
In dit boek vind je 28 wenskaa rten om te handletteren, te  
kleuren en te versturen. Kaa rten met Bijbelteksten worden af
gewisseld met kaa rten voor speciale gelegenheden. Handletteren 
is een creatieve en ontspannende manier om voor iemand een 
persoonlijke kaa rt te maken.

Wat heb je nodig: 
Een grijs potlood, een gum, fineliners, eventueel een brush pen 
(een stift met een flexibele penseelpunt), een penseel, waterverf, 
kleurpotloden, een schriftje of wit papier om te oefenen.

Hoe ga je aan de slag met handletteren?
Oefening baa rt kunst! Oefen verschillende letters op schetspapier. 
Begin bijvoorbeeld met de alfabetten die aan het begin van dit 
boek te vinden zijn. 
De regel bij handletteren is dat je bij een neerwaa rtse beweging 
meer druk zet en dus een dikkere lijn krijgt. Met een fineliner 
kun je de letters eerst tekenen en dan inkleuren om hetzelfde 
effect te krijgen als met een penseel of een brush pen. 
Gebruik je eigen creativiteit. Krullen en mooie bogen maken de 
letters sierlijk. Het is leuk om de sierlijke letters niet altijd op een 
rechte lijn te letteren.
Wissel sierlijke letters af met sobere letters en varieer in de 
lijndiktes.



De kaa rten
Begin eerst met het handletteren van de meest een
voudige kaa rten. Dat zijn de kaa rten met de hand
geletterde teksten in lichtgrijs. Gebruik een fineliner, 
een brush pen of een penseel met waterverf.  
Maak dikke en dunne lijnen door meer of minder 
druk uit te oefenen op je pen.
De grootste uitdaging is natuurlijk om aan de slag 
te gaan met de kaa rten waarbij je zelf een tekst of 
naam kunt handletteren. Schets eerst met potlood 
waar en hoe je de tekst wilt handletteren en werk de 
schets uit met het door jou gekozen tekenmateriaal. 
Wees niet bang om fouten te maken, maar omarm  
het imperfecte.

Probeer het zelf:












