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Anyagok, festékek készítése
Gouache
Nagyon nehéz alapanyagot szerezni, mivel Magyarországon nem gyártanak már porfestéket
csak néhány színben, illetve a szobafestők számára az olcsó, barnás színű földfestékeket.
(Jobb híján ezekkel is festhetünk, Koltai Magdolna is így indult gyerekeivel Komlón. 1
A gouache lehet olyan akvarellfesték is, amibe egy kevés töltőanyagot adunk, ez
átlátszatlanná teszi a színeket. (Baryt vagy kaolin). Egyszerűbb a dextrines gouache.
A finomra őrölt festékhez, azzal egyenlő tömegű dextrin port adunk, majd cukros vízzel (2 dl
vízhez egy szem kockacukor) olajfesték sűrűségűre keverjük. Hozzáadunk egy-egy csepp
lenolajat, glicerint, és egy kis fertőtlenítőt. Ha túl sok a víz, repedezve szárad meg, ha kevés
a víz, nem dolgozható igazán össze. Ha túl sok a dextrin, a festék nagyon erős lesz,
repedezik, a papírról is lepattog. Üres konzerves dobozokba, vagy műanyag flakonokba
töltjük, a készleteket dobozokban tároljuk. Ha nagyon kiszárad az aláfestés, le fog pattogni
róla a második réteg, ezért a gouache alá akvarellel szoktunk alapozni. (Lásd a gouache
technikánál.)
Akvarell gombok készítése
Ha házilag szeretnénk akvarellt készíteni, számítsunk rá, hogy ez a legnehezebb feladat.
Akvarellt készíthetünk porfestékből is, de egyszerűbb, ha a Halmajon gyártott gombokat
áztatjuk fel, majd keverjük ki belőlük a megfelelő színű gombokat. Végül is nem drágább a
festék, mint a 12 gombos, mert tovább tart. Törjük össze a gombokat, áztassuk be vízbe
(két-három nap alatt felpuhul), a masszából keverjük ki a megfelelő színeket. Töltsük
valamilyen edénybe, pl. erősebb bonbonos alátétekbe, szárítsuk meg. A száradáskor a
legtöbb szín megrepedezik ugyan (mérsékelhetjük, ha félkemény állapotban összetömörítjük
a kis edénykék tartalmát), de ez nem csökkenti az anyag használati értékét.
Az akvarell készítés receptje Stan Smith szerint:
Először is nagyon finom porrá kell őröljük, dörzsöljük a festéket. Keverjünk sűrű oldattá egy
rész (cukor?) szirupot, egy rész glicerint és három rész gumiarábikumot, s adjunk hozzá
néhány csepp oxgallt, azaz nedvesítőanyagot, amelytől a festék könnyebben kenhető. Lassan
keverjük bele palettakéssel a festékport, addig, míg sűrű masszává nem alakul.
Megszárítjuk, mozsárban porrá törjük a keveréket. Ismét megnedvesítve préseljük gombbá.
Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy minden szín más mennyiségű kötőanyagot kíván,
valamint hogy a repedezés elkerülésére a masszát közepes hőfokon be kell párolni.
Pasztellkészítés
A pasztellkészítésről a Rajztanításban olvashattunk egy cikket?
A pasztell minimális kötőanyaggal hengerré gyúrt festékpor.
Pasztellkészítéshez nem használhatunk olyan festékport, amiben egészségre káros anyag
van, hisz a felszálló port rajzoláskor belélegezzük.
Titánfehér adja az alapot, amihez 5%-nyi modellgipszet keverünk. A különböző
festékporokhoz különböző arányban keverhetünk gipszet.
Az összegyúrt anyagot préselhetjük kettévágott nádszálak, vagy műanyag csövek
segítségével, de rögtön papírhüvelybe is tölthetjük.
Vigyázzunk, mert egyes festékek a felületükön kifényesednek, megcsúsznak a papíron.
(Részletesebben lásd: A képzőművészet iskolája 1.)
Fixatív készítése
A jó minőségű fixatív alkoholban oldott színtelen sellak. (1 literben 10 dkg.) Olcsóbb és
könnyebben beszerezhető anyag a háztartási gyanta, és a denaturált szesz. Ebben is
. Egyszer karolj át egy fát TIT BP. 1986. Koltai Magdolna: Most egyedül vagyunk a városban 1

hasonló arányban oldhatunk. A gyanta és a sellak nehezen oldódik, néhány napig hagyjuk
állni. Ha sürgősen kell a fixatív, törjük porrá a gyantát, majd lassan szórjuk a folyton
rázogatott üvegbe, másképp összecsomósodik. Az üveget néhány percig rázogassuk. A szín
és a kötőképesség a gyantás fixatívban természetesen fordított arányban áll egymással. A
nagyon sárga jól köt, de színez is. Ki kell kísérletezni a megfelelő arányt.
Tinták készítése növényi anyagokból
Bodzabogyó érett termését összezúzzuk, finom vászonanyagon átszűrjük, Na benzonáttal
tartósítjuk.
Agyag kinyerése
Folyó árteréről. A Zagyva-Tisza torkolatnál a Bokros házaspár talált egy partszakaszt,
ahová áradáskor a folyó 10 cm vastagon rak le nagyon finom, bár kissé sovány agyagot.
Amikor áradás után lemegy a víz, megvárjuk, míg megszikkad az agyag, majd felszedünk
néhány mázsát, alumínium kannákban, vagy műanyag zsákokban tároljuk, felhasználás
előtt alaposan átgyúrjuk. Bokrosék ötször gyúrták át, közben pihentették.
Talajból
A földben talált agyag általában tele van kis mészszemcsékkel, amiket, muszáj
eltávolítanunk, mert égetéskor repesztik az agyagot.
A klasszikus módszer szerint az agyagot egy lapos gödörben addig taposgatjuk, míg
tejfölszerű pép nem keletkezik. Ekkor letakarjuk, állni hagyjuk. Néhány nap (vagy1-2 hét)
alatt elszivárog a víz. A tetejéről leszedjük a szennyeződést, majd kiszedjük az agyagot, az
alját ne szedjük fel! Gyorsíthatjuk a munkát, ha betonkeverővel dolgozunk, a kiömlő
anyagot átszűrjük, esetleg műanyag edényekben szárítjuk.
Ebben az egészben az a legnehezebb, hogy olyan helyet kell találjunk, ahol a száradás alatt
senki nem fogja bolygatni az agyagot. Mi egyszer kimentünk a Zagyva árterére, egy
bozótosban felástunk egy gödröt, agyagpépet tapostunk, majd leterítettük egy nagy
függönydarabbal, befedtük ágakkal, amikor egy hét múlva visszamentünk érte, gyönyörű,
megszikkadt, érintetlen anyagot szedhettünk ki.
Beszáradt agyagtömbökből
Kalapáccsal apró darabokra törjük az agyagtömböket, majd meglocsoljuk, de csak finoman,
ne tocsogjon a vízben. Legjobb, ha nedves rongyba tudjuk takarni, és a rongyot
nedvesítgetjük. Mi erre a célra tartunk egy külön kannát, ez fél év alatt telik meg, az
agyagnak van ideje átnedvesedni. Az első begyúrásnál persze csak akad egy-egy keményebb
darab. Ebből az agyagból a nagyobbak dolgoznak.
Újabban már nem foglalkozunk agyaggyártással, a téglagyárból néhány ezer forintért
megvesszük az egész éves szükségletet.
Rajzszén égetés
Nem vagyok nagy égető mester, más lehet, hogy ügyesebben csinálja, én az alábbiak szerint
égettem.

A doboz tetején látható a kátrányrács.
Égetéskor ez kerül a doboz aljába.

Szenesítésre leginkább a hárs, a fűz puha fája alkalmas,

esetleg mogyoró vesszőket is használhatunk. Hársfák, mogyoró bokrok tövén vadhajtások
szoktak eredni, ezeket célszerű lemetszeni. Fűzesből legjobb a „kelésvesszőket” gyűjteni.
Friss, hosszú
A gallyakat hántoljuk le, teljesen a farészig. A kosárkötők leszúrtak a földbe egy szerszámot,
aminek a vége V alakban elágazó gömbvas volt. Én a műhelyben hántoltam egy
meghajlított gömb-acél pálca segítségével. Ha vasból van, összekötjük a V alatt. Néhányszor
áthúzogatjuk az ágat. Nem szabad élesnek lennie, a gömbvas a legmegfelelőbb. Az
elágazások csonkjait vágjuk le késsel, hogy ne akadjon meg lehúzáskor. Száraz ágról
nehezebb leszedni, ekkor színlőpengéhez hasonló kis eszközzel szoktuk letisztítani, majd
csiszolóvászonnal fejezzük be a tisztítást. Vagy befoghatunk egy lemezt, késpengét a satuba,
és ezen húzogatjuk át az ágat.(A kaparás előtt beáztatjuk (Műanyag zsákba tesszük,
meglocsoljuk, időnként megforgatjuk.)Ha túl nedves, eltömíti a penge élét. Ha túl száraz,
eltörnek a vékonyabb ágak, nehezen jön le a kéreg.
A letisztított, méretre vágott ágakat kiszárítjuk, ha nedvesen égetjük, elgörbül. A száraz
ágakat betekerhetjük több rétegű alufóliába, vagy egy vascső két végét betapasztjuk
agyaggal, kötőtűvel átszúrjuk. Ez a kis lyuk a fából felszabaduló gázok elvezetésére szolgál,
az alufólián is szúrnunk kell ilyen lyukat. Az égetés történhet tűz parazsán, vagy gázlángon.
Ha teremben égetünk néhány kis ágat, lesz némi kátrányszag.
Ha rendszeresen égetünk, egy vascső egyik végét hegesszük be, a másikra készítsünk
rácsavarható fedelet, kis furattal. (Ha nagyobb mennyiségben égetünk, az alsó részre
tegyünk valami rácsot, mert ha a kátrány itt összegyűlik, a szén kemény, fényes bevonatot
kaphat.)
Legegyszerűbb azonban a festékesdoboz módszer. Fogunk egy nagyobb festékes dobozt,
kimossuk vagy kiégetjük, lyukat ütünk a tetejébe, az aljába teszünk egy sűrű szövésű
dróthálót (kátrányrács), telerakjuk jó szorosan ágakkal, rászorítjuk a fedőt, aztán szabadtéri
tűzön kiégetjük.
Égetéskor a kis lyukon kiáramló gáz meggyullad, egyre erősebben ég, majd fogyni kezd a
láng, végül elalszik. Ekkor van kész az égetés, vegyük ki a tűzből a dobozt.
Fixatív fúvócső
Nagyon egyszerűen készíthetjük vékonyabb és vastagabb
szívószál, (dobozos gyümölcslé szívószál) összeillesztéséből.
A vastagabb, rövidebb cső lesz a fúvócső, a vékonyabb,
hosszabb csövet merítjük a fixatívba. A két csövet úgy
állítjuk be, hogy a vékonyabb cső kissé belógjon a vastag
cső elé. először a vékonyabbra ragasztunk egy kis
öntapadós papírtéglalapot, majd a vastagabbra, úgy, hogy
ezzel rögzítjük is a helyén a két csövet.
Ha rosszul helyeztük el, a levegő nem a kis cső fölött halad el, hanem belefúvódik.
Hegyezősor.
Ha sokan rajzolnak egyszerre színes ceruzával, gond a hegyezés. Ezért egy deszkalapra
Palmatex ragasztóval felragasztottunk négy hegyezőt, a lapot óra előtt két pillanatszorítóval
felerősítjük egy asztalra. (Vigyázzunk, ha a hegyező megtelik, a forgács beszorulhat a
fogaskerekek közé, tönkretéve a hajtóművet)! Még jobb lenne egy állandó hely, ahová nem
kellene folyton felerősíteni, de a fegyelmezetlenebb osztályoknak kedvenc játéka, hogy
mindent beledugnak a hegyezőbe. Később mérséklődött a probléma. Vásároltunk
tízegynéhány hegyezőt, két-három padra jutott egy. Ekkor arra kellett nagyon vigyázni, ne a
rajzlapon hegyezzenek, mert ott marad a talp lenyomata. A hegyezők minősége sem
egyforma, az ár sem ad mindig útbaigazítást.
Camera obscura készítése
Matt üveges Camera obscura.
15-20 cm élhosszú, kocka vagy tégla alakú dobozt bevonunk fekete papírral. Elülső falába 2
mm átmérőjű lyukat fúrunk, hátsó falát kivágjuk, pauz papírral beragasztjuk. Szemünk elé
tartjuk 20-30 cm távolságra a dobozt, fekete lepellel beborítva magunkat. Egyik kezünk a
dobozt fogja, másik a leplet markolja össze a doboz alatt. Ha jól besötétítjük magunkat, a

doboz előtt lévő kép megjelenik a pauz papíron. Célszerű ablakon kinézni, vagy pl. a
mennyezeti lámpasort figyelni.
Felvételkészítésre alkalmas Camera obscura. A hátsó fal felnyitható, a
fotópapír két gumiszalaggal rögzíthető. A nyílás előtt elhúzható
redőny.
Hengeres camera
obscura.
Győri Lajos közli a
rajztanítás 86/3.
számában. A
kamera egy 10 cm
körüli átmérőjű
papírhenger,
Bárány Gabi kamerája. Egy folyóiratban látta, megcsinálta.
melynek közepére
gombostűvel lyukat
szúrunk. A lyukra
esetleg egy
Hengeres kamera (Győri
ráfordítható fedőt is
Lajos közlése)
tehetünk. A dobozba
sötétkamrában
behelyezünk egy 13 x 18 cm-es fotópapírt. A
papír magától odatapad a henger falához.
A kamerát csukott állapotban, vagy ujjunkat
a nyílásra szorítva kivisszük a látvány elé,
Hordozható camera obscura. Győri Lajos közlése.
majd 15 - 20 másodpercet exponálunk.
Camera obscura írásvetítőből.
Győri Lajos javaslata alapján készíthetünk írásvetítőből, az alábbihoz hasonló kamerát, ha
leborítjuk sűrű szövésű, több rétegű fekete vászonnal, csak a tükröt hagyva szabadon.

