Teken-tip
Kies voor een makkelijk
lijnenpatroon.
Wil je een tekening kunnen
inkleuren dan zal je de schaal
moeten aanpassen.
Teken de lijnen van links naar
rechts en van boven naar beneden.
Zo voorkom je vegen.
Lijn fout getekend? Corrigeer dan
met een nat doekje.
Zorg dat de zon niet direct op het
raam schijnt.

Gratis sjablonen via

Op de website van 'Edding' kan je heel wat kant-en
klare sjablonen terugvinden.
Kies een thema en gewenste grootte en printen
maar!
www.edding.com/nl-nl/raamtekensjablonen/
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