Een lijntekening en vlakken drukken
Wat moet je kunnen?
Fotografisch belichten en films maken, dekkende en transparante inkt mengen, verschillende drukgangen passend over
elkaar heen drukken.

Wat moet je voorbereiden?
• Zoek een lijntekening (een tekening zonder grijstonen)
of - beter! - maak er zelf een met oostindische inkt of een
goed zwarte pen of tekenstift. Voor dit voorbeeld is een
prachtige tekening van mijn cursist Emma gebruikt. Zorg
dat de tekening goed zwart-wit is, of zorg daarvoor door ‘m met hoog contrast te kopieëren of scan de tekening en doe het op
de computer.
• Maak vlakken die een deel van je tekening opvullen, of juist delen eromheen. Bedenk hoeveel verschillende vlakken je wilt gaan
gerbruiken. Teken die vlakken in zwart (vormen kun je op de lichtbak overtrekken van de tekening) of knip ze uit in papier (dan
kun je met de papiersnippers belichten).Hier zijn de vlakken voor film 1 en 2 netjes “binnen de lijntjes” gedaan, voor het derde vlak
is met opzet een grovere geknipte vorm gemaakt.
• bedenk een of meer kleurcombinaties voor de drukgangen.

film 1 eerste kleurvlak

zeef belichten en drukken
▼

drukgang 1 een vlak eromheen benadrukt de vorm van
je tekening, een cirkel o.i.d.
om je tekening heen is minder
saai dan een rechthoek.

film 2 tweede kleurvlak

zeef belichten en drukken
▼

drukgang 2

film 3 derde kleurvlak

zeef belichten en drukken
▼

drukgang 3
transparante inkt, omdat je
over de andere kleuren heen
drukt.

film 4 lijntekening

zeef belichten en drukken
▼

drukgang 4
Als laatste de lijntekening

tips
• Experimenteer met verschillende kleuren inkt en papier. Laat een drukgang weg of druk er een dubbel af, precies of iets ernaast.
• Gebruik voor een meer schilderachtig effect in één of meer drukgangen i.p.v. één kleur inkt meer kleuren tegelijk of monoprint.
• Dek je zeef desgewenst nog extra af met papieren sjablonen of met tape om met dezelfde zeef verschillende kleurvlakken te
drukken.

alleen drukgang 1 en 4

drukgang 1, 2 en 4

De vier drukgangen maar met verschillende kleuren
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Een foto en kleurvlakken drukken
Wat moet je kunnen?
Fotografisch belichten en films maken, dekkende en transparante inkt mengen, verschillende drukgangen passend over
elkaar heen drukken.

Wat moet je voorbereiden?
• Zoek een foto of neem een eigen foto. Maak de foto zwartwit met zo min m0gelijk grijstonen (gekopieerd met hoog
foto, zwart-wit met grijstinten
contrast, of op de computer ratseren of zwart-wit afbeelding van maken).
• Maak vlakken die een deel van je tekening bedekken Bedenk hoeveel verschillende vlakken
je wilt gaan gerbruiken. Teken die vlakken in zwart (vormen kun je op de lichtbak overtrekken van de tekening) of knip ze uit in papier (dan kun je met de papiersnippers belichten). laat
eventueel ook de vlakken over elkaar heen steken.
• bedenk een of meer kleurcombinaties voor de drukgangen.

detail, gerasterd op de computer

detail, veel contrast, zonder raster
film 2

film 1

zeef belichten en drukken
▼

drukgang 1
blauw

film 3 gerasterde foto

zeef belichten en drukken
▼

drukgang 2
transparant oranje inkt

zeef belichten en drukken
▼

drukgang 3
paars, met transparante inkt mmengt de
kleur met de achtergrond kleuren.

tips
•
•
•
•

Laat je kleurvlakkenm overlappen zodat de kleuren met elkaar kunnen mengen.
Experimenteer met verschillende kleuren inkt en papier. Druk een drukgang dubbel af, precies erop of juist blekker iets ernaast.
Gebruik voor een meer schilderachtig effect in één of meer drukgangen i.p.v. één kleur inkt meer kleuren tegelijk of monoprint.
Dek je zeef desgewenst nog extra af met papieren sjablonen of met tape om met dezelfde zeef verschillende kleurvlakken te
drukken.

met verschillende kleuren
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Voor het “Warhol effect”: met een hoog contrast foto (wel zwart-wit maar geen raster).

Een hard contrast foto gecombineerd met een lijntekening en een transparant vlak
Wat moet je kunnen?
Fotografisch belichten en films maken, dekkende en transparante inkt
mengen, verschillende drukgangen passend over elkaar heen drukken.

