
SERIGRAFI
Lær hele processen hos dig/jer

Fotografier, tekst og grafik kan trykkes på næsten 
alle flader med en 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 og genbrug styrker 
kreativiteten. Inspirerende vejledning med fokus på 
nye idéer og professionelle løsninger.

Workshoppen kan afholdes i et værksted, garage, 
undervisningslokale, stue etc. Adgang til vand og el.

Workshop-indhold
- Indledning til serigrafi, anvendelsesmuligheder og eksempler
- Hvordan en trykramme laves med trælister, væv og emulsion
- Billedredigering af fotos, tekst og grafik til trykmotiv
- Trykrammer med fotos, tekst og grafik til fri anvendelse
- Lav tryk på dine egne materialer og lav egen trykramme
- Lær tryk- og maleteknik, og forstærk dit udtryk
- Support og løsninger til alle typer opgaver
- God pædagogisk forståelse for børn & unge

Få lavet trykrammer med dine egne motiver
Det er muligt at lave dine egne trykrammer, men da de skal 
tørre i ca. 10 timer kan du først bruge dem dagen efter. Derfor 
medbringer jeg trykrammer klar til belysning. Medbring dine 
motiver som JPG-filer i max. kvalitet på en USB. Få hjælp 
inden workshoppen, email dit motiv for check.

Køb trykrammer og materialer på kurset
Køb materialer og trykrammer, momsfrit for private. 
Betaling kontant eller mobilepay. Prisliste på side 3.

Du sørger for borde m.m., maling og trykmaterialer 
Borde til at lave tryk og adgang til vand, aftales nærmere.
Medbring akrylmaling og materialer du vil trykke på. Lav 
tryk på lærred, papir, pap, plastik m.m. Buede flader også 
muligt. Øvrige materialer som skal anvendes til tryk er til 
rådighed.

BOOKING 
Tilmelding pr email til André og modtag mere info om 
indbetaling og praktiske oplysninger mm.

En introduktion til serigrafi på næste side og på websiden er 
der en del info og fotos om serigrafi.

Jeg laver workshops overalt i Danmark og kan garantere 
et stort udbytte med masser af inspiration til dine idéer og 
muligheder. Du er velkommen til at kontakte mig for mere 
information.

Miller Art v/ André Maulin

Mobil 21900808   
Email millerart.dk@gmail.com  
www.MillerArt.dk
www.Instragram.com/millerart.dk

v2 



Introdukton til serigrafi - uddrag fra bogen Serigrafi-bogens kapitler og indhold



 
Serigrafi - prisliste 
diverse materialer og trykrammer 
 workshop pris 

momsfri for private 
 normal pris 

excl. moms 
    
Trykrammer m/dit A4-motiv 
Få support til at udvælge/klargøre dine motiver til tryk og 
lær mere om billedredigering. Du belyser dit motiv på 
trykrammen, som du straks efter kan lave tryk med. 
På nogle kurser kan du lave rammer i valgfri størrelser. 
 

kr. 150 
 

 

 kr. 275 

Trykrammer til gratis brug kan også købes 
Stort udvalg af trykrammer du frit kan lave tryk med på 
kurset og som du kan købe. Brugtpris afhænger af slitage. 

   

A4-trykrammer (ny-pris) 
A3-trykrammer 
50x60cm rammer 
 
 

kr. 125 
kr. 225 
kr. 325 

 kr. 200 
kr. 325 
kr. 500 

Vælg motiv & belys - udvalg af foto, tekst, grafik 
Vælg motiv fra motivmappen og belys motivet til en A4-
trykramme, som du straks efter kan lave tryk med. 

kr. 125  
 

 kr. 200 

 
A4-sæt incl. væv og emulsion (lav-selv ramme) 

 
kr. 75 

  

 
Materialer du kan købe og anvende efter kurset: 
 

   

Rakler 50mm kr. 55   
Rakler 100mm kr. 80   
Rakler 150mm kr. 120    
Rakler 200mm kr. 160   
Rakler 300mm kr. 230   
Rakler 400mm kr. 260   
    
Illustreret håndbog om serigrafi 
305 sider, 15x15 cm m/spiralryg og plastikomslag. 
Lær den serigrafiske proces på selvstændig vis og få 
inspiration til mange muligheder for at lave tryk. 
 

kr. 320 
 

 kr. 350 

A5-trykrammer m/emulsion klargjort til belysning  kr. 100  kr. 120 
A4-trykrammer m/emulsion klargjort til belysning kr. 125  kr. 185 
A3-trykrammer m/emulsion klargjort til belysning  kr. 200  kr. 270 
 
Polyestervæv 47T 150cm bred pr 1 meter 

 
kr. 120 

 
 

 
 

Polyestervæv 35T 155cm bred pr 1 meter kr. 125   
Polyestervæv 68T 100cm bred pr 1 meter kr. 100   
 
Fotoemulsion Dirasol 125 1 L  

 
* kr. 400 

  
kr. 400 

Emulsionfjerner Remcodur 1 L  * kr. 345  kr. 345 
    
Trælister A4-sæt (30x40cm) kr. 40  kr. 50 
Trælister A3-sæt (40x55cm) kr. 55  kr. 70 
 
Forbehold for udsolgte varer - du er velkommen til at forudbestille for at være sikker. 
Private kursister køber momsfrit,  * undtagen for emulsion/emulsionfjerner som er angivet incl. moms. 
Efterbestillinger kan blive sendt til dig. 
Betaling på kursus: kontant eller mobilepay 21 900 808.   
 
Har du spørgsmål om serigrafi eller en opgaveløsning er du altid velkommen til at kontakte mig.    
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