
 

 

 
 

 

Het maken van een cutcontour in 3 stappen  

In welk programma maak ik een cutcontour? 

Het maken van een cutcontour is enkel mogelijk in grafische software voor het maken van vector 
illustraties, zoals Adobe Illustrator. Fotobewerkingsprogramma's zoals Adobe Photoshop kan je niet 
gebruiken voor het maken van een cutcontour. De cutcontour moet namelijk altijd een vectorlijn zijn. 

 

Stap 1 

Maak eerst een lijn aan op je tekengebied in de 
gewenste vorm. Zorg ervoor dat het een 
sluitende lijn is, zonder vulkleur. Geef de lijn 
een willekeurige kleur.  

 

 

Stap 2 

Klik dan op het menu rechtsboven op je Color 
(Kleur) venster. Zie je dit venster niet, dan 
activeer je deze in Window (Venster) en Color 
(Kleur).  Kies voor Create New Swatch (Nieuw 
staal maken). Een nieuwe staal kun je ook 
aanmaken via het venster Swatches (Stalen).  

 

 

 



 

 

SSttaapp  33  

Er verschijnt een pop-up venster met de titel 
NNeeww  SSwwaattcchh (Nieuwe staal). Deze geef je de 
nnaaaamm  CCuuttccoonnttoouurr, bij ttyyppee kies je SSppoott  CCoolloorr 
(Steunkleur). Klik dan op OK. De kleur kies je 
zelf. MMeeeessttaall  wwoorrddtt  hhiieerr  110000%%  MMaaggeennttaa  vvoooorr  
ggeebbrruuiikktt.. Welke kleur je ook kiest, we printen 
de snijlijn niet mee. Dat komt omdat je het 
cutcontour aangeeft met een steunkleur.  

 

  

HHaannddiiggee  ttiippss  

• GGeebbrruuiikk  aalllleeeenn  ddee  nnaaaamm  ““CCuuttccoonnttoouurr””  iinn  jjee  bbeessttaanndd. Beschrijvingen als Cut contour of 
steunkleur Cutcontour geven een foutmelding in de upload.   
 

• PPllaaaattss  ggeeeenn  ccuuttccoonnttoouurr  bbuuiitteenn  hheett  tteekkeennggeebbiieedd en zorg dat deze niet door de afloop of 
andere tekengebieden lopen. 
 

• Laat de kklleeuurr  vvaann  jjee  oonnttwweerrpp  ddoooorrllooppeenn  ttoott  bbuuiitteenn  jjee  aaaannggeemmaaaakkttee  ccoonnttoouurr om witte randen 
te voorkomen. 
 

• Zorg dat je ccuuttccoonnttoouurr  aallttiijjdd  110000%%  ddeekkkkiinngg heeft en je de kklleeuurrttiinntt  vvaann  ddiitt  ssttaaaall//sswwaattcchh  oopp  
110000%% zet anders verdwijnt dit in je bestand.  
 

• Zet de uuiittlliijjnniinngg  vvaann  jjee  ccuuttccoonnttoouurr  aallttiijjdd  nnaaaarr  hheett  mmiiddddeenn. Bij uitlijning naar binnen of buiten 
maakt het systeem er een dubbel contour van en kunnen we je print niet goed produceren. 
 

• Lever ppeerr  tteekkeennggeebbiieedd  éééénn  sslluuiitteenndd  ccoonnttoouurr aan, tteennzziijj  jjee  bbiinnnneenn  ddiitt  ccoonnttoouurr  eeeenn  ooff  
mmeeeerrddeerree  uuiittssppaarriinnggeenn  wwiilltt. Dan geef je deze ook aan met een Cutcontour.  

•  

LLEETT  OOPP::  
zzeett  jjee  ccuuttccoonnttoouurr  nnooooiitt  iinn  eeeenn  vveerrggrreennddeellddee  ooff  nniieett--aaffddrruukkbbaarree  llaaaagg!! In dit type lagen wordt je 
cutcontour niet uitgelezen. 

 




