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Voorwoord inhoud
Hey lieve jij! Super leuk dat je er bent en mijn ebook ‘Illustreer stap voor stap jouw Pippa Knus portretje’ hebt 
gekocht. Mijn naam is Sanne van Dijk. Illustrator en eigenaresse van Pippa Knus. Het is mijn misie om te laten 
zien dat iedereen kan tekenen en dat je er een bepaald gevoel van rust en zelfvertrouwen in kunt vinden. Door 
lekker aan de slag te gaan, even in je eigen wereldje te zitten en je perfectionisme aan de kant te zetten kan je 
super veel bereiken en ik ga je daar, tijdens het lezen van dit ebook, bij helpen! 
Even over mij in het kort; mijn naam is dus Sanne, ik heb een lieve man, twee honden, twee katten, en een baby 
on the way. Samen wonen wij in een klein dorpje in Noord-Holland, genaamd Middenmeer. 
Hier heb ik een atelier aan huis, waar ik fulltime werk aan mijn onderneming Pippa Knus. Ik werk als illustrator 
in opdracht, maar hou me vooral bezig met het geven van workshops en cursussen om jou te leren illustreren. 
Daarnaast ben ik business coach op het gebied van illustrators en help ik vrouwen die, net als ik, van hun passie 
hun werk willen maken. Verder houd ik van muziek maken, cappuccino’s en vintage spulletjes.  

Tijdens het lezen van dit ebook neem ik jou, aan 
de hand van een stappenplan mee in het proces 
van een portretje illustreren. Je kunt de stappen 
makkelijk volgen, je leert over de juiste verhou-
dingen in het gezicht en je kunt aan het einde 
van dit ebook jouw eigen portretje maken. Hoe 
tof  is dat?!
Verder geef  ik je tips over het personaliseren 
van je portretje, zodat je straks niet alleen dit 
meisje kunt maken, maar ook jezelf, buurvrouw, 
tante, beste vriendin, noem maar op! 

Ik wil je heel veel plezier wensen tijdens het 
lezen van dit ebook en ik ben nu al super be-
nieuwd naar je resultaten. Deel je ze op social 
media met de hashtag #pippaknusportretjes?

Wil je na het lezen van dit ebook meer leren 
over illustreren? Of  de technieken als ‘perspec-
tief ’, of  ‘aquarelleren’ kunnen beheersen? Ik 
heb diverse online cursussen in mijn webshop 
staan. Tijdens deze cursussen zoeken we meer 
de diepgang op, waardoor jij nog beter aan de 
slag kunt met je (nieuwe) passie. 
De cursussen zijn te vinden op https://www.
pippaknus.com/online-cursussen. 
Als je je opgeeft voor (een van) de cursussen 
krijg je je eigen inlog gegevens en houd je altijd 
toegang tot de video lessen. 

Voor vragen hierover kun je altijd even een 
mailtje sturen naar info@pippaknus.com

Nu gaan we eerst aan de slag met het maken 
van jouw eigen Pippa Knus portretje. Have fun!

1.  Voorwoord
2.  Basis materialen en benodigdheden
3.  stappenplan portret illustreren
4. variaties
5. kleur geven
6. online cursussen
7. afsluiting

You can do this!t



Basis materialen en benodigdheden
Als je gaat starten met illustreren heb je natuurlijk het een en ander nodig om te kunnen beginnen. En zoals je 
misschien al hebt ondekt, is de keuze qua materialen bijna oneindig groot (en duur) en zie je al snel door de bomen 
het bos niet meer. In dit hoofdstuk ga ik je een aantal materialen laten zien. Het hoeft namelijk helemaal niet heel 
veel, groots, of  duur te zijn! Wat natuurlijk het belangrijkste is, is een schetspotlood, gum, fineliner en iets waar je 
je illustratie mee kunt inkleuren. 
Zo heb je bijvoorbeeld kleurpotloden, markers, aquarelverf, acrylverf  en (pastel) krijt. Ieder met eigen kwaliteiten 
en technieken. Persoonlijk werk ik veel met aquarelverf  of  markers. Bij illustraties in opdracht wil ik na de basis van 
markers of  aquarelverf  nog wel eens details toevoegen met kleurpotlood, maar dat is puur iets extra’s. 
Hieronder zie je een aantal verschillende soorten materialen, met daarbij hoe ze heten.

