Werken met printtechnieken: De Gelliplate
Vandaag met een vriendin bezig geweest met het leuke idee van de VKG:
werken met de Gelliplate. Van hun website heb ik veel info kunnen
downloaden en gelukkig had ik een grote Gelliplate dus ik kon na even
zoeken in mijn overvolle werkkamer met de plaat aan de slag.
We hebben geëxperimenteerd met acrylverf en een textielmedium en
textielverf ( die kun je zonder textielmedium gebruiken) maar ook met
Dupont zijde verf. Deze laatste is te dun om mee te printen dus staat er in de
VKG instructies dat je de verf moet verdikken, maar helaas niet hoe je dat
doet .
Dat wil ik hier graag aanvullen. Ik heb diverse methodes in het verleden
geprobeerd: apaississant van DuPont zelf, verfverdikker van stof tot verven,
guargom (prima) en arabische gom ( lastig verwerkbaar), behangplaksel
( moet je uitspoelen dus niet handig) en het werkt allemaal. Maar het
makkelijkste en goedkoopste hebben we vandaag uitgeprobeerd: het
aanmaken van je verf met xanthaangom. Te koop bij bijv. Jumbo, AH en
Holland & Barret ( kilo voor 5 euro) Xanthaangom is een natuurlijk
verdikkingsmiddel dat bij bakken en braden in plaats van gluten gebruikt
wordt. Het verandert niets aan de kleur en heeft geen smaak ( voor geval je
het wilt proeven)
Werkwijze:
meet de hoeveelheid verf af, bijv. 50 ml is genoeg voor een A5 formaat lap.
Gebruik 1 % Xanthaangom, dus een precisieweegschaal is handig want je
gewone weegschaal weegt vermoedelijk niet op 0, 1 gram nauwkeurig. Het
mikt niet heel nauw, maar liever niet meer dan 2%. Schud het poeder door
een zeefje en druk korreltjes met een vijzel plat. Meng het tot een homogeen
papje en voeg dan 5 cc azijn toe en meng nogmaals goed. Xanthaangom
mengt in tegenstelling tot vele andere bindmiddelen goed met andere
stoffen en is niet pH gevoelig. Zo kun je ook alcoholinkt verdikken om mee te
verven. Heb je vilt dat gewassen moet kunnen worden, dan zul je wat testen
moeten doen met de hoeveelheid azijn

Hier hebben we reeds voorgeverfde katoen met textielverf en een sjabloon
gesjabloneerd. Je doet dat met een stompe kwast en weinig verf. Je
tamponeert ( stampend aandrukken) met de kwast rechtstandig zodat je
geen verf onder de sjabloonrand drukt. De verf is gemengd op de gelplaat.

De tweede lap was een ecoprint verflap die nog wat restanten van
bladafdruk heeft. Ik heb een grote stempel ingesmeerd met textielverf en
deze afgedrukt op de stof.

Hier hebben we een sjabloon gebruikt en de acrylverf met textielmedium
gemengd. Kleuren gemengd en de kwast niet schoongemaakt om
kleurverloop te krijgen.

Het laatste experiment: gevilte witte wol met Du Pont vloeibare zijdeverf en
verdikt met Xanthaangom. Gesjabloneerd met behulp van een blaadjes
sjabloon en een sjabloneerkwast.
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