Linómetsző vésők
Üzletekben kétféle vésőkészletet vásárolhatunk. A mereven beépített pengéjű, különböző
vastagságú vésőkből álló készletet, és a cserélhető pengéjű, egy nyelet tartalmazó vésőt.
Gyakori használatra inkább az előbbit ajánljuk, mert a sűrű cserélgetés előbb-utóbb
kitágítja a befogófejet, ráadásul hajlamosak vagyunk ahhoz is az épp bentlévő pengét
használni, amihez vékonyabb vagy vastagabb kellene. A cserélhető pengék összekeverednek,
eltűnnek. Ráadásul az eszköz inkább a művészlinóhoz készült.(A boltokban kapható vésőket
ugyanis inkább a vastag, kemény művész linóleumhoz találták ki. Ez az anyag keményebb,
a fához hasonló, más kezelést kíván, mint a PVC padló. Ez magyarázza egyes cserélhető
pengék ferde vágóélét. Ezekkel a művész linóból nagyszerűen lehet kitördelni a nagyobb
foltokat, a rugalmasabb PVC-nek viszont könnyen alábújnak.)
Igazán komoly linómetsző maga készíti vésőit. Ha kisgrafikákat is szeretnénk készíteni,
nagyon vékony vésőkre is szükségünk lehet, amik nincsenek az olcsóbb bolti készletekben.
Póka György adott hasznos tanácsokat a vésők készítéséhez. Gyulai Líviusz pedig házilag
készített eszközeinket volt szíves minőség-ellenőrizni, az alábbi leírással készült vésőket igen
használhatónak minősítette.
Vésőt készíthetünk vékony falú acélcsőből, autó ablaktörlőjéből, redisztollból stb. Az a
lényeg, hogy az anyaga acél legyen, kissé gömbölyödjön, és ki lehessen fenni, nyélbe tudjuk
fogni. (Ezzel a puha linókat véssük.)
Leginkább az esernyők kupoláját kifeszítő vékony idomacélokat, esernyődrótokat
használjuk. Mi nagyon egyszerű úton szerezzük be az esernyőket. Minden behozott rossz
ernyőért adunk egy nagy linómetszetet. Két hét alatt bejött vagy negyven ernyő. Előtte
persze magyarázzuk el a gyerekeknek, milyen ernyőre van szükségünk. (Újabban vékony
tömör drótokból is készítenek ernyőket, nekünk ez nem felel meg. Olyat keressünk,
amelyiknél U alakú drótok feszítik ki a selymet. Néha olyan drótot is alkalmaznak általában csak a rövidebb merevítéseknél - ami kemény alumínium ötvözetből készül, sajnos
ezt is félre kell dobjuk. Próbáljuk ki a drótot! Hajtsuk meg kissé, majd engedjük el. Ha
acélból van, rugalmasan visszaugrik.)
Szedjük szét az ernyőt! Rakjuk külön a különböző vastagságú és végű drótokat! Egy
ernyőből negyven, nyolcvan vésőt készíthetünk. A drótokat satuba fogva fémvágó fűrésszel
kissé bevágjuk, majd eltörjük. Ha van köszörűkövünk, elég kissé beköszörülni, és máris
eltörhető. Ha nem törik, az nem is acél. Vágjunk néhány 8-12 cm-es darabot! Ezekből
lesznek a pengék.
A nyeleket seprűnyélből, vagy hasonló vastagságú farúdból készíthetjük. Amíg nem tudtunk
faipari gépeket szerezni, technika órán készültek a vésők, majd a végső finom élezést, egy
délutánt rászánva, magam végeztem el, néhány nyolcadikos segítségével.

Első művelet a seprűnyelek feldarabolása. Milyen hosszúra vágjuk? Van, aki szereti, ha a
dróton támaszkodik a mutatóujja. Így érzékenyebben tudja vezetni a vésőt. Neki
tulajdonképpen csak egy 2-3 cm átmérőjű gomb kell, ami a tenyerébe támaszkodhat. persze
egy ilyen gombot elég nehéz készíteni, a penge besüllyesztése is vastagságot igényel, a
legrövidebb, még használható nyél 3-4 cm. Mások szívesebben támasztják ujjukat a nyélre,
így kényelmesebb a fogás. Ők 8-10 cm-es nyelet szeretnek. (Láttunk már 2-3 cm-es nyéllel, hasonló
hosszúságú pengével is vésni gyerekeket, az ujjaik között tartották az eszközt, kipróbáltuk, eléggé kényelmetlen
volt.)

Végül is standard vésőként a 8 cm nyél, 10 cm penge, ebből 3 cm a nyélbe süllyesztve méretet ajánlhatjuk.
Vágjuk le a nyeleket! Ráspollyal
gömbölyítsük le a végét, majd
csiszolópapírral simítsuk el! (Némi
használat után rájövünk, hogyan
igazíthatjuk még inkább kezünkhöz a
nyelet!) Fogjuk be ismét a satuba a
levágott nyelet, fúrjunk elő amerikánerrel
egy lyukat a pengének, valamivel
vékonyabb fúróheggyel, mint amilyen a
pengénk, hogy jól megszoruljon!
Reszelővel vagy köszörűkövön élezzük
meg kissé a penge nyélbe kerülő végét,
majd óvatosan ütögessük be! Vigyázzunk, el ne verjük az élprofilt, el ne görbüljön a drót! Be
is ragaszthatjuk a pengét, de jobb, ha csak beékeljük egy kis hurkapálcadarabbal, így törés
esetén nem kell eldobnunk a nyelet, elég a pengét kicserélni! A beragasztott pengét
lehetetlen kiszedni a kis csonknál fogva.
Ha véséskor töri az ujjunkat a penge, félbevágott hurkapálcát ragaszthatunk a tövébe, vagy
betekerhetjük ronggyal. Ha már benne van a penge a nyélben, először mindig megélezzük,
csak aztán alakítjuk ki az élprofilt, mert a vékony vésőket már nehezebb lesz megélezni.
Mi újabban már gépekkel dolgozunk.

A nyeleket esztergáljuk.

1. Ábra Fúrni géppel fúrunk, hogy a nyél el ne
mozduljon, és a furat merőleges legyen, egy kis
segédeszközt használunk. Persze erősen oda kell
szorítani.

A vésők élezése
A vésők durva élezését elkezdhetjük köszörűkövön, reszelővel vagy fenőkövön. Ha elszántuk
magunkat, hogy egész osztályokkal fogunk metszeni, feltétlen be kell szerezzünk egy kis

köszörűt. Vannak viszonylag olcsó, kézzel hajtható köszörűk, mi egy kis elektromos hajtású
műszerész köszörűt használunk. Egyik oldalon egy fakorong forog, kívül a fanyelek
lesimításához használt csiszolópapírral, belül a véső finom élezésére szolgáló "üvegpapír".
(Finom - 4-600-as - csiszolópapír.) A másik oldalon a durva élezésre szolgáló kő. Nekünk az
vált be, ha visszafelé, azaz a forgásiránnyal szemben, felfelé tartjuk a pengét a durva
élezésnél, és figyeljük, mikor vékonyodik le annyira, hogy a sorját lehúzva megkezdhetjük a
finom élezést. Ekkor persze pont fordítva kell tartsuk, nehogy belekapjon az él a
csiszolópapír borításba. Óvatosan haladjunk, közben hűtsük vízzel a pengét! Amikor már
élesnek látjuk, húzzuk le a sorját", az élen maradt apró fémforgácsokat!
Vigyázzunk, mert az élprofilt könnyű elrontani! A vésőket csak kívülről élezzük! Ha az élezés
után még hőkezeljük a pengét, és nem akar vágni, ne ijedjünk meg. Mindössze a keletkezett
revét kell nagyon finom csiszolópapírral letisztítani, vagy az első próbavésésekkel letolni.

A felül csapott véső bebújik az anyagba. Az alul csapottat nehéz beletolni Ha csak az alját élezzük,
ez lesz az eredmény.

Az élprofil kialakítása
A véséshez különböző vastagságú vésőkre van szükségünk. Ha az acélpengét elkezdjük
összekovácsolni, az esetek többségében eltörik. Ha azonban gázláng fölött enyhe vörös
izzásig hevítjük (sötét cseresznyepirosig), majd hagyjuk kihűlni, elveszti rugalmasságát,
alakíthatóvá válik. Keressünk néhány vékony fémlapot, amikkel kialakíthatjuk a különböző
vastagságú pengéket. (1- 2- 4 - 6 mm) Fogjuk satuba a gondosan kiélezett pengét (ugyanis a
keskenyre összepréselt penge élezése sokkal nehezebb), tegyünk bele kis fémlapot (A
legvékonyabb vésőhöz borotvapengét használunk. A satu recézett élére sima fémlapokat
ragasztunk.), majd szorítsuk össze a satut!
A préselés után általában kissé
visszafeszítjük a penge felső részét, enyhe
"V" alakúra, nehogy megszoruljon majd
benne a linóforgács. Ha eltört a penge, nem
lágyítottuk ki eléggé. Vágjuk le a törött
részt, hevítsük fel erősebben! A préselés

után vissza kell edzenünk a pengét. Hevítsük ismét enyhe vörös izzásig, majd dugjuk vízbe!
Ha túlhevítjük, rideggé, törékennyé válik az acél. (Az igazán szakszerű edzés akkor teljes, ha
az edzett felületet ismét felhevítjük 2-300 fokosra, ezen a hőmérsékleten sárgás-barnás
bevonat képződik a fémtiszta részeken, majd olajban lehűtjük. Ezzel csökkentjük az anyag
ridegségét.) Ha nem eddzük eléggé vissza gyorsan kimegy az éle. Persze így is lehet vele
vésni, csak gyakrabban kell élezni. Préselés előtt mindig élezzük meg alaposan a vésőt! Az
élezés utáni próbametszések előtt mindig lehűtjük a pengét, hisz a meleg penge könnyedén
olvasztja maga előtt a PVC-t. Előfordul, hogy a vékony, de kifogástalanul élezett, revétől
megtisztított, felfelé v alakúra szétfeszített vésőink sem viszik az anyagot. Ekkor általában az
a hiba oka, hogy a préseléskor elöl kissé nyitottabb, hátul kissé szűkebb profilt alakítottunk
ki, a forgács megszorul a vésőben. Nincs mit tenni, újra kell préselni a profilt, vagy finoman
összébb nyomni elöl is.
Egyszerűbben készíthetünk vékony pengét, ha
óvatosan kifeszegetjük a drótok edzetlen végéből
a kis fémlemezkét. Mi 3-5 vastagságot
használunk. Az egyszerűbb készletben van egy
borotvapengével préselt, egy, amit felére
nyomtunk össze, és egy, amit eredeti
vastagságban hagytunk. A szakköri készletben a
legvékonyabb és a felére nyomott közé kerül még
egy átmeneti fokozat, az ötödik pedig széles
esernyődrótból készül. Nagyobb munkáknál ezt
az alapkészletet egészítik ki a csövekből,
ablaktörlőkből, stb. készült, 1-2 cm széles vésők.
Metszőkés
1 Ilyen lesz a vésővel.
. .
.
és ilyen a késsel
metszett.
Ha sikerült nagyon vékony vésőt készíteni, kés
nélkül is boldogulunk. De, ha például egy kisméretű arcot szeretnénk kivésni, szükségünk
van egy finom hegyű késre.
Vékonyabb kés hegyét is használhatjuk, ha pengéjét
ronggyal betekerjük.
Keressünk egy vastagabb acélszöget, vékony betonvasat,
betonacélt, vagy játékautók tengelydarabját, esetleg egy
lapos rugódarabot! Lágyítsuk ki! Türelmes kovácsolással,
reszelgetéssel alakíthatjuk ki a kés profilját. Legkönnyebb
függőleges vágóélű, vékony
hegyű késsel dolgozni. Végül
visszaeddzük a pengét!
A legfinomabb részletek
kimetszésére esernyődrótból kovácsolunk vésőt, majd egy kis rongycsíkot tekerünk a
nyelére, amit széles celluxszal pólyázunk körül.
Festékezőeszközök lásd: ..\TECHNIKA\LINO198.doc - eszközeink
Labdacsok
A legegyszerűbb, legolcsóbb festékezőeszközök. Egy dúcról sokszínű nyomatot is

készíthetünk segítségükkel. Több méretben, párosával készítsük őket! A legkisebb
inggombnyi, a legnagyobb féltenyérnyi lehet.
A labdacs kemény legyen! Ütögetéssel lapítsuk le!
Festékező hengerek
Gyorsabban és vékonyabb rétegben teríthetjük a festéket henger segítségével.

