
  

Zes originele ideeën voor je foto op canvas 
Met alle nieuwe ondergronden om je foto op af te laten drukken, lijkt het afdrukken van een foto op 

canvas misschien niet zo origineel meer. Maar door de uitgebreide ervaring met dit materiaal en de 

relatief lage prijs, zijn de mogelijkheden tot originaliteit juist eindeloos. Hieronder bieden we een 

aantal leuke ideeën om je interieur uniek op te fleuren met een persoonlijke foto op canvas. 

1. Fotocollage van canvassen 
Veel aanbieders bieden tegenwoordig de mogelijkheid om een 

fotocollage te maken en deze op canvas af te drukken (zie ook 

ons eerdere artikel), maar je kan natuurlijk ook zelf een leuke 

collage maken van verschillende canvassen.  

Klein en vierkant 

Een leuk idee dat we via PosterXXL hebben gekregen, is om 

negen kleine canvassen (bv. 20x20 cm) in een raster bij elkaar te 

hangen zodat ze samen weer een vierkant vormen. Dit is vooral 

leuk als je een kleine muur hebt of een lege ruimte boven een 

kastje.  

We raden aan om ervoor te zorgen dat je foto’s kiest die over 

hetzelfde onderwerp gaan. Zorg er ook voor dat de kleuren bij 

elkaar passen. Dus kies vooral pastelkleuren of juist allemaal felle kleuren.  

Het is natuurlijk ook mogelijk om de canvassen juist in een rechthoek te hangen. Daarmee kan je een 

kamer breder of juist hoger laten lijken.  

Collage met verschillende formaten 

Heb je iets meer ruimte, dan kan je er ook voor kiezen om 

canvassen in verschillende formaten te gebruiken. Het is aan te 

raden de grotere canvassen (bv 80x80 cm) te gebruiken om foto’s 

op af te drukken die het grote plaatje schetsen. Zoals hiernaast op 

de grote canvas een foto van het bruidspaar is afgedrukt. De 

kleinere canvassen kan je gebruiken om details op te printen zoals 

de ringen, het boeket of een belangrijk moment.  

TIP – zorg ervoor dat je van te voren schematisch tekent hoe de collage eruit komt te zien. Dan weet 

je precies welke foto’s je waar kunt plaatsen en welke ruimte je ongeveer nodig zult hebben. Je kan 

hier bijvoorbeeld PowerPoint voor gebruiken.  

 

  



  

2. Canvas drieluik 
 

Een canvas drieluik geeft een extra opvallend en speels effect aan de muur. Het is uitermate geschikt 

voor foto’s van een mooi uitzicht over een stad of van de zee of het bos. 

 

Dezelfde foto 

Je kan ervoor kiezen om één foto op te delen in drie 

losse prints. Als je dan een foto in de verhouding 2:3 

hebt, dan kan je deze op delen in foto’s met de 

verhouding 2:1. Een foto die je dan eigenlijk op 

60x90 cm zou bestellen, bestel je dan drie keer op 

het formaat 60x30 cm. Er zijn aanbieders die de 

mogelijkheid bieden één foto op te sturen waarvan 

zij een druiluik maken. Houd hierbij rekening met de 

verhouding en met het feit dat er delen van de foto 

weg zullen vallen.  

Gebruik eventueel een fotobewerkingsprogramma (zoals Paint, Picasa of Windows Picture Manager) 

om de foto in drie stukken op te delen. 

Foto’s over het zelfde onderwerp 

Het is ook mogelijk om drie verschillende foto’s te kiezen die over één onderwerp gaan. Denk hierbij 

aan een plek die je hebt bezocht (Venetië, New York, het bos of het strand), een speciaal uitje (dagje 

dierentuin, vakantie in CenterParcs, of een dagje pretpark) of een aantal gezins- of familiefoto’s. 

Door foto’s te kiezen die over één onderwerp gaan creëer je eenheid en zorg je ervoor dat het 

drieluik als één geheel overkomt.  

