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“Leren Tatoeëren in… 

 

11 simpele stappen!” 
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BELANGRIJK:  
Je mag dit rapport gratis weggeven aan wie je maar wilt.  
Deze gids mag uitsluitend in deze vorm worden verspreid, het is niet toegestaan de inhoud en/of 
opmaak te wijzigen, of informatie uit dit rapport op een andere wijze te gebruiken.  
Plaats deze gids op je website of mail het aan je vrienden. 

 

Ook Belangrijk: 

Deze gids kan nooit de plaats innemen van een geroutineerde tatoeëerder die je met raad en 
daad terzijde kan staan. Deze gids is bedoeld als een aanvulling op je leer/werkstage in een 
tattooshop. Deze gids geeft je richtlijnen, tips, advies en een algemene indruk hoe het er in de 
tattoowereld  aan toe kan gaan. 

                                                                            

Disclaimer:  
Bij het samenstellen van deze gids is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin 
opgenomen informatie.  
Michiel van Nessen kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist 
verstrekte informatie in dit rapport. 
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Voorwoord 
 

Als je wilt leren tatoeëren is het van het grootste belang dat je dat op de juiste 
manier aanleert en je aan de hygiënerichtlijnen voor tatoeëren houdt. Zorg dat als 
je op het grootste menselijke orgaan werkt, De Huid, je veilig en hygiënisch werkt. 

 

In dit e-book vertel ik je in 11 stappen hoe je kunt leren tatoeëren. Lees het hele 
boek grondig door vóórdat je ook maar enige poging onderneemt om te starten met 
het zetten van een tattoo. Dat zal je goed voorbereiden op wat er allemaal bij komt 
kijken om te leren tatoeëren, de juiste materialen en gereedschappen die je nodig 
hebt en, ook niet onbelangrijk, welke voorzorgmaatregelen je moet treffen in 
verband met de veiligheid  van jou en van je klant. 

 

In 11 stappen bereidt dit e-book je voor op het starten met tattoos zetten MAAR 
het is basiskennis en kan nooit een vervanging zijn van de lessen die je als leerling 
van een professionele tatoeëerder kunt krijgen. Ook al leer ik je in dit e-book de 
basiskennis aan over tatoeëren, het gebruik van de diverse materialen en de 
verschillende technieken, toch raad ik je aan om een professionele tatoeëerder te 
zoeken waar je ook mee kunt samenwerken. Dat zal niet meevallen maar soms lukt 
het  

Ook moet je er van bewust zijn dat als je de ambitie hebt om een top tatoeëerder 
te worden je veel zult moeten leren (waarmee je al begint in deze startersgids). 
Daarnaast zul je heel veel moeten oefenen en een haast oneindig geduld hebben. 
Alle informatie die ik je hier geef is zonder flauwekul en onzin maar bevat juist dát 
wat je nodig hebt om te kunnen starten met tatoeëren 

 

Je moet goed begrijpen dat de tattoos die mensen hebben hun persoonlijke keuze 
is en de meeste tatoeërders er zelf minstens één hebben of juist heel veel, of 
“maar” één hele grote. Sommige van die tattoos stammen uit de tijd dat ze nog 
aan het leren waren en zijn niet fantastisch, maar met volharding, toewijding en de 
liefde voor het vak is het mogelijk om enorm vooruit te gaan. Zelfs als je nog maar 
net begint met tattoos zetten kun je in de toekomst een hoog gewaardeerde 
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tatoeëerder worden! De eerste stap naar dat doel is deze handleiding lezen en de 
noodzakelijke kennis vergaren. 

