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Viva la Visuals:

Feestdagen
doe boek

meer dan 25 pagina's
tekenplezier! 



Super tof dat je mijn doe-boek hebt gedownload!

Ik hoop dat je er veel plezier van hebt en dat het de verveling een
beetje tegengaat in deze (extra lange) vakantie! 

Je vind allerlei verschillende tekenopdrachtvan. Van Feestelijke
letters en zentangles tot een momentje van bezinning.  

Je kunt (na)tekenen vanaf de digitale versie, of hem printen zodat
je ook kunt overtrekken en 'werken' in het boek.

Veel tekenplezier!

Liefs,

Ariënne

- over -Ho Ho Ho tekenaar!

www.vivalavisuals.blog



INHOUD
'Smijt' een sneeuwman
Rockin' rondjes
Sterrenkunde
Christmas Alfabet
Zo Teken Je ...
Oh Denneboom
Wishlist
Even stilstaan
Mix & Match
Zentangle
Versieren maar
Kijk & luister
Feestelijke Letters
Over

4
5
7
8
9
12
14
15
16
19
20
21
22
32



Pak een dobbelsteen en gooi je eigen sneeuwman!
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Deze (kerst)items zijn rond, kan jij er nog meer bedenken?
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Hierboven 3 simpele manieren om sterren te tekenen.

En hieronder nog eentje voor de gevorderden (zonder lijntjes):
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Christmas alfabet
Teken een icoon bij elk woord in dit kerst(Lige) alfabet!

Arreslee

Binnen (blijven)

Chocomel

Denneboom

Elf

Familie

Gewei

Hulst

Iglo

Jingebells

Kerstman

Lichtjes

Mistletoe

Nacht

oud & nieuw

Proosten

Quilt

Rendier

Sneeuwvlokje

Trui

Uil

Vuur

Wintersport

X-mas (mood) 

Yspegel

Zuurstok
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Niet weg te denken bij de kerst: de kerstboom! Kun jij nog meer varianten bedenken?
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Leuk en vrolijk boek dat je door
allerlei uitdaagt meer te tekenen,

je creativiteit aanboort en je
vaardigheden te vergroten. 

€ 22.49

Een boek bowvol mega schattige
doodles van Karin Luttenberg. Ze
neemt je stap voor stap mee en

geeft allerhande tips.
€ 23,95

Het ultieme sketchnoteboek,
gemaakt door sketchnote guru Mike

Rohde. 

€15,00 

Veel stift voor weinig! 
€17,05 

De vivla la visuals 'Iconen-
inspiratie waaier'! met meer dan

250 voorbeeldsymbolen. 

€14,95

cactus pennenhouder.

vanaf € 5,00

schattige honden gummen
van de Hema.

€ 1,75 

Wishlist
Leuke en handige cadeautjes voor op de lijst van iedere tekenaar. 

(Klik op de afbeelding of prijs voor meer info) 

(Edding) krijstift,
om je ramen mee te

versieren!

€ 4,29 
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https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1078081&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2F365-elke-dag-een-tekening%2F9200000102508531%2F&name=365+Elke+dag+een+tekening%2C+Lorna+Scobie
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1078081&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2F365-elke-dag-een-tekening%2F9200000102508531%2F&name=365+Elke+dag+een+tekening%2C+Lorna+Scobie
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1078081&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fdare-to-doodle-xxl%2F9300000009909563%2F&name=Dare+to+doodle+XXL%2C+Karin+Luttenberg
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1078081&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fdare-to-doodle-xxl%2F9300000009909563%2F&name=Dare+to+doodle+XXL%2C+Karin+Luttenberg
https://www.mitp.de/KREATIV/Das-Sketchnote-Ideabook.html
https://www.mitp.de/KREATIV/Das-Sketchnote-Ideabook.html
https://www.mitp.de/KREATIV/Das-Sketchnote-Ideabook.html
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1078081&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fdubbele-brush-pen-met-penseelpunt-set-36-st%2F9200000092996484%2F&name=Dubbele+Brush+pen+met+penseelpunt+-+set+36+st
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1078081&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fdubbele-brush-pen-met-penseelpunt-set-36-st%2F9200000092996484%2F&name=Dubbele+Brush+pen+met+penseelpunt+-+set+36+st
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1078081&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fdubbele-brush-pen-met-penseelpunt-set-36-st%2F9200000092996484%2F&name=Dubbele+Brush+pen+met+penseelpunt+-+set+36+st
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1078081&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fdubbele-brush-pen-met-penseelpunt-set-36-st%2F9200000092996484%2F&name=Dubbele+Brush+pen+met+penseelpunt+-+set+36+st
http://vivalavisuals.blog/waaier/
http://vivalavisuals.blog/waaier/
https://nl.shein.com/1pc-Cute-Cactus-Shaped-Pen-Holder-p-922339-cat-2271.html?awc=18055_1607701950_5e392f09a2394d3c618fc68f4747a8c9&utm_source=awin.com&utm_medium=176013&utm_campaign=awin_nl&url_from=awin_nl
https://nl.shein.com/1pc-Cute-Cactus-Shaped-Pen-Holder-p-922339-cat-2271.html?awc=18055_1607701950_5e392f09a2394d3c618fc68f4747a8c9&utm_source=awin.com&utm_medium=176013&utm_campaign=awin_nl&url_from=awin_nl
https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/school-kantoor/etuis-schrijfwaren/gum-correctie/gummen---3-stuks-15950018.html
https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/school-kantoor/etuis-schrijfwaren/gum-correctie/gummen---3-stuks-15950018.html
https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/school-kantoor/etuis-schrijfwaren/gum-correctie/gummen---3-stuks-15950018.html
https://pipoos.com/edding-4095-krijtmarker-2-3-mm-wit-61624
https://pipoos.com/edding-4095-krijtmarker-2-3-mm-wit-61624
https://pipoos.com/edding-4095-krijtmarker-2-3-mm-wit-61624


