Handlettering: zelf schaduweffecten creëren

Handlettering komt tot leven doordat je de letters met jouw creatieve ingevingen een zekere beeldende kracht
meegeeft. Dit kun je bijvoorbeeld doen met schaduweffecten. Met een paar eenvoudige trucs kun je jouw letters
driedimensionaal maken, waarmee je jouw spreuk net dat beetje extra geeft. Wij laten je drie schaduwtechnieken
voor handlettering zien, die je letters tot leven brengen.

Een bijdrage van Lea

1
Voor een symmetrisch en harmonieuze look van jouw
handlettering-spreuk, schets je hem eerst met potlood.

2
Gebruik de zwarte triplus color om je eerste woord (‘live’)
in eenvoudige blokletters op te schrijven.

3
Zet met de grijze triplus color een tweede streep links
naast de loodrechte lijn om een schaduweffect te
creëren.

4
Schrijf nu met de pigment liner je tweede woord (‘laugh’)
in faux kalligrafieletters en laat de tussenruimtes
leeg. (Tips voor faux kalligrafie lees je HIER)

5
Vul de tussenruimtes op met stipjes die je met de
pigment liner maakt. Zet veel stipjes bovenin je letters en
heel weinig puntjes onderin je letters, waardoor je een
vloeiende overgang van donker naar licht creëert.

6
Schrijf nu met de zwarte triplus color het derde woord
(‘love’) in blokletters. Teken met de pigment liner de 3Dschaduw om de letters en kleur in met de grijze triplus
color, om de levendigheid te verhogen.

7
Niet vergeten: gum tot slot je potloodschetsen uit.

Materiaaloverzicht

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

pigment liner 308 Fineliner - Blister bevat 1 pigment liner zwart 0.5 mm

30805-9BKD

1

triplus® color 323 Driekantige viltstift - Single zwart

323-9

1

Mars® plastic 526 50 Gom van premium kwaliteit - Blister bevat 1 stuk Mars
plastic gom 526 50

526 50 BKD

1

Mars® Lumograph® 100 Topkwaliteit potlood - Single HB

100-HB

1

Anderen kochten ook:
- STAEDTLER pigment liner 308 (in dikte 0.5)
- STAEDTLER triplus color in zwart en lichtgrijs
- STAEDTLER Mars Lumograph potlood
- STAEDTLER gum
- Gecoat papier
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,

