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Geen puntjes meer tellen bij het verdelen van je vlakken op je 
BuJo pagina. Teken ze nu af met de hulplijnen van de grid.

Hoe werkt deze Bullet Journaling 
Grid Cheat Sheet? 
- De grid leg je op je bullet jour-

naling pagina. Als er stipjes op 
je pagina staan, leg je de grid 
met de gaatjes op de stipjes. 

- Je kunt kiezen in hoeveel delen 
je je pagina horizontaal of 
verticaal wilt verdelen. 

- Markeer de hoekpunten (en 
eventueel wat extra punten) van 
elk vlak met potlood. Gebruik de 
hulplijnen. 

- Haal de grid weg en teken alle 
lijnen van je vlakken aan de 
hand van je potlood markering 
met watervaste pen. Dat kan uit de losse hand of met de zijkant van de grid of een lini-
aal. Je kunt variëren in de tekenstijlen van je lijnen.

- Gum voorzichtig de potloodlijnen weg.

Maandoverzicht
Op de grid zit ook een kadertje voor een 
maandoverzicht. Het verschilt per maand 
hoeveel regels je nodig hebt. Heb je 6 regels 
nodig voor je maand, zet dan de eerste 
letters van de dagen van de week boven het 
kader. Als je 5 regels nodig hebt, kun je ook 
de eerste letters van de dagen van de week 
in het kader zetten.
Hierboven zie je bijvoorbeeld de maand  
september 2019 (links), waarbij 6 regels 
nodig zijn voor alle dagen. 
En rechts zie je de maand oktober 2019, 
daarvoor heb je 5 regels nodig. 

Tip
Als je (net zoals op de foto hierboven)  

bloemen achter het kader wil, teken je eerst 
het kader. Daaroverheen leg je een stukje 

papier, precies zo groot als dat kader.  
Dat papiertje zet je vast met craft tape. 

Vervolgens kun je erop stempelen. 

Banners 
Op de tool staan ook hulplijnen voor het ma-
ken van banners. Hier is een banner gebruikt 
om het weeknummer aan te geven. In deze 
beschrijving zie je wat voorbeelden, waarbij 
een kleinere banner gebruikt is om de dagen 
van de week aan te geven.

Op de foto hierboven zit het maandoverzicht 
scheef, dat kun je ook met de tool doen.
Je legt de grid scheef op je pagina en neemt 
alle stippen van het kader van het maand-
overzicht over. Daarna kun je het invullen.

Bladwijzer 
Je kunt de grid ook als bladwijzer gebruiken. 
Zo heb je de grid binnen handbereik.
Door het ophang-gat kun je eventueel een 
stuk lint of kant knopen. 

Tip
Als je veel hoogteverschil 

tussen je linker- en je 
rechterpagina hebt, kun je 
onder de ene pagina een 
stapeltje papier of tijd-

schriften leggen, dat werkt 
prettiger.