 

Ik zal het je heel eerlijk vertellen. De meesten die beginnen om te leren tatoeëeren 
houden het niet vol… Toen ik zei dat je veel moet oefenen en engelengeduld moet 
hebben bedoelde ik dat ook letterlijk. Jammer genoeg stoppen veel mensen voordat 
ze de vereiste vaardigheden aangescherpt hebben die ze nodig hebben om te 
slagen. Veel van deze mensen hebben geen goede begeleiding, kennis of 
apparatuur. Anderen frustreren zichzelf en stoppen ermee… 

 

Het beste advies dat ik je kan geven is dit: Om een top tatoeëerder te worden heb 
je de juiste kennis en vaardigheden nodig en ook de beschikking over kwalitatief 
goede apparatuur. Ik kan het niet genoeg benadrukken: “Start op de goede 
manier”. Neem bijvoorbeeld de tijd om een tattoo te laten zetten door een 
gerenommeerde tatoeëerder en kijk wat hij/zij doet en hoe dat gedaan wordt. En 
stel vragen. Deze “eerstehands”ervaringen zullen ervoor zorgen dat de 11 stappen, 
uitgelegd in deze gids, voor je gaan leven! 

 

Het is ook van het grootste belang dat je de juiste gewoonten aanleert en de zaken 
op de goede manier doet. In deze gids zal ik daar herhaaldelijk op hameren. Het is 
ontzettend belangrijk om de tijd te nemen als het vak je tatoeëren aan het leren 
bent en om jezelf alles op een goede en hygiënische manier aan te leren. Het is 
veel belangrijker om langzaam te starten en de dingen goed te doen dan er snel 
doorheen te jagen en slechte gewoontes aan te leren waar je later spijt van hebt. 
Niet alleen zullen haast en slechte gewoontes zichtbaar zijn in je werk maar ook 
zorgen voor een slechte naam zodat je in de toekomst minder werk zult hebben. 

 

Nu op de juiste manier leren tatoeëeren zal je later meer werk opleveren. Zorg nu 
voor een goede reputatie en de mond op mond reclame zal zijn werk doen. Een 
betere gratis advertentie is er niet! 

Ik hoop dat dit handboek voor je zal werken zodat je interesse in tatoeëren 
voldoende gewekt is om te KNALLEN! Ik wens je alle succes op je weg om een 
ECHTE tatoo artiest te worden! 
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Stap 1: - Materiaalkennis 
 

Om goed te kunnen tatoeëren is het noodzakelijk dat je ALLES leert over de 
tattoomaterialen die je nodig hebt. Deze stap in de gids gaat over de basis 
materialen die je nodig hebt om te kunnen tatoeëeren. Ik raad je aan om alles te 
leren over de tattoo materialen die je tot je beschikking hebt. In deze stap gaan we 
direct alle noodzakelijke tattoo“spullen” behandelen die je nodig hebt als je net 
begint met tattoeëren. 

Allereerst gaan we de “waslijst” aan tattoo-spullen behandelen. 

 

Tattoo Machines-Zoals je ziet heb ik het over meerdere machines omdat je op 
termijn verschillende machines zult gaan gebruiken voor verschillende 
werkzaamheden tijdens het tattoo proces. Een machine voor de buitenlijnen, een 
andere voor schaduwen en weer een andere om in te kleuren, enzovoort… 

 

Reserve onderdelen- Dit bevat een aantal onderdelen die je nodig hebt bij 
reparaties zoals bijvoorbeeld elastiekjes, veertjes, inbussleutels, enz. 

 

Een Voelermaat- Een voelermaat kan gebruikt worden om de contactpunten af te 
stellen. 

 

Power Supply / Trafo- De Power Supply of Trafo heb je nodig om de juiste 
stroom op je machine te krijgen. 

 

Voetschakelaar- De voetschakelaar heb je nodig om met je voet “gas” te geven 
zodat je jouw handen vrij hebt om te tatoeëren. 

 

Clip Cords- Het contact snoer tussen de trafo en je tattoo machine. 
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Tattooshop Meubilair en Uitrusting 
Tattoo Werk Bank- Dit is een tafel (liefst verrijdbaar) met een glad en goed te 
reinigen oppervlak zoals, rvs, glas of linoleum om al je benodigde tattoo spullen en 
materiaal op te zetten. Het is belangrijk dat je alle spulletjes kwijt kunt op de tafel, 
zorg er dan ook voor dat hij de goede maat heeft. 

 

Tatoeëerder Stoel- Kies een comfortabele stoel waar je uren op kunt zitten. Zorg 
voor een verrijdbare stoel zodat je gemakkelijk kunt bewegen. 

