Module 2: Tex!elprints ontwerpen met Adobe Illustrator
_____________________________
PROGRAMMA (Kijk op www.manelprints.com/calendar om te zien of en wanneer deze
module doorgaat)
Week 1 & 2: Kennismaken met Adobe Illustrator
▪ Het startscherm
▪ De werkruimte
▪ Een nieuw document maken
▪ Kleurmodus: RGB of CMYK?
▪ Extra: andere hulpmiddelen om je kleuren consistent te houden
▪ Extra: het contrast tussen kleuren controleren
▪ Een document bewaren
▪ Basishandelingen
▪ Productivity Hacks
•

Actie ‘Delete Unused Panel Items’

•

Creëer een gepersonaliseerde werkruimte

•

Gebruik sjablonen

•

Werk met staal- en stijlbibliotheken

•

Gebruik sneltoetsen

Week 3 & 4: Mo!even
▪ Schetsen digitaliseren
▪ Fotograferen of scannen?
▪ Afbeeldingen plaatsen in AI
▪ Illustraties automatisch overtrekken
▪ Elementen binnen een tekening scheiden
▪ Elementen binnen een tekening combineren
▪ Illustraties inkleuren
• met actieve verf
• met het klodderpenseel
▪ Foto’s automatisch overtrekken
▪ Illustraties manueel overtrekken
• Afbeeldingen traceren met het klodderpenseel
• Afbeeldingen traceren met het potlood
• Afbeeldingen traceren met de pen
• Afbeeldingen traceren met de pen in combinatie met het gereedschap ankerpunt
Week 5 & 6: Tekenen in AI
▪ De Memphis stijl
▪ Streepjespatronen
▪ Rasterpatronen
▪ Cirkels en ovalen
▪ Veelhoeken
▪ Organische motieven
▪ Trucjes om eenvoudige prints er complex te laten uitzien

Week 7 & 8: All-over layouts ontwerpen in AI
▪ Set repeats ontwerpen: manuele methode.
▪ Strepen
▪ Ruiten
▪ Extra: onregelma"ge strepen in rapport ze#en
▪ Een kleurenpalet maken op basis van een foto
▪ Kleurinspira"e verzamelen met Adobe Capture
▪ Prints herkleuren
▪ Half-drop en half-brick repeats ontwerpen: manuele methode
Week 9 & 10: All-over layouts ontwerpen in AI (vervolg)
▪ Tossed repeats ontwerpen: manuele methode
▪ ‘Ditsy prints’
▪ Free-flowing layouts: introduc"e
▪ Hoe bepaal je de rapportgroo#e?
▪ Bestanden exporteren voor druk
▪ Technische fiche
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WEEK 1

Kennismaken met AI

Zelfstudie

WEEK 2

Kennismaken met AI

Online les

WEEK 3

Motieven vectoriseren

Zelfstudie

WEEK 4

Motieven vectoriseren

Online les

WEEK 5

Eenvoudige motieven tekenen

Zelfstudie

WEEK 6

Eenvoudige motieven tekenen

Online les

WEEK 7

Basic & Halfdrop repeats

Zelfstudie

WEEK 8

Basic & Halfdrop repeats

Online les

WEEK 9

Tossed Repeats

Zelfstudie

WEEK 10

Indienen opdrachten

Online les

