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A nevem Zainab, de kawaii 
rajzaimat az interneten Pic 
Candle néven publikálom  
Annyira imádok rajzolni,  
hogy nemrégiben otthagytam 
a munkahelyemet, és teljes 
munkaidőben a rajzolással 

foglalkozom  Őrültnek tűnök, ugye?
A rajzaimat nem tervezem meg előre, és 

nem döntöm el, hogy milyen legyen a végered-
mény  Az alkotási folyamat számomra rendkí-
vül izgalmas, ugyanis sosem tudhatom, mi fog 
kisülni belőle  Minden rajz egy meglepetés! Ál-
talában választok valamit, ami épp eszembe 
jut, majd újabb és újabb karaktereket rajzolok 
köré, illetve minél több díszítéssel töltöm meg 
a képet, így a végén az egész oldalt betöltik 
a cuki motívumok  Rajzolás közben sosem az 
összkép lebeg a szemem előtt, hanem mindig 
csak arra koncentrálok, amit épp rajzolok 

A karaktereimet többnyire hétköznapi  
tárgyak és egyszerű formák inspirálják, eze- 
ket alakítom, illetve kombinálom  Emellett 
szívesen alkotok képzeletbeli lényeket is (lásd 
a Vidám szörnyek című fejezetet) 

Remélem, ez a könyv arra ösztönöz majd, 
hogy te is megszeresd a rajzolást és minél 
több kawaii karaktert és cuki jelenetet alkoss!

A Kawaii rajziskola ezennel megnyitja 
kapuit!

Mi is a kawaii?

Talán már hallottad ezt a szót, és lehet, hogy 
a #kawaii hashtaggel is találkoztál  A stílust 
pedig biztosan ismered  De mit is jelent ponto-
san a kawaii?

A kawaii egy japán fogalom, ami az 1970-es  
években született meg, és nagyjából annyit 
tesz: cukiság  Japánban a szót sok mindenre 
használják – a ruházattól és a kiegészítőktől 
kezdve a kézíráson át a művészetekig minden 
lehet „cuki”  Tehát, ha te is odavagy a különböző 
emojikért, illetve az olyan kedves karaktere-
kért, mint Hello Kitty, Pusheen vagy a különfé-
le pokémonok, akkor tudod, milyen a kawaii 
művészet 

Bár többféleképpen értelmezik a kawaii 
stílust, abban általában mindenki egyetért, 
hogy  egyszerű fekete körvonalak, pasztell-
színek és lekerekített, némileg gyermekded 
karakterek és elemek jellemzik  Az arckifeje-
zések egyszerűek, a karaktereket pedig gyak-
ran a testükhöz viszonyítva nagy méretű fej - 
jel ábrázolják 

Ebben a könyvben megmutatom, hogyan 
rajzolhatsz kawaii stílusban hétköznapi dol- 
 gokat – ételeket, természeti jelenségeket vagy  
irodafelszereléseket  A kawaii-ban az a leg-
jobb, hogy a témaválasztást illetően nincse-
nek benne korlátok, úgyhogy ha egy kis gya - 
korlással belejössz a dologba, a legegyszerűbb 
tárgyakat is könnyedén kawaii stílusúvá 
varázsolhatod!

A Kawaii rajziskola öt részből áll (Tündéri 
ételek és italok, Imádni való természet,  
Vidám szörnyek, Hétköznapi cukiságok és  
Elragadó ünnepi kiegészítők), és összesen 
több mint 75 különböző karakter megrajzo-
lását sajátíthatod el belőle 

Minden egyes karakter megrajzolását 
lépésről lépésre fogom bemutatni, hogy 
ráérezz a dolog ízére  Mindegyik fejezetben 
találsz majd olyan oldalakat is, ahonnan 
további ötleteket meríthetsz, a Rajzparti 
oldalakon pedig elmélyítheted a fejezet során 
elsajátított tudásodat  A könyv végén van 
egy Játsszunk! rész, amelybe böngészők 
kerültek – ezeket akár ki is színezheted 

Felszerelés

Ahhoz, hogy nekiállj kawaii stílusban rajzolni, 
nincs szükséged drága eszközökre  Rajzol-
hatsz papíron tollal vagy ceruzával, digitális 
felületen, de az is jó megoldás, ha a karakte-
reket megrajzolod papíron, majd beszkenne-
led, és digitálisan színezed ki  Csak rajtad áll, 
melyiket választod!

FEKETE FILCTOLL 
Általában tűfilceket használok, mert ezekből 
rengeteg különféle hegyvastagságú létezik  
A vonalvastagság variálásához gyakran há-
rom különböző tollat is használok, de persze 

egyféle tollal is szuper képeket lehet alkotni  
Lássuk, melyik mire a legjobb!

