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Je hebt 
dé ultieme 

brushlettering-gids
  in handen!

Dit boek heeft  iedere handletteraar iets te bieden – van 

beginners die nog nooit een brushpen in handen hebben gehad 

tot ervaren letteraars die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie. 

Dit complete oefenboek bevat de onontbeerlijke basics, 
faux calligraphy, flourishing, en pagina’s 

met diverse alfabetstijlen. En natuurlijk heel 

veel stapsgewijze oefeningen.
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Opgedragen aan

Bedank dat je 
geloofde in mijn 
reis voordat ik 
zelf wist dat ik 
die ging maken. 
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Brushlettering is een verfrissende draai aan sierlijke kalligrafi e, vermengd 
met fantastische handlettering. Het is een artistiek, gestructureerd 
eerbetoon aan dromerig mooie handschriften. 

Dit boek helpt je tijdens je ontdekkingstocht door de wereld van 
brushlettering. Voordat je het in de gaten hebt, maak je zelf de mooiste 
ontwerpen in een compleet eigen stijl. 

Welkom

wat je mag verwachten
In de uitgebreide lessen vind je tips en handigheidjes voor elementaire 
lettervormen, het verbinden van letters terwijl je woorden schrijft en de 
opbouw van gedetailleerdere, sierlijke ontwerpen. 

De focus ligt op structuur en ontwerp en je leert een verscheidenheid 
aan stilistische benaderingen. In dit boek leer je stap voor stap hoe je 
de penseelstreken op de juiste manier toepast. Naast lettering leer je 
ook hoe je het beste met brushpennen werkt. Je raakt vertrouwd met het 
correct gebruiken van penseelpunten, omdat de variatie in lijndikte door 
toepassing van druk je werk nu eenmaal kan maken of breken. 

Je leert ook de uiterst populaire technieken zoals het zwieriger maken van 
je lettering, toepassing van kleur en patronen, het integreren van andere 
mediums en extra effecten voor de letters die je maakt. Ook krijg je stap-
voor-stapinstructies voor een reeks projecten die je inspiratie en creativiteit 
aanwakkeren. 
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Het mooie 
van handlettering is dat 

het niet perfect is. Door te leren hoe je 
onvolmaak� eden kunt beh� rsen en sturen 

krijgt je werk karakter en creëer je � n unieke 
stijl. Door lettering in delen te splitsen 

ontstaat er � n basis waar je je 
vaardigheden vol vertrouwen op 

kunt uitbouwen. 
En nog iets: w� s niet bang voor fouten. 

Oefening baart kunst
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Om met succes aan je reis door het handletteren te beginnen, is het 
hebben van de juiste materialen en gereedschappen onontbeerlijk. 
Je pennen zijn belangrijk. Je papier is belangrijk. Er is zo veel te 
kiezen! Daarom heb ik een uitgebreide gids gemaakt van mijn 
favoriete materialen. 

Een opmerking: je hoeft geen kapitalen uit te geven als je je eerste 
materialen koopt. Kijk maar naar mijn budgetvriendelijke gidsje aan 
het eind van deze paragraaf (en het kan je zomaar verrassen hoe 
weinig je nodig hebt om te beginnen!).

Je Gereedschapskist
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 DE PUNTGROOTTE DE FLEXIBILITEIT DE BEHEERSING
 klein 1–10 groot weinig 1–10 veel weinig 1–10 veel

brushpennen

A)  Prismacolor 
 premier marker

D)  Pentel 
Aquash

E)   Tombow 
dual brushpen

B) Tombow 
   fudenosuke harde 
  en zachte punt

C)  Pentel 
fude touch 
sign pen

 kleine punt – 4
 flexibiliteit – 9
 behee rsing – 5
  voo r kleine tot 

  midd elgrote lett ers

 kleine punt – 3
 flexibiliteit – 3, 4
 behee rsing – 7, 8
  voo r kleine tot 

 midd elgrote lett ers

 kleine punt – 4
 flexibiliteit – 6
 behee rsing – 6
  voo r kleine tot midd elgrote 

  lett ers

  small , medium & bold – 5, 8, 10
 flexibiliteit – 10
 behee rsing – 5
  voo r midd elgrote tot 

   grote lett ers

 grote punt – 9
 flexibiliteit – 5
 behee rsing – 7
 voo r grote lett ers

GEWELDIG VOOR 
BEGINNERS!
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[ 10 MANIEREN ]    [ 10 MANIEREN ]

Alfabetstijl

hoofdle� ers & kleine le� ers
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[ 10 MANIEREN ]    [ 10 MANIEREN ]

Alfabetstijl

hoofdle� ers & kleine le� ers
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We gaan je woord wat verschillende sferen meegeven. Gebruik de 
voorbeelden om je nieuw bedachte woord te letteren. 

Laat maar zien...

X-HOOGTE

X-HOOGTE

vlak

diep

zwierig

schuin

bruisend

langgerekt

met krullen
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Er valt nog zoveel meer te ontdekken!

Laat maar zien...

breed

mager

gesloten ogen

langzaam

snel

niet-dominante hand

faux
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Bedenk eens hoeveel mogelijkheden je hebt als je krullen niet aan 
letters vast hoeven te zitten! Deze toevoegingen gebruik je bij woorden 
met krullen, als vlakverdelers, om iets te onderstrepen enzovoort.

Losse krullen zijn er in veel stijlen en je moet er wel even over nadenken 
omdat ze de sfeer van je werk bepalen. Hier zie je wat voorbeelden 
om op gang te komen. 

LOSSE KRULLENLOSSE KRULLEN

ENKELE LIJN DUBBELE LIJN
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LOSSE KRULLENLOSSE KRULLEN

LUSSEN
KRULLEN

losse krullen
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