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Handlettering in KLEUR!

Maak je eigen handlettering (met vele leuke 

doodles!) met heel veel verschillende teken-, 

kleur- en schildermaterialen. Begin met de 

basis: hoe bouw je lettersoorten op? Daarna begint het écht creatieve 

gedeelte: teken en schilder letters om een kleurrijke handlettering te 

maken voor posters, kaarten, labels & nog veel meer! In Handlettering 

& doodles vind je alles over diverse materialen: van fi neliners,

aquarelpotloden, (brush)markers, ecoline tot acrylverf. Wat zijn de 

mogelijkheden? Hoe kun je de materialen mixen? De vele foto’s met 

leuke quotes zorgen voor heel veel inspiratie om zelf aan de slag te 

gaan. Wil je nog een stapje verder? Versier je letters dan met doodles! 

In dit boek vind je stap-voor-stap-tekeningetjes, ofwel doodles, om je 

handlettering nog mooier te maken.
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HOI EN HALLO 

Grijp je pennen, pak een stapel papier en ga aan de slag met Handlettering & doodles! 
Dit boek is een must have handboek voor iedere creatieveling, die houdt van vrolijke 
illustraties en decoratieve letters.

Mensen doen soms een beetje lacherig over creatieve hobby’s . Je moet beschikken 
over een waanzinnig artistiek talent om serieus genomen te worden als creatieveling. 
Heb je dat niet? Dan vrees ik dat je al snel wordt gerekend tot de groep ‘knutsel-
mutsen’ van deze wereld.
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Ik zie het anders. Mensen met creatieve hobby’s zijn namelijk ‘de leukste, kleurrijkste 
en tofste mensen op deze aardbol’. En wel hierom:

Creatieve mensen vervelen zich nóóit.
Creatieve mensen zijn blij als een kind met een nieuwe pen.
Creatieve mensen vermaken zich hun hele leven lang met dingen creëren.
Creatieve mensen eren het kleine.
Creatieve mensen zijn attent en gul: ze geven graag een handgemaakt cadeautje.
Creatieve mensen kunnen van niets íets maken.

Nou, ja, kortom: creatieve mensen zijn gewoon supercool.

Tijdens mijn workshops (in tekenen, schilderen, mixed media, art journalen, doodles 
en lettering) ontmoet ik veel gepassioneerde, creatieve vrouwen. Ik ontdekte dat veel 
van deze creatieve dames onzeker zijn over hun eigen creaties. Zelfs al zijn ze al 
jaren creatief bezig. Ze zijn bang om iets ‘fout’ te doen. Bang om er een zooitje van 
te maken.

Met dit boek hoop ik iedereen die graag zelf wil tekenen en letteren over een denk-
beeldige drempel te trekken. En zelfvertrouwen te geven. Zélf je eigen illustraties 
maken is namelijk niet moeilijk. Ik trek in dit boek de grote ik-teken-alles-lekker-zelf- 
trukendoos open. En ik laat je zien hoe jij met pennen, potloden, markers, penseel, 
inkt en verf de meest waanzinnige dingen kunt ontwerpen.

Ik wens je heel veel handlettering en doodle plezier!

Marieke Blokland
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2 TEKEN- EN SCHILDERMATERIALEN
(EN HOE JE ZE GEBRUIKT)
BASISBENODIGDHEDEN
(TE VINDEN OP ELKE STRAATHOEK)

De meeste werkstukken in dit boek zijn te maken met basismaterialen die je op 
‘elke straathoek’ kunt vinden, bij winkelketens als Bruna, Hema of Pipoos.

• Potlood 
• Zwarte fi neliner 
• Gum 
• Papier
• Lineaal
• Iets om mee te kleuren (kleurpotloden of viltstiften)

2.1 (VUL)POTLOOD (HB) 
Een potlood is gemaakt van grafi et. Uiteraard heb je het gewone huis-, 
tuin- en keukenpotlood, gemaakt van hout met daarin een grafi etstift. 
Voor tekenen en schetsen geef ik zelf de voorkeur aan de fi jne lijnen van 
een vulpotlood. (Bij een gewoon potlood slijp je je suf.)

2.2 GUM
Val niet voor de charmes van mooie gekleurde gummetjes, tenzij je ze 
voor de show op je bureau wilt leggen. Een doodgewone witte, zachte 
gum werkt écht het beste.
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2.3 EEN FINELINER
Bruna en Hema verkopen goede, goedkope fi neliners die uitstekend zijn om mee te 
handletteren en tekenen. Wil je tekeningen maken die jarenlang mooi blijven, dan 
heb je een fi neliner nodig met ‘archival ink’. Of in Jip-en-Janneketaal: inkt die heel lang 
houdbaar is. Sakura Pigma Micron, Copic Multiliners en Faber Castell Pitt artist pens 
zijn perfecte pennen met archival ink.
Fineliners zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, maar ook in verschillende punt-
dikten. Puntdikten tussen de 0,4 en 0,6 mm zijn het meest standaard. Maar probeer 
zeker ook eens dunnere en dikkere punten uit.

