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POVZETEK 

Chine collé je proces v grafiki, ki dodaja kose kolaža v odtis (Šturm, 2016). 

V svojem diplomskem delu sem ta proces podrobno predstavila in opisala, kako ga lahko 

izvajamo pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli. 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem najprej opredelila pojem grafike. Podrobneje 

sem opisala globoki tisk in tehniko suhe igle, ki sem jo kasneje izvajala v kombinaciji s 

chine colléjem. Nato sem obrazložila pojem chine collé in opisala postopek priprave lepila 

zanj. Za tem pa sem predstavila še postopek tiska chine colléja. 

V likovni delavnici sem predstavila svoje tehnološke poizkuse s chine colléjem, s katerimi 

sem ugotavljala, ali lahko chine collé izvajamo z običajnim lepilom za papir in ali lahko 

zmanjšamo ukrivljanje tankih lističev za chine collé zaradi nanosa lepila. Zanimalo me je 

tudi, ali lahko chine collé kakovostno izvedemo tudi brez grafične stiskalnice in ali lahko 

proces chine colléja korektno izvedemo tudi z grafično barvo na vodni osnovi. Pri 

poizkusih sem chine collé kombinirala s tehniko suhe igle, ki sem jo prilagodila izvajanju v 

šoli. 

V pedagoškem delu diplomske naloge sem oblikovala učno pripravo za izvajanje grafične 

tehnike suhe igle v kombinaciji s chine colléjem v osnovni šoli. Učno uro sem izvedla v 

osmem razredu osnovne šole. Nazadnje pa sem še vrednotila nekaj nastalih likovnih 

izdelkov učencev. 

 

Ključne besede: chine collé, grafika, suha igla, tisk, lepilo, barvni papir, učna priprava. 



 

 



 

 

ABSTRACT 

Chine collé is a graphic process that adds pieces of collage to the print (Šturm, 2016). 

In my paper, this process is presented in detail. It is also described how this process can be 

performed at arts education in primary school. 

In the theoretic part of the paper, I first explained the concept of graphics. I made a 

thorough description of rotogravure printing and the technique of the dry needle that I later 

on performed in combination with chine collé. After that, I explained the concept of chine 

collé and described the process of chine collé printing. 

At the art workshop, I presented my technological tests with chine collé. With them, I 

wanted to find out if we can perform chine collé with regular glue for paper and if we can 

reduce bending of thin papers for chine collé because of the applied glue. I was also 

interested if chine collé can also be performed in a quality way without a graphic press and 

if the process of chine collé can be performed correctly with graphic colour on water basis. 

At these tests, I combined chine collé with the dry needle technique that was adjusted for 

performance in school. 

In the pedagogic part of the paper, I formed a teaching plan for teaching the performance 

of the dry needle graphic technique with chine collé in primary school. I had this lesson in 

the 8th grade of primary school. At the end, I evaluated some of the artworks by the 

students. 

 

Key words: chine collé, graphics, dry needle, printing, glue, coloured paper, teaching plan. 
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1 

1 UVOD 

Chine collé je zanimiv proces v grafiki, ki dodaja kose kolaža v odtis (Šturm, 2016). 

Literature o njem pa je izredno malo in še ta je v angleškem jeziku in pri nas večinoma ni 

dostopna. Zato bom v svojem diplomskem delu v slovenskem jeziku predstavila postopek 

tiska chine colléja, in sicer od začetne priprave lepila do končnega sušenja odtisov. Tako 

ga bo bralec, ki ima nekaj znanja s področja grafike, lahko tudi izvedel. 

Ukvarjala se bom tudi s tem, kako tehniko suhe igle s chine colléjem prilagoditi za uporabo 

pri likovnem pouku v osnovni šoli, kjer imamo za izvedbo malo časa. V ta namen bom 

naredila nekaj tehnoloških poizkusov tiska, pri katerih bom kovinsko matrico, ki jo 

običajno uporabljamo za tisk suhe igle, nadomestila z matricami iz drugih materialov. S 

tem bom prihranila nekaj časa, saj je priprava kovinske matrice na tisk precej dolgotrajen 

postopek. 

Skozi izdelavo diplomske naloge bom poiskala odgovore na naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

- Kako izdelamo lepilo za chine collé? 

- Ali lahko chine collé izvajamo z običajnim lepilom za papir (na primer z Mekolom)? 

- Kako zmanjšamo ukrivljanje tankih barvnih lističev zaradi nanosa lepila pri izdelavi 

chine colléja? 

- Ali je grafični proces chine colléja mogoče kakovostno izvesti tudi brez grafične 

stiskalnice? 

- Ali lahko chine collé korektno izvedemo z barvo za globoki tisk na vodni osnovi? 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 O grafiki 

Pojem grafika izhaja iz grške besede graphein – pisati, vrezovati – in obsega tehnično in 

likovno področje odtiskovanja. Predstavlja način, kako površino nekega materiala 

obdelamo in z nanosom barve ter s postopkom tiska naredimo več enakih odtisov (Jesih, 

2000). 

V smislu namena in uporabe delimo grafiko na dve področji: industrijsko ali reproduktivno 

grafiko in umetniško oziroma originalno grafiko (Jesih, 2000). 

Reproduktivna grafika spada na tehnično področje tiska in je namenjena tisku na papir, 

plastiko in druge materiale. Dva najpomembnejša načina tiska v reproduktivni grafiki sta 

ofset tisk in sitotisk. Matrice in odtisi so pri tej vrsti grafike izdelani s tehničnimi postopki 

in stroji. Za industrijsko grafiko je izrednega pomena možnost hitre izdelave in velikih 

naklad. Z njo se tesno povezuje grafično oblikovanje (Jesih, 2000). 

Umetniška, kreativna oziroma originalna grafika je grafika na področju likovne umetnosti. 

Avtor z mehaničnimi ali kemičnimi sredstvi ročno obdela tiskovno ploščo (matrico). Vanjo 

lahko vrezuje, gravira, jedka s kislinami, nanjo lahko tudi lepi različne materiale. Nato 

nanjo nanese barvo in naredi več enakih odtisov. Umetniško grafiko tiskamo s pomočjo 

ročne stiskalnice ali s knjigoveško kostjo. Odtis oziroma grafični list je treba tudi označiti. 

Običajno ga označimo pod odtisom matrice, čeprav ta oblika ni predpisana. Oznaka 

grafičnega lista vsebuje letnico nastanka, grafično tehniko, zaporedno številko odtisa, 

število odtisov, naslov dela in lastnoročni podpis avtorja (Jesih, 2000). 

2.2 Tisk umetniške grafike 

Glede na način nanosa barve in način tiska ločimo štiri osnovne načine tiska umetniške 

grafike: sitotisk, visoki tisk, ploski tisk in globoki tisk (Jesih, 2000). 

Podrobneje predstavljam globoki tisk in tehniko suhe igle, saj jo bom v okviru diplomske 

naloge tudi praktično izvajala. 
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2.2.1 Globoki tisk 

To je način tiska, pri katerem se risba v bakreno, cinkovo ali jekleno matrico poglobi s 

pomočjo mehaničnih in/ali kemičnih postopkov. Pri mehaničnem poglabljanju 

uporabljamo graviranje, struženje in brušenje, pri kemičnem poglabljanju pa jedkamo s 

solitrno, solno ali žvepleno kislino, lahko pa uporabimo tudi železov triklorid ipd. Pri 

postopku tiska barvo vtremo v vdolbine na matrici, s površine plošče pa barvo očistimo. 

Tiskamo na vlažen papir s pomočjo grafične stiskalnice. Papir pod visokim pritiskom 

barvo »potegne« iz vdolbin na matrici (Muhovič, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehanične tehnike globokega tiska so: bakrorez, suha igla, mezzo tinto, punktirna tehnika 

in gravura v plastično maso. Med kemične tehnike globokega tiska pa spadajo: jedkanica, 

akvatinta, tehnika mehke prevleke ali vernis mou in izkrušenka oziroma reservage (Jesih, 

2000). 

Slika 1: Globoki tisk (Jesih, 2000). 
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2.2.1.1 Suha igla 

Pri tehniki suhe igle praskamo površino kovinske plošče ali pleksi stekla z ostro jekleno 

iglo. Plošče pleksi stekla so cenejše od kovinskih, a nam dajo kovinske plošče bogatejše 

rezultate. Temnejše tone lahko pridobimo z uporabo vzporednih ali križnih šrafur ali s 

praskanjem površine z brusnim papirjem (Covey, 2016). 

Ko površino obdelamo, vanjo vtremo grafično barvo in jo površinsko očistimo. Barva 

ostane v poglobljenih delih matrice, oprime pa se tudi ostrih robov ob zarezah, ki jih 

naredimo z iglo. Globlja je brazda, več barve bo sprejela in s tem ustvarila značilno gosto 

in žametno organsko linijo, ki tehniko suhe igle močno razlikuje od drugih tehnik 

globokega tiska, kot sta na primer jedkanica in gravura, ki proizvedeta bolj tehnično linijo. 

Velikost in značilnosti brazd pri suhi igli niso odvisne le od pritiska na ploščo, ampak tudi 

od tega, pod katerim kotom držimo iglo pri vrezovanju. Pravi kot ne naredi skoraj nič 

ostrega roba ob vreznini, manjši kot pa napravi večji rob. Nekatere nežne linije sploh 

nimajo ostrega roba, in ker zadržijo zelo malo barve, ustvarijo zelo fine linije na odtisu. Po 

nekaj odtisih ostri robovi zaradi pritiska grafične stiskalnice zbledijo in linije niso več tako 

izrazite. Zato je tehnika suhe igle primerna le za manjše število odtisov – od deset do 

petnajst (Covey, 2016).  

Slika 2: Franklin Tyler Wood, Brez 

naslova, suha igla (Covey, 2016). 
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2.3 Kaj je chine collé? 

Izraz chine collé je kombinacija dveh francoskih besed – chine, ki pomeni papir, prtiček in 

collé, ki pomeni lepiti. Chine collé sam zase ni grafična tehnika, ampak gre za način 

prenosa slike na tanek, občutljiv papir (ali drug material, na primer svilo) med hkratnim 

lepljenjem tega papirja na močnejši nosilni papir. Lepljenje, ki se dogaja med procesom 

tiskanja, dovoli grafiku, da tiska na materiale, kot je na primer japonski rižev papir, s 

katerim zajame v grafični odtis tudi najbolj fine detajle z matrice, ne da bi pri tem 

poškodoval krhek papir. Pri chine colléju je grafika običajno natisnjena na barvni papir, da 

se ustvari kontrast s podpornim papirjem, ki odtis obkroža. Chine collé lahko izvedemo z 

enim listom tankega papirja ali pa uporabimo več slojev papirja različnih velikosti, oblik in 

barv. Tehniko lahko kombiniramo z različnimi tehnikami tiska – od linoreza ali lesoreza, 

do tehnik globokega tiska in tudi z litografijo (Covey, 2016).  

Slika 3: Hailey Gaiser Brooke, jedkanica, 

suha igla in chine collé, 2006 (Gaiser, 

2012). 
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2.4 Postopek tiska chine colléja 

V tem poglavju opisujem celoten postopek tiska chine colléja: od izdelave lepila, priprave 

paketa vlažnega podpornega papirja, ki ga potrebujemo za tisk, do tiska chine colléja z 

matrico za globoki tisk. Nazadnje pa opisujem še postopek sušenja narejenih odtisov. 

2.4.1 Priprava lepila za chine collé 

Priprava lepila za chine collé poteka v dveh fazah: najprej moramo pripraviti pšenični 

škrob v prahu, nato pa iz njega naredimo lepilo. 

