
Nemme grafiske kunsttryk 

M o n o t y p i
Denne nemme ‘monotypi’ trykmetode kan udføres af alle. 

Du behøver hverken trykpresse, radérnål eller kobberplader, men 
opnår stadig et smukt udtryk som fra traditionelle grafiske tryk. 

Forløbet er tiltænkt mellemtrin, udskoling og unge.



Du skal bruge
Tegnepapir, plastikfilm, malertape, lineoleumsværte og en blyant.

Fremgangsmåde
Først taper du plastikfilmen fast til bordet.

Nemme grafiske kunsttryk
Denne grafiske trykmetode er et monotypi-tryk der er billigt i materialer og 
kan laves uden særlige remedier.
Til gengæld får du de smukkeste fine tryk med en tæt, smuk og ulden streg.

Alt hvad du har brug for, er et stykke plastikfilm, en valse, lineoleumssværte 
(vandbaseret), tape, blyant og tegnepapir. 

Herunder først en kort beskrivelse af fremgangsmåden og derefter følger en 
‘step by step’ guide.

Teknikken er, at du taper din plastikfilm fast til bordet eller en tegneplade, og 
med valsen ruller et jævnt og tyndt lag sværte ovenpå (et for tykt lag vil let 
smitte af på dit tegnepapir).

Så lægger du dit papir over og taper også det godt fast til bordet/pladen - 
MEN kun i den ene side (forklaring følger). 

Nu er du klar til at lave dit tryk. Og det gør du ganske simpelt ved, at tegne 
på papiret med din blyant - for når du gør det, presses papiret ned mod 
sværten og din streg overføres (spejlvendt) til undersiden af dit papir. 

Man kan eksperimentere med at tegne med forskellige tykkelser og størrels-
er, og dermed få en anden stregtykkelse.
Man kan også tegne med den forkerte ende af blyanten og på den måde lave 
en ‘blindtegning’, eller tape et fotografi fast øverst på sit tegnepapir og tegne 
efter fotografiet, hvis man vil have et mere fotografisk udtryk. 

Nå du har arbejdet lidt, vil du måske gerne se hvad du har lavet, og her er det 
smart, at du kun har tapet dit papir fast i den ene side - for så kan du løfte 
papiret, kigge på dit tryk, og stadig lægge det tilbage på præcist samme sted, 
hvis du vil arbejde videre.
Har I mod på lidt mere udfordring, kan I prøve at lave et flerfarvetryk, ved at 
fjerne sværten fra plastikfilmen og påføre ny sværte i en anden farve.

God arbejdslyst!
Mvh Simon Bodh Nielsen

Plastikfilm



Hvis du vil have skarpe kanter, kan du sætte et ekstra lag tape ovenpå det første.
På den måde undgår du, at sværte der er kommet på tapen, smitter af på dit papir.

Derefter påfører du et tyndt lag tryksværte med valsen.

Nu taper du dit tegnepapir fast i den ene side.

Sværte dækket 
af 2. lag tape

Tape i den ene 
side.



Du kan tape et fotografi fast øverst på sit tegnepapir og tegne 
efter fotografiet, hvis du vil have et mere fotografisk udtryk. 

Nu tegner du dit motiv på det der bliver bagsiden af dit tryk.
Når du gør det, presses papiret ned mod sværten og din streg 
overføres (spejlvendt) til undersiden af dit papir. 

Eksperimenter med at tegne med forskellige tykkelser og stør-
relser, fx. enden af en grydeske eller rørepind. Dermed kan du 
opnå forskellige stregtykkelser og udtryk.

Du kan løfte papiret i den ene side og se hvad du har lavet, og så 
lægge det tilbage på præcist samme sted, hvis du vil arbejde videre.
Prøv evt. at fjerne sværten fra plastikfilmen og så påføre en anden 
farve inden du tegner videre.

Når du synes at dit tryk er færdigt, fjerner du forsigtigt 
tape fra papir og plastfilm, og beundrer dit kunstværk.
Husk at vaske ubrugt sværte af plastfilm og valse.

RørepindGrydeske


