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Helló!

A nevem Zainab, de kawaii rajzaimat az inter-
neten Pic Candle néven publikálom.

A rajzaimat nem tervezem meg előre, és 
nem döntöm el, hogy milyen legyen a végered-
mény. Az alkotási folyamat számomra rend-
kívül izgalmas, ugyanis sosem tudhatom, mi 
fog kisülni belőle. Minden rajz egy meglepetés! 
Általában 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.

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

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 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 rajzok világa öt részből áll, és ösz-
szesen több mint húsz különböző kawaii je  - 
lenetet tartalmaz. Az első három részben 
a rajzok megalkotását lépésről lépésre fo- 
gom bemutatni, hogy ráérezz a dolog ízére  
– ebben az Alaplépések és a Gyakorlás lesz - 
nek a segítségedre. A negyedik részben 
olyan jelenetek vannak, amelyek segítsé-
gével még jobban elmélyedhetsz az alaplé-
pésekben, az ötödik rész pedig azt mutatja 
be, hogyan hozhatsz létre adott formá ban 
elrendezett jeleneteket.

Mindegyik részben találsz olyan oldala-
kat is, ahonnan további ötleteket meríthetsz, 
illetve ki is színezheted az itt látható rajzo-
kat. A könyv végén van egy Játsszunk! című 
rész, ahová böngészők kerültek – ha kedved 
tartja, ezeket is színezd ki!

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 karak-
tereket megrajzolod papíron, majd beszken-
neled, 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!

Hogyan használd ezt a könyvet?
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1.  Vázlatkészítés

ALAPLÉPÉSEKFelhők

Karakter  (Tanuld meg, hogyan kell megrajzolni a lenti felhőt!)

3. Részletek megrajzolása

2.  Körvonalak kihúzása

Hogyan rajzolj felhőt? 

1.  Rajzolj egy csiga-
vonalat (spirált)!

2.  A csigavonal két  
oldalára rajzolj két- 
két kagylóvonalat!

3.  Folytasd a kagyló-
vonalak rajzolását 
különböző méretű 
ívekkel, amíg el nem 
készül a felhő!

4.  Most rajzolj neki cuki 
arcot!

Gyerünk, 

próbáld meg 

te is! 
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ALAPLÉPÉSEK

Karakterek  (A megrajzolásukhoz lapozz a 119. oldalra!)

2.  Körvonalak kihúzása

1.  Vázlatkészítés

Gombák

3.  Részletek megrajzolása

A. B.

C. D.

Kezdes
z 

belejö
nni!  
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GYAKORLÁS

1.  Ezt a jelenetet felülről indítjuk 
és lefelé fogunk dolgozni. Elő-
ször is, rajzold meg az A jelű 
karaktert a bal felső sarokban!

2.  Tőle jobbra rajzolj még egy 
ilyen karaktert úgy, hogy  
a kalapja egy kissé az elsőé 
„mögött” legyen!

3.  A két első gombától jobbra 
rajzold meg a B jelű karaktert!

4.  A 3. lépésben megrajzolt gom-
ba szára „mögé” rajzolj egy 
saját tervezésű gombát, hogy 
kitöltsd a kalapja alatti teret!

5.  Most töltsd ki a 3. lépésben 
megalkotott gomba bal ol-
dalán lévő teret a C jelű ka-
rakterrel!

6.  Az imént megrajzolt nagyobb 
gomba bal oldalára rajzold 
meg a D jelű karaktert!

10. E gomba bal oldalára rajzold 
meg a D jelű karaktert!

11.  A jelenet bal alsó sarkát zárd 
le egy saját tervezésű karcsú 
gombácskával.

12.  Végül dolgozd ki a karakte-
rek apróbb részleteit, vagy 
helyezz el további vicces 
elemeket a jelenetben!

7.  Egy kicsivel lejjebb, a jobb ol-
dalra rajzold meg ismét a C jelű 
karaktert! Ennek a gombának 
a szára jelöli ki a jelenet alsó 
vonalát.

8. E gomba kalapja alatti teret 
egy kisebb méretű, saját terve-
zésű gombával töltsd ki! Az én 
gombám egy kicsit szégyenlős.

9. A 7. lépésben megrajzolt gom-
ba kalapjának bal oldala alatti 
teret töltsd ki egy újabb saját 
tervezésű gombával!




