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Po prostu pięknie:

kiedy „oszust wo“
staje się prawdą

Tak miłe dla oka:

Hello!
Hand
lettering
(kreatywne
liternictwo) jest wszędzie i głośno
się o nim mówi - to sprawia,
że każdy z nas
chce
chwycić
pisak w dłoń i
spróbować swoich
sił!
Odrobina
praktyki i kilka
naszych
trików
i
wskazówek
sprawią,
że
będziesz
mógł
osiągnąć sukces
w
tworzeniu
pięknych słów. Ten mały poradnik
pokazuje
podstawy
różnych
technik
oraz
zawiera
wiele
ciekawych inspiracji, dzięki którym
w krótkim czasie osiągniesz
znakomite efekty i - przy odrobinie

ćwiczeń
staniesz
się
mistrzem
hand
letteringu!
Znajdziesz
tu
wiele
technik
tworzenia
pięknych
liter,
a do ich wykonania
będziesz potrzebował
specjalnych materiałów
i przyborów. I tak
np. brush lettering (liternictwo
pędzelkowe)
wykorzystuje
specjalne pisaki z elastyczną
końcówką w kształcie pędzelka.

Jak tworzyć

Temat na czasie:
Łatwa sztuka:

Bez czarnej tablicy

2

Zaczynamy!

Do
hand
letteringu
możesz
wykorzystać pisaki o różnych
szerokościach
końcówki
piszącej. Na początek znakomicie
sprawdzają się pisaki z okrągłą
końcówką, cienkopisy i długopisy
żelowe. Również papier, z którego
korzystasz, musi być odpowiedni
do celów, jakie chcesz osiągnąć, i
techniki, jaką chcesz wykorzystać
(zobacz
nasze
wskazówki
zamieszczone
na
kolejnych
stronach).
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Małe ABC

hand letteringu

W prostych słowach: hand lettering (kreatywne liternictwo) to
sztuka rysowania pojedynczych liter, które nadają pięknego stylu
całemu wyrazowi. Brzmi całkiem łatwo, prawda? Świetnie, zatem
zaczynajmy!
Ci, którzy wciąż jeszcze słyszą z
tyłu głowy głosy swoich nauczycieli narzekających na ich
odręczne pismo, mogą odetchnąć
z ulgą. W hand letteringu jest
znacznie więcej miejsca na
popuszczenie wodzy fantazji i
na zabawę podczas tworzenia

pięknych wyrazów. Kluczowy
jest tutaj trening, bo to on czyni
mistrza...
Weź kartkę zwykłego papieru i narysuj ołówkiem kilka równoległych
linii pomocniczych. Zacznij pisać
przy użyciu pisaka z okrągłą
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Wskazówka:
Zbiór fantastycznych
szablonów do trenowania letteringu i
szlaczków znajdziesz
na stronie edding.
com/templates
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końcówką litery, próbując różnych
czcionek i krojów.
Cienkopisy znakomicie nadają
się do pisania wysokich, wąskich
liter. Długopisy żelowe ułatwiają
poprawianie liter i nadawanie im
elementów dekoracyjnych, natomiast pisaki z końcówką filcową
dają doskonały efekt cienia.
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przyborów:
Lista rodzajów papieru i odpowiednich
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CMY

profipen e-1800
papier w jasnych odcieniach oraz kalka

M

Y
K
CM

MY

CY

cienkopis e-55
papier w jasnych odcieniach, np. zwykły papier ksero

CMY

K

długopis żelowy e-2185
jasny i ciemny papier
pisak pastelowy e-1500
jasny i ciemny papier
pisaki e-1300
papier w jasnych odcieniach, np. zwykły papier ksero

C

C
M

M
Y

Y
CM

pisaki pędzelkowe e-1340
papier w jasnych odcieniach
(najlepiej gładki)

CM
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CY
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K

K
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Teraz narysuj linie wewnętrzne liter i wypełnij je za pomocą pisaka.

