Pilot parallel pen
De Pilot Parallel is mijn favoriete schrijfinstrument. Misschien wordt dat ook van jou. Als je
van het Gotischschrift of een ander type kalligrafie met platte pen houdt, weet je al dat dit
hulpmiddel een belangrijke plaats in je schrijfarsenaal inneemt. Sinds ik mijn eerste blauwe
6MM Parallel oppakte, heb ik gezocht naar manieren om de grenzen te verleggen waar dit
ongelooflijke hulpmiddel toe in staat is. En daar gaat dit artikel over.

Voordat we erin duiken, sta me toe om snel een kort stukje te maken. Sommige van deze
bewerkingen vereisen permanente aanpassingen aan uw Parallel, wat kan leiden tot de definitieve
ondergang van uw Parallel als u dit niet goed doet. Hoewel ik onderzoek en experimenten
aanmoedig, ga je voorzichtig te werk op eigen risico.
De Pilot parallels zijn in 4 maten te verkrijgen

De Opbouw van de pen
We proberen om door te begrijpen van de pen, de prestaties te verhogen. Laten we de onderdelen
eens goed onder de loep nemen. Hiermee kun je de problemen met de inktstroom voorkomen
De parallelpen is een betrekkelijk eenvoudige vulpen en bestaat uit de volgende onderdelen
In wezen is de Parallel een relatief eenvoudige vulpen. Het bestaat uit de volgende afneembare delen:

1) De penpunt (nib): dit is de roestvrijstalen punt die uw inkt voedt. Kortom, het zijn twee parallelle
stukken roestvrij staal waarin de inkt vloeit. Terwijl u de punt op het oppervlak drukt, wordt door de
capillaire werking de inkt op een gelijkmatig verdeelde manier.

2) Reservoir: Dit is het hart van de Parallel. Het reservoir is de dikke buis in uw Parallel die inkt
opneemt en via een aantal getrapte plastic ringen verspreidt. Beschouw deze ringen als minidammen
die de inktstroom vertragen, zodat deze geleidelijk aan de penpunt kan worden ingevoerd zonder
deze met inkt te overspoelen, wat anders een puinhoop zou maken.
3) Het reservoir bestaat eigenlijk uit twee delen; de buitenste buis en de interne inkttoevoer. Meer
details over deze items zijn te vinden in het gedeelte schoonmaken.
4) Inktpatroon: dit is de dunne plastic buis waar de inkt leeft. Het is een eenvoudige cilinder met een
kleine metalen bal (voor het mengen van de inkt wanneer de pen wordt geschud) en een plastic stop
(om de inktstroom naast het reservoir verder te regelen).
5) Penbody: dit is de holle schaal die op het reservoir wordt geschroefd en de cartridge-invoer
inkapselt.
6) Pen Cap: Dit is het gekleurde plastic dat op de behuizing wordt geschroefd om de punt te
bedekken. Het lijkt misschien niet belangrijk, maar sluit het goed af om uitdroging te voorkomen! De
kleur is ook een handige indicator voor de grootte van de penpunt wanneer u meer dan één grootte
van een parallel hebt.

Reiniging
De Pilot Parallel wordt geleverd met twee handige kleine gereedschappen. Een daarvan is de
spoelbalg. Dit is een eenvoudig stuk plastic waarmee je water door het reservoir kunt spoelen. Hier is
hoe het te doen:

Pilotparallel reinigen
Gebruik de spoelbalg om inkt uit het reservoir van de Pilot Parallels te verwijderen
Verwijder het penlichaam, de pendop en de inktcartridge zodat u alleen het reservoir overhoudt.

Steek het open uiteinde van de spoelballon in de opening waar de cartridge normaal wordt geplaatst.
Dompel de punt van de pen in een watervat (kop of drinkglas).
Knijp continu in de spoelbalg. Hierdoor ontstaat een vacuüm dat water door het reservoir opzuigt en
het via de punt naar buiten duwt.
Leeg spoelbalg, vul het opnieuw en herhaal stappen 3 en 4 totdat het water helder is.
Op dit punt hebt u het grootste deel van de inkt in het reservoir uit de pen gespoeld en effectief
gereinigd.

Er zit echter nog steeds water in het reservoir, waardoor de inkt de eerste paar minuten van het
schrijven met de pen kan verdunnen. Dus nog een optionele stap die u kunt nemen, is het reservoir
demonteren en de reservoirbuis en interne inkttoevoer drogen. Meer details hierover zijn te vinden in
de volgende sectie.

Grondige reiniging
Soms moet er grondiger worden schoongemaakt om uw pen in goede staat te krijgen. Dit scenario is
bijna altijd het gevolg van het gebruik van een inkt die mogelijk te zwaar is voor de Parallel. Als je
experimenteert met niet-parallelle inkten en je kunt het niet laten schrijven (meer over het gebruik van
verschillende inkten hieronder), moet je de pen een diepe schoonmaakbeurt geven voordat je er weer
mee kunt schrijven.

Voordat u de pen reinigt met behulp van de volgende instructies, verwijdert u de penbehuizing en de
inktcartridge (als deze niet leeg is).

