Hey!
Wat leuk dat je mijn oefenbladen gedownload hebt! Ik hoop van harte dat je er heel
veel aan hebt! Zo kun je fijn oefenen en voor je het weet kun je lekker uit de losse
pols wat teksten brushletteren!
Als eerste….
Het beste kun je mijn oefenbladen printen op papier dat geschikt is voor het
brushletteren. Voor het brushletteren moet je eigenlijk zo glad mogelijk papier
gebruiken. Dan heb je het langste plezier van de pennen. Ik vind zelf het Ecoline
printpapier erg fijn (mijn printer overigens ook). Het Florence 200 grams
aquarelpapier (van Vasessen) vind ik ook erg fijn, maar niet elke printer kan die dikte
aan. Je kunt de oefenbladen natuurlijk ook op gewoon papier printen en de teksten
dan overtrekken m.b.v. een lichtbak.
Kun je niet printen? Voor een klein prijsje stuur ik de oefenbladen ook naar jou op!
Stuur daarvoor een e-mail naar: info@happycraftingvenlo.nl
En dan?
Dan ga je lekker aan de slag! Pak een brushpen die jij het fijnste vindt en trek mijn
teksten over! Bij elk oefenblad heb ik genoteerd welke brushpen ik gebruikt heb,
maar je kunt natuurlijk altijd een andere merk of zelfs een andere maat brushpen
pakken! Het gaat erom dat jij heerlijk ontspannen het brushletteren kunt oefenen!
Tips!
Het brushletteren is schoonschrijven met een penseel (=brush). Hierbij moet je het
volgende onthouden: omhoog = dun & omlaag = dik . Dus als je omhoog gaat met je
brushpen raak je het papier lichtjes aan, als je omlaag gaat mag je flink op de
brushpen duwen. Let er ook op hoe je de brushpen vasthoudt. Houd je de brushpen
niet helemaal vooraan en verkrampt vast, maar liever wat losjes. En maak gebruik
van de platte kant van je brushpen.
Vooral in het begin zul je merken dat het lijntje omhoog wat trillerig is en dat het
onwennig aanvoelt. Maar geef het tijd! Bij mij trilde dat lijntje omhoog alle kanten op
in het begin (lees= het eerste jaar!) en de bochtjes zagen er niet uit.
Meer tips over het brushletteren vind je op mijn Instagram pagina.
Als laatste….
Laat je mij weten hoe het oefenen gaat en wat je van deze oefenbladen vindt? Dat
zou ik echt super tof vinden! Dat kun je doen via een story op instagram waarin je mij
tagt of door mij een berichtje te sturen via instagram, facebook of gewoon via de mail
→ info@happycraftingvenlo.nl
Zo….en dan nu…. Aan de slag! Ik wens jou heel erg veel plezier met het oefenen!
Groetjes,
Debbie

Oefenblad 1
Geschreven met een Edding brushpen.
Als je een beginner bent is het erg goed om dit oefenblad vaak te herhalen. Op die
manier krijg je de techniek van het brushletteren goed onder de knie.

Oefenblad 2
Geschreven met een Edding brushpen.
Tip: schrijf eerst “geniet” en “leef” over. Daarna pas “lach”.

Oefenblad 3
Geschreven met een Edding brushpen

Oefenblad 4
Geschreven met een Tombow ABT dual brushpen (beide kanten gebruikt)

Oefenblad 5
Geschreven met een Tombow ABT dual brushpen (beide kanten gebruikt)

Oefenblad 6
Geschreven met een Pentel Touch

Oefenblad 7
Geschreven met een Pentel Touch