Hazanczdynleamtyt!ering –

Będziesz
potrzebować:

jasny papier
Na razie wystarczy teorii - zacznij tworzyć swoje pierwsze
własnoręcznie rysowane litery!
Podejdź do tego spokojnie i zaczynaj powoli, aby nie wprowadzać
zbyt dużej ilości ozdobników na raz;
w hand letteringu zazwyczaj mniej
znaczy więcej! Jeżeli Twoje pierwsze litery nie są aż tak efektowne jak
prezentowane przez nas przykłady,
nie poddawaj się. Każdy musi od
czegoś zacząć i prawdopodobnie
będziesz musiał trochę poćwiczyć
zanim osiągniesz wymarzone efekty. Cierpliwość popłaca - zaufaj
nam!
Wszystko, czego potrzebujesz do
tworzenia swoich pierwszych liter, to
czarny pisak edding, biały papier lub
tektura oraz ołówek do szkicowania.
Zaprojektuj zaproszenie, plakat lub
cokolwiek, na co masz ochotę i wykonaj je krok po kroku.

ołówek
gumka do ścierania

hand letteringu? Pewnym ruchem,
rozluźnioną dłonią powoli naszkicuj
wybrane słowo używając do tego

Upiększaj, jak tylko zechcesz
- profipen e-1800 jest do tego
idealny.

3
Kiedy już będziesz zadowolony
ze swojego projektu, możesz
przykleić go do grubego kartonu, udekorować całość jak
na załączonym przykładzie i
wykorzystać go jako plakat.

4
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1
celu ołówka i białej kartki papieru.
Następnie, za pomocą czarnego pisaka popraw kontury liter. Nie spiesz
się, staraj się nie odrywać ołówka
zbyt często od powierzchni papieru.

2

Co chcesz wyrazić za pomocą

6
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Będziesz
potrzebować:

Sztuka

brush letteringu
Brush lettering (liternictwo pędzelkowe) wymaga specjalnych
przyborów: esencja tkwi w dobrej jakości pisaku z końcówką
pędzelkową. Dzięki miękkiej, elastycznej końcówce piszącej
możesz różnicować grubość linii pisanych w górę lub w dół
poprzez zmianę siły nacisku pisaka do papieru.

1

Rysując linię w kierunku z góry na
dół dociskaj pisak mocniej, aby
uzyskać szerszy ślad - nie martw
się, że go zniszczysz: został on
stworzony właśnie w takim celu!

w góre

2

gładki papier

Kiedy kierujesz rękę ku górze,
staraj się używać jak najmniej siły
dociskowej, dzięki czemu linia
będzie cienka. Opanowanie i wyczucie tego rodzaju pisaków
wymaga nieco czasu i
ćwiczeń.
Na
początku
trenuj
różnicowanie
docisku
rysując proste linie, potem
przejdź do zawijasów.
Kiedy poczujesz się
już pewnie, przejdź
do tworzenia całych
słów za pomocą jednego kroju pisma. Możesz
najpierw naszkicować wyraz ołówkiem, a następnie
poprawić
go
pisakiem
pędzelkowym stosując linie w kierunku do góry i w dół
(pamiętaj o różnicowaniu docisku).

w dół

Wskazówka:
baw się i eksperymentuj
z różnymi czcionkami
i krojami liter, aż uzyskasz efekt, który Cię
zadowoli!

zbiór fantastycznych szablonów
do trenowania letteringu i szlaczków
znajdziesz na stronie
edding.com/templates
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Zaprojektuj własną papeterię

z efektem akwareBęlitrzdzebiesowzać:

Skoro masz już w kieszeni
kilka projektów z wykorzystaniem hand letteringu, może
zechcesz spróbować czegoś
innego? Nasz pomysł polega na
połączeniu kolorowych pisaków
pędzelkowych z... wodą! Uzyskasz imponujące akwarelowe
efekty, a przy tym czeka Cię
dużo wspaniałej zabawy!

