
Faux calligraphy

No hand lettering, uma caligrafia cuidada que contrasta traços finos e grossos nas letras e palavras é muito
apreciada e utilizada. A técnica de faux calligraphy utiliza fineliner simples para imitar o efeito da caligrafia. Existem

algumas regras que devem ser seguidas para assegurar um resultado final satisfatório. Mostramos-lhe como
desenhar hand lettering com faux calligraphy facilmente utilizando os pigment liner.

https://www.staedtler.com/pt/pt/


Um artigo de Lea

A caligrafia clássica utiliza o contraste entre traços finos
e grossos durante a escrita. Na técnica de faux
calligraphy, imitamos esse efeito fazendo traços duplos
na descida que terão um aspeto mais grosso que os de
subida. Lembrese: os traços de subida (traços que são
desenhados para cima) devem ser finos. Os traços de
descida (traços que são desenhados para baixo) são
feitos duplos e, portanto, grossos!
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O primeiro a fazer é desenhar a palavra escolhida com o
pigment liner no estilo de hand lettering. Preste atenção
para desenhar todos os traços altos (por exemplo, nas
letras h ou l) bem grandes.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/descobrir/lea/
https://e.staedtlercdn.com/fileadmin/user_upload/Content/Articles/I46-Hand_Lettering_-_Faux_Calligraphy/4_Faux_Calligraphy.1528202911.pdf


Agora desenhe uma linha dupla em todos os traços de
descida com uma segunda linha paralela usando o
pigment liner. Preste atenção para fazer o traço duplo
sempre no mesmo lado da sua escrita básica. Se
começar a desenhar o traço duplo à esquerda na
primeira letra, deverá continuar a fazer à esquerda em
todas as outras letras na sua escrita básica.
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Chegou o momento de preencher os espaços criados
com os traços duplos. Se deseja dar um efeito de
caligrafia clássica, simplesmente preencha o espaço
vazio por completo com o pigment liner.
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Naturalmente, também pode desenhar elementos
decorativos, por exemplo um padrão pequeno como
listras preenchendo os espaços criados ou então um
toque metálico, pintando esses espaços com
marcadores metálicos.
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Material overview

pigment liner: quanto mais fina for a ponta escolhida e mais estreita a espessura do traço, maior será o efeito
de filigrana do seu hand lettering. Para a faux calligraphy recomendamos uma espessura de traço de 0,3 a 0,7
mm.

marcador metálico: com o marcador metálico, conseguirá efeitos de cor fantásticos nos espaços internos da
sua escrita em faux calligraphy.

Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  8323 Marcador metálico - Blister Contém 5 marcadores
metálicos, cores: ouro e prata, rosa, azul e verde

8323-S BK5 1
®

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcadores-met-licos/staedtler-8323-marcador-met-lico-8323-s-bk5/