De penpunt reinigen

De penpunt van de Pilot Parallel kan uit het reservoir worden verwijderd door deze recht naar buiten te
trekken. Je kunt je vingers gebruiken om dit te doen, of als je geen goede grip krijgt, trek het dan
voorzichtig met een tang.

Zodra de punt is verwijderd, moet u ervoor zorgen dat u deze niet te veel buigt. Te veel stress kan
ervoor zorgen dat het ongewenst kromtrekt, wat de prestaties kan beïnvloeden.

Laat het vervolgens onder warm water met een doorweekte papieren handdoek. Wees hier
zachtaardig. Het doel is om opgedroogde inkt van de binnen- en buitenranden van de parallelle platen
te krijgen. Als de papieren handdoek niet werkt, gebruik dan uw vingernagel om overgebleven
opgedroogde inkt te schrapen.

Leg de schoongemaakte penpunt opzij om te drogen.

Wat is dat kleine plastic flappy ding?
Je hebt je misschien afgevraagd wat de kleine zwarte film is die bij je Parallel is geleverd. Houd het
Vast! Het is best handig.

Simpel gezegd, als uw penpunt een beetje droog of korstig wordt, OF als u papierdeeltjes opneemt
met de randen van uw punt, is dit ding gewoon bedoeld om tussen de twee platen van de punt van uw
Parallel te worden geplaatst om overtollige rommel te verwijderen .

Het reservoir reinigen
Hoewel het reinigen van het reservoir met de spoellamp effectief is, geef ik er eigenlijk de voorkeur
aan het reservoir te demonteren en handmatig te reinigen. De meeste mensen weten niet dat je dit
stuk eigenlijk uit elkaar kunt halen.

Om te demonteren, trekt u aan het stuk plastic dat de gleuf bevat waarin de punt is geplaatst. Houd de
buis van het reservoir met de andere hand vast, draai en trek om de twee stukken te scheiden. Als het
echt vastzit aan gedroogde inkt, kunt u ook een tang gebruiken.

Gedemonteerde reservoir en penplaat
Schrob het interne inktinvoergedeelte van het reservoir met zeep en warm water met behulp van een
spons of een sponsblok. Hiermee verwijdert u resterende inkt (nat of droog). Maak vervolgens de
reservoirbuis ook schoon met bv een wattenstaafje.

Een inktpatroon reinigen
Als uw cartridge leeg is of als u de resterende inkt wilt verwijderen en opnieuw wilt vullen met een
andere inkt, is het vrij eenvoudig!
Neem een tandenstoker of ongevouwen paperclip en duw de plastic stop naar beneden zodat deze
naar boven draait, waardoor er aan de zijkanten ruimte overblijft voor vloeistof om de cartridge in en
uit te gaan. Wees voorzichtig dat het doseerplaatje niet weggedrukt wordt, want dan gaat de pen
lekken.

Laat de cartridge onder een lichte stroom warm water uit de kraan lopen (een lichte stroom voorkomt
dat de stop terug naar een gesloten positie draait).
Zodra de cartridge vol is, draait u deze om en schudt u het water eruit.
Herhaal stappen 1-3 totdat het reservoir er schoon uitziet en geen water meer bevat.
Vul bij met de inkt van uw keuze (meer informatie over navullen en het gebruik van inkten van derden
hieronder).

Monteer.
Dat is alles om uw pilootparallel schoon te maken. Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn voordat
u het weer in elkaar zet. Anders kan de inkt die u in de cartridge stopt, verdund naar buiten komen
totdat deze tijdens het schrijven door de pen is gegaan.

Om uw cartridge bij te vullen:
Zorg ervoor dat je inkt volledig gemengd is!
Neem een tandenstoker of ongevouwen paperclip en duw de plastic stop naar beneden zodat deze
naar boven draait, waardoor er aan de zijkanten ruimte overblijft voor vloeistof om de cartridge in en
uit te gaan.
Tip: Ecoline is bij uitstek de beste inkt hiervoor
Laat met een pipet inkt in de bovenkant van de cartridge vallen totdat deze vol is. Doe dit langzaam
zodat je het niet per ongeluk overvult en er een puinhoop van maakt.
Plaats de patroon terug in het penreservoir.
Pro-tip: veel inkten worden geleverd in flessen met een druppelaar in het deksel. Bewaar deze voor
wanneer een andere inkt die u gebruikt geen druppelaar heeft. Als u deze zelfstandige druppelaars
gebruikt, zorg er dan voor dat u ze ook schoonmaakt nadat u inkt ermee hebt bijgevuld, zodat u niet
per ongeluk een andere inkt kleurt.
Na verschillende handmatige vullingen begint de stop mogelijk terug te vallen in de behuizing van de
cartridge. Je kunt het gemakkelijk met kleine pincetten weer omhoog trekken voor maximale
navulruimte.

Mijn Go-To-inkten
Als je 10 artiesten vraagt welke inkt ze graag gebruiken (en dat zou je ook moeten doen), krijg je
waarschijnlijk 10 verschillende antwoorden. En geen van hen zal het mis hebben. Het is allemaal een
kwestie van persoonlijke voorkeur.