2.4.1.1 Priprava pšeničnega škroba v prahu 

(Shure, 2009) 

1. Naredimo testo iz moke. 

Uporabimo nebeljeno moko brez otrobov (na primer moko za peko peciva). Iz 

moke in sveže vode zamesimo testo. Gnetemo ga od 5 do 10 minut, kot bi delali 

kruh. Gnetenje povzroči, da se beljakovine med seboj povežejo in nastane gluten. 

Nasvet: Če ne dobimo moke brez otrobov, jo lahko sami presejemo skozi cedilo in 

s tem odstranimo otrobe. Otrobi so bolj grobi od moke in so videti kot temne lise.  

Slika 4: Gnetenje testa (Shure, 2009). 
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2. Gnetenje nadaljujemo pod vodo. 

Kepo testa potopimo v veliko vedro čiste, mrzle vode. S prsti jo nežno raztegnemo 

in gnetemo dalje. Škrob se iz testa izloči v vodo in ustvari mlečno raztopino. Kepa 

testa pa postane porozna goba glutena, ki jo zavržemo.  

3. Precedimo in shranimo mlečno vodo. 

Precedimo mlečno vodo, da odstranimo morebitne koščke testa, ki so se ločili od 

gmote glutena. Precejeno vodo pustimo stati več ur ali kar čez noč, da se škrob 

usede na dno posode. 

4. Ko se škrob usede na dno, odlijemo čisto vodo. 

Sloj škroba na dnu posode pustimo, dokler ne postane suh. To lahko traja 2 ali 3 

dni.
1
 Nato ga zmeljemo v prah, najbolje s tolkačem in terilnikom (možnarjem). 

Nasvet: Če želimo iz škroba takoj skuhati gel, ki bo postal lepilo, moramo odliti 

večino vode, toda ne vse. Pustiti moramo toliko vode, da bo v posodi delež škroba 

proti deležu vode enak 1 proti 4. Za določitev ustreznega deleža vode, ki ga 

moramo pustiti v posodi, potrebujemo nekaj izkušenj. 

                                                 

1
 Da se hitreje posuši, lahko sloj škroba iz posode prelijemo na pladenj. Pladenj ima namreč večjo površino 

kot posoda, zato bo sloj škroba na njem tanjši in se bo lažje in hitreje posušil. 

Slika 5: Porozna kepa glutena, ki jo zavržemo 

(Shure, 2009). 
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5. Pšenični škrob v prahu shranjujemo v hladnem in suhem prostoru. 

Če je škrob v prahu shranjen v nepredušno zaprti posodi, ga lahko shranimo za 

nedoločen čas.  

2.4.1.2 Priprava lepila iz pšeničnega škroba 

(Shure, 2009) 

1. Zberemo pripomočke, sestavine. 

Potrebujemo: 

 dvojno posodo s pokrovom, 

 nastavljiv vir toplote (štedilnik ali kuhalno ploščo), 

 hladno vodo (topla voda bi takoj ustvarila grudičasto zmes, ki bi jo bilo 

težko zgladiti), 

 žlico za mešanje segrete zmesi, 

 pšenični škrob v prahu. 

2. Zmešamo pšenični škrob v prahu s hladno vodo. 

S prsti zmešamo prah in vodo v zgornji kozici dvojne posode, ki še ni segreta na 

štedilniku. Osnovno razmerje je 1 merica pšeničnega škroba v prahu proti 4 

mericam hladne vode. Različne vrste pšenice lahko zahtevajo prilagoditev razmerja 

Slika 6: Pšenični škrob v prahu (Shure, 2009). 
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vode in škroba, toda začnemo z 1 proti 4. Mešamo, dokler ni zmes gladka in 

temeljito mokra. Potopila se bo na dno kozice.  

3. Začnemo kuhati. 

Spodnjo kozico dvojne posode napolnimo s hladno vodo skoraj do vrha. Počakamo, 

da voda zavre. Zgornjo kozico s škrobno mešanico postavimo na spodnjo kozico. 

Takoj, ko se zmes začne zgoščevati, zmanjšamo ogenj in začnemo mešati. Pazimo, 

da škrob ne zavre. Pregrevanje bi povzročilo manjšo moč lepila. Z žlico 

neprekinjeno mešamo zmes, dokler se ne zgosti. Če jo je težko mešati, ji dodamo 

nekaj žlic vode iz spodnje kozice dvojne posode. Preverimo, da voda v spodnji 

kozici res komaj vre. 

4. Končamo proces kuhanja. 

Pokrijemo kozico in pustimo škrob kuhati nad vrelo vodo še 30 minut. Mešanico 

hitro premešamo vsakih 5 minut. Po kuhanju mora biti zmes gladka, prosojna in 

mora imeti gostoto jajčne kreme. 

Nasvet: Lepilo lahko pripravimo tudi v mikrovalovni pečici. Paziti moramo le, da 

škrobna mešanica ne zavre, saj bi to zmanjšalo njeno lepilno moč. Ob uporabi 

Slika 7: Mešanje vode in 

škrobnega prahu (Shure, 2009). 
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mikrovalovne pečice raztopimo škrobni prah v hladni vodi v stekleni ali plastični 

posodi. Razmerje škroba in vode je enako kot pri kuhanju na štedilniku. Mešanico 

segrevamo od 20 do 30 sekund naenkrat in jo mešamo med posameznimi intervali 

kuhanja. Proces nadaljujemo, dokler mešanica ni gosta, gladka in prosojna. Ta 

metoda segrevanja običajno traja 3 ali 4 minute.  

5. Razredčimo kuhan škrob. 

Ugasnemo kuhalnik in zmesi dodamo dovolj vročo (a ne vrelo) vodo. Dodamo 

toliko vode, da podvojimo količino škrobne mešanice. Vodo dodajamo po malem 

in zraven temeljito mešamo, da se izognemo nastanku grudic.
2
 

6. Pustimo razredčen škrob, da želira/se spremeni v gel. 

Ko je mešanica popolnoma gladka, jo ponovno pokrijemo in pustimo, da želira. 

Proces lahko pospešimo, če kozico postavimo v umivalnik, poln mrzle vode, ali če 

jo postavimo v hladilnik. Ko se škrobna zmes ohladi, bo začela želirati. 

Nasvet: Mešanica mora želirati, preden iz nje naredimo lepilo. Če redčimo vroč 

škrob z vodo, preden želira, nastane zelo gladka raztopina, ki je preprosta za 

uporabo, toda nima lepilne moči in se rada vpija v papir ali celo prodre skozenj. Če 

                                                 

2
 Sama sem za preprečitev grudic pri mešanju uporabila električni stepalnik za smetano na najnižji hitrosti. 

Slika 8: Gosta, prosojna mešanica (Shure, 2009). 
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Slika 10: Gladek prelom – škrob je 

preveč čvrst (Shure, 2009). 

se to zgodi, papir otrdi in se lahko prilepi na tiskovno površino brez zagotavljanja 

dobrega stika. 

7. Preverimo moč želiranega škroba. 

Palec in kazalec iste roke stisnemo skupaj in s konicama prstov pritisnemo v kepo 

škroba, dokler površina ne poči. Potem prsta potisnemo narazen, da odpremo 

razpoko v škrobni gmoti. Ob straneh mora biti razpoka groba kot skuta. Želiran 

škrob mora biti čvrst, toda, če je prelom gladek, pomeni, da je preveč čvrst. To 

sicer ne vpliva na kakovost lepila, a bo povzročilo, da bo priprava lepila težja. Po 

nekajkratnih poizkusih bomo zmožni oceniti, kakšno količino vode moramo dodati 

po kuhanju, toda pred ohlajevanjem, da bo zmes postala ravno prav gosta.  

 

 

Slika 9: Groba razpoka – škrob je ustrezno 

čvrst (Shure, 2009). 
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8. Shranimo želiran škrob. 

Škrob pustimo stati v čisti vodi v pokriti posodi v hladilniku, dokler iz njega ne 

naredimo lepila. Od kakovosti vode in temperature hladilnika je odvisno, ali bo 

škrob uporaben več tednov ali celo mesecev. Ne smemo pa ga zamrzniti. 

9. Pripravimo lepilo iz škroba. 

Ko smo pripravljeni, da naredimo lepilo, ga naredimo dovolj za enodnevno delo. 

Najprej odlomimo del kepe želiranega škroba, iz katerega bomo naredili lepilo. 

Spremeniti ga moramo v manjše delce. To lahko storimo z eno od naslednjih 

metod: 

 Škrob precedimo skozi velik kvadratni kos fine svile; kepo škroba položimo 

v središče kvadrata in primemo vse štiri robove svile z eno roko. Z drugo 

roko primemo del svile, kjer je kepa škroba in ga zavrtimo. Svilo zavijamo 

toliko časa, da tesno zaobjame kroglo želiranega škroba. Z eno roko 

primemo spiralo svile, da se ne odvije, z drugo pa nežno stisnemo kepo, 

dokler škroba ne potisnemo skozi tkanino.  

Slika 11: Potisk škroba skozi svilo (Shure, 

2009). 
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 Druga metoda, ki jo lahko uporabimo, je, da škrob s »peto« svoje roke 

pretlačimo na robu mize in mu nato dodamo malo vode, ob tem pa ga še 

nekoliko pretlačimo s trdim čopičem, narejenim iz kokosovih vlaken. 

 Želiran škrob lahko presejemo tudi s potiskom skozi mrežico sita iz 

nerjavečega jekla. Da potisnemo zmes skozi žičnato mrežico, uporabimo 

plastično strgalo. Na Japonskem namesto jeklenega sita uporabljajo leseno 

sito z mrežico iz konjske žime.  

 Metoda, ki ustvari zelo fine delce, morda celo preveč fine za uporabo na 

svili ali zelo poroznemu papirju, je, da položimo škrob v mešalnik in ga 

prižgemo na najnižjo hitrost za nekaj sekund. Če je naš želirani škrob 

preveč čvrst in debel, da bi ga presejali, bo morda to najboljši način.  

Nasvet: Z uporabljenih pripomočkov očistimo ves kuhani škrob, preden se posuši. 

Ko je enkrat suh, se bo raztopil le v zelo vroči vodi in ga bo težko odstraniti. 

10. Razredčimo pripravljeno lepilo. 

Lepilo postavimo v foto pladenj ali plosko posodo. Dodamo malo hladne vode, 

medtem pa nežno tapkamo zmes s čopičem do gostote polnomastne smetane. 

Lepilo, ki ga uporabimo za chine collé, mora biti brozga majhnih, grobih delcev 

želiranega škroba, raztopljenega v vodi. Skozi delovnik vseskozi pokrivamo 

Slika 12: Potisk škroba skozi sito (Shure, 2009). 
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pladenj s folijo ali vlažnim papirjem, kadar lepilo ni v uporabi. S tem preprečimo 

vdor umazanije vanj.  

2.4.2 Priprava paketa vlažnega podpornega/nosilnega papirja 

Podporni papir je čvrst grafični papir (na primer: Fabriano, Canson), na katerega pri tisku 

chine colléja pritrdimo tanjši barvni papir ali tkanino. Dobro je, da podporni papir 

navlažimo že dan pred tiskanjem. Vlaženje povzroči, da papir postane bolj upogljiv in se 

zato bolje prilagodi matrici. Paziti moramo, da je papir enakomerno vlažen, ne sme pa biti 

moker. Če podpornega papirja dan pred tiskom ne navlažimo, ga moramo, preden tiskamo, 

dolgo namakati v vodi. To lahko povzroči, da vpije preveč vlage. Četudi pred tiskom 

osušimo njegovo površino, bodo vlakna najverjetneje še vedno preveč mokra. V paketu 

predhodno navlaženega papirja pa se vsebnost vlage stabilizira, kar je ključnega pomena za 

dobre rezultate
3
 (Shure, 2009). 