Wybierz ze swojego zestawu 2-3
kolory pisaków pędzelkowych i na
koszulce do dokumentów narysuj
nimi dowolne kształty lub po prostu

Teraz możesz wykazać się
prawdziwą kreatywnością: może
dodasz kilka odręcznych napisów
i stworzysz niepowtarzalne bileciki
do prezentów?

po

papier akwarelowy

5

Wskazówka:
możesz uzyskać
jeszcze ciekawsze
efekty rozsypując na
wilgotnym, zabarwionym papierze
odrobinę soli

pędzelek
koszulka na dokumenty
(przezroczysta)
woda

pomaluj nimi wybrane obszary.Użyj
pędzelka do rozprowadzenia wody
na powierzchni papieru akwarelowego.

1 2
Ostrożnie umieść na wilgotnym
papierze udekorowaną folię
(zamalowaną stroną w dół) i
przesuwaj delikatnie palcami po jej
powierzchni, aby ułatwić rozprowadzanie tuszu..

3

10

Usuń folię i pozostaw papier do
wyschnięcia. Właśnie stworzyłeś
piękną, akwarelową papeterię!

4
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Po prostu pięknie: łączenie

i tonowanie kolorów

Kolorowanie i hand lettering z
użyciem tonowania wygląda
naprawdę imponująco - a przy
pomocy pisaków pędzelkowych
edding i specjalnego mixera
kolorów* efekt będzie jeszcze
ciekawszy, a przejścia kolorów
- gładkie i spójne.
Najciekawsze kombinacje kolorystyczne powstają z połączenia
odcieni niebiesko-zielonych
oraz czerwono-pomarańczowożółtych. Jeśli jednak masz taką
ochotę, możesz łączyć ze sobą
również barwy jasne z ciemnymi.

Do brush letteringu z tonowaniem
kolorów niezbędna będzie pomoc
mixera kolorów: włóż i zatrzaśnij
w jego dolnej części jeden pisak,
a następnie umieść drugi po przeciwnej stronie.

Będziesz
potrzebować:
mixer kolorów
do pisaków
pędzelkowych
gładki papier

Dostę
p
zesta ny w yłąc
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wa c h
B ox
Colo ie w
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1

Teraz przesuwaj pisaki delikatnie
w stronę środka, aby końcówki się
zetknęły. Trzymaj mixer w pozycji
pionowej przez 1-2 sekundy, aby
dolny pisak wchłonął odrobinę
tuszu z górnego.

2

Wskazówki:
aby zapewnić lepszy
przepływ tuszu, kiedy
końcówki się stykają,
delikatnie obracaj
dolny pisak.

Wymieszany w mixerze tusz
z łatwością uwalnia się z pisaka podczas rysowania,
pozostawiając końcówkę w jego
pierwotnym kolorze. Możesz ponownie użyć tego samego pisaka.

Usuń z mixera dolny pisak i rozpocznij kreatywne prace z jego użyciem wkrótce stworzysz niepowtarzalne dzieło sztuki.

Wskazówki:

3

Chciałbyś namalować całą
tęczę kolorów? Wepnij pisak z
dołu do górnej części mixera
po wykonaniu pierwszego
tonowania, a do dolnej części
włóż kolejny pisak. To pozwoli
Ci na ciągłe kolorowanie bez
robienia przerw!
* wyprodukowano na licencji
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Fedayke„oszcuastllwo“igstrajaepsihę ypr:awdą
ki

Fałszywa kaligrafia (faux /
fake calligraphy) to tworzenie
napisów, które na pierwszy rzut
oka wyglądają jak spod pisaka
pędzelkowego, a tak naprawdę
powstają przy użyciu zwykłego
pisaka z okrągłą końcówką.
W tej technice doskonale
sprawdzą się zarówno pisaki z
końcówką filcową, cienkopisy,
długopisy żelowe jak i zwykły
ołówek. To oznacza, że masz
absolutną wolność w wyborze
papieru, którego użyjesz: może
to być kolorowy karton albo
kalka - to zależy wyłącznie od

1

tego, po który przybór do pisania
sięgniesz.

1
Napisz wyraz pozostawiając nieco
większe przestrzenie między
kolejnymi literami.
Następnie dorysuj dodatkowe linie
we wszystkich miejscach, gdzie
prowadziłeś pisak z góry do dołu
- takie zgrubienia powstałyby w
naturalny sposób podczas pisania
pisakiem pędzelkowym za sprawą
zwiększonego nacisku. Rysuj

dodatkowe linie od zaokrąglonych
punktów w dół do linii bazowej. Upewnij się, że dodatkową
równoległą kreskę dorysowujesz
zawsze po tej samej stronie - albo
po prawej, albo po lewej od linii
bazowej.