Dat gezegd hebbende, hier zijn mijn favoriete inkten:

Chartpak's Higgins Black: dit is mijn favoriete zwart. Het is misschien niet de zwartste van zwart,
maar ik ben dol op de consistentie van de inkt. Het zorgt voor een bijna perfecte inktstroom en de
mogelijkheid om scherpe, scherpe lijnen te creëren.
Chartpak's Higgins White: ik zal meer in detail ingaan op het gedeelte over het gebruik van wit en
inkten, maar de Higgins White is nu de enige witte inkt die ik in mijn Pilot Parallel gebruik. Goed
schudden voor gebruik.
Jaques Herbin's 1670 inktlijn: deze inkten zijn een beetje prijzig, maar hun kwaliteit en kleurglans is
absoluut superieur aan elke andere inkt die ik heb gebruikt. Sommige kleuren in deze lijn (zoals de
Émeraude de Chivor en de Rouge Hematiet) hebben metalen stippen die prachtige gouden glans in
uw werk creëren. En afhankelijk van hoe de inkt samenkomt, krijgt u interessante mengsels van toon
en kleur.
Ecoline Watercolor Inks: Prachtige kleuren met verbluffende mengmogelijkheden. Ik heb de neiging
deze inkt te dopen in plaats van mijn cartridge te vullen. Meer details hierover hieronder. Ik geniet
ook van talloze andere inkten, maar het zou me een eeuwigheid kosten om ze allemaal te doorlopen.
Deze kleine selectie bevat echter mijn favoriete arsenaal voor de Pilot Parallel.

Pilot Parallel Eyedropper & Ink Expansion
Ik heb verschillende vragen ontvangen over het omzetten van de Pilot Parallel in een pipet.

Wanneer u een pen in een pipet omzet, laat u de cartridge in wezen helemaal weg en gebruikt u in
plaats daarvan de behuizing van de pen als de inktcartridge. Hierdoor kan de pen aanzienlijk meer
inkt vasthouden, waardoor u deze veel minder kunt bijvullen.
Dit kan vrij eenvoudig met een Parallel worden gedaan. Ik zou je neiging om dit te doen echter
uitdagen door te vragen of je echt zoveel inkt bij de hand hebt? Ik vraag het omdat deze uitbreiding
rommelig kan worden en tot een grote verspilling van inkt kan leiden. Persoonlijk vind ik het
veranderen van het bijvullen van mijn cartridge niet vervelend genoeg om een conversie met
oogdruppels te rechtvaardigen, maar dat ben ik.
In ieder geval is het proces vrij eenvoudig. Zorg er echter voor dat u wat siliconenvet en een plastic
o-ring hebt die goed om de schroefdraden van het reservoir past. Beide zijn absoluut noodzakelijk!
Samen creëren ze een vloeistofdichte afdichting die voorkomt dat de inkt uit het penlichaam lekt.
Schroef het penlichaam los en verwijder de plastic inktcartridge (u heeft dat niet meer nodig).
Breng een royale laag siliconenvet aan rond de buitendraden van het reservoir en de binnendraden
van het penlichaam. Dit zorgt voor een dichte afdichting.
Schuif de o-ring op de schroefdraden van het reservoir en duw deze naar de onderkant van de
schroefdraden (waar de schroefdraden de reservoirbuis raken).
Vul het penlichaam met een druppelaar met de inkt van uw keuze. Vul het helemaal, maar niet
helemaal. Laat ongeveer een centimeter ruimte over voor de draden.
Houd het penlichaam (nu gevuld met inkt) verticaal zodat het niet morst, schroef het reservoir op het
penlichaam helemaal tot aan de o-ring, waardoor het een mooie strakke afdichting krijgt.
Veeg met een natte papieren handdoek het overtollige siliconenvet van de buitenkant van het
lichaam.
Optioneel: Wikkel een paar lagen tape rond de afdichting als extra bescherming tegen lekkende inkt.
De spoellamp gebruiken als een inktpatroon

Als u van het idee van een pipetconversie houdt, maar aarzelt om de sprong te wagen, probeer deze
techniek dan eens. Dit is een heel cool idee dat Maya (Calligraphy by Maya) zag gebruiken. Ze
vertelde dat ze het idee van Edbert Wahjudi kreeg. Hoe dan ook, ze zijn allebei ongelooflijke
kalligrafiekunstenaars, dus zorg ervoor dat je ze bekijkt en wat liefde toont!
Deze techniek omvat het vullen van de spoelbol die bij de Pilot Parallel wordt geleverd met inkt en
het gebruiken als een cartridge (omdat deze perfect op het penreservoir past).
Gebruik de spoelbalg als een uitgebreid Pilot Parallel inktreservoir
Gebruik de spoelbalg als een uitgebreid Pilot Parallel inktreservoir
Deze techniek komt van pas als u de moeite hebt genomen om een unieke inktkleur te mengen en u
niet midden in het stuk wilt opraken (waarbij u mogelijk het risico loopt niet exact dezelfde kleurtint
te mengen) ).
Er zijn een paar factoren waarmee u rekening moet houden als u ervoor kiest om deze techniek te
proberen:
Hoewel de spoellamp zelf op het penreservoir blijft, is deze te groot om over het penlichaam te
passen, zodat de geïmproviseerde cartridge altijd wordt blootgesteld. Het past precies, maar je loopt
nog steeds het risico dat het eraf valt en een puinhoop maakt als het op de verkeerde manier wordt
geslagen. Om deze reden zou ik niet aanraden om in deze staat mee te reizen. Als u het apparaat niet
uit elkaar haalt en schoonmaakt, moet u het op een veilige manier bewaren.
Pas op dat u tijdens het schrijven niet per ongeluk in de balg knijpt. Een zachte knijpbeweging kan de
inktstroom in gang zetten, maar als u te hard knijpt, komt er inkt uit de punt en kan dit uw werk
verpesten.