Wat moet je voorbereiden?
• voor film 1: Zoek een foto uit die je als ondergrond wilt gaan gebruiken. Maak
de foto zwart-wit met zo min m0gelijk grijstonen (gekopieerd met hoog
contrast, of op de computer).
• voor film 2 en 3: Zoek een lijntekening (een tekening zonder grijstonen) of beter! - maak er zelf een met oostindische inkt of een goed zwarte pen of
tekenstift. Probeer een of meer losse vormen te tekenen, zoals de octopus
hier, maar je kunt bijvoorbeeld ook drie sportschoenen op een rij tekenen. Je
tekening wordt film 3.
• voor film 2: trek de losse vormen over en maak er een gevuld zwart vlak van, of knip de vorm(en) uit in stevig papier.
• Zorg dat de grootte van foto en tekening + vulling bij elkaar passen en een mooie compositie vormen (bekijk op de lichtbak).
• bedenk een of meer kleurcombinaties voor de drukgangen.
film 1

film 2

zeef belichten en drukken
▼

drukgang 1
De foto in roze (of een andere kleur).
Maak je kleur niet te donker, anders valt
je tekening straks te veel weg.

tips

film 3

zeef belichten en drukken
▼

drukgang 2
Het vlak schter de lijntekening. afdrukken met transparante inkt. De inkt kan
meer en minder transparant zijn, in elke
kleur die je wilt,maar een te dekkende
inkt neemt misschien teveel van je achtergrond weg.

zeef belichten en drukken
▼

drukgang 3
Druk de lijntekening in deels of helemaal
dekkende inkt, gebruik donkere kleuren,
maar probeer ook eens een lichte , dekkende en afstekende kleur

• Als je toch bezig bent, maak dan wat meer afdrukken en experimenteer met verschillende kleuren en verschillende transparanties van je inkten.
• Maak ook één of meer drukken op gekleurd papier, gebruik ook witte inkt.
• gebruik voor een meer schilderachtig effect in één of meer drukgangen i.p.v. één kleur inkt meer kleuren tegelijk of monoprint.
• Gebruik voor de achtergrondfoto geen rechthoekige foto maar knip een losse vorm uit de foto, dat maakt het beeld spannender.
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Een (gerasterde) foto gecombineerd met een lijntekening en een transparant vlak
Wat moet je kunnen?
Fotografisch belichten en films maken, dekkende en transparante inkt
mengen, verschillende drukgangen passend over elkaar heen drukken.

Wat moet je voorbereiden?
• voor film 1: Zoek een foto uit. Raster de foto, gebruik een redelijk grof raster,
hoogstens 48 lpi (op de computer maken ). Je kunt ook een zwart-wit
fotokopie gebruiken met grijstinten, maar dan heb je minder sturing over de
grijstinten en kan de foto “dichtlopen”.
• voor film 2 en 3: Zoek een lijntekening (een tekening zonder grijstonen) of beter! - maak er zelf een met oostindische inkt of een goed zwarte pen of
tekenstift. Probeer een of meer losse vormen te tekenen, zoals de octopus
hier, maar je kunt bijvoorbeeld ook drie sportschoenen op een rij tekenen.Je
kunt je tekening laten aansluien op de foto maar ook juist niet. Je tekening wordt film 3.
• voor film 2: trek de losse vormen over en maak er een gevuld zwart vlak van, of knip de vorm(en) uit in stevig papier.
• Zorg dat de grootte van foto en tekening + vulling bij elkaar passen en een mooie compositie vormen (bekijk op de lichtbak).
• bedenk een of meer kleurcombinaties voor de drukgangen.

film 1

film 2

zeef belichten en drukken
▼

drukgang 1
De foto in oranje (of een andere kleur).

film 3

zeef belichten en drukken
▼

drukgang 2
Het vlak schter de lijntekening. afdrukken met transparante inkt.

zeef belichten en drukken
▼

drukgang 3
Druk de lijntekening als laatste er overheen .

tips
•
•
•
•
•
•
•

Experimenteer met verschillende kleuren en verschillende transparanties van je inkten.
Maak ook één of meer drukken op gekleurd papier, gebruik ook witte inkt.
gebruik voor een meer schilderachtig effect in één of meer drukgangen i.p.v. één kleur inkt meer kleuren tegelijk of monoprint.
Gebruik voor de achtergrondfoto geen rechthoekige foto maar knip een losse vorm uit de foto, dat maakt het beeld spannender.
Druk de tekening en vulling meerdere keren of op verschillende plekken - bv van de foto aflopend - af.
Druk de lijntekening (film3) nog een keer af, net naast de eerste afdruk bvan de lijn, gebruik verchillende kleuren.
Je kunt het gevulde vlak eventueel weglaten, zorg dan wel dat je tekening stevig en duidelijk genoeg is zodat hij niet wegvalt op
de achtergrond.
• Je kunt voor het gevulde vlak niet gewoon braaf de hele tekening vullen, dede vulling voor bepaalde delen in van de tekening
weglaten.
• Je kunt ipv één vlak achter de tekening ook twee of meer verschillende vlakken erachter drukken. Dat kan door dezelfde zeef te
gebruiken en die gedeeltelijk af te plakken met plakband, of door papieren sjablonen te gebruiken onder je belichte zeef om de
inkt deels tegen te houden, of door een aparte film te maken en deze te belichten.
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