Handlettering in pastel

Stap-voor-stapuitleg

1
Druk het sjabloon "Fly away with me" af en arceer de
achterkant van het papier met een zacht potlood. Leg
het sjabloon met de belettering naar boven op het
papier. Maak het papier vast zodat het niet verschuift.
Trek nu alle contouren over met de Noris jumbo 119.
Het patroon wordt door de druk op het papier
overgedragen.
Tip: Met een vulpotlood kun je fijne lijnen overtrekken.
De graphite 777 is daar zeer geschikt voor als bij het
overtrekken van de letters een lijn niet goed is
overgekomen of is vergeten.

2
Nu gaan we de brede delen van de letters kleuren. We
starten met een donkere kleurnuance van de
pastelkleurige kleurpotloden 146 en maken de
belettering steeds lichter. Als de kleuren licht over elkaar
heen worden gekleurd, ontstaat een vloeiend verloop.

3
Met de triplus color 323 trek je nu de dunne lijnen over.
Zorg dat je bij het kiezen van de kleuren let op de
nuances.

4
Nu heb je potloodslijpsel nodig. Hiervoor worden de
eerder gebruikte potloden geslepen.
Tip: Om langer potloodslijpsel te krijgen, slijp je het
potlood zonder opvangbakje aan de slijper.

5
Als er nog een beetje potloodresten te zien zijn, moet je
ze nu weghalen.

6
Gebruik een pincet om het potloodslijpsel heel precies te
plaatsen. Gebruik secondenlijm om ze te bevestigen.

7
Met een fineliner kun je nu de voelsprieten boven het
potloodslijpsel tekenen. En klaar zijn de vlinders en de
tekst.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

graphite 777 Vulpotlood - Blister bevat 1 graphite 777 05 (geassorteerde
kleuren)

777 05BKPA

1

triplus® color 323 Driekantige viltstift - STAEDTLER Box met 6 pastel kleuren

323 SB6 PA

1

triplus® fineliner 334 Driekantige fineliner - STAEDTLER Box met 6 pastel
kleuren

334 SB6 PA

1

Anderen kochten ook:
pincet, vel papier, secondenlijm, sjabloon
,

Aantal