Kleur mengen met een pilootparallel
Er is absoluut niets mis met werken in zwart-wit, maar de Pilot Parallel heeft ook geweldige
mogelijkheden als het gaat om het werken met kleur.
Probeer enkele van deze technieken uit om wat kleurrijke opwinding in uw werk te brengen.
Patroon mengen
Stel dat u een cartridge hebt die is gevuld met zwarte inkt. Je hebt een redelijk stuk geschreven en de
cartridge is bijna leeg. Tijd voor een nieuwe cartridge! Misschien grijpt u naar een rode cartridge en
plaatst u deze zonder het inktreservoir schoon te maken.
Wanneer u weer begint te schrijven, blijft de inkt zwart. Maar naarmate je door meer inkt vordert,
zul je merken dat de kleur langzaam begint te veranderen in donkere roodtinten, die steeds lichter
worden totdat alle overgebleven zwarte inkt in het reservoir zich door de pen heeft gewerkt.

Het resultaat is een geleidelijke gradatie van de vorige kleur naar de volgende.

Nib Blending
Het effect dat u kunt bereiken met het mengen van cartridges is erg cool, maar u hebt geen controle
over hoe snel de inkt verandert. En daarom zul je op timing en een beetje geluk moeten vertrouwen
als je op zoek bent naar een specifiek effect.
Gelukkig is er een meer gecontroleerd alternatief! Voor deze techniek hebt u minimaal twee
pilootparallels nodig (elk formaat is voldoende), elk geladen met een andere kleurencartridge. Hoe
meer zielen hoe meer vreugd. Als je begint te experimenteren met verschillende kleuren, zul je zeker
combinaties vinden die goed samenwerken.

Raak de penpunten van twee pilootparallels aan om hun kleuren te laten overvloeien
Raak de penpunten van twee pilootparallels aan om hun kleuren te laten overvloeien
Voordat je in een stuk springt, pak je een stuk kladpapier voor wat experimenten.

Wijs een van uw Pilot Parallels aan als uw 'primaire' pen (degene die u tijdens dit hele proces zult
gebruiken).
Trek een paar slagen met uw primaire pen om de inkt te laten stromen. Doe hetzelfde met uw
secundaire pennen.
Neem nu een van uw secundaire pennen en raak de penpunt van deze pen een paar seconden aan
op de penpunt van uw hoofdpen.
Het lijkt er waarschijnlijk niet op dat er iets is gebeurd ... maar schrijf nu met je primaire pen. De
lijnen moeten beginnen met de kleur van de secundaire pen en geleidelijk teruggaan naar de kleur
van de primaire pen.
Dit werkt ongeveer op dezelfde manier als het mengen van cartridges, behalve dat de secundaire
kleur niet door het penreservoir komt. In plaats daarvan bloedt het in de punt van de punt, en
naarmate het verder terug in de punt komt, vermengt het zich met de kleur die uit het reservoir
komt.

Experimenteer met het aanraken van de penpunten op verschillende plaatsen, posities en gedurende
verschillende tijdsperioden. Als je eenmaal een idee hebt gekregen van hoe de kleuren samenwerken
en hoe ze in de penpunt opgaan, kun je een veel meer gecontroleerde toepassing van
kleurovervloeiing bereiken.

Onderdompelen in plaats van de cartridge opnieuw te vullen
Een van de grootste kwaliteiten van de Pilot Parallel is dat het een vulpen is. Je vult het met inkt en je
bent klaar om te gaan. Het werkt echter net zo goed als een pen op basis van een pen met een dippenpunt.
Deze techniek is het meest geschikt als het gaat om het werken met twee of meer kleuren. Het kan
ook een goede manier zijn om een inkt te testen waarvan u aarzelt om uw cartridge te vullen voordat
u zich ertoe verbindt.
Dompel de Pilot Parallel in verschillende inkten om kleuren meteen te laten overvloeien
Dompel de Pilot Parallel in verschillende inkten om kleuren meteen te laten overvloeien
Er is niet veel aan de hand. Dompel de penpunt van uw pen in één kleur, begin met schrijven en
dompel vervolgens de punt in een andere kleur en schrijf wat meer! Mijn favoriete inkten voor deze
techniek zijn de Ecoline Watercolor-inkten. Elke kleur zit op zichzelf in een vat met schroefdop,
waardoor de installatie snel en pijnloos kan worden afgebroken. De kleuren zijn extreem levendig en
omdat ze waterverf zijn, is de manier waarop ze mengen uitstekend.