 

Klanten Stoel- Een comfortabele stoel voor je klanten.Een werkstoel voor 
rugstukken is ook aan te bevelen. Een basis gewichthef bankje is ook een 
mogelijkheid, zorg er wel voor dat hij schuin kan! 

 

Goede Verlichting- Een verrijdbare en verstelbare loupe-lamp is nodig voor een 
juiste belichting van je werk en om je naalden te controleren. 

 

Papieren handdoekjes, Spuitflessen en een Prullebak- Papieren handdoekjes 
worden voor allerlei doelen gebruikt tijdens het tatoeëren. 

 

Steriliseren- Er van uitgaande dat je met disposible (gesteriliseerd) wegwerp 
materialen gaat werken ga ik het hoofdstuk steriliseren en zelf naalden maken hier 
niet behandelen. Voor de hardcore tatoeëerders: “Ook daar komt nog een boek over!” 

 

Medische Uitrusting  
Naald Container- De naaldcontainer koop je bij de groothandel of apotheek en vul 
je met de gebruikte naalden. Gebruik nooit gebruikte naalden! Zodra de 
naaldcontainer vol is lever je hem in bij de apotheek en schaf je een nieuwe aan. 
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Verschillende “bloemenspuiten”- Eén bevat een zeepoplossing 3/4e deel water 
en 1/4e deel desinfecterende zeep en de andere bevat 70% alcohol (bv isopropyl 
alcohol). 

Opbergkast- voor gesteriliseerde setjes naalden en tubes. 

 

Vaseline- Te gebruiken voor de huid en eventueel voor de stencils. 

 

Wegwerp Scheermesjes- Gebruiken om de huid te scheren in het 
voorbereidingsproces. Het is namelijk moeilijk om te tatoeëren op een harige huid 
Gebruik ALTIJD een nieuw scheermesje voor elke klant. 

 

Verschillende Gaasjes- en ziekenhuistape om de pas gezette tattoo mee af te 
dekken. Zie de geldige hygiëne richtlijnen tatoeëren van de GGD. 

 

Alcohol en Doekjes- Om te desinfecteren en schoon te maken. NIET te gebruiken 
om te steriliseren! Te gebruiken om de huid te desinfecteren voordat je begint met 
tatoeëren. 

 

Nitriel(nitrile) Handschoenen- Zonder deze handschoenen mag je NOOIT 
tatoeëren. Je beschermt jezelf en je klant ermee. Gebruik geen latex 
handschoenen, sommige klanten zijn daar allergisch voor! 

 

Overige benodigdheden 

Tattooinkt- Veel kleuren en uiteraard ook zwart. 

 

Inkt cupjes- Om te vullen met inkt. Elke klant moet nieuwe inkt cupjes hebben. 

 

Transfer papier- Nodig om afdrukken te maken. 
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Inkt Flesjes- Dat zijn flesjes van 30 ml tot ongeveer 120 ml met een draaidop. 

 

Cup houders- Om de inkt cupjes in te zetten. 

 

Tattoo Flashes- Dat zijn voorbeelden van tattoo ontwerpen. 

 

Dit is een opsomming van de noodzakelijke spullen die je nodig hebt om te starten 
met zelf te leren tatoeëren. Misschien vindt je het wel een enorme hoeveelheid 
spullen van wat er allemaal nodig is om mee te beginnen, maar laat je niet 
ontmoedigen. Je hoeft je niet alles in één keer aan te schaffen. Als je beetje bij 
beetje je spulletjes toevoegt aan je collectie heb je in no-time een complete set 
tattoospullen bij elkaar. 

 

Ik raad je aan eerst de grotere onderdelen aan te schaffen of datgene wat je jezelf 
kunt veroorloven. Het is altijd goed om de beste spullen aan te schaffen ook al 
betekent dat, dat het wat langer duurt voordat je alles bij elkaar hebt. 

 

 

Stap 2: - De Tattoo Machine Leren Kennen 
 

Met de tattoo machine begint het hele verhaal. De inkt vloeit via de tattoo machine 
in de huid en vormt daar een kunstwerk in wording! 

