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HELLÓ!
A nevem Anny, de a rajzaimat Yoai művésznéven 
publikálom. Világéletemben szerettem rajzolgatni, 
de csak 2012-ben kezdtem igazán komolyan venni 
az alkotást. Ekkor rajzoltam meg az első chibikarak-
tereimet, egyrészt mert nagyon tetszett ez a stílus, 
másrészt pedig mert a chibikarakterek viszonylag 
könnyen megrajzolhatók. Miután nekiláttam a közös-
ségi médiában (pl. Instagram, deviantART) közzétenni 
chibi stílusú rajzaimat, egyre gyakrabban kísérletez-
tem a stílusban rejlő lehetőségekkel. Animerajzaim 
mellett ma is sokszor alkotok chibikaraktereket, és 
ezeket rendszeresen meg is osztom a közösségi  
médiában.

Mi is pontosan  
a chibi?
A chibik a japán anime- és mangakarakterek minia-
türizált változatai. Nagy fej és kicsi test jellemzi őket, 
ami sokat dob kawaii, vagyis cuki megjelenésükön. 
Az animesorozatokban és a mangaképregényekben 
is szerepelnek chibik – általában az a szerepük, hogy 
megváltoztassák egy jelenet hangulatát, könnyedeb-
bé tegyék a történetet, kifigurázzanak valamit vagy 
humort csempésszenek a sztoriba. A stílus és a han-
gulat módosításával a karaktereket lazábban mutat-
hatjuk be, amitől a történet viccesebb és érdekesebb 
lesz. Például ha egy jelenetben a szereplők elmélyül-
ten beszélgetnek valami komoly témáról, ám egyikük 
bedob egy poént, aminek következtében mindkét sze-
replő chibikarakterré válik, a stílus megváltozásával 
a beszélgetés hangvétele is más lesz. Az évek során a 
chibik sokszínűbbek lettek (megrajzolásuk stílusát és 
a részletek kidolgozását tekintve is egyre több mód-
szer áll rendelkezésünkre). Tulajdonképpen a chibik 
olyanok, mintha a hagyományos animekarakterek 
karikatúrái lennének; arckifejezésük és testfelépítésük 
bizonyos összetevőit eltúlozva ábrázolják, de közben 
a karakterek azonnal felismerhető jellegzetességei 
mindig megmaradnak. Lássuk a chibik legfontosabb 
vonásait:

.  Nagy fej és kicsi test – a testük sokszor kisebb 
a fejüknél.

.  Hatalmas szemek, ám az orr és a száj kicsi. 

.  A kéz és a láb nem mindig méretarányos, hang-
súlyozandó a képregényekre jellemző stílust.

HOGYAN 
HASZNÁLD 
EZT A  
KÖNYVET?
Rengeteg ötletet találsz ebben a 
könyvben azzal kapcsolatban, hogyan 
állj neki saját chibijeid megalkotásá-
nak – megismerkedhetsz testük, arcuk, 
frizurájuk és ruhájuk megrajzolásá-
nak módjával, emellett megtudhatod, 
hogyan érdemes kiszínezni őket és 
miként lehet játszani az árnyékolással. 
Az egyszerű lépésekből álló részletes 
segédletekből kiderül, hogyan kell chi-
bi cukiságokat és szörnyecskéket raj-
zolni, a gyűjteményből pedig további 
inspirációt meríthetsz a frizurákhoz, 
a ruházathoz és sok minden máshoz. 
Az első saját chibirajzaid megalko-
tását a karakterkörvonalak segítik, 
emellett olyan oldalakat is találsz majd 
a könyvben, amelyeken a színezést és 
az árnyékolást gyakorolhatod. Na, de 
most induljon is el a Chibi rajziskola!

Bevezetés 
Animekarakter

Chibikarakter



A chibik rajzolásának  
alapjai

1
Felkészültél, hogy nekiláss chibiket rajzolni? Ebben a fejezetben rengeteg fontos 

információt találsz majd, amik segítenek megtenni az első lépéseket. Megtanulod, 
hogyan kell megrajzolni a karakterek testét, arcát, frizuráját és ruházatát, illetve 

hogyan dobhatod fel őket különböző kiegészítőkkel és hátterekkel, emellett a szí-
nezéshez és az árnyékoláshoz is segítséget kapsz majd. Lesz itt néhány egyszerű 
lépésből álló segédlet is! Ha bármikor fel kell frissítened a tudásodat, nyugodtan 

lapozz vissza ehhez a fejezethez!
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Mielőtt nekiállsz a chibik megrajzolásának és kiszínezésének, érdemes egy hozzá-
vetőleges vázlatot készítened róluk. Mivel a tinta már nem javítható, inkább ceruzával 

dolgozz, ami radírozható. Egy jó vázlat tökéletes alapot ad majd a rajzodnak.

TEST
A klasszikus japán anime- és mangakarakterektől elté-
rően a chibik nem méretarányosak, így testformájukat 
illetően sokkal inkább hasonlítanak rajzfilmfigurákra 
– a testük apró, a fejük pedig hatalmas. Most megnéz-
zük, hogyan kell megrajzolni a chibik testét, hogy el-
találd a megfelelő arányokat!

A testrészek
Amint a kötetben található rajzaimon is láthatod, 
a chibik testrészeit elég könnyű megrajzolni. Amire 
szükséged lesz, az egy nagy, ovális fej, egy kis, tra- 
péz formájú felsőtest, egyszerű karok és lábak (a kéz- 
és lábfejeket is meg kell majd rajzolnod!), egy vékony 
nyak, illetve a fej két oldalán egy-egy ovális forma 
a füleknek. Ha ez az egyszerű alap megvan, elkezd-
hetsz játszani az arányokkal, a testtartással és a meg-
jelenéssel. A chibik megrajzolásakor teljesen szabad-
jára engedheted a fantáziádat!

Nem kötelező minden chibinek „két fej magasnak” len-
nie. Lássunk egy példát egy „másfél fej magas” és egy 
„három fej magas” chibire! A fej és a test egymáshoz 
viszonyított arányaival szabadon kísérletezhetsz.

Vázlatkészítés

Pontosabb munkát végezhetsz, ha a test arányainak 
kialakításakor az egyes testrészeknél húzol egy-egy 
segédvonalat. Először is, jelezd, hogy hol lesz a fej-
tető, a talp és az áll alsó vonala, majd ezután rajzold 
be a többi fontos pontot! Ezek a paraméterek gon-
doskodnak róla, hogy a chibi pontosan olyan méretű 
legyen, mint amilyennek megálmodtad.

Szemöldök

Orr/Szemek
Áll

Derék/Könyök

Kézfejek

Térd
Arányok
Alapvetően nem lőhetsz nagyon 
mellé, ha a chibi megrajzolása-
kor a karakter testét nagyjából 
ugyanolyan hosszúra rajzolod, 
mint a fejét. A karakter ará-
nyainak felvázolásakor a chibi 
fejét vedd alapul, ahogyan azt 
én is tettem a jobbra látható 
rajzon. Ez a chibi „két fej ma-
gas”, ugyanis a teste pontosan 
ugyanolyan hosszú, mint a feje.


