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Seamless pattern maken in Inkscape 
 

Op Youtube kwam ik een interessant filmpje tegen om op een eenvoudige manier “seamless 

patterns” of naadloze patronen te maken in Inkscape: Chris Hildenbrand - 

https://www.youtube.com/watch?v=mOflL7B-fOw 

 

Een naadloos patroon is een tekening die ontworpen is als een tegel: wanneer je de tegel zou 

gebruiken om een grotere oppervlakte te vullen, dus tegel naast tegel, dan zie je geen naden tussen 

de tegels. Bij strikt geometrische patronen is dit een kwestie van exacte maten gebruiken bij de 

vormen. Bij meer vrije patronen komt de onderstaande techniek goed van pas. Bijvoorbeeld, ik wil 

graag dit patroon namaken: 

 

Dit patroon is naadloos: je ziet geen overgangen tussen de tegels, waar één tegel begint of eindigt, is 

niet echt te detecteren.  

In feite is dit één tegel uit het patroon: 
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Stap 1: het document instellen 
Hoe beginnen we eraan? Start natuurlijk Inkscape. In Inkscape zie je altijd een tekenpapier. Voor 

deze tutorial is dat tekenpapier niet nodig. Een raster is eventueel wel interessant. 

Ga naar menu Bestand > Documenteigenschappen > tabblad Pagina > Rand: geen paginarand 

weergeven. 

Ga in hetzelfde dialoogvenster naar tabblad Rasters > Nieuw > stel hier in dat je als eenheid pixels 

wil, (Rastereenheid: px) en dat je een hoofdrasterlijn wil op elke 5 pixels. 

Sluit vervolgens het dialoogvenster. 

Stap 2: De tegel 
Kies nu hoe groot je tegel moet zijn. Om makkelijk te werken, maak je de tegel niet groter dan 1000 

pixels op 1000 pixels. Aan een afdrukresolutie van 150 ppi, zoals Spoonflower hanteert, komt dat 

neer op ongeveer 17 op 17 cm. Dat zal de “repeat” van je design zijn: om de 17 cm wordt het design 

herhaald. Je kan ook met grotere tegels werken, dan zal je één van de volgende stappen een klein 

beetje moeten aanpassen. Ik kom er daar op terug. 

Wij werken bijvoorbeeld met een tegel van 1000 op 1000 pixels. We gaan hiervoor een vierkant 

tekenen van exact 1000 op 1000 pixels. Gebruik hiervoor het instrument . Teken met de vrije 

hand een rechthoek. Selecteer (met het selectie-instrument ) de rechthoek. Wijzig nu bovenaan 

de eigenschappen van de rechthoek: . 

Geef je geselecteerde vierkant de achtergrondkleur die je in gedachten had. In het voorbeeld: 

grijsgroen. Doe dit door onderaan in het palet op de gewenste kleur te klikken.  

Stap 3: designonderdelen tekenen of importeren 
Teken of importeer de vormen die je op de tegel wil gebruiken.  

Tekenen doe je met de tekeninstrumenten. Zie ook mijn eerdere post met de basistutorial over 

Inkscape (7/9/2018).  

Je vindt op internet ook gratis en vrije svg-afbeeldingen die je kan importeren in inkscape. 

Bijvoorbeeld via de website https://www.dev4press.com/blog/freebies/2017/7-websites-to-get-free-

vectors-and-illustrations-for-commercial-use/ vind je hierover tips. 

De svg-bestanden die je vervolgens op je tegel wil gebruiken, kan je importeren via menu Bestand > 

Importeren. 

Plaats alle gewenste vormen ergens naast je tegel, klaar voor gebruik: 



3 

 

 

Stap 4: je tegel opvullen 
Vooraleer we hieraan beginnen, gaan we nog één instelling juist zetten: ga naar het menu Bewerken 

> Voorkeuren > Gedrag > Stappen > Pijltjestoetsen verschuiven met: 1000px (hetzelfde aantal pixels 

als het formaat van je vierkantige tegel!). 

 

Plaats de objecten op de tegel. Doe dit door telkens een duplicaat te maken van één van je 

klaargezette objecten, en deze vervolgens te verslepen naar je tegel.  
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Een duplicaat maak je door het object eerst te selecteren en vervolgens op de toetsencombinatie 

Ctrl-D te duwen. 

De objecten die je mooi binnen de grenzen van je tegel plaatst, zullen automatisch “seamless” 

herhaald kunnen worden. Het probleem zit ‘m bij de objecten die je op een rand plaatst.  