 

Hoewel de tattoomachine enorm belangrijk is in het hele tatoeëerproces moet je 
wel bedenken dat de tatoeëerder de tattoo zet, en NIET de machine! Hoe belangrijk 
het ook is om je tattoomachine technisch te beheersen en hoe goed je ook omgaat 
met je tattoomachine, deze machine kan nooit de plaats innemen van de 
tatoeëerder wat betreft de opgedane kennis, de geïnvesteerde tijd en het 
opgebrachte geduld! Het is en blijft een machine, een instrument waarmee 
kunstwerken kunnen worden geschapen. 
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Het is van het grootste belang dat je de basiskennis hebt hoe de tattoomachine 
werkt omdat je middels de machine de inkt in de huid zet. Tattoomachines kunnen 
er verschillend uitzien maar zijn allemaal gemaakt voor dezelfde taak. De meeste 
tattoomachines zijn gebouwd met dezelfde onderdelen. Ze hebben allemaal voor- 
en achterveren, contactpunten, elastiekjes, hoedjes, een plek waar de naald 
doorheen gaat, een armature bar, coils(spoelen), stelschroeven, een frame, tubes, 
elastiek, naalden en een naaldstang. 

 

In principe werken alle machines door de naald op en neer te laten gaan en 
daarmee de huid iets te openen zodat er inkt in geduwd wordt (pushing ink) “Dus 
niet duwen met je machine!” De tatoeëerder is degene die de machine stuurt! en 
niet duwt! Hij laat de machine de lijnen maken die op de huid getekend of geplakt 
zijn via een sjabloon, zodat er een tatoeage ontstaat. 

 

Het gebruiken van de Tattoomachine. 

Nu je enigszins begrijpt hoe de tattoomachine werkt kunnen we beginnen om hem 
te gebruiken. Als je uiteindelijk een goede tatoeëerder wilt worden is het uiterst 
belangrijk om de tattoomachine op de juiste manier te leren gebruiken. Zoals ik je 
al eerder duidelijk maakte doet de tatoeëerder het werk, de machine is slechts een 
instrument. 

Allereerst moet je leren hoe je de machine moet vasthouden. Je wilt er tenslotte 
meer mee dan er maar een beetje op los “zoemen”. Besef goed dat tatoeëren een 
kunstvorm is. De grootte en het gewicht van de tattoomachine kan in dit opzicht 
een groot verschil maken, dus schaf een machine aan waar je gemakkelijk mee 
kunt werken. 

Als je de machine vastpakt, pak hem dan vast zoals je een potlood vastpakt maar 
dan aan het geribbelde stuk van de buis(de Grip) waar de naaldstang doorheen 
gaat. Zorg ervoor dat de open kant van de naaldtip van je vandaan wijst. Ga er 
vanuit dat het een tijdje duurt voordat je gemakkelijk met de machine kunt 
omgaan. De spieren van je hand moeten wennen aan het gewicht om er uren mee 
te kunnen werken. 

Als je onder de knie hebt hoe je de tattoomachine prettig en op de juiste manier 
moet vasthouden kunnen we beginnen je vaardigheden te testen. 
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Pak de tattoomachine vast, zoals reeds beschreven, in de potloodgreep bij de 
geribbelde grip en houd hem losjes vast, dus niet knijpen. Denk er om dat je de 
massa van de machine over de rug van je hand houdt. 

De handpalm moet op de huid van je klant rusten, ongeveer alsof je op die huid 
zou tekenen met een pen. Veel tatoeëerders noemen dat de “bridge” (de brug). De 
handpalm geeft je steun en je kunt de machine ermee draaien en schuiven. Als je 
jezelf aanleert goed te draaien, te keren en te schuiven met je tattoomachine wordt 
het een stuk gemakkelijker om je lijnen goed te zetten. 

Je moet de tattoomachine schuin houden tot een hoek van 45 graden met de 
achterkant van de machine naar de huid gezakt. als je de machine vast hebt gepakt 
is het normaal dat je hand op de huid rust. Zoals ik al eerder beschreef gebruik je 
de palm om te draaien en te schuiven én om je tattoomachine te sturen. 