Fotóhengerek
Lejárt lemez. Esetleg régi laborokból még előkerül. Gumirészük nem benzinálló, minden
nyomtatás után el kell mossuk mosogatószerrel! Ha mindennap használjuk, így sem tart
tovább egy évnél. A keménygumi fotóhengereket a legapróbb pontatlanság is
használhatatlanná teszi.
Linó hengerek
"Vannak - igaz drágább - kimondottan magasnyomás céljaira készült hengerek is, az ár
sajnos nem mindig áll arányban a minőséggel. A hengernek általában olyan szélesnek kell
lennie, mint dúcunk keskenyebb oldala." - írtam régebben, de a ma kapható kis piros
festékező hengerekre már semmi panaszom nincs, csak hát nagyon kicsik, legfeljebb
kisgrafikákhoz, vagy kis monotípiákhoz használhatók, és persze elég drágák.
Tapétázó hengerek
A tapétázó, falfestő szivacshengereket is használhatjuk festékezésre. Legjobb a keményebb,
sima felszínű szivacsból készült tapétasimító henger, a puha - festéshez használt
szivacshengerekkel lassabb a festékezés. Ezeket a szivacshengereket mi először festékkel
telítjük, azaz felhengerezzük a szokásos módon a nyomdafestéket az üveglapra, de nem
mossuk el a hengert, hagyjuk rászáradni a festéket. A puha szivacshengereket tele is
szívathatjuk valamilyen vizes, diszperziós festékkel, majd a néhány napos száradás után
felfestékezzük nyomdafestékkel. A száraz hengert esetleg még néhányszor fel kell
festékezzük, ilyenkor egy tiszta üveglapon végiggördítve leszedjük a kiálló részekről a festék
nagy részét. A homorú részeken ott marad a festék, a henger lassan egyenletessé válik. Ezt
a játékot a kikagylósodott gumihengerekkel is el lehet játszani.
Festékező henger készítése
Szakműhelyben
Gyakran használt, nagyobb méretű hengereinket szakműhelyben készíttethetjük el.
A tengelyt nekünk kell adni, ők erre vulkanizálják, vagy öntik rá a kiválasztott anyagot. A
keménységi fokot nekünk kell megadni, a kézi festékezéshez a legpuhább anyag a legjobb. A
mi hengereinket a Béta-Roll készítette. (Lásd hasznos címek jegyzéke.)
Nem olcsó egy jó henger sorozat, 30-60 000 Ft-ba is kerülhet. Érdemes tehát áthidaló
megoldásokat keresni.
Méhben talált alkatrészekből
A MÉH-telepen általában találunk olyan gépalkatrészt, amelyet nyélbe foglalva jó hengert
kaphatunk. Irodagép műszerészektől is szerezhetünk puhább hengereket.
Házilagos gyártás
Farúdra húzott vastagabb gumicsőből is készíthetünk hengert, de ezt esztergapadon le kell
simíttatni.
A puha gumi esztergálása nem egyszerű feladat. Folyékony nitrogénben kell hűteni, ez pedig
csak szaküzemben használatos. Nekünk egy kiváló mester úgy esztergálta fel puha gumi
hengereinket, hogy a gépet a leglassúbb fokozatra állította, majd a kés alól kikerülő anyagot
egy papírral rögtön leszedte, nehogy visszakenődjön a hengerre.
Monotípiázásnál minden színnek kell egy elsimító labdacs, vagy henger. Ezek a hengerek
lehetnek kissé durvábbak is. Esztergálunk egy fatengelyt, ráhúzunk egy benzinálló
gumicsövet (az olajálló cső már valamivel gyengébb minőség, de a közönséges gumicső is
megteszi, csak mindig mossuk el használat után mosószerrel, másképp egy hónap alatt
elfolyósodik, vagy szétrepedezik.), egyenes fémlapra ragasztott csiszolópapírral lesimítjuk, a
tengelybe két oldalról lyukat fúrunk, nyelet hajlítunk neki egy vastagabb vasdrótból, kész a
kis henger. Ebből szintén 30-40 db-ra lesz szükségünk. Üzletben is megvehetjük, de ott
félszázezer forint.
(Eleinte hengerek készítésére gondolni sem mertünk, mára azonban már összeállt a gyártó géplánc. Egy körfűrész,
a nyelek leszabására. Faeszterga, a simításra. Állványos fúrógép, a lyukak előfúrására. Turista gázpalack, illetve
tűzzománc kemence, az anyag edzésére, lágyítására. Köszörű
az élezésre, végül egy vibrációs csiszoló a PVC felcsiszolására.
)

Masszahenger készítése
A gumihengerekkel nagyon szépen
festékezhetünk, de a hengerek királya mégis csak
a masszahenger. Szakműhelyek ezt is elkészítik,
persze még a gumihengernél is magasabb áron.
Masszahengert azonban magunk is önthetünk.

" E célból először egy villásfogantyúval ellátott fahengert készítünk." Írja Molnár C. Pál, én
hozzátenném, hogy a nyomdászok át szokták kötözgetni kereszt alakban vezetett spárgával,
hogy ne váljon el az enyves rész a fatengelytől. "Ezt a hengert, a fogantyú nélkül, álló
helyzetben egy deszkalapra rögzítjük, a deszka túloldaláról becsavarható csavarral, hogy jól
legyen merevítve. Ezután a henger köré egy olyan, nagyobb fémcsövet állítunk, melynek
belső felülete igen sima (rézhengerek) és közte, meg a fahenger közt kb. 2 cm-es légpalást
áll. 20-25 cm hosszúságú fa és fémhenger elegendő, s ebben az esetben a fémhenger kb. 6-7
cm átmérőjű lehet. A fémhengert is jól rögzítjük, és alapzatát elgitteljük, hogy a folyékony
massza alul ki ne folyhasson. Az enyvet 24 órai vízben áztatás után forró vízfürdőben
felolvasztjuk, s nem adunk hozzá több vizet, mint amennyit áztatás közben felvett. Tömege
kb. egynyolcadának megfelelő glicerint töltünk hozzá, és az egészet a hengerbe öntjük. Ne
felejtsük el, hogy a fémhenger belső falát előbb olajos selyempapírral jól töröljük ki, nehogy
szennyes legyen belül. Ezután kb. 24 óráig merevedni hagyjuk a masszát. Másnap a
deszkalapról leszereljük az egészet, mégpedig úgy, hogy a fémcsövet gázláng fölött enyhén
átmelegítjük, mert különben a benne levő masszahengerről úgysem lehetne lehúzni. A
masszahengert először villás fogantyújára szereljük. A villának oldalt legyen nyúlványa, hogy
a henger, melynek felülete tartós nyomásra érzékeny, ne érintkezzék az asztal lapjával,
amikor lehelyezzük."
Így leírva egyszerűnek tűnik, de nekem az első hengereim vagy túl puhák lettek, vagy túl
kemények, esetleg túlmelegítettem lehúzás előtt a csövet. Amikor a nagy Kiss Anna dúcokat
nyomtattuk, hengeröntő műhelyben (KNER Nyomda) készíttettünk négy kisebb és négy
nagyobb hengert, ezek tízegynéhány éven át szolgáltak, végül megfolyósodtak.
Szükségünk lesz még egy üveglapra, amelynek az éleit kissé megcsiszoltuk. Minél nagyobb,
annál könnyebben tudunk róla festékezni. (Legalább 20-30 cm legyen.) Van olyan kolléga,
aki PVC lapról szokott festékezni.
Fólia, vagy néhány újság, hogy össze ne festékezzük nyomtatáskor az asztalt! Persze ha négy
színnel nyomunk négy üveglap kell, ha monotípiázunk is, 8-10, végül, ha harmincfős
osztállyal monotípiázunk, akkor minden asztalra kell legalább egy üveglap. Színes
monotípiánál több is lehet, minden színhez külön kis henger, a gyerekek mindig ahhoz a
laphoz lépnek, amelyiknek a színét használni akarják. Ha törléses monotípiát szeretnénk
készíteni, fémlemezekre lesz szükségünk. (Lásd monotípia óra)
Nyomdafesték visszanyerése nyomdai hulladékból
A nyomdában a dobozokban mindig marad egy kis festék, ez kemény bőrösre szárad, a
másik maradék a gépből kimosott festék, ez általában nem szárad be, vagy csak vékony,
rugalmas bőrréteg képződik a tetején. (Ha a gépeket petróleummal mossák, ez kivonja a
festék kötőanyagát, vagy túlzsírosítja, az eredmény egy kocsonyás, nehezen száradó anyag.
Jobb minőségű kimosó folyadékok viszont felújítható festékmaradékot adnak.)
A keményre száradt maradékokat spaknival kiszedjük, színenként külön műanyag
poharakba. Ha a nyomdász jó ismerősünk, megteszi, hogy színenként külön dobozba szedi
vissza a maradékokat. Lakkbenzinnel felhígítjuk a használathoz szükséges állagúra,
nejlonharisnyákba töltjük, felakasztjuk egy-egy műanyag pohár fölé, vagy csak egyszerűen
betámasztjuk egy nagyobb edénybe, szép lassan kicsorognak. Nyomkodással siettethetjük,
de a bőrlemezkék könnyen kivágják a harisnyát.
Így színes festéket is nyerhetünk. Általában azonban csak a
papírmetszetek nyomtatásához nyerünk vissza barnás szürkésfekete festéket.

A felszerelt doboz.

A lógatós módszer.

Ha üzemszerűen dolgozom,
használok. Egy doboz festéket
szárítót, hígítót öntök hozzá. A
egy nagyobb vödörre keresztbe
ráborítom a dobozt.
festék szép lassan kifolyik alul.
bőrdarabok elzárják a szitát, ha
kinyerni, metszőollóval kivágom
felkaparom a szúnyoghálóra
a festék, újabb doboz tartalmát

Az átcsorgó festék

inkább szúnyoghálót
felkeverek, ha szükséges
tetejére szúnyoghálót kötözök,
fektetek két vaspálcát, erre
Kilyukasztom a fenekét. A
Persze egy idő után a
több festéket szeretnék
a fenéklemezt, és időnként
rakódott bőrréteget. Ha kifolyt
öntöm a szitára.

Linódúcok leszabása
Időnként több száz, azonos méretű dúcot kell leszabnunk. Ilyenkor kigurítjuk a
linótekercset a padlón, aláteszünk egy nagy farost, vagy kartonlapot, aztán a sablonként
használt rétegelt lemez lap mellett levágjuk a csíkokat. Különböző szélességű vezetőlapjaink
vannak a különböző méretű dúcokhoz. Így nem kell előre méricskélni, mindig csak arrébb
tesszük a lécet. Igaz, néhány vágás után kissé elmászunk a derékszögtől, de a csík két
végéből 1-1 cm-nyit levágva ezt helyrehozzuk. Egy csíkra
rámérjük a dúcok másik oldalának méretét, majd a csíkokat
egymásra tesszük, kissé széthúzzuk, és derékszöggel
végigjelöljük a méreteket, majd a vágógépünkkel
szétdaraboljuk a csíkokat.