POSTOPEK PRIPRAVE PAKETA VLAŽNEGA PODPORNEGA PAPIRJA (Shure, 

2009) 

1. Velik pladenj ali posodo napolnimo z vodo. 

Uporabimo hladno vodo. Topla voda lahko oslabi papir. Če je papir izredno vpojen 

(kot pivnik), ga ne smemo namakati, saj bi hitro vpil ogromno količino vode in 

razpadel na koščke. Takšen papir le rahlo prevlečemo z mokrim čopičem ali 

popršimo vsak posamezni list papirja z vodo in jih zložimo na plastično ponjavo 

tako, da med vsaka dva mokra papirja položimo enega suhega. 

2. Plastično ponjavo razgrnemo poleg pladnja z vodo. 

Najbolje je uporabiti plastično ponjavo za toplo gredo. Ponjava mora biti dovolj 

velika, da lahko ob prepogibu pokrije kup ležečih listov papirja. 

 

 

                                                 

3
 Sama sem podporni papir namakala v vodi tik pred tiskom, a sem vseeno dobila dobre rezultate. Sklepam, 

da je rezultat odvisen tudi od tega, kateri podporni papir uporabimo. 
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3. Potopimo liste podpornega papirja v vodo. 

V vodo potopimo vsak posamezen list papirja posebej, da so vsi mokri z obeh 

strani. Če potopimo cel kup papirja naenkrat, moramo liste v vodi med seboj ločiti. 

Liste moramo omočiti, ne smemo pa jih dalj časa namakati. 

4. Papir vzamemo iz vode. 

Preden se listi začnejo namakati, cel kup papirja naenkrat zgrabimo z rokami za eno 

stranico ter jih potegnemo iz vode. Držimo jih nad pladnjem, da z njih odteče 

odvečna voda. Nato cel kup položimo na plastično ponjavo. 

Nasvet: Če nimamo pladnja, v katerem bi lahko potopili papir, lahko vsak list 

papirja omočimo z gobo, čopičem ali ga popršimo z razpršilko z vodo. Pomembno 

je le, da pustimo, da odvečna voda odteče s papirja in da zložimo omočene liste 

neposredno drugega na drugega.  

5. Po potrebi ponovimo proces. 

Če za prihodnji dan potrebujemo več kot deset listov papirja, pokrijemo prvih deset 

omočenih listov s kosom suhega papirja in nad njega položimo novih deset 

omočenih listov papirja. Nize desetih listov ponavljamo, dokler nimamo dosti 

vlažnega papirja za prihodnji dan. 

Slika 13: Dvig papirja iz vode 

(Shure, 2009). 
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Slika 15: Spodvih robov ponjave pod kup 

(Shure, 2009). 

Nasvet: Če potrebujemo manj kot deset listov papirja, lahko pod spodnji in nad 

zgornji list položimo suh list papirja ali pivnik, ki bo vpil odvečno vlago. Pozorni 

pa moramo biti, če uporabljamo že uporabljene pivnike/liste papirja in že 

uporabljeno plastično ponjavo, saj se lahko v njih skriva gojišče plesni, ki zlahka 

preide v papir. 

6. Prepognemo plastično ponjavo in dodamo uteži. 

Plastično prevleko potegnemo čez kup papirja in odvečne robove ponjave 

spodvihamo pod kup, da ustvarimo zaprt paket. Obtežimo ga s kovinsko ali 

stekleno ploščo ali s čim drugim in pustimo čez noč. Voda se bo izenačila po 

celotnem kupu papirja; morebitni presežek vode pa se bo nabral na dnu zaprtega 

paketa papirja.  

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Pokritje kupa papirja s 

plastično prevleko (Shure, 2009). 
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7. Pred tiskanjem obrnemo kup papirja okrog.  

Odpremo paket in s papirnatimi brisačami popivnamo vrhnji list papirja, kjer se je 

nabrala odvečna vlaga, ko je bil ta list na dnu kupa. Preden uporabimo liste papirja, 

vsakega izmed njih pogledamo z obeh strani, da vidimo, ali se morda sveti. Če se 

sveti, pomeni, da je na njem luža vode. Tak papir moramo še dodatno osušiti s 

papirnato brisačo ali čisto tkanino, preden ga uporabimo pri tisku. 

Nasvet: Luže vode lahko popivnamo s papirnatimi brisačami v zvitku, tako da z 

zvitkom povaljamo čez lužo. Ko je zvitek moker, preprosto odtrgamo stran nekaj 

zunanjih kosov brisač in ga lahko uporabljamo še naprej, dokler ne zmanjka vseh 

brisač. 

8. Skozi dan ohranjamo kup papirja zaprt. 

Obtežitev lahko odstranimo, kup pa moramo sproti zapirati, da papir ostane vlažen. 

9. Vlažen papir porabimo ali ga posušimo, preden splesni. 

Vlažen papir lahko v plastični ponjavi hranimo največ 3–4 dni. Vsak dan pred 

tiskom povohamo kup. Če zaznamo najmanjši zatohel vonj ali vonj po plesni, 

moramo papir zavreči. Plesni se najlažje izognemo tako, da po vsakem dnevu ali 

dveh posušimo papir, ki ga nismo porabili in pri prihodnjem tiskanju uporabimo 

sveže liste. Neuporabljen papir razprostremo po ravni površini, da se posuši. Ko se 

bo posušil, ne bo popolnoma raven, toda, ko ga bomo v prihodnje ponovno 

navlažili, bo nagubanost izginila. 

2.4.3 Tisk matrice za globoki tisk s chine colléjem 

(Shure, 2009) 

Pred tiskom nastavimo ustrezen pritisk na grafični stiskalnici in pripravimo tanek barvni in 

trši podporni papir za tisk. Podporni papir do tiska hranimo v vlažnem paketu. 

1. Vtremo barvo in obrišemo matrico. 

Pred nanosom barve spoliramo površino kovinske plošče in preverimo, ali so njeni 

robovi gladki. Če niso, jih zgladimo s kovinsko pilo in brusnim papirjem. 
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2. Določimo stran papirja (pri tankem in podpornem papirju), na katero želimo 

tiskati. 

V večini primerov bomo želeli tiskati na gladko stran. Na zadnji strani nekaterih 

vrst papirja je viden vzorec žične mreže, na kateri je bil papir narejen. Sprednja 

stran pa ima bolj gladko, manj mehanično teksturo, ki jo ustvari filc med 

potiskanjem vlage iz papirja po njegovi izdelavi. Če ne vemo, na katero stran 

tiskati, dvignemo list papirja v zrak in ga pogledamo na svetlobi. Tiskamo na bolj 

organsko, manj mehanično stran.  

Nasvet: Nekatere vrste papirja imajo na eni strani odtisnjen vodni žig. Ta je viden 

le iz ene strani papirja. Pogosto je to sprednja, organska stran, vendar ne vedno. 

Grafični papir Fabriano ima vodni žig na zadnji strani, torej tam, kjer je viden tudi 

vzorec žične mreže. 

3. Določimo smer poteka vlaken v barvnem in podpornem papirju. 

Raztezanje papirja zaradi vlage je vedno največje pravokotno na smer poteka 

vlaken. Zato morajo vlakna podpornega papirja teči vzporedno s ploščo stiskalnice, 

da je raztezek čim manjši ter da se izognemo gubanju papirja. To je posebej 

pomembno pri tisku na papir večjih dimenzij in pri tisku z več matricami. 

Slika 16: Ogled papirja pod svetlobo (Shure, 

2009). 
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Da preprečimo gubanje papirja skozi čas, usmerimo vlakna tankega papirja (ki ga 

bomo prilepili na podporni papir) pravokotno na vlakna podpornega papirja. 

Smer poteka vlaken določimo tako, da navlažimo eno stran papirja in opazujemo, v 

katero smer se bo papir zvil. Zvil se bo vzporedno s potekom vlaken. V tej smeri je 

list tudi lažje raztrgati. Potek vlaken lahko ugotovimo tudi brez vlaženja, in sicer 

tako, da poskusimo papir zviti v zvitek. Papir se bo upiral zvijanju proti poteku 

vlaken. V smeri poteka vlaken pa se bo zlahka zvil.  

4. Navlažimo tanek barvni papir in ga položimo na matrico. 

Papir, ki ga uporabljamo za tisk globokega tiska, mora biti navlažen. Tako njegova 

vlakna postanejo prožna in se uležejo po obliki matrice. S tem se na papir prenese 

barva in dobimo dober odtis. Zelo tanek papir za chine collé bi načeloma lahko 

prejel dovolj vlage že iz podpornega papirja, ne da bi ga posebej navlažili. Toda če 

ga ne navlažimo vnaprej, se lahko zguba zaradi raztezka med tiskom. Vlaga tudi 

pomaga, da se tanek papir ne prilepi na matrico, medtem, ko ga nameščamo nanjo. 

Potem ko barvni papir položimo na matrico, mora vsaj dva centimetra papirja viseti 

čez robove plošče na vseh straneh. Za navlažitev in nameščanje tankega papirja na 

matrico uporabimo eno izmed naslednjih treh metod: (A) z razpršilko z vodo 

popršimo papir, (B) z razpršilko z vodo popršimo matrico ali (C) potopimo matrico 

in papir v vodo. 

METODA A: Popršimo papir. Ta metoda je primerna za tisk z močnejšim 

papirjem. 

Slika 17: Potek vlaken (Shure, 2009). 
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PRIPRAVIMO PLOŠČO 

Matrico, ki je pripravljena za tisk (vanjo smo že vtrli barvo in jo izbrisali z njene 

površine), položimo na podstavek, ki je manjši od matrice. Matrica mora biti 

stabilna, toda mora segati čez robove podstavka na vseh straneh.  

POPRŠIMO PAPIR 

Z uporabo pršilke za rastline popršimo tanek barvni papir z vodno meglico. Pri tem 

en kot papirja primemo z roko, drugega pa pridržimo z ustnicami ali pa prosimo 

nekoga, da nam pomaga. Za vlaženje večjih ali posebno občutljivih listov papirja 

zmočimo čisto ravnilo ali leseno ploščico in jo pritrdimo ob rob tankega papirja, da 

je list med pršenjem zravnan. Nežno popršimo obe strani papirja.  

Slika 18: Matrica na podstavku 

(Shure, 2009). 

Slika 19: Držanje papirja z roko in 

ustnicami (Shure, 2009). 
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PAPIR POLOŽIMO NA MATRICO 

Ko je papir navlažen, ga z rokami nežno primemo za eno stranico in ga položimo s 

sprednjo stranjo navzdol na matrico. Robovi papirja morajo segati čez robove 

matrice na vseh straneh. Če je možno, položimo tanek papir tako, da bodo njegova 

vlakna potekala pravokotno na vlakna podpornega papirja. Med matrico in tankim 

papirjem bodo pri polaganju papirja nanjo nastali mehurčki zraka. Previdno 

dvignemo robove papirja in jih nežno potegnemo k sebi, da zravnamo papir in se 

znebimo večjih gub in zračnih blazinic. Papir mora biti zelo moker – po potrebi ga 

ponovno popršimo z vodo.  

Slika 21: Nežni poteg za robove papirja (Shure, 

2009). 

Slika 20: Vlaženje s pomočjo ravnila 

(Shure, 2009). 
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ODSTRANIMO ODVEČNO VLAGO IN ZRAČNE MEHURČKE 

Popivnamo odvečno vlago in obenem priženemo zračne mehurčke do robov 

matrice. Najprej uporabimo čist čopič, nato pa ožeto gobo ali zvitek papirnatih 

brisač, s katerega odtrgamo zunanje brisače, ko postanejo mokre.  