Je kunt natuurlijk de materialen grbruiken die bij jou 
passen, zodat je je eigen style gaat ontwikkelen. 
Tijdens de lessen in de cursus gebruik ik vooral 
aquarelverf  en in de basis cursus wordt hier een les 
aan gewijdt om alle ins and outs te leren over het 
medium. 
Word jij meer blij van markers? Super tof  en zeker 
doen! Een kleine tip als je niet meteen een hele set 
wilt kopen (want; duur): De meeste materialen zijn 
ook los te verkrijgen. Zo kun je in je favoriete kleuren 
2 of  3 stuks van het materiaal uitproberen en kijken 
of  je het wat vind. Als je er blij van wordt kan je ze 
dan gaan sparen, en anders heb je er dus maar een 
paar euro aan uitgegeven. De losse materialen zijn te 
koop bij de meeste hobby winkels, maar ‘Splendith’ 
is een toffe webshop in creatieve materialen, dus daar 
kun je een kijkje nemen. 

Een ander ding wat belangrijk is bij illustreren, is 
natuurlijk het papier. Het juiste papier bij het me-
dium wat je wilt gebruiken, kan er voor zorgen dat 
je het mooiste uit je illustratie kunt halen (maar dus 
ook kunt ‘verpesten’. Er zijn heel veel verschillende 
soorten, die ieder perfect passen bij een bepaald soort 
medium. Zo heb je voor schetsen niet bijzonder dik 
papier nodig, maar voor aquarelverf  is dit weer een 
must, zodat je papier niet stuk gaat als er water aan 
toegevoegd wordt.  
Als je aan de slag gaat met markers, heb je hier ook 
weer speciaal papier voor en is heel glad en dun. De 
reden hiervan is dat je papier de alcohol uit de 
markers opzuigt en bij dit papier is dat minimaal het 
geval, dus gaan je markers langer mee.
Hierboven staat een foto met een aantal soorten pa-
pier en schetsboeken, met daarbij geschreven waar 
het voor is en hoeveel grams het papier is. 

Ga lekker experimenteren met verschillende 
materialen, zo ontdek je je eigen style! w



stappenplan

tip: 
verdeel eerst je pagina in 4 gelijke vlakken. (zo licht 
mogelijk) Dan krijg je je portretje mooi in het midden 
van je pagina

Voor het maken van een portret begin je met de vorm van het hoofd. 
Hiervoor maak je eerst een cirkel. Dit is de basis. 
Daaronder maak je de kaaklijn en de kin. Dit is eigenlijk een soort ‘v’ vorm, maar dan minder puntig. Deze ‘v’ 
vorm begint ongeveer halverwege de cirkel. Hoe je dit makkelijk kunt bekijken is twee rechte lijnen te trekken 
naast de cirkel. Aan beide kanten. Waar de lijnen weer loskomen van de cirkel (aan de onderkant), begint de 
kaaklijn. 
Onder deze kaaklijn, dus de ‘v’ vorm, maak je de nek. Daarbij neem je de kin als middenpunt en neem je aan beide 
kanten wat ruimte. Hoe breed of smal je de nek wilt tekenen kan je een beetje mee spelen.