Szúnyoghálós szerelék.

Centrifuga:
Centrifugába a dob helyére,
négyzetesre vágottra. Legjobb, ha a vetítőt
egy mozdulattal tudjuk előhúzni egy
szekrényből, görgőkre szerelt kis asztalon, vagy
asztallapon. rajztáblát szerelünk, amelybe
rajzlap csíptethető be. A fék hiánya
nem probléma, a lassuló forgás alatt
legalább megszárad a kép.
Kisebb lapokhoz jóval egyszerűbb, és
A forgólap a felfogató fülekkel.
kevésbé balesetveszélyes gépet
készíthetünk, egy kis 3-24 voltos
villanymotor, egy műanyag virágcserép,
cserépalátét és műanyag tál
segítségével. (Bárány Gabi 5. o. modellje)
A papírt egyszerűen betesszük az alátétbe. Ezzel a centrifugával 3-4 cm átmérőjű képeket
készíthetünk. Bárány Gabi egyébként gyertya fölé tartott zsírkrétákkal csöpögtetett képeket,
fényezett papírra, inkább érdekesek mint szépek voltak.
Perspektíva vonalzó
Vas gombostűből (az acél eltörne),
vagy erősebb méhész drótból
meghajlítjuk a hurkokat. A hurok
átmérője attól függ, gombostűvel,
vagy műszaki rajzszöggel fogjuk
rögzíteni a vonalzót. Hajlító
sablonnak egy vastag gombostűt
használunk.
Egy deszkalapba beütünk egy gombostűt, aminek lecsíptük a tetejét. A vonalzót odatesszük
a gombostűhöz, rátesszük a dróthurkot. A hurokra rászorítok egy gázláng, vagy borszeszégő
fölött felforrósított csavarhúzót. (Előtte célszerű tompára leköszörülni.) Úgy szorítom rá,
hogy egyúttal meg is tolom a hurkot a vonalzó felé, tehát szorosan fog zárni a lyuk. Miután a
hurok belesüllyedt a műanyag vonalzóba, a csavarhúzóval elsimítom fölötte a műanyagot. A
vonalzókból jobbost és balost is készítek, azaz egyiknél az 1cm-nél, másiknál a skála másik
végén olvasztom be a dróthurkot.
Jó, ha a két vonalzó eltérő színű,
így könnyebb szétválogatni.
Igazán precíz eszközt úgy
készíthetünk, ha a kis lyuk
közepét pontosan az él vonalába
illesztjük. Ezt egy vastagabb,
félbecsiszolt sablonnal, majd
utánfúrással érhetjük el, de a
gyakorlatban a fél gombostű
vastagságnyi pontatlanságnak
nincs jelentősége.
Újabban már a gumifonalat használjuk. Egyelőre Méhes
Balázs rajzával segítem ki magam.
http://epiteszforum.hu/osszetartas-ellenorzeseoriashorizonttal Majd lefényképezem Gábor rendszerét is.

Méhes Balázs rajza.

Gábor három iránypontos gumiszálas
vonalzója.

Perspektív rajzolás segédeszközei
A legegyszerűbb eszköz a látvány elé helyezett spárgakockás
keret, a rajzot hasonlóan rácsozott papírra készítjük. A rajzoló
mindig asztalra állított rúdhoz illeszti az arcát, így rögzíti a
nézőpontját.
Kultúrtörténeti érdekességként bemutathatjuk Dürer szellemes
rajzgépét. A mutatópálcához rögzített fonalhoz húzza a
hajszálkeresztet, majd kiveszi a fonalat, becsukja az ablakot, és
a papírra a hajszálkereszt helyére elhelyez egy pontot. Nehézkes,
lassú, de abszolút pontos módszer. 2
Nem kevésbé szellemes
eszközt készíthetünk Jean du
Breuil nyomán.3
Ha egy tartósínbe, üveglapot,
vagy celofánnal bevont keretet
teszünk, alkoholos filccel pontos
képet rajzolhatunk. Ehhez persze
a nézőpontunkat rögzíteni kell,
ezt végzi el a kis átnéző ablak.
Inkább technika történeti
érdekességek, a fényképezőgép a
múzeumba utalta őket.
8. o.
És persze vannak kis rajzgépeink az
axonometrikus rajzokhoz is. Igaz, az itt
bemutatottnál kissé egyszerűbbek, egy
vállalati selejtezés után kaptuk őket.

A mintázás eszközei
Mintázókészlet

Mintázófákat
egyszerűen késsel faraghatunk vékony lécekből.
Szégyen - nem szégyen, eleinte mi bizony egészen
egyszerűen oldottuk meg a feladatot. Cseréplécből
lefűrészeltünk 15-20 cm-es darabokat, egy kést
ráfektetve, kalapáccsal ütögetve néhány mm-es
lécekké hasogattuk, majd éles késsel megfaragtuk.
Ma már keményfa lécekből (szekrényajtók belső élét
fedték valaha) szalagfűrésszel vágjuk ki az idomot,
majd flexre fogott csiszolókoronggal vékonyítjuk az
éleket, gömbölyítjük a nyelet.
A mintázó eszközöket életnagyságú fejek
mintázásához használt nagyobb, asztalra, helyezhető
forgóállványra raktuk.

Göncön, Pecze
János
Alison Cole: Perspektíva.
Park
Kiadó, 27. o.
Jean du Breuil:szaktermében
Perspektívasokkal
Practica..., Ausburg, 1710. Katona Júlia: Ellentétes irányú távlatok. Nappali ház,
precízebben kidolgozott
96 (1
mintázó eszközöket láttunk.
2
3

Szobrászgyűrűk készítése
A szobrászgyűrűket fűrészlapokból, autók ablaktörlőit szilárdító fémlapokból,
spirálrugókból, esernyők vékony, tömör merevítő drótjaiból, vagy bármi más erős, vékony
fémlemezből
készíthetünk.
Először gázláng
fölött kilágyítjuk
az anyagot.
Megélezzük,
meghajlítjuk a
profilt, nyélbe
fogjuk, majd vissza eddzük. Legegyszerűbb nyélbe
fogás, ha esernyőnyél darabokba kalapáljuk.
Fadugókkal is beékelhetjük, vagy a fémlemez két végét
Ifj.Tóth István megszállottan készíti gyerekeinek
méhészdróttal hozzákötözhetjük egy fanyélhez.
a különböző profilú szobrászgyűrűket.

Fogazóvasat ferdére vágott végű fémfűrész lapból
gyárthatunk.
A vágódrót méhészdrótból készül, két végére hurkapálcát, vagy vastagabb farudat kötünk.
Fúrócsőnek az esernyő nyelét, illetve vékonyabb vascsöveket használhatunk.
Agyagnyújtó fának műanyag csődarab is megteszi.
Szabályos vastagságú lapok nyújtása.
Agyaglapok nyújtásához, méretre szabásához különböző vastagságú faléceket használunk.
Lásd: ..\TECHNIKA\Technika.doc - agyalapok nyújtása
Mintázó állvány
Szobrász műhelybe, nagyobbaknak persze legjobb a klasszikus mintázóállvány valamelyik
változata.
Osztályba azonban megteszi az
egyszerűbb asztalra helyezhető
forgatható kis állvány.

A Kecskeméti Képzőművészeti
Szakközépiskola mintázó állványa.
A fotó a Tölgyfa Galériában készült.

Asztalra helyezhető mintázó állvány
Nem baj, ha nem forog túl könnyen, hisz nem kézi korongként akarjuk használni.
Ha nagyobb darabokat is mintázunk, szereljünk rá
tartórudat.
Ha kevés a helyünk,
érdemes szétszedhető
állványokat készíteni.

Legegyszerűbb mintázó állvány a kis
fémcsapon körbe forgó bútorlap. Ha a
csapra egy alátétet teszünk, még
könnyebben forog.

Nagyobb plasztikák felrakásához
már állvány is szükséges. Maradék
vízvezeték csőből készült mintázó
állvány

Fából készült mintázó állvány. Az alsó furat
valamivel nagyobb, a felső szorosan illeszkedik.
Elvileg szétszedhető lenne, de gyakori
használatnál kimozgósodik a felső furat.

Ebbe a felső lapba egy térképtartó alumínium csődarabot
ütöttünk be. Az állványt szorosra esztergáltuk, és felsőmaróval
bemartunk egy kis hornyot. Így már valóban használható,
szétszedhető mintázóállványt kapunk.

Az állvány félig betolva. Ha napokon át
rajta hagyjuk a plasztikát, egy nyomdai
filmdarabot teszünk alá, be ne penészedjen
a deszka.

A csődarab lefelé persze kilóg, az alsó furat itt is
tágabb a felsőnél.

Frottázs készlet
Autók légszűrőjéről levághatjuk az
alumínium borítást, szúnyogháló, erezett
deszkalap, mindenféle érdekes felületű
anyag kerül egy banánosdobozba. Ha
csak ceruzával dörzsölünk, kis
féltenyérnyi darabok is megteszik, kréta
frottázshoz 3-4 cm-es anyagok is kellenek.
Ecsetkészítés
Kissé fura érzéseket kelthet ugyan, de ha
már megesett mit tagadjam, hajvágás
után bizony a levágott hajszálakból
készítettem finom akvarell ecsetet. Ha
rövidebbre vágjuk, temperához, olajhoz,
sőt falfestéshez is használható.
Maga az elkészítés nagyon egyszerű, a kis
hajtincs végét beragasztózom
Frottázs készlet
technokollal, vagy más, erősebb vízhatlan
ragasztóval, alaposan megmártogatom benne, majd ráteszem egy kis vékony alumínium
lapocskára. Odateszem a nyelet is, és a lapot ráhajlítom a nyélre, hajtincsre, majd hagyom
megszáradni.

2.Egyéb
Papírmerítés
Tárcsás mosógéppel papírpépet készíthetünk különböző papírhulladékokból. Durva papírt
ad a tojástartó papír, finomabb valamivel a használt félfamentes rajzlapokból készült, a
legfinomabbat a famentes papírok

A papírmerítés eszközei: tárcsás
mosógép, merítő keretek, szárító
állvány, papírhulladék a nyomdából,
textil lapok a préseléshez, egy szék
levett domború támlája a kiborításhoz,
két bútorlap darab a préseléshez,
műanyag láda a merítéshez.

Jellegzetes, ferdén ívelt mozdulattal
buktatjuk a merítő készüléket a
masszába. A merítés mélysége a massza
sűrűségétől, és a meríteni kívánt papír
vastagságától függ. Ahogy hígul a
massza, úgy merítünk egyre mélyebbre.
Ha már nagyon híg, átöntjük a
maradékot egy szitán, a leszűrt papírt
visszatesszük a kádba, és újabb masszát
engedünk rá.

A vizet az alsó jelzésig öntjük, majd annyi
papírt teszünk bele, hogy a gép még
forgatni tudja a masszát. Ha nagyon
finom pépet szeretnénk, rásegíthetünk egy
fúrógépbe fogott keverőszárral.

Következik a kiemelés. Először csak
annyira emeljük meg, hogy a keret alja
még beleérjen a vízbe. Így a keret alatt
egy légritka tér keletkezik, amely mintegy
leszívja a vizet a szítán lévő
papírmasszából. Látjuk, ahogyan
fehéredik, kezünkkel érezzük a vákuum
erejét.

Ráborítjuk a papírt a domború felületre
helyezett textil lapra. Ennek mintázata
fogja meghatározni papírunk felületét.
Nem kell félni, a massza nem esik le a
szitáról. Finoman billentve rápréseljük,
majd óvatosan megemeljük a keretet az
egyik szélénél. Ha esetleg nem válna el
tőle a papír, felülről kézzel, vagy egy kis
falappal megsimítjuk.

Kiengedjük a massza egy részét a
merítőkádba. Ha nem indul el, akkor túl
sűrű a masszánk, hígítani kell. Minden
merítés előtt megkeverjük az anyagot.

4-8 másodperces megtartás után
teljesen kiemeljük a keretet, kiejtjük
belőle a merítőszitát, a keretrészt
félretesszük.

