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Å lage noe selv 
 
Dette er en idébok som viser deg mange forskjellige eksempler på enkle 
trykkteknikker. Kanskje er det noe du vil lage, som hobby eller i 
skoleoppgaver? 



Trykking 
 
Det er mange forskjellige måter å 
lage grafiske trykk på. Her er 
motivet  skåret ut på en linoplate. 
Svart trykkfarge er rullet på plata. 
Deretter er det lagt et hvitt ark 
over trykkplata. Etter at papiret er 
presset mot trykksverten, tas det 
forsiktig av, og det er blitt et 
grafisk trykk på papiret.  



Slik skjærer  
du lino 
 
Tegn et motiv på en linoplate.  
Skjær et spor langs tegningens 
ytterkontur. Fjern det som er 
utenfor motivet med en 
linokniv med u-profil. Form 
detaljene med en linokniv med 
v-profil.  
 
 



To farger på 
trykket 
 
Farg grønt og rødt på samme 
plate med en grønn og en rød 
valse. Legg papir mot linoplata 
og trykk. Pass på at fargene ikke 
overlapper hverandre. Rødt og 
grønt sammen ville gitt en 
skitten brun farge i dette 
området. 
 
 



Det ferdige 
trykket  
 
Trykket blir speilvendt i forhold til 
motivet på trykkplata. Gjenta 
innfargingen med mindre farge 
og lag mange trykk. Hva kan du 
bruke dette til? Du får sikkert 
noen ideer. Fordelen med grafikk 
er at du kan lage mange like 
trykk. 
 



Å få en idé 
 
Det ferdige trykket lå ute 
til tørk i sola. Det sto et 
glass på arket for at det 
ikke skulle blåse bort. 
Jordbæret kom på 
slagskyggen av glasset. 
Det ga en idé. Jordbæret 
kunne bli en lekker design 
på glass. Ofte kommer 
ideer når man minst 
venter det!  
 



Design på glass 
 
Ta en kopi av motivet på en 
transparent. Klipp ut området rundt 
motivet. Bruk spesiallim og lim 
motivet på glasset. For eksempel 
Pébéo médium brillant gloss 
medium (se www.pebeo.com). 
Limingen skal tørke i minst 24 timer. 
Senere skal limingen herde i vanlig 
stekeovn i 40 minutter på 160 oC. 
Etter denne behandlingen tåler 
glasset å bli vasket som vanlige glass 
i oppvaskmaskinen. 
 



Design av mønster 
 
Design er et begrep for både skaperprosessen av en gjenstand eller et produkt med tanke 
på formgiving og funksjon, og selve resultatet av denne prosessen. Hvilken funksjon har 
en serviett? Lag design av et mønster ved hjelp av ”klipp” og ”lim” i et dataprogram.  
 



Dekor på 
fyrstikkeske 
 
Tegn sommerfugler på linoplater. 
Skjær ut motivet med linojern og 
vals inn ønsket farge. Legg litt stivt 
papir mot de utskårete motivene og 
trykk. La trykkene tørke, klipp ut 
firkantene og lim dem på 
fyrstikkesker.  
 



Flere farger på 
samme motiv 
 
Skjær mer på platene i området rundt 
sommerfuglene og lag flere detaljer. 
Trykk først blått. Tilfør platen gult som 
valses oppå den blå. Da blir resultatet 
grønt.  



Sorte trykk 
Lag sorte trykk av 
sommerfuglene på farget 
bakgrunn og på hvit 
bakgrunn. For eksempel en 
bokforside, toppen av en 
boks eller baksiden av en 
konvolutt. I grafisk design er 
det lekkert med sort. Det er 
den grafiske hovedfargen.  



Trykk sommerfuglen på noe av tre eller en baderomsflis. Lakker over når trykket er tørt.  
 



Mal farger på sorte trykk.  



 
 
Skjær ut en liten linobit 
med et mønster. Trykk det 
over hele arket.  Her er 
biten snudd 180o for hvert 
trykk. 
 



Klesdesign 
 
Her er det tegnet design for 
en vest. Design andre 
produkter med mønsteret. 



To trykk oppå hverandre 
 
Klipp ut et fiskemotiv i stiv kartong. Legg det på 
linoplaten og tegn rundt. Skjær ut motivet. Vals 
gul farge over hele pappsilhuetten og trykk den på 
arket. Farg inn to forskjellige blåfarger på 
linoplata. Trykk denne oppå det gule trykket. Farg 
øyet til fisken. De blå fargene som trykkes oppå 
den gule fargen, gir fargeblandinger i blågrønt.  
 



Puslespillmetoden 
 
Tegn et fuglemotiv på en linoplate. Skjær ut 
deler som kan farges inn med hver sin farge. 
Puss kantene med sandpapir, slik at de blir 
lette å sette sammen når du trykker. Bruk 
trykkvalse til å farge inn delene i sort og rødt.  



Legg delene på plass og trykk.  



Dette kan være design til et postkort.  
Signer bildet for å vise hvem som har laget det.  







Fantasifugl 
 
Hva skal til for at en figur skal se 
ut som en fugl? 
Nebb, øyne, hode, kropp, 
vinger, hale og fjær. 
Tegn en fugl etter et grafikkbilde 
laget av den tysk-norske 
kunstneren Rolf Nesch. 
Tegn raskt med kull. Klipp fuglen 
ut i tynn kartong. 



