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12tips en weetjes bij Dat-Doe-Ik-Zelf-Design

Er is niets leuker om zelf met iets aan de slag te gaan en daarna van de resultaten te genieten. Of het nu om
schilderen of behangen gaat, een wandmeubel in elkaar zetten is of we repareren een auto: we beleven er
net zoveel plezier aan als dat we ons ergeren aan mislukte pogingen. En we kunnen dan alsnog een expert
inschakelen die de klus snel en degelijk kan klaren. Als je zelf aan de slag wil met grafisch ontwerpen,
volgen hierna enkele tips en weetjes (soms met een knipoog...) die je zeker van pas kunnen komen.

1

Voor dat je de design-regels kunt breken,
moet je eerst weten wat de design-regels zijn.
Gebruik nooit
ALLEMAAL HOOFDLETTERS in handschrift- of kalligrafische fonts.
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Microsoft Word
is geen grafisch ontwerp programma.
Er zou een flinke straf voor ontwerpers moeten zijn
die alleen maar de volgende fonts gebruiken: Ad Lib, Algerian, Bleeding Cowboys, Brush
Script, Comic Sans, Exotic, Lucida Calligraphy, Monotype Corsiva, Mistral, Papyrus, Park
Avenue, University, Zapf Calligraphy (en als die namen je niks zeggen, zul je je toch iets meer
moeten verdiepen in typografie).
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Er is geen klik&klik-oplossing
voor een goed grafisch ontwerp.
Microsoft Excel
is geen grafisch ontwerp programma.
Photoshoppen
is geen werkwoord.
Microsoft PowerPoint
is geen grafisch ontwerp programma.
Adobe software heeft nog steeds geen ‘talent-filter’
in haar programma’s ingebouwd dat op miraculeuze wijze een slecht ontwerp kan omzetten
in een goed ontwerp.
Plaatjes die van het internet zijn ‘geplukt’
WERKEN NIET in drukwerk.
Microsoft Publisher
is gewoon overbodige software.
Een creatieve geest werkt het beste
wanneer zij ongestoord kan werken.
Elk ontwerp-gereedschap
— hetzij hardware, hetzij software — is zo goed als de artiest die ermee werkt.

Wees nooit bang om een schets weg te gooien
en gewoon opnieuw te beginnen.

Kijk voor andere handige gratis tiplijsten op vorm360.nl/downloads

