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Dit oefenschrift Brushlettering voor iedereen 
hoort bij het gelijknamige handboek met tips 

en technieken over brushlettering.
Maak kennis met brushpennen en oefen in 

dit schrift alle letters van het alfabet, cijfers, 
leestekens en nog meer! Experimenteer met 

verschillende soorten en kleuren brushpennen 
en kies de pennen uit die jij het fi jnst 

vindt schrijven.

Je zult zien; oefening baart kunst. 
Pak je brushpennen en ga aan de slag!
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I N T R O D U C T I E

Fijn dat je aan de slag gaat met dit oefen-
schrift!
Toen ik begon met brushlettering heb ik bijna 
elke dag wel even geoefend. Ik heb heel lang 
alleen de kleine letters geschreven en niet de 
hoofdletters. Vaak omdat oefenbladen de let-
ters splitsten. Daarom staan in dit oefenschrift 
de kleine en hoofdletters bij elkaar. Zo kun je 
alle varianten in één moeite door oefenen.
Alle voorbeelden in dit oefenschrift zijn door 
mij handgeschreven, dus er kan hier en daar 
verschil in zitten. Ik ben nu eenmaal geen ro-
bot. Mijn brushlettering-vaardigheden hebben 
zich inmiddels ontwikkeld en er is een eigen 
handschrift ontstaan. In het boek Brushlet-
tering voor iedereen (dat bij dit oefenschrift 
hoort) is hier meer van te zien. 
En nu oefenen, oefenen en oefenen…
Ik wens je succes, geduld,  en vooral veel  
plezier!

www.carlakamphuis.com
instagram @carlakamphuis
share with #carlakamphuis
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I N L E I D I N G

In ons huidige digitale tijdperk is het helemaal 
hip om met de hand te schrijven. Brushlette-
ring is het schrijven met een brush; vertaald 
uit het Engels: penseel. Je schrijft met een 
pen of stift waarvan de punt eruit ziet als een 
brush, hiermee krijg je het mooie effect van 
dikke en dunne lijnen die zo herkenbaar zijn 
van brushlettering. 
De oefeningen in dit schrift zijn geschikt voor 
alle soorten brushpennen, zelfs voor pense-
len. De voorbeelden zijn geschreven met een 
medium brushpen. Gebruik je een smallere of 
bredere pen, dan zal je ook smallere of brede-
re lijndiktes krijgen. Dit is niet erg, maar wees 
je ervan bewust.
Bij het oefenen werk je langzaam: je wilt 
techniek opbouwen. In het begin is het mis-
schien nog een beetje bibberig en kronkelig; 
helemaal geen probleem, dat had ik ook. 
Vooral de overgang van dik naar dun in één 
vloeiende beweging is moeilijk.

De brushpen is rondom hetzelfde, dus is 
de pen geschikt voor rechts- en linkshandi-
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gen. Wel zit er verschil in de wijze waarop je 
schrijft. Als rechtshandige leg je je schrift een 
beetje schuin naar links en als linkshandige 
juist schuin naar rechts. Een uitgebreide uit-
leg over je schrijfhouding staat in het hand-
boek Brushlettering voor iedereen.
Maak grote ronde bewegingen en neem de 
ruimte. Je schrijft nu groter dan normaal. Je 
mag best een beetje overdrijven met de let-
ters met grote lussen en veel witruimte.
Zelf houd ik mijn pen tot het laatst op het 
papier. Zo houd ik controle over de pen en 
krijg ik dunne lijnen. Maar je kunt ook vegen, 
dit geeft een wat stoerder effect.
Je geduld wordt beloond, het wordt alleen 
maar mooier en beter door veel te oefenen. 
Wees mild voor jezelf; je leert én een nieuwe 
schrijftechniek met een pen die nieuw voor je 
is én een nieuw handschrift.
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Inmiddels heb ik verschillende soorten brushpennen en vind ik het fi jn hier een 
overzicht van te hebben. Voor mijn pennen heb ik een ‘colour chart’ gemaakt. Voor 
elk merk brushpen gebruik ik een andere kleurkaart. Naast het ingekleurde rondje 
schrijf ik de kleurnaam en/of het nummer. Zo zie ik in één oogopslag welke kleuren 
ik heb. Misschien vind jij dit ook handig! 
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke  

andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

Noch de maker, noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor 

eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of  

onvolledigheden in deze uitgave.
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