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INTERIEURONTWERP EN DESIGN
Deel: 1a-1b-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan elf praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 

 

 

 

 
Aan het werk 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding     

Praktijkopdrachten     

P6 Interieurontwerp uitwerken x x 3 uur  

P7 IJshoornstandaard x x 3 uur  

P8 Ontwerpen x x 2 uur  

P9 Werktekening maken  x 4 uur  

P10 Aan de slag x x 8 uur  

P11 Afwerken en decoreren x x 4 uur  

P12 Plotten en monteren x x 1 uur  

P13 Eigen ontwerp  x 4 uur  

P14 Maquette x x 8 uur  

P15 Werkplanning x x 1 uur  

P16 Calculatie  x 1 uur  

 

 

 

 

 

 

Onderdeel 



 

ORIËNTATIE 

6 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Theorie     

Digitaal tekenen en ontwerpen x x 30 min  

Materialen, technieken en gereedschappen x x 30 min  

Veiligheid x x 30 min  

Afwerken met verf of lak x x 30 min  

Decoratieve technieken x x 30 min  

Folies  x 30 min  

Gereedschappen x x 30 min  

Transfermaterialen textiel  x 30 min  

Plotten en monteren x x 30 min  

Werkplanning en calculatie x x 30 min  
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MATERIALEN, TECHNIEKEN EN GEREEDSCHAPPEN 

 

Materialen en gereedschappen Voor het maken van werkstukken moet je weten hoe je vormen 

moet aftekenen en welke materialen je het beste kunt gebruiken. 

 

In deze theorie leer je een aantal verbindingen, manieren van 

aftekenen en afwerken die van pas komen bij het maken van 

interieurelementen.  

 

 

 

Aftekenen en afschrijven Als je jouw ontwerp gaat maken moet je de verschillende 

onderdelen uittekenen op het materiaal. Je zorgt ervoor dat je zo 

min mogelijk materiaal verspilt. Heb je verschillende onderdelen die 

uit één plaat hout gehaald kunnen worden? Dan teken je deze 

stukken eerst op de plaat voordat je gaat zagen.  

 

Je neemt de maten over van de werktekening die je hebt gemaakt. 

Houd rekening met de schaal. Gereedschappen die je hiervoor kunt 

gebruiken zijn:  

• liniaal 

• meetlat 

• duimstok 

• winkelhaak 

• (timmermans)potlood 

 

Naast het aftekenen van de verschillende onderdelen moet je ook 

kunnen afschrijven. Je geeft aan op een stuk hout welke stukken 

verwijderd moeten worden. Bijvoorbeeld bij het maken van een 

verbinding. Je wilt weten waar en hoe diep je een inkeping moet 

maken. 

 

Om deze verbindingslijnen af te kunnen tekenen kun je een 

kruishout gebruiken. Een kruishout is een soort stok met daarop een 

kop die je kunt bewegen. Op de kop zit een kraspen. 

 

De kop stel je in op de juiste hoogte, vervolgens kras je de breedte 

van de inkeping in het hout. Je weet nu precies hoe diep je moet 

zagen. Let op! Zagen met een handzaag doe je door de zaag 

horizontaal te houden en naar voor en naar achter te bewegen. De 

zaag bijt zich in het hout. Hakken heeft geen zin. 

 

Daarna haal je met een beitel voorzichtig het hout weg waar de 

inkeping moet komen. Verwijder kleine stukjes richting de 

afschrijflijn. Uiteindelijk kun je het grotere middenstuk wegtikken. 

Doe dit altijd voorzichtig! 

 

 
Teken zoveel mogelijk onderdelen op één 

plaat hout 
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Patineren Patineren lijkt erg op kleurwasing. Je kan er zelfs dezelfde materialen 

voor gebruiken! Het doel van patineren is net iets anders. Je brengt 

over een materiaal een verouderende waas aan. Hierdoor wordt 

jouw materiaal dus 'ouder'!  

 

1. Bereid je materiaal voor met een grondverf. 

2. Breng over jouw materiaal een laag glaceerverf aan met een 

kwast. 

