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Benodigd materiaal:

Linoleumplaat
Speciale wals
Werkblad of een andere 

Benodigd gereedschap:

Drukpers 
Vouwbeentje of lepel

BASISINSTRUCTIES LINOLEUMDRUK

Met linosnede kun je fantastische prenten drukken. Versier bladwijzers, kaarten, 
schilderijen, cadeauaanhangers enzovoort. Hier vindt je de instructies hiervoor: 

Zo wordt het gedaan: 

Schets het gewenste motief met een potlood op de linoleumplaat en trek de lijnen vervolgens 
met een permanente marker na. Je kunt natuurlijk ook een afbeelding van een voorbeeld over-
trekken. Let op: het motief wordt later in spiegelbeeld afgedrukt. 

Nu moet je het motief met een linoleumsnijgereedschap (guts) uitsnijden. Druk het mes in het 
linoleum en snijd voorzichtig rond het onderwerp. De contouren moeten verhoogd zijn, omdat 
deze later worden gedrukt. Zorg ervoor dat je altijd 
van het lichaam af werkt, zodat je jezelf niet verwond. 

Wanneer je klaar bent met het uitsnijden van het mo-
tief, komen we bij het opbrengen van de verf: 
Meestal wordt slechts een kleur afgedrukt, in ons ge-
val is het blauw. Je kunt echter ook een andere kleur of 
verschillende kleuren opbrengen. 

Afbeelding  :
Breng de verf eerst op een gladde ondergrond (bij-
voorbeeld een kunststof plaat, een tegel, glazen plaat, 
enz.) aan. Rol de wals zolang heen en weer, totdat het 
met een gelijkmatige laag verf bedekt is. De hoeveel-
heid van de verf is erg belangrijk: als je te weinig verf 
hebt, kan de afdruk er vaag of wolkachtig uitzien, met 
te veel verf, “vervuild” het motief en de kleur loopt 
over de randen. 

stevige onderlegger
Linoleum snijgereedschap
Linoleum drukverf

 Verf opbrengen

 Het motief inkleuren
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Afbeelding :
Met een beetje druk wals je de verf op het linoleum-
motief. Rol van beneden naar boven, maar ook van de 
zijkanten uit rollen. Breng steeds weer een beetje verf 
op, zodat de opbrengst mooi gelijkmatig is. 

Afbeelding :
Nu komt het afdrukken: 

Neem een stevig stuk papier en plaats het voorzichtig 
op de linoleumplaat. Zorg ervoor dat het papier niet 
beweegt, anders wordt het met verf besmeurd. 

Afbeelding :
Nu moet je met behulp van een pers het papier stevig 
op de linoleumplaat drukken. Als je geen pers hebt, 
druk je met een lepel of een vouwbeentje in cirkel-
vormige bewegingen over de gehele afbeelding. Dit 
doe je steeds met dezelfde druk en zolang, totdat je 
het gevoel hebt, dat het motief volledig op het papier is 
afgebeeld. 

Afbeelding :
Nu kan het papier worden verwijderd en klaar is je lino-
leum afdruk. U kunt de plaat zo vaak gebruiken als je 
wilt, je hoeft alleen de „sjabloon“ te reinigen en opnieuw 
in te kleuren met verf. 

BASISINSTRUCTIES LINOLEUMDRUK

  Papier opleggen

   Drukken

  Verwijderen