 

5 Basis Punten Die Je Moet Toepassen Voor Het Gebruik Van Je Tattoo Machine 

1.) De Juiste Hoek – Om de inkt in de huid te “zetten” moet je machine een hoek 
van 45 graden maken. Als de hoek te groot of te klein is kan de inkt uit de gaatjes 
komen of hij ziet er niet uit. Probeer het maar eens op de oefenhuid. 

2.) De Juiste Diepte – Te diep en je krijgt extreme bloedingen en veroorzaakt 
onnodig pijn. Te ondiep en de inkt blijft niet zitten (vervagen) en er komen alleen 
maar krasjes of krassen op de arm. 

3.) De Juiste Afstelling – Oefen het in- en uit elkaar zetten van je tattoomachine 
en het juist afstellen ervan tot je het (bijna) blind kunt. Je wil het toch niet 
meemaken dat je machine niet lekker loopt terwijl je een tattoo half af hebt en je 
krijgt de tattoomachine niet meer lekker aan de praat!?! 

4.) De Juiste Plaatsing Van Je Handpalm – Gebruik je handpalm als steun om 
je tattoomachine te sturen en in balans te houden. Als je geen steun hebt krijg je 
rare bibberige lijnen en het inkleuren en schaduwen ziet er dan niet uit. 

5.) Oefenen, Oefenen, Oefenen – Voordat je de naald in de huid van een 
“slachtoffer” zet moet je heel veel geoefend hebben. Dit betekent dan ook alles 
oefenen, tekeningen in de lucht maken, het opbouwen van handigheid en 
uithoudingsvermogen, tot het bijna eindeloos oefenen van tattoovoorbeelden op 
oefenhuid. Lijnen zetten, schaduwen en inkleuren oefenen tot je tattoo-eelt 
op je ziel hebt  Je kunt alleen een toptatoeëerder worden door alles over 
tatoeëren te leren. De enige manier waarop je dat leert is…OEFENEN! 
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Om knap te tatoeëren is kennis van de naalden haast van levensbelang. In de 
volgende stap gaan we ons richten op de naalden, de tubes en de inkt. 

 

Stap 3: - Het Juiste Gebruik Van De Naalden 
 

De meeste tatoeëerders vinden de naald het belangrijkste instrument van hun 
tattoo-uitrusting. Tatoo-naalden gebruik je maar één sessie, voor één klant dus. 
Daarna gaat de naald in de naaldcontainer. De naald moet recht, vlekkeloos zonder 
krassen en markeringen, scherp en in uitstekende conditie zijn. 

De tattoo-naalden worden op een naaldstang gesoldeerd. 

Er zijn twee types naalden, Lijners en Kleurders (Liners and Shaders). Liners 
worden gebruikt om lijnen van verschillende dikte te zetten. 

Je hebt dan ook naalden in verschillende diktes, bv 1nld ,3nld, 4nld, 5nld, enz. 

Shaders zijn voor kleuren en schaduwen, ze bedekken een grotere oppervlakte met 
inkt. Net zoals met de lijners heb je hierbij ook verschillende diktes zoals  
naaldgroep 4, naaldgroep 6, enz. Hoe groter het nummer van de naaldgroep hoe 
meer oppervlakte hij kan bedekken. 

 

De Juiste Afstelling Van De Naalden  

Eén van de belangrijkste aspecten van het afstellen van je tattoomachine is de 
juiste diepte van de naalden. Dit luistert heel nauw want: 

● Je wilt zeker weten dat de inkt op de juiste plaats wordt gezet – zodat je zeker 
weet dat de lijnen en de kleuren duidelijk en levendig zijn en…blijven. 

● Als je te diep gaat komt er bloed uit de zojuist geperforeerde huid. Soms komt er 
een beetje bloed uit, maar je kunt dit tot een minimum beperken door de juiste 
naalddiepte in te stellen. 

● Je bezorgt je klant onnodige pijn en ongemak als je te diep in de huid gaat. 
Oefenen met je naaldinstelling is de beste manier om zeker te weten dat je niet te 
diep gaat. 
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● Schaduwen en inkleuren zal veel gemakkelijker gaan en je zult met minder inkt 
toekunnen om de kleur goed aan te brengen. De enige manier om een grondig 
inzicht in deze materie te krijgen is….OEFENEN! Het is net zo belangrijk om diepte-
instelling te oefenen als het afstellen en het “sturen” van je tattoomachine. 