Als je wilt. Om terug te blikken en vooruit te kijken: 
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Kies random één woord uit de linker- en één uit de rechterrij van onderstaande items en combineer ze!
(je kan de kaartjes printen, uitknippen & husselen als je dat leuk vind. Of je eigen kaartjes toevoegen)

Njoy!

Vrolijk(e) Sneeuwpop

Oud(e)

Klein(e)

Vermoeid(e)

Kerstman

Rendier

Kerstbal
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Fit(Te) Denneboom

Stralend(e)

Geme(e)n(e)/
"Evil"

Dansend(e)

Want

Kerstkrans

Ster
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Zentangle is een methode om door het tekenen van patronen je concentratie, ontspanning en creativiteit te stimuleren. Het idee is dat
je gestructureerde patronen maakt, en datje door je te focussen op de stappen er van oefent om met je aandacht in het nu te blijven

(mindfulness). Daarbij gaat het niet om het resultaat, maar om het proces!

Zentangle je mee? Vul elke kerstbal met andere patronen.
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https://www.youtube.com/watch?v=okohXE3z6kE


Maak jij dit peperkoekhuijse aF?
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Kijken & luisteren

Vizthinker podcast
(engels)

Scrummaster & visual tanker Yuri
Malishenko interviewt andere visual

thinkers in deze toffe podcast. 

Leuke kijk & luistertips.

CHaos in de orde podcast
Gave podcast over het doorbreken
van patronen en stimuleren van

creativiteit (in organisaties).

MR Doodle
Ik kan hier de hele dag naar kijken haha. Mr Doodle doet

wat zijn  naam zegt: Doodlen. en hoe. 
Met zijn unieke stijl doodlet hij op alles wat los en vast

zit! Tot aan slaapkamers toe!

(Dit is een lang filmpje waar hij freestyled en zijn
fantasie de vrije loop laat en hierover verteld, maar er

zijn ook korte filmpjes!) 

Why people believe they can't draw - TED TALK
(engels)

Graham Shaw vertelt hoe dit komt en weerlegt deze statement
door je o.a. leuke cartoon poppetjes te leren tekenen.
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https://www.youtube.com/watch?v=qDIWDKn-uIc
https://www.chaosindeorde.nl/podcast/
https://open.spotify.com/show/6qWy5vJQvSodhOQo2Ey51N
https://www.youtube.com/watch?v=7TXEZ4tP06c
https://open.spotify.com/show/6qWy5vJQvSodhOQo2Ey51N
https://www.chaosindeorde.nl/podcast/
https://www.youtube.com/watch?v=qDIWDKn-uIc
https://www.youtube.com/watch?v=7TXEZ4tP06c
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Dit (zakelijk) tekenen doe-boek is
gemaakt door Viva la Visuals. Het is de
plek waar ik, Ariënne Wunderink, mijn
passie voor visueel communiceren met
anderen deel. 

Door blogs, voorbeelden en andere inspiratie te delen wil ik
anderen ook enthousiast maken over de awesome power van
zakelijk tekenen! Want tekenen zorgt niet alleen voor meer
plezier, maar ook voor meer creativiteit en focus in je werk.

En het toffe is: íedereen kan tekenen! Ja, ook jij. 

- over -Over

www.vivalavisuals.blog

Wil je meer weten over zakelijk tekenen?
Check dan vooral mijn blog met allerlei praktische tips en inspiratie.
Of schrijf je in voor de maandelijkse inspiratiemail en ontvang mijn e-
boek 'Zakelijk Tekenen in 5 stappen' & toffe kickstarter mails! 

Direct in het diepe springen en je onderdompelen in de wereld van
zakelijk tekenen? 
Doe dan me met een van mijn masterclasses samen met andere
visuele helden!

https://vivalavisuals.blog/start-hier/
https://vivalavisuals.blog/e-boek-zakelijk-tekenen/
https://vivalavisuals.blog/online-workshop-zakelijk-tekenen/

