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TEXTIELPRINTS ONTWERPEN MET ADOBE PS

Adobe Photoshop is hét programma bij uitstek 
om prints te ontwerpen op basis van eigen foto’s, 
tekeningen of schilderijen waarbij de eigenheid van 
deze media behouden blijft en hun veelzijdigheid 
tenvolle benut. Voor professionele ontwerpers is het 
cruciaal om naast cleane vectorbestanden ook prints 
met een meer ambachtelijke ‘look’ in hun portfolio 
te hebben.                                           

In deze praktische opleiding leer je in welke 
situaties je best Photoshop en in welke je best 
Illustrator gebruikt. Je krijgt tips i.v.m. het tekenen en 
schilderen voor digitale druk en leert hoe je eigen 
werk scant, retoucheert en omzet naar verschillende 
types prints. Daarnaast leg je ook een portfolio aan 
met eigen ontwerpen die je professioneel voorstelt 
aan de hand van productsimulaties. Uiteraard leer je 
ook hoe je je prints correct aanlevert en controleert 
op fouten.

EEN STERK ONLINE PROFIEL VOOR PRINT DESIGNERS 

Binnen de concurrentiële en globale markt waarin we opereren is het belangrijk om een sterk 
online profiel te hebben. Maar hoe bouw je een website die je producten en diensten op de 
juiste manier in de verf zet? Hoe presenteer je je werk op de best mogelijke manier? Hoe beslis 
je wat je wel en niet opneemt in je portfolio? Hoe belangrijk is het om te bloggen over wat je 
doet en wat is ‘content marketing’? Hoe doe je aan ‘storytelling’ en zet je ‘influencers’ in om 
jouw zaak te promoten? Hoe belangrijk zijn reviews en getuigenissen? We analyseren websites 
van andere ontwerpers en nemen ook onze eigen portfolio onder de loep. Bedoeling is dat je 
aan het eind van de workshop een plan van aanpak hebt om jouw portfolio naar een hoger 
niveau te tillen.

TEXTIELPRINTS ONTWERPEN MET ADOBE ILLUSTRATOR

Adobe Illustrator is met zijn handige patroonmaker 
een onmisbare tool voor printdesigners wereldwijd. 
In deze opleiding krijg je een grondige introductie tot 
het programma. Na een inleiding over drukmethodes, 
printgenres, inkten- en materialenkennis, leer je 
verschillende types prints zowel manueel als met de 
patroonmaker ontwerpen. Je leert eigen schetsen 
digitaliseren, maakt professionele productsimulaties en legt 
een portfolio aan waarmee je naar potentiële klanten kunt 
stappen. Tenslotte praten we ook over hoe je je prints kunt 
beschermen tegen copycats. 



MASTERCLASSES

In de masterclasses focussen we op meer complexe 
printgenres en ontwerptechnieken. Zo is er de 
Masterclass ‘Botanische prints en dierenprints’ 
waarin deelnemers voorbeelden van dit populaire 
genre bestuderen en vervolgens technieken krijgen 
aangereikt om hun eigen versies te realiseren. 
De masterclasses zijn bedoeld voor wie al een basis 
in digitaal ontwerpen heeft. 

In 2018 plannen we nieuwe masterclasses rond o.a.:

• schilderen voor digitaal textielontwerp
• geometrische prints
• textuurprints
• trendresearch

AANBOD SCHOLEN

Voor scholen kunnen we een programma op maat samenstellen. Mogelijke thema’s zijn:

• Digitale druk versus andere drukmethodes: voor- en nadelen, met welke inkten wordt er 
gedrukt en op welke ondergronden? Toepassingen?

• Trendresearch en collectieontwikkeling
• Een kleurenpalet kiezen voor je collectie: inspirerende websites en handige apps
• Eigen tekeningen/schilderijen omzetten naar prints met Adobe PS
• Eigen tekeningen omzetten naar prints met Adobe AI
• Foto’s als vertrekpunt voor digitale prints
• Jezelf (online) profileren als print designer...

KIDSWORKSHOP DIGITAAL TEXTIELONTWERPEN

Kinderen experimenteren met verschillende media en maken tekeningen die worden omgezet 
naar een leuke print. Deze wordt op ecologische wijze op een stofje naar keuze gedrukt. 
Kort na de workshop krijgen de kinderen hun proefdruk opgestuurd.
Voor creatieve kinds vanaf 5 jaar.

Een opleiding boeken voor jouw school, organisatie of event?  
Mail ons vrijblijvend voor een voorstel op maat: hello@manelprints.com