Nasvet: Ne ukvarjamo se z vsakim majhnim zračnim mehurčkom. Najmanjši bodo 

izginili, ne da bi se papir zgubal, ko bomo matrico potisnili skozi stiskalnico.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Odstranjevanje zračnih 

mehurčkov s čopičem (Shure, 

2009). 

Slika 23: Pivnanje odvečne vlage z zvitkom 

papirnatih brisač (Shure, 2009). 
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METODA B: Z vodo popršimo matrico. Ta metoda je primerna za uporabo, kadar 

je tanek (barvni) papir prevelik ali preveč občutljiv, da bi ga premikali, ko je 

moker.  

POPRŠIMO OBARVANO MATRICO NA PODSTAVKU 

Preverimo, da je matrica zelo mokra.  

POLOŽIMO PAPIR 

Suh tanek papir položimo s sprednjo stranjo navzdol na ploščo in nežno potegnemo 

za robove papirja, da ga nekoliko zravnamo.  

PONOVNO POPRŠIMO IN ZRAVNAMO PAPIR 

Močno popršimo list papirja. Nato odstranimo zračne mehurčke in popivnamo 

odvečno vodo, kot je opisano pri metodi A. 

METODA C: Potopimo matrico in papir v vodo. To je najbolj brezskrbna metoda 

za majhne matrice in je posebno uporabna za grafike, kjer uporabljamo težko 

površinsko barvo, ki bi se lahko razmazala. Primerna je tudi za delo z zelo tankim 

papirjem ali z izrezanimi oblikami, ki jih je težko prijeti in položiti na matrico. 

Slika 24: Položitev suhega papirja 

na mokro ploščo (Shure, 2009). 
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POTOPIMO MATRICO IN PAPIR 

Napolnimo pladenj z vodo in vanj potopimo matrico, v katero smo prej vtrli barvo 

in jo obrisali s površine. Nato položimo tanek papir s sprednjo stranjo navzdol na 

gladino vode in počakamo, da se enakomerno potopi (je videti raven).  

ODSTRANIMO MATRICO IN PAPIR 

Previdno dvignemo matrico iz vode, pri tem pa pazimo, da matrica ostaja pod 

papirjem. Papir lahko zlahka potisnemo nazaj na mesto, če se zgodi, da zdrsne s 

površine plošče. 

Počakamo, da voda odteče z matrice. Nato popivnamo zadnjo stran matrice. Zatem 

matrico postavimo na podstavek. Papir nežno popivnamo. Po tem je raven in 

pripravljen na nanašanje lepila.  

Slika 25: Potopitev matrice in nato še 

papirja (Shure, 2009). 

Slika 26: Odtekanje odvečne vode z matrice 

(Shure, 2009). 
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5. Nanesemo lepilo. 

Tanko plast lepila s čopičem enakomerno nanesemo na papir. Voda iz lepilne 

brozge se bo vpila v papir, na površini pa bo ostal zelo tanek, enakomeren sloj 

delčkov lepila. S čopičem previdno razmažemo te delce. Razmažemo jih čez celo 

površino v vseh smereh. Tako bodo delci ostali ujeti med vlakna papirja in bodo 

ustvarili močno vez.  

Nasvet: Zelo pomembno je, da je prevleka lepila tanka. Uporaba večje količine 

lepila ne bo ustvarila močnejše vezi. Poleg tega lahko preveč lepila povzroči 

gubanje papirja. Tanjša, ko je prevleka lepila, bolje je. Površino pogledamo od 

strani, da opazimo morebitna področja, ki smo jih pozabili namazati z lepilom ali 

izrazite poteze čopiča. Če opazimo kaj od tega, površino rahlo popršimo z vodo in s 

čopičem razmažemo lepilo v vse smeri, dokler ne prekrijemo enakomerno vse 

površine. Pri tem ne dodajamo dodatnega lepila.  

Slika 27: Nanašanje tankega sloja 

lepila (Shure, 2009). 

Slika 28: Pogled na površino od 

strani (Shure, 2009). 
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6. Obrežemo papir. 

Odvečni tanek papir odrežemo točno po robovih matrice, da se bo po tisku točno 

prilegal odtisu matrice. Za obrezovanje uporabimo enojna rezila britvice. 

Nežno primemo del papirja, ki visi čez rob matrice, in vanj zarežemo. Z rezilom v 

kratkih potezah drsimo proti robu matrice. Če odrezan rob papirja ni gladek, je 

papir verjetno preveč moker. Delno ga posušimo s sušilcem za lase in poskusimo 

ponovno. 

Nasvet: vsakič, ko z rezilom zadenemo ob rob kovinske matrice, se rezilo nekoliko 

skrha, kar onemogoča gladko rezanje papirja. Zato je dobro, da imamo na zalogi 

več rezil, saj se velikokrat zgodi, da za obrezovanje enega lista papirja porabimo 

več rezil.  

7. Preverimo robove. 

Po obrezovanju papirja s prstom zdrsimo po robu matrice od spodaj navzgor, da 

odstranimo morebitna vlakna papirja, ki so se upognila navzdol. Če jih ne 

dvignemo, se lahko med tiskom ujamejo pod matrico in povzročijo, da se tanek 

barvni papir strga, ko odtis dvignemo s stiskalnice. 

 

Slika 29: Obrezovanje papirja z enojnim rezilom 

britvice (Shure, 2009). 
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8. Posušimo odvečno vlago.  

Zadnji korak pred tiskom je odstranitev odvečne vlage iz tankega papirja, ki smo ga 

namazali z lepilom. Lepilo je higroskopsko – to pomeni, da hitro vpije vlago in jo 

zadrži v papirju. Če je vlaga neenakomerno razporejena, bo tudi odtis 

neenakomeren. 

Ko se lepilo posuši, postane papir manj prosojen. Robovi papirja se bodo posušili 

najprej in se ukrivili nazaj – stran od površine matrice. Za enakomernejše sušenje 

posušimo papir s sušilcem las, s katerim merimo v središče papirja, da se ta suši 

enakomerno z robovi.  

Slika 30: Preverjanje robov s 

prstom (Shure, 2009). 

Slika 31: Sušenje z merjenjem v 

središče papirja (Shure, 2009). 
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Ko lepilo izgubi dovolj vlage, se skrči. Prej vidne poteze čopiča naj bi izginile, 

površina pa mora biti na otip hladna, toda ne lepljiva. Če je na kakšnem delu 

površine odvečna količina lepila, jo nežno obrišemo s prstom. Površina mora imeti 

moten in usnjen videz ter otip. 

Nasvet: Ko se lepilo skrči, bo počasneje vsrkavalo vlago. Po potrebi papir ponovno 

navlažimo. Če je lepilo videti trdo in suho ali če se robovi zvijejo ali se pojavijo 

gube, papir rahlo popršimo z vodo, nato pa površino nežno poteptamo z gobo ali 

čopičem. Če se papir nenadzorovano suši, moramo dodati vlago v zrak. To lahko 

storimo tako, da z mokro krpo pobrišemo tla ali z razpršilko popršimo vodo po 

prostoru. 

9. Tisk. 

Ko ocenimo, da je papir ravno prav vlažen, ga nehamo sušiti s sušilnikom in 

matrico za trenutek odložimo na podstavek. Nato položimo podporni papir na 

stiskalnico. List podpornega papirja vzamemo iz vlažnega paketa in popivnamo 

odvečno vlago z njegove površine. Ujamemo ga pod filc in valj stiskalnice. Ko 

pritisk valja drži rob papirja, primemo nasprotni rob papirja in filca, ter ju 

prepognemo nazaj čez valj, da je vidna plošča stiskalnice. Nanjo položimo matrico. 

Papir in filc ponovno položimo nazaj čez ploščo stiskalnice, na kateri je matrica. 

Vse skupaj potisnemo skozi stiskalnico. Odtis previdno dvignemo z matrice. Na 

območju matrice mora biti tanek barvni papir trdno pritrjen na podporni papir. 

Vmes ne sme biti zračnih mehurčkov.  

Slika 32: Papir, ujet pod valj stiskalnice 

(Shure, 2009). 
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10. Odpravljanje težav. 

Če so pod tankim barvnim papirjem zračni mehurčki ali je odtrgan od podpornega 

papirja ali pa je obtičal na matrici, smo verjetno uporabili preveč vlage ali preveč 

lepila. Če je pod njim le nekaj zračnih mehurčkov, jih lahko prebodemo s podkožno 

brizgo (injekcijo), v katero damo dobro razredčeno lepilo. Malo lepila vbrizgamo 

pod mehurčke. Popivnamo jih z mehkim robčkom, ki vpije odvečno vlago. Če se te 

težave vrstijo, pomeni, da lepilna vez ni močna in je nezanesljiva. 

Če majhen del tankega papirja ni prilepljen na podporni papir, lahko tisti del 

potegnemo stran, nanesemo nanj zelo malo lepila in ga zopet pritrdimo nazaj. 

Če je pritisk lepilo potisnil izpod tankega papirja, moramo narediti nov odtis, saj ni 

druge rešitve. Če se je to zgodilo, smo najbrž uporabili preveč lepila, preveč vlage 

ali preveč pritiska ali pa kombinacijo vsega. 

Nasvet: Če je odtis videti dobro, a smo negotovi glede trdnosti lepilne vezi, lahko 

žrtvujemo en odtis, da se prepričamo, da je vez trdna, preden natisnemo celotno 

naklado. Z odtisa z nohtom spraskamo en kot tankega barvnega papirja in barvni 

papir odtrgamo stran od podpornega papirja. Odtrgati se mora težko. List papirja, ki 

je močnejši, bo odtrgal vlakna šibkejšega, ko ju bomo poskusili ločiti. Prisotnost 

odtrganih vlaken kaže na to, da je vez močna in da tudi sčasoma ne bo popustila. 

2.4.4 Sušenje odtisov 

Pri tisku chine colléja uporabljamo vlažen papir, zato moramo odtise posušiti pod 

obtežitvijo, da ostanejo ravni (Shure, 2009). 

Obstaja več metod sušenja odtisov, a opisujem le eno, saj je ta najbolj primerna za uporabo 

v šoli, kjer nimamo na voljo veliko prostora. 

2.4.4.1 Sušenje odtisov z uporabo vpojnega papirja 

To je najbolj pogosto uporabljena metoda za sušenje odtisov, pa tudi najpočasnejša, najbolj 

tvegana in zahteva največ našega časa. Tvegana je zato, ker moramo pogosto menjati 
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vpojni papir med odtisi, drugače bi lahko nastala plesen in bi bili odtisi uničeni (Shure, 

2009). 

Postopek: Na mizo položimo kos plastične ponjave in nanjo položimo suh vpojni papir. Na 

ta papir položimo vlažen odtis. Če je barva na odtisu še vedno mokra, jo pokrijemo s 

papirnatim robčkom. Nato čez položimo nov vpojni papir, potem nov odtis in tako naprej, 

dokler na kup ne zložimo vseh odtisov. Plastično ponjavo moramo uporabiti zato, da se 

robovi papirja ne bi posušili prej kot preostali del papirja, saj bi to povzročilo, da bi se 

odtisi nagubali. Plastično ponjavo prepognemo in pokrijemo kup odtisov, da naredimo 

ohlapen paket. Nato ga še obtežimo z vezano ploščo, kupom knjig ali kako drugo ravno 

stvarjo (Shure, 2009). 

Vlažne vpojne liste papirja nadomestimo s suhimi vsakih nekaj ur ali vsaj enkrat dnevno. 

