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Előszó
Próbáljatok ki új dolgokat, kísérletezzetek, vegyítsétek 
a színeket és a különböző eszközöket, technikákat. 

Próbáljatok meg elszakadni a hagyományos 
gondolkodástól és járjatok új utakon. És persze: ne 
féljetek olyan dolgot csinálni, amiről azt hiszitek, hogy 
esetleg helytelen! Hiszen ezek nem csak velejárói az 
útnak, de nagyon fontosak is ahhoz, hogy rátaláljunk 
a saját utunkra, módszerünkre. Ugyanis mindezekből 
sokat tanulhatunk, és a tanulás az egyetlen módja 
a fejlődésnek – és annak is meg lehet a maga bája, 
ami eleinte “hibásnak” tűnik. Ami pedig a kreativitást 
illeti, nincs olyan, hogy helyes, vagy helytelen. 

Ezért azt szeretném, ha lenne önbizalmatok, hinnétek 
magatokban! A betűművészet világa olyan, mint 
a csodálatos, izgalmas világegyetem – sok örömöt 
okoz elmerülni benne, próbára tenni a képzelőerőn-
ket és új dolgokat felfedezni. És a legfontosabb, hogy 
érezzétek jól magatokat, élvezzétek, amit csináltok! 
Ezért azt remélem, hogy jól szórakoztok, és tetszeni 
fog nektek ez az útmutató és még segítségetekre is lesz. 

E művészi és ecsetfilces betűrajzolási útmutatóval 
az a célom, hogy egy lépéssel közelebb kerüljetek a 
betűművészet csodálatos világához. 

A lényeges dolgok átfogó áttekintése, az értékes 
tapasztalatok megosztása, a kezdetekre vonatkozó 
ötletek és trükkök, a betűtípusok és ábécék hatalmas 
választéka és egy nagy adag lelkesedés segítségével 
azt remélem, hogy legalább annyi örömöt leltek az 
írásban, mint én!

Ez az útmutató egyaránt hasznos a kezdő és tapasztalt 
betűművészeknek. Egy dolog különösen fontos 
a számomra: Találjátok meg a saját stílusotokat! 

RabensteinRabenstein
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Eszközök

STABILO Pen 68 filctoll
47 különböző színben 

STABILO pencil 160
 grafitceruza
Ez az egyik legfontosabb 
kellék a vázlatkészítéshez és
a betűk körvonalazásához
és elrendezéséhez.
Akár sorvezető vonalak raj-
zolásához is használhatjátok. 

A színeknek ez a hatalmas válasz-
téka kiváló lehetőséget biztosít 
ahhoz, hogy megtaláljátok a meg-
felelő színkombinációt az alkotásai-
tokhoz! Ezzel a tollal rendkívül egy-
szerű a színkeverés és az akvarell 
technika alkalmazása!

Ezt a részt azzal szeretném kezdeni, hogy 
áttekintést adok azokról a tollakról és 
ceruzákról, amik tökéletesek a művészi és 
ecsetfilces betűrajzoláshoz. Az egyes tollak 
és ceruzák neve mellett rövid magyaráza-
tot kaptok az egyes eszközök jellemzőiről 
és a javasolt használati módjukról.

STABILO Woody 3 in 1 ceruza 
18 különböző színben 

A „Woody 3 in 1” ceruza, amely vízfesték, színes 
ceruza és zsírkréta egyben. 
Szinte minden sima felületen, vagyis üvegen, 
fémen, tükrön, iskolatáblán, porcelánon, és ter-
mészetesen papíron és kartonon is használható!

STABILO pointMax filctoll 
14 különböző színben 
A robosztus nylon hegy miatt 
tökéletes a nyomtatott betűk-
höz, a vastagabb vonalakhoz és 
a hamis kalligráfiához. a hamis kalligráfiához. 

STABILO point 88 tűfilc 
47 különböző színben 

A színgazdag betűrajzolás, az 
illusztrációk, és a vázlatok uni-
verzális tűfilce. Vékony tollhe-
gye miatt tökéletes a részletek 
megrajzolásához, és a színek 
széles választéka miatt min-
denki megtalálja, amit keres!