Om een gezicht zo goed mogelijk in te delen -en zorgen dat de verhoudingen kloppen- maak je hulplijnen. Deze 
lijnen gaan je helpen met het plaatsen van de ogen, neus en mond.
De eerste lijn loopt van boven naar beneden, recht door het midden van het gezicht. 
Let wel op; deze lijn gum je later weer uit, maak hem dus niet te dik! 
Daarna ga je de horizontale lijnen maken (van links naar rechts). Hiervan loopt de bovenste door het midden van 
de totale vorm, dus de cirkel én kaaklijn. Je ogen zitten namelijk precies in het midden van je hoofd. 
De tweede lijn komt daaronder weer in het midden. Dus tussen de bovenste hulplijn en de kin. Hierop komt je 
neus. De laatste lijn zit ook weer in het midden, tussen de middelste lijn en de kin. 
Deze lijn gebruik je als scheidingslijn voor je boven- en je onderlip.

Stap: 1

Stap: 2



Stap: 3

Stap: 4

tip: 
Hoe lichter je de hulplijnen maakt, 
hoe makkelijker je ze kunt gummen 

Nu gaan we het gezicht indelen. Op de bovenste lijn dus de ogen. Deze komen ongeveer in het midden van iedere 
helft van het gezicht. Tip; technisch gezien past er tussen je ogen precies nog een oog. Dit kan je gebruiken zodat 
je niet per ongeluk de ogen te dicht bij elkaar (of te ver uit elkaar) plaatst. 
De neus komt in het midden van de middelste hulplijn. Vervolgens maak je de mond, en zoals ik bij stap 2 al ver-
telde gebruik je de hulplijn als scheidingslijn voor de boven- en onderlip. De bovenlip zijn twee ‘bergjes’ die iets 
uitlopen naar de zijkanten. Als je wilt dat je poppetje een glimlach op haar gezicht heeft, kun je de mondhoeken 
iets omhoog buigen (zie voorbeeld hierboven). De onderlip loopt gebogen van de ene naar de andere kant.
Als laatste maak je de oren, mits je die wil zien op je uiteindelijke tekening. Je kan er ook voor kiezen het haar er-
over te laten vallen natuurlijk. De oren beginnen op gelijke hoogte als de ogen. De onderkant staat dan weer gelijk 
met de neus. (Ik persoonlijk teken de oren altijd een stukje kleiner dan dat, omdat ik oren niet zo mooi vind haha)

Bij stap 4 ga je de lijnen die je wilt blijven zien wat harder aanzetten. Zo zet je vooral de kaaklijn wat aan en zie je 
maar een klein stukje van de cirkel.
Gum verder nog niets weg, dit kan je straks allemaal in 1 keer doen als je je illustratie gaat omtrekken met een 
fineliner.

*Je kunt de onderdelen in het gezicht op verschillende manieren maken. Onder het kopje ‘variaties’ in het ebook 
heb ik wat voorbeelden gemaakt. Hier kun je kijken en wat verschillende dingen uitproberen die bij jou passen. 
Zo krijgt jouw poppetje ook gelijk meer een eigen stijl en karakter!



Make it 
personalu

Stap: 5

Het haar! Een van mijn favoriete onderdelen. Je begint bij de haargrens. En om die goed te kunnen bepalen, maak 
je eerst wenkbrauwen. Die komen iets boven de ogen. Dan kan je de haargrens daar weer iets boven beginnen. 
Niet helemaal direct, omdat je ook nog een voorhoofd moet overhouden. Je kunt hiervoor nog een kleine hulplijn 
maken. Die komt dan namelijk in het midden van de cirkel te staan. Voor de haargrens trek je vanuit je scheiding 
twee lijnen naar je oren toe. 

Vervolgens ga je vanuit die scheiding iets naar boven (bijna boven aan de cirkel) en maak je daar je kruin. Dit is 
het hoogste puntje van je hoofd. 
Als je je kruin hebt gemaakt, kun je (ongeveer) de cirkel volgen en het haar langs het gezicht laten lopen en het 
kapsel maken wat jij graag wil maken bij je poppetje. Hier bepaal je dus de lengte, en slag van het haar. 

