
Hoe maak ik een 

rietpen?

Misschien hebben rietpennen wat ingeboet aan 
populariteit nu er steeds meer uiterst geavanceerde 
tekenpennen op de markt worden gebracht, maar toch zijn 
er nog steeds kunstenaars die ze gebruiken. Hun dikke, 
ruwe en licht onregelmatige streken maken ze bij uitstek 
geschikt om er stoere lijntekeningen mee te maken. Maar 
een groot deel van hun aantrekkelijkheid ligt ook gewoon 
in de uitdaging van het tekenen met zo’n primitief  
instrument.

U kunt uw rietpen kopen bij een teken- en schilderwinkel 
met een uitgebreid assortiment kalligrafeerspullen. Ze 
zijn niet duur, maar omdat de keuze beperkt is, geven veel 
kunstenaars er de voorkeur aan om hun eigen pennen te 
maken. 

INKT

Welke inkt gebruikt u bij het tekenen met een rietpen? 
De dunne wateroplosbare Indische en Chinese inkten zijn 
het best. U kunt deze in de traditionele staafvorm kopen 
en zelf  verder bereiden, of  hem kant-en-klaar verdund 
in een fl esje kopen. Als u lange halen met een rietpen wil 
maken, raakt de inkt snel op. Daarom horen korte, vlugge 
streken meer bij de stijl van de rietpenkunstenaar. 

ZO MAAKT U EEN RIETPEN

Voor het maken van een rietpen is gewoon riet het meest 
geschikt. U vindt dit langs de waterkant in rietkragen van 
1 tot 3 meter hoog. Pluk u rietstengels in de nazomer en 
laat ze minstens vier weken drogen. Het gereedschap dat 
u nodig hebt, is eenvoudig: een ontleedmesof  pennenmes 
met een stevig, scherp lemmet, een snijplank van 
hardboard en een stuk ijzerdraad of  een breinaald. 
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Snij een stuk riet af  van de gewenste lengte - ongeveer 20 cm - en let er daarbij op 
dat u tussen de stengelknopen in blijft.

Verwijder met het ijzerdraad al het merg uit de holte van de rietstengel.

3
Snij één uiteinde schuin af  over een lengte van 5cm.

4
Maak een tweede inkeping aan dezelfde kant, nu over 
een lengte van ongeveer 1 cm, zodat er een soort trappetje 
ontstaat.

5
Schrap met het mes vlak tegen de zachte binnenkant 
van het riet weg, zodat alleen de harde buitkant van de 
rietstengel overblijft. Leg de pen nu op de snijplank met 
de bovenkant van het pennetje naar u toe en snij het topje 
in de gewenste hoek.

6
Controleer of  de zijkant en de onderkant van de pen 
overeenstemmen met de bovenstaande tekeningen

7
Boor bovenop het pennetje, ongeveer 2 cm van de punt af, 
met uw mesje een klein gaatje om de inkt door te laten. 

8
Maak een dun sneetje vanaf  het inktgaatje tot aan de 
punt van het pennetje.
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Bovenkant
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