
"Save the Date"-kaart met handlettering

Hoe mooier de uitnodiging, des te meer voorpret voor het feest! 
Of het nu om een bruiloft, een doop, een verjaardagsjubileum of een tuinfeest gaat, met een zelfgemaakte "Save the
Date"-kaart worden de gasten niet alleen verrast, maar hebben ze ook altijd een tastbare herinnering aan het feest.
Deze "Save the Date"-kaart met het potlood is niet alleen handig om de afspraak te noteren, maar maakt doet ook

echt iets.

15 MIN

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


Een bijdrage van Lea

Stap-voor-stapuitleg

Leg het glas rechtsboven op het kraftpapier en teken
met de pigment liner in dikte 0,3 de cirkel na.

Tip: Als je nog niet zo geoefend bent in handlettering,
druk je het sjabloon van het motief af en leg je het
sjabloon op de kaart.

Dat gaat heel eenvoudig: met een zacht potlood, bijv. 2B
of 4B, arceer je het afgedrukte voorbeeld aan de
achterkant over het hele oppervlak en met de
gearceerde kant naar beneden leg je dit op de kaart.
Vervolgens trek je alle contouren op het voorbeeld met
een scherp potlood in HB na en zorg je dat het sjabloon
niet verschuift. Zo drukt het motief door op de kaart en
kun je de lijnen vervolgens met de pigment liner
natrekken en inkleuren.
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Teken rondom de cirkel kleine blaadjes, zodat er een
mooie krans ontstaat.

2

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


Schrijf met de pigment liner (0,3) de tekst "Save the
Date", verdubbel daarna alle lijnen die naar onderen
wijzen en kleur ze vervolgens in.
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Teken met de liniaal en een potlood hulplijnen.
Handletter met de pigment liner met de platte, schuine
punt in dikte 0,3-2,0 de tekst "Please note" en de datum.

Teken met de pigment liner in dikte 0,5 een decoratieve
tak en schrijf de tekst "We're celebrating". Gum
vervolgens de hulplijnen voorzichtig uit.
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Teken met behulp van een potlood en een dekseltje een
kleine cirkel linksboven op het kraftpapier. 

Teken in het midden van deze cirkel uit de losse hand
nog een kleinere cirkel.
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Verbind met de pigment liner in dikte 0,5 de twee
voorgetekende cirkels met elkaar, zodat er een
stralenkrans ontstaat. 
Tip: De pigment liner is er in 6 verschillende kleuren, als
je liever een kleurrijke kaart wilt maken.

Om later het potlood op de kaart te kunnen bevestigen,
teken je met potlood en liniaal vier horizontale, korte
lijnen: Twee in de linkerbovenhelft en twee in de
linkeronderhelft van het kraftpapier. Snijd met het
stanleymes de gemarkeerde plekken in. Schuif het witte,
decoratieve potlood door de lus in het kraftpapier en
klem een takje bruidssluier erbij. 

De "Save the Date"-kaart is klaar!
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Overzicht van het materiaal



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

Mars  Lumograph  100 Tekenpotlood - 6B, per stuk 100-HB 1

Mars  plastic 526 50 Gum van premium kwaliteit - Single afmetingen: 65 x 23
x 13 mm

526 50 1

Anderen kochten ook:

kraftpapier (260g, DinA5), snijmat, stanleymes, klein glas of deksel (voor het omtrekken van
cirkels), schaar, liniaal, takjes bruidssluier

® ®

®

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/potloden-en-toebehoren/potloden/mars-lumograph-100-topkwaliteit-potlood-m100/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/gummen/mars-plastic-526-50-gom-van-premium-kwaliteit-526-50/

