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Peter en
Kate Kelsall

CorelDRAW zorgt ervoor dat
zelfs de kleinste details
tiptop in orde zijn
Een passie voor miniaturen en een voorliefde voor
het ruige landschap van het Lake District in het
noordwesten van Engeland boden Peter en Kate
Kelsall de inspiratie om hun bedrijf Herdwick
Landscapes op te richten, dat poppenhuizen maakt
die de klassieke stenen huizen als voorbeeld hebben
die in dit unieke deel van het land te vinden zijn.

OVERZICHT

Werken op een schaal van 1:24 en 1:48 en elk klein
detail met de hand vervaardigen is een heel
tijdrovende werkwijze die allerlei uitdagingen
oplevert, met name voor zaken als sierlijsten, ramen
en deuren. Peter en Kate besloten over te stappen
op CorelDRAW® Graphics Suite om het kleinere en
fijnere werk te kunnen leveren.

PRODUCT:
®
CorelDRAW Graphics Suite

Zeer gedetailleerde huizen
die de tijd laten stilstaan
Poppenhuizen vormen al sinds de
zestiende eeuw een bron van
verlangen, zelfexpressie,
nieuwsgierigheid en
fantasie. Ze leggen de
tijd vast en vormen een
spiegel van nostalgische
perfectie, en kunnen
van generatie tot generatie
worden doorgegeven,
waarbij de
familiegeschiedenis
behouden blijft in een
steeds veranderende
wereld.

“CorelDRAW biedt ons een wereld
aan nieuwe mogelijkheden, want
we kunnen nu zoveel dingen
maken die je niet met de hand
kunt maken.”

NAAM:
Peter en Kate Kelsall
ORGANISATIE:
Herdwick Landscapes
LOCATIE:
Staffordshire, Verenigd Koninkrijk
BRANCHE:
Kunstnijverheid

PROJECTOVERZICHT
Herdwick Landscapes gebruikt CorelDRAW voor het ontwerpen
van historische stenen poppenhuizen die voorheen met grote
pijn en moeite met de hand werden vervaardigd. Ondanks de
grote vaardigheden die ze hadden ontwikkeld in het maken van
modellen, was het fysiek onmogelijk om bepaalde fijnere details
af te leveren, met name op een schaal van 1:48. Dankzij de
grafische software kunnen ze veel complexer werk produceren
en de poppenhuizen er nog levensechter laten uitzien.

scheidingsmuren,
verwijderbare
vloerplanken, stenen
vloeren, stenen of
houten trappen en
open haarden.
Kate ontwerpt ook
haar eigen
miniatuurmeubels
van de
middeleeuwen
tot en met de
twintigste eeuw,
en veroudert ze
zodat ze echt
gebruikt lijken.

Klanten zijn enthousiast over de aandacht voor details die uit het werk
van Peter en Kate spreekt, en een groot deel hiervan is mogelijk
dankzij CorelDRAW.

Peter en Kate Kelsall

De levensechte poppenhuizen van Herdwick Landscapes
weerspiegelen de typische kenmerken van een historisch huis, tot en
met de met houten panelen of vlechtwerk en leem bedekte

Het aanbod aan traditionele stenen poppenhuizen van het echtpaar
Kelsall bestaat uit gebouwen die zijn gebaseerd op de verhalen van
beroemd schrijfster Beatrice Potter, die ook regelmatig het Lake District
bezocht, maar ze leveren ook op maat gemaakte huizen in opdracht.
De meeste poppenhuizen hebben een eigen overdrachtsakte met een
korte geschiedenis van het gebouw en een beschrijving van het type

Intuïtief en gebruiksvriendelijk
Elk onderdeel met de hand vervaardigen was heel tijdrovend en
sommige onderdelen, zoals ramen en open haarden die kunnen
worden verlicht, waren gewoonweg te klein om op een schaal
van 1:48 te maken. Peter en Kate besloten dus de grote sprong te
wagen en de digitale weg te bewandelen.