Wanneer je een object bijvoorbeeld op de linkerrand plaatst, zal een deel van het object aan de 

linkerkant buiten de tegel vallen. Om zeker te zijn dat de tegel seamless herhaald kan worden, moet 

dat stukje van het object op dezelfde hoogte aan de rechterkant van de tegel komen, binnen de 

tegel. Dit kan je doen door het net geplaatste object nogmaals te dupliceren (het duplicaat wordt 

bovenop het eerst object geplaatst) en vervolgens één stap van 1000 px naar rechts te verplaatsen 

met behulp van de pijltjestoets op je toetsenbord.  

 =>  

Wanneer je een object op de bovenrand plaatst, dupliceer je het object en verplaats je het duplicaat 

vervolgens één stap van 1000 px naar onder.  

Is je tegel groter dan 1000 px, dan zal je bijvoorbeeld 2 stappen moeten verplaatsen (=2000px). Werk 

nauwkeurig! Elk foutje zal je later merken! Selecteer en groepeer eventueel de tussentijdse 

resultaten! 

Voorlopig resultaat:  
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Stap 5: De tegel eruit knippen 
Voorlopig heb je “te veel”: de randen van de tegel “lopen over”. Alles wat buiten de rand van het 

vierkant valt, zou weggeknipt mogen worden. We doen dit als volgt: 

(Selecteer en dupliceer eerst het geheel, zo heb je nog een bewerkbare tegel apart staan.) 

 

Selecteer en dupliceer het onderliggende vierkant. Het duplicaat komt er bovenop te liggen. 

 

Selecteer het geheel: de tegel en de objecten die eruit komen piepen. 

Ga nu naar menu Objecten > Maskerpad > Instellen. Het bovenliggende object wordt als 

“begrenzing” gebruikt om te bepalen wat je overhoudt: enkel de tegel met de opvulling, alles wat 

buiten de randen valt, valt weg. 

Resultaat: 
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Stap 6: Exporteren naar PNG-formaat 
Selecteer het vierkant met alles erin. Exporteer als een png met een exacte afmeting van 1000 op 

1000 pixels.  

Of naar een afmeting in centimeters, bv. 20x20 cm, in dat geval moet je wel de resolutie instellen op 

150 ppi! 

 

Exporteer je het naar bijvoorbeeld 2000x2000 pixels, dan zal de repeat dubbel zo groot zijn (je tegel 

wordt dubbel zo groot, de vormen erop dus ook! Je krijgt grotere bloemen, in mijn voorbeeld). 

Doordat je met vectortekeningen werkt, kan je eigenlijk net zo groot exporteren als je wilt, de 

kwaliteit zal altijd top blijven! 

Open het resulterend bestand eventueel eerst in Photoshop (Elements) om het te beoordelen. 

Tenslotte zou je het kunnen uploaden naar een bedrijf als Spoonflower om het te laten afdrukken op 

papier of textiel.  
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Samenvatting: 
1. Hoe groot maak je je tegel? Kies een exacte maat, bv. 200x200 px. Maximum 1000px op 1000 

px (ongeveer 17x17cm aan 150 ppi). 

2. Teken een vierkant. Wanneer je met Ctrl ingedrukt tekent, zal je een perfect vierkant krijgen. 

Verander achteraf van dit vierkant de afmeting B/H in pixels, bv. 1000x1000 px. 

3. Vul het vierkant op met de kleur die je als achtergrond wil gebruiken. Doe dit door in het 

kleurenpalet onderaan de gewenste kleur aan te klikken. 

4. Importeer of teken nu de objecten die je wil gebruiken om je klaargezette tegel op te vullen. 

5. Nog één voorbereiding: ga naar menu Bewerken > Voorkeuren > Gedrag > Stappen > 

Pijltjestoetsen verschuiven met : 1000 px  (zelfde maat als je tegel groot is!!!). 

6. Plaats de objecten die je als vulling wil gebruiken op de tegel. De objecten die mooi binnen 

de tegel vallen zullen automatisch “seamless” gerepeat kunnen worden. Het probleem ligt ‘m 

bij de objecten die op de rand worden geplaatst.  

7. Plaats een object op de rand, dupliceer het object (Ctrl-D) en verschuif het naar de 

tegenoverliggende rand mbv de pijltjestoetsen: het wordt exact 1000 px verschoven. Zo 

zullen je tegelranden ook seamless zijn. 

8. Ben je klaar met de tegel op te vullen? Dupliceer dan het onderliggende vierkant zodat 

duplicaat bovenop komt te liggen. 

9. Selecteer alles. Ga naar menu Objecten > Maskerpad > Instellen. Je gebruikt het 

bovenliggende object als “begrenzing” om te bepalen wat je overhoudt: enkel de tegel met 

opvulling, alles wat buiten de randen valt, valt weg. 

10. Selecteer alles. Exporteer als een png, kies hier de gewenste afmeting. Upload naar 

spoonflower. 


