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THEMA           GLOBETROTTEN 
 

CHINA            LINOLEUM 
Wist je dat?: 

Een Chinese kunstenaar voltooit zijn kunstwerken niet door ze met een potlood, pen of penseel te 

signeren. In plaats daarvan stempelt hij zijn naam erop. Hij maakt een afdruk van zijn naam in rode 

inkt. Vaak maakt hij daar hele mooie vormen van; een soort van eigen logo. 

 

Weten: 

Techniek: linosnijden, stempelen, ontwerpen 

Materiaal: papier, karton, drukinkt, linoleum, potlood, futselplank, veel kranten,   

 carbonpapier 

Gereedschap: gutsen, mesjes, linoroller, lepel, glasplaat,onderleggers, knoeischort  

 

Werkwijze:    

 

1. Zoek en bekijk  afbeeldingen met Chinese tekens en figuren. 

2. Vouw van wit papier een soort boekje Ontwerp op verschillende bladzijden eigen stempels. Het 

moet Chinees aandoen.Laat je inspireren door de bekeken afbeeldingen. Je moet minstens 5 

uitgewerkte werken maken. 

3. Kies het mooiste ontwerp. Is het goed te maken? Bespreek dit met 

de andere leerlingen. 

4. Laat je keus aan de leerkracht zien. 

5. Lees de techniekwerkwijzer linoleum 

6. Maak je werk in spiegelbeeld door over te trekken op het raam. 

7. Teken je ontwerp op een stuk linoleum. Je mag hierbij 

carbonpapier gebruiken. 

8. Scherpe lijnen snij je voor met een mes.Delen die je wit wilt 

hebben steek je uit met een guts. Hou rekening met de manier van 

steken. Dit zie je terug in je werkstuk. 

9. Controleer of je alles hebt gegutst wat nodig is om een mooi beeld 

te krijgen. 

10. Trek een knoeischort aan. 

11. Spuit een rand blockprint bovenaan een glasplaat. Dit is de 

voorraad. 

12. Doop de inktroller in de voorraad en rol de inkt tot er een gelijkmatige laag ontstaat.NIET TE 

VEEL INKT! 

13. Als de inkt egaal is verspreid, rol dan de linoleum in. Leg de inge-inkte linoleum op een schoon 

stuk krant met de kant naar boven. Leg hier een vel papier overheen.  NIET MEER 

SCHUIVEN! 

14. Gebruik de linopers of rol er voorzichtig met een schone roller overheen. Voorzichtig wrijven 

met een lepel kan ook. Vergeet de hoeken niet! 

15. Hang de afdrukken aan een lijn om te drogen of breng ze naar  de plek 

die de leerkracht je wijst. Loop voorzichtig!! 

16. Maak voorzichtig je stempel schoon. 

17. Bekijk je werk. Is alles netjes afgewerkt? 

18.  Heb je de naam en groep op al het werk geschreven? 

19. Tevreden?  Ruim de spullen op.  Laat je werk beoordelen.  
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