STABILO pointMax filctoll 

denki megtalálja, amit keres!
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Ezzel a rugalmas hegyű tollal élvezet az ecsetfilces betűrajzolás! 
Vízbázisú tintája miatt a színei keverhetőek. 
A hegye közepes méretű, ezért kezdő és haladó betűművészek 
egyaránt jól használhatják.  

STABILO Pen 68 metallic
filctoll | 8 különböző 
színben
Jellegzetes arany, ezüst és
réz színben, továbbá kék,
zöld, világoszöld, lila és
pink színben kapható.
Ezek a metál színek a sö-
tét papíron szinte életre 
kelnek! 

STABILO BOSS ORIGINAL szövegkiemelő
19 különböző színben
A BOSS szövegkiemelő elsősorban árnyékolásra és 
satírozásra alkalmas. Komoly fejtörést jelent vá-
lasztani a ragyogó fluoreszkáló és a finom, pasztell 
színek közül!

STABILO SENSOR tűfilc | 8 különböző színben
Kipárnázott hegye és szivárgás-mentes kialakí-
tása által ez az íróeszköz a pontos körvonalak és 
a finom részletek kialakítására lett kifejlesztve. 

STABILO Pen 68 brush ecsetfilc | 19 különböző színben 



A technika
MŰVÉSZI BETŰRAJZOLÁS 

Alapvetően a művészi betűrajzolás közel áll a 
kézíráshoz, de a legfőbb jellemzője, hogy a kézírás-
sal ellentétben a dekorációs, esztétikai értéke miatt 
szeretjük. Egyszerűen jó ránézni, egy igazi, önálló 
alkotás.

A művészi betűrajzolás alapja a tipográfia, ahonnan 
az a sokféle betűtípus ered, amiket aztán kézzel 
megrajzolunk. A betűrajzolás művészet, hiszen ha 
képzelőerővel, néhány egyéni trükkel és elemmel 
társul, akkor a betűk világa szinte végtelenné válik. 

ECSETFILCES BETŰRAJZOLÁS 

A művészi betűrajzolás egyik típusa, az ecsetfilces 
betűrajzolás, valójában azt jelenti, hogy egy speciális 
eszközzel, egy ecsetfilccel dolgozunk. Amint a 
nevéből is következik, ezt az eszközt úgy tervezték 
meg, hogy hasonlítson egy ecsetre, vagyis a hegye 
olyan, mint a festőecseté. A rost tollhegy rugalmas, 
de nem olyan puha, mint egy átlagos ecset, ezért 
jobban tudjuk irányítani.  
Az ecsetfilc legfontosabb jellemzője, hogy a toll 
hegyére kifejtett változó erősségű nyomás miatt 
eltérő vastagságú vonalat húz: ez a népszerű írásstí-
lus azáltal alakul ki, hogy nagyobb, vagy kisebb 
nyomást fejtünk ki a tollhegyre. Egy kis gyakorlással 
gyorsan elsajátítható a technika. 

6

Eszköz:
 STABILO Pen 68 brush ecsetfi lc

Eszközök: 
STABILO BOSS Original Pastel (a “sea” felirat-
hoz), STABILO point 88 (hamis kalligráfi ához, 
nyomtatott betűkhöz és apró részletekhez)
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Pozícionálás
Ahhoz, hogy könnyen el tudjátok készíteni 
kalligráfiai alkotásaitokat, figyelni kell arra, hogy 
hogyan tartjátok az ecsetfilcet és milyen szögben 
van a papír. 
A munkátokat csak szükségtelenül megnehezíti, ha 
görcsösen tartjátok a kezeteket, vagy ha túl hegyes, 
vagy túl lapos szögben tartjátok a tollat. A helytelen 
tolltartás ráadásul tönkre teszi a tollhegyet is. 

A legjobb megoldás, ha 45°-os szöget zár be a toll 
és a papír. Persze azt senki nem várja el tőletek, 
hogy ezt a szöget pontosan lemérjétek – mindenki-
nek megvan a saját kéztartása. 
Kellő gyakorlással és a technikára való ráérzéssel 
gyorsan megtaláljátok a számotokra kényelmes 
tolltartást és szorítási erősséget. 

