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In Letteren en tekenen met ecoline kun je handletteren 

opnieuw ontdekken met… ecoline! Martine van Studio Suikerzoet 

laat zien hoe je ecoline kunt mengen, blenden en in elkaar over kan

laten vloeien met behulp van water. Alle trucjes en technieken

worden getoond aan de hand van kleurrijke voorbeelden ter inspiratie. 

Naast alfabetten en quotes komen ook botanische tekeningen 

stap voor stap aan bod. Zo kun je niet alleen letteren, maar ook 

tekenen met ecoline. Leuk om je journal mee te versieren of 

zelf een unieke kaart of poster te maken.

Voor iedereen die houdt van handlettering, 

brushlettering en tekenen. Ecoline biedt eindeloos veel 

mogelijkheden om je hobby nieuw leven in te blazen!

www.studiosuikerzoet.com
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O, hallo kleur! 

Spelen met ecoline. Ik kan bijna niets 

leukers bedenken. Het zijn de sprankelende 

kleuren, de ouderwetse potjes, het geklie-

der met de inkt en het feit dat je eigenlijk 

nooit kunt voorspellen hoe het er precies 

uit komt te zien, waardoor ik verliefd op dit 

materiaal werd. Natuurlijk is het gewone 

handletteren ook leuk, maar vaak zo zwart-

wit, als ik heel eerlijk ben. Brushletteren is 

ook te gek, maar goed, je wilt er dan wel 

vaak een mooie achtergrond bij. En daar 

komt ecoline dan perfect bij van pas. 

Toen ik, nu alweer ruim drieënhalf jaar ge-

leden, in het ‘handlettervak’ rolde, had ik 

nooit kunnen vermoeden dat dit tekenen 

van teksten, wat handletteren is, zo’n hype 

zou worden. Oké, het is ontspannend, je 

wordt er (meestal) blij van en het is een 

fi jne manier om creatief met teksten bezig 

te zijn. Maar dat ik nu al terug kan kijken 

op honderden workshops in zowel Neder-

land als België, een fi jne verkoop van mijn 

eerste boek Meer met letters en in opdracht 

mag werken met de gaafste merken, 

personen en bedrijven; nee, dat had ik 

nooit durven dromen! 

Ik vind het dan ook super om in dit boek 

mijn enthousiasme voor het werken met 

ecoline met je te delen. En wellicht ook 

jou aan een nieuwe verslaving te helpen? 

Want hé: als ik het kan, kun jij het zeer ze-

ker ook! Doe je mee? De wereld een beetje 

kleurrijker te maken? 

H O O F D ST U K 1 

K E N N I S M A K I N G
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Ecoline, wie kent het niet? Je hebt er vast 

vroeger op school mee gewerkt. Waarbij je 

je waarschijnlijk nog het verplichte klieder-

schort en de gekleurde vingers na afloop 

herinnert. Maar wat is het? Ecoline is niets 

anders dan vloeibare aquarelverf. Het is 

een niet-watervaste inkt, waardoor het 

prachtig te verdunnen en steeds trans-

paranter te maken is. De inkt is in (bijna) 

ontelbare kleuren verkrijgbaar en perfect 

mengbaar. Ook de populaire ecoline brush-

pennen/brushmarkers, waar exact dezelfde 

inkt in zit, zijn goed te gebruiken en weer 

te mengen met de ecoline uit de potjes. 

LET OP:
Ecoline is moeilijk uit kleding en van je 
huid af te krijgen! Dus even opletten 
wanneer je ermee gaat werken. 

Een paar tips voor wanneer je toch net iets 

te enthousiast bent:

- Ecoline in je kleding krijg je eruit met 

melk. Leg de vlek of het hele kledingstuk 

in de melk. Na een tijdje is de vlek ver-

dwenen. 

- Direct natmaken met water (koud is al 

goed), daarna met een ossengalstick 

insmeren, voorzichtig uitboenen, uit- 

spoelen en in de wasmachine wassen. 

- Voor je handen (dit kan echt hardnekkig 

zijn): probeer te scrubben (tip: hier kun 

je bijvoorbeeld koffiedrab voor gebrui-

ken) of houd ze in een badje met melk of 

Dreft. Net als bij de kleding geldt: snel 

handelen! Wanneer dit niet werkt: laat 

het zitten. Het is heel vervelend, maar 

ik merk bij mezelf altijd dat wanneer ik 

het op de dag zelf er heel erg moeilijk af 

krijg, het de volgende dag opeens mak-

kelijker gaat.

WAT  I S  E C O L I N E ?
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Om lekker los te gaan met ecoline heb je 

de volgende dingen nodig:

- Minimaal 2 glaasjes met water: 1 om te 

verdunnen, 1 om je kwast in schoon te 

maken. Ververs dit water regelmatig. 

- Papier: dit is er in diverse formaten,  

gewichten en met of zonder structuur. 

Ik werk zelf graag op aquarelpapier van 

240 g/m2, of op mixed media- 

papier van 190 g/m2. Je hebt ook speci-

aal 290-grams papier voor ecoline. Het 

voordeel van mixed media-papier of het 

ecolinepapier is dat het glad en stralend 

wit is. Dit gladde papier wordt ook wel 

hot-pressed papier genoemd. Cold-pres-

sed heeft structuur in het papier.

- Penselen: ik heb echt een enorme hekel 

aan ‘verharende’ penselen en als gevolg 

daarvan haren in mijn werk. Investeer 

dus in goede penselen. 

- Mengbordje. 

- En uiteraard ecoline! Ik gebruik zelf de 

ecoline van Royal Talens.  