Verder zijn hier enkele tips om in gedachten te houden:

Houd een kopje water en een papieren handdoek bij de hand. Soms wil je misschien twee inkten niet
kruisen, dus het is de moeite waard om de penpunt schoon te maken en te drogen voordat je naar
de volgende kleur gaat.
Als u cross-dipping inkten gebruikt, kunt u het risico lopen dat u per ongeluk inkt op een ongewenste
manier kleurt, afhankelijk van de kleuren. Als u met rood en oranje werkt, gebeurt dit niet. Maar als
u zwart en geel bent, kunt u het geel beschadigen wanneer u een punt met zwart erin doopt. Om te
voorkomen dat je kleuren worden aangetast, kun je een paar druppelaars vol in een kleiner vat
plaatsen dat je later gewoon weggooit. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw belangrijkste inktpotten
altijd in hun oorspronkelijke kleur zijn.
Witte inkt gebruiken in uw pilootparallel
Kalligrafiestuk met een pilootparallel gevuld met witte inkt
"Welke witte inkt gebruik je?"

Dit is de vraag die ik meer heb ontvangen dan elke andere vraag over mijn kalligrafie. En het is geen
geheim; Higgins White.

Higgins White Ink van Chartpak
In de loop der jaren heb ik geëxperimenteerd met talloze witte inkten. Er zijn er nogal wat daarbuiten
... en helaas zijn veel van hen niet veilig om in je Parallel te plaatsen. Dit komt omdat de meerderheid
van hen op basis van acryl is, en zoals u nu weet, drogen de inkten in uw pen op en hebben ze een
negatieve invloed op de inktstroom van uw pen.
Met de inkten waarmee ik heb geëxperimenteerd, heb ik enkele gemengde resultaten gehad.
Sommige van de acrylverf die ik heb geprobeerd, werken eigenlijk best goed voor zover het de

inktstroom betreft, maar ze drogen in de pen. Andere niet-acrylproducten werken prima voor een
paar slagen, maar ze zijn een beetje te dik om vloeiend door de pen te stromen. Dus ik zou proberen
om een beetje water te verdunnen, maar zelfs slechts een paar druppels maken de inkt te
doorzichtig. Anderen hebben een fantastische inktstroom gehad, maar waren nauwelijks
ondoorzichtig. Wanneer u op een zwart oppervlak schrijft, bloedt het gewoon in het zwart en is het
nauwelijks zichtbaar.

Inconsistente tinten van doorschijnend wit
Ik was niet helemaal ontevreden. Dit kan zelfs enkele nette en gewenste effecten creëren,
afhankelijk van de stijl die je zoekt.

Uiteindelijk ontdekte ik Higgins White en sindsdien ben ik niet meer teruggekomen. Higgins wit is een
ongelooflijke inkt met veel levendigheid op een donker oppervlak. Het kan echter een beetje
kieskeurig zijn. Hier zijn de stappen die ik zou aanbevelen bij het plaatsen van witte inkt in uw
Parallel.

1. Neem je fles Higgins en schud de levende shit eruit. Niet alleen een snelle sake - ik heb het
over 60-90 seconden van intense agitatie.

2. Vul een schone, lege cartridge opnieuw aan de hand van de stappen in het gedeelte over
cartridges handmatig bijvullen.

3. Knijp een paar keer voorzichtig in de cartridge om inkt uit de cartridge in het reservoir te
duwen en vervolgens in de penpunt. Higgins White is iets dikker dan andere kalligrafieinkten, dus het kost iets meer moeite om de inkt met regelmaat te laten stromen.
4. Zet de pen weer in elkaar.
5. Schrijf op een stuk zwart papier met de pen totdat u consistente lijnen krijgt. De lijnen zien er
misschien niet perfect ondoorzichtig uit, maar geef ze een minuut om te drogen (de
levendigheid zal toenemen).
6. Als u nog steeds niet het gewenste resultaat krijgt, schud de pen dan 30 seconden goed en
herhaal stappen 3-5.
Als u klaar bent met schrijven, moet u de dop van de pen helemaal vastdraaien. De volgende keer dat
u de pen gaat gebruiken, is een deel van de witte inkt op de penpunt droog en moet u de penpunt
mogelijk opruimen met de zwarte plastic folie die bij de parallel wordt geleverd en misschien een
natte papieren handdoek. Schud de pen voor gebruik goed gedurende 30 seconden en vul deze op
wat kladpapier. Het zou echter niet zo lang moeten duren om te schrijven als het de eerste keer
deed.

Het beste zwarte papier
Zwart kunstenaarspapier is een relatief nieuw ding. Natuurlijk heb je zwart bouwpapier gezien (blijf
weg - te veel vezels), maar zwart kunstenaarspapier verschilt in die zin dat het zich heel erg gedraagt
als gemengd papier. Er zijn niet zo veel opties die er zijn, maar hier zijn er twee die ik zweer.

