Zeefdrukken stap voor stap uitgelegd
Er zijn twee mogelijkheden:
•
•

Uit de losse hand zeefdrukken, bijvoorbeeld een tafelkleed
Of met de zeefdruktafel, zoals bij het bedrukken van een shirt, flyers, posters, enveloppen etc.

We gaan beginnen!
•
•
•
•

•

Zorg ervoor dat textiel van te voren is gewassen, zonder wasverzachter! Anders pakt de inkt niet
goed en zal de inkt ook onvoldoende fixeren.
Het materiaal dient mooi glad en vlak te liggen dus geen kreukeltjes e.d.
Een handig hulpmiddel is lijm spray.
Je kunt textiel eventueel van te voren strijken maar de inkt wordt dan minder goed opgenomen
omdat je de vezels platdrukt.
Bekijk ook eventjes de video op YouTube

Het daadwerkelijke zeefdrukproces
De methode is eigenlijk voor alle materialen hetzelfde:
•
•
•

•
•

•

•
•

Pak je zeefdrukraam en leg deze op het materiaal waar je de eerste druk wilt maken.
Breng de inkt in een lijntje aan boven aan het raam (op de folie, niet op het frame) met een spateltje
of lepel.
Schuif nu de rakel rustig langs de inkt heen en weer van links naar rechts, dusdanig dat de rakel
overal is voorzien van inkt en het jouw ontwerp volledig kan dekken in de breedte van de
afbeelding.
Houd de rakel in een hoek van ongeveer 45/60 graden en trek deze rustig naar je toe terwijl je ook
lichtjes naar beneden duwt. Nu druk je de inkt door de film (de zeef).
Je hoeft bij ons speciale Ready To Print screens slechts 1x met de rakel over het ontwerp te gaan,
dat is al voldoende. Als je toch twijfelt, dan herhaal je het proces en ga je nogmaals met de rakel en
inkt (!) over de afbeelding. Maar het is niet nodig om heel vaak heen en weer te gaan, klaar is klaar.
Als je beneden aankomt dan ‘schep’ je als het ware direct de inkt van de film op de rakel. (Dat is een
techniek die in het begin misschien niet lukt, maar oefening baart kunst. De inkt kun je direct terug
stoppen in de inktpotjes. Als dat niet lukt dan kun je de resterende inkt met een creditcard of een
kartonnetje of visitekaartje van de film verwijderen.)
Leg de rakel op het houten latje (of iets anders) zodat er niet overal inkt komt te zitten.
Til nu rustig en voorzichtig het raam op en that’s it! Jouw eerste zeefdruk is een feit!

Voor kleine kinderen kan het werken met een rakel soms lastig zijn, je kunt ze ook met een zacht sponsje
laten zeefdrukken. Een beetje verf op de spons en vervolgens zachtjes over het gaas wrijven, niet te
hard en niet te zacht. Je ziet direct aan het resultaat of het is gelukt. En net als bij pannenkoeken bakken,
de eerste pannenkoek mislukt meestal, dat is ook hierbij het geval, dus eerst eventjes testen.
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Ben je klaar?
•
•
•

Maak dan als eerste het zeefdrukraam schoon.
Maak de rakel schoon .
En natuurlijk alle andere materialen die je hebt gebruikt maar het raam en de rakel als eerste!

► Tip! Bekijk de video's op ons YouTube kanaal want daar laten we de basistechnieken zien
maar ook het schoonmaken en het verhogen van een zeefdrukraam (wat echt aan te raden is!)
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