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Je  handtekening of handschrift digitaal toepassen, dat 
gaat makkelijk. Dat blog triggerde de vraag: zou je ook je 
eigen lettertype kunnen maken van je handschrift? Goed 
nieuws: een lettertype van je handschrift maken dat 
kan. En het is nog makkelijk ook. 
 
Je eigen lettertype maken: dit heb je nodig 
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Maak je eigen lettertype

een goed schrijvende zwarte pen of fijnschrijver. 
een printer en een scanner. 
15 minuten tijd. 

 
 
1. Vul de template 
Print deze template  (pdf-bestand) en schrijf daarna met 
een zwarte pen je letters op. 
 
Let op! 
 
Buiten de lijnen kleuren is vaak leuk, maar nu geeft 
binnen de lijntjes blijven een fraaier resultaat. Het 
voorkomt dat je lettertype golft (zoals de zee, niet de 
sport). 
 

https://www.vlinderss.nl/blog/handtekening-invoegen/
https://www.vlinderss.nl/blog/handtekening-invoegen/
https://www.vlinderss.nl/wp-content/uploads/2018/12/Template-maak-je-eigen-lettertype.pdf


2. Scan je resultaat 
Maak een scan van het resultaat en sla de scan op. Ga 
daarna naar de website Calligraphr.com en maak een 
gratis account aan (anders werkt het helaas niet). 
Bevestig je nieuwe account via de e-mail die je ontvangt. 
Als je account geactiveerd is, kun je aan de slag door 
rechts te klikken op START APP. 
 
Onder de tab MY FONTS kies je “Upload template”. 
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Bij 1. “bestand kiezen” kies je je gescande template. 
Kies “upload“. 

https://www.calligraphr.com/en/
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Je template verschijnt op het scherm. 
Kies 3. “Add characters to your font“. 

Kies bovenin 4. “Build font“. 
Daarna heel even wachten,  nog geen minuutje. 
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Bedenk een naam voor je lettertype en vul die in 
onder 5. “Font name“. Kies 6. “Build“. 
 
Et voilá op het scherm verschijnt het voorbeeld van je 
eigen lettertype! 
 
3. Lettertype downloaden 
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Vergeet je lettertype nu niet te downloaden! Je kunt dit 
later nl. niet terug halen. Dan moet je alles opnieuw 
doorlopen. 
Kies de gewenste extensie. Ik heb voor  TTF gekozen. 
(TTF staat voor True Type Font en OTF staat voor Open 
Type Font). 
 
4. Lettertype installeren  
Windows 
 
Open je download. In Windows verschijnt gelijk de knop 
“Installeren” als je op de download opent. Klik op 
“Installeren” en klaar! 
Het lettertype is toegevoegd aan je lijst met beschikbare 
lettertypes. 
Verschijnt de knop niet? Sla je *.ttf bestand dan 
handmatig op in de map C:\Windows\Fonts. 
 
Mac 
Heb je een Mac? Zo installeer je een lettertype op je 
Mac. 
 
Conclusie 
Of ik het veel zal gebruiken?  Nee, niet in deze golvende 
vorm :-), maar ik ben wel enthousiast over de 
mogelijkheden. 
 

https://www.appletips.nl/cookiewall?url_redirect=https://www.appletips.nl/hands-on-lettertypes-installeren-op-je-mac/
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Want met deze werkwijze kun je bijvoorbeeld ook je 
eigen pictogrammen te ontwerpen. Of mooie 
hoofdletters maken. 
 
Nog één aandachtspuntje tot slot. Het lettertype staat 
alleen op jouw apparaat geïnstalleerd en is voor andere 
devices onherkenbaar. Maak dus een pdf of afbeelding 
van je document om jouw lettertype te verspreiden en 
de digitale wereld wat persoonlijker te maken.   
Gewoon, omdat het kan! 
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