
ontwerp  1 Maak een ontwerp  
Bedenk hoeveel drukgangen en welke kleur(en) je gaat gebruiken.  
Welke vormen heb je nodig bij welke drukgang? 
Maak je papieren sjablonen klaar of, als je gaat belichten, bereid je 
film(s) voor. 

drukgang  2 Zeefdrukraam voorbereiden  Neem een schoon en droog raam. 
Als je niet met  sjablonen werkt: Rakel het raam in en belicht het, 
uitspoelen en drogen.

  3 Afsprong en tape  Aan de onderzijde de naden afplakken met tape 
(tegen het lekken) en onder alle vier de hoeken twee kartonnetjes 
tapen (voor de afsprong).

  4 Raam instellen  Het raam in de klemmen plaatsen, eerst de klem-
men goed aandraaien en daarna zonodig de hoogte aanpassen, 
zodat de zeef plat op de tafel ligt.

 5 Aanleg maken  Leg het papier de goede plaats onder het raam, en 
markeer deze plaats met  plakstrookjes, hoekjes of potloodlijntjes.

 6 Materiaal klaarleggen  Zet op een krant naast het raam de inkt, 
kwasten, mengstokken en de rakel klaar. Leg ook voldoende papier 
klaar.

 7 Werk snel  de inkt heeft een korte droogtijd.

 8 Papier plaatsen  plaats een vel onder het raam, bij de aanleg. 
Als je met papieren sjablonen werkt: leg bij de eerste keer drukken 
je sjabloon op de goede plaats.

 9 Houding  ga aan de tafel staan, tegenover de klemmen.

 10 Breng de inkt aan  in een lijn voor in het raam.

 11 Zeef vullen  Duw de rakel voor je uit en rol de inkt voor je uit.

 12 Drukken  Plaats de rakel achterin het raam en trekde rakel, terwijl 
je hem naar beneden duwt, onder een hoek van ongeveer 60 gra-
den naar je toe.

 13 Droogrek  Leg je papier in het rek om te drogen en laat het aan de 
voorkant uitsteken, dan kun je het later makkelijker pakken.

  Herhaal stap 7 t/m 13 totdat je genoeg exemplaren gedrukt hebt.

 14 Inktresten  Haal met een kartonnetje de inktresten uit de zeef en 
doe ze terug in de pot of, als de inkt gemengd is, in de restpot.

 15 Raam schoonmaken  Maak het raam schoon met een spons of in 
de spoelbak, zonodig met zeep. Verwijder alle inkt. Als je het raam 
voor nog een drukgang wilt gebruiken droog het dan met een föhn 
of  in de droogkast (eerst deppen en natte ramen onderin).

  Nog een drukgang? Begin dan weer bij stap 2

afsluiten 16 Opruimen (begin hier uiterlijk 10 minuten voor het einde van de les mee): 
Maak de rakel, kwasten, mengstokken schoon en berg ze op. 
Zet de inktpotten terug in de kast. 
Zet de schoongemaakte ramen terug in de schappen (als ze nog 
een beetje nat zijn dan drogen ze daar wel), niet in de droogkast. 
Ruim de tafel op en laat de tafel schoon achter. En vergeet niet je 
werk op te bergen of mee te nemen. Dankjewel!
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