
In deze deelopdracht ga je aan de slag met het ontwerpen van je eigen logo. Adobe Illustra-
tor is een perfect programma hiervoor. In de eerste klas hebben jullie al gewerkt met Adobe 
Photoshop. Deze twee programma’s lijken een beetje op elkaar maar worden gebruikt voor 
verschillende dingen. 
Een groot verschil tussen Photoshop en Illustrator is dat Photoshop met pixels werkt. Hoe 
meer pixels er in een afbeelding zitten des te scherper en duidelijker is de afbeelding. 
Wanneer je met Illustrator werkt zijn er geen pixels maar vectoren. Dit zijn lijnen en punten 
en het maakt niet uit hoever je inzoomt, de lijnen en punten zullen altijd scherp blijven. 
Perfect dus om logo’s mee te ontwerpen! 

De Opdracht:
Ontwerp een mooi en strak logo dat iets over jou zegt. 

Stap 1: Voordat we achter de computer gaan zitten ga je eerst op een wit A4 vel schetsen  
   met potlood maken. Je mag op dit blad ook woorden of zinnen zetten, het hoeven  
   niet alleen schetsjes te zijn. Teken niet te groot en te mooi want dit kost teveel tijd,  
   het gaat er puur om dat je jouw ideeën op papier zet.
   Gebruik bijvoorbeeld jouw initialen in je logo, dit is de eerste letter van je voornaam  
   en de eerste letter van je achternaam (heet je Jan de Vries dan zijn je intitialen dus  
   JDV of JV).
   
   Je zou in je logo je hobby, je persoonlijkheid of iets kenmerkends van jou kunnen  
   laten terugkomen, vraag dus ook aan je vrienden in de klas hoe ze jou zien. 
   Maak simpele figuren en lijnen, een logo moet je duidelijk kunnen herkennen, er  
   mogen dus geen details te zien zijn. Maak minimaal 5 schetjes en wees niet te snel  
   tevreden!
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Stap 2: Nu je redelijk wat schetsjes hebt gemaakt ga je jouw beste schets op een ander wit  
   A4 vel uitwerken met potlood. Maak desnoods gebruik van je geo driehoek om de  
   letters op de goede hoogte en grootte te krijgen. Zet deze schets eerst zacht op met  
   potlood en trek hem pas dikker met potlood over wanneer je tevreden bent over je  
   schets. Maak deze schets niet te klein, teken eerst een vak van 10 bij 10 cm met  
   potlood waarin je jouw logo tekent.
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Stap 3: Je goede logo schets is nu klaar in potlood. Leg hem nu op tafel neer en maak met  
    je mobiele telefoon of een andere camera een foto van het logo (zorg dat je het  
    logo echt van voren ziet op je foto). Maak er voor de zekerheid een paar.
    Stuur je foto (’s) nu per mail naar jezelf toe, ga achter een computer zitten en open  
    je mail op je computer. Download nu je foto (’s) en sla ze op in een folder onder je  
    Afbeeldingen of Documenten. 
   



Stap 4: In stap 4 ga je aan de slag met het strak maken en het verfijnen van jouw logo. In  
   voorgaande lessen heb je de basisprincipes van Adobe Illustrator geleerd en weet  
   je hoe je een logo over moet trekken. Weet je dit niet meer kijk dan nog even de  
   tutorial terug uit les 1 en 2. 
   Open eerst Adobe Illustrator en open jouw foto via BESTAND -> OPENEN. Trek  
   jouw logo over en experimenteer met verloopjes, kleuren en wellicht met typografie. 
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Stap 5: 

Als je klaar bent met het overtrekken 
van jouw logo en alle kleuren kloppen 
dan ga je jouw logo opslaan. Het 
beste is om hem zowel als Illustrator 
bestand (AI) op te slaan als een PDF 
bestand. Wanneer je op BESTAND -> 
OPSLAAN ALS klikt dan verschijnt er 
een venstertje in beeld. Schrijf hier de 
naam op van jouw logo en verander 
bij INDELING Adobe Illustrator (ai) in 
Adobe PDF (pdf). Sla hem op onder 
je Afbeeldingen of Documenten zodat 
je hem makkelijk terug kan vinden. 
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