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Linosnede
De linosnede is een hoogdruktechniek en is onderdeel van de praktische kunstklassen. Het toont duidelijk contouren en gladde oppervlakken c.q. bij dun ingekleurde gespikkelde structuren. Linosneden kan men voor het afdrukken van tafel- en
wenskaarten, wanddecoratie,
posters, voor het bedrukken
van textiel enz. gebruiken.

Materiaal

linoleumplaat
werkblad van polystyreen
voorsnijmes
guts
geitevoet
speciale wals
inkt (drukverf)
papier
plakband
eventueel linoleum drukpers

Linoleum

Linoleum:

Linoleum moet een schoon oppervlak hebben en mag geen beschadigingen of vervormingen hebben. De
dikte van het materiaal moet ten
minste 3 mm bedragen.

Gereedschap

Gereedschap:
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Als gereedschap heb je nodig een voorsnijmes,
linoleumguts, linoleum geitenvoet. De snijdiepte
moet maximaal twee derde (2/3) van de linoleumdikte bedragen. Werk met alle gereedschappen
altijd in de richting WEG VAN HET LICHAAM!

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Linosnede

Alles wat in het gedrukte beeld zwart moet verschijnen, blijft staan. Alles wat wit (niet bedrukt)
moet worden, wordt uit de linoleumplaat gesneden.

Skizze
Schets:

Ontwerp met potlood een schets op een vel papier - houdt daarbij al rekening met alle details.
Trek het ontwerp over op transparant papier.

Übertragen
Overbrengen van de schets:

Plaats een carbon papier op het linoleum en het transparante papier er omgekeerd bovenop. Zet
alles vast met plakband. Breng de tekening met een potlood op het linoleum over.

Schneiden
Snijden:

Leg de linoleumplaat op een werkblad en snijd het motief uit. Het linoleum kan gemakkelijker worden gesneden als je het beetje verwarmd. Let bij het snijden op, dat de randen van het staand
blijvende gebied niet worden ondermijnd. Snijd altijd van het lichaam weg!

Die
Schnittweisen
De manier
van snijden:

De witte lijn snede is de makkelijkste manier van snijden. Snijd het motief met het gereedschap
in het linoleum. Het effect is dat er een witte tekening op een zwarte achtergrond ontstaat.
De zwarte lijn snede is het tegenovergestelde van de witte lijn snede. Laat alle lijnen van het motief staan, terwijl je alle overige, inclusief de achtergrond wegsnijdt. Er is enige ervaring vereist,
om zo een dergelijke nette snede te maken.
De zwarte ﬁguur snede komt aanvankelijk overeen met de witte lijn snede: ga met je gereedschap
langs de ﬁguurtjes, verwijder vervolgens ook de achtergrond.
Bij de witte ﬁgurensnede worden niet alleen de lijnen, maar de volledige ﬁguurtjes weggesneden
en blijven wit, ze verschijnen dus negatief.
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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Linosnede
Papier
Papier:

Voor een linosnede kan gebruik worden gemaakt van alle goed
absorberende soorten wit en gekleurd papier.

Druck

Drukken:

Breng een beetje inkt op een glad oppervlak (bijvoorbeeld glazen plaat) en verdeel deze vervolgens met een verfroller (wals).
Rol over de gehele linoleumsnede in alle richtingen tot het goed
gekleurd is.
Leg het vel (papier, doek ,...) op de gekleurde linoleumsnede en
druk hem voorzichtig met de palm van de hand aan. Leg er een
of meerdere vellen papier ter bescherming over. Voor verdere
drukken kun je gebruik maken van een vouwbeentje of een tweede, schone rubberen roller (wals). Voor grotere oplages is een
handdrukpers aan te bevelen: door de instelbare wals, kun je de
druk individueel instellen en het effect van de linosneden neemt
aanzienlijk toe.

Stoffdruck

Afdrukken op stof:

Gebruik speciale verf! De materialen moeten vrij zijn van appretuur (afwerking)! Span de stof over een vlakke ondergrond
die je van te voren van een zachte doek of krant hebt voorzien.
Voor het bedrukken van het materiaal wordt nu het gekleurde
linoleum van boven op de stof gedrukt en met een extra effect
(houten hamer) „gedrukt“.

© Aduis

Veel plezier met deze geweldige techniek!

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