Geïnspireerd door
het groene,
glooiende Engeland

“Toen we op CorelDRAW overstapten werd ons verteld dat we
heel wat bij moesten leren, omdat we niet veel van computers
wisten. Maar eigenlijk was het een fluitje van een cent en konden
we er binnen een week mee overweg”, aldus Peter. “De intuïtieve
pagina-indeling en gereedschappen die exact doen wat je ervan
verwacht, maken de suite heel gebruiksvriendelijk.”
Het echtpaar Kelsall gebruikt CorelDRAW voor hun
plattegronden, ramen en deuren, gravures, meubelontwerp en
voor het simuleren van houtsneden. De gereedschapskist met
vectorvoorwerpen en tekengereedschappen is hier ideaal voor, en
met het koppelvenster Kleurstijlen kunnen ze de gekozen kleuren
voor een bepaald project opslaan als kleurstijl en altijd consistent
werken. De transformatiegereedschappen zijn ook heel handig
De inspiratie voor de bedrijfsnaam wordt gevormd door het herdwickschaap, een ras dat alleen
voorkomt in het Engelse Lake District en symbool staat voor de ruige schoonheid en charme van dit
voor het plaatsen, schuintrekken en draaien van voorwerpen.
bijzondere landschap.

Een kleine wereld met grote mogelijkheden

Grotere details en kortere productietijd
Dankzij de toevoeging van een HPC-lasersnijder kunnen ze
CorelDRAW-bestanden rechtstreeks uitvoeren en profiteren van met
grote precisie gesneden onderdelen, zoals afzonderlijke laden die
kunnen worden geopend, open haarden en lampen die kunnen
worden verlicht, en dat zelfs op de minieme schaal van 1:48. Door de
lasersnijder wordt het vulgereedschap van CorelDRAW als gravure
geïnterpreteerd, zodat ze hun werk van nog fijnere details kunnen
voorzien.
Het echtpaar Kelsall is vooral enthousiast over de grote hoeveelheid
tijd die ze met CorelDRAW kunnen besparen. Peter legt uit: “In het
verleden moest ik alle ramen met de hand maken, en dat kostte soms
wel vijf dagen. Nu kan ik een hele serie ramen in een dag afronden.”
En Kate kan zaken als de inzetstukken voor een hemelbed, waarvoor
ze de afzonderlijke gedeelten voorheen met grote moeite met de
hand moest uitknippen, nu uit één stuk maken. Ze is binnen een paar
uur klaar. “Ik kan ook het aantal stijlen uitbreiden. Het is dus
bijvoorbeeld veel sneller en eenvoudiger om een betegelde schouw te
maken die zo typisch is voor Victoriaanse huizen”, voegt ze toe.

Voor Herdwick Landscapes blijkt
de aandacht voor details zowel
aan de buitenkant als de
binnenkant van hun
miniatuurhuizen.
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Down House, het woonhuis van Charles Darwin, is een van de meer
ongewone opdrachten voor op maat gemaakte huizen die Herdwick
Landscapes heeft binnengehaald, evenals een Noors huis en de Black
Pig-herberg, dat het echtpaar heeft gemaakt voor een grote
modelspoorweg die Wales voorstelt. Deze miniatuurhuizen zijn dan
misschien klein van stuk, maar ze laten zeker een grote indruk achter
op mensen met elk soort achtergrond en uit alle uithoeken van de
wereld.

“De intuïtieve pagina-indeling en
gereedschappen die exact doen wat
je ervan verwacht, maken de suite
heel gebruiksvriendelijk.”
Peter en Kate Kelsall

“CorelDRAW biedt ons een wereld aan nieuwe mogelijkheden, want
we kunnen nu zoveel dingen maken die je niet met de hand kunt
maken. We hebben er echt ons eigen plekje op de markt mee
veroverd!”, merkt Kate op.
Dus het is niet alleen het robuuste schapenras waarnaar het bedrijf is
genoemd, dat het zo uniek maakt.

Meer informatie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws en
informatie over speciale aanbiedingen, handige tips en
studielessen. Bezoek www.coreldraw.com.
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