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Kreative håndtegnede skrifter Gabri Joy Kirkendall Hent PDF Forlaget skriver: Nu kan du lære at tegne flotte
og personlige bogstaver og skrifter.    Bogen viser med enkle trin-for-trin øvelser, hvordan du selv kan lave
plakater, menutavler, postkort og T-shirts med udgangspunkt i dine yndlingscitater eller sætninger. Du lærer
at tegne dine skrifter med pen og blæk, tush, markere og kridt. Bogen gennemgår også, hvordan du kan lave
dine egne tavler, og skrive på dem, og du lærer at digitalisere dine bogstaver og arbejde videre med dem på
computerskærmen. Siderne er fyldt med fotos af værker, produceret af bogens forfattere, som du kan bruge til

inspiration. Velkommen til en kreativ verden af bogstaver og skrifter. Det gælder om at bryde en masse
typografiske regler. Du kan redesigne bogstaver og ord og opfinde dine egne regler. Slip fantasien løs. Dine
bogstaver kan være fantasifulde, skøre, elegante og finurlige - det er dig, der bestemmer. Men som med al

anden kunst kræver det træning at mestre faget.
Bogens forfattere:

Moderne kalligrafi med Laura Lavender. Tegnede bogstaver med Gabri Joy Kirkendall. Skriv med kridt med
Shauna Lynn Panczyszyn. Bogstaverne og håndværket med Julie Manwaring. Med hjælp fra bogens fire
forfattere, som selv er kunstnere, lærer du at skabe kunst og gaver ud af dine håndtegnede bogstaver
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