
TRYKK DEKOR PÅ NETT 

 

Tekst og foto: Synøve E. Vadøy 

 

Du trenger: 

Blyant, tegnepapir og saks 

A) Mosegummi 2 mm og Mount-plate (Se forklaring lenger ned.) 

eller  

B) Mosegummi 5 mm og tosidig tape (Se forklaring lenger ned.) 

Akrylplate 

Stofftrykkfarger og noe til å ha fargene i 

Valse til å legge farge på mosegummien/mønsteret 

Nett til å trykke på 

Aviser til å legge inni nettet ved trykking 

Gjerne plastduk på bordet, i tilfelle det blir litt fargesøl! 

 

1) Det er viktig at barna får forståelse av at mønsteret må tegnes enkelt 

og stilisert. Det er lurt å tegne noen forslag til mønster først. Del 

tegnearket inn i ”ruter” som tilsvarer størrelsen på akryplaten som skal 

brukes. Da tegner barna mønster i passelig størrelse. 

2) Velg det beste mønsteret. Klipp det ut. 

3) Legg papirmalen på mosegumminen. Tegn rundt malen. Klipp ut 

mønsteret i mosegummien 

4) Fest mosegummien på akrylplata 

 

Før man begynner å trykke er det viktig å planlegge hvor man skal trykke på 

vesken. 

Avgrens feltet som det skal trykkes på med bred tape.  

 

Legg avispapir inn i nettet, så går ikke trykkfargen gjennom på andre siden av 

nettet. 

 

Fargen rulles på trykkblokken, og så er det bare å trykke i vei! Vær 

oppmerksom på at skumgummivalser trekker til seg en del farge til å begynne 

med. 

 

Når trykkfargen er tørr, må fargen herdes ved å stryke over med strykejern. 

(Les veiledning på emballasjen/flaska) 

 

 

A) Mosegummi 2 mm og Mount-plate: Fordelen med å bruke 2 mm  

mosegummi med pålimt Mountplate, er at det blir veldig lett å ta mønsteret 

av akrylplaten. Mountplaten har en spesiell bakside som kleber til akrylplaten, 

uten at mønsteret blir sittende helt fast. På den måten kan man bruke 

akrylplaten gjentatte ganger. 

 



B) Mosegummi 5 mm og tosidig tape er også greit, men tapen er kraftigere, 

og sitter godt fast på akrylplaten. Det er derfor vanskeligere å ta mønsteret løs 

fra akrylplaten etterpå, og selve mønsteret kan gå i stykker. 

 

BILDENE KAN KANSKJE GJØRE DET LETTERE Å FORSTÅ VEILEDNINGEN: 
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