


Handlettering is simpel gezegd letters tekenen, het 
maakt daarom ook niet uit hoe jehandschrift eraan toe is! Eerder of 
je geduld hebt om te tekenen en om te oefenen. Aan getekende let-
ters zie je meer detail, er zit aandacht in, het is mooier en persoonlij-
ker dan letters die je typt. Het zal wel even wennen zijn om vormen 
die je normaal schrijft opeens te tekenen. En net als bij tekenen is bij 
handlettering geduld om veel te oefenen, goed te kijken en de basis-
stappen die je tijdens deze workshop van mij zult leren.

Dit digitaal boekje hoort bij de Basis Workshop Handletteren van 
Wildflower Ranch. En is een korte samenvatting van alles wat je 
tijdens de workshop hebt geleerd. Zo kun je nog rustig een aantal 
dingen nalezen en daadwerkelijk thuis aan de slag met je basis in 
het handletteren. 

Het is niet toegestaan dit digitaal boekje te delen of tekst en/of 
afbeeldingen te kopieren en is alleen voor jou als cursiste van deze 
workshop.

Mocht je nog vragen hebben over de workshop dan kun je me altijd 
mailen: rachel@wildflowerranch.nl. Ik hoop dat je de workshop 
leerzaam en leuk vond, dat je het gezellig vond en een leuke bezig-
heid of hobby eraan hebt overgehouden. Op de website zul je in-
formatie vinden over vervolgworkshops mocht je daar interesse in 
hebben: www.wildflowerranch.nl

mailto:rachel%40wildflowerranch.nl?subject=Vragen%20over%20de%20basisworkshop
http://www.wildflowerranch.nl




Stap 1: een klein lesje typografie
Waarom denk je misschien? Nou zoals in de workshop uitgelegd: er 
zijn een ontelbaar aantal lettertypes. Deze lettertypes kun je dus in je 
handlettering gebruiken. Door een beetje kennis van typografie kun 
je makkelijker bepalen welk lettertype geschikt is voor welk woord 
in je handlettering. Hierdoor wordt je lettering mooier, leesbaarder 
en heb jij minder keuzestress als je je lettertypes bij elkaar zoekt.



Er zijn drie verschillende lettergroepen waarin je alle lettertypes 
kunt onderverdelen: Serif, Sans Serif en Script.

Het lettertype wat je hier ziet is bijvoorbeeld een Serif of schreef let-
ter. Dit lettertype kom je vaak tegen in boeken, kranten en tijdschrif-
ten omdat het Serif lettertype altijd dwarsstreepjes - die kleine 
streepjes, heeft aan alle basislijnen in de letters. Daardoor kun je dit 
lettertype ook nog goed lezen als je hem heel klein gebruikt. Dus dit 
lettertype is ideaal voor de minder belangrijke woorden in je hand-
lettering.
Dit lettertype kun je ook goed gebruiken als je graag een ‘nostalgisch 
gevoel’ aan je handlettering wilt geven omdat veel mensen bij Serif 
een ouwbollig gevoel hebben doordat dit lettertype vaak gelinkt 
wordt met een ouderwetse typemachine. 

Sans Serif, betekend eigenlijk ‘zonder schreef.’ Deze letter heeft dus 
helemaal geen dwarsstreepjes maar ook geen lusjes, krulletjes of wat 
dan ook. Het is een lettertype zonder poespas en alleen maar recht 
toe recht aan. Sans Serif heeft ook geen verschillende diktes zoals 
Serif en Script hebben, maar één dikte over de hele letter. 
De lange smalle variant wordt veel in de handlettering gebruikt en 
kan goed gebruikt worden voor de minder belangrijke woorden in 
je handlettering. Hoe dikker je je Sans Serif maakt, hoe meer hij zal 
opvallen en dus schikter is voor belangrijke woorden.

Script is eigenlijk wel het meest geliefde lettertype binnen het hand-
letteren. Omdat deze lettergroep het meest sierlijke is en het meeste 
op handwerk lijkt. Eigenlijk is ieders hanschrift wel een script-type. 
Omdat er dus veel verschil in soorten script zit, kan het soms lastig 
zijn om de juiste script voor je lettering te vinden. Je gebruikt bij-
voorbeeld geen ‘slecht leesbare script’ bij een mooie trouw-quote of 
iets anders dat romantisch moet ogen. Eerder een mooi sierlijk script 
met wat extra krullen. Datzelfde lettertype zou je niet gebruiken bij 
een quote over kracht, moed of iets stoers.
Kijk daarom goed naar wat je lettering moet uitstralen en gebruik 
niet je eigen handschrift. Handletteren is het tekenen van letters 
en dat is heel belangrijk, probeer niet te schrijven maar tekenen.