A könnycsepp teszt: 
Lassan forgassátok el a STABILO 
Pen 68 hegyét a legelejétől a 
leghátulja felé. Így a papíron 
egy könnycsepp-formának kell 
látszani. A könnycsepp csúcsa 
megmutatja azt az irányt, 
amerre az ecsetfilc mutat. 

7

Az ecsetfi lces technika rejtelmei 
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A módszer

Lefelé irányuló = nagyobb nyomás Felfelé irányuló = kisebb nyomás Kisebb nyomás 
Nagyobb nyomás 
Kiindulópont(ok)

Azokkal az egyszerű, alapvető dolgokkal kezdjük, 
amik egyben rendkívül fontosak is az ecsetfilces 
betűrajzoláshoz. Amint már említettem, az ecsetfilc 
használatának a lényege az eszközre gyakorolt 
nyomás megváltoztatása. 
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a lefelé 
irányuló ecsetvonásokhoz nagyobb erőkifejtés, a 
felfelé irányulókhoz pedig kisebb erőkifejtés kell. 

Most pedig bemutatom az első, egyszerű gyakorla-
tokat, hogy megérezzétek az ecsetfilcre kifejtett 
nyomás változását. Néhány példa, ötlet és gyakorlat 
segítségével megmutatom nektek, hogyan lássatok 
hozzá az ecsetfilces betűrajzoláshoz!

A “minimum” szó a legalkalmasabb 
az ecsetfilces betűrajzolásra jellemző 
felfelé és lefelé irányuló ecsetvonások 
gyakorlására. További gyakorlatokat 
találhattok az alábbi címen: 
www.stabilo.com/handlettering



Kiinduló pont(ok)

A betűk anatómiája
Az ecsetfilces betűrajzolás során 
a legtöbb betűt ugyan úgy 
alakítjuk ki: a szárból ( =függőle-
ges ecsetvonás), kerekded ívekből 
(mint például az a, b, g, p betűk 
esetében) és a boltíves ecsetvo-
násokból (mint például az m, n, 
w, u betűk esetében) állnak.

Felfelé irányuló ecsetvonások
= kisebb nyomás

Lefelé irányuló ecsetvonások 
= nagyobb nyomás

Ismételd a lépéseket!

1 2 3

Szavak
Kicsi, felfelé irányuló és azonos szögű ecsetvonások 
segítségével köthetjük össze az egyes betűket és 
alkothatunk szavakat:
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helyes dőlésszögre, és egy kis gyakorlással sikerülni fog 
az íróeszközt állandó szögben tartani. 
A kezdők esetében a kb. 70°-os szög a legjobb; a 
tapasztalt ecsetfilces betűrajzolók esetében a kb. 
50°-os szöget javasoljuk. 

Ez ugyanis az elején még egyáltalán nem egyszerű! 
Ezek a vonalrendszerek segítenek abban, hogy 
ráérezzetek az egyes betűk és betűtípusok elrendezé-
sére, szerkezetére és megfelelő pozíciójára, helyzetére. 

Szabályként elmondható, hogy a vonalak meghúzása 
rendkívül sokat segít! Nem csak az alapvonal meghúzá-
sáról van szó, hanem az olyan átlós vonalakéról is, amik 
különösen nagy segítséget nyújtanak az ecsetfilces 
betűrajzoláshoz. Ezek ugyanis segítenek ráérezni a 

A vonalas rendszer feleslegesnek tűnhet az összes álló 
betűtípus, mint például a serif és a sans serif esetében, 
de mégis segít abban, hogy a lehető legegyenesebb 
vonalalkat húzzátok meg.

x-magasság 
=a kisbetűk 
magassága 

Szár

x-magasság 

Felső harmad

Felső 
harmad

Alapvonal 

Alapvonal 

Dőltbetűs vezető vonal 
(kb. 70°-os szög)

Alsó harmad

Alsó 
harmadA könnycsepp 

kanyarulat

Kereszt 
szár

Talpak

Farok,
uszály

Ellentétes irányú 
(gömbölyű formájú)

Ellentétes irányú 
(gömbölyű formájú)

Függőleges vonal rendszer: dőlés szög 

Vízszintes vonal rendszer: a betűk osztása és talpai
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Alapok & bemelegítés

Beszéljünk a papírról!

