Voor de algemene werkwijze zie; pdf ‘’uitleg en werkwijze.’’
Eerst heb ik printen op papier gemaakt om de gelli plate te leren kennen.

Tussen de zelfgemaakte gelli plate en de kant en klaar gekochte plate vind ik geen verschil in
gebruik.

De acrylverf kun je op de plate mengen met textiel medium.(tex-med).
Voor de zijdeverf en wol verf heb ik verdikker gebruikt. Anders loopt de verf van de plate.

De verf wordt met een kwast of roller gemengd en verdeeld.
Dan worden er stencils-sjablonen-vormen ed op de plate gelegd. In de verf kun je afbeeldingen
van tekeningen, stempels enz. enz. aanbrengen.

1e print blauw papier

2e print blauw papier

3e print

4e print blauw papier

Er verdwijnt steeds meer verf van de plate. De afdruk wordt steeds vager. Om een andere
afbeelding te maken(ander patroon of andere verf) hoeft de plate niet steeds schoon gemaakt te
worden. Dit zelfs geeft leuke effecten.
Sjablonen
Gekochte stencils gebruiken of zelf gemaakte. Als je ze zelf maakt kun je hele persoonlijke
afdrukken maken.

Sjablonen kun je makkelijk zelf maken.
Je kunt ze maken van stevig karton of show-mappen.(plastic)

Printen op zijde.

1e print
2e print
na het vilten
chiffon voorgespoeld met azijn—zijdeverf—drogen--naaldvilt--na drogen gestreken
De print is niet te zien—uitgewassen?

1e print
na het vilten
chiffon voorgespoeld met azijn—zijdeverf--drogen—naaldvilt--na drogen gestreken
De print is verdwenen—uitgewassen?

2e print
na het vilten
chiffon gespoeld met azijn—acrylverf met textielmedium--drogen—naaldvilt--na drogen gestreken
De print is na het vilten nog redelijk zichtbaar

1e print
2e print
na het vilten
chiffon gespoeld met azijn—acrylverf met textielmedium--drogen—naaldvilt--na vilten gestreken
print blijft zichtbaar

De printen op chiffon zijn duidelijk, Met zijdeverf verdwijnt de print na het vilten. De acrylverf met
textielmedium werkt beter. De printen blijven beter zichtbaar.

.
Acrylverf met textielmedium print op ponge zijde
Na het vilten met naaldvilt
De printen zijn vóór het vilten duidelijk. Na het vilten zijn ze niet duidelijk meer te zien.
Conclusie;
Leuke techniek met heeel veeeel mogelijkheden.!
Voordat je kunt vilten moet de verf goed droog zijn. Eventueel strijken. Het printen op zijde gaat
goed. Kleine details verdwijnen in de print. De zijde heb ik, om te kunnen printen, stevigheid
gegeven door op Freezer-papier te plakken.
De geprinte afbeeldingen op zijde invilten geeft wisselende resultaten. Misschien werken andere
verven beter? Na het vilten kun je borduren en tekenen om het verder af te maken.
tekst en foto’s leny wolfs