2.4 PAPIER
Een stapeltje goedkoop, wit 80 g/cm2 printpapier is prima om lekker te oefenen en te 
schetsen. Voor een paar euro koop je een pak van 500 vel. Daar kun je voorlopig wel 
mee vooruit! Wil je professioneler papier gebruiken, maar toch niet te veel geld kwijt 
zijn? Koop dan een standaard schetsboek met wit 160 g/m2 tekenpapier. 

Opdracht:
Wissel verschillende puntdikten 
met elkaar af.

16
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3 KIES KLEUR

koele kleuren

warme kleuren

3.1 KLEURENLEER
Veel teken- en schilderboeken hebben een paragraaf over de kleurenleer en leren je 
over het kleurenwiel. Je hebt dat vast weleens gezien. Het is goed te weten wat koele 
kleuren zijn en wat warme. En het is tevens goed te weten wat complementaire 
(‘tegenovergestelde’) kleuren zijn, zoals blauw en oranje. Maar als ik zo’n kleurenwiel 
zie, denk ik altijd: en de duizenden andere kleuren dan? Er bestaan zó onwaarschijn-
lijk veel kleuren!

Ik heb al een aantal keer gehoord dat mensen geleerd hadden dat ze bepaalde 
kleuren níet met elkaar mochten mengen, omdat dit een ‘onkleur’ zou geven. Zoals 
groen met paars. Ja, het klopt dat dit een bruinige kleur geeft. Maar als je een tekening 
inkleurt met okergeel, donkerpaars en verschillende mengsels en gradaties van deze 
twee kleuren, verzeker ik je dat je een verbluff end resultaat krijgt!

In plaats van je op te zadelen met ingewikkelde kleurentheorieën vertel ik je in dit 
hoofdstuk hoe ik zelf mijn kleuren kies en geef ik enkele bruikbare tips.
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Mijn ideeën over kleuren kiezen
Niet iedereen heeft gevoel voor het combineren van kleuren. Je weet welke kleuren je 
mooi vindt. Maar welke kleuren kies je als je doodles tekent en inkleurt? Hier zijn een 
paar handige tips en opdrachten op een rij.

Niet doen!
Met een doos potloden of stiften naast je, telkens per in te kleuren vlak kiezen welke 
kleur iets zou moeten hebben. Je kiest dan voorspelbare kleuren. En bovendien ben je 
geneigd om álle kleuren te gaan gebruiken.

Wél doen!
Van tevoren je kleurenpalet bepalen. Kies een beperkt aantal kleuren uit de doos 
potloden, stiften of verf, en schuif de rest opzij. Probeer je tijdens het kleuren écht 
aan je kleurkeuze te houden. 
Ik beperk mijzelf meestal tot zo’n 3 tot 6 kleuren, waaronder vrijwel altijd ook wit, 
zwart en/of een neutrale kleur als warm grijs, taupe, steengrijs, etc.
Met deze opdracht wil ik bewijzen dat je álle kleuren met elkaar kan en mag com-
bineren. Geen combinatie is te gek zolang je je kleurenpalet maar consequent door 
blijft voeren.

 
Opdracht:
Verzin drie verschillende combinaties van 5 kleuren, 
waarvan 1 kleur telkens hetzelfde is, namelijk jouw 
lievelingskleur. In dit voorbeeld koos ik bubblegum 
roze. (NB Deze opdracht werkt het beste als je fl ink 
wat verschillende kleuren tot je beschikking hebt. 
Heb je dat niet? Meng dan zelf kleuren met bijvoor-
beeld verf.)

3.2 KLEURCOMBINATIES

KLEURCOMBINATIE 1
Jouw favoriete kleur + een totaal andere kleur + een kleur uit dezelfde 
kleurfamilie, die er een beetje op lijkt + een verrassende ‘out of the 
box’ keuze + een neutrale toon (grijzen, bruinen of vale pastels)

TIP
Inspiratie voor 
kleurencombinaties 
vind je overal om je 
heen. In de natuur 
of in tijdschriften 
bijvoorbeeld. Vind je 
het moeilijk zelf mooie 
kleurencombinaties 
te verzinnen? Zoek 
dan online op ‘color 
inspiration’.

