
Faux kalligrafie

Binnen handlettering is de kalligrafiestijl erg populair, die zich kenmerkt door het contrast tussen dunne en dikke lijnen
binnen letters en woorden. Bij de faux kalligrafie gebruik je simpele fineliners om het kalligrafie-effect na te bootsen.
Voor een prachtig resultaat moet je je daarbij aan een paar regels houden. Wij laten je zien hoe je de faux kalligrafie

handlettering-stijl heel gemakkelijk met de pigment liners op papier kunt toveren.

https://www.staedtler.com/be/nl/


Een bijdrage van Lea

De traditionele kalligrafie speelt met het contrast tussen
dunne en dikke lijnen in het lijnenspel. Bij de faux
kalligrafietechniek faken we dit effect door de
neergaande lijnen te verdubbelen en er dikker uitzien
dan de opwaartse lijnen. Maar je ziet ook dat opwaartse
lijnen (de lijnen die in de beweging naar boven getekend
worden) blijven dun. Neergaande lijnen (lijnen die in de
beweging naar onderen worden getekend) worden
verdubbeld en worden daardoor dik!
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Eerst zet je met de pigment liner je woord op in
handlettering scriptstijl. Zorg ervoor dat je breed genoeg
lettert en alle lussen (bijv. bij de letters h of l) zo groot
mogelijk tekent.
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https://www.staedtler.com/be/nl/ontdekken/lea/
https://e.staedtlercdn.com/fileadmin/user_upload/Content/Articles/I46-Hand_Lettering_-_Faux_Calligraphy/4_Faux_Calligraphy.1528202911.pdf


Verdubbel nu de opwaartse lijnen met een tweede lijn
met de pigment liner. Let erop dat je altijd aan dezelfde
kant van de basislijn blijft. Begin je bijv. bij de eerste
letter aan de linkerkant van de basislijn met verdubbelen,
doe dit dan ook bij alle andere letters aan de linkerkant
van de basislijn. 
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Vul nu de tussenruimtes die ontstaan zijn door het
verdubbelen. Als je liever een traditioneel kalligrafie-
effect wilt, kleur je gewoon de hele tussenruimte in met
de pigment liner.
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Je kunt ook met decoratieve elementen spelen en
bijvoorbeeld kleine patronen zoals streepjes in de
tussenruimtes tekenen, of een metallic accent
aanbrengen door de tussenruimtes in te kleuren met de
metallic markers.
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Materiaaloverzicht

-    pigment liner: hoe dunner de punt en hoe kleiner de lijndikte, hoe verfijnder je handlettering wordt. Voor faux
kalligrafie raden we aan om een lijndikte tussen de 0,3 en 0,7 mm te gebruiken.

-    metallic marker: met de metallic marker kun je prachtige kleuraccenten aanbrengen in de tussenruimtes van jouw
faux kalligrafieschrift.

Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

pigment liner 308 Fineliner - STAEDTLER box bevat 8 geassorteerde
lijnbreedten (0,05/0,1/0,3/0,5/0,7/1,0/2,0/0,3-2,0)

308 SB8 1

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Blister bevat 5 metallic markers,
schrijfkleuren: zilver, goud, rood, blauw, groen

8323-S BK5 1
®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/viltstiften-fineliners-metallic-markers/pigment-liner-308-fineliner-308-sb8/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/metallic-markeerstiften/staedtler-8323-metallic-pen-8323-s-bk5/