To ponavljamo vsaj dva dni oziroma dokler odtisi niso popolnoma ravni in suhi. Suhost 

lahko preverimo tako, da lice naslonimo ob odtis. Če je list hladen, se še ni posušil (Shure, 

2009). 

Nasvet: Vlažni vpojni papir, ki smo ga odstranili iz vlažnega paketa, lahko položimo na 

ravno podlago in pustimo, da postane suh na otip. Če ga posušimo hitro, se bo močno 

nagubal. Skoraj vsak vpojni papir, tudi tak, ki je videti suh, vsebuje nekaj vlage iz zraka. 

Preden ga ponovno uporabimo, lahko iz njega preženemo preostalo vlago. To storimo z 

rahlim segrevanjem. S tem nekoliko pospešimo sušenje odtisov. Za segrevanje uporabimo 

sušilec las ali pa papir položimo na čisto segreto ploščo, ki jo uporabljamo za nanašanje 

barve pri globokem tisku. Ko papir segrejemo, ga pustimo nekaj minut, da se malo ohladi, 

nato pa ga položimo med odtise (Shure, 2009). 
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3 LIKOVNA DELAVNICA 

V tem delu diplomske naloge opisujem svoje tehnološke poizkuse s suho iglo in chine 

colléjem. Te sem naredila, da bi ugotovila, kako lahko tehniko suhe igle v kombinaciji s 

chine colléjem prilagodim za izvajanje v osnovni šoli. Ker priprava kovinske plošče za 

tehniko suhe igle zahteva veliko časa, sem uporabila alternativne metode – matrice za suho 

iglo sem naredila iz linoleja, prozorne folije in pleksi stekla. Pri tretjem, četrtem in petem 

poizkusu sem tehniko suhe igle nadomestila z linorezom. Barvne lističe sem namreč na 

podporni papir prilepila že dan pred tiskom. Zato podpornega papirja nisem mogla 

namakati v vodi, saj bi se lističi z njega odlepili, s tem pa je bila onemogočena izvedba 

grafične tehnike suhe igle.  

S poizkusi sem si želela odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: »Ali lahko chine 

collé izvajamo z običajnim lepilom za papir (na primer z Mekolom)? Kako zmanjšamo 

ukrivljanje tankih barvnih lističev zaradi nanosa lepila pri izdelavi chine colléja? Ali je 

grafični proces chine colléja mogoče kakovostno izvesti tudi brez grafične stiskalnice? Ali 

lahko chine collé korektno izvedemo tudi z grafično barvo za globoki tisk na vodni 

osnovi?«  

3.1 Tehnološki poizkusi tiska chine colléja 

3.1.1 Zvijanje tankih lističev pri nanosu lepila 

Z barvnimi lističi, ki jih dodajamo v grafični odtis, moramo ravnati zelo previdno. Še 

posebej občutljivi so prtički, saj so izredno tanki. Ko sem prvič tiskala, sem na eno stran 

nanesla lepilo in so se lističi zvili, saj druga stran lističa ni bila navlažena. Tak list sem 

težko položila na matrico, saj se je, čim sem ga izpustila iz rok, zopet začel zvijati. 

Sčasoma sem ugotovila, da je najbolje, če pred tiskom lističe popršimo z razpršilko z vodo, 

nato odvečno vodo s površine lističa popivnamo s papirnato brisačo in šele nato s čopičem 

nanesemo tanko plast lepila. Ob upoštevanju takega vrstnega reda se koščki barvnih listov 

ne zvijajo.  
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3.1.2 Poizkusi tiska 

1. POIZKUS 

Pri spodnjem odtisu sem z iglo vrezala risbo v linolej. Nanesla sem grafično barvo za 

globoki tisk na oljni osnovi, za lepljenje barvnih lističev pa sem uporabila lepilo Mekol, ki 

sem ga nekoliko razredčila z vodo. Tiskala sem z grafično stiskalnico. 

Ugotovitve: Odtis barve je zelo slab. Tudi pri izredno močnem pritisku stiskalnice je nastal 

slab odtis. Linolej očitno ni najbolj primeren za izdelavo matrice suhe igle. Lepilo Mekol 

se je zelo hitro sušilo, zato se barvni prtiček ni prijel na podporni list papirja.   

Slika 33: 1. poizkus – matrica (levo) in odtis (desno); (osebni arhiv). 
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2. POIZKUS 

Tudi pri tem odtisu sem uporabila matrico iz linoleja, a sem nanjo nanesla drugačno barvo. 

Želela sem uporabiti barvo za globoki tisk na vodni osnovi, a je pri nas ne prodajajo, zato 

sem tiskala z modro barvo za visoki tisk na vodni osnovi. Za lepljenje barvnih lističev sem 

uporabila škrobno lepilo. Tiskala sem s pomočjo grafične stiskalnice. 

Ugotovitve: Odtis barve je nekoliko boljši od prejšnjega, saj je linija bolj izrazita. Barva, 

narejena na vodni osnovi, se zelo hitro suši, zato sem morala hiteti. Ko je barva prišla v 

stik z lepilom, ki je prav tako narejeno na vodni osnovi, se je razlila, barvni prtiček pa jo je 

vpil, zato so nastali modri madeži.   

Slika 34: 2. poizkus (osebni arhiv). 
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3. POIZKUS 

Barvne lističe sem na podporni list papirja nalepila s škrobnim lepilom. Takoj zatem sem 

čeznje, s pomočjo grafične stiskalnice, odtisnila matrico linoreza, na katero sem z 

valjčkom nanesla grafično barvo za visoki tisk na oljni osnovi. 

Ugotovitve: Barvni lističi so se nekoliko odlepili. Predvidevam, da bi morala najprej 

počakati, da bi se lepilo posušilo in šele nato tiskati. 

Slika 35: 3. poizkus (osebni arhiv). 
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4. POIZKUS 

Barvne lističe sem na podporni papir pritrdila en dan pred tiskom. Liste podpornega papirja 

sem obtežila s kupom knjig, da so se jih barvni listi dobro oprijeli. Pri prvem odtisu sem za 

lepljenje uporabila škrobno lepilo, pri drugem lepilo Mekol, ki sem ga redčila z vodo, pri 

tretjem pa lepilo UHU v stiku. Teh listov podpornega papirja pred tiskom nisem namakala 

v vodi, saj bi se pri tem odlepili predhodno prilepljeni barvni lističi. Zato tudi nisem tiskala 

v tehniki suhe igle, ampak v tehniki linoreza, pri kateri papirja ni treba predhodno 

navlažiti. Za tisk sem uporabila grafično barvo za visoki tisk na oljni osnovi, tiskala pa sem 

z grafično stiskalnico. 

Ugotovitve: Tisk je uspel z vsemi vrstami lepil. Pri prvem odtisu sem nanesla malo preveč 

barve. Čezenj sem položila list časopisnega papirja in z roko podrgnila po njem, da bi 

odstranila odvečno barvo. Pri tem se mi je časopisni papir izmaknil, zato je odtis nekoliko 

umazan.  

  

Slika 36: 4. poizkus – uporaba različnih lepil – škrobno lepilo (levo), Mekol (na sredini) 

in UHU lepilo v stiku (desno); (osebni arhiv). 
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5. POIZKUS 

Tudi tu sem barvne lističe dan pred tiskom prilepila na podporni papir, da se je lepilo 

dobro posušilo. Tudi tega papirja pred tiskom nisem namakala v vodi, da se barvni lističi 

ne bi odlepili. Čez sem tiskala z matrico za linorez. Uporabila sem zeleno grafično barvo 

za visoki tisk na vodni osnovi. Tiskala sem ročno, s pomočjo kosti za zgibanje papirja. 

Ugotovitve: Nastal je dober odtis. 

Slika 37: 5. poizkus (osebni arhiv). 
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6. POIZKUS 

Ta odtis je narejen z grafično barvo za globoki tisk na oljni osnovi. Tiskala sem z grafično 

stiskalnico. Za matrico sem uporabila pleksi steklo debeline 4 milimetre. Za lepljenje sem 

uporabila škrobno lepilo. Barvne lističe sem pred tiskom položila nekoliko čez rob matrice. 

Da bi se v celoti prilepili na podporni papir, sem okrog matrice položila šablono za 

vstavljanje tiskovne plošče. Šablona mora biti enake višine kot tiskovna plošča (matrica), 

da se pritisk valja razporedi po celotni površini. 

Ugotovitve: Šablona iz linoleja, ki sem jo uporabila, ni bila enake višine kot matrica. Rob 

matrice je bil malce višji od šablone, zato se del barvnih lističev, ki je segal čez rob 

matrice, ni prilepil na podporni papir. Zato sem odtis (brez matrice) še enkrat spustila skozi 

grafično stiskalnico, da se je na podporni papir prilepil tudi preostanek barvnih lističev. 

Slika 38: 6. poizkus (osebni arhiv). 
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7. POIZKUS 

Za matrico sem uporabila prozorno folijo. Tiskala sem z grafično barvo za globoki tisk na 

oljni osnovi. Za lepljenje barvnih lističev sem uporabila škrobno lepilo. Tiskala sem z 

grafično stiskalnico. 

Ugotovitve: Tiskanje je uspelo. Barvni lističi so se v celoti prilepili na podporni list 

papirja. 

Slika 39: 7. poizkus (osebni arhiv). 
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4 PEDAGOŠKI DEL 

4.1 Učna priprava – chine collé 

Datum: 26. 5. 2017 Šolsko leto: 2016/2017 

Šola:  Osnovna šola Miška Kranjca 

Profesorica likovne 

umetnosti:  

mag. Mateja Kranjc, prof. lik. umet. 

Predmet: Likovna umetnost 

Okvirni čas 

obravnavanega 

področja: 

4 šolske ure 

Razred 8. a razred 

Likovno področje: grafika 

Likovna naloga: oblikovanje asimetričnega motiva po domišljiji 

Likovna tehnika: suha igla, chine collé 

Likovni materiali in 

pripomočki: 

svinčnik, radirka, A5-listi za skico, prozorna folija debeline vsaj 

0,4 mm, zarisna igla, grafična stiskalnica, grafični papir, tanek 

barvni papir, grafična barva za globoki tisk na oljni osnovi, 

časopisni papir, organtin (gaza, potopljena v kožni klej), škrobno 

lepilo, razpršilka za vodo, čopič, plastičen krožnik, bencin za 

čiščenje, tekstilne krpe, pladenj za namakanje papirja, stojalo za 

sušenje odtisov, zaščitne rokavice za enkratno uporabo (iz nitrila 

in brez pudra), zaščitna oblačila, pasta za umivanje rok. 

Likovni motiv: na ulici 

Učne metode: metoda praktičnega likovnega izražanja, razlaga, prikazovanje, 

demonstracija, pogovor  

Oblike dela: frontalna, individualna 

Učni mediji in 

pripomočki: 

fotografije različnih grafičnih del v tehniki suhe igle in chine 

colléja, video prikaz tiska chine colléja  

Učni pripomočki: LCD-projektor, računalnik, programska predstavitev fotografij 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Literatura in drugi 

viri: 

 

- Jesih, B. (2000). Grafika: visoki tisk, ploski tisk. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

- Kocjančič, N., Karim, S., Kosec, M., Opačak, Ž., 

Prevodnik, M., Rojc, J., … Selan, J. (2011). Učni načrt. 

Program osnovna šola. Likovna vzgoja [Elektronski vir]. 

Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads

/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf 

- Šturm, L. (2016). Centri grafike: na presečišču znanja, 

vedenja in sodelovanja [vodnik po razstavi]. Pridobljeno s 

http://www.mglc-lj.si/files/data/centri_grafike_vodnik.pdf 

- Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J. in Zupančič, D. (2013a). 

