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Tekenen met houtskool 
 

Voor de één is houtskooltekenen onbekend. Voor de ander wat meer bekend. Met dit 

materiaal, hetgeen ook gemakkelijk in aanschaf is, kan u mooie tekeningen maken. 

Het voordeel is ook dat de tekening, schets gemakkelijk te herstellen is bij eventuele 

correctie. Eigenlijk is er weinig over geschreven, vandaar dat ik hier een stukje over 

schrijf. Uitvoerige beschrijving wordt opgenomen in het basisboek Leren Tekenen In 

Stappen. Degene die dit boek bestelt beschikt dan over de volledige beschrijving van het 

tekenen met houtskool inclusief oefeningen. 

Voordat ik de beginselen laat zien nog even dit.  

In het verleden maar ook nu nog worden door kunstschilders vaak eerst 

houtskoolschetsen op het doek gemaakt. Het voordeel is dat de lijnen nog gemakkelijk 

gecorrigeerd kunnen worden. 

Let erop dat u goede kwaliteit houtskool aanschaft. Vooral als u het op papier gebruikt. 

Goed gereedschap is het halve werk. Ook moet het geschikt papier zijn. Tekenpapier niet 

te glad mag een klein beetje korrelig zijn. 

Er zijn houtskoolstaafjes en houtskoolpotloden verkrijgbaar. Als je extra licht wil 

aanbrengen in uw houtskooltekening kunt u het beste kneedgum gebruiken. Daarbij is 

een doezelaar of gewoon een tissue soms handig om bepaalde details wat vloeiender te 

maken. Een gewoon wattenstaafje kan ook wel eens handig zijn. Het rosekleurige potlood 

is gumpotlood voor kleine onderdelen. 

Verder heeft u eventueel nodig:  

Wit schoolbordkrijt en witkrijt in potloodvorm. Het laatste 

is handig bij kleine details zoals licht in de ogen 

bijvoorbeeld. 

Hieronder een strakke houtskoollijn en een houtskoollijn met veeg. 

 

 

Men kan met de vinger vegen om iets lichter te krijgen of met een doezelaar maar ook 

wel met een stukje zacht papier. 

Tip: Lees de gehele cursus geheel door voordat u begint te tekenen. En als 

u gaat tekenen lees dan eerst vooraf over het onderwerp wat u kiest. 



Er zijn verschillende houtskooldiktes verkrijgbaar. Afhankelijk van het gebruik en wat 

men wil tekenen en ook wel het formaat gebruiken we de dikte die daarbij past. In het 

algemeen is de dunne houtskool het meest geschikt en zeker als men pas begint met 

houtskool. 

Omdat tonen belangrijk zijn en om vaardigheid te verkrijgen in het weergeven van tonen 

heb ik een leuke oefening voor u. 

Bovenste rij van licht naar donker diagonaal 

 

Hier vult u het verticaal in van licht naar donker 

 

En hier vult u het snel in  

 

Bij deze is het een strip van licht naar donker 

Hieronder een voorbeeld om de oefening te doen. 
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Strip vsn licht naar 

donker 

 

Voor meer informatie download het gehele ebook na betaling van € 17,00. Zie mijn website 

www.lerentekeneninstappen.com 
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