Een monoprint of monotype is een druktechniek waarbij je een tekening op een plaatje maakt, er
papier op legt en er een afdruk van maakt. Je kan elke tekening slechts één keer afdrukken, vandaar
de benaming ‘monoprint’. Het leuke aan deze techniek is dat je er helemaal geen drukpers voor
nodig hebt.

•

enkele tubes acrylverf in verschillende
kleurtjes en een aantal penselen

•

een vlak, glad oppervlak zoals
bijvoorbeeld een stuk spiegel, glas of
plexiplaat (of zoek een alternatief zoals
het plastic deksel van een doos ijs)

•

een inktrol indien je dit hebt, anders kan
een deegrol of vlakke lepel ook dienst
doen

•

bladen papier, wit of met een leuk
motiefje

•

Leg het stuk glas/plexi/spiegel op een
vlakke ondergrond. Schilder er met
acrylverf een leuke tekening op. Je kan
gerust ook letters schilderen of je tekening
voorzien van tekst, maar vergeet dan niet
om je tekst in spiegelschrift te schrijven.
😊
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•

Neem vervolgens een voldoende groot stuk papier en leg het voorzichtig op de geschilderde
tekening. Let er daarbij op dat het papier niet verschuift.

•

Neem een inkt- of deegrol en rol zachtjes enkele keren heen en weer over het papier. Heb je
geen rol in huis? Gebruik dan de bolle kant van een lepel of desnoods gewoon je handpalm. Zorg
er opnieuw voor dat het vel papier door het wrijven of heen en weer rollen niet verschuift.
•

Leg de rol aan de kant. Neem een hoekje
van het papier vast en trek het voorzichtig
schuin omhoog van het stuk
glas/plexi/spiegel.

•

Draai het vel papier om en…tadaaaaaaa!
Je eigen monoprint is klaar. Nu enkel nog
even laten drogen en daarna een mooi
plekje in huis zoeken.
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•

enkele tubes acrylverf in verschillende
kleurtjes

•

voorwerpen of spulletjes met een
duidelijke structuur of patroon, zoals
bijvoorbeeld het schepje in dit voorbeeld

•

enkele vodden die nadien weg mogen

•

dunne blaadjes papier

•

stiften, kleurpotloden of andere
materialen om af te werken

•

Breng wat verf aan op een vod en wrijf het
voorwerp dat je wil afdrukken in met verf.
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•

Leg een dun velletje papier over het
voorwerp. Druk overal goed aan met je
hand zodat de verf overgezet kan worden
op het papier. Vergeet de kleine hoekje en
kantjes niet.

•

Trek nadien voorzichtig het blad papier
weg en leg het eventjes aan de kant om te
drogen.

•

Leef je creatief uit en werk je afdruk af
met stift, kleurpotlood, … tot een klein
kunstwerkje.

Veel plezier!
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