2
Wskazówka:
W pierwszej kolejności wykonaj
wstępny szkic ołówkiem aby
mieć pewność, że zostawiłeś
wystarczającą przestrzeń
między literami do wstawienia
ozdobników w formie kropek,
kresek, itp.

Dzięki temu, że zostawiłeś nieco
więcej przestrzeni pomiędzy
literami, nie będą one ściśnięte.
Na koniec pokoloruj puste pola,
które powstały podczas dorysowywania linii równoległych - oto
cała sztuka!

3
Będziesz

potrzebować:

papier odpowiedni
do przyboru do pisania,
który wybrałeś

2
3
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Przyciągający wzrok:

Wskazówka:

bounce lettering

Kiedy chcesz napisać
koło siebie dwie te
same litery, użyj do
każdej z nich nieco
innego stylu, aby
stworzyć jeszcze bardziej interesujący efekt.

Bounce lettering (tańczące liternictwo) doskonale nadaje Twoim słowom dynamiki. Masz pełną dowolność w różnicowaniu
wysokości linii bazowej liter i słów, które tworzysz - to sprawia
wrażenie, jakby Twój napis po prostu się poruszał!
Technika tańczących liter może
być stosowana równolegle z
różnymi stylami hand letteringu,
najlepiej jednak sprawdza się przy
brush letteringu i fake calligraphy.
Jest tu zaledwie kilka haczyków,
na które musisz uważać: upewnij
się, że wstępujące i zstępujące
części liter nie kolidują ze sobą
(np. „f“ i „g“).

Dla zachowania balansu całego
wyrazu, pierwszą i ostatnią literę
utrzymaj na tym samym poziomie, a środkowej części pozwól
tańczyć.
Układ całej frazy musi być spójny,
a wyrazy powinny być pisane
kolejno od lewej do prawej, aby
łatwiej było złapać ich sens.
Chcąc osiągnąć współczesny
wygląd, użyj elementów dekoracyjnych, które nawiązują do
wybranej przez Ciebie czcionki.

Wskazówka:

Na początku będzie Ci
łatwiej, jeśli narysujesz
ołówkiem linie pomocnicze

Będziesz
potrzebować:
lub
papier odpowiedni
do wybranego przez
Ciebie przyboru do
pisania linijka

16
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Jak tworzyć

Po pierwsze: wybierz
odpowiednią czcionkę - poważna
czcionka, która wyraża lekką
sentencję, wygląda nieco dziwac-

1

małe dzieła
sztuki

Testuj różne rozkłady poszczególnych słów - przykładowo, możesz
spróbować stworzyć blok tekstu,
lub wpisać napis w okrąg. Wyznanie miłosne możesz napisać w
kształcie serca.

3

znie. Próbuj różnych czcionek do
wyrażania poszczególnych słów.
Nie stosuj więcej niż 2-3 czcionek,
aby zachować czytelność frazy.

2

Różne style ozdobników mogą
nadać jeszcze głębszego
przesłania Twojej sentencji.
Możesz naszkicować niewielkie rysunki, aby zachować
równowagę na stronie.

4

Wskazówka:

Czy zauważyłeś, że czasem napisy wyglądają absolutnie perfekcyjnie niczym małe dzieła sztuki? Dzieje się tak dlatego, że fraza,
czcionka i elementy dekoracyjne doskonale ze sobą współgrają.
Ty też możesz to zrobić!

18

niewielkie szkice, cienie
liter przy najważniejszych
słowach lub elementy
dekoracyjne mogą wzmocnić
Twój przekaz. Zawijasy,
strzałki albo spirale - puść
wodze fantazji!

19

Temat na czasie:

bullet journal

BuJo - tak nazywają go
wtajemniczeni, posiadacze
przepięknych dzienników, które
wyglądają tak imponująco, że
kiedy tylko je zobaczysz, od
razu chcesz je mieć!