OOLY DIY schetsboek

Canson Colorline Black Sketchbook

Zorg er wel voor dat je geen te verdund pigment gebruikt, anders is het moeilijk om volledig
dekkende lijnen te krijgen. Zelfs als je dat niet kunt, zorgen de gestructureerde lijnen nog steeds voor
een leuk effect!

Witte inkt kleuren om dekkende kleuren te mengen
Als het gaat om het werken met dekkende kleuren (met andere woorden, het gebruik van een effen
kleur bovenop een andere kleur zoals je zou kunnen met verf), is het belangrijkste nadeel van de
Pilot Parallel de dunne verdeling van pigment door zijn compacte parallelle penpuntplaten.

Vanwege het ontwerp kan hier niet veel aan worden gedaan. Een bredere verdeling zou leiden tot
een te snelle inktstroom en onnauwkeurige beroertes. Als je het pigment probeert te verdikken,
vloeit het niet. Als je het pigment probeert te verdunnen, wordt het transparant.
We weten echter dat Higgins witte inkt vrij goed werkt als het gaat om ondoorzichtigheid. Dus
hoewel u misschien niet in elke kleurtint een perfect dekkend effect kunt bereiken, kunnen we deze
inkt als basis gebruiken en extra pigment introduceren om het een tint te geven.

Getinte witte en oranje inkt
Begin met de volgende benodigdheden:






Higgins Witte inkt
Gekleurde inkt en / of zeer viskeuze gouache (elke kleur naar keuze)
Mengbeker / pot
Tandenstoker om te mixen
Een pilootparallel

Met een paar druppels van vrijwel elke kleur, zul je merken dat je prachtige pastelkleuren kunt
maken. Deze mooie, melkachtige tinten zien er prachtig uit op donkere oppervlakken. Ik geniet
vooral van de manier waarop pastelkleuren en sinaasappels eruit zien op een donker oppervlak.
Als u diepere tinten zoekt, blijft u inkt toevoegen aan de witte basis. Zorg ervoor dat u een beetje per
keer toevoegt. Het is belangrijk om te onthouden dat u niet-ondoorzichtige inkt mengt met
ondoorzichtige inkt, wat resulteert in niet helemaal ondoorzichtige inkt.
Overweeg een felrode brandweerwagen. Het probleem hier is dat als je te veel rood aan het wit
toevoegt, het ofwel roze of te transparant wordt (dit komt omdat de basis te dun wordt).

Te dun

Te roze

Er zijn twee benaderingen die u in dit scenario kunt nemen.
1. Minimaliseer de hoeveelheid gekleurd pigment waarmee u het wit verdunt door het eerst
zwart te maken met zwart (of gewoon tegen te gaan met een al donkerdere tint).
2. Maak het mengsel weer dikker door wat gouache toe te voegen. Je zou nooit gouache op
zichzelf in de Parallel willen plaatsen, omdat het opdroogt en de binnenkant van de pen
verpest. Het zou echter prima moeten zijn als het wordt gemengd met een combinatie van
inkten.
Je piloot parallel dippen (als alternatief)
In volledige transparantie (geen woordspeling bedoeld), is het mengen van ondoorzichtige inkt nogal
vervelend en zal onvermijdelijk enige proef een fout vereist zijn, afhankelijk van het type kleuren dat
u gebruikt om te mixen en de uiteindelijke toon waarnaar u op zoek bent. Maar met wat geduld is
het mogelijk.
Alternatief, een plastic blokje
voorzien van boorgaatjes die gevuld
kunnen worden. Hierin kan de punt
gedipt worden.
Als dit je te veel gedoe is, kun je de pen altijd recht in een inktpot dopen. Hoewel je misschien geen
consistente kleurtint krijgt, kun je toch een aantal zeer nette kleureffecten bereiken.
Een pilootparallel gevuld met witte inkt in andere kleuren dompelen

Pilot Parallel Ink Flow and Reservoir Modification
Ik zal eerlijk zijn - ik heb een pilootkerkhof. Het zit vol met gebroken pennen van mislukte
experimenten. Sommige werken en andere niet. Maar als resultaat van mijn successen, heb ik een
aantal aangepaste pennen die elk contextueel naar mijn zin presteren. Als u slechts één parallelle
pen heeft, zou ik deze wijziging niet aanbevelen. Aan de andere kant, als je een stel hebt en je wilt er
een opdragen voor gebruik met dikkere, zwaardere inkten, probeer het dan eens!

Nogmaals, de punt bestaat uit twee dunne stukjes metaal die tegen elkaar worden gedrukt. Terwijl
inkt vanuit het lichaam van de pen wordt ingevoerd, vult deze de kleine ruimte tussen deze twee
stukken. Die twee stukken samen op hun plaats houden zijn twee plastic ankers. Deze hack omvat
het verwijderen van een van die plastic ankers.
Als je ooit een automatische pen hebt gebruikt, zul je merken dat de penpunt (ook bestaande uit 2
stukken metaal) een "keerzijde" (de zijkant met de scores) en de "bovenkant" (de gladde kant zonder
scores). U schrijft met de punt naar beneden, omdat dit de inkt helpt door de twee metalen delen
van de penpunt te stromen.