Annak ellenére, hogy a szó hagyományos értelmében 
vett testmozgást nem csinálunk, meglátjátok majd, hogy 
a kezetek bemelegítése egyszerűbbé és élvezetesebbé 
teszi a munkátokat!
Néhány ötlet és trükk segítségével pillanatok alatt 
elvégezhető. De ne féljetek, ezt nem kell művészi 
szinten csinálni – épp ellenkezőleg! A lényeg az, hogy 
bemelegítsétek a kezeteket.

Az alábbiakban erre néhány ötletet és gyakorlatot 
találtok: 
• Különböző íróeszközökkel húzzatok vízszintes és 

függőleges vonalakat, rajzoljatok eltérő méretű és 
vastagságú köröket, görbe vonalakat és ellipsziseket.  

• Többször írjátok le az egész ábécét A-tól Z-ig. Ha 
mindezt más-más betűtípusokkal és stílusban 
teszitek, akkor biztosabb lesz a kezetek és hamarabb 
ráéreztek a betűk formájára és szerkezetére. 

• Dalokból, nevekből, szavakból, vagy akár a kedvenc 
idézetetekből álló sorok is alkalmasak erre a célra. 

finom papírt használjatok, amelyiken nem mosódnak 
össze a színek, ez a marker papír (más néven tintaálló 
papír).

De akár kísérletezhettek olyan, különböző színű 
kartonlapokkal, nem bevont papírral vagy újrahasz-
nosított papírral, amiknek a felülete, illetve a textúrá-
ja jóval durvább. Az íróeszközötöktől függően egyedi 
hatást és kinézetet tudtok így elérni, viszont vigyázza-
tok, mert ezek hosszútávon nem tesznek jót az 
íróeszközöknek.

Alapszabályként azt javasolom, hogy próbáljatok 
ki egy sor, különböző fajta papírt – kísérletezzetek 
azokkal és találjátok meg a szíveteknek kedveset!
A bemelegítéshez kiválóan megfelel az egyszerű 
nyomtató papír, de ha a Pen 68 ecsetfilcet használ-
játok, akkor azt javasolom, hogy a toll hegyének 
védelme érdekében használjatok puha papírt. 
Ha azt szeretnétek, hogy a végeredmény teljesen 
tiszta legyen, például ha a betűrajzolás során sok 
a finom részlet, akkor azt javasolom, hogy olyan, 
vastagabb (kb. 120 grammtól felfelé), bevont és 

Néhány bemelegítő gyakorlat. 
Íróeszközök: STABILO woody 3 in 1,  
Point 88, pointMax és Pen 68 brush

x-magasság 
=a kisbetűk 
magassága 

x-magasság 

Alsó harmad

Alsó 
harmad
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Betűtípusok
Az alábbi példák gyors áttekintést adnak a legismer-
tebb betűtípusokról és azok jellemzőiről:

A betűk tetején, vagy alján levő kis talpak neve 
serif. Ennek a betűtípusnak a neve: Antiqua.
Itt rajzoltam egy rendkívül egyszerű, de jellegzetes 
serif betűtípust. A serifek, avagy talpak kinézete 
nagyon eltérő lehet:

A “sans” (“nélkül”) serif tulajdonképpen az Antiqua
ellentéte és Grotesque betűtípusokat tartalmaz. 
A tervezés során meglehetősen szabad kezet ka-
punk – a betűk lehetnek nagyon keskenyek, vagy 
lehet közöttük nagyobb távolság, összeszorítha-
tod vagy széthúzhatod azokat... A legfontosabb 
jellemző: nincsenek serifek, vagyis talpak, nincs 
kontrasztos vastagság, csak vonalszerű írás. 