Voor speciale projecten/technieken:

- Drawing Gum of maskeervloeistof: wan-

neer je gedeelten in je werk wilt uitspa-

ren.

- Dr. Ph. Martin’s Bleed Proof White: voor 

echt witte accenten/teksten. Zeker op 

donkere ondergronden als galaxies is al-

leen stralend, intens wit mooi. Dit werkt 

perfect. 

- Pipetjes. 

- Rietjes. 

- Zout.

Zie verder hoofdstuk 6 in dit boek.

Om bij de hand te houden: 

- Keukenrol of doek.

- Dreft of ander afwasmiddel.

- Koffiedrab. 

Geloof me: dit heb je nodig, of daar ben je 

straks enorm blij mee! Dreft en koffiedrab 

zijn perfect om vlekken van je handen af te 

krijgen. 

WAT  H E B  J E  N O D I G ?
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Met slechts één kleur en wat water kun je 

wel tientallen verschillende tinten maken. 

Het is slechts een kwestie van een meng-

bordje en wat water erbij pakken en dan 

maar mengen! Je zet eerst de kleur onver-

mengd op, voor het lichter maken laat je 

wat druppels verf op je mengbordje vallen 

en meng je die met een klein beetje water 

voor een iets lichtere kleur. Voor de aller-

lichtste kleur werk je juist weer andersom: 

eerst wat helder water op een schoteltje, 

waar je een minuscuul klein druppeltje inkt 

aan toevoegt. 

Speel er maar eens mee! Je kunt kleurver-

lopen in vlakken maken, zoals hieronder, of 

aan één stuk zoals daarna. 

Leef je uit! 

 

W E R K E N  M E T  WAT E R 

O E F E N I N G
1
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Het is nu een kwestie van de 

verschillende lettertypes 

afwisselen. Script met sans-serif 

bijvoorbeeld, zoals ik in deze 

tekst heb gedaan. 
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Behalve voor het maken van teksten is 

ecoline ook een te gek materiaal om mooie 

achtergronden mee te creëren. Heel simpel 

met wat spatten of vlekken of iets inge-

wikkelder door een galaxy/heelal te maken. 

Voor welke achtergrond je ook kiest, kijk 

wel een beetje uit met de omgeving en je 

kleding. Wanneer je ook maar iets op mij 

lijkt, zitten je laptop en je gloednieuwe 

bloesje opeens ook onder die leuke ecoline-

spetters (zie dan weer hoofdstuk 1 voor 

wat ‘eerste hulp bij ecoline-ongelukken’-

advies). 

Spatten maken met ecoline

Type 1

Je kent het wellicht nog van vroeger: het 

spatten met een tandenborstel en een 

zeefje. Je kunt het ook doen door een 

droge kwast in de ecoline te dopen en daar 

tegenaan te tikken. Kies wat mooie kleur-

tjes uit en ga lekker dol! Op de pagina hier-

naast heb ik eerst de tekst getekend en die 

gevuld met drawing gum, vloeibare latex. 

Ik heb het goed droog laten worden en heb 

daarna de spetters gemaakt. Ik gebruikte 

hiervoor zowel de pipetjes als een harde, 

vierkante kwast waar ik met mijn vinger 

langs ging. Het geheel weer goed laten 

drogen en daarna voorzichtig de latex eraf 

wrijven. Om de letters wat meer ‘body’ te 

geven heb ik er schaduwen achter gete-

kend met een knalroze gelpen. 

H O O F D ST U K 4 

A C H T E R G R O N D E N
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Kleurverlopen maken 

Type 3

Een leuke toepassing van de oefeningen in 

hoofdstuk 2! 

Maak het papier met een dikke penseel (ik gebruik-

te nr. 8) goed nat. Op de voorbeelden hiernaast 

werkte ik met zalmroze en roze, nr. 381 en 361. 

Eerst bovenaan de lichte kleur die ik langzaam met 

water steeds lichter liet worden. Onderaan het 

papier kwam de donkerroze kleur, waarbij ik weer 

met de natte penseel het steeds lichter liet worden. 

Goed laten drogen en daarna met een watervaste 

fi neliner tekst en tekeningetjes erop maken! 

Ecoline BW totaal cor 24-5.indd   54 31-05-18   14:48



5 5

Ecoline BW totaal cor 24-5.indd   55 31-05-18   14:48



Studio Suikerzoet

M A RT I N E  B O E R EM
A

R
T

IN
E

 B
O

E
R

E

M E T  E C O L I N E

M A RT I N E  B O E R EM A RT I N E  B O E R E

M
ET ECO

LIN
E

In Letteren en tekenen met ecoline kun je handletteren 

opnieuw ontdekken met… ecoline! Martine van Studio Suikerzoet 

laat zien hoe je ecoline kunt mengen, blenden en in elkaar over kan

laten vloeien met behulp van water. Alle trucjes en technieken

worden getoond aan de hand van kleurrijke voorbeelden ter inspiratie. 

Naast alfabetten en quotes komen ook botanische tekeningen 

stap voor stap aan bod. Zo kun je niet alleen letteren, maar ook 

tekenen met ecoline. Leuk om je journal mee te versieren of 

zelf een unieke kaart of poster te maken.

Voor iedereen die houdt van handlettering, 

brushlettering en tekenen. Ecoline biedt eindeloos veel 

mogelijkheden om je hobby nieuw leven in te blazen!

www.studiosuikerzoet.com

brushlettering en tekenen. Ecoline biedt eindeloos veel 

mogelijkheden om je hobby nieuw leven in te blazen!

NUR 476

www.kosmosuitgevers.nl

9 789043 920513




