Zeefdrukramen gereedmaken
Yes.. je gaat nu echt zelf zeefdrukken!
Een goed begin is het halve werk. Een beetje georganiseerd werken en een goede planning scheelt je veel
tijd. Het is belangrijk dat je netjes en schoon werkt. Dus zorg voor een ruime, schone en opgeruimde
werkplek.

Hieronder de uitleg voor:
•

onze Ready To Prins screens met jouw ontwerp, en

•

de gewone zeefdrukramen als je gaat zeefdrukken met sjablonen.

Zeefdrukken met de zeefdrukfilm Ready to Print
Je hebt nodig:
1. Folie met ontwerp
2. Ons dubbelzijdige tape
3. Frame
•

De film moet schoon, droog en stofvrij zijn voordat je begint.

•

De film heeft 2 kanten; een gladde glanzende glimmende zijde en de andere kant is iets stroever.

•

Je legt het zeefdruk frame / zeefdruk raam op een vlakke ondergrond. Verwijder wel eerst het
beschermfolie van het frame (het frame zelf is zo helder als glas).

•

Plak vervolgens de tape netjes op het frame, rondom de binnenrand.

•

Verwijder het beschermfolie van de tape.

•

Leg de film met de glimmende kant (!) op de klevende tape. Dit is uitermate belangrijk!!

•

Strijk met je vingers over de randen van de film zodat deze goed aan de tape bevestigd wordt. Begin met
1 lange zijde, dan de overkant en dan de zijkanten. Je kunt de film weer loshalen en opnieuw op de tape
plakken, net zo lang dat de zeefdrukfilm netjes op het frame zit.

•

Omdat het een speciale film is, plakt het niet helemaal vast. Dat klopt, dat is geen probleem bij het
zeefdrukken straks.

•

Zorg ervoor dat de film netjes en schoon op het raam zit. Er mogen geen kreukeltjes of hobbeltjes
aanwezig zijn. Ook eventueel pluisjes en stofjes verwijderen.
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•

En zoals je ook ziet op de afbeelding, de zeefdrukfilm raakt straks het materiaal niet aan voorafgaand of
na het drukken, er zit een kleine ruimte tussen (dat noem je de ‘afsprong’, de afstand tussen de
film/gaas en het papier of textiel dat je bedrukt).

•

Het zeefdrukraam in nu klaar voor gebruik!

Hieronder het zijaanzicht/doorsneden overdreven uitvergroot van het geheel:
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Zeefdrukken met sjablonen
Je hebt nodig:
1. Sjabloon
2. Schilderstape
3. Aluminium zeefdrukraam

•

Zorg er voor dat het zeefdrukraam schoon, droog en
stofvrij is.

•

Plak het sjabloon met schilderstape/papiertape
rondom aan de achterkant van het raam vast.

•

Het sjabloon raakt dus het materiaal aan waar je op
gaat zeefdrukken.

•

Let erop dat er geen openingen zijn langs de randen, dus netjes het hele A4 sjabloon tapen.

•

Draai het zeefdrukraam om.

•

Plak nu met schilderstape de binnenkant af, dus de randjes tussen het gaas en het frame. Dan komt er
geen inkt tussen het gaas en het frame en het schoonmaken gaat later snel en makkelijk.

Je bent nu klaar om te zeefdrukken.

►Tip! Op ons YouTube kanaal hebben wij ook video's gemaakt waar we dit laten zien.
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