3. Pak een (papieren)doekje en haal de overtollige verf weg. 

4. Met een schone (vernis)spalter borstel je zachtjes over het 

materiaal. Hierdoor verdeel je de verf en vloeit het mooi over in 

de grondverf. Als de spalter vies wordt veeg je de haren goed 

schoon aan een doek. Als je klaar bent heb je een mooie waas 

over jouw materiaal! Bij een groot oppervlakte kan je hiervoor 

ook een patineerhandschoen gebruiken. 

5. Breng een vernislaag aan. 

 

  
Patineren 
 

  

Vraag 

 24  Wat voor verf is de tweede laag die je aanbrengt? 

 
 

 

 

Wikkelen met een vod Wikkelen met een vod lijkt een beetje op een kleurwassing, maar je 

brengt geen lagen glazuur aan tussen de lagen verf. De uitstraling 

wordt ietwat poederig en vlekkerig.  

 

Stappenplan 

1. Bereid je materiaal voor met een grondverf 

2. Schilder en tamponeer het materiaal met glaceerverf 

3. Neem een lichtvochtige doek en draai die op, tot een wikkel 

4. rol de doek over de verf heen, in alle richtingen. Je laat een 

patroon achter, doordat de doek verf weg haalt van het 

materiaal.  

5. Als de doek helemaal volgezogen is met verf pak je een nieuwe 

doek. Zorg wel dat je dezelfde stof neemt, als de doek een 

andere textuur heeft wordt je patroon namelijk anders!   

 
Deze techniek doe je met een katoenen doekje 
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FOLIES 

 

Folies - gieten of walsen Naast decoratieve (schilder)technieken kun je ook werken met folie. 

Misschien heb je zelf ook wel eens een raam beplakt met folie zodat 

niet iedereen naar binnen kan kijken. Folie is een laag van pvc, vinyl 

of transfermateriaal met daarachter een lijm- of plaklaag waarmee 

je het folie op een ondergrond kan bevestigen.  

 

Folie kan voor veel meer gebruikt worden dan alleen ramen. Denk 

ook aan vensterbanken, planken of kastjes van deuren. In winkels 

worden er wel eens hele muren mee beplakt!  

 

Folie kan je plakken in één stuk, of je kan er met de hand of met een 

machine vormen uitsnijden. Je krijgt dan een soort stickers. Het 

snijden van folie doe je meestal met een snijplotter. In deze theorie 

leer je eerst iets meer over de verschillende soorten folie die er zijn.  

 

Er zijn twee hoofdsoorten om een pvc folie te produceren, namelijk 

gieten (cast) en walsen (gekalanderd). 

 

Een gegoten folie is een folie die vervormbaar is, dat wil zeggen dat 

je het kan buigen, draaien en rekken. Dat is handig als het folie om 

een ronde vorm geplakt moet worden, denk bijvoorbeeld aan een 

auto.  

 

Gekalanderde folie heeft een memory-effect en zal ten alle tijde 

terug willen naar haar oorspronkelijke vorm. Hierdoor zijn deze 

folies in mindere mate vervormbaar en derhalve alleen toepasbaar 

voor vlakke en licht gebogen ondergronden.  

 
Transfermaterialen 
 

  

Vraag 

 28  Stel, je moet een interieur aanpassen waar veel pilaren in 

staan. Met welke folie kun je de pilaren dan het beste 

beplakken? 

 
 

 

 

Soorten folies Verschillende doeleinden vragen om verschillende soorten folie. Dat 

komt door de verschillende eigenschappen die een folie moet 

hebben.  

 

Folie dat wordt gebruikt voor het bestickeren van een auto moet 

bijvoorbeeld flexibel zijn en tegen regen kunnen. Folie voor 

interieurstijling moet makkelijk schoon te maken zijn en heeft vaker 

een patroon.  

 

Hierna lees je over verschillende soorten folies.  
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TRANSFERMATERIAAL TEXTIEL 

 

Een print op textiel Met een snijplotter kun je flex- en flock(folie) snijden. Dit is dun 

materiaal dat je over kan brengen op textiel.  

 

Er wordt het meest gewerkt met flexfolie. Deze folie is elastisch. Dit 

wordt gesneden met een snijplotter. In tegenstelling tot de meeste 

andere folies moet dit verhit en geperst worden. Dit doe je met een 

transferpers: een soort hamburgergrill, die wel 200 graden kan 

worden. 