Als laatste kun je nog andere persoonlijke dingen toevoegen aan het gezicht, zoals een bril, moedervlek of sproe-
ten. Hierdoor krijgt het portretje een persoonlijkheid en onderscheid je het ene portretje van het andere!



variaties

tip: 
door kl eine dingen als het haar te veran-
deren, krijg je al een heel ander poppetje

Je kunt een gezicht natuurlijk op veel verschillende manieren invullen. Ik vind het bijvoorbeeld leuk om de ogen 
van mijn poppetjes dicht te houden, maar jij vind het misschien leuker om ze juist open te tekenen. Zo heb je dit 
ook met de neus, mond, wenkbrauwen, noem maar op. Ga hier ook gewoon lekker mee spelen en kijk wat voor 
jou het beste werkt. 
Op die manier creeer je namelijk al een groot deel van jouw illustratie stijl. 

Naast de inhoud van het gezicht, kun je natuurlijk nog veel meer dingen doen om jouw poppetje er anders uit te 
laten zien dan in dit voorbeeld. De basis van het gezicht is vrij simpel, maar geef je je poppetje ander haar, of een 
bril, krijgt ze al een hele andere persoonlijkheid. Dit heb ik bij stap 5 ook kort benoemd. 

Ik heb een aantal variaties voor je gemaakt, die je als referentie kunt gebruiken voor jouw poppetje. Deze kun je 
natekenen, maar hoe leuk is het om kenmerken te zoeken in jouw eigen gezicht. Dan zou je een zelf portretje kun-
nen maken! Zo kun je dat dan ook weer doen met familieleden en vrienden :)



Stap: 6

Let’s colour
Als je alles hebt geschetst -en je bent tevreden- kun je de lijnen die je wilt blijven zien gaan omlijnen met een 
fineliner (let op! dat je niet de hulplijnen omtrekt). Nadat je alles omlijnt hebt, laat je de inkt even drogen en 
kun je vervolgens alle schetslijnen uitgummen.

Je werk is nu klaar om ingekleurd te worden! 



kl eur geven

Eind resultaat t

Kleur geven aan je illustratie is persoonlijk een van 
mijn favoriete onderdelen, want naast het haar en 
andere persoonlijke aspecten tekenen, maak je 
met kleur jouw poppetje helemaal af. 

Hiernaast zie je een foto van het poppetje zoals ik 
haar heb ingekleurd. Dit heb ik gedaan met aqua-
relverf. Dat is iets wat jij natuurlijk ook kunt doen. 

Aquarelverf is een fijn medium om mee te werken, 
omdat je in heel veel verschillende lagen jouw il-
lustratie kunt opbouwen. Je begint hierbij met de 
lichtste lagen, en bouwt hem zo op met donkerde-
re tinten, zodat je schaduw creeert. 

De verf die ik voor mijn illustraties gebruik is van 
Winsor and Newton. Op de pagina ‘Favorietjes 
van Pippa Knus’ op mijn website, kun je dit setje 
vinden. 

*Als je meer wilt leren over aquarelverf en het ge-
bruik daarvan, kan ik je het beste doorverwijzen 
naar de online cursus ‘Basis technieken illustreren’. 
Hierin zit een volledige module over aquarelverf 
en technieken die je kunt toepassen om mooie re-
sultaten te krijgen. 

Naast aquarelverf zijn er natuurlijk nog veel meer 
materialen die je kunt gebruiken om jouw por-
tretje af te maken. In het eerste hoofdstuk van dit 
ebook vertel ik het een en ander over materialen 
en het gebruik ervan. 

Ga, net als met de inhoud van het gezicht, lekker 
experimenteren met diverse materialen en kijk 
wat het beste bij jou past. Of dit nu verf, potloden, 
inkt, markers of krijtjes zijn, dat maakt natuurlijk 
niet uit. 
Het belangrijkste is dat jij plezier hebt in het ma-
ken van je illustratie en nogmaals, door hierin je 
eigen keuzes te maken, creeer je je eigen illustratie 
stijl!