Likovno izražanje: učbenik za 7. razred osnovne šole. 

Ljubljana: Založba Karantanija: Debora. 

- Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J. in Zupančič, D. (2013b). 
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Likovno izražanje: učbenik za 8. razred osnovne šole. 

Ljubljana: Založba Karantanija: Debora. 

Cilji / učenci: 

 

- ponovijo pojme: matrica, grafični list/odtis, visoki tisk, 

označitev grafičnega lista, grafični materiali in pripomočki, 

simetrična in asimetrična kompozicija, 

- spoznajo nove pojme: chine collé, globoki tisk, suha igla,  

- razvijajo domišljijo, 

- spoznavajo pojme, povezane z izražanjem na ploskvi, 

- spoznavajo grafično tehniko suhe igle in proces chine 

collé,  

- naredijo grafiko v kombinirani tehniki, 

- ob uporabi različnih materialov in orodij razvijajo 

motorične spretnosti, 

- razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja 

likovnih del, 

- narišejo skico, izdelajo matrico in naredijo odtis. 

 

Učitelj Učenci Učne metode, sredstva, pripomočki  

Uvodni del (5 minut) 

Uvodna motivacija: 

Na tablo narišem desni polovici dveh 

oblik. Pred tablo povabim dva učenca. 

Enemu rečem, naj nariše levo polovico 

prve oblike tako, da bo oblika 

simetrična, drugemu pa, naj levo 

polovico druge oblike nariše tako, da bo 

oblika asimetrična. 

 

Pokažem sliko Zadnja večerja in 

vprašam, ali je simetrična. 

Predvidevam, da bodo nekateri 

odgovorili, da je simetrična, drugi pa, da 

ni simetrična.  

 

Enega izmed učencev, ki meni, da slika 

ni simetrična, vprašam, zakaj tako meni.  

 

Nato vprašam drugega učenca, zakaj on 

misli, da je slika simetrična. 

 

Pojasnim, da nekateri detajli slike – 

ljudje – res niso simetrični, a na sliko 

gledamo kot na celoto in celota deluje 

simetrično. Povem, da v likovni 

umetnosti stvari niso vedno popolnoma 

simetrične, a vseeno rečemo, da so 

simetrične, če kot celota delujejo 

simetrično. 

Učenci 

poslušajo in 

sodelujejo. 
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Osrednji del (160 minut):  

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih 

Umetnik se vedno trudi uravnovesiti 

kompozicijo. Oblike v formatu 

razporedi tako, da doseže ravnovesje. 

Ravnovesje lahko doseže s simetrično 

ali asimetrično razporeditvijo oblik. 

Simetrična kompozicija: na levi in desni 

polovici likovnega dela so oblike enake 

in enako oddaljene od sredine formata. 

Taka kompozicija je bolj monotona, 

dolgočasna, nerazgibana, statična. Je pa 

trdna in jasna. 

Asimetrična kompozicija: pazimo na 

uravnovešenost oblik na obeh 

polovicah. Večje, geometrijske, 

sestavljene, zaprte oblike in oblike 

močnih, toplih barv delujejo težje. 

Takšna kompozicija je razgibana in 

dinamična. 

 

Pokažem reprodukcijo grafike 

Minotaver boža roko spečega dekleta s 

svojim obrazom. Povem, da je to grafika 

priznanega likovnega ustvarjalca Pabla 

Picassa. Vprašam, ali gre za simetrično 

ali asimetrično kompozicijo. 

Ugotovimo, da je kompozicija 

asimetrična. 

 

Ta grafični odtis je narejen v tehniki 

suhe igle. Suhe igle še niste spoznali, ste 

pa obravnavali nekatere druge grafične 

tehnike. Ali se morda kdo spomni, 

katere? V šestem razredu ste izdelovali 

linorez, v petem razredu ste obravnavali 

kartonski tisk, v vrtcu ali v nižjih 

razredih osnovne šole pa ste tiskali s 

krompirjevimi pečatniki. 

 

Linorez, kartonski tisk in tisk s 

pečatniki so tehnike visokega tiska. To 

pomeni, da barvo nanesemo na 

dvignjene dele matrice, od koder se pri 

tisku prenese na papir.  

 

Suha igla, v kateri je narejen Picassov 

grafični odtis, pa je tehnika globokega 

Učenci 

poslušajo in 

sodelujejo. 
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tiska. To pomeni, da barvo vtremo v 

poglobljene dele matrice, z ravnih delov 

pa jo izbrišemo s tkanino. Tiskamo na 

vlažen papir. Pod grafično prešo pritisk 

»potegne« barvo iz vdolbin.  

 

Pojasnim, kaj je suha igla: 

Suha igla je mehanska grafična tehnika 

globokega tiska. Mehanska pomeni, da s 

posebnim orodjem – jekleno iglo – v 

gladko ploščo vrežemo risbo. Bolj ko z 

iglo pritisnemo, debelejšo in bolj 

izrazito risbo dobimo. 

Za matrico običajno uporabljamo 

cinkove ali bakrene plošče, debele okoli 

1,5 mm. 

 

Učencem pokažem nekaj slikovnih 

primerov grafičnih listov, narejenih v 

tehniki suhe igle. Pokažem jim tudi 

svojo matrico suhe igle, da si jo lahko 

ogledajo in otipajo površino. 

Učencem pokažem še en primer 

grafičnega lista, ki je narejen v tehniki 

globokega tiska. Vprašam jih, ali na 

njem opazijo kaj posebnega. Učenci 

opazijo barve. Vprašam jih, ali jih ti 

lističi barv spominjajo na kakšno 

likovno tehniko. Pričakujem odgovor, 

da jih spominjajo na kolaž. Povem, da 

se ta postopek v grafiki imenuje chine 

collé. 

Učenci 

poslušajo in 

sodelujejo. 

Primer chine colléja: 

 

Učencem predstavim še pojem chine 

collé: 

Pojem chine collé izhaja iz francoščine. 

Chine pomeni papir, collé pa prilepiti. 

Gre za postopek pri globokem tisku, ki 

doda kose kolaža v odtis. Najlepše se 

odtiskuje na tanke papirje, na primer na 

japonski svileni papir. 

Pokažem nekaj grafičnih del, narejenih 

v postopku chine colléja. Povem, da je 

zadnji primer likovno manj zanimiv, ker 

se barvni list sklada z risbo, zato deluje 

kot pobarvanka. 

 

Učenci 

poslušajo in 

gledajo. 
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Učence vprašam, kaj je upodobljeno na 

prvem grafičnem odtisu. Ugotovimo, da 

gre lahko za portret ali avtoportret. 

 

Nato vprašam, kaj je upodobljeno na 

zadnjem grafičnem listu. Gre za hišno 

opravilo. 

 

Učence vprašam, kaj bi upodobili, če bi 

bil naslov »Na ulici«. Pri razmišljanju 

jim pomagam z vprašanji: koga lahko 

srečamo na ulici in kaj ljudje na ulici 

počnejo; kako so oblečeni? 

Pogovarjamo se o tem, kaj vse se dogaja 

na ulici, koga vse lahko srečamo (ljudi, 

ki peljejo na sprehod pse, kolesarje, 

brezdomce, turiste, šolarje, ulične 

glasbenike …). 

 

 

 

 

Slikovni primeri chine colléja: 

 

 

 

Napoved likovne naloge 

Pojasnim, da bodo učenci izdelali 

grafični list v tehniki suhe igle z 

dodatkom chine colléja. Ker je proces 

priprave kovinske matrice precej 

dolgotrajen, bodo namesto kovinske 

matrice uporabili prozorno folijo, v 

katero bodo vrezovali z iglo. Vsak mora 

v svoj grafični list vključiti en ali dva 

barvna lističa. 

 

Motiv je na ulici. Kompozicija mora biti 

asimetrična, razgibana. 

 

Povem, da bodo danes narisali skico in 

izdelali matrico, tiskali pa bodo 

prihodnjič.  

Ko narišejo skico, demonstriram 

izdelavo matrice za suho iglo. 

Ko učenci izdelajo matrico, 

demonstriram tisk suhe igle z dodatki 

chine colléja. 

Pred tiskom mize v učilnici razporedim 

tako, da nastane več skupin – delovnih 

postaj. Pri tisku sodelujejo vsi učenci. 

Učenci 

poslušajo in 

opazujejo. 
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Vsak ima svojo nalogo – eni vtirajo 

barvo v matrice, drugi jo čistijo z njene 

površine, tretji nanašajo lepilo na 

barvne lističe … 

Likovno izražanje 

Učence pri delu spodbujam in jim 

pomagam pri reševanju likovnih 

problemov.  

 

Izdelujejo 

likovni 

izdelek. 

 

Sklepni del (25 minut) 

Merila za vrednotenje: 

- svojstven prikaz motiva;  

- izkoriščenost celotnega 

formata; 

- kompozicija naj bo asimetrična; 

- vključevanje barvnih lističev 

(chine collé), ki se ne smejo 

skladati z risbo; 

- čistost grafičnega lista (pazimo, 

da ni prstnih odtisov). 

Učenci 

ovrednotijo 

izdelke. 

 

Po končanem delu očistimo pripomočke 

in pospravimo učilnico. 

 

Če nam ostane kaj časa, z učenci 

ponovimo, kako pravilno podpišemo 

grafični list. Drugače pa to ponovijo s 

profesorico v prihodnji uri. 

 

Zapišem ocene in uredim razstavo 

izdelkov.   

 

Učenci 

podpišejo 

grafične liste. 
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4.2 Proces tiska v razredu 

Proces tiska v razredu je potekal po naslednjih delovnih postajah: 

PRIPRAVA PAPIRJA 

Učenci so liste podpornega grafičnega papirja potopili v posodo z vodo. V vodi je bilo 

lahko več listov papirja hkrati, a potopiti jih niso smeli naenkrat (cel kup), ampak drugega 

za drugim, da je bil vsak list moker z obeh strani. Po 3–5 minutah so liste vzeli iz vode in 

jih drugega poleg drugega razporedili na rjuho. Nato so jih z drugim delom rjuhe pokrili, 

da se je papir osušil in je rjuha popivnala odvečno vodo. 

Slika 40: Priprava papirja (osebni arhiv). 
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NANAŠANJE BARVE NA MATRICE 

S pomočjo tamponov iz organtina so učenci s krožnimi gibi v matrico vtrli grafično barvo 

za globoki tisk. 

BRISANJE BARVE Z MATRIC 

S kosom organtina so učenci s krožnimi gibi dlani obrisali barvo s površine matric. 

Slika 41: Nanašanje barve na matrico (osebni arhiv). 

Slika 42: Brisanje barve z matrice (osebni 

arhiv). 
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NANAŠANJE LEPILA 

Učenci so barvne lističe popršili z razpršilko z vodo. Nato so jih popivnali s papirnatimi 

brisačami in s čopičem nanje nanesli tanko plast škrobnega lepila. Lističe z lepilom so 

položili na matrico z lepljivo stranjo, obrnjeno navzgor. 

TISK 

Učenci so matrico z lističi položili na označeno mesto na grafični stiskalnici. Čeznjo so 

položili navlažen podporni papir. Vse skupaj so zapeljali skozi stiskalnico. 

Slika 43: Nanašanje lepila (osebni arhiv). 

Slika 44: Tisk (osebni arhiv). 
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STOJALO ZA SUŠENJE ODTISOV 

Odtis so odnesli sušit na stojalo za sušenje odtisov. 

ČIŠČENJE MATRIC 

Odtisnjeno matrico so očistili z bombažno krpico in nekaj kapljicami bencina. 