 

Wat is de juiste naalddiepte? Dat is de meest gestelde vraag van beginnende 
tatoeëerders. Onthoud dat de huidlagen een belangrijke rol spelen bij de bepaling 
van de juiste naaldinstelling.  

Een tattoo is zichtbaar door de buitenste laag heen, de opperhuid ofwel de 
epidermis. De inkt zit in de tweede huidlaag, dermis geheten. Door de inkt hier te 
plaatsen blijft de inkt op zijn plek en verbleekt hij amper zodat de drager van de 
tatoeage er de rest van zijn leven van kan blijven genieten. Het is interessant om 
te weten dat de opperhuid, de epidermis dus, in de loop van de tijd zal verdwijnen 
maar dat het lichaam een nieuwe laag aanmaakt om de dermis te beschermen. Als 
je inkt aanbrengt in de hypodermis zit je te diep en zul je jouw klant veel pijn 
doen en er een bloedbad van maken. 

Je weet dat je op de juiste diepte zit als de kleur levendig en stabiel blijft en niet uit 
de huid stroomt. Er komt altijd een beetje inkt terug uit de huid maarrrrr dat mag 
maar een klein beetje zijn. 

Ook moet de klant niet onnodige pijn lijden. Als het echt heel pijnlijk is zal de klant 
het je direct laten weten! De meeste mensen huiveren als de naald in de huid gaat, 
dat is normaal. Wanneer ze echter beginnen te schreeuwen en te ontwijken zit je 
echt fout! 

Ook als het overvloedig aan het bloeden is zit je te diep. 

Omdat geen enkel mens hetzelfde is kan de juiste naalddiepte iets variëren. De 
Nederlandse Bond van Tatoeëerders geeft aan tussen de 1 en 1 ½ mm (tussen de 
één en anderhalve millimeter). Voor de verschillende werkzaamheden zijn er ook 
nog verschillende naaldinstellingen. Als je te diep gaat krijg je overtollig bloed en 
zal je ook littekenweefsel veroorzaken. Ook zal de tattoo ná het helingsproces 
gevoelig blijven. 

Overigens, als je de tattoo te Ondiep zet krijg je als resultaat een bekraste huid, de 
kleur gaat onmiddellijk verbleken en de inkt zal niet in de huid  blijven zitten. 
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De Tubes 

Er van uitgaande dat je met disposible naalden en tubes werkt hoef je je geen 
zorgen te maken of je de juiste tip bij de naald hebt, dat wordt in de fabriek 
passend bij elkaar verpakt.  

Waar je wel even op moet letten is dat er bij de liners en de ronde shaders twee 
verschillende tips bestaan nl. de ronde tips en de vierkant tips. Bij de ronde tips 
heb je weinig last van inktspetters maar je lijn kan er raar uitzien als je een 
scherpe bocht moet nemen als je niet heel voorzichtig bent. 

Bij de vierkante tip is beperkt in zijn bewegingen maar de hoeken zijn over het 
algemeen scherp en strak. Ook moet bij dit type tips de afstelling goed zijn 
uitgelijnd. 

 

 

Stap 4: - De Inkt 
 

Ook de tattoo inkten zijn erg belangrijk in het hele tattoo proces. Inkt brengt de 
tatoeage tot leven en geeft karakter aan de tattoo. Ook onderscheidt het jou van 
alle anderen en geeft het je eigen kunst weer en uiteraard de fantastische kleuren.  

Het is belangrijk dat je ruime aandacht schenkt aan de inkt in die zin dat je weet 
hoe je hem moet gebruiken en waar die van gemaakt is. 

