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in het startmenu onder Beheer op 
Programmabeheer. In het geopen-
de venster tik je in het zoekveld 
rechtsboven Inkscape, gevolgd door 
een druk op Enter. Klik vervolgens op 
de eerste Inkscape-vermelding in de 
lijst. In het nieuw geopende venster 
klik je op de knop Installeren. Geef 
toestemming voor het installeren 
van extra pakketten en vul als daar 
om gevraagd wordt je wachtwoord 
in. Na even wachten is Inkscape dan 
geïnstalleerd en klaar voor gebruik. 
Je vindt Inkscape voortaan terug in 
het menu start, onder Grafisch. Na 
opstarten opent een venster bomvol 

mogelijkheden. Het is uiteraard 
onmogelijk om hier een complete 
tekencursus te geven, maar een 
aantal aardigheidjes willen we wel 
laten zien. Om te beginnen eerst 
maar eens back to basics.

TEKENEN
In de gereedschappenbalk links vind 
je een scala aan teken- en bewer-
kingsgereedschappen. Wil je bij-
voorbeeld een razendsnelle spiraal 
tekenen, dan klik je op de spiraal-
knop en tekenen maar. Hetzelfde 
geldt voor een hoop andere basis-
vormen als de welbekende cirkel, 

lijn en meer. Aardig is de 3D-kubus, 
waarmee je rap een 3D-blok tekent. 
Vanzelfsprekend zijn (opvul)kleuren, 
lijnkleur,- stijl- en soort allemaal 
naar wens aanpasbaar. Ben je een 
tekenprogramma als bijvoorbeeld 
het aloude CorelDraw gewend, dan 
vind je zonder meer snel je weg in 
Inkscape. Heb je nog nooit met een 
vectortekenprogramma gewerkt, 
dan is het aantal opties wellicht wat 
overweldigend. Hou het – zeker in 
het begin – in dat geval simpel. Maak 
gebruik van de basisgereedschappen 
en probeer alle andere gereedschap-
pen eens rustig uit. Zo kun je vormen 
bijvoorbeeld ‘kneden’, zodat je ze 
aanpast naar wat jij precies voor 
ogen hebt. Nog praktischer is het 
wellicht om een bestaande graphic 
voor eigen gebruik aan te passen.

IMPORTEREN
Zoals gezegd kan Inkscape zonder 
meer overweg met .svg-bestanden. 
Maar het kan ook allerlei andere 
bekende vector-bestandsforma-
ten importeren. Klik daarvoor in 
het menu Bestand op Openen of 
Importeren. Standaard wordt elk 
ondersteund bestand in een map 
getoond. Filteren kan door in het 
open- of importeervenster op het 
veld te klikken waar standaard 
Alle Inkscapebestanden staat. 
Kies vervolgens een van de vele 

ondersteunde bestandsformaten en 
je ziet vervolgens alleen bestanden 
die voldoen aan die specifieke inde-
ling getoond.

OVERTREKKEN
Inkscape heeft nog een aardigheidje 
aan boord: overtrekken. Feitelijk 
is overtrekken een conversie van 
bitmap naar vector. Dat werkt met 
name bij (vanzelfsprekend) lijnte-
keningen goed. Heb je dus een teke-
ning op papier en maak je daar een 
scan of foto van, dan kun je die met 
Inkscape omzetten naar een vec-
tor-afbeelding. Open daarvoor eerst 
een gescande of gefotografeerde 
tekening, in ons voorbeeld een scan 
van een Donald Duck Pocket. Druk 
op de toetscombinatie Control-A 
om de afbeelding te selecteren. Kik 
vervolgens in het menu onder Paden 
op Bitmap overtrekken. Om te begin-
nen staan de instellingen in het nu 
voor je staande venster meestal wel 
goed. Klik dan ook simpelweg op OK 
en de conversie vindt plaats.

EXPERIMENTEREN  
MET OPTIES
Het aardige is dat de vector af-
beelding óver de bitmap heen wordt 
gelegd. Die wordt daardoor als 
het ware ingekleurd. Schuif je de 
vector met de muis opzij, dan wordt 
duidelijk wat er gebeurt. Je kunt ook 
kleuren en vullingen om laten zetten 
naar vector. Al naar gelang het soort 
tekening levert dat goede of minder 
goede resultaten op. Het is vooral 
een kwestie van experimenteren 
met de diverse mogelijkheden die 
beschikbaar zijn. Door het aantal 
kleuren te verhogen, ontstaat een 
natuurlijker beeld. Maar tegelijker-
tijd wordt je vectorafbeelding weer 
complexer om te bewerken. Hoe dan 
ook: de conversie is beschikbaar en 
kan prima van pas komen. Zo maak 
je voortaan in een handomdraai 
schaalbare (en dus haarscherp 
afdrukbare) kleurplaten voor de 
kleine!

Inkscape is zonder meer een 
volwaardig vectortekenprogramma. 
Het draait al jaren mee en eindelijk 
is de magische versie 1.0 in zicht. 
Niet dat het lagere versienum-
mer iets uitmaakt, in het open 
source-wereldje zijn ze gewoon wat 
voorzichtiger dan bij de commerciële 
software-ontwikkelaars. Als Micro-
soft Inkscape had ontwikkeld zou 
het allang Inkscape 10 heten!

  Leef je uit met de vectortekengereedschappen.

  Met overtrekken zet je een bitmaptekening om nar een vectortekening.
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