Stödlinjerna är grunden för Brush Lettering. De behövs för att
orden ska få samma höjd, bredd och lutning. Variera höjden/
bredden på linjerna och du får ett helt nytt utseende. De
horisontella linjerna visar hur höga bokstäverna ska vara,
medan de vertikala linjerna visar bredden och lutningen på
bokstäverna.

Basics of
Brush Lettering
INSTRUKTION

X-HEIGT: höjd på gemena (små) bokstäver)
BASELINE: baslinje för gemena (små) bokstäver
CAP HEIGHT: höjd på de stora (versala) bokstäverna
DESCENDER: nedre linje för ”svansarna” på t ex y, g, j
ASCENDER: höjd för de högsta gemena bokstäverna,
t ex på t, l, h
Detta är bara guidelines, du kan utveckla din egen stil när
du lärt dig grunderna
En basregel för Brush Lettering är att använda ett hårdare
tryck (tjockare linjer) på pennan när du gör streck som går
nedåt och ett lättare tryck på pennan när du gör streck som
går uppåt (tunnare linjer). Det är bra att bara börja träna på
streck som går uppåt tunna)/nedåt (tjocka).
KALLIGRAFI: ”Konsten av skriva vackert”. Brush Lettering
är en form av kalligrafi som är lite friare, mjukare i formen
än t ex den mer raka traditionella formen, en mer
klassisk kalligrafi.
LETTERING. Här ritar man upp bokstäverna, fyller i, lägger till
detaljer, skuggar eller bara dekorerar de ritade bokstäverna.
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BASICS OF

Brush lettering
Brush Lettering är en form av kalligrafi som är lite mjukare och
friare i stilen. Den passar bra till kort, placeringskort men t ex
även till egna tavlor med ordspråk.
Som nybörjare kan det vara enklast att börja med penna med
penselspets, en s.k Brush pen. Det finns många olika typer av
penselspets pennor. Tunna eller tjocka spetsar, hårdare eller
mjukare spetsar. Hitta din egen favorit. En mer utförlig vägledning och övningssidor och hur du kommer igång finns i boken
How to do Brush Lettering” (engelsk text), best nr 600893.

TWIN BRUSH PENNOR:
kraftig spets för lite större bokstäver
652702

FABER CASTELL PITT ARTIST PEN SAKURA PIGMA BRUSH:
lite mindre/tunnare spets än Twin brush pennorna.
Även för mindre bokstäver.
903168
652631

SPECTRUM SPARKLE SET:
kraftig penselspets för lite större bokstäver. Glitter effekt.
Forma pennspetsen så att den blir spetsig innan du sätter
igång.
922303

Du kan även skriva med bläck/flytande vattenfärg och
pensel. En del föredrar akvarellpenslar att skriva med, andra
penslar med akrylborst. Prova dig fram.
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642015

642016
516128

550050