De meeste inkten zijn verkregen via metalen. Veel tatoeëerders zien deze inkt 
soorten dan ook meer als pigmenten die je in de huid plaatst. De pigmenten 
(gemaakt van diverse metalen en andere ingrediënten) worden dan opgelost in een 
vloeistof waardoor ze gelijkmatig verdeeld blijven en de dan ontstane mix schoon 
blijft en klaar voor gebruik houdt. 
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Stap 5: - Het Inrichten Van Je Werkplek 
 

Nadat je alle tattoospullen hebt aangeschaft is het belangrijk dat je jouw werkplek 
zo inricht dat je overal gemakkelijk bij kunt. Je werktafel is hier ideaal voor. Zorg 
ervoor dat je tafel superschoon, stevig en groot genoeg is voor alle spullen die je 
nodig hebt. 

Denk erom dat je zorgt dat je er echt goed bij kunt! Het zal je toch niet gebeuren 
dat je voor elk wissewasje de hele kamer door moet… 

Basis is dat je werkruimte ALTIJD schoon en goed georganiseerd is. Als je klanten 
binnenkomen moet de eerste indruk zijn dat je professioneel bent. Zorg ervoor dat 
je comfortabel kunt werken en dat je overal gemakkelijk bij kunt. Het is ook 
belangrijk dat je klant op zijn gemak zit en wel zodanig dat jij er goed bij kunt. 
Soms heb je dan wat kussens nodig of een stoel die je zo kunt instellen dat je klant 
eventueel kan liggen. Het belangrijkste is dat je overal gemakkelijk bij kunt met je 
machine en dat je klant zo comfortabel mogelijk zit of ligt.  

 

 

Stap 6: - Werken Met Oefenhuid 
 

Tattoo oefenhuid geeft je de mogelijkheid om op iets te werken zonder dat je op 
een klant oefent… Dat is het slechtste wat je kunt doen, oefenen op de menselijke 
huid, foutje bedankt is er dan niet bij…! Oefenhuid van ongeveer 3mm dik is de 
beste, probeer bij een tattoo groothandel een formaat van ongeveer 15x15cm te 
kopen. Sommige oefenhuidjes kun je op een arm of een been binden en zo een 
kennis “tatoeëren” zonder dat je schade berokkent maar wel je techniek kunt 
oefenen. 

Bij het gebruik van tattoo oefenhuid oefen je o.a. de diepte van de naald, het op de 
juiste manier omgaan met je machine en met de goede hoek te werken terwijl je 
jouw vaardigheden oefent met outlines, schaduwen en inkleuren. 

Ik kan niet genoeg benadrukken dat oefening van het grootste belang is. Immers: 
“Oefening Baart Kunst” en dat komt je niet aanwaaien! Er is maar één manier om 
een goede tatoeëerder te worden …en dat is oefenen, oefenen, oefenen. 

Als niet als slager gezien wil worden is het absoluut noodzakelijk om de dingen op 
de juiste manier aan te leren! Hoe meer je oefent, hoe beter! Gun jezelf de tijd om 
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goed te worden, laat je door NIEMAND opjagen. Jij bepaalt het tempo. Een goede 
tatoeëerder heeft geen haast. De tattoo zit er voor de rest van zijn/haar leven dus 
een uurtje meer of minder maakt niet zoveel uit. 

 

 

Stap 7: - Jezelf En Je Klant Voorbereiden Op Het Tatoeëren 
 

Als je zover bent dat je op klanten kunt gaan werken denk er dan altijd om dat je 
de klant zelf het ontwerp laat uitzoeken. Zorg dat je een prijs bent 
overeengekomen, geef de klant een ontvangstbewijs en laat hem de noodzakelijke 
formulieren invullen. 

Voordat je de klant voorbereidt op de tattoosessie moet je allereerst zorgen dat je 
zelf op de juiste manier bent voorbereid.  

Voor verdere informatie lees je de richtlijnen tatoeëren van de GGD. Daar staat 
alles tot in de puntjes beschreven hoe je hygiënisch moet werken! 

 

Stap 8: - Sjablonen (stencils, plaatjes, etc) maken en aanbrengen 
 

Nu moet je een stencil maken zodat je de outlines op de huid kunt “plakken”. zorg 
dat je een kleurenkopie en een zwartwit kopie van de afbeelding hebt. Teken de 
lijnen op het transferpapier en gebruik de zwart wit kopie later als spiekpapier voor 
het juist plaatsen van eventuele schaduw. Voordat je het plaatje kunt plakken moet 
je eerst de huid met een vloeistof bevochtigen en dan voorzichtig de afdruk op de 
huid maken.  