Met andere woorden, de inkt zou niet zo soepel door een automatische pen stromen zonder deze
scores. Dit inspireerde me om een van de plastic ankers uit de Parallel te verwijderen. Hoewel de
mechanica een beetje anders zijn dan die van een automatische pen, dacht ik dat de metalen
stukken niet zo hard tegen elkaar zouden worden gedrukt als er maar één anker aanwezig was. En op
dezelfde manier, zodra een van deze plastic stukjes is verwijderd, schrijf je met de resterende kant
naar boven. Dit zal nog steeds het doel dienen om uw penpunt te verankeren en te voorkomen dat
deze te ver wordt, terwijl toch nog wat extra flexibele actie tussen de twee platen van de punt
mogelijk is, wat resulteert in een verhoogde stroom.

Bekijk de onderstaande afbeeldingen voordat u aan de slag gaat. Dit is waar we naar op zoek zijn. De
parallelle aan de linkerkant heeft de wijziging niet, en die aan de rechterkant wel (let op het
ontbrekende anker). De tweede afbeelding is met de punt opnieuw ingevoegd.

Voor en na zonder penpunt

Voor en na met penpunt ingebracht

Volg deze stappen:
Verwijder de inktcartridge om rommel te voorkomen.
Trek met twee vingers de punt voorzichtig van het lichaam van de pen af om deze te verwijderen en
opzij te zetten
Pak met een kleine tang een van de plastic ankers vast en beweeg het heen en weer totdat het
losschiet.
Plaats de punt terug.

Dat is het! Nu kunt u dikkere inkten laden (probeer Higgins White zeker) en ze zullen veel vloeiender
vloeien in een iets hogere hoeveelheid die minder transparante lijnen zal produceren. Als laatste
opmerking hierover zou ik ten zeerste afraden om beide ankers te verwijderen. Ik heb het
geprobeerd en het werkt niet goed.

Pilot Parallel Nib Modification
Als je je een beetje sluw voelt en een Dremel-achtig hulpmiddel bij de hand hebt, kun je de metalen
punt van de Pilot Parallel aanpassen om een aantal interessante lijnen te bereiken.
Als u bijvoorbeeld een spleet (of meerdere gelijkmatig verdeelde spleten) in de punt snijdt, stroomt
de inkt alleen naar de randen van de punt, wat resulteert in lijnen die uit meerdere lijnen bestaan die
parallel schrijven (dit wordt een ' scroll-stijl).

Een kalligrafiestuk van Jake Rainis met een aangepaste Pilot Parallel-scrollpunt
Als alternatief kunt u een kant van die beitel afronden om een penpunt in regelende stijl te maken.
Dit kan een leuke techniek zijn om meer wilde en vrij gestileerde letters te maken. Of, als u wat
textuur aan de punt wilt toevoegen, kunt u verweerde randen op de punt maken, zodat de inkt
ongelijk verdeeld is, wat resulteert in een meer verontrust uiterlijk (vergelijkbaar met hoe de pen
schrijft wanneer de inkt bijna leeg is) .

Een verscheidenheid aan pilootparallels met aangepaste penpunten

Ik zou aanraden om een paar extra pennen te kopen als je dit wilt proberen. Voor mij was het een
beetje vallen en opstaan, en ik heb gemerkt dat elke pen zich een beetje anders gedraagt. Mijn beste
advies is om geduldig en zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Als je klaar bent, zorg dan dat je wat heel fijn
schuurpapier gebruikt om eventuele ruwe randen glad te strijken.
Kortom, u wilt uw pen verankeren zodat deze niet beweegt wanneer u er met uw gereedschap
naartoe gaat. Ik heb alleen een Dremel met schuurschijf gebruikt, maar elk soort roterend
hulpmiddel dat de toepassing kan leveren, zou goed moeten werken. Nadat je klaar bent, moet je
wat fijnkorrelig schuurpapier gebruiken om achtergebleven bramen of scherpe randen weg te
schuren.
Voordat u doorgaat en dit doet, zijn hier een paar dingen om in gedachten te houden:
Draag een veiligheidsbril. Scherpe metalen stukjes die tijdens het boorproces loskomen, voelen niet
goed in uw ogen!
Zorg ervoor dat je pen leeg is en dat de punt schoon is, anders kun je een behoorlijk puinhoop maken
met al die vliegende inkt!
Zorg ervoor dat de pen tijdens het proces is beveiligd. Een vice grip is ideaal, maar als u er geen hebt,
kunt u overwegen om iemand te vragen de pen ingedrukt te houden terwijl u boort.
Het aanpassen van mijn parallelle pennen heeft een hele nieuwe wereld geopend op het gebied van
het soort letters dat ik kan maken. Ik hoop dat het hetzelfde voor u kan doen!

