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Brushlettering is superleuk, en iedereen kan het!

In dit boek vind je alles over brushlettering, een moderne 
vorm van kalligrafi e: met brushpennen maak je krullerige 

letters waar je kleurrijke quotes mee kan maken.

Lees alles over materiaalkeuze en de basistechniek. 
Daarna komen verschillende lettersoorten en vormen 

aan bod: bekijk de voorbeelden en creëer je eigen 
handschrift met brushpennen!

De mogelijkheden zijn eindeloos: maak letters 
met kleurverloop of maak een patroon als versiering.

Dit boek eindigt met heel veel ideeën ter inspiratie: 
maak een brushlettering op geboortekaartjes, 

cadeaulabels, of op een plantenzakje voor 
je kruidenplantjes in de keuken.

Met dit boek ontdek je hoe verslavend 
brushlettering is. 
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Ik ben nog altijd trots op één van 
mijn eerste werken op groot formaat! 
Een simpel alfabet geschreven met 
penseel en ecoline, keurig ingelijst en 
wel. Dit was 3 maanden nadat ik 
brushlettering ontdekte.
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I N T R O D U C T I E

In het najaar van 2016 heb ik mijn eerste brush-
pen gekocht. Ik was op zoek naar een pen om 
schaduwen aan te brengen bij mijn ontwerp-
schetsen. Ik ben architect, en in eerste instantie 
zocht ik beroepsmatig op internet naar brush-
pennen. Ik moet bekennen, er ging een wereld 
voor mij open! Vanaf dat moment was ik niet 
meer te stoppen en nu ben ik dagelijks bezig 
met brushletteren.
Ik wilde mijn passie graag delen. Mijn dagelijkse 
brushlettercreaties poste ik op mijn instagram 
account @carlakamphuis. Vervolgens ging ik 
workshops geven. Mijn werk begon op te vallen 
en dan is het een droom die uitkomt als je ge-
vraagd wordt hier een boek over te maken. 
Vol trots presenteer ik hierbij mijn boek over 
brushlettering, met bijbehorend oefenschrift!
Ik hoop van harte dat je net zoveel geniet van 
brushletteren als ik. Zelf oefen ik bijna dagelijks 
en probeer van alles uit. Daarbij gaat het mij 
echt niet altijd om het resultaat, het ‘creatief 
bezig zijn’ geeft ontspanning en veel plezier!
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Het is een fabeltje dat je netjes 
moet kunnen schrijven om te kunnen 
brushletteren. Je gaat jezelf een 
compleet nieuw handschrift aanleren, 
dus dat is geen reden om er niet 
mee aan de slag te gaan!
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Toen ik net begon met brushletteren ge-
bruikte ik papier uit de printer om te oefenen, 
maar al snel kwam ik erachter dat de punt 
van mijn brushpen begon te rafelen. Ik dacht: 
“zo’n pen moet toch wel iets langer mee-
gaan”. Mooie strakke en dunne lijnen werden 
moeilijker. Ineens had ik een ‘Aha-momentje’; 
gewoon kopieerpapier is een beetje stroef en 
niet zo geschikt om mee te oefenen. Daar-
mee begon mijn zoektocht naar glad papier.

- Normaal printerpapier: Ik zeg, niet 
  doen.
- Luxe glad (printer)papier: Yes. Heerlijk 
  om op te oefenen.
- Aquarelpapier, glad met weinig 
  structuur: ideaal voor kleur!

Met gekleurde brushpennen ben je nu echt 
klaar om te beginnen!
En natuurlijk blijft het leuk om allerlei soorten 
en kleuren papier te gebruiken, ook al voldoet 
het niet aan de ‘gladde’ eis. Gebruik het dan 
niet om mee te oefenen, dat is zonde van je 
mooie pennen!

Zwarte fi neliners, in 
verschillende pendiktes, 
en het liefst waterproof. 
Zodat de inkt niet uitloopt 
als ik er met een brushpen 
overheen schrijf.
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Vloeibare waterverf

Met je basismateriaal, namelijk 
goed papier en brushpennen, kun 
je aan de slag. Maar er is nog 
veel meer materiaal dat je kunt 
gebruiken bij brushlettering! 
Wellicht heb je al een en ander in 
huis. Ik had nog een doosje 
aquarelverf liggen dat ik jaren 
geleden van mijn vader heb 
gekregen. Helemaal leuk om 
dit nu weer te gebruiken.

Palet Pipet

Aquarelverf

Witte inkt

Fineliner

Blender

Brushpen porcelain

Waterbrush

Gelpennen

Penselen

Masking fl uid
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Losse brushletters achter elkaar vormen nog 
niet een aan elkaar geschreven woord. Bij 
elke letter moet als het ware een verbinding 
komen naar de volgende letter. Dit is vaak 
een verlengde ‘upstroke’. Het is belangrijk dat 
je niet te snel stopt en de lettervorm lan-
ger door laat lopen. Doordat je niet aaneen 
schrijft moet je hier vooraf over nadenken, 
waar eindig je en waar begint de volgende 
lettervorm. Klinkt ingewikkeld, maar door te 
oefenen wordt dit een automatisme.
De basis van mijn brushlettering-variant is 
hiermee gelegd. Nu is het een kwestie van 
oefenen, oefenen en nog eens oefenen. *Het 
leren schrijven zal niet alleen lukken met de 
aankoop van een mooie brushpen en het le-
zen van dit boek, maar gewoon door te doen! 
De basis zoals ik hier in het boek heb uitge-
legd kun je ook oefenen in het oefenschrift. 
Daarin staan oefeningen met de basisvor-
men, letters, leestekens, cijfers en het schrij-
ven van woorden.
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De voorbeeldzin is met drie verschillende 
kleuren geschreven. Elke kleur is een basis-
vorm. Herken je ze? Kijk eens hoe de letter  
‘z’ van lazy is opgebouwd.
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Flourishing is de term bij brushlettering en 
kalligrafi e voor een versiering, slinger, krul of 
ornament aan je letter. Om je brushlettering 
net dat beetje extra te geven kun je ‘fl ouri-
shing’ toepassen. Ik vind zelf dat je dan (voor-
al met een brushpen met smalle brushtip) de 
suggestie wekt van moderne kalligrafi e. Ook 
kun je een puntje of traantje aan het begin 
of het einde van je krul plaatsen. Dit lijkt dan 
net op de penaanzet van een kroontjespen.
Om de krullen te oefenen, hoef je niet direct 
te werken met een brushpen. Dit kan heel 
goed met een potlood of fi neliner. Ook bij fl ou-
rishing gaat het om training. Herhalen, her-
halen, herhalen! Elke krul steeds maar weer 
opnieuw, daarna zit het in je hoofd en kan je 
het uit je hoofd. Dat is nog steeds de beste 
leermethode. Leren door te doen!
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