• Vékony hegy: apró részletek, minták és 
árnyékok megrajzolása 

•  Közepes hegy: körvonalak meghúzása 

•  Vastag hegy: vastagabb körvonalak meg-
húzása a karakterek kiemelése érdeké-
ben, összefüggő fekete felületek besatí-
rozása 

FEHÉR FILCTOLL 
Ezt a vonalak esetleges korrigálására, illetve 
kiemelésre használom 

PAPÍR 
Nem vagyok válogatós a rajzoláshoz hasz-
nált papírt illetően  A vázlattömbök, rajz-
lapok vagy akár a sima fénymásolópapírok 
is jól használhatóak, de ha valami profibbra 
vágysz, akkor is rengeteg lehetőség közül 
választhatsz 

ROTRING CERUZA 
Mivel a tintán már nemigen tudsz módosítani, 
ezért ha összetett karaktereket rajzolsz, ér-
demes ceruzával kezdeni az alkotást, mielőtt 
tollal áthúznád a vonalakat  Rotringgal reme-
kül megy majd a rajzolás  Nyugodtan kísérle-
tezz különféle hegyvastagságú ceruzákkal is!

Hali!
Hogyan használd ezt a könyvet?
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RADÍR 
Szükséged lesz egy jó radírra, hogy kijavítsd 
az esetleg elrontott ceruzavonalakat  Már-
pedig mindig akadnak ilyenek!

VONALZÓ
Attól függően, hogy mennyire fontosak szá-
modra a precíz, egyenes vonalak, rajzolás 
közben egy vonalzónak is hasznát veheted 

ALKOHOLOS FILC ÉS/VAGY  
VÍZFESTÉK (választható) 
Általában csak a rajzokon használok szí-
neket, a kép többi részét nem színezem ki  
Nekem nagyon bejön ez a „félig kiszínezős” 
módszer, egyrészt mert így gyorsabban 
megvagyok a képpel, másrészt pedig mert 
érdekesebb lesz tőle a rajz  Annak is ki- 
 sebb így az esélye, hogy a színezés során 
elrontsam a képet  Sőt a kezdők számára  
is kevésbé ijesztő, így könnyebben lehet  
vele gyakorolni 

PHOTOSHOP (választható) 
Ha a filctollal készített képet beszkennelem, 
akkor utána Photoshoppal készítek belőle 
tisztázott verziót, ami aztán kinyomtatva  
is jól mutat  A Photoshop a kézi rajzok kiszí-
nezésére is jó  Ha a végleges képhez hagyo-
mányos és digitális módszereket is bevet az 
ember, a végeredmény sokkal izgalmasabb 
lesz 

Tippek és trükkök 

Főállású rajzolóként megosztom veled 
a leghasznosabb tudnivalókat, amelyeket 
a kawaii rajzok készítése során az évek 
alatt megtanultam 

•    A karaktereket – főleg az összetetteb-
beket – először ceruzával rajzold meg,  
és csak utána húzd át a vonalakat tollal!

•    Amikor téglalap alakú vagy hegyes for-
mákat rajzolsz, a karakter sokkal cukibb 
lesz, ha lekerekíted a sarkokat és az 
éleket 

•  Ne ess kétségbe, ha egy karakternek 
nem tudsz arcot rajzolni, mert nincs rá 
elég hely! Az arc nélküli karakterek is 
cukik tudnak lenni 

•   Ha mindenképpen szeretnél arcot rajzol-
ni a karaktereidnek, akkor a fejüket és/
vagy a testüket rajzold egy kicsit széle-
sebbre, így biztosan lesz helyed az arc 
kialakítására 

•   Bátran kísérletezz a karaktered arcának 
elhelyezésével! Nem kell mindig a fej kö-
zepére tenni a szemeket és a szájat – sőt, 
az is vicces, ha sosem teszed őket pont 
középre 

•   Ha változtatsz a szemek és a száj közötti 
távolságon, egészen más arckifejezést 
adhatsz a karaktereidnek 

•   Ha a szemek és a száj közé még egy orrot 
is teszel, azzal a karaktereid igazi „egyé-
niséggé” válhatnak 

• Miután elkészültél egy-egy karakterrel, 
nyugodtan díszítsd fel (szívecskékkel, 
csillagokkal, szövegbuborékokkal stb ), 
illetve rajzolj rá különféle kiegészítőket 
(kalapot, napszemüveget, masnit stb )  
A következő oldalakon rengeteg inspirá-
ciót találsz ehhez 

