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Benodigd materiaal:

karton
lakstift
vaas, kaart of iets dergelijks

Benodigd gereedschap:

eventueel een tafelonderlegger

Kalligrafi e - De kunst van het schoonschrift
Zou jij je verheugen op een liefdevolle handgeschreven groet?

Het maakt niet uit, op karton, steen, hout, vazen of potten van terracotta - 
verleen deze voorwerpen een geheel individuele touch en zet schitterende 
accenten.
Hierbij is een mooi handschrift geen sprake van talent. In de volgende kleine 
kalligrafi e cursus leer je hoe je met een beetje oefening in een paar stappen 
een mooi lettertype verkrijgt. 
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Je hebt een stuk karton en een lakstift kalligrafi e 
(verkrijgbaar in de kleuren wit, zilver, goud, koper 
en zwart) nodig.

Laten we beginnen:

Opdat je met de lakstift kalligrafi e met beitelpunt 
vertrouwd raakt, probeer je eerst op het karton 
een paar kruloefeningen uit. 

 Zet de lakstift kalligrafi e onder een hoek van 
45 graden ten opzichte van het horizontale vlak op 
het papier en teken zoals op de eerste afbeelding 
weergegeven verticale lijnen. De beweging gebeurt 
vanuit de vingers. Enkel bij langere lijnen beweeg je 
de hele hand.

Daarna probeer je ook horizontale lijnen, cirkels 
en halve cirkels uit. Belangrijk: ook hierbij de hoek 
behouden.

 Tip: Om een gelijkmatig lettertype te ver-
krijgen, hou je de hoek van 45 graden. Verandert 
de druk op de hoek, verandert ook de vorm van de 
letters. Om de hoek te corrigeren, beweeg je je 
pols of wijzig je de afstand van de elleboog ten op-
zichte van je lichaam. 

 Zo vindt je de optimale hoogte voor de hoofd-
letters en klein geschreven letters:
4 lijndiktes = hoogte van de kleine letters
8 lijndiktes = hoogte van de hoofdletters
Begin met het linker deel van de letters, gevolgd 
door de bovenste en / of middelste deel, daarna het 
rechtse en ten slotte het onderste gedeelte.

 Schrijf met schwung enkele letters en probeer 
ook verschillende afstanden tussen de letters uit. 
Let hierbij op, dat je de lakstift kalligrafi e steeds 
in een hoek van 45 graden houdt.

 verticale 
lijnen

 gelijkmatig 
lettertype

 optimale 
hoogte

 schrijf met 
schwung
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 Nu kun je de kalligrafi sche letters uitknippen, 
op een stuk karton plakken en cadeau geven.

 op een stuk 
karton plakken.




