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Benodigd materiaal:

lakstift in de gewenste kleur
schilderkarton of bijv. fl es, doosje, stenen, ...

Benodigd gereedschap:
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Met slechts een enkele pen tover je op vrijwel elk oppervlak binnenshuis en 
buitenshuis mooie decoraties. 

Gelukwensen en vriendelijke woorden deel je heel eenvoudig in sierlijke geschriften mee. 

MMet slechts een enkele ppen tover je op vrijwel elk ooppervlak ppervlak oppervlak ooppervlak o bbinnenshuis en 
bbuitenshuis mooie ddecoraties. decoraties. d

GGelukwensen en vriendelijke wwoorden deel je heel eenvoudig in sierlijke ggeschriften mee. 

Om met de lakstift kalligrafi e met pen punt vertrouwd te raken, dien 
je eerst een paar oefeningen uit te voeren. De lakstift kalligrafi e 
onder een hoek van 45 graden ten opzichte van het horizontale vlak 
op het papier zetten - zoals aangegeven in de eerste illustratie - ver-
ticale lijnen trekken. De beweging gebeurt vanuit de vingers. Pas bij 
langere lijnen de gehele hand bewegen. Probeer daarna horizontale 
lijnen, cirkels en halve cirkels. Belangrijk: ook hier op de hoek letten, 
om een uniform lettertype te verkrijgen. Verandert de contact-

hoek, dan verandert ook de vorm van de letters. Om de hoek te corrigeren, de pols bewegen 
of de afstand van de elleboog ten opzichte van het lichaam veranderen. 

Zo vindt je de optimale hoogte voor grote en kleine letters:
4 lijnbreedtes = hoogte van de kleine letters 
8 lijnbreedtes = hoogte van de hoofdletters 
Eerst begin je met het linker gedeelte van de letter, 
daarna gevolgd door het bovenste en / of middelste 
deel, vervolgens het rechter en tot slot het onderste 
gedeelte.

De individuele letters sierlijk schrijven en verschil-
lende afstanden tussen de letters uitproberen.

Nu kunnen de kalligrafi sche letters worden uitgeknipt, op karton wor-
den geplakt en cadeau gegeven. Of je versiert bijvoorbeeld fl essen, 
stenen of geschenkdozen met kalligrafi e.

Zo gebruik je de lakstift voor mooi leesbaar handschrift:




