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Laat je inspireren van A tot Z!

Speciaal voor dit boek nam Carla een serie video’s op
waarin ze de techniek achter de vele sierlijke en
grappige letters toont en waarin ze experimenteert
met verschillende soorten pennen en kleuren. Deze video’s
zijn met handige QR-codes overal in het boek te vinden.
Oefen de vele voorbeelden en creëer je eigen alfabet,
de mogelijkheden zijn eindeloos!
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#carlakamphuis
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Oefen je brushletteringtechniek in het speciaal bij
dit boek horende Oefenschrift Abc. Een schrift
boordevol prachtige letters en sierlijke, grappige
en strakke alfabetten.

Scan de QR-codes in het boek
voor exclusieve video’s
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www.kosmosuitgevers.nl
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Alfabet! Brushlettering voor iedereen staat vol met
inspirerende letters, alfabetten in verschillende stijlen en
handige tips om zelf de mooiste teksten te schrijven met
brushpennen. Carla Kamphuis geeft je in dit boek een
kijkje in het rijke en diverse letter-archief dat ze door de
jaren heen heeft opgebouwd. Voor beginners is het hét
perfecte boek om zowel de techniek uitgelegd te krijgen
als om eindeloos mee te oefenen. Voor gevorderden
is het door de vele alfabetten een brushlettering-bijbeltje
vol nieuwe inspiratie.
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Wat tref je aan in dit boek? Vooral heel
veel brushlettering-inspiratie: lettertypes,
alfabetten en verschillende variaties op de
letters uit het alfabet. Maar ook informatie over brushlettering zelf. Mét video’s!
Scan de QR-code op elke hoofdstukpagina
om de video te bereiken. Veel lees- en kijkplezier, maar bovenal veel schrijfplezier!
Om de video’s in dit boek te volgen, hoef
je geen ervaring te hebben met de techniek van brushlettering. Als beginner
wordt je meegenomen vanaf de eerste
stappen, met tips voor zowel links- als
rechtshandigen. Maar ook gevorderden
kunnen van de video’s nog iets opsteken:
ken jij bijvoorbeeld de verschillende soorten brushpennen? En hoe schrijf je eigenlijk een mooie S? Pak je brushpennen en
ga snel aan de slag!
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ontspannende hobby waar ik veel creativiteit in kwijt kon. Uiteindelijk groeide dit
tot meer dan een hobby en brushletter ik
nu naast mijn werk als architect.

Wat was het een plezier om Alfabet!
Brushlettering voor iedereen en het bijbehorende Oefenschrift Abc te maken!
Mijn persoonlijke brushlettering-verhaal
begint met een fijne herinnering aan mijn
oma Trui. Ik was een jaar of negen en
raakte betoverd door haar mooie handschrift. Zij vertelde me dat ze vroeger op
school nog had leren schoonschrijven.
Haar letters A en M heb ik jarenlang geschreven zoals zij die me ooit had voorgeschreven op een klein papiertje. Daarmee
was mijn fascinatie voor mooie letters
aangewakkerd. Dit verdween echter jarenlang naar de achtergrond door mijn
studie en werk. Eind 2016 veranderde dit;
ik ontdekte brushlettering. Het werd een

Naast brushpennen, heb ik vanaf het
begin ook altijd letters verzameld, die
bewaarde ik net zoals ik de letters A en M
van mijn oma bewaard had. In dit boek
deel ik de verzameling mooie letters die
ik door de jaren heen heb opgebouwd. Ik
hoop dat je Alfabet! als naslagwerk zult
zien; een brushlettering-bijbeltje. Je kunt
erdoorheen bladeren voor inspiratie, de
letters oefenen door ze na te schrijven en
informatie over de schrijftechniek opzoeken. Naast de vele lettervariaties begint
dit boek met hele alfabetten, geschreven
met diverse soorten en maten brushpennen of zelfs penselen. Soms vond ik
inspiratie bij bestaande alfabetten, maar
geschreven met de brushpen en overgoten met een Carla-sausje, is het resultaat
steeds verrassend. Een verzameling van
alfabetten en letters is natuurlijk dynamisch en nooit compleet. Prachtig geschreven letters zijn er overal. Dus vul het
gerust aan met je eigen mooie letters.
Ik wens je veel Alfabet!-plezier.
Liefs, Carla
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De brushpunt kan met (synthetisch)
haar, plastic of vilt zijn gemaakt.
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Je hele leven, vanaf je geboorte, ben je
door je naam gekoppeld aan die ene letter van het alfabet. De eerste letter van
je voornaam! Als je naar een alfabet kijkt
haal je die letter er vaak als eerste uit.
Of je nu begint met een haat-liefdeverhouding vanwege de simpliciteit of vorm
van de letter, door de jaren heen ben je
er misschien om die redenen juist wel van
gaan houden.

Alfabetten, de abc’s van de Nederlandse
taal. Wow! Het zijn maar 26 letters, maar
wat zijn er veel schriftsoorten. In de afgelopen jaren heb ik er heel veel gezien
maar ook een aantal zelf bedacht. Het
ene alfabet ziet er eigenwijs uit, het ander netjes en beleefd. Ze zijn schuin, dik,
rechtop, vrolijk, sierlijk, et cetera. Het is
mooi om te zien dat lettertypes ook bepaalde gevoelens bij je kunnen oproepen.
Letters met veel rondingen komen bijvoorbeeld vriendelijk en hartelijk over.

Maar welke letter uit het alfabet is je
favoriet? En wat vind jij de minst mooie
letter? Is dat ook de letter die je het moeilijkst vindt om te schrijven? Daag jezelf uit
en bekijk de letters eens op een andere
manier. Hoe zou je die lastige letter schrijven met de brushletteringtechniek? Door
dit te proberen krijg je wellicht andere
voorkeuren. Maak maar eens een selectie van je favoriete letters en bedenk je
waarom je van die letters houdt, of daag
jezelf uit door aan de slag te gaan met
een voor jou (nu nog) saaie letter. Laat
één of meerdere special effects erop los.
Je zult erachter komen dat er geen enkele
saaie letter meer bestaat.
Ga oefenen met namen, dat is superleuk,
vertrouwd en altijd persoonlijk. Schrijf de
naam van je kind, geliefde of je moeder.
Personaliseer diverse voorwerpen met al
die mooie letters, zoals posters, kaarten
of zelfs mokken.

19

31

33

47

56

CARLA KAMPHUIS

A L FA B E T !
BRUSHLETTERING
VOOR IEDEREEN
Inclusief
online
cursus!

BRUSHLETTERING
VOOR IEDEREEN
OEFENSCHRIFT

Laat je inspireren van A tot Z!

Speciaal voor dit boek nam Carla een serie video’s op
waarin ze de techniek achter de vele sierlijke en
grappige letters toont en waarin ze experimenteert
met verschillende soorten pennen en kleuren. Deze video’s
zijn met handige QR-codes overal in het boek te vinden.
Oefen de vele voorbeelden en creëer je eigen alfabet,
de mogelijkheden zijn eindeloos!

carlakamphuis.com
#carlakamphuis

NUR 476

CARLA
KAMPHUIS

Oefen je brushletteringtechniek in het speciaal bij
dit boek horende Oefenschrift Abc. Een schrift
boordevol prachtige letters en sierlijke, grappige
en strakke alfabetten.

Scan de QR-codes in het boek
voor exclusieve video’s

9 789043 922227
www.kosmosuitgevers.nl

A L FA B E T ! B RU S H L E T T E R I N G VO O R I E D E R E E N

Alfabet! Brushlettering voor iedereen staat vol met
inspirerende letters, alfabetten in verschillende stijlen en
handige tips om zelf de mooiste teksten te schrijven met
brushpennen. Carla Kamphuis geeft je in dit boek een
kijkje in het rijke en diverse letter-archief dat ze door de
jaren heen heeft opgebouwd. Voor beginners is het hét
perfecte boek om zowel de techniek uitgelegd te krijgen
als om eindeloos mee te oefenen. Voor gevorderden
is het door de vele alfabetten een brushlettering-bijbeltje
vol nieuwe inspiratie.

Utrecht/Antwerpen

CARLA
KAMPHUIS