De nu ontstane lijntjes op de huid moet je eerst laten drogen voordat je verder 
kunt gaan. Pas als je klant tevreden is over de plaatsing van je plaatje kan het 
werk echt beginnen. 

“Ook Op Zoek Naar Tattoo Ontwerpen?” 

 Probeer Deze Eens… 

Tattoo Voorbeelden: Verzamelbox 

PopulaireTattoo Voorbeelden 
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Stap 9: - De Buitenlijnen (outlines) 
 

Voordat je begint met het daadwerkelijke tatoeëren zorg je ervoor dat jullie allebei 
lekker ontspannen kunnen zitten. Omdat je nogal een tijdje in dezelfde houding zult 
moeten zitten is dit best belangrijk. 

Denk erom dat de buitenlijnen de basis van je tattoo zijn! Geen knappe buitenlijnen 
betekent géén knappe tattoo! Zorg ervoor dat je machine in orde is voordat je 
begint. 

De volgende punten moet je even in de gaten houden: 

Tatoeëer altijd voorwaarts of zijwaarts zodat je inkt gelijkmatig uit je machine 
komt. 

Zorg dat je met de vrije hand de huid goed gespannen houdt. Doe je dat niet goed 
dan krijg je slechte lijnen.  

Voordat je begint doop je de naald in de inktcup zodat de machine voldoende inkt 
opneemt om te tatoeëren. Outlines zet je altijd met zwart. 

Begin met de lijnen altijd van onder naar boven. 

Nadat de buitenlijnen erop staan controleer je even of alle lijnen gezet zijn en 
daarna neem je even pauze.   

 

 

Stap 10: - Schaduwen en Kleuren  
 

 

Met zwart kun je inkleuren én schaduwen. Zwart is een “stevige” kleur en zet je 
tattoo ook als zodanig neer, denk bv aan de tribals… Deze tattoos worden met een 
speciale inkt ingekleurd. Door met een ronde shader hele kleine rondjes te draaien, 
niet vaker dan 1x op dezelfde plek! krijg je een mooie egale zwarte kleur. Zorg 
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ervoor dat nadat je een stukje ingekleurd hebt, je dat plekje goed schoonmaakt en 
controleert of je nog kale plekjes ziet die je moet bijwerken. 

Schaduwen kun je ook met een ronde shader zetten. Schaduwen is een apart vak 
dat je heel goed moet oefenen om de gewenste resultaten te krijgen. Het 
aanbrengen van de schaduw op de juiste plaats is ook van het grootste belang, 
anders ziet het er niet uit! Dus oefenen! 

Schaduwen kan ook met een van de soorten platte shaders. De naalden zijn daarbij 
iets uit elkaar geduwd.  

Met goede strakke lijnen en juist geplaatst zwart en schaduw kan je tattoo bijna 
niet meer stuk. 

Er is ook nog een speciale techniek die heel veel oefening vergt voordat je er het 
gewenste resultaat mee kunt behalen en dat is “sweep shading”. Het wordt 
gebruikt voor zwart en voor kleur. De tip van de machine wordt voorwaarts 
bewogen en op het moment dat je beweegt til je hem iets op met een snelle 
beweging van je pols. Denk erom dat je dit heel goed oefent. Het is belangrijk deze 
techniek goed te beheersen want hij wordt vaak gebruikt bij grotere tattoos die 
veel kleuren en vaak ingewikkelde patronen hebben. 

Zorg ervoor dat je het kleurenschema van donker naar licht volgt zodat je kleuren 
niet gaan mengen, dof worden of vertroebelen. Na het aanbrengen van een kleur 
en voordat je overgaat naar de volgende kleur, moet je even wachten zodat de inkt 
zich kan “zetten” en je de mogelijkheid tot ongewenst mengen van de inkt 
verkleint.  

 

 

 Stap 11: - Ná Het Zetten Van De Tattoo 

Kijk hiervoor wederom bij de geldige Richtlijnen voor Tatoeëren van de GGD. 
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