Draw 
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Zoals ik in het voorwoord al een beetje omschreef, 
kun je je voor meer diepgang in de lessen en technie-
ken inschrijven voor (een van) de online cursussen. 
Dit zijn cursussen die je vanaf je eigen computer, op 
ieder moment, thuis kunt volgen. 

Er zijn 5 verschillende cursussen om te leren illustre-
ren. Zo is er een cursus ‘Basis technieken illustreren’, 
‘Portretten illustreren’, ‘Huis en tuin illustraties ma-
ken’, ‘Dieren illustraties maken’ en ‘Girlboss illustra-
ties maken’. 
Iedere cursus heeft zijn eigen onderwerpen waardoor 
je je kunt opgeven voor het onderdeel wat het beste 
bij jou past! 

De cursussen zijn als volgt opgebouwd: 
Ze bestaan alle 5 uit 7 modules/hoofdstukken. In ie-
dere module leer je een andere techniek en werk je toe 
naar een ander eindresultaat. Na iedere les heb jij dus 
een mooie illustratie gemaakt waar je trots op kunt 
zijn. 

De lessen zijn video’s die je kunt bekijken, pauzeren 
en terugspoelen. Zo kun je dus volledig in je eigen 
tempo aan de slag. Ook kun je ze natuurlijk zo vaak 
terug kijken als je zelf zou willen! 

online cursussen

Cadeautje: Met de code ‘stapvoorstap’ 
krijg je 10% op een online cursus naar 
keuze!

Je blijft namelijk altijd toegang houden tot deze les-
sen. Nadat je een cursus (of meerdere natuurlijk) hebt 
besteld, kun je je eigen inlog gegevens maken. Deze 
zijn persoonlijk, en dus alleen voor jou bestemd. 
Met deze inlog gegevens kun jij op ieder moment in-
loggen, zolang als je wilt.
Zo kan je direct beginnen, maar kan je ook even 
wachten tot er een moment komt waar jij alle tijd 
hebt. Daarnaast kun je de lessen dus altijd terugkijken 
als je even een opfrisser nodig hebt. 

Als laatste krijg je toegang tot een Facebookgroep. Dit 
is een groep met allemaal cursisten, waar onder an-
dere resultaten en vragen in gedeeld kunnen worden. 
Het is een super fijne groep, met allemaal lieve men-
sen die elkaar aanmoedigen aan de slag te gaan. Zo tof 
om hier alle resultaten voorbij te zien komen! 

Mocht je mee willen doen met (een van) de cursussen 
kun je naar www.pippaknus.com/online-cursussen 
gaan. Hier vind je nog meer informatie over de in-
houd per cursus. 

Hiernaast staan wat screenshots over de pagina van 
een van de cursussen. Zo ziet de website voor de     
cursussen eruit. Je krijgt toegang tot de pagina van je 
cursus(sen) die jij hebt gekocht. 



a fsluiting
Lieve jij, 

Ik wil je bij deze super erg bedanken voor het lezen 
van dit ebook. Zo tof dat je mij en mijn werk hier-
in wilt steunen en tegelijkertijd voor jezelf kiest en 
lekker aan de slag gaat met wat jij het liefste doet; 
creatief zijn! 

Ik hoop dat je door dit ebook meer tijd voor jezelf 
durft vrij te maken, je perfectionisme wat opzij 
kunt zetten, lekker de tijd neemt om te oefenen en 
het belangrijkste: plezier kunt hebben in het illus-
treren! 

Mocht je vragen hebben, of een recentie achter 
willen laten (wat super fijn zou zijn!), mag je me 
altijd een mailtje sturen. Feedback is uiteraard 
ook welkom. Ik leer graag bij, zodat ik de perfecte    
producten kan neerzetten. 

Liefs!!



Gemaakt door Sanne van Dijk
Pippa knus

ps. Het is niet toegestaan dit e-book met anderen te delen. 
Het is handgemaakt met veel passie en liefde. 

Mij of mijn cursus aanbevelen wordt natuurlijk wel ernorm 
gewaardeerd. 