Egy csodás, de egyszerű, lineáris kézírás az úgynevezett “monoline”.

A túlzás megengedett: 
a keresztszárt tedd olyan ma-
gasra, vagy olyan alacsonyra, 
ahogy neked tetszik, rajzolj 
nagyon keskeny, vagy nagyon 
széles betűket. Így gyorsan ki-
alakíthatsz egy másfajta külsőt, 
kinézetet és stílust!



A fekete vonal azt 
mutatja, hogy mit 
írtam először; 
a szürke vonal az a 
plusz körvonal, amit 
a második lépésben 
tettem hozzá. 

*
*
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Ebben az esetben már sokkal kidolgozottabb a 
dőltbetűs kézírásos szöveg: a hangsúlyos szárak 
és a kis, könnycsepp formájú kanyarulatok miatt a 
kinézete játékos, ugyanakkor harmonikus. 

Egy kiváló trükk arra az esetre, ha még nem ismeritek
elég jól az ecsetfilc használatát, úgy hívják ezt a technikát, 
hogy “hamis kalligráfia”. 
Az elképzelés az, hogy a betűket vagy szavakat 
a szokásos módon, vékony vonallal húzzuk meg, 
majd azt követően megvastagítjuk az összes vonalat

(mindet, amit nagyobb nyomással írnál), majd még 
egy körvonalat húzunk. 

Tipp: a betűket ne írjátok túl közel egymáshoz, mert 
akkor a végén a vastagabb részeknek nem lesz elég 
helyük. 

A STABILO Pen 68 brush ecsetfilccel nem csak 
cirkalmas betűtípusokat tudtok megrajzolni. 
Erre egy példa az a stílus, amit a jellegzetes cég-
tábla-festés alapján keltettek új életre, és ami „sign
painter” néven ismert. 

Sajnos ez a módszer mára már szinte teljesen 
feledésbe merült, annak ellenére, hogy a betűk 
formája rendkívül inspiráló és izgalmas! 
Az íves szár mindig jó ötlet, különösen a szavak 
végén. De ne vigyétek túlzásba!



Ecsetfi lces betűrajzolási stílusok
Az alábbiakban még több olyan stílust mutatok be, 
amit a STABILO Pen 68 brush-sal valósíthattok meg. 
A másik oldalon gyakorolhatjátok is ezeket!
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Valódi, jellegzetes kézírásos stílus, 
fellazítva néhány játékos díszítéssel. 
Kötések képezik a kapcsolatot két 
betű között (ebben az esetben a C és 
a t-keresztszár  között), ami nagyon 
szép, díszítő elemet alkot!

Jelentősen kisebb, rendkívül szétszórt,
elhúzott. Ebben az esetben figyelmen 
kívül hagyhatod az alapvonalat.  

Nagyon jellegzetes, vastag, dőlt betűk,
amik hasonlítanak a cégtáblafestés-
kor használatosakhoz. 

Bátrabbaknak: 
ennek a stílusnak magával ragadó, 
erős dinamikája van. Nagyon hegyes 
szögben állnak a betűk, közel vannak 
egymáshoz, és a hangsúlyos kanyaru-
latok izgalmas külső megjelenést 
biztosít!

Nagyon kerek betűk, merőleges 
szögben, viszonylag keskenyek. 

Keskeny, merőleges betűk, amik nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
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Ábécék – Első ránézésre
Miután gyorsan végigvettük a különböző betűtípusokat és stílusokat, néhány, 
teljes ábécét szeretnék nektek bemutatni. Így már első ránézésre láthatjátok 
a betűk szerkezetét, formáját és részleteit. A 20. oldal után több olyan oldal 
következik, amiken közvetlenül gyakorolhatjátok és bemásolhatjátok a betűket 
ebben az útmutatóba!

