
1. Leg het carbonpapier
 met de onbedrukte zijde
 op je voorwerp.
 

3. Trek de illustratie over. 

4. Trek de lijnen over met
 het brandapparaat.

2. Plaats je illustratie die je  
 over wilt trekken op het  
 carbonpapier.

Werkwijze
WAT HEB JE NODIG?

- brandapparaat
- carbonpapier
- pen of scherp potlood
- voorwerp van hout,
 kurk of leer

Tip: Elk materiaal reageert
anders op het brandapparaat.
Sommige nerven in hout laten 
zich lastig branden. Terwijl 
het materiaal ertussen juist 
heel snel verkleurt.
Ga dus voorzichtig te werk 
met hoe lang je de brander 
op 1 plek houdt!

Om je brandapparaat te leren 
kennen raad ik je voorwerpen
van balsahout aan. Hier zitten
weing nerven in.

Glasplaatje (oud fotolijstje) in standaard
(https://www.illustratieenzo.nl/webshop)

Voederhuisje
(tuincentrum)

  Snijplank (Action)

Achterzijde...

Vlaggetjes (Action)

Win! Een leuk houtbrand-pakket!
Ga naar mijn Facebook- of Instagram-
pagina voor verdere instructies hoe
je mee kunt doen aan deze wedstrijd!

Volg mij!

brandapparaat...
Aan de slag met een

CREATIEF MET

Ik houd verschrikkelijk veel van
tekenen. Maar zoals ‘‘en Zo’’ in mijn 
bedrijfsnaam al doet vermoeden,
uit ik mij op veel meer creatieve
manieren...

Deze keer wil ik jullie laten zien wat
je allemaal kunt doen met een 
brandapparaat op hout, kurk en leer!

Yvonne Windhorst-Maaskant

Provak Van Beijeren en Provak Pos
geven KORTING aan de lezers van
Alphen Magjezien op een houtbrander-
set met stempels. De houtbrander kost 
normaal € 29,95. Op vertoon van dit 
magazine kost de set € 24,95.

Provak Van Beijeren, Hooftstraat 115
Alphen aan den Rijn, 0172-475541
Provak Pos, Burg. Colijnstraat 17B 
Boskoop, 0172-217249

Waar te koop?

Vind je het moeilijk om zelf aan de
slag te gaan? Geef je dan op voor een 
workshop Houtbranden!
 Dinsdag 17 april, aanmelden s.v.p  
 vóór 10 april
 19.30 - 21.30 uur
 Raafstraat 5, Alphen a/d Rijn
 25 euro, incl. voorwerp om te   
 branden, carbonpapier, een   
 kopje thee/ koffie.
 Eigen brandapparaat
Vol=vol, de workshop gaat alleen door bij een
minimaal aantal deelnemers van 6 personen.

Meer informatie, ook voor andere data:
yvonne@illustratieenzo.nl
 

Datum:

Tijd:

Adres:

Kosten:

Nodig:

Workshop...

Kurken onderzetters (Action, Ikea)

Tip: Download deze ontwerpen -GRATIS- op:
 https://www.illustratieenzo.nl/en-zo-download

  Potloodjes (Ikea)

Tas van leer (persoonlijk eigendom)

Complete vormgeving, illustraties en fotografie door Illustratie en Zo


