
Lises lettering : konsten att rita bokstäver
Ladda ner boken PDF

Lise Hellström
Lises lettering : konsten att rita bokstäver Lise Hellström boken PDF Att kunna skriva snyggt är en dröm för
många. Lettering, som kan översättas med bokstavstecknande eller bokstavskonst, är en modern och lekfull

form av kalligrafi. Lettering har alla förutsättningar att bli nästa stora trend efter scrapbooking och
målarböcker för vuxna. Med Lises Lettering kommer du enkelt igång med ditt kreativa skapande och ser

snabbt resultat.

Här får du massor av inspiration för att göra vardagen vackrare och ta fram personliga inrednings- och
presentdetaljer som etiketter, kort, affischer, tavlor och inbjudningar. Eller varför inte ett t-shirttryck eller en

tatuering!

Steg för steg lär du dig olika stilar - elegant, stöddigt, slarvigt, roligt eller 3D - och när de passar att använda.
Du får tips på olika sorters pennor och andra verktyg. När lettering kombineras med illustrationer eller

inredning, som en vacker gammal ram, blir det ännu mer intressant.
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nästa stora trend efter scrapbooking och målarböcker för vuxna. Med
Lises Lettering kommer du enkelt igång med ditt kreativa skapande

och ser snabbt resultat.

Här får du massor av inspiration för att göra vardagen vackrare och
ta fram personliga inrednings- och presentdetaljer som etiketter, kort,
affischer, tavlor och inbjudningar. Eller varför inte ett t-shirttryck

eller en tatuering!

Steg för steg lär du dig olika stilar - elegant, stöddigt, slarvigt, roligt
eller 3D - och när de passar att använda. Du får tips på olika sorters
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