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Welkom in 
mijn tekenwereld

Tekenen is mijn grootste passie! Ik heb dit boek dan ook met 
heel veel love en plezier gemaakt.

Iedereen kan tekenen! In dit boek neem ik je stap-voor-stap 
mee in mijn tekenwereld. Hoe teken je een meisje van top tot teen? 

Of droomjurkjes, de heerlijkste taartjes en alles wat je nodig hebt voor 
een coole pyjama-party? Op de volgende pagina’s staat het allemaal. 
Met handige tips, en speciale pagina's met oefenvakjes waardoor je 

straks in no time alles kunt tekenen wat je wilt!

Ik wens je veel tekenple ier en vergeet niet, 
in jouw wereld kan alles!
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Hoe teken je stralende ogen, 
kissy lips en golvend haar in Jill-style? 

Op de komende pagina’s leer je 
het allemaal!

Hoofdstuk 
1

Ge icht
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Begin met 

een boogje.

Teken twee 
boogjes 

tegen elkaar.

Teken er 
nog eentje 

onder.

Daaronder 
een groter 

boogje.

Een rijtje schuine 
boogjes, oplopend 
van klein naar groot 

voor de wimpers.

Plaats een 
golvend lijntje in 

het midden.

Teken een 
driekwart rondje 
tegen het ooglid.

Houd een 
stipje vrij. Dat is 

de pupil.

Ogen

Mond

DE BASIS
Begin met de vorm van het gezicht en 

teken dan pas ogen, mond, neus en wenkbrauwen. 

Met deze tips lukt het altijd.

JILLS TIPS
* De  vorm van het 
ge icht is een ovaal.

* Laat altijd de bovenkant 
vrij, hier komen de haren.

* Vergeet het puntje aan de 
onderkant niet, dat is de kin.

* Hoe hoekiger de  ijkant, 
hoe meer kaaklijn.

* Hoe verder je de punt van 
de kin tekent, hoe langer 

het ge icht wordt.

Handige truc om altijd een 
mooi golfje te tekenen: denk aan de 

bovenkant van een walvis!
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Probeer 
het nu 

elf!

H1_Gezicht_06.indd   11 07-09-15   13:47



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 28.346 x 20.472 inches / 720.0 x 520.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 1 down, columns 2 across
     Align: centre
      

        
     D:20220208153109
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     0
     0
     2
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20220208153108
       1474.0156
       Indigo
       Blank
       2040.9448
          

     Best
     1871
     1344
    
    
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0j
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