Voorbeeld: 
bubblegum roze + 

turquoise + rozerood 
+ warm grijs
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staartlijn

kapitaalhoogte

x-hoogte

onderkast

gewicht

basislijn

kapitaal boog

schreef

stok

staart

oog

4.4 OVER TYPOGRAFIE
Het is niet nodig je heel erg te verdiepen in typografi sche termen om beter te 
worden in lettering. Maar, net als bijvoorbeeld bij koken, is het handig om een aantal 
basistermen te kennen. Als je een kookboek leest, is het handig het verschil te weten 
tussen koken of braden. In deze paragraaf wil ik je bekend maken met een aantal 
basistermen uit de typografi e.

Gun jezelf de tijd
Tijdens de workshops lettering die ik geef, laat ik mensen gerust twee uurtjes met 
onderstaande opdrachten aan de slag gaan. We beginnen dan met het bestuderen 
van het eigen, normale handschrift. Ik wandel daar als een soort vrolijke schooljuf 
doorheen en geef stap voor stap tips over hoe je je eigen handschrift verbetert en 
omvormt tot leuke lettertypes.
Mijn cursisten zijn vrijwel altijd verrukt over het resultaat en hoe makkelijk het 
eigenlijk is. ‘Thuis neem ik hier gewoon de tijd niet voor’, zeggen ze dan. Dus hoe 
ga ik jou, lezer van dit boek, aan het werk krijgen? Je zit op het moment dat je dit 
leest misschien op de bank, aan een keukentafel of je ligt in je pyjama op bed. Het is 
gemakkelijk om lekker door te blijven lezen en níet de opdrachten te doen die ik je 
hier geef. 

Kookwekker
Ik vraag je dus beleefd om nú uit je luie stoel / bank / bed te komen en het volgende 
te pakken: een potlood, een fi neliner, een liniaal, een stapel papier én een kook-
wekker. Zet de kookwekker telkens op 15 of 30 minuten (afhankelijk van hoeveel 
tijd je hebt). Gun jezelf vervolgens die tijd om de opdrachten daadwerkelijk te doen. 
Oefening baart kunst. Veel oefenen is de enige manier om beter te worden in lette-
ring. Vanaf nu decoreer je zelfs je wekelijkse boodschappenlijst!
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Maak lijnen dikker 
in de bochten.

Denk aan de bolletjes, 
blaadjes en stipjes!
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5.3  RANDEN
Voeg vrolijke randen toe aan een cadeaulabel, kaartje, art journal of scrap.

Doodle leuke patronen 
op de vlaggetjes.
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6.4 QUOTES IN AQUAREL
Aquarelverf is een van mijn favoriete kunstenaarsmaterialen voor 
het kleuren van illustraties. Ik houd van de spontane waterige 
vlekken die ontstaan waarmee je vervolgens weer de prachtigste 
‘doodles’ kunt maken. Op deze pagina’s wil ik je laten zien dat 
wanneer je dezelfde tekentechnieken toepast als die je in dit boek 
hebt geleerd, je deze met aquarelverf en nog een niveautje hoger 
kunt tillen en zo verbluff ende illustraties kan maken.

Benodigdheden:
• Aquarelpenselen in de maten nr. 0, nr. 4 en nr. 8
• Goede waterverf
• Aquarelpapier
• Potlood en gum
• Acrylmarkers en kleurpotloden voor de details

Het is helemaal niet moeilijk! Ik loods je er stap voor stap 
doorheen.
Zet een quote op papier met potlood zoals je in dit boek met 
geleerd. Versier deze met doodle-bloemen, blaadjes en krullen.
Kleur de bloemen in met veel water en weinig verf. Dit geeft een 
mooie lichte ondergrond. Vlekken maken is niet erg, juist leuk! Laat 
alles goed drogen. 
Breng nu een tweede laag verf aan, maar gebruik dit keer iets 
minder water en wat meer verf. Dit geeft diepere kleuren. Het is 
juist deze ‘gelaagdheid’ die de illustratie iets extra’s geeft.
Voor de tekst gebruik je de brushletteringtechniek zoals 
omschreven in 4.10 Brushlettering: rond penseeltje.
Zodra de verf weer droog is teken je met je penseel doodles. Teken 
blaadjes, cirkels, krullen, steeltjes. Alles wat je leuk vindt.
Laat alles wederom goed drogen. Breng kleine details aan. Denk 
aan de ‘doodle-basisingrediëntje’! Teken met markers of kleurpot-
loden stipjes, streepjes of krullen.

Nog meer inspiratie voor letters met aquarelverf
Teken outline-letters zoals omschreven in 4.12 outlines. Kleur deze 
in met verschillende kleuren aquarelverf. Denk aan de les van het 
kleuren mengen! Probeer je te beperken tot 3 tot 5 kleuren, dan zit 
je altijd goed.
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