
KRASOPÍSANIE  
S KRASOPISKOU
Vďaka našim šikovným službám ušetríte aj 15 minút týždenne. 
Užite si ich naplno! Pripravte si pero a naučte sa krásně písať.



Faux kaligrafia
Teória a slovníček pojmov 

Faux kaligrafia, alebo tiež falošná, ako sa u nás nazýva, patrí do  
modernej kaligrafie. Technika spočíva v dopĺňaní šírok všade, kde má 
byť široká stopa – teda všetky ťahy, ktoré vedú smerom nadol. Napo-
dobňujeme takto písmo písané perom, brush penom alebo štetcom. 
Výhodou tejto kaligrafie je, že si môžeme určiť šírku širokej stopy,  
môžeme ju dokonca aj ozdobiť (pozri dekoratívna faux kaligrafia). 
V neposlednom rade jej výhoda spočíva v univerzálnosti, pretože ju 
môžeme písať skoro čímkoľvek.

Slovníček pojmov

Akvarel = technika rozmývania pigmentu vodou, môžeme použiť 
tuhý pigment (vodové farby), tekutý (farba v tube) alebo fixky na  
vodnej báze.

Akvarelový papier = papier s vyššou gramážou cca 300 g/m2, vďaka 
špeciálnej úprave môžeme s pigmentom na povrchu papiera praco-
vať dlhšie ako na obyčajnom skicári, vydrží aj veľký nápor vody.

Kaligrafia = umenie krásneho písma, výrazný prvok je kontrast  
tenkých a širokých stôp.

Moderná kaligrafia = krasopis, štýl kaligrafie, ktorý je uvoľnenejší  
ako tradičná kaligrafia, hlavný rozdiel je, že sa nepíše do riadkov  
(pozri bounce kaligrafia).

Bounce kaligrafia = štýl modernej kaligrafie, keď preťahujeme  
niektoré ťahy písmen pod/nad linku riadka a tým vzniká ilúzia  
skackajúcich písmeniek.

Brush pen = fixka s pružným hrotom v tvare štetca, vďaka ktorému 
môžeme písať tenké a široké stopy podľa prítlaku.

Faux kaligrafia = falošná kaligrafia, štýl modernej kaligrafie.

Moderná kaligrafia má mnoho podôb. Priložená abeceda je len  
jedným z mnohých štýlov, akým môžete písať krasopisne. V nepo-
slednom rade je dobré pripomenúť, že kaligrafia je o spomalení,  
bytí v momente a trpezlivosti. Zabudnite aj na svoj „škaredý“ rukopis, 
kaligrafiu sa môže naučiť skutočne každý. Stačí len tréning!



Krasopis × Kaligrafia
Rozdiel v napájaní písmen
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Faux kaligrafia
Postup a ukážka

 

Krok 1
Dekoratívna  

faux kaligrafia
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Krok 3



Faux kaligrafia
ABECEDA – obťahovanie

 