Farg pappfuglen i sort trykkfarge. 



Press pappfuglen mot papiret med en ren valse eller baksiden av en skje.  



Fantasifugl med farger 
 
Ta farge på fyrstikker, binders, hyssing og lignende som du trykker med ulike 
farger på det sorte trykket av fantasifuglen. 



Fantasifugl på 
metallpapir 
 
Trykk et svart trykk av fantasifuglen på 
sølvfarget papir. Bruk en metallnål for å lage 
streker inn i de sorte feltene etter at den sorte 
fargen er tørr. Bruk sølvfarget innpakningspapir 
av en kvalitet som tåler mye skraping uten at 
det går hull i papiret.  



Kongletroll 
 
Gå tur i skogen. Ta med hjem furukongler. Lim en hasselnøtt på toppen 
av en furukongle. Bruk kniv for å lage en grop, slik at hodet får godt 
feste. Lim hodet på konglen med superlim. Lag øyne av hvitt papir med 
hullmaskin. Trollet skal inn i en fyrstikkeske. Bruk en tang for å klippe 
vekk noe av konglen på baksiden av kongletrollet.  



 
Tegn troll på tynn kartong. 
Klipp det ut med saks. 
Trykk sorte troll på ulike 
papirslag.  

Trykk på ulike 
papirslag 



Fabulerende 
tegning 
 
Bildet til venstre har 
en mengde sorte felt. 
Tegn videre på bildet, 
slik at det blir noe 
gjenkjennelig eller et 
abstrakt bilde som 
ikke forestiller kjente 
motiv. 
Her ble det et troll 
som resultat. Det 
kunne ha vært mye 
annet, for eksempel et 
landskap.  
 



Prikketeknikk 
 
Lag et bilde ved hjelp av prikker. 
Bruk arkitekturkartong som 
trykkplate. Den er det lett å stikke 
en nål ned i. Det er bare å prikke i 
vei, inntil det begynner å ligne ett 
eller annet. Farg platen med sort 
trykkfarge, og trykk. 



Fingeravtrykk 
 
Lag fingeravtrykk. Benytt trykksverte, 
skosverte eller stempelpute. Tegn videre 
på trykkene. Bruk fantasien! 
 



Se linjene på kroppen til denne fuglen. 
Det er beskrivende linjer som viser en form. 
Hvilken form? En kuleliknende form. 
 
Hvis linjene hadde vært rette, ville det sett 
ut som om det var en flat form. 
 



Sammenlign fingeravtrykk og den grafiske 
teknikken kobberstikk. Hva er kobberstikk?  



Venner 
 
Lag en historie om disse to vennene. 

 
 



Fingeravtrykk og identifikasjon 
 
Hva er identifikasjon?  Hvorfor benytter man fingeravtrykk? 



Gi bildet en tittel! 



Tangram 
 
Søk på kinesisk 
puslespill eller 
tangram.  
Det er flere typer 
tangram.  
Lag tangram. 
 



Regler når man legger tangram: 
 
Alle bitene skal med. Delene kan speilvendes. 
Figurene blir lekre hvis alle bitene er svarte. Du kan for eksempel designe logoer, 
illustrasjoner og lekre mønstre. En morsom variant er å ha en bit med tekst på. 
Har du forslag til hva som kan bli god design med tangram? 
 
 



Samme farge? 
 
Det er interessant å lage bilder 
der samme farge ser forskjellig ut. 
Her er det samme gråfarge som er 
trykket 4 ganger. 
Rundt hvert grå felt er det trykket 
4 forskjellige farger: gult, blågrønt, 
lys grå og mørk grå. 
 
 
 



Olje, parafin og fett 
blander seg ikke 
med vann 
 
Bruk stearinlys eller fettfarge og 
tegn motivet. Dekk det med sort 
vannfarge. La det tørke. Bruk kniv 
eller nål til å skrape vekk sort-
fargen der motivet skal komme 
frem. 
 



Trappetrinn 
 
Klipp ut mange like firkanter. 
Alle sidene skal være like 
lange. Vinklene i dem skal 
være 60o eller 120o. Firkantene 
kan danne forskjellige mønstre. 
Sett feltene sammen slik at det 
ser ut som trappetrinn. 
 



Bilde i tekstil 
 
Trykk mønsteret på sort fløyel. Bruk 
linobiter som har samme størrelse og form. 
Blåfargen er blandet med pigmentpulver 
blandet med tekstillim. 
 



Design av puter 
 
Linotrykk egner seg for 
mønster, blant annet fordi 
teknikken gir en klar 
avgrensning i fargen, og fordi 
skjæreteknikken gir en 
forenkling av motivet. Motivet 
er trykket på stoff.  
 



Stolen er kjøpt brukt og renset 
for gammelt stoff og polstring. 
Den er fornyet med ny 
polstring, malt i blank, hvit 
farge og trukket med et stoff 
med fiskemotivet trykket på 
turkis bakgrunn. Trykkingen er 
utført av firmaet ProShop as 
ut fra en datafil. 



Disse sidene er ment som 
inspirasjon til deg for at du 
skal kunne lage noe selv 
eller inspirere andre. 
 
 
Lykke til! 


