
Zo creëer je jouw handlettering-spreuk / Stap voor stap naar
jouw handlettering-spreuk

De grootste kunst van handlettering is om hele spreuken te creëren! Deze staan namelijk geweldig als woondecoratie
of geef het cadeau aan je geliefden. Wij laten zien hoe je verschillende schrijfstijlen combineert en decoratieve

sierelementen aanbrengt om een waanzinnige handlettering-spreuk te creëren. 

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


Een bijdrage van Lea

Teken allereerst met een liniaal een kruis op je blad en
deel deze hiermee op in vier gelijke delen. Teken nu
vakjes met de geodriehoek, waar je straks je
afzonderlijke handlettering-woorden in kunt schrijven.
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Zodra deze lijnen en rasters op papier staan, letter je
jouw spreuk eerst als schets met een potlood. Zo weet je
zeker dat jouw spreuk er straks mooi uitziet.
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Neem de pigment liner (bijv. in de dikte 0.5) en trek je
lettering-woorden over.
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https://www.staedtler.com/be/nl/ontdekken/lea/


Gebruik de pigment liner en de metallic markers om
highlights en schaduweffecten op je letters aan te
brengen. (Tips voor schaduweffecten vind je hier)
Vervolgens kun je decoratieve elementen toevoegen met
de metallic markers, om lege vlakken te vullen en je
handlettering-spreuk een finishing touch te geven.
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Tot slot, als alles goed opgedroogd is, gum je de
schetsen weg.  
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Materiaaloverzicht

https://www.staedtler.com/be/nl/ontdekken/handlettering-zelf-schaduweffecten-creeren/


Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

pigment liner 308 Fineliner - Blister bevat 1 pigment liner zwart 0.5 mm 30805-9BKD 1

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

8323-S BK5 1

Mars  plastic 526 50 Gum van premium kwaliteit - Blister bevat 1 gom 526
50

526 50 BKD 1

Mars  568 Geodriehoek - Single lengte 16 cm met afneembaar handvat 568 36 1

Anderen kochten ook:

-    STAEDTLER pigment liner 308 
-    STAEDTLER metallic marker 

-    STAEDTLER Mars Lumograph potlood  
-    STAEDTLER gum 

-    Liniaal en geodriehoek 
-    Gecoat papier

®

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/viltstiften-fineliners-metallic-markers/pigment-liner-308-fineliner-30805-9bkd/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/metallic-markeerstiften/staedtler-8323-metallic-pen-8323-s-bk5/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/gummen/mars-plastic-526-50-gom-van-premium-kwaliteit-526-50-bkd/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/technisch-tekenen/linialen-en-geodriehoeken/mars-568-geodriehoek-568-36/

