
uitdebasis.nl © AD L J 

 
 
1. B potlood van donker naar licht    

Door meer of minder druk op het potlood 
 
 
 
                                                       
2. H potlood van donker naar licht 

Door meer of lijntjes te plaatsen 
 
 
 
3. H potlood van  licht naar donker 

Door meer of minder lijntjes te plaatsen 
 
 
 
 
 
4. B potlood Rubbing  (Wrijftechniek) 

Door met de platte punt over het papier 
te wrijven waaronder een materiaal met 
structuur ligt 

 
 
5. B potlood wrijven en gummen 

Door  met de platte punt het vlak te vul-
len en te wrijven krijg je een egale verde-
ling van het grafiet. Met gum kan je wit-
ten maken 
 

6. B potlood  lijnenspel 
Door meer of minder druk op het potlood 
ontstaat licht / donker en dik / dun 

 
 
 
7. H potlood lijnenspel 

Door lijntjes  dichter en verder uit elkaar 
te plaatsen ontstaat licht/ donker 

 
 
 
 
8. H en B potlood  variatie 

Door meer of minder druk en meer of 
minder lijntjes ontstaat een  verdeling 
van licht en donker 

Grijs potlood dat je uit kan gummen heeft vaak een zilverachtige glans. Het is anders dan de kleurpotloden omdat de stift (de 
kern) bestaat uit samengeperst grafiet. 
H geeft de hardheid aan. 6H is harder den H; B geeft de brosheid of zachtheid  aan . 6B is zachter dan B 
Het standaard grijze grafiet potlood  is vaak HB 
Probeer zelf eens het verschil te ontdekken door te oefenen. Bijvoorbeeld op een oefenblad 
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