Dit zijn dezelfde lettertypes waarmee we aan de slag zijn gegaan 
tijdens de workshop. Natuurlijk kun je zelf ABCtjes maken met de 
lettertypes die jij mooi vind. Kijk voor meer lettertypes bijvoor-
beeld eens op www.dafont.com

Als je de layout, lettertypes en illustraties gaat bepalen in je schet-
sen (thumbnails) denk eraan wat een lettertype voor een effect 
heeft op je handlettering. Kijk daarbij goed naar je boodschap / 
tekst en wat je lettering moet uitstralen. Hieronder vind je een voor-
beeld, allebei zeggen “Happy days” maar zien er 
totaal anders uit waardoor je er een heel ander gevoel bij krijgt. 



Stap 2: beginnen met handletteren
Voordat je gaat beginnen met handletteren, zijn twee dingen belang-
rijk:

Je hebt je zin die je wilt handletteren en je weet het formaat waarop 
je wilt letteren.  Begin je net met handletteren, kies dan een zin van 
maximaal 6 woorden en niet langer. Kortere zinnen zijn makkelijker 
te letteren. Hoe meer woorden hoe lastiger namelijk om er een mooie 
layout voor te maken. Het formaat is ook belangrijk, bedenk van te 
voren waar je uiteindelijke lettering op moet komen en wat voor een 
formaat dat is zodat je niet gaat schetsen voor iets verticaals terwijl 
het uiteindelijke formaat horizaal is bijvoorbeeld.



Je zin schrijf je eerst in je gewone handschrift op. Zo zie je hoeveel 
lange woorden, hoeveel korte woorden en waar ze precies in je zin 
staan. Het opschrijven van je zin is ook handig om af en toe nog eens 
naar de spelling te kijken. Het klinkt misschien raar maar doordat 
je heel geconcentreert bezig bent met tekenen, kan een woord er 
vreemd uit gaan zien of kan er een foutje insluipen. Kijk daarom 
regelmatig naar je geschreven zin.

Nadat je je zin hebt opgeschreven onderstreep je (voor jou) de 
belangrijke woorden in je zin. Probeer altijd zo min mogelijk woor-
den te onderstrepen. Dit zijn de woorden waarop we ons als eerste 
focussen tijdens het schetsen, heb je veel belangrijke woorden dan 
moet je je op veel woorden tegelijk focussen waardoor dat best een 
uitdaging kan worden (een uitdaging voor als je wat vaker hebt ge-
handletterd misschien).

Voor lange zinnen hebben we weer andere technieken die leer ik je 
graag in de vervolgworkshop.



Stap 3: schetsen
Nu je je zin hebt en de belangrijke woorden, kunnen we beginnen met 
het schetsen. De schetsen in handletteren noemen we thumbnails. 
Bij het schetsen is het vooral belangrijk dat je er niet te lang over 
doet. Dus werk niet steeds alle lettertypes uit, maar richt je liever op 
layout eerst. In de workshop vertel ik je hoe ik dit zelf aanpak.

Maak een schets en kijk vervolgens wat je zelf mooi vind en wat 
niet. Wat goed is teken je over in je volgende schets. Voor het gedeel-
te in je schets dat verbeterd kan worden probeer je iets nieuws in je 
nieuwe schets. Dit proces herhaal je totdat je helemaal heppy bent 
met je schets!



Stap 4: je handlettering
Nu heb je je schets waar je zo heppy mee bent en gaan we echt 
handletteren! Deze schets gaan we meteen overzetten op het uit-
eindelijke formaat wat je had bepaald in stap 2. Dus meteen gaan 
we door op je goede papier, muur, raam etc. Het kost namelijk heel 
veel energie en concentratie om je schets goed uit te vergroten en te 
centreren. Zoveel energie dat het waarschijnlijk de eerste keer beter 
lukt dan de tweede keer. Door meteen te gaan voor het echte werk 
heb je meer kans van slagen. Daarbij, als je zacht genoeg schets 
en gumt kan een medium best wel wat schetsen hebben. Schets je 
handlettering zo licht mogelijk zodat je zonder moeite nog wat din-
gen kunt aanpassen want uieindelijk gaan we deze schets toch weer 
overtrekken met een fineliner.



Stap 5: Voorbereiden
Als eerste maak je een kader en bepaal je het midden van je formaat 
(zoals hierboven). Voor het gemak ga ik er even van een kaartformaat 
uit. Dus je hebt je A6tje waarin je je kader maakt zoals ik heb uitge-
legd in de workshop, dit gaat het makkelijkste met een geodriehoek. 
Daarna bepaal je het midden.

Je laat dus je kader(rand) leeg. Zo zorg je er al voor dat je mooi in het 
midden gaat werken.

