
LINOLEUMSTRYKK       

 

Metodebeskrivelse 

Linoleumstrykk er en grafisk teknikk som går ut på å skjære ut mønster i linoleum som du 
etterpå kan trykke på papir. Du kan trykke det samme motivet flere ganger, og på ulik 
bakgrunn. 

Linoleum er et materiale som brukes i gulvbelegg. Det er laget av linolje, harpiks og kork. Det 
tilsettes fargepigmenter og legges på grov strie. 

 

HVORDAN: 

1. Begynn med å tegne opp motivet på en linoleumsplate. Når dette trykkes blir det 
speilvendt. 

2. Legg platen på et skjæreunderlag og skjær ut motivet med linoleumskniv. Det finnes ulike 
typer verktøy som fir ulike typer snitt og bredder. Husk at det du skjærer ut, vil få fargen på 
arket du trykker bildet på. Trykker du på hvitt, blir det hvitt. Trykker du på sort, blir det sort. 
Du skjærer altså bort det som skal være ufarget. 

VIKTIG: Skjær alltid fra deg! 

3. Rull ut farge maling på et underlag med en linoleumsrull til den blir glatt og smidig. 

4. Legg trykketplaten med et papir over seg i trykken. Sveiv igjennom bildet og ta arket av. 

 

Vi hadde tilgang på trykk-rulle og startet derfor med å lage vår egen bakgrunn SORT. Vi 
malte linoleumsplaten sort og kjørte den igjennom rullen. Så vasket vi den, før vi påførte 
tegningen vi hadde laget på forhånd, med et blåpapir.  

Vi kunne brukt fargede ark, mønstrete ark eller stoff som bakgrunn. 

 

 

UTSTYR til LINOLEUMSTRYKK kan kjøpes hos: 

KEM. (Kunstnernes Eget Materialutsalg.)                                
Brenneriveien 9 b, 0182 Oslo.                                                                         
Tlf: 2332 69 40 

 



 
 
Viktige ord: 

• GRAFISK (grafisk trykk er en fellesbetegnelse/navn på alle 
reproduksjonsmåter av skrift og tegning. 

• Ordet grafikk kommer av det greske ordet «graphe» som betyr skriving 
eller tegning. 

• TRYKK 
• RULLE 
• SKJÆRE 
• KONTUR 
• SKJÆREJERN 
• VALSE 
• OVERFØRE 
• KONTRASTER 
• BAKGRUNN 
• ORNAMENTER 
• GAMMEL PATINA 

 

 

 

 


