KARIN LUTTENBERG

OVER PAPERFUEL
Het begon allemaal met een instagram account
waarop ik leuke plaatjes van mijn eerste handlettering deelde. In 2016 bracht ik mijn eerste boek
‘Handlettering doe je zo!’ uit, dat binnen een week
was uitverkocht. Inmiddels ben ik twaalf boeken
verder en mag ik nu fulltime bezig zijn met mijn
passie. Mijn ervaring als grafisch ontwerpster kon
ik in mijn nieuwe handletter avontuur heel goed
gebruiken. Mijn boeken, stationery en andere
collecties ontwerp ik zelf van A tot Z. Zo fijn voor
een perfectionist zoals ik. ;-) In geen duizend
jaar heb ik durven dromen wat ik tot de dag van
vandaag heb bereikt. Het voelt soms nog heel
surrealistisch als ik er even een momentje bij
stilsta. En jij, lieve lezer hebt een speciaal plekje
in mijn hart! Door alle support die ik van jullie
ontvang, via social media of door het kopen
van mijn boeken en alles
daaromheen. Zonder
jullie waren mijn
dromen natuurlijk
nooit uitgekomen! X

HOW TO DOODLE

DIEREN
beestenbende
op de boerderij
zwemmen maar
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ETEN & DRINKEN
never skip breakfast
26
did somebody say food? 30
i scream icecream
34
coffee or tea?
38
zin in een snoepje?
40
a tasty high tea
44

WEER & SEIZOENEN
holiday is here
tropical vibes
spring is in the air!
bleh, het is herfst
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SCHOOL & WERK
yess gehaald!
working nine to five
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SPACE
a little trip in space
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FEESTDAGEN
voor moeder
de liefste papa
halloween time
sint is in town
christmas time
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SPORT
work it, work out
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PARTY
in a party mood
life’s a circus
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FANTASY
fantasy world
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BABY & KIND
sweet petit baby
boys will be boys
it’s girlzz stuff
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MAKE UP & KLEDING
looking good babe!
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BLOEMEN
flower power
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ETEN & DRINKEN
sweets ‘n treats
the sushi lovers
eat your veggies
what’s cooking?
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BLOEMEN & PLANTEN
prickly but fun
114
pick your plants
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WEER & SEIZOENEN
baby it’s cold
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FEESTDAGEN
I hear wedding bells
it’s all old & new
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MAGIC
magic potions
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MUZIEK
music is the doctor

152

REGISTER

156

HOLLAND
ik hou van holland
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RETRO
back in the days
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ZIEK
beterschap
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CREATIEF
it’s all handmade
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DARE TO DOODLE

STATIONERY
bullet journal
let’s get social
stationery addict
snailmail lover
fun stuff ahead!

what the shell!
it’s time to travel
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Allemaal voorbeelden van de manier waarop ik graag doodles teken. Je vindt ook de techniek die ik gebruik
voor de extra’s aan mijn tekeningen. Ga alles lekker uitproberen en misschien kom je zo weer op nieuwe
manieren om je tekeningen iets extra’s te geven. Heb je iets nieuws bedacht, dan vind ik het wel super om
te zien. Taggen kan op instagram met @paper_fuel en #paperfuel

HOW TO DOODLE

Iedereen tekent op zijn eigen manier. Op de volgende pagina’s laat ik je verschillende combinaties zien.

STAND VAN DE OGEN
Zoals je hieronder ziet heb ik alles, behalve de ogen, hetzelfde gelaten. Je ziet nu,
door de ogen dichter bij elkaar te plaatsen, dat je een hele andere uitdrukking
krijgt op het gezichtje. Probeer dit zelf eens uit met een paar dezelfde vormen.
Oefen dit met de oogjes op verschillende afstanden van elkaar!

BABY CUTENESS

Dit vind ik toch wel de
meest schattige van
allemaal. Hoe verder
je de ogen uit elkaar
plaatst, des te jonger
het gezichtje lijkt.

A LITTLE OLDER

Deze bloem lijkt
alweer een stukje
ouder. Alleen door
de ogen zo dicht bij
elkaar te zetten krijg
je dit effect al.

Probeer ook een aantal
tekeningen met ronde
oogjes te tekenen.
Welke vind
jij leuker?

ALSO CUTE

Dit is ook nog een
schattige bloem. Als je de
linker bloem beschouwt
als de baby-bloem is dit de
peuter-bloem. Hierbij zet
je de ogen net een stukje
dichter bij elkaar. Makkelijk
te onthouden toch?
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vullen. Ook tof om er een journal mee te maken. Zoals je ziet pas ik hier ook de techniek toe
die ik in de vorige pagina’s heb uitgelegd. Het is tijd om zelf aan de slag te gaan! Probeer
ook eens een zelfde tekening te maken met verschillende gezichten. Heel veel plezier!

CUTE DOODLES

De naam zegt het al: schattige doodles. Hoe leuk is het om je agenda of schrift hiermee te

BEESTEN BENDE

BLEH, HET IS HERFST

THIS IS MY HAPPY SHIRT

Het t-shirt beginnen we met het
tekenen van het kraagje.

Daaraan teken je de korte mouwtjes
als een driehoek waarbij je het
middelste gedeelte open laat.

Teken een extra randje aan het t-shirt.

Nu verbind je de mouwtjes door er
een grote rechthoek in te tekenen.
Aan de onderkant zet je een
stippellijn voor de naad.

Je ziet dat je genoeg ruimte hebt voor
het gezichtje in het midden. Probeer
eens wat verschillende wenkbrauwen
te tekenen.

Maak het helemaal af door de lijntjes wat
dikker te maken en de schaduwlijntjes erin
te tekenen. Je kunt in de randjes van de
mouwtjes ook kleine streepjes zetten.
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FUN DOODLES

Gebruik ze in je bullet journal, schriften, agenda, tja, waar eigenlijk niet... Ze zijn losjes
getekend dus makkelijk voor jou om na te tekenen. Het is ook superleuk om er een patroon
mee te maken, om te gebruiken als cadeaupapier of -zakje. Heb je zelf een iets strakkere
tekenstijl? Laat dan de schaduwstreepjes weg en vul de vlakken met een leuk kleurtje.
Mogelijkheden genoeg. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan gaat maken! Have fun!

BULLET JOURNAL

FUN STUFF AHEAD!

I AM ON A ROLL

En een randje aan de onderkant.

Nu een rand met oogjes voor
de veters.

Maak het af met neus, veters,
rondje en biesjes op de zijkant.

Dan wieltjes eronder en vergeet het
remblokje niet.
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FUN DOODLES

Begin met de schoen van je
rolschaats te tekenen.

Maak alle lijnen aan de onderkant
en links dikker. En als laatste de
schaduwlijntjes.

