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VEILEDNING

Støttelinjene er grunnlaget for Brush Lettering. De er nød
vendig for at ordene skal få samme høyde, bredde og helling. 
Ved å variere høyde og bredde, får bokstavene forskjellig 
utseendene. De horisontale linjene viser hvor høye bokstavene 
skal være, mens de vertikale viser bredde og helling.

X-HEIGT: Høyde på små bokstaver.
BASELINE: Baselinje for små bokstaver
CAP HEIGHT: Høyde på store bokstaver.
DESCENDER: Nedre linje for ”halene” på y, g, j o.s.v.
ASCENDER: Høyde for de høyeste små bokstavene, f.eks. t, l, h

Dette er bare anbefalinger, du kan selvfølgelig utvikle din 
egen stil når du lært deg det grunnleggende.

En grunnregel for Brush Lettering er å bruke et hardere trykk 
på pennen når du lager streker som går nedover, for å få 
tykkere linjer og et lettere trykk på pennen når du lager streker 
som går oppover, for å få tynnere linjer. Tips! Begynn med å 
øve på enten skreker oppover eller streker nedover.

KALLIGRAFI kan kalles ”kunsten å skrive pent”. Brush Lettering 
er en friere og mykere form for klassisk kalligrafi, og som er mer 
rett i fasongen. 

LETTERING. Her tegner man opp bokstavene, fyller i, legger 
til detaljer, skyggelegger eller dekorerer de tegnede bok
stavene. 
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Brush Lettering er en form av kalligrafi som er litt mykere og 
friere i stilen. Den passer godt til kort og bordkort, men også til 
f.eks. bilder med ordtak.

Som nybegynnere kan det enkleste være å begynne med en 
penn med penselspiss, en såkalt Brush pen. Det finnes mange 
ulike typer av penselspisspenner – tynne, tykke, hardere eller 
mykere. Finn din egen favoritt! En mer utførlig veiledning med 
øvingssider og komigangoppgaver finner du i boken How 
to do Brush Lettering (engelsk tekst), best. nr. 600893.

TWIN BRUSH PENNER: 
Kraftig spiss til større bokstaver.

FABER CASTELL PITT ARTIST PEN/SAKURA PIGMA BRUSH:  
Mindre/tynnere spiss enn Twin brush pennene. Også til mindre 
bokstaver.

SPECTRUM SPARKLE SET: 
Kraftig penselspiss til litt større bokstaver. Glittereffekt.  
Form pennespissen slik at den blir spiss før du setter i gang.

Du kan også skrive med blekk eller flytende vannmaling og 
pensel. Noen foretrekker akvarellpensler å skrive med, andre 
pensler med akrylbust. Prøv deg fram!
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