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Knutselidee

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Benodigd materiaal:
Linoleumplaat wit papier
Carbonpapier
Linoleum drukverf in blauw
glazen plaat enz als onderlegger

Benodigd gereedschap:

Linoleum gereedschap
Wals
Potlood

Linoleum vis 
Het werken met linoleumplaten is voor alle leeftijden geschikt. Men kan mooie kunstwer-
ken vormen, maar heeft er niet veel spullen voor nodig. Aduis wenst je veel plezier bij het 

maken! 

Teken als eerste een vis met een potlood 
voor op een wit vel papier. 

Daarna breng je hem met een stuk carbonpapier 
over op de linoleumplaat. 

Nu kun je beginnen met de vis met een 
stuk linoleumgereedschap te bewer-
ken. 

De plaatsen die verhoogd zijn worden uiteindelijk 
afgedrukt. Hier op de afbeelding, wordt de hele 

vis uitgehold, zodat de vis wit tevoorschijn komt. Je 
kunt natuurlijk ook alleen de contouren verwijderen. Zo 
verschijnt je vis uiteindelijk in een blauwe kleur en de 
contouren blijven wit. 
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Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Rol met de wals over de linoleumplaat en breng de verf mooi 
gelijkmatig aan. 

Nu druk je een stevig, wit stuk papier krachtig op de linoleum-
plaat. Hier kun je ook gebruik maken van een wals (natuurlijk 
een, die nog niet met verf bedekt is). 

Tot slot moet je het papier er nog afhalen en klaar is je lino-
leumdruk. 
De sjabloon kun je natuurlijk vaker gebruiken, je moet hem 
echter steeds met water reinigen.

Verf aanbrengen: 

Nu breng je de kleur eerst op een vlakke ondergrond (bijvoor-
beeld een glazen plaat) aan. Daarna rol je de wals heen en weer 
totdat deze gelijkmatig met verf bedekt is. 
Tip: Zorg ervoor dat je de juiste hoeveelheid verf hebt, want 
als je teveel verf gebruikt, loopt ze over de randen, als je te 
weinig gebruikt, ziet je druk er bleek en kleurloos uit. 
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