Íme az eredmény. Ráteszünk egy új
textillapot, és jöhet a következő merítés. A
préseléskor kifolyt vizet egyszerűen
feltöröljük, de használhatunk PVC-ből
készített kis kádat is. Lásd hátrébb:
Papíráztató kád.

adják. (Mi a
nyomdából szoktuk elhozni
a levágott vékony széleket.)
A papírmasszából merítő
kerettel emeljük ki a
papírt. Durvább anyaghoz
megteszi a szúnyogháló is,
finomabb papírhoz
finomabb szitaszövetre van szükségünk. Ha túl szürke, túl színes a massza, felfőzhetjük, a
tetejéről lemeregethetjük a habot. (Még nem próbáltam. Praktika, 2004. Augusztus.
Klasszikus papírmerítés. )
Többnyire visszatesszük a vízbe.

Ilyen lett papírunk felülete. A
masszába szórhatunk száraz
növényi részeket, vagy színezhetjük
akrillal, temperával.

Kisméretű lapokat (képeslap méret) egyszerűen egy széles
lécekből összeszögezett keret tetejére szögezett szitaszövettel is
meríthetünk. Nagyobb lapokhoz már igényesebb készüléket kell
készítenünk. Ez két részből áll.
Maga a merítő keret egyszerű
fakeret tetejére tűzött szitaszövet,
durvább papír esetén
szúnyogháló. Ne érjen túl a
kereten, mert akkor nem lehet
finoman összeilleszteni a
vákuumot biztosító befoglaló
kerettel.
A befoglaló keret függőlegesen
álló lécekből készül, felül kis
peremmel.

Nézzük meg, hogyan néz ki a Dunaújvárosi Papírgyár tanműhelyének felszerelése.

Papírszárító

A szétemelt merítőkeret

Boríték merítő kerete.

Kisebb lapokat gazdaságosabb összetett
kerettel meríteni.
Merítőkád, megfigyelhetjük a
jellegzetes alámerítő mozdulatot.

Papírszárító

Boríték merítő kerete.

Kisebb lapokat gazdaságosabb összetett
kerettel meríteni.

Vízjeles merítő keret

Merítőkád, megfigyelhetjük a
jellegzetes alámerítő mozdulatot.

Barkács papírmerítés
A Praktika cikk egyszerű fakerettel, vagy szitával is bemutatja a merítést. Ekkor egy másik edény hátsó lapjára
buktatjuk a szitát, a papírt hátulról szivaccsal simogatva nyomjuk ki a szövetből.

A malom belseje.

A filclapok szárítóállványa.
Viaszmetszés alap készítése
Szappanos alap
A szappant lereszeljük, vagy felvagdossuk, kevés vizet
öntünk rá, erős szőrű ecsettel eldolgozzuk, rákenjük
Ha nagy tömegű papírt használnánk, érdemes egy
1-2 mm vastagon a papírra, megszárítjuk. A tust
komolyabb papírmalmot készíteni. Az iprművészeti
gyorsan, egy ecsetvonással kell rákenni, vissza ne
főiskola papírmalma.
oldja a szappant. Ha méhviaszt olvasztunk egy kis
fémedényben, ecsettel is felkenhetjük a lapra. Ne
legyen nagyon forró az anyag. A méhviaszon a tus
elég jól megáll. A zsírkrétával vastagon bedörzsölt
alapot már többször át kell ecsetelni, legnehezebben
az olvasztott gyertyával bekent papíron áll meg a tus. Több lépésben kell átmázolni, erős
szőrű ecsettel. Ha színes zsírkrétákkal készítjük az alapot, a visszakapart felületek is
színesek lesznek. Ha sikerült 1-2 mm vastag alapot képezni, akár vésőinket is
használhatjuk a kép fejlesztéséhez, általában azonban inkább a metszőkés hegyével
dolgozunk.

Színes fonalak rendszerező doboza. ( Papp Boglárka műhelyéből.)
A filclapok szárítóállványa.

Gipszmetszés alap készítése
A keverő edénybe (műanyag vödör, zománcozott fazék vagy gipszelő labda) beöntjük a
gipszhez szükséges vizet. (Ezt az ember úgy "érzéssel" szokta tenni, legutóbb megmértem a
keverési arányt, egy liter víz 1.4 kg gipszet vett fel, ez épp elég volt egy fiatal lány pozitív
maszkjának kiöntéséhez.) óvatosan szórni kezdem a vízbe a gipszet - körkörös mozdulattal,
hogy a szélén is töltődjön az edény - amíg csak fel nem szívja a gipsz a vizet. Híg gipsznél
akkor állok meg, amíg még egy kis víz is csillog a felszínen, ha sűrű gipszet akarok, annyit
szórok, hogy a tetején kis ideig még fehér maradjon a gipsz. Egy - két perc várakozás után
keverni kezdem a gipszet.
Keverjük el alaposan, majd öntsük 1-2 cm vastagon egy kis dobozba! Ütögetéssel simítsuk
el, hagyjuk megkötni, ha szükséges csiszoljuk simára! Fessük le fekete tussal! Ebbe az
alapba épp úgy véshetünk, mint a linóleumba, de nyomni róla természetesen jóval
körülményesebb. Csak kézzel, kis erővel nyomhatunk, a dúc sem tart sokáig. Általában a
dúcot foglaljuk keretbe! Ha a metszetről pl. agyag domborművet szeretnénk sokszorosítani,
öntsük vastagabbra, vagy erősítsük meg egy sűrű szövésű dróthálóval.
Viaszmetszet alap készítése
Egy keményebb papírt bedörzsölünk fehér zsírkrétával, gyertyával, vagy szappannal, majd
lefestjük fekete tussal, és
ebbe metszünk.
Viaszmetsző tű
Mi esernyő kis gömbacél
drótjaiból készítjük. Egyik
végét elkalapáljuk, majd
szabályosra köszörüljük. Másik végét kihegyezzük, de a végét kissé letompítjuk, ne
akadozzon a papírba.
Tükrök önarckép rajzolásához.
Vásárolhatunk kis állótükröket, de nagyobb, törött tükrökből is vághatunk 10-30 cm-es
lapokat. Két lapot fenn

összeragasztunk Palmatexes textilcsíkkal, vagy erős kétoldalú
ragasztóval, amiről nem húzzuk le a védőréteget. Esetleg
egyszerűen csak nekitámasztjuk egy-egy nagyobb fahasábnak.
Hogy az asztalon el ne csússzon a tükör, rajzlapokra állítjuk.
(Igényesebbek kis peremes fatálcába. )
Ha azonban már úgyis van gérvágónk, meg hulladék keretléceink,
miért ne készítenénk magunknak igényesebb tükröket.

Tükrök tárolása.

3.Képek falra helyezése
Nagyon sok módja van, hogy egy képet
ízlésesen vagy ízléstelenül emeljünk ki a fal
síkjából. Díszítő motívumokat, vagy
figyelemfelhívó jeleket egyszerűen a falra,
ajtóra fújhatunk sablon és spray
segítségével, vagy öntapadó fóliából kivágva
a falra ragasztjuk.
Linónyomatokat, hátoldalukat kétoldalú
ragasztóval bevonva, körülvágva szintén
felragaszthatunk.
Keret nélküli, a fal síkjából mégis kiugró
képeket festhetünk fehér diszperzittel
alapozott lapos doboztetőkre. Két kis
akasztót ragasztunk belülre.

Ezt a kis hullámpapír metszetet egyszerűen beragasztottuk egy
papírdoboz fenekére.

Képkeretezés
Passepartout (papírkeret)
Diplex kartonból. Ha több azonos méretű lapot kell keretezzek, lejelölöm az egyik kartonra a
kivágandó keretet, az egymásra helyezett lapokat árral átszúrom a kimetszendő keret
sarkainál, majd a lyukak külső széle mentén vágom meg papírmetszővel a lapot.
Ha különböző méretű szegéllyel rendelkező képeket (pl. linómetszeteket) kell
paszpartuznom, elölről ráteszem a képeket a kartonra, a sarkainál vékony tűvel átszúrom,
majd kivágom az ablakokat.
Triplex lemezből, vagy mikrohullámlemezből már ferdén vágott élű keretet is készíthetünk,
ha van egy ferdén vágó papírmetsző készülékünk.
Üveges grafikai keret
A legegyszerűbb üveges keret
az alumínium vagy vasdróttal
rögzített, függönykarikára
akasztott kép. A drót olyan
vastag legyen, ami már tart, de
még kézzel hajlítható. Az
erősebb alumínium drótokat
akár az üveglapra is
ráhajthatjuk
Falra akasztás után, ha a
szögek pontatlanul vannak
beverve, az egyik drót utána engedésével vízszintesbe hozható a kép.
A vasdrót már könnyen eltöri az üveg sarkát. Ilyenkor
hajlító sablont használunk.
Ha több azonos méretű tartóra lesz szükségünk,
befogunk két satuba két megfelelő vastagságú
laposvasat. Az üvegek méretéhez persze a tartókarika
méretét is hozzá kell adnunk. A laposvasakat kissé
összedöntjük, hogy könnyen le tudjuk húzni a
meghajlított drótot. A drót két végét ráhajtjuk a vasakra,
fogóval megszorítjuk, kissé visszahúzzuk a levágandó
drótrészt, majd elvágjuk a drótot.
Ha az üveglapok eltérő méretűek, akkor durván
ledarabolom a megfelelő méreteket, az egyik végét mindig
rögtön meg is hajtom a satuba fogott laposvason, majd párosával szétosztva a képekre
helyezem, filctollal bejelölöm a hajtási helyeket, és meghajtom a másik végeket is.
A drótoknak 1-2 mm pontosságúaknak kell lenniük, hogy még kis utáncsúsztatást
engedjenek, de ne lötyögjenek túlságosan.

Biztosabban tart az alumíniumból vagy krómozott lemezből hajlított lapocska. Igaz a
szerelés kissé hosszadalmasabb. Több változatban szerelhetjük. (Négy lapos fenn kettő, lenn
kettő - a négy oldalon egy-egy. Három lapos - alul, oldalt. Hat lapos. (
Ha farostlemez vagy keménypapír lapba kis bemetszéseket lyukasztunk, elkerülhetjük a
hátlap drótozását. Ilyenkor persze rugalmas lapokat kell használjunk.
Képakasztó karika készítése
Erősebb drótot - mi az esernyők tömör merevítő drótjait használjuk - feltekerünk egy 2-3 cm
átmérőjű farúdra. Vágó ollóval

végigvágjuk, vagy köszörűvel
beköszörüljük egy vonalban,
majd fogóval széttördeljük. Fogóval egy síkba szorítjuk, így szabályos
karikát kapunk.
Az üvegezett képeket üveges
ládákban tároljuk.

Készen vásárolható grafikai keretek.
Fa keretek készítése.
Ha a keretlécet készen vásároljuk, csak egy precíz,
fémlapokkal bélelt gérvágó ládára van szükségünk, de
ha tehetjük, vegyünk egy állítható szögű fűrész
készüléket. Igen precíz vágást tesz lehetővé, tetszőleges
szögekben. Tűzzománc műhelyünkben a gyerekek egy
ilyen fűrész segítségével maguk keretezik munkáikat.
Ha a léceket is magunk szeretnénk gyártani,
szükségünk lesz egy körfűrészre, gyalugépre,
faipari maróra vagy felsőmaróra, és persze
marókésekre.

Ha
1.
2.
3.
4.
5.
6.

natúr lécből készül a képkeret, a következő részfeladatokat kell megoldanunk.
A keretprofil és a hátsó vájat bemarása.
A keretek méretének lejelölése.
A keretek leszabása.
Átcsiszolás
Festés vagy pácolás
Összeragasztás faipari ragasztóval. (Ez esetleg elhagyható, de ha ragasztás nélkül rögtön
összeütjük a kereteket, nagyobb az elmozdulás veszélye. A ragasztást kockázott
alaplemezen végezzük, hogy pontos derékszögeket állíthassunk. Ha ragasztás nélkül
ütjük össze a keretléceket, egy alapdeszkán
derékszögű sarkot készítünk, ide szorítjuk be
a léceket.)
7. Összekapcsolás. (A kisebb kereteket csak
tűzőgéppel tűzzük meg, a nagyobbakat kis
derékszögű lemezekkel ütjük össze. Előtte
tűzőgéppel ezeket is összetűzzük, így kisebb a
veszélye annak, hogy a ragasztás a lemez
beütésekor elválik. 20-30 cm-es keretléceket
ragasztópisztollyal is összefoghatunk.)
8. Üvegek leszabása.
9. Az élek lecsiszolása.
10. Lemosás.
11. Üvegtisztítás.
12. Paszpartou vagy háttérlapok, illetve a
képborító kartonok levágása.
13. Képek felragasztása vagy paszpartuzása.
14. Gyerekek neveinek aláírása.
15. Behelyezzük az üveget, a képet, a borító
Keretléceinket eleinte papírdobozokban tartottuk.
kartont.
16. Celluxszal leragasztjuk hátulról a képet, hogy
a por ne szivárogjon be.
17. Lapos szögekkel rögzítjük a keretbe a háttérlemezt.
18. Kijelöljük a keret közepét, beütjük a képakasztó recés lemezt.
Egy kép bekeretezése - ha egyedül végezzük - mintegy két óra
munkát igényel. 200 képé mondjuk húsz órát. Persze a munkák jó
része gyerekekkel is végeztethető. Ha minden fázisra van egy
emberünk, egy hétvégén több száz képet keretezhetünk be. Ilyenkor
persze a szakterem átalakul képkeretező műhellyé.
Ennyi kép keretezéséhez már elengedhetetlen a motoros gérvágó.
Veszélyes szerszám, ezzel csak a tanárok dolgozhatnak.

