Etsen
een activiteit in de serie diepdruk

Wat heb je nodig?
- een plexiglas plaatje
of karton waar een glad ‘plastic’ laagje op zit
- wat dikker, zacht papier papier om op te drukken
- bak met water om papier vochtig te maken
- etsnaald of voor het karton een stripmes met snijmat
- een (ets)pers of wringer met een onderplaat en vilt
- een werkschort
- stukje rubber om ontwerp in te inkten
- kaasdoek of oude vitrage
- onbedrukt krantenpapier of katoenen lappen (oude lakens)
- Aqua Intaglio etsinkt op waterbasis
-

Stap voor stap
1. Leg het papier voordat je begint in een bak met water en laat
het een beetje nat worden.
2. Haal het papier uit de waterbak en leg het op onbedrukt
krantenpapier of katoenen lappen (oude lakens). plastic zak
bewaren, waardoor het vochtgehalte bewaard blijft.
3. Maak de hoeken van het plaatje plexiglas rond.
4. Je kan met een etsnaald een tekening in het plaatje ‘krassen’.
5. Als je met karton wilt etsen, snij je de tekening met een
stripmes in het plaatje karton.
6. Doe een werkschort voor
7. Knijp wat inkt uit de tube op het plaatje. Je verdeelt de inkt
met een stukje rubber, waarbij je er op let dat de inkt goed in
de gleuven van de aangebrachte tekening komt.
8. De overtollige inkt veeg je weg met het kaasdoek of vitrage.
Als je het nog nodig vindt veeg je verder met dun papier net
zo lang tot de inkt alleen nog in de gleuven zit.

9. Leg het ingeїnkte
nkte ontwerp op onderplaat van de pers.
(bij een wringer gebruik je een eigen onderplaat)
Leg daarop een vel vochtig papier.
Leg daarop het vilt en haal het geheel door de pers of
wringer.

Nynke

Met
et een etsnaald getekend in een plaatje plexiglas (hoeken afgerond)
afgedrukt met etsinkt (bruin
(
luxe C) op een kleine etspers.