•  És ami a legfontosabb: a kawaii karak-
terek megrajzolásánál nincs jó és rossz  
módszer  Nyugodtan kísérletezz, és ala-
kítsd ki a saját stílusod! 
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Fánk

1.  Rajzolj egy félkört, majd az alsó 
felét alakítsd fodrosra!

2.  Rajzold meg a tölcsér tetejét egy 
mindkét oldalán ívelt végű egye
nessel!

3.  Két dőlt vonallal rajzold meg  
a tölcsér két oldalát!

Fagylalt

4.  A két dőlt vonalat egy 
lekerekített csúccsal  
kösd össze!

5.  Jobbról balra húzz négy 
ívelt vonalat a tölcsérre!

6.  Most balról jobbra is  
húzz négy ívelt vonalat  
a tölcsérre!

7.  Most rajzolj neki  
cuki arcot!

4. A mosolygós száj közepére fe
lülről rajzolj be egy kis körívet  
– ez lesz a fánk közepén a lyuk.

5.  Egy kicsivel magasabban raj
zolj egy rövid hullámos vonalat 
a cukormáznak! Most rajzolj 
cuki arcot a fánknak!

6.  Ne feledkezz meg a cukor
szórásról! Az apró, színes 
cukorkákat érdemes vékony 
hegyű tollal megrajzolni.

1.  Rajzolj egy félkört, majd kösd 
össze egy hullámos vonallal  
– ez lesz a cukormáz.

2.  Egy másik félkörívvel rajzold 
meg a fánk alját!

3.  A fánk közepére rajzolj  
egy mosolygós szájat!

Hűtsd le 
magad!  

Jó 

reggel
t! 
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1.  A felső zsömle legyen egy dundi, 
lekerekített háromszög!

2.  Rajzolj alá egy hullámos vonalat  
– ez lesz a salátalevél.

3.  A salátalevél alá rajzolj két,  
egymással párhuzamos ívet!

Hamburger

1.  Rajzolj egy félkört, amiből két  
enyhén ferde vonal jön ki, mint
ha egy póló nyakrészét akarnád 
megrajzolni!

2.  Két ferde vonallal rajzold  
meg a papírtasak két oldalát!  
A két vonalat egy lekerekített  
élű vonallal kösd össze!

3.  Most kezdd el megrajzolni  
a krumplikat! Némelyik legyen 
hosszú, némelyik meg rövid! 

Sült krumpli 

4.  Az alsó zsömlét egy olyan enyhén 
ívelt vonallal rajzold meg, aminek 
a két vége ívesen felkanyarodik!

5.  Most rajzolj neki cuki arcot! 6.  Vékony hegyű tollal rajzolj szezám
magokat a buci felső felére!

4.  Gondoskodj róla, hogy 
előrébb és hátrébb is 
legyenek krumplik, így 
teljesen kitöltik a papír
tasakot.

5.  Rajzolj még pár krumplit! 
Sült krumpliból sosem 
elég!

6.  A papírtasakra húzz  
egy vízszintes vonalat!  
Ha szeretnéd, akár fel  
is díszítheted a tasakot.

7. Most rajzolj neki cuki arcot!

Sajt 

mehet bele? 
Jó  

étvágyat!
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1.  Rajzolj egy babhoz hasonló 
formát – ez lesz a kifli elülső 
oldala.

2.  Rajzolj fölé a tetejével pár
huzamosan futó vonalat  
– ez lesz majd a virsli.

3.  Ismételd meg a 2. lépést, hogy 
kialakuljon a hot dog hátulja!

 

1.  Rajzolj egy ovális formát! 2.  Az ovális forma két szé 
lén húzz lefelé egyegy 
egyenes vonalat, majd 
egy harmadik vonallal 
kösd össze őket! Kere 
kítsd le az éleit!

3.  Rajzolj egy fülformát  
– ez lesz a bögre füle.

4.  Rajzolj egy vele párhu
zamos kisebb fülformát!

Hot dog

4.  Most rajzolj neki cuki arcot! 5.  Ketchuppal vagy mustárral 
sze reted? Rajzolj két, egymással 
párhuzamos cikcakkvonalat! To
vábbi díszítésekkel is ékesíthe
ted a hot dogodat.

Kávé

5.  A bögre belsejébe rajzolj  
egy félkört, majd satírozd be  
– ez lesz a kávé.

6.  Most rajzolj neki cuki arcot! 7.  Néhány hullámos vonallal érzé
keltesd, hogy gőzölög a kávé! 
Díszítsd fel a bögrét! Én egy hul
lámvonalat választottam ehhez, 
de te nyugodtan kísérletezhetsz 
más dekorelemekkel.

Harapj 

belém! Ébresztő!
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