Ha sok azonos méretű lécet vágunk, a
gérvágót odacsavarozzuk az asztalhoz, és
egy ütközőt szorítunk a megfelelő
távolságra.

Ha minden kép különböző méretű, akkor
megmérjük mennyivel kell hosszabb
legyen lécünk külső éle a képnél. A
képek méretéhez mindig, hozzáadjuk ezt
az értéket. Az asztallapra ragasztott
centiméteres skálán (öntapadós papírra
lefénymásoltunk egy vonalzót)
elhelyezzük a téglával nehezített
lécekből összeszögezett ütközőt. A lécet
finoman nekitoljuk, és vágunk.

Aztán készítettünk egy külön
szekrényt.

Ez pedig egy "részeredmény."

Nagy fólián száradnak a
pácolt keretlécek.

Kisebb keretek
összeszorításához hasznos a
szakboltban kapható szorító
keret. Megkenjük ragasztóval a
végeket, összeszorítjuk, beütjük
a fémidomokat, jöhet a
következő.
Nagyobb keretek készítéséhez
erősebb sarokszorítót
használunk. .
A keretek végét 45-osra vágjuk,
megkenjük faipari ragasztóval,
összeszorítjuk, majd a két végéről
összeszögezzük.
A keretbe helyezett képet hátulról
kis szögbelővő szerszámmal is
beszögezhetjük. Gyorsabb,
könnyebb.
Újabban a képet nem
beszögezzük a keretbe, hanem
kinyomó pisztolyba
fogott sziloplaszt
tubusból nyomunk
oda egy vékony csíkot.
Kissé drágább
módszer, de nem
lazítja szét a keretet,
és biztosabban tart.

A lécek egyenlő méretre vágásához
pillanatszorítóval felfogatjuk a
gérvágót, meg egy ütközö fadarabot.

Sarokszorító

Ez pedig egy "részeredmény."

Nagy fólián száradnak a pácolt keretlécek.

Laminált bútorlapcsíkokból készült keretek
A lapszabászatokon maradnak keskeny bútorlap csíkok. Ezek rendesen valami kazánban végzik. Mi elkérjük, a
körfűrésszel bevágjuk a „csúnyábbik” élébe a „nútot”, szivacshengerrel
megfestjük az éleket egy lapszínhez hasonló árnyalatra. Most már csak
„gérbe” kell vágni, és összeragasztani. Nagyobb kereteknek a horonymaró
géppel („lamellózó”) bemarunk egy hornyot, kekszet teszünk a
hornyokba, faipari ragasztóval összeragasztjuk. Ha gyorsan kell
dolgoznunk, a ragasztópisztollyal nyomunk egy kevés viaszt,
belenyomjuk a „kekszet”, majd ugyanezt a másik keretvégekkel is
megtesszük, összenyomjuk, kész a keret. Persze gyorsan kell csinálni, míg
ki nem hűl a viasz.
Szabó Csabában valóságos képkeretező művészt ismertünk meg.Keretek festése
Rendesen kis szivacsdarabbal festjük a kereteket. Érdekes mintázatot nyerünk, ha kissé meghígított akrilba
belefújunk egy kevés metál spray-t, jól összedolgozzuk, majd felfestjük.

Ha nagyon megszorulunk, akár egyenesebb ágakból is készíthetünk képkeretet.

Játékos bio-art munkáinak kereteit
is játékosan alakítja. A kereteket
összeragasztja, és egy farost
hátlapra erősíti fel.

Keretezés, paszpartúzás egyéb
anyagokból
Passe-P-Art

Kis méretű képeket a képkeretezők hulladékából is
keretezhetünk. (Szabó Csaba munkái.)

"ÉLETRE KELT RÁMÁK
A művészetpártoló közönség már megszokhatta, hogy
az Első Magyar Látványtár (Tapolca-Diszel, Balatonfelvidék) alapítója, a műgyűjtő és kiállítás rendező
Vörösváry Ákos rendhagyó módon mutatja be a
tárgyakat, műalkotásokat. Ezért talán az sem meglepő,
hogy egy új műfaj - a Passe-P-Art megteremtése fűződik a nevéhez. Tizenöt évvel ezelőtt több
képzőművészt felkért, hogy műalkotások köré különleges, merész paszpartut tervezzenek. Ebből az ötletből
azóta már kiállítás is született, ahol Albert Katalin
munkáit nézhették meg az érdeklődők. Az erről készült
összeállítás inspiráló lehet minden otthonteremtőnek, bizonyítva, hogy némi fantáziával,
különféle anyagokból, egyedi kézi munkával csodálatos alkotások születhetnek.
Albert Katalin az ún. "állatos sorozat" előtt, Szabadon szárnyalhatott a fantáziám,
amikor ezekhez a sokszorosított grafikákhoz kerestem paszpartut - mondja. Játékosság,
vidámság sugárzik minden
egyes darabról."
24 Lakáskultúra plusz2002/2

Egyéb barkácsolás
Papíráztató kád készítése PVC padlóból
Fogunk egy pvc padló darabot, a négy sarkát behajtjuk, cellux-szal megragasztjuk, kitámasztjuk az oldalait,
mindez két perc, és kezdődhet a papír áztatása a hidegtű nyomásához. Hangtechnika
Itt aztán mindenféle barkácsolás elképzelhető, igaz, speciális szakértelmet igényel. A mi legújabb barkács
eszközünk, egy fél órás munkával készített audio CD lejátszó. Kidobott Cd olvasó, tápegység együttest
kötöttünk össze, egy rossz teafőzőből kiszedett kapcsolót, kábelt illesztettünk hozzá, a burkolat egyszerű
papírdoboz, akril sprével lefújva.

4.Modellek
Gömb kézimodell
Pingpong
labd
ákat
ragas
ztun
k fel
kemé
nypa
pír
alapra. Az alaplap olyan nagy legyen, hogy
háttérként mindenütt ezt lássák a
A fotó elkészülte után láttuk, hogy fordítva van betéve a lejátszó,
de az egyszerű szerkezetnek hála, egy mozdulattal korrigáltunk.
gyerekek. A tároláshoz kis papír kereteket
készítünk, amit ráteszünk a modellekre és
összerakjuk őket egy nagyobb dobozba Jobb rajzolók részére három gömböt ragaszthatunk
fel.

Havasi Dóra készül a nyomtatásra.

5.A kézműves műhely
Húsos termésfalak letisztítása a magról.
Húsos magokat legegyszerűbben úgy tisztíthatunk, ha egy erős zokniba töltjük, majd
szorosan elkötjük a szárával. Vízcsap alatt dörzsölgetni kezdjük, időnként vizet eresztünk
rá, kimossuk a szétdörzsölt terméshúst.
Ha kevés súrolószert adunk hozzá, simább lesz a magok felszíne. Ha a kemény terméshéjt
nem tudjuk annyira szétdörzsölni, hogy kimosódjon, akkor ülepítéssel fejezzük be a
tisztítást. Vödörbe öntjük a magokat, vízzel teletöltjük a vödröt. A magok hamarabb
leülepednek, mint a terméshéj. Addig öntögetjük le róla a terméshéjas vizet, míg teljesen
tiszta nem lesz. Meggy, cseresznye, kökényszörp, lekvár főzése után visszamaradt magokat,
olajfűz egész termését tisztíthatjuk így.
Száraz termések tisztítása
A száraz terméseket összetörjük, majd kiszeleljük. Ha
épp szélcsend van, porszívóból fújhatunk levegőt.
Magfúró gép barkácsolása
Kis teljesítményű villanymotor tengelyére csövet
ragasztunk, ebbe vékonyabb csövet húzunk, ebbe
pedig beragasztjuk a 2-es fúrószárat. A csövek közötti
méretkülönbséget alufóliával tüntetjük el. Addig
csavargatjuk a fóliát a fúrószárra, csövekre, amíg meg
nem szorulnak. Forgassuk meg, próbáljuk ki, középen
van-e a fúrószár? Ha nem pontos, középre nyomjuk.
Ha kész, folyékony Pattex ragasztót cseppentünk rá,
ez beszivárogva rögzíti a csöveket. (Tipikus sufni
tunning, de egyelőre nem volt idő jobb megoldást
találni.)
A motort beszereljük egy fadobozba, a fedőlapon kis
lyukat fúrunk, amin a fúrószár kijön. Az asztallapra
egy rugózó lapot rögzítünk, amin nyílást hagyunk a magot tartó betétnek. Ezt műanyag
lapból reszeljük, fúrjuk ki. A betétet kétoldalú ragasztóval beragasztjuk, behelyezzük a
magot, és egy kis villás fémlappal rányomjuk a fúróhegyre. Percenként 10- 20 magot
fúrhatunk át vele. A gép a kökény, cseresznye magot is átfúrja. Szakember persze jobb
minőségű gépet is készíthet. Kézműves műhelyben használtuk, sajnos nincs fotó róla.
Nikecell Hővágó.

Egy ( két-három) akkumulátor töltő, két méter „cekáz”, 8 méter laposvas, villanydrót,
facsavarok, stb., és már van is 10 hővágó készülékünk, amivel cell lemezekből
szobrászkodhatunk. A hővágó szál beszerzéséhez szakember segítségét kell kérni. Mi
egyszerűen oldottuk meg, bekötöttük a hosszú szálat, aztán addig rövidítettük, míg izzani
nem kezdett. Ebből vágtuk ki az egyes készülékek darabjait, amiket sorba kötöttünk.
Készült egy olyan vágó is, ami 30 cm-es tömböt is átvág. És egy kézi, villás „kanalazó vágót
is készítettünk, de ezt csak nagyobb méretű tömbökből való szobrászkodáskor használjuk.
Munka közben fontos a jó szellőzés, mindig legyen huzat, és persze a gépeket csak vágás
után kapcsoljuk ki. Értessük meg a gyerekekkel, hogy egészségvédelmi okok miatt szigorúan
tilos játékból vagdosgatni a cell anyagot.