STABILO Pen 68 
brush kézírásos 
ábécé, kisbetűk 
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STABILO Pen 68 brush
kézírásos ábécé, nagybetűk 
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STABILO Pen 68 
talpatlan ábécé, 

nagybetűk
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STABILO point 88
talpas (Antiqua) ábécé,

 kis és nagybetűk 
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Ecsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásra
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További gyakorló lapokat találtok a következő címen:
www.stabilo.com/handlettering
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Ecsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásra



További gyakorló lapokat találtok a következő címen:
www.stabilo.com/handlettering
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Ecsetfi lces betűrajzolás: lemásolásra



További gyakorló lapokat találtok a következő címen:
www.stabilo.com/handlettering
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Ecsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásraEcsetfi lces betűrajzolás: lemásolásra



További gyakorló lapokat találtok a következő címen:
www.stabilo.com/handlettering
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Díszítési ötletek
A művészi betűrajzoláskor szabadon engedheti-
tek a fantáziátokat. A különböző színek, illusztráló 
elemek, geometriai formák és más dizájn részletek 
segítségével megszépíthetitek, kidíszíthetitek és 
feldobhatjátok az egyes betűket, szavakat, de 
egész szövegrészeket is. 
De ne feledjétek: a kevesebb, több!

A következő oldalakon bemutatok néhány lehetőséget. 
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Itt találhattok további effekteket:

Dekorálási lehetőségek

1

A STABILO BOSS ORIGINAL szövegkiemelővel Pen 
68 brush ecsetfilccel megrajzolt betűk erőteljes, 3D-s 
hatásúak lehetnek, ha ferde szögben tartva a szöveg-
kiemelőt, átrajzolod azt!

1

2

Vegyük például a “sparkle” szót, aminek az eseté-
ben arany és réz színű STABILO Pen 68 metallic 
filctollat használtam azoknak a kis pontcsopor-
toknak a megrajzolásához, amik a szó felső része 
felé elvékonyodnak.
Ez az effekt tükrözi a szó jelentését is.

2

3

A “floral” szó szinte kiköveteli a cifrázást és az örvénylő
díszítést! Ebben az esetben a STABILO point 88 
tűfilcek közül négy színt választottam ki. 
Annak érdekében, hogy maga a szó ne vesszen el a 
dekorálásban, kicsit megvastagítottam. 
Az ötletem: próbáljátok megoldani, hogy a díszítések 
és a cifrázások összhangban legyenek a betűk folya-
mával. Ily módon a betűk harmonikusnak, és nem 
pedig túldíszítettnek látszanak.  

3

4

A “színkeverés” népszerű technika, és a vízbázisú 
tintájú STABILO Pen 68 brush segítségével könnyen 
megvalósítható! 
Válasszatok ki két ecsetfilcet, például kettőt egy 
színcsaládból (ebben az esetben: világos pink és 
sötétvörös), és tartsátok együtt a filcek hegyeit úgy, 
hogy a sötétebb szín átmenjen a világos színbe. 
(Lásd: 31. oldal) 

4
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A színkeverési technika: 

Akvarell technika: 

Egy másik lehetőség az, hogy a sötétebb színű irónnal beszíneztek egy kisebb területet egy fólián, vagy 
műanyag dosszién, majd a világosabb színű ecsetfilc hegyével felszeditek a sötétebb színt a fóliáról. 

A toll hegye azonnal kitisztul!

A színátvitel érdekében érint-
sétek össze a világosabb színű 
ecsetfilc hegyét a sötétebb 

színű irón hegyével.

1 2
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A STABILO Pen 68 brush 
ecsetfilcet csodálatos akva-
rell színhatások elérésére is 
használhatjátok! 

1. Lépés: Ehhez két, vagy több 
színre van szükség, továbbá 
akvarell papírra, vízre és egy 
ecsetre. 

2. Lépés: : Az ecsetfilcekkel szí-
nezzetek be különböző méretű 
területeket. 

3. Lépés: Most pedig vizezzé-
tek be a területeket a nedves 
ecsettel. 

4. Lépés: : Hagyjátok, hogy a 
papír jól megszáradjon! Ezt kö-
vetően rárajzolhatjátok a betű-
ket, vagy a ráírhatjátok a kívánt 
szöveget. 

Ezzel készen is van az akva-
rell háttérre készített művészi 
betűrajz!



