
LINÓLEUM

A linóleumnyomással csodás motívumok nyomhatóak könyv-
jelzőre vagy kártyára, de könyvek, ajándékok, dekorációk és sok
más személyes munka is készíthető.

Linóleumnyomás

Lenyomatok
kedv szerint

1 A kívánt motívumot felrajzolni ceruzá-
val a linóleumlapra és egy vízálló stifttel
áthúzni. Alternatívaként egy motívummin-
ta is választható és átrajzolható. Ehhez a
pauszpapírt a linóleumlap és a minta közé
helyezni majd a motívum kontúrját ceruzá-
val áthúzni. Ügyeljünk arra, hogy a motí-
vum tükörképileg fordítva legyen ill. a
következmény, hogy a nyomás tükörkép
lesz. 2 A linóleumkarcoló késsel kivágni,
ehhez a kést a linóleumba nyomni és

óvatosan eltolni a motívum pályáján. A
kontúroknak kiemelten látszaniuk kell,
mivel csak ezek kerülnek később nyo-
másra. Fontos, hogy soha ne az ujjunk
felé és mindig a testtől ellenkező irányba
dolgozzunk. Ha a motívumot készen
kivágtuk, akkor jöhet a festékfelvitel. 
3 Legtöbbször ez csak egyszínű festékkel,
a tipikus feketével történik – így készülnek
a tetszetős fekete / fehér képek. Más
színű festékek vagy különböző színeket 
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SZERSZÁMOK
Ceruza
(Pl. Cikkszám 2802) lásd főkatalógus 256. oldal 

Vízálló stift
(Pl. Cikkszám 285590) lásd főkatalógus 256. oldal

Linóleumfaragó szerszámok
(Pl. Cikkszám 2536) lásd jobbra

Linóleum színezőhenger
(Cikkszám 2516) lásd jobbra

Falcolóék
(Cikkszám 2219) lásd főkatalógus 132. oldal

Linóleum nyomóprés
(Cikkszám 3931) lásd főkatalógus 152. oldal

egymás mellett is lehet felvinni a li-
nóleumlapra. A festéket először egy
másik háttérre (pl.: műanyag, csem-
pe stb.) kell felvinni és a hengert
addig kell ide-oda hengeríteni, amíg
nem képez egy összefüggő fes-ték-
felületet. A festék mennyisége nagy-
on fontos: A túl kevés festékkel a
nyomás túl halvány vagy felhős
lesz, a túl sok festékkel elmosódik 
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ALAPANYAG
Linóleumlap 
(Cikkszám 2501, 2502, 2503, 2504) lásd jobbra

Linóleumfesték különböző színekben
(Cikkszám 2521.. fehér-01, sárga-10, piros-30, zöld-50, 
kék-60, fekete-90) lásd jobbra

Linóleumlapok

Minőség: 1.oszt. Walton Zacht (puha), mindig
frissen szabva, ezáltal különösen selymes és a
gyerekek könnyen meg tudják munkálni,
vastagság: 3,2 mm.
DIN A6, 105 x 148 mm
2501 per db..........................................190,—

10 db-tól......................................170,—

DIN A5, 148 x 210 mm
2502 per db..........................................280,—

10 db-tól ....................................260,—

DIN A4, 210 x 297 mm
2503 per db..........................................540,—

10 db-tól ....................................490,—

DIN A3, 297 x 420 mm
2504 per db.......................................1.080,—

10 db-tól ....................................980,—

Creall - Lino fekete 
- előnyös üveg

Egy sokoldalú,
vízzel keverhető festék
a különböző nyomótechnikákhoz
sokféle alapanyagon(linóleum, 
fa, karton,gumi stb.). Jól takaró,
használatkész, fényes,
sokáig marad selymes
és feldolgozható. Színe: fekete
252390 500 ml/üveg...........................2.790,—

Aqua-linóleumfesték MARABU
Az optimális festék minden magasnyomású
technikához linóleumnál, fánál, parafánál, hun-
garocellnél, filcnél, guminál, stb.

Színek + számok:
fehér-01, közepessárga-10, kárminvörös-30,
kékeszöld-50, poroszkék-60, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2521 .. 250 ml/üveg .............................1.540,—

Linóleum színezőhenger

Kiváló -
gumiburkolattal
és tartóval.

� Színezőhenger köracélállítóval 
Szélesség: 120 mm, Ø 30 mm.
2516 per db .....................................1.760,—

� Speciális színezőhenger
Lapos állítóval és fafogantyús tartóval.
Szélesség: 120 mm, Ø 50 mm.
2518 per db .....................................5.190,—

Vágószerszám zsírkőhöz, fához és
linóleumhoz

Ez a szerszám
ideális finom részletek,
mélyítések, kontúrok
kidolgozásához, stabil 
faszárral, vágószer-
számok íves szárral.
Kinyomóval a gyors
cseréhez. A készlet
5 különböző szerszámmal erősített, speciális
acélból, kézzel csiszolt és polírozott.
2536 per készlet ..............................1.210,—

10 készlettől ...........................1.140,—

és átmegy a peremeken. Egy
enyhe nyomással kerül a linóle-
umlap hengerítésre. Közben
lenntről felfelé de oldalról is kell
felkenni. Újra és újra festéket fel-
vinni a tartóból, így a felvitel szép
egyenletes lesz. 4 Most a nyomás
következik: Ehhez egy valamivel
feszesebb papírt (nyomólap) mind-
két kézzel óvatosan a linóleumlapra
helyezni, közben nem elcsúsztatni,
különben elmosódik a festék.
Védelemnek egy második ívet is
rárakni, hogy a papír a dombormű
dörzsölése során ne sérüljön meg.
Most kezdődik tulajdonképpen a
nyomás, ami egyszerűen végez-
hető el manuálisan vagy egy prés-
sel. Ha nincs kéznél prés, akkor
egy falcolóékkel vagy kanállal a
védőpapíron körkörös mozdula-
tokkal a teljes felületen ide-oda
dörzsölni. 5 Most már a védőpapír
eltávolítható és a papír óvatosan
lehúzható. Így elkészült egy csodás
lenyomat, amely kedv szerint gyak-
ran megismételhető - hiszen aki már
egyszer elkezdte a linó-leumnyo-
mást, az nehezen tudja abbahagyni.

TIPP
Az indirekt és durva eljárás során kialakulnak
motívumok, amelyek a redukciójuk által a lé-
nyegretörőek. Egy hatás, amely az egyszínű
nyomás során (legtöbbször fekete) szúr sze-
met. Többszínű festék során sok egészen új
nyomási lehetőségek alakulhatnak ki. 

A lenyomat a száradás után még kiegészít-
hető felirattal, festékkel stb. Így egészen
különleges és személyes műalkotások is
készülhetnek. 
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