W tym rozdziale mówimy o bullet
journalu, a więc sztuce projektowania indywidualnie dopasowanego plannera, który łączy w
sobie stylowy hand lettering z
pięknymi odręcznymi rysunkami.
Dziennik jest tak prosty, że od
razu się w nim zakochasz. A dzięki
niepowtarzalnym ozdobnikom stanie się ważnym i cennym przedmiotem. W efekcie końcowym
otrzymasz piękny organizer, który
będzie Ci towarzyszył zawsze i
wszędzie, pomoże Ci ogarnąć

3

wszystkie aspekty życia i będzie
pilnował Twoich postępów w
osiąganiu kolejnych celów.
Niestety, w tym miejscu możemy
co najwyżej otrzeć się o temat
technik tworzenia BuJo, jednak
gorąco zachęcamy Cię, abyś sam
zgłębił ten temat - uwierz nam na
słowo - warto!
Więc jak możesz stworzyć plan
nadchodzącego tygodnia, żeby
wszystko pięknie się poukładało?
Przykładowo, możesz
naszkicować swój tygodniowy
plan przy użyciu ołówka i „fake“
kaligrafii, a następnie dodać oz-

nania. Dla każdego dnia tygodnia
wydziel ramkę wielkości karteczki
samoprzylepnej i dorysuj kilka
ilustracji. Zadania, notatki, spotkania na dany dzień zamieść na
karteczce post-it, którą wkleisz do
swojego dziennika.
Możesz zaplanować swoje strony
z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem lub na bieżąco rozwijać
swoją „to-do“ listę na każdą porę
roku.

Będziesz
potrzebować:

ołówek
notatnik
karteczki
samoprzylepne

1
dobniki. Popraw ostrożnie kontury
czarnym cienkopisem i wypełnij
je kolorem według własnego uz-

2
20

21

Łatwa sztuka:

galaktyczne kartki
i papiery prezentowe

Galaktyczne kartki są teraz na topie - robią ogromne wrażenie,
a przy okazji są niezwykle proste w wykonaniu! Aby zachować
galaktyczną tematykę prezentu, możesz stworzyć piękne
kosmiczne wzory na papierze prezentowym i przyozdobić całość
imieniem obdarowywanej osoby.
W galaktycznych kartkach największą rolę pełni niesamowite tło. Do jego
stworzenia użyj nieco grubszego papieru akwarelowego. Aby zobaczyć
jakie to proste, cofnij się do strony 10. Wybierz odpowiednie odcienie
niebieskiego i fioletu - choć inne kombinacje kolorystyczne również dadzą
prawdziwie kosmiczny efekt!

Kiedy Twoja galaktyczna kartka
z życzeniami jest już gotowa,
możesz przejść do dekorowania papieru prezentowego.
Doskonale nada się do tego
gładki, brązowy papier pakowy,
który znakomicie wchłania tusz i
stanowi idealne, neutralne tło do
Twoich kreatywnych dekoracji.

Będziesz
potrzebować:
ołówek
papier akwarelowy
gładki brązowy
papier pakowy

2

1
Naszkicuj na papierze gwiazdkę,
którą następnie wypełnisz
kolorem przy użyciu pisaka z
końcówką filcową.

3

Teraz wykonaj pozostałe dekoracje wokół gwiazdki - możesz np.
narysować gwiazdozbiory.

Wskazówka:
Za pomocą białego pisaka
pastelowego obrysuj krawędzie
gwiazdki, a wewnątrz napisz imię
osoby, dla której przygotowujesz prezent. Nakładając kolejne
warstwy białego tuszu uzyskasz
coraz jaśniejsze odcienie pisaka
bazowego (u nas jest to fiolet).