Példák a művészi betűrajzolásra: 
szerkezet

32

1. Firkálás
Ahelyett, hogy azonnal nekilátnék a betűk megrajzo-
lásának, először egyszer vagy kétszer, kézzel írom 
le a szöveget. Ezzel nagyjából meghatározom az 
elrendezést, vagyis formába rendezem az egyes 
szavakat. 

2. Előrajzolás
Ehhez (jegyzet)papírra, egy ceruzára, egy vonalzóra, 
és egy radírra van szükségünk. Mielőtt hozzálátnátok, 
meg kell válaszolnotok egy fontos kérdést: melyek a 
különösen jellegzetes, fontos szavak, illetve melyek 
azok, amiket ki kell emelni? 
Minden szónak meg van a maga jelentése, kinézete, 
és érzete, amiket bizonyos betűméretek használata 
segítségével remekül meg tudtok jeleníteni. 
Ahhoz, hogy ezt meg tudjátok valósítani, gondoljátok 
végig a betűk kinézetét!

Most megmutatom nektek, hogy hogyan lehet a külön- 
böző betűtípusokat egy szövegen belül kombinálni:
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3. A megrajzolás 
Eljött az ideje a legfontosabb feladat elvégzésének. 
Először is, kiradírozom a ceruzával rajzolt vonalakat, 
hogy majdnem teljesen eltűnjenek és semmi se üssön át. 
Néhány ceruzát előkészítek a végső munkához, és 
végiggondolom, hogy milyen színeket akarok használ-
ni. Ebben az esetben egy színcsaládhoz tartozó 
ceruzák mellett döntöttem. Ezeket a három legfonto-
sabb szó kiemelésére használom; a kisebb, töltelék-
szavakat meghagyom feketének. 

4. Az utolsó simítások 
Amikor befejeződött a munka nagyobb része, 
jöhetnek az utolsó részletek! El kell dönteni, hogy az 
egyes betűtípusokhoz milyen effektek, díszítő elemek, 
és illusztrációk illenek. 
Ezen a ponton szabadjára engedhetitek a fantázi-
átokat. Ha nem vagytok biztosak a dolgotokban, 
kezdjétek azzal, hogy a részleteket ceruzával rajzoljá-
tok meg, hogy ha nem tetszenek, vagy nem illenek az 
összképbe, ki tudjátok azokat radírozni.



Ahhoz, hogy pontosan láthassátok, 
hogy milyen eszközöket használ-
tam az előző oldalon található 
művészi betűrajzolási példa esetén, 
itt ismét felsorolom azokat. 

A tollak hegye melletti leírásban 
megtalálhatjátok azok minden 
jellemzőjét, és azt is, hogy elsősor-
ban mire alkalmasak. 

Példák a művészi betűrajzolásra: eszközök 

STABILO Pen 68 brush
kalligráfiára és színkeverésre
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STABILO point 88
színekben gazdag íráshoz, vékony 
vonalakhoz és vázlatkészítéshez 

STABILO BOSS ORIGINAL
a neon és pasztell színek a 
kiemeléshez, árnyékoláshoz
és a satírozáshoz  

STABILO pointMax
címsorokhoz és kisebb 
területek besatírozásához 

STABILO woody 3 in 1
az akvarell hatás 

eléréséhez

STABILO SENSOR
nagyon vékony vonalakhoz 

és kontúrokhoz 

STABILO Pen 68
színezéshez, 

vázlatkészítéshez
 és jegyzeteléshez 
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Inspiráció
Végezetül, itt találhattok néhány 
példát a művészi betűrajzolásra, 
amik ötletként szolgálhatnak, és 
amiket lemásolhattok!

Itt egy másik emlékeztető az ecset-
filces betűrajzolás alapjairól:

Lefelé irányuló = nagyobb nyomás
Felfelé irányuló = kisebb nyomásFelfelé irányuló = kisebb nyomásFelfelé irányuló = kisebb nyomás
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Töltsétek le Hannah Rabenstein 
kézírást oktató anyagát:

www.stabilo.com/handlettering


