Plakat med
blokktrykk
Lag dig egen plakat med blokktrykk. Bruk
linoleumstrykk, som også kalles blokktrykk,
fordi trykkplatene er delt opp i flere deler.
Bestem deg for om streken eller det rundt
skal skjæres vekk. Skjær ut trykkplaten av
linoleum og svert de høytliggende områdene
med valse. Trykk deretter motivet på et ark
akvarellpapir. Vær oppmerksom på, at trykket
blir speilvendt, hvis det inngår tekst.

Inspiration: 16129
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Skravèr baksiden av motivet med
oljepastell, for brukes en blyant er
overførselen vanskelig å se.

Sett motivet fast på skjæreplaten med
malertape. Tegn motivet over ved å
tegne opp motivet med en blyant og et
fast tryk.
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Tegn opp motivet med permanent tusj.
Unngå å gni ut oljepastellen ved å dreie
platen, så du jobber fra kanten.

Skjær vekk motivet. Velg eventuelt også
å skjære vekk bakgrunnen. Start med
den lille kniven. Sett den ned i
trehåndtaket ovenfra. Start med å skjære
langs streken og alle de fine detaljene.
Skjær vekk fra deg selv og gjerne langs
motivet.
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Skift kniv og utnytt de forskjellige
knivenes bredder. Skift kniven ved å
skubbe kniven opp av håndtaket med
pinnen.

Tegn blomstene over på linoleumsplaten
på samme måte. Lag de som 5 små
trykkplater. Fjern bakgrunnen på de små
blomsterstemplene, så motivene blir
igjen.
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Her er blandingsforholdene på
malingen:
Grå: ½ hvit + ½ svart
Rosa:
1 ts. hvit + 1 dråpe rød + ½ dråpe
svart
Mørkerød: 1 ts. rød + 1 dråpe svart

Rull malingen ut på en malerplate. Rull ut
malingen i et jevnt tynt lag på valsen.
Unngå for mye maling, så det ikke
kommer ned i det utskjærte motivet.
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Rull deretter malingen ut i et tynt og jevnt
lag på linoleumsplaten.

Rull både den ene veien og den andre
veien. Påfør valsen mere maling. Vær
forsiktig så trykket blir fint.
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Legg papiret forsiktig ned på
linoleumsplaten. Fest papiret med tape,
så det ikke rører seg rundt. Rull og press
hardt på papiret med en ren valse eller
eventuelt en kjevle.
Tips: Bruk
akvarellpapir og fukt papiret, så blir
trykket finere. Tørk over med en oppvridd
kludt før trykk.

Lag blomster og printer med trykk, når
printet er tørt. Print støvdrager, når de er
tørre.

Skabelon
Print sjablongen her.