Slika 45: Stojalo za sušenje odtisov (osebni arhiv). 

Slika 46: Čiščenje matric (osebni arhiv). 
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4.3 Likovno vrednotenje 

4.3.1 O vrednotenju 

Za likovno vrednotenje ne obstajajo splošno veljavna pravila, ampak jih oblikuje učitelj 

skupaj z učenci za vsako likovno nalogo posebej. Biti morajo v skladu s splošnimi cilji 

likovne vzgoje in morajo izhajati iz ciljev posamezne likovne naloge. Z merili za 

vrednotenje mora učitelj seznaniti vse učence in jim jih razložiti, da jih razumejo (Tacol, 

2003). 

Vrednotenje po navadi poteka ob primerjavi vseh razstavljenih izdelkov. O njih se z učenci 

pogovarjamo, jih analiziramo, presojamo in preverjamo izpolnjene cilje. Učenci morajo ob 

vrednotenju spoznati, zakaj in kako so dosegli oziroma obšli zastavljene cilje. Učitelj ob 

vrednotenju ne sme upoštevati svojega osebnega okusa; subjektivnost mora biti izključena. 

Da bi čim bolj objektivno ovrednotil delo in napredek učencev, mora vsakega izmed njih 

dobro poznati. Zato učitelj v učnem procesu učence opazuje in si po vsaki končani likovni 

nalogi zabeleži njihove dosežke in napredek (Tacol, 2003). 

4.3.2 Merila za vrednotenje 

(Wiggins, 1998, v Tacol, 2003, str. 72–74)  

Stopnja 

učenčevega 

dosežka 
REŠITEV LIKOVNEGA PROBLEMA 

5. stopnja (odl) Inovativno reši posredovani likovni problem (dobro opažen na likovnem delu). 

4. stopnja (pd) Dobro reši posredovani likovni problem. 

3. stopnja (db) Zadovoljivo reši posredovani likovni problem. 

2. stopnja (zd) Delno reši posredovani likovni problem. 

1. stopnja (nzd)  Ne reši likovnega problema. 

 

Stopnja 

učenčevega 

dosežka 

USVOJITEV LIKOVNIH POJMOV IN ZMOŽNOST UPORABE 

PRIDOBLJENEGA ZNANJA O NJIH PRI LIKOVNEM IZRAŽANJU 

TER BESEDNEM OPISOVANJU 

5. stopnja (odl) 
Samostojno razčleni in razloži posredovane likovne pojme na izdelkih učencev 

in umetniških delih. 



 

50 

Samostojno poveže spoznane likovne pojme s primeri v naravi in okolju. 

Samostojno poveže že usvojena spoznanja z novospoznanimi likovnimi pojmi 

in jih uporabi pri likovnem izražanju. 

4. stopnja (pd) 

Ob minimalni učiteljevi pomoči razčleni in razloži posredovane likovne pojme 

na izdelkih učencev in umetniških delih. 

Ob minimalni učiteljevi pomoči poveže spoznane likovne pojme s primeri v 

naravi in okolju. 

Z manjšo učiteljevo pomočjo poveže že usvojena spoznanja z novospoznanimi 

likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju. 

3. stopnja (db) 

Ob zmerni učiteljevi pomoči razčleni in razloži posredovane likovne pojme na 

izdelkih učencev in umetniških delih. 

Ob zmerni učiteljevi pomoči poveže spoznane likovne pojme s primeri v naravi 

in okolju. 

Z zmerno učiteljevo pomočjo poveže že usvojena spoznanja z novospoznanimi 

likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju. 

2. stopnja (zd) 

Ob veliki učiteljevi pomoči razčleni in razloži posredovane likovne pojme na 

izdelkih učencev in umetniških delih. 

Ob veliki učiteljevi pomoči poveže spoznane likovne pojme s primeri v naravi 

in okolju. 

Z večjo učiteljevo pomočjo poveže že usvojena spoznanja z novospoznanimi 

likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju. 

1. stopnja (nzd)  

 

 

Ne razčleni in ne razloži posredovanih likovnih pojmov. 

Ne poveže spoznanih likovnih pojmov s primeri v naravi in okolju. 

Ne zmore povezati usvojenih spoznanj z novospoznanimi likovnimi pojmi in 

jih uporabiti pri likovnem izražanju. 

 

Stopnja 

učenčevega 

dosežka 
IZVEDBA LIKOVNE TEHNIKE 

5. stopnja (odl) 

Postopke likovne tehnike izvede brez učiteljeve pomoči. 

Odkrije nove možnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike. 

Dosledno in kompleksno izvede likovno tehniko. 

4. stopnja (pd) 

Postopke likovne tehnike izvede ob delni učiteljevi pomoči. 

Ob manjšem učiteljevem navodilu izvede postopke likovne tehnike. 

Izvede likovno tehniko. 

3. stopnja (db) 

Postopke likovne tehnike izvede le z učiteljevo pomočjo. 

Po učiteljevem navodilu odkrije nove možnosti za izvajanje postopkov likovne 

tehnike. 

Z učiteljevo pomočjo izvede postopke likovne tehnike. 

2. stopnja (zd) Z veliko učiteljevo pomočjo izvede postopke likovne tehnike. 
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Težko odkriva nove možnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike. 

Nedosledno izvede likovno tehniko. 

1. stopnja (nzd)  

Ne more izvesti postopkov likovne tehnike. 

Ne more odkriti nobenih novih možnosti za izvajanje postopkov likovne 

tehnike. 

Ne izvede likovne tehnike. 

 

Stopnja 

učenčevega 

dosežka 
IZVEDBA LIKOVNEGA MOTIVA 

5. stopnja (odl) 

Izkaže neobičajne ideje (izvirnost, domiselnost). 

Gibko (dinamično) reši likovni motiv. 

Izkaže originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje, bogato domišljijo). 

Uskladi likovni motiv z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji. 

4. stopnja (pd) 

Izkaže manj izvirnosti in domiselnosti. 

Manj gibko (dinamično) reši likovni motiv. 

Izkaže manj originalnosti (osebnostnih lastnosti, lastnega mišljenja in 

domišljije). 

Ne uskladi v celoti likovnega motiva z likovnim problemom, likovnimi 

materiali in orodji. 

3. stopnja (db) 

Izkaže malo izvirnosti in domiselnosti. 

Nedinamično reši likovni motiv. 

Ne izkaže originalnosti (osebnostnih lastnosti, lastnega mišljenja in domišljije). 

V manjši meri uskladi likovni motiv z likovnim problemom, likovnimi 

materiali in orodji. 

2. stopnja (zd) 

Izkaže le nekaj izvirnosti in domiselnosti. 

Izrazito nerazgibano reši likovni motiv. 

Nedomiselno reši likovni motiv. 

Ne uskladi likovnega motiva z likovnim problemom, likovnimi materiali in 

orodji. 

1. stopnja (nzd)  

Likovni motiv upodobi na ponavljajoče se načine. 

Likovni motiv upodobi na šablonski način. 

Ne razume uskladitve likovnega motiva z likovnim problemom, likovnimi 

materiali in orodji. 

 

Stopnja 

učenčevega 

dosežka 
ODZIVNOST 
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5. stopnja (odl) 

Izkaže: 

‒ pripravljenost za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje 

(navdušenje, užitek), 

‒ vedoželjnost, 

‒ vztrajnost in doslednost, 

‒ izrazito samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in pri 

likovni dejavnosti, 

‒ sprejema spodbude učiteljevega individualnega in skupinskega 

posredovanja.  

4. stopnja (pd) 

Izkaže: 

‒ manjšo pripravljenost za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje 

(veselje), 

‒ manjšo vedoželjnost, 

‒ manjšo vztrajnost in doslednost, 

‒ večjo samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in pri likovni 

dejavnosti, 

‒ ne sprejema v celoti spodbud učiteljevega individualnega in skupinskega 

posredovanja. 

3. stopnja (db) 

Izkaže: 

‒ malo pripravljenosti za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje, 

‒ skromno vedoželjnost, 

‒ majhno vztrajnost in doslednost, 

‒ samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in likovni 

dejavnosti, 

‒ slabo sprejema spodbude učiteljevega individualnega in skupinskega 

posredovanja. 

2. stopnja (zd) 

Izkaže: 

‒ zelo malo pripravljenosti za sprejemanje likovnih pojmov in likovno 

izražanje, 

‒ zelo skromno vedoželjnost, 

‒ zelo šibko vztrajnost in doslednost, 

‒ manjšo samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in likovni 

dejavnosti, 

‒ zelo slabo sprejema spodbude učiteljevega individualnega in skupinskega 

posredovanja. 

1. stopnja (nzd)  

Ne izkaže: 

‒ pripravljenosti za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje, 

‒ vedoželjnosti, 

‒ vztrajnosti in doslednosti, 

‒ samostojnosti pri besednem opisovanju likovnih pojmov in likovni 

dejavnosti, 
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‒ pripravljenosti za sprejemanje spodbud učiteljevega individualnega in 

skupinskega posredovanja. 

 

Stopnja 

učenčevega 

dosežka 

USPEŠNOST NA POSAMEZNEM LIKOVNEM PODROČJU (ovrednoti 

učitelj le v končni oceni) 

5. stopnja (odl) Je izrazito uspešen na vseh likovnih področjih. 

4. stopnja (pd) Je uspešen na vseh likovnih področjih. 

3. stopnja (db) Je uspešen npr. na področjih (risanje, kiparstvo). 

2. stopnja (zd) Je uspešen le npr. pri prostorskem oblikovanju. 

1. stopnja (nzd)  Ni uspešen na nobenem likovnem področju. 
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4.3.3 Vrednotenje nastalih likovnih izdelkov učencev 

LIKOVNI IZDELEK 1 

Učenec je dobro rešil posredovani likovni problem. Že usvojene pojme (asimetrična 

kompozicija, prostorski ključ prekrivanja) je povezal z novospoznanimi in jih uporabil pri 

likovnem izražanju. Pri izvedbi likovne tehnike je uporabljal enakomerno jakost pritiska; 

močneje je poudaril le lase. Vidna je tudi uporaba šrafur, ki pa niso dosledno izvedene. Na 

skrajnem levem delu je opazen manj intenziven odtis. Proces chine colléja je kljub 

manjšim madežem lepila dobro izveden. Pri izbiri motiva je učenec izkazal manj 

domiselnosti. Vidimo osebo, ki se sprehaja in v roki nosi vrečko oziroma košaro. Risba je 

jasna, a motiv »na ulici« ni najbolje razpoznaven. Ni namreč jasno razvidno, ali se oseba 

sprehaja zunaj ali znotraj prostora. Likovni motiv je gibek, dinamičen. Učenec je izkazal 

navdušenje in vedoželjnost, a manjšo doslednost pri izvedbi likovne naloge.  

Slika 47: Likovni izdelek 1 (osebni arhiv). 
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LIKOVNI IZDELEK 2 

Učenka je zadovoljivo rešila posredovani likovni problem. Z malo moje pomoči je 

povezala že usvojena spoznanja z novospoznanimi likovnimi pojmi in jih uporabila pri 

likovnem izražanju. Pri izvedbi likovne tehnike je preizkusila uporabo šrafur, ki jih je na 

nekaterih delih izvedla nedosledno. Uporabljala je enakomeren pritisk, le lase ljudi in 

krošnje dreves je nekoliko poudarila. Na grafičnem listu je viden učenkin prstni odtis. 