TIP – Denk ook aan de effecten die aanbieders aanbieden zoals Zwart-Wit of Sepia. Dit geeft soms 

net dat beetje extra aan je foto’s.  

 

  



  

3. Geboortekaartjes 
Vaak wordt vergeten dat er op canvas meer afgedrukt kan 

worden dan foto’s. Bijvoorbeeld het geboortekaartje van 

je zoontje of dochtertje. Het is meteen een originele 

manier om dit kaartje te bewaren. Houd wel rekening met 

de vorm en afmetingen van het kaartje, zodat er geen 

witte strepen naast de afbeelding staan. Een 

geboortekaartje op canvas is natuurlijk ook een uniek 

kraamcadeau!  

4. Grote foto met kleine foto’s erop 
Bij Webprint bieden ze de unieke mogelijkheid 

om meerdere foto’s op een canvas af te 

drukken. Zo kan je nog meer laten zien en dat 

allemaal op één canvasdoek.  

Zodra je deze optie selecteert, krijg je de 

mogelijkheid om de foto’s te kiezen en te 

ordenen op het canvas. De extra foto’s worden 

netjes ingekaderd zodat goed zijn 

onderscheiden van de grote foto. Dit zorgt 

ervoor dat ze ook echt van het canvas 

afspringen.  

Doordat er meerdere foto’s op het canvas staan krijgt de canvas meer diepte en dat merk je ook in je 

kamer. Zorg  er wel voor dat je een groot genoeg canvas kiest. 60x60 is toch wel de minimale grootte, 

maar liever 80x80 cm of 60x90 cm.  

5. Kunstzinnige foto op canvas 
Wederom Webprint biedt de mogelijkheid om meer te doen met je foto, zoals deze op een 

kunstzinnige manier afdrukken. We laten hier twee variaties zien, maar er zijn nog veel meer 

mogelijkheden. 

Pop-art 

Me de pop-art optie worden je foto’s op vier 

verschillende manieren afgedrukt. Je kan kiezen voor 

één foto of juist vier verschillende foto’s. In de editor 

kan je vervolgens zelf nog spelen met de 

kleurinstellingen om wijzigingen aan te brengen.  

Kunstzinnige fotocollage 

Ben je op zoek naar iets anders dan anders? Dan is de kunstzinnige fotocollage een leuk idee. Je kan 

zelf je fotolijstjes kiezen, de achtergrond aanpassen en alle foto’s ordenen. Zo creëer je een 

persoonlijke fotomuur die niemand anders zal hebben.  

6. Gezichtencompilatie 
Heb je een gezin, dan is een gezichtencompilatie een erg leuk idee. Zorg ervoor je dat je vier foto’s 

hebt (maar het kan ook met twee, drie, vijf, etc) waarbij elk gezinslid op dezelfde manier in de 

camera kijkt. Maak vervolgens een uitsnede van elke foto en zorg ervoor dat de ogen op dezelfde 



  

hoogte in de foto zitten. Bestel van de een het linkerdeel van het gezicht en van de ander het 

rechterdeel, hang ze naast elkaar en je krijgt een bijzonder geheel.  

 

Wil je zelf een foto op canvas bestellen, maar weet je niet waar? Bekijk dan onze top 5. Daar vind je 

ook direct de laatste kortingsacties.  

 

Bronnen: Webprint, CanvasCompany, PosterXXL en Albelli 

 

Ps. Bij deze aanbieders kan je natuurlijk foto’s op canvas bestellen  Kijk op www.vergelijkcanvas.nl 

voor actuele kortingsacties… 

 

http://www.vergelijkcanvas.nl/go/webprint
http://www.vergelijkcanvas.nl/go/canvascompany
http://www.vergelijkcanvas.nl/go/posterxxl
http://www.vergelijkcanvas.nl/go/allbelli/
http://www.vergelijkcanvas.nl/