22

Im więcej razy poprawisz ślad
białego pisaka pastelowego,
tym jaśniejszy odcień pisaka
bazowego uzyskasz (pamiętaj
jednak, aby tusz miał
czas wyschnąć pomiędzy
kolejnymi warstwami).
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Chalk leejttetarbinlicyg

bez czarn

Chalk lettering (liternictwo kredowe) to specjalna odmiana hand
letteringu - prawdopodobnie niejednokrotnie zetknąłeś się z nim
w restauracjach: odręcznie napisane w ten sposób menu jest tak
apetyczne, że wprost nie możesz oprzeć się pokusie zamówienia
wszystkich dań z karty!
W tej technice najlepiej sprawdza
się tablica kredowa, choć ściana
pokryta specjalną farbą kredową
również dobrze spełni swoją rolę.
Jeżeli chcesz wykonać swoje
napisy na czarnym papierze,
znakomicie sprawdzi się tutaj biały
pisak pastelowy.
W naszym przykładzie pokażemy
Ci, jak w prosty sposób stworzyć
dla swojej przyjaciółki lub znajomego kartkę z życzeniami szyb-

kiego powrotu do zdrowia.
W podobnym stylu dobrze
wyglądają również zaproszenia
oraz kartki urodzinowe.
Będziesz zaskoczony tym, jak
duży potencjał tkwi w czarnym
i białym kolorze, oraz jak wiele
możliwości stoi przed Tobą otworem!at how much potential there
is for white on black, and how well
your creative writing stands out.

Zastanów się jak chcesz
rozplanować swoją kartkę. Najpierw wykonaj szkic ołówkiem.

Następnie, nadal używając
ołówka, rozplanuj słowa - zacznij
od tych najbliżej rysunku, żeby
lepiej rozplanować całość kompozycji.

1
Zacznij poprawiać kontury rysunku białym pisakiem pastelowym i
powtarzaj tyle razy, aż uzyskasz
odpowiedni stopień krycia.

2

Teraz popraw litery pisakiem
pastelowym pogrubiając kontury
i dorysowując linie równoległe
do tych prowadzonych w dół.
wypełnij powstałe przestrzenie
białym pisakiem.

3
I gotowe! Właśnie stworzyłeś
niepowtarzalną czarno-białą kartkę.
Poproś swoich znajomych, żeby
również się pod nią podpisali,
dołączcie do tego bukiet kwiatów
i razem sprawcie, że Wasz kolega
lub koleżanka szybciej wróci do
zdrowia!

5

Wskazówka:
dzięki cienkiej
końcówce pisaka
pastelowego możesz
tworzyć bardzo
szczegółowe
ozdobniki

4

Będziesz
potrzebować:

ołówek
ciemny papier
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Pokaż swoje
dzikie oblicze!

W Tobie też drzemie dzika natura - uwolnij ją
dzięki nowemu mixerowi* kolorów, z którym z
zaledwie 20 kolorów pisaków pędzelkowych
uzyskasz aż 190 niezwykłych odcieni!
Już dziś zdobądź swój zestaw edding
z serii Colour Happy i uwolnij swoją
kreatywność!
Więc... jaki jest Twój kolejny pomysł?

www.edding.com/colourhappy
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Sięgnij po swój Colour Happy Box i zacznij tworzyć!

Colour Happy Box

Zawartość:
 20 pisaków pędzelkowych z elastyczną końcówką, w 10 nowych odcieniach i 10 kolorach klasycznych
 mixer* kolorów, dzięki któremu z 20 kolorów pisaków pędzelkowych
uzyskasz aż 190 odcieni

* Wyprodukowano na licencji

Colour Happy Big Box

Zawartość:
 30 pisaków z okrągłą końcówką filcową w szerokiej palecie odcieni od
ciepłych do zimnych
 20 pisaków pędzelkowych z elastyczną końcówką, w 10 nowych odcieniach i 10 kolorach klasycznych
 mixer* kolorów, dzięki któremu z 20 kolorów pisaków pędzelkowych uzyskasz aż 190 odcieni
 12 cienkopisów w specjalnie wyselekcjonowanych kolorach
 5 długopisów żelowych w kolorach metalicznych (w tym również srebrnym
i złotym)
 1 profipen z czarnym tuszem pigmentowym
 1 pisak pastelowy (Nowość) – delikatnie biały odcień na ciemnym papierze, a w połączeniu z pisakami z końcówką filcową pozwala uzyskać efekt
pastelowy
* Wyprodukowano na licencji
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Na tej stronie możesz ćwic