Proces chine colléja je slabo izveden. Učenka je lepilo prehitro nanesla, zato se je do tiska 

že posušilo in se večina barvnih lističev ni dobro prilepila na podporni papir. Pri 

upodobitvi likovnega motiva je izkazala domiselnost – upodobila je klovna, ki žonglira. Iz 

odtisa je razpoznavno, da gre za dogajanje na ulici, saj so okoli klovna zbrani mimoidoči, 

vidimo pa tudi drevesa in hišo za njim. Osebo v prvem prostorskem planu bi učenka lahko 

močneje izpostavila. Učenka je izkazala manjšo pripravljenost za likovno izražanje in 

manjšo doslednost. Sprejela je spodbude mojega posredovanja. 

Slika 48: Likovni izdelek 2 (osebni arhiv). 
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LIKOVNI IZDELEK 3 

Posredovani likovni problem je le delno rešen. Učenka je z večjo pomočjo povezala že 

usvojena spoznanja z novospoznanimi likovnimi pojmi in jih uporabila pri likovnem 

izražanju. Likovno tehniko suhe igle je nezadostno izvedla. Tudi proces chine colléja je 

slabše izveden, saj so ponekod vidni madeži lepila zaradi njegove čezmerne uporabe. 

Likovni motiv je zaradi slabe izvedbe likovne tehnike skoraj nerazpoznaven. V spodnjem 

in zgornjem desnem delu odtisa je slabo vidnih nekaj pešcev in sprehajalec psa, v ozadju 

pa je vidna neka stavba in nebo. Pešci so upodobljeni na ponavljajoče se načine. Učenka je 

izkazala skromno vedoželjnost, ni izkazala doslednosti in je slabo sprejemala moje 

spodbude. 

Slika 49: Likovni izdelek 3 (osebni arhiv). 
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LIKOVNI IZDELEK 4 

Likovni motiv je dobro rešen. Iz odtisa sta likovni motiv in likovna tehnika jasno razvidna. 

Kompozicija je precej simetrična, čeprav naj bi težili k asimetričnemu prikazu. Učenec je v 

svoje delo vključil nekatera že usvojena spoznanja – na primer prostorski ključ 

prekrivanja. Likovna tehnika suhe igle je dosledno izvedena. Z večkratnim zarisom linije 

in enakomernim pritiskom igle na površino je dosegel intenziven odtis. Ni uporabljal 

šrafur. V spodnjem levem kotu je viden odtis učenčevega prsta, saj je matrico pred tiskom 

očitno napačno prijel z umazano roko. Proces chine colléja je dobro izveden. En barvni 

listič je sicer odpadel med sušenjem, a sem ga naknadno prilepila nazaj. Učenec je izkazal 

manj izvirnosti pri izvedbi likovnega motiva. Likovni motiv je jasno razpoznaven. Vidimo 

dve osebi (verjetno šolarja, saj imata v rokah torbi), ki stojita pred prehodom za pešce. 

Učenec je med delom pokazal navdušenje, užitek in vedoželjnost. Pri delu je bil vztrajen in 

dosleden. 

Slika 50: Likovni izdelek 4 (osebni arhiv). 



 

58 

LIKOVNI IZDELEK 5 

Učenec je inovativno rešil posredovani likovni problem. Ta je dobro opažen na njegovem 

likovnem delu. Že usvojena spoznanja o asimetrični kompoziciji, prostorskih planih, 

velikosti in intenzivnosti linij je učenec samostojno povezal z novospoznanimi likovnimi 

pojmi in jih uporabil pri likovnem izražanju. Likovna tehnika suhe igle in proces chine 

colléja sta dosledno in kompleksno izvedena. Barvni lističi so zelo dobro vkomponirani v 

odtis in dobro prilepljeni na podporni papir. Učenec je samostojno izvedel likovno tehniko. 

Pri vrezovanju z iglo je uporabljal različno moč pritiska. Rezultat tega je različna jakost 

risbe. Upošteval je moj predlog uporabe (križnih) šrafur, sam pa je odkril, da lahko 

teksturo ustvari tudi s pritiskanjem z iglo v matrico, s čimer je dobil pikčasto površino. 

Risba je jasna. Učenec je izkazal izvirnost in domiselnost pri izvedbi likovnega motiva »na 

ulici«. V ospredju vidimo osebo, ki sedi na klopci in bere časopis. V ozadju pa stoji 

kavarna in ulična glasbenika. Likovni motiv je dinamičen; učenec je upošteval kriterij 

asimetrične kompozicije. Med učnim procesom je učenec izkazal pripravljenost za 

sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje. Pri svojem delu je bil vztrajen in 

dosleden. 

Slika 51: Likovni izdelek 5 (osebni arhiv). 
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LIKOVNI IZDELEK 6 

Likovni problem je učenec zadovoljivo rešil. Z manjšo pomočjo je povezal že usvojena 

spoznanja z novospoznanimi likovnimi pojmi in jih uporabil pri likovnem izražanju. 

Likovna tehnika suha igla je nedosledno izvedena. Uporaba šrafur je slabo izvedena. Tudi 

proces chine colléja je slabo izveden. Veliko barvnih lističev se ni prilepilo na podporni 

papir. Likovni motiv je dinamičen, a je zaradi slabo izvedene likovne tehnike slabše 

razpoznaven. Učenec je pri delu izkazal majhno vztrajnost in doslednost. Spodbude 

mojega individualnega in skupinskega posredovanja je slabo sprejel. 

Slika 52: Likovni izdelek 6 (osebni arhiv). 
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5 SKLEP 

Med nastajanjem diplomskega dela sem pridobila dragocene izkušnje s področja grafike in 

vzgojno-izobraževalnega dela. Znanje o chine colléju, ki sem ga pridobila skozi študij 

literature, sem tudi praktično preizkusila v svojih tehnoloških poizkusih tiska. Pri tem sem 

imela sprva nemalo težav – naučila sem se skuhati preveč redko lepilo in ugotovila, da 

matrica iz linoleja ni najbolj primerna za vrezovanje z iglo, saj dobimo slab odtis. Pri tisku 

mi je bilo v veliko pomoč tudi znanje o grafiki, ki sem ga zadnja štiri leta pridobivala na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Z izdelavo diplomskega dela sem si odgovorila na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja.  

1. raziskovalno vprašanje: Kako izdelamo lepilo za chine collé? 

Proučila sem postopek za izdelavo lepila in ga tudi sama izdelala. Postopek je opisan v 

diplomskem delu na straneh 6–14. 

2. raziskovalno vprašanje: Ali lahko chine collé izvajamo z običajnim lepilom za papir (na 

primer z Mekolom)? 

Proces chine colléja lahko izvajamo tudi z običajnim lepilom za papir. Pri tisku z Mekol 

lepilom moramo paziti, da je lepilo dovolj razredčeno. Ker se običajna lepila sušijo hitreje 

kot škrobno lepilo, lahko barvne lističe na podporni papir prilepimo že pred tiskom. S tem 

zmanjšamo možnost, da bi se lepilo na barvnem lističu posušilo, zaradi česar se listič ne bi 

prilepil na podporni papir. Običajno lepilo za papir sem uporabila pri prvem, četrtem in 

petem poizkusu, ki so opisani na straneh 32, 35 in 36. 

3. raziskovalno vprašanje: Kako zmanjšamo ukrivljanje tankih barvnih lističev zaradi 

nanosa lepila pri izdelavi chine colléja? 

Zvijanje tankih barvnih lističev lahko zmanjšamo, če pred nanosom lepila lističe popršimo 

z vodo. Celoten postopek je opisan na strani 31. 

4. raziskovalno vprašanje: Ali je grafični proces chine colléja mogoče kakovostno izvesti 

tudi brez grafične stiskalnice? 

Da, postopek je mogoče kakovostno izvesti tudi brez grafične stiskalnice. V tem primeru 

moramo barvne lističe na podporni papir prilepiti že kak dan pred tiskom, da se lepilo do 

tiska že posuši. Primer lepljenja lističev brez stiskalnice so tretji, četrti in peti poizkus na 
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straneh 34–36. Pri petem poizkusu sem ročno tudi tiskala. Tretji poizkus ni uspel, saj sem 

barvne lističe na podporni papir prilepila tik pred tiskom. 

5. raziskovalno vprašanje: Ali lahko chine collé korektno izvedemo z barvo za globoki tisk 

na vodni osnovi? 

Odgovor na raziskovalno vprašanje je negativen. Chine colléja ne moremo korektno izvesti 

z barvo, ki je izdelana na vodni osnovi, saj se barva raztopi v lepilu, ki je prav tako 

izdelano na vodni osnovi. Barva se zato razlije in dobimo slab odtis. Dokaz je moj drugi 

poizkus tiska, opisan na strani 33. 

Pri procesu tiska v razredu sem izkusila delo z velikim številom otrok, ki ni bilo preprosto. 

Delo je potekalo po omenjenih postajah (priprava papirja, nanašanje barve na matrice, 

brisanje barve z matric …). Ideja je bila, da bi bilo na vsaki postaji nekaj učencev, ki bi 

opravljali delo, povezano s tisto postajo. A učenci se tega niso držali, saj je vsak želel 

izdelavo svojega odtisa peljati skozi vse faze delovnega procesa. Zgodilo se je, da je deset 

učencev naenkrat čakalo v vrsti za tisk, pri čemer so imeli na matricah že položene barvne 

lističe, ki so bili namazani z lepilom. Preden so vsi prišli na vrsto za tisk, se je mnogim 

lepilo na lističih že posušilo. Zato se koščki barvnega papirja niso prilepili na podporni 

papir, ampak so ostali na matrici.  

Menim, da bi bilo pri tisku v šoli morda bolje kombinirati chine collé z linorezom. Pri 

tehniki linoreza nam namreč ni treba namakati podpornega papirja v vodi, zato bi lahko 

koščke barvnega papirja prilepili nanj že kak dan pred tiskom. Tako bi se učenci pri 

postopku tiska osredotočili le na izvedbo likovne tehnike, kar bi jim bilo verjetno lažje.  

Ko bom začela poučevati, bom seveda imela možnost, da preizkusim tisk s chine colléjem 

tudi na ta način. 
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8 PRILOGE 

8.1 Priloga 1: Načrt delovnih postaj 

  



 

 

 

8.2 Priloga 2: Delovne naloge na postajah 

DELOVNA POSTAJA NALOGA 
ŠTEVILO 

UČENCEV 

NANAŠANJE BARVE 

podajanje časopisa 1 

trganje časopisa 1 

nanašanje barve 2 

ČIŠČENJE BARVE čiščenje barve 2 

TISK 

prinašanje in polaganje matric na 

stiskalnico 
1 

podajanje in polaganje papirja na 

stiskalnico 
1 

spuščanje papirja skozi stiskalnico 1 

odnašanje papirja na stojalo za sušenje 1 

čiščenje plošče stiskalnice 1 

PRIPRAVA PAPIRJA 
namakanje papirja v vodi, sušenje 

papirja in preverjanje njegove suhosti 
1 

BARVNI LISTIČI 
prinašanje barvnih lističev na postajo 

»NANAŠANJE LEPILA« 
1 

NANAŠANJE LEPILA 

vlaženje barvnih lističev z razpršilko in 

osuševanje s papirnatimi brisačami 
2 

nanašanje lepila s čopičem 

 
3 

polaganje barvnih lističev na matrico 2 

ČIŠČENJE MATRIC čiščenje matric 1 

DRUGO 
prestavljanje fotografij na računalniku 

in skrb za red in čistočo v učilnici 
2 

 

SKUPNO ŠTEVILO UČENCEV: 23 

Opomba: Število učencev pri posamezni delovni nalogi lahko variira, odvisno od tega, 

koliko učencev je prisotnih pri pouku in koliko jih je že izdelalo matrico. 