 

Het verplaatsen van de folie naar het shirt noem je transfereren. 

Voetballers hebben een rugnummer op hun shirt, deze is vaak 

getransferd en van flexfolie gesneden. 

 

Als je folie aanbrengt, moet je het beschermvel verwijderen na het 

persen. Denk erom, dit is heet! 

 

Katoen, polyester en nylon zijn zonder problemen te voorzien van 

transferfolie opdruk.  De folies zijn wasbaar, alleen wasverzachter is 

niet zo goed voor jouw opdruk. 

 

Folie wordt geleverd op rollen van 50 cm breed, dit past precies in de 

snijmachine(plotter). Heel bijzondere folie is er ook op A4-formaat. 

Op de plaatje zie je nog meer soorten folie, als je wilt zien wat er 

allemaal is kan je eens op de website van Maegis kijken, via de QR-

code. 

 

    

Transfermaterialen - Maegis 
 

 
Meerdere lagen flexfolie 

 

 
Flockfolie 

 

 
Beprintbare flexfolie 
 

  

Vraag 

 34  Welke twee andere soorten folies heb je op de site gevonden? 

 

 
 

  

Vraag 

 35  Op welke temperatuur kun je standaard flexfolie het beste 

persen? 

 
 

  

 

 

 

https://link.dp-totaal.nl/maegis-transfermaterialen/
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PLOTTEN EN MONTEREN 

 

Folie overbrengen Als je eenmaal een tekst, logo of ander ontwerp hebt gesneden op 

een snijplotter moet je het ontwerp ook nog op de ondergrond zien 

te krijgen. De snijplotter snijdt alle lijnen uit, dit betekent dat er veel 

restvormen overblijven. Denk bijvoorbeeld aan de vorm om of in 

letters.  

 

Op de afbeelding zie je dat je met een 'normaal' lettertype vier 

soorten vormen kunt krijgen. Speciale stencil lettertypes hebben 

geen losse binnenvormen en zijn daardoor veel gemakkelijker te 

pellen. 

 

Pellen 

Om alleen de delen over te brengen op de door jouw gekozen 

ondergrond gebruik je applicatietape. Je verwijdert alle delen die je 

niet over wilt brengen. Dit noem je pellen. Voor het pellen kun je 

verschillende hulpmiddelen gebruiken zoals een weeder, pincet en 

afbreekmesje. Met deze hulpmiddelen kan je ook kleine onderdelen 

of lastige hoekjes makkelijk verwijderen.  

 

   

Weeder Pincet Afbreekmesje 
 

 
Vorm en restvorm: een stencil lettertype zoals 

de onderste heeft minder pelwerk 
 

 

 
Zet jouw ontwerp zonder problemen over met 

applicatietape 
 

 

Na het pellen plak je applicatietape over het ontwerp. Het ontwerp 

plakt op de tape, waardoor je de backing van het folie kan 

verwijderen en de applicatietape op de juiste manier op de 

ondergrond kan plaatsen. Je kunt natuurlijk ook alle vormen 

loshalen van de backing van de folie en het dan stuk voor stuk zelf 

op de ondergrond plakken, maar je zal zien dat je nooit precies de 

juiste verhoudingen houdt als in jouw oorspronkelijke ontwerp. 

 

Applicatietape 

Er zijn twee hoofdsoorten applicatietape. Namelijk een papieren en 

een folie variant. 

 

Daarnaast zijn deze tapes in verschillende kleefkracht sterktes te 

verkrijgen. 

 

RLA staat voor Release Liner Adhesive en houdt in dat de lijm zo is 

ingesteld dat hij zicht ook hecht op het siliconenpapier. Wat als 

voordeel heeft dat de applicatietape niet om zal krullen, maar mooi 

vlak blijft op de siliconen backing van de snijfolie. 

  

Voordat je de applicatietape verwijdert van jouw ondergrond en de 

folie druk je de folie goed aan op de ondergrond. Je zorgt hierbij dat 

er geen luchtbubbels onder het folie komen. Hiervoor kan je 

bijvoorbeeld een rakel of een aandrukrol gebruiken.  

 

Zijn er toch nog luchtbubbels blijven zitten? Probeer deze dan met 