Tűzzománc műhely
Rézdrót lapító henger, ötvöshenger készítése:
A lényeg, két csapács forogjon egymással szemben, amelyek közé egy kis lyukon át vezetjük

be a drótot. Az egyik csapágyra hajtókar kerül. A két
csapágy
távolságá
t két
csavarral
állíthatju
k.
Gipszmaszk öntése.
Gipszfejet három okból öntünk. Szükségünk van
egy modellre fejtanulmányokhoz, esetleg objektbe
szertnénk beépíteni, leginkább persze azért, mert
a gyerek szeretne hazavinni magáról egy élethű
szobrot.
Ha modellre van szükségünk, karakteres arcú
gyereket válasszunk, de még jobb, ha felnőttekről
Körpengés lemezvágó
önthetünk. Mielőtt öntenénk, kipróbálom, tudjaKaros lemezvágó helyett használható ügyes kis
e mozdulatlanul tartani az arcát, hogyan viseli el,
vágógép.
ha vizet
csöpögtetek rá? Tud-e csak az orrán át lélegezni? (Fontos, hogy ne legyen náthás,
szabadon
tudjon lélegezni.) Lehetőleg ne
válasszunk olyan modellt,
akinek
sűrű,
erős,
hosszú
szempillái
vannak,
ha pedig
mindenki
ről
mintázun
k, akkor
töltsük fel
Sára krémezés közben. Keményebb fóliából vágtunk
krémmel
"körgallért."
a
szempillák közét, és a pillasor
Lajost folpackkal takartuk ki. Látszik a két kis
alját.
cső.
A modellt felfektetjük az asztalra, puha anyagokkal megágyazunk, (ha a fél osztályt öntjük,
ez nyilván elmarad) alápolcoljuk a tarkójánál, a fejét is körberakjuk textillel, vagy összegyűrt
újságpapírral. A haját lekötjük, az arc és a hajat lekötő textil határára ragtapasszal, vagy

celluxszal műanyag fóliát ragasztunk, amit ráterítünk az arc mellé rakott ruhára. Így a gipsz
nem fog lefolyni. Ha sok a fóliánk, leszabunk egy-egy nagyobb darabot, középen kivágjuk az
arc méretének megfelelő ovális lyukat, és ezt
celluxszozzuk az archoz. A modell arcát,
illetve az arcra ragasztott celluxot
babakrémmel kenjük be. Azért jobb, mint az
olaj, mert a kényes helyekre vastagabban oda
lehet kenni. Ha túl sokat kenünk, eltömítjük a
pórusokat, ha túl keveset, odaköt a gipsz. A
ragtapaszt is lekrémezzük. Ha a fejen később
nyitott szemet szeretnénk mintázni, jó
vastagon krémezzük. Az orrlyukakba két kis
műanyag cső kerül. (Pl. kivágott végű
filctollkupak. ) A mérete olyan legyen, hogy
könnyedén lehessen rajta levegőzni, de ne
torzítsa el az orrlyuk alakját.
A gipsz kötését gyorsítanunk kell, hogy a
modell minél kevesebbet szenvedjen, ezért
meleg vízzel keverem a gipszet, minél
sűrűbbre, persze az önthetőség is fontos.
Gipszet úgy keverek, hogy egy legalább 1 l-es
műanyag edénybe, műanyag pohárba, vagy
gipszelő labdába, beöntök 4 dl vizet, majd
ebbe finoman szitálva beleszórok annyi
gipszet, hogy a víz tetején megjelenjen a kis
száraz gipszkúp. Még szórok köré is egy
keveset, hogy egyenletes, nedves gipszfelszín
alakuljon ki. Várok 1-2 percet, hogy a gipsz
teljesen átázzon, majd felkeverem. (Kb. 50 dkg
A sarok lelóg az asztalról, kézben az üzenőfüzet.
gipsz kellett hozzá, és a pohár 6 decire telt
meg. ) ez a mennyiség épp elegendő egy kis
maszk kiöntéséhez (kisebb pozitív maszk öntéséhez a fele is elég. Friss gipsz meleg vízben
10-20 másodperc alatt is kötésnek indulhat, tehát nagyon gyorsan kell dolgozzunk.
Leszedjük róla a habot, majd óvatosan önteni, vagy kanalazni kezdjük az arcra. Legalább fél
centi vastagon öntsük meg. Az első réteg még friss, folyékony, oldalt le is folyik, néhány
milliméteres réteget alkot, majd, ahogy köt a gipsz, egy sűrűbb réteg kerül fölé. Az
orrlyukakból kiálló csövek alá is besegítem a gipszet az ujjammal, vagy a kanállal. Ha nem
maszkot öntenénk, hanem agyagmintáról vennénk negatívot, akkor két rétegben kellene
öntenünk, az alsó rétegbe kevés porfestéket keverni, hogy a pozitív forma levésésénél tudjuk,
hol járunk, de itt fontosabb a gyorsaság, némi gyakorlattal, egy rétegben is jól lehet önteni.
Így ráadásul a porfestéknyomok eltüntetésével sem kell foglalkozni.
A gipsz először melegedni kezd, majd kihűl. A kötési idő a gipsz frissességétől függően 10-20
perc. A maszkok többnyire merev arckifejezésűek, de volt olyan modellünk, akiről mosolygó
mintát tudtunk venni. Közben végig tartjuk a kapcsolatot a modellel, beszélünk hozzá,
illetve mivel általában a barátai is jelen vannak, rájuk bízhatjuk a kapcsolattartást.
Adhatunk a modell kezébe rajztáblára erősített papírt, ceruzát, így üzenhet, ha valami baja
van, vagy egyszerűen csak kapcsolatot akar tartani. Elég drámai élmény. Ha a gipsz
melegedése befejeződött, megkezdhetjük a leemelést, igazság szerint ki kellene várni, amíg
kihűl, de én még mindig hamarabb vettem le.
Kellemetlen szakasza ez a munkának, az arcbőrtől nehezen válik el, főleg, ha vékonyan
krémeztünk, néhány szempilla is kitépődhet. Ha ide-oda mozgatjuk közben, megnyomhatja
az orrcsontot.
Ha nem csak maszkot szeretnénk önteni, a maszkot ismét visszahelyezzük az arcra (a
modell most nem fekszik, hanem ül,) és megöntjük a fej, nyak, váll többi részét is.
Kényelmesebben dolgozhatunk gézgipsz segítségével.
Jól nevelt osztályokban meg tudtuk csinálni, hogy párok alakultak, és levették egymás
maszkját. Ilyenkor persze tilos a hülyéskedés, viccelődés.
Pozitív öntése

A maszkot önthetjük tömör gipszből is, így könnyebb az öntés is, meg a keretezés is, de hát
a gipsz (egész osztálynak öntve) drága, tehát inkább készítünk egy agyag magot. Ráterítek a
maszkra egy vászon, vagy vékony fólia darabot, és agyagot nyomkodok bele. Az orr-száj áll
résznél nyugodtan odaérhet, oldalt hagyok egy kis rést. Kiveszem, a vásznat leveszem róla, a
fólia maradhat, oldalt átszúrom két hurkapálcával, így teszem vissza a maszkra. A pálcákat
úgy szúrom be, hogy megfelelő rétegvastagság adódjon- (2-3 cm)
A negatívot először megkenjük 1 rész vízüveg 5
rész víz keverékével kikenjük. 5 -10 perc
múlva leolajozzuk. Beállítjuk egy nagyobb,
üres edénybe, amely vízszintben tartja. Az
orrlyukakat bedugjuk folpackba csomagolt kis
papír zsebkendő darabokkal, vagy gyúrmával.
Kikeverjük a gipszet, beöntjük, majd kissé
megemelgetjük, az asztalhoz ütögetjük a
formát, hogy a buborékok feljöjjenek a gipsz
tetejére.
Levésés előtt a formát lapjával az asztalhoz
ütögetem, mivel általában nem öntjük színig a
maszkot, ilyenkor gyakran ketté vagy három
darabba törik a negatív, és szinte kiesik belőle
a pozitív. Főleg, ha jól olajoztunk.
Az öntőmag.

Ha egy negatívból több pozitívot is szeretnék
önteni, a modell arcának közepén, a homloktól
az állig a bekrémezett bőrhöz tapasztok egy
vékony selyemcérnát, a két végét hagyom kilógni,
és a gipsz szilárdulásának kezdetén finoman
kiemelem. Jól el kell kapni a pillanatot, amikor a
gipsz már merevedik, de a cérna még kiemelhető.

Ha jól dolgoztunk, ekkora darabokban válik le a negatív.
És persze nincsenek ekkora légbuborékok. De hát ez a
maszk elejétől végig önálló tanulói munka.

Az ilyen negatívot eleve két részben
emelem le az arcról.
Modell és maszk.

Mi lesz a maradék gipsszel?
A csapba, WC-be nem önthetjük, mert
beleköt. Ha műanyag poharakból öntöttünk, hagyhatjuk belekötni, később plakettet
faragunk belőle. A műanyag poharat persze általában csak levágni tudjuk róla. Ha labdából
gipszeltünk, akkor kis műanyag flakonok aljába önthetjük a maradékot. Ha kimossuk,
akkor erre a célra egy nagy műanyag lavórt, vagy vödröt tartogatok, a kimarkolható
maradékot kiszedjük egy üveglapra, vagy papírra, ebből később véletlen faragások
készülhetnek (lásd: ..\KIEG\Kieg5198.doc - véletlen )ebbe mossuk bele az edényeket. Másnap a
vizet leöntjük, a maradék gipsz, vagy gipszpép a szemétbe kerül.

Gyűjtőmunka
A gyűjtést legcélszerűbb azzal kezdeni, hogy elkészítjük a szülők foglalkozási listáját. Így
személyre szólóan adhatjuk ki a gyűjthető anyagokat.
Csigák: Akácosokból, elhanyagolt kertekből, kökényesekből nagy tömegben gyűjthetjük a
nagy éti csiga ill. rokon fajok házát. Ártérről vízcsigaházakat gyűjtünk. Tengerpartra utazó
gyerekekkel különlegesebb csigaházakat gyűjtetünk. A csigaházakat finom köszörűn
óvatosan félbe köszörülhetjük. (Ha nem mostuk ki előtte gondosan, kellemetlen szaggal jár.)

Alapműveletek:
Üvegvágás
Üveget kerekes vagy
gyémántvágóval vághatunk.
Utóbbit legfeljebb hármas
üvegig ajánlom.
Könnyebb kezelhetősége
miatt a kerekes vídiavágóval
célszerű dolgozni.
A legfinomabb eszköz az
önolajozós üvegvágó.
Üvegmozaikokhoz, ólomüveg
készítéséhez
nélkülözhetetlen, és ma már Két kerekes és egy gyémánt üvegvágó. A
kerekes vágót csavarhúzóval tudjuk
elérhető áron is kapható.
átállítani. Ha az egyes számú kerék
Az asztalra terítsünk plédet, elkopott, jöhet a kettes. A kerekek tehát
vagy filcet. Tisztítsuk meg az nem különböző vastagságú üvegekhez
vannak számozva.
üveget, mert a kis
porszemcsék kiveszik a
kerék élét. Jelöljük le a vágásvonalat az üveg hátoldalán
filctollal, vagy egy aláhelyezett
vonalazott papírlappal. A poros lapokat nedves ronggyal
áttöröljük. Húzzuk meg a vágásvonalat műszerolajba mártott
ecsettel, vagy tartsuk a kerekes vágót kis olajos edényben
(Esetleg lakkbenzin is megteszi), majd az üvegre fektetett
vonalzó mentén (Mi a vonalzó aljára szétvágott kerékpárbelsőt
ragasztottunk Palmatex-szel, hogy ne csússzon el az üvegen.)
húzzuk végig egyenletes kéztartással, egyenletes nyomással a
vágót. Nagyobb felületek vágásakor az asztal szélére helyezzük

2. ábra Önolajozós üvegvágó
és üvegrepesztő fogó.

3. ábra Ha nagyobb mennyiségű hulladék üveget
vágok méretre, egy nagy papírlap segíti a
vágást, amire rárajzoltam a különböző
formátumokat.

a vágásvonalat, és
egyenletes nyomással
letörjük az egyik felet.
Vigyázzunk, nehogy
megvágja az üveg széle
a csuklónkat. Ha kis
csíkot vágunk le, a
vágó fogórészével, vagy
laposfogóval indítjuk
meg a lerepesztést.
Egy kis koppintás
alulról segít
megindítani a
A kisebb üvegeket egymásra rakva tároljuk.
repedést. (Nem árt
szakembertől
Üvegcsík letörése.
megtanulni.) Egész kis
csíknál ez csak éles
vágó esetén fog sikerülni. Vágás után a lap széleit csiszoljuk meg finom csiszolópapírral,
majd óvatosan verjük le az üvegről az üvegport. Legjobb, ha rögtön csap alatt lemossuk az

üveglapot. Üvegtisztításkor ugyanis a lapon maradt szemcsék összekarcolják az anyagot. Az
üveg tisztítása egyébként a gyerekek számára a legnagyobb munka, ezt tanulják meg a
legnehezebben.
Üvegezni mi üvegesek maradékaiból szoktunk. Amikor összegyűlt már néhány száz üveglap,
felteszem az asztalra a plédet, rá egy A/1-es dipát, amin
bejelölöm a szabvány méreteket A/6-ig. Meghúzom a
keresztátlót is. Az üvegeket
nagyság szerint kissé
elrendezem, gyakran egyeznek
a maradékok méretei, ezeket
egy halomba rakom. Sorra
felteszem a dipára a lapokat,
és igyekszem minél kevesebb
vágással szabályos alakúra
vágni őket. Ha több is van a
szabványméretek között,
lejelölöm, a lapra a méretet,
most már ehhez is igazítok.
Balesetvédelmi okokból letakarjuk az
A hulladék üveglapokat úgy tároljuk,
Persze vágok négyzetesebb
üvegvágó pléddel.
hogy hátsó élük a falra záródjon, így
ha üvegezni szeretnénk, könnyebb
üvegeket is, de mivel főleg
kiválasztani a megfelelő méretű
grafikákat üvegezünk,
lapot.
többnyire a
szabványméreteket
használjuk. Egy-délutáni, négy-öt órás műszak után bizony több százezer forintnyi üveggel
gazdagodunk.
Nagy sorozatok vágása azonos méretből
Ha sok azonos méretű üveget kell vágjak, először levágom a csíkokat, majd a képen látható
sablonok segítségével, milliméter pontossággal azonos üvegeket tudok vágni. Minden vágás
után letöröm a kis lapot, ütközésig tolom a csíkot, és újra vágok.

