
SERIGRAFI 
Lær hele processen og tryk dig løs 

Fotografier, tekst og grafik kan trykkes på næsten 
alle flader med en serigrafisk trykramme du selv 
kan lave. Lær hvilke muligheder du har for at lave 
tryk på lærred, pap, sten, tekstil, plastik, metal, glas 
m.m. Ressource-venlig metode. Kreativt genbrug.
Inspirerende vejledning med fokus på nye idéer og 
professionelle løsninger.

Denne metode er for alle aldre og kræver ingen forkundskaber, 
det er enkelt og hele processen kan gøres hjemmefra.  Åbne 
workshops afholdes løbende og er vist på websiden, og skræd-
dersyede aftaler tilbydes overalt i DK.

Eksempler på workshop-indhold
- Indledning til serigrafi og anvendelsesmuligheder
- Demo og eksempler: tryk på lærred, pap, tekstil, glas m.m.
- Billedredigering af fotos, tekst og grafik til tryk
- Klargøring af trykramme og motiv, belysning, tryk 
- Lav tryk på dine egne materialer og lav egen trykramme
- Support og løsninger til alle typer opgaver
- Lær tryk- og maleteknik, og forstærk dit udtryk
- Trykrammer med fotos, tekst og grafik til fri anvendelse
- Behold dine trykrammer
- Køb trykrammer og materialer og fortsæt på egen hånd 

Få lavet trykrammer med dine egne motiver
Har du et foto, motiv, grafik, tekst etc. du ønsker at trykke, 
kan jeg klargøre trykrammen, så du kan bruge den på kurset. 
Medbring dine motiver helst på en USB i max. kvalitet.

Køb trykrammer og materialer på kurset
Køb materialer og trykrammer, så du kan fortsætte efter kurset 
og få kursusrabat, samt momsfrit for private. Betaling kontant 
eller mobilepay. Se oversigt/prisliste på side 3.

Du sørger for maling og trykmaterialer 
Medbring akrylmaling og materialer du vil trykke på. Lav 
tryk på lærred, papir, pap, plastik m.m. Ovale flader også 
muligt. Øvrige materialer som skal anvendes til tryk er til 
rådighed.

I 1996 kvittede jeg mit job for at arbejde med og undervise 
i billedkunst og kreativtet. Siden 2007 har jeg arbejdet med 
serigrafi, lavet mange typer workshops og udgivet en bog om 
serigrafiprocessen, fordi det er enkelt og mulighederne er 
mange.

På næste side får du en introduktion til serigrafi.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker 
flere oplysninger, og check websiden med mere information 
og inspiration.
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