Stap 6: Schetsen v2
Nu heb je je kader en midden en
zie je duidelijk waar je moet
beginnen met je lettering: in het
midden! Waarom dit ervoor zorgt
dat je handlettering er het beste uitkomt te zien, heb ik je tijdens de
workshop al laten zien. Veel succes met het overschetsen! Denk 
eraan: schets, dus maak korte lijntjes in plaats van een lange lijn te 
tekenen en schets zo licht mogelijk! Mocht het nodig zijn om te gum-
men dan gaat dat veel beter zo. Vergroten en centreren kosten veel 
tijd en energie, probeer je er niet doorheen te jagen.



Stap 7: Tekenen met fineliner
Is je schets klaar en ben je tevreden? Dan verruilen we de potlood 
voor de fineliner! Nu gaan we dus in plaats van schetsen, lange 
lijnen tekenen voor een zo strak mogelijk resultaat. Ook hier geldt: 
hoe langzamer, hoe beter. Door langzaam deze lijnen over te trekken 
krijg je vaak een beter resultaat. Probeer hierbij niet te verkrampt 
te zitten of je fineliner vast te houden en zorg voor een ontspannen 
houding. 

Twijfel je of je sommige illustraties erin wilt zetten? Dan is het 
misschien handig om je hulplijnen zoals je kader, midden en andere 
lijnen, al uit te gummen. Zo krijg je een beter beeld van hoeveel plek 
je nog hebt voor een eventuele illustratie. Dit doe je natuurlijk nadat 
je je hele handlettering(de tekst) er al op hebt staan in inkt.

Ideeën voor illustraties vind je op de volgende bladzijdes.

Heb je hele dikke lijnen of letters in je handlettering? Dan laat ze 
genoeg droger nadat je ze zwart hebt gemaakt met je fineliner. Veel 
inkt bij elkaar droogt langzamer. Probeer ook om je papier niet 
kapot te maken bij deze grote vlakken zwart.



Voorbeelden van illustraties





Script

Serif en Sans Serif zijn beide machinale lettertypes, ze hebben 
over het algemeen standaardvormen met kleine afwijkingen in stijl 
afhankelijk van welk lettertype je gebruikt. Deze machinale letters 
zijn speciaal ontworpen voor machines, eerste voor de typemachi-
ne, later voor computers. Daarom staan alle letters los van elkaar en 
daarom kun je bij deze lettertypes goed alleen maar gebruik maken 
van hoofdletters. 

Dit gaat dus niet bij Script. Script is een lettergroep dat meer rich-
ting handschrift gaat en de schoonschrijfvorm. Daardoor teken je 
bijna alle letters in het Script aan elkaar, maar dat aan elkaar te-
kenen gaat dus eigenlijk alleen met de kleine letters en niet met de 
hoofdletters. Hieronder maak ik je even een voorbeeld die ik je ook 
al tijdens de workshop heb laten zien:

HALLO
HALLO
HALLO  ->  Hallo

Je ziet dat bij de bovenste twee lettertypes dit prima gaat: alleen 
hoofdletters gebruiken. Bij Script gaat het er vreemd uit zien omdat 
deze letter hier niet voor ontworpen is.

Maar hoe kun je nu het beste een Scriptletter tekenen? Tijdens de 
workshop heb ik je laten zien hoe je het beste de Serif en Sans Serif 
kunt opbouwen: door eerst de buitenste lijn op te zetten en vervol-
gens de letter verder op te bouwen uit vormen en vooral te foetelen 
als de vorm niet klopt door extra lijnen toe te voegen.



Bij Script werkt dit heel anders. Bij Script zet je eerst je letter 
schetsend op in één lijn, dus de diktes in je letter laat je even voor 
wat het is. Daarna ga je weer je lijn opnieuw af en voeg je nu de dikke 
lijnen toe zoals ik je heb laten zien in de workshop!

Daarvoor gebruik je natuurlijk dit fijne hulpmiddeltje wat ik je al 
had laten zien!



Aan de slag!

Dit is de samenvatting van de workshop Handlettering Basis! Ik 
hoop dat je het leuk vond en nu zelf aan de slag kunt om vele mooie 
letterings te maken. 

Ben je toe aan de volgende creatieve stap? 
Kijk op mijn website voor een andere workshop!

www.wildflowerranch.nl

Of wil je liever regelmatig even creatief ontspannen? 
Meld je dan aan voor mijn Creatieve Project Groep!

Via mail of via website!

http://www.wildflowerranch.nl
mailto:rachel%40wildflowerranch.nl?subject=Aanmelden%20Creatieve%20Project%20Groep
http://www.wildflowerranch.nl