Festés szórópalackból
A festendő tárgyat nagy alappapírra helyezzük. A palackon lévő használati utasítás szerinti
távolságból szórjunk. Ha közelebbről festünk, habosodik, cseppekké áll össze, vagy lefolyik ha túl távolról, a levegőben megszárad a festék, esetleg a fényes festék is matt felületet ad.
Használat után mindig fúvassuk ki a szórófejből a festéket, fejjel lefelé fordítva a palackot. A
kiürült palackokról vegyük le a szórófejet, jó lesz tartalékba, egy eltömődött szórófej helyére.
Ha sok palackkal dolgozunk, nehéz megtalálni a megfelelő színeket. Az első használatkor
célszerű egy kis foltot nyomni vissza a palackra a színből. Falikép festésekor ne feledjük el
felteregetni a fal alját fóliával, papírokkal, mert a leszitáló festéket nehéz felmosni.
Egyéb alapműveletek. (megkezdett)
Egyelőre csak elkezdve egy felsorolás:
Asztalos szakma alapjai. Gyalulás, marás, csapolások, csiszolás, stb.
Villany és lángheggesztés.
Kovácsolás
Villanyszerelés alapjai. Fáziskeresés, kapcsolók, fogyasztók bekötése, ellenállás mérések,
számítások.
Számítástechnikai ismeretek.
Foto-videó eljárások.
…

Hulladék hasznosítás
„Egy élő fa sokat ígérő jövőjét az elkövetkező generációk számára is meg kell hagyni. Mielőtt
tehát a kétségtelenül kifizetődő tevékenységbe fognánk, és egy még életerős fára kezet,
pontosabban baltát, esetleg motorosfűrészt emelnénk, gondoljunk a jövőben nagy
valószínűséggel bekövetkező nyersanyagproblémákra. Gondoljuk meg, nem volna-e mégis
hasznosabb a környezetünk számára is az évek óta a hátsó udvarban heverő ócska deszkák
újrahasznosítása, vagy fapótló táblaanyag beszerzése.”
A hobbiasztalos.
London College of Furniture munkatársai
CSER Kiadó 1999
Korábban már sokszor előfordult a hulladék kifejezés. (Talán nehéz megérteni miért nyúl az
ember hulladékokhoz, amikor dolgozhatna új alapanyagokból is. Nem jobb érzés egy finom,
első osztályú borovi fenyővel dolgozni, mint a kidobott heverőből kimentett fakeretből?
Persze, hogy jobb. Csakhogy amikor a hulladékkal dolgozunk, ott lebeg a szemünk előtt,
nem is a „megmentett, életben hagyott” Borovi fenyő, hisz, ha nincs rá igény, nem is fogják
elültetni, hanem, hogy egy kicsivel kevesebb az a környezetterhelés, amit a feldolgozóipar
okoz. Számunkra épp azt nehéz megérteni, hogyan termelhetünk meg valamit, aminek nem
tervezzük meg előre a mikroelemszintű visszaépítését a természetbe.) Mint a mottóként
választott idézet is mutatja – amelynél persze sokkal emelkedettebb és irodalmibb szöveg is
kínálkozott volna – még a szakmájukkal láthatóan boldog szerelemben élő szakemberek is
természetesnek tartják: ha lehet, először mindig a hulladékot dolgozzuk fel.

Korábban már bemutattuk, hogyan készülnek használható eszközök mindenféle
hulladékból, a gyűjthető anyagok fejezetben a listát is megtalálhatjuk, mégis szükségét
éreztük idetenni néhány képet, hogy együtt legyen a sok hasznos hulladék. (A lista persze
korántsem teljes)
(Az anyag a Rhetmann kft pályázatára készült.)

Az objetkészítéshez "kincses" dobozok kellenek. A
frottázs készletbe meg mindenféle hulladék.

Hulladék papírból sok minden készülhet,
gipszmaradékból kisplasztika.

Nyílászárókat gyártó üzem hulladékából képkeretléc
lesz, Az üveg üvegesek maradéka.

Kidobott papírdoboz belsőből maszkok.

Érdekes papírdobozokból képkeret készül.
Nyomdai apró papírcsík maradékból készítjük a papírpépet.

Rongyokból plasztika.

Maradék fonalakból szőhetünk.

Esernyőből, autó ablaktörlőből, faágakból vagy roszz
seprűnyélből . . .

Maradék deszkákból jó képalapot készíthetünk.

linó vésők, illetve szobrászgyűrűk lesznek.

A kidobott heverők favázából vakkeretek készülnek.

Egyéb hulladékok.
A Borovi Rt fahulladékaiból készítünk polcokat, bútorokat, vakkereteket, képkereteket.
A szalagcsiszolóról levett használt csiszolólap széleit levágjuk, megragasztjuk a
szalagcsiszolónk számára. A kissé kopottabb részt is levágjuk, ez lesz a finomcsiszoló szalag.
És persze kézi csiszoláshoz használható lapokat is vágunk. A maradékra festünk.
Itong téglákból plasztikákat faragunk
A nyomdai maradék papírokra nyomtatunk, rajzolunk.
Építkezésről nikecell lapokat gyűjtünk, plasztikai munkákhoz.
Csomagolások nikecell idomdarabjait épületek, egyéb plasztikai munkák készítésekor
használjuk.
Kifogyott vastag alkoholos filctollakba öntünk egy kis denaturált szeszt, és még egy ideig
használható, ha kissé halványabban is fog.
Kidobásra ítélt vászonanyagból (Ruhák, ágynemű, stb.) lapokat szakítunk, belenyomjuk
fehér diszperziós festékbe, rásimítjuk farostlemez lapokra (Ha a hátoldalára is jut, nem
vetemedik meg ), kész a képalap.
Fotóvegyszerek házi készítése
Ez - a digitális fotó világában - már csak egy történeti emlék, de még itt hagyom
A fotóvegyészkedésnek bő szakirodalma van, aki ilyesmire adja a fejét, valószínűleg ennek
áttekintésével kezdi. Ide tehát csak néhány receptet mellékelek.

Két recept a Fotó
76/2-es számából
Házilag készíthető
előhívók FORTEPAN
27 és 30, valamint
ORWO NP 15 film
számára.

"Szentifen"
Koncentrált, kiegyenlítő, finomszemcsés hívó.
Kiegyenlítése, szemcsézete és vonalélessége
hasonlít az A-49-éhez, jól tárolható és ráadásul
még olcsó is. (Az A-49 hívó egy tekercs filmre eső költsége 2, 50 Ft. a
Szentifené csak 36 fillér! 1976-ban!) Forte nyersanyagokkal is jó eredményt
ad, pontos expozíció és előhívás esetén pedig még 28-szoros lineáris
nagyításnál sem zavaró a szemcse.
A koncentrált előhívó összetétele: 80 ml desztillált 50 C fokos víz. 8 g
vízmentes nátrium-szulfit. 6 g hidrokinon (fehér!), 6 g nátriumhidroxid
(vigyázat méreg!), 10g kálium-meta-biszfiult, 0, 2 g (10 ml) fenidon
(alkoholban).
Az oldáshoz a háztartási boltokban kapható desztillált víz tökéletesen
megfelel. A fenidont 70%-os alkoholban oldjuk fel (150 ml-ben 3 g-ot), így
sokáig tárolható és kis mennyiséget is könnyen kimérhetünk belőle.
A meta-biszulfitot és a fenidont állandó keverés közben apránként adagoljuk
az oldathoz. Az összes vegyszer oldódása után megszűrjük, majd 100 ml-re

kiegészítjük az oldatot. Használatra minden 100 ml csapvízhez 1 ml
törzsoldatot adunk, Az így hígított előhívó csak egyszer használható, de
olcsósága miatt ez nem probléma, az előhívott filmek minősége viszont a
mindig friss hívó következtében egyforma lesz.
Előhívási idők (percekben)
°C
N P-15
N P-20
N P-27
18
10
11
13
20
9
10
12
22
8
9
11
Szükség esetén az NP-15 film érzékenysége 25 DIN-re vehető, ekkor a hívási
idő 20 C fokon 20 perc. Ezt a módszert persze csak végszükség esetén
alkalmazzuk, mert a szemcsézet durvább lesz, bár semmivel sem rosszabb,
mint például az NP-27 filmé.
A tömény oldat barna üvegben, szobahőmérsékleten még megkezdve is
hónapokig tárolható, a már felhígított előhívót azonban egy órán belül fel kell
használnunk.
Néhány éve szűnt meg a 10 DIN-es
film gyártása, amelyet a árai-féle
trisós Rodinállal 16-17 DIN-es filmként használhattunk. A helyette
forgalomba hozott NP-15 filmhez viszont ez a hívó már nem volt jó, pedig ez a
film mintegy 10-12 DIN érzékenységtartalékkal rendelkezik. A fenidont
segítségül híva a Maxifen jelű előhívóval sikerült ezt a hatalmas tartalékot
teljesen kihasználni.
Az előhívó összetétele: 80g vízmentes nátrium-szulfit, 3 g hidrokinon, 0, 3 g
(15 ml) fenidon (alkoholban), 0, 02 g (5 ml) benztriazol; vízzel kiegészítve
1000 ml-re, pH 9, 2.
Az oldáshoz célszerű forralt vagy lágyított vizet használni. A benztriazolt 250
ml vízben oldott 1 g benztriazol törzsoldatból. a fenidont pedig az előzőekben
leírtak alapján mérhetjük ki pontosan. A vegyszerek oldódása után az előhívót átszűrjük és egy literre kiegészítjük. A használat során esetleg
keletkező csapadék - ami a hívás eredményét egyébként nem befolyásolja szintén szűréssel távolítható el.
A barna üvegben tárolt előhívóban 8-9 tekercs film dolgozható ki azonos
minőségben.
Az előhívó használata azonos a szokásos előhívókéval, a hívási idők viszont
(perc) a kívánt érzékenységkihasználóstól függően a következők szerint
változnak 20 C fokon:
N P-15
N P-20
N P-27
+6 DIN
14
16
18
+10 DIN
22
24
26
+12 DIN
28
30
A felvételek közötti 1-2 DIN expozíciós eltérés még nem zavaró egy filmen
belül. Nagyításnál lágy vagy speciál fokozatú papírt használjunk, a normál
papír általában csak 30 x 40 cm-es vagy ennél nagyobb méretnél válik
szükségessé. A kis méretű nagyításnál látszólag hátrány a film kemény
gradációja, a nagy méreteknél viszont láthatóvá válik a meglepő
tónusgazdagság és a rendkívül finom szemcsézet. Ez pedig. ha

összehasonlítjuk az eleve nagy érzékenységű filmekkel, mindenképpen a
Maxifen hívó javára billenti a mérleget.
Fotó, 19976/ 2. Szentirmay Tibor
További recepteket lásd: fotóvegyészkedés
Fotópapírok készítése.
A gyártól vásárolt emulzióval bármilyen anyagot bevonhatunk. A munkát sötétkamrában,
vörös fénynél kell végezni, a szokásos fotópapírnál mintegy négyszer érzékenyebb anyagot
kapunk. Az anyag száradása időt igényel. Hajszárítóval ugyan gyorsíthatjuk, de csak olyan
meghajlított fekete kivezető csővel, amely elzárja a fény útját. Mi este, sötétedés után a
rajzteremben dolgozunk, berakott sötétítőbálák mögött. Így két ember héttől 11-ig le tud
alapozni 5 - 10 négyzetméternyi papírt. A vászon, fa, stb. több emulziót igényel. A
megszárított anyagot becsomagoljuk, majd öt napig állni hagyjuk, hogy teljes szilárdságát
elérje. Persze próbanagyítást rögtön száradás után is végezhetünk. A saját kezűleg készített
papír ára mintegy fele a boltban vásárolhatónak, de inkább csak kísérleti munkákhoz
használható. (Pl. akvarelles ráfestésre)