Grunge en textuur maken met uw pilootparallel
Afgezien van het schrijven van de letters zelf, is een van mijn favoriete aspecten van kalligrafie het
verwarren om het een textuur in grunge-stijl te geven. Het is niet alleen leuk en gemakkelijk, maar
het geeft ook een uniek leven en textuur aan je werk. En als je van blackletter zoals ik houdt, is er
niets beters dan een stoer ogend script nóg grimmiger te maken!

De Pilot Parallel biedt twee uitstekende manieren om uw werk smaakvol in de war te brengen. Zorg
er wel voor dat u deze op kladpapier probeert om een indruk te krijgen van het resultaat voordat u
het op afgewerkt werk toepast.

Sommige inkten (zoals wit) vereisen iets meer kracht omdat ze dikker zijn. Evenzo hebben dunnere inkten
minder nodig. Experimenteer met de hoek waarin u blaast, hoe hard u blaast, hoe dicht uw mond bij uw punt is
en hoe dicht de punt bij het papier is. Dit kan wat oefening kosten om goed te doen, maar als je er eenmaal
gevoel voor hebt, is het vrij eenvoudig.

Als u na een paar slagen inconsistente resultaten krijgt, komt dit waarschijnlijk omdat u de meeste inkt uit de
punt hebt geblazen. Schrijf met de pen op kladpapier om de penpunt opnieuw te primen. Als alternatief kunt u
experimenteren met de pen omlaag houden zodat er een meer continue inktstroom is.

flicking
De veegtechniek is ook vrij eenvoudig en zal resulteren in grotere inktdruppels dan de blaastechniek.
Houd uw pen boven het papier en gebruik een tik van uw pols om de pen als een zweep te kraken. Het kan een
paar opeenvolgende slagen nodig hebben om de inkt eruit te laten komen (dit hangt af van de consistentie van
de inkt). Het resultaat zou grotere inktdruppels moeten zijn die de pagina willekeurig verspreiden.Blazen

Dit klinkt waarschijnlijk een beetje raar, maar ik beloof dat het werkt. Houd de pen rechtop voor uw werk met
de punt loodrecht op uw lippen. Breng uw mond zo dicht mogelijk bij de penpunt (tenzij u echt van de smaak
van inkt houdt) en geef hem een snelle, krachtige windstoot. Als je dit correct hebt gedaan, moet het papier
worden geladen met een aantal kleine spikkels.

Aanvullende experimenten
Het gebruik van een van deze technieken (of een combinatie van beide!) Resulteert in een mooie
variëteit aan textuur op de pagina.
Je kunt deze textuur ook met andere kleuren toevoegen. Een faux 'bloedspetter' waarbij u rode inkt
op een witte pagina projecteert die zwart schrift bevat, ziet er cool uit.
Een van mijn favoriete effecten is om witte en zwarte inkt te blazen en om te zetten in zwart-wit
werk (zwarte inkt op wit papier of witte inkt op zwart papier). Dit resulteert in een reductieve
verweerde look.

Organisatie Uw Pilot Parallel Collection
In het begin denk je misschien dat je maar een paar nodig hebt (en misschien heb je gelijk - daar is
niets mis mee!). Maar als / wanneer je een verslaafde wordt (maak je geen zorgen - je bent zeker niet
alleen), heb je waarschijnlijk veel Pilot Parallels verzameld.

Persoonlijk vind ik het leuk om een hoop bij de hand te hebben, zodat ik geen werk hoef te doen als
het gaat om een schrijfsessie. Dit is bijvoorbeeld wat ik meestal bij de hand heb en op elk gewenst
moment klaar ben om te gaan:

Alle vier de maten in verschillende kleuren.
Drie grotere formaten geladen met witte inkt.
Twee grotere formaten geladen met verdunde zwarte inkt (voor die mooie grijze tonen).
Twee grotere maten schoon en leeg (om te dompelen).
Een willekeurige reeks aangepaste tips die elke combinatie van inkten kunnen bevatten.
Zoals je ziet, zijn dat nogal wat pennen. En als ze op een slimme manier zijn georganiseerd, is het een
aanzienlijke verspilling van tijd om te ontgrendelen om te zien met welke pen u mogelijk te maken
heeft.

Pilot Parallels georganiseerd door labels

Pilot Parallels georganiseerd door labels
Er is geen goede of foute manier om uw pennen te ordenen. Het is echt een kwestie van wat het
beste voor u werkt. Maar hier zijn een paar ideeën die u misschien nuttig vindt:

Plak / wikkel een klein stukje plakband op / rond de dop of het penlichaam met een geschreven
etiket of kleurstaal van het inktmengsel van de pen.
Categoriseer uw pennen op een manier die het meest logisch is voor uw use case en bundel ze met
een rubberen band. U kunt het rubberen bandje ook dienovereenkomstig labelen.
Koop een penorganizer of Artbin-draagtas met opgedeelde secties waarin u uw pennen
overeenkomstig kunt groeperen. * Markeer de penpunt met Sharpie als een indicatie van de manier
waarop de penpunt is gewijzigd.
Een andere handige organisatietechniek is om gaten in het penlichaam te boren zodat u de
inktcartridge kunt zien (evenals de gevulde capaciteit). Hiermee kunt u snel een idee krijgen van de
inkt waarmee u werkt.

