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POVZETEK 

 

Sitotisk je grafična tehnika, pri kateri tiskamo skozi prepustne materiale. V diplomskem delu 

je predstavljeno, kako v osnovni šoli izvesti omenjeno grafično tehniko. Zajeti so prilagoditve 

in napotki, prirejeni za delo v osnovni šoli. 

V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljena grafika, prav tako je pojasnjeno, kam v 

svetu grafike se umešča sitotisk. Opisan je zgodovinski razvoj, ki je pripeljal do tehnike, kot 

jo poznamo danes. Predstavljenih je tudi nekaj slovenskih avtorjev, ki delujejo v tej tehniki. 

Na koncu teoretičnega dela je opisan postopek tiska, kot se izvaja danes. 

V raziskovalnem delu so predstavljene prilagoditve sitotiska, ki omogočajo izpeljavo tiska v 

osnovni šoli. Opisani so posamezne prilagoditve, njihovi rezultati in lastno razmišljanje o 

njih. Predstavljeni so različni načini in materiali, ki nam omogočajo izvedbo tehnike v 

šolskem okolju. Prikazani so različni načini napenjanja sita, upodabljanja motiva in tiska s 

pomočjo vsakodnevnih materialov.  

 

Ključne besede: sitotisk, grafika, tisk, prilagoditve, osnovna šola. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Screen printing is a graphic technique where we print through permeable materials. In my 

graduation thesis, I presented how to print graphic technique screen printing in elementary 

school. It contains adjustments and instructions adapted for work in elementary school. 

In the theoretical part of the thesis, I present graphics and where the screen printing is placed 

in the graphics world. I also present the historical development that leads to the technique as 

we know it today. I present some Slovenian authors working in the technique. I describe the 

process of printing as it is done today. 

In the research work, I present screen printing adjustments that enable printing in the 

elementary school. I describe individual adjustments, their results and my thinking about 

them. I present the different ways and materials that enable us to implement the technique in 

the school environment. I describe various ways of straining the sieve, rendering the motif 

and printing with the help of everyday materials. 

 

Key words: screen printing, graphics, printing, adjustments, elementary school 
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1 UVOD 

 

V diplomskem delu bom predstavil, kako v osnovni šoli izvesti grafično tehniko sitotisk. 

Zajeti so prilagoditve in napotki, prirejeni za delo v osnovni šoli.   

Zelo pomembna in še danes zelo aktualna grafična tehnika sitotisk je v šolskem okolju 

popolnoma spregledana. Pomembno se mi zdi, da učencem predstavimo tehnike, s katerimi 

se bodo srečevali v vsakdanu. Poznavanje postopka izdelave predmetov, s katerimi smo 

dnevno v stiku, se mi zdi pomembno pri vzgoji prihodnjih razgledanih odraslih. V učnem 

načrtu za osnovno šolo kot eno izmed ključnih poti za doseganje nalog likovne vzgoje 

navajajo tudi povezavo z drugimi predmetnimi področji in z vsakdanjim življenjem. 

(Kocjančič et al., 2011) Tehnika, ki tako lahkotno prehaja iz umetniške grafike v industrijsko, 

ponuja velik spekter možnosti raziskovanja. S tem učenci dobijo vpogled v industrijski vidik 

in v likovne zmožnosti umetniškega sitotiska. 

V diplomskem delu se bom tako ukvarjal s prilagoditvijo grafične tehnike sitotisk šolskim, 

finančnim in predvsem časovnim omejitvam. Sitotisk kot edina vrsta tiska skozi prepustne 

materiale omogoča izredno hitro razmnoževanje velikega števila odtisov. Učencem ponuja 

popolnoma drugačen pristop h grafiki, kot so ga vajeni. S tem jim predstavimo industrijsko še 

danes aktualno tehniko in njene likovne možnosti.  

Glavna ideja diplomskega dela je, da deluje kot pripomoček učiteljem pri načrtovanju in 

izvedbi sitotiskarske likovne naloge. 

Raziskal in predstavil bom načine, kako v razrednem okolju poustvariti tehniko tako, da je 

razumljiva učencem in da z njo dosežemo želene likovne rezultate. Zanima me predvsem, 

kako postopek izvesti v omejenem času, s cenovno dostopnimi materiali, a vseeno brez 

prevelikega odstopanja od pravega načina sitotiska.    

Ukvarjal se bom z materiali in tehnikami za izdelavo okvirja, tipom mreže in tem, kako 

napeti sito, pa tudi z načini, kako in s kakšnimi materiali na sito prenesti motiv ter kakšne 

rezultate lahko učitelj pričakuje. Raziskal bom različne tehnike, ki ne vsebujejo osvetljevanja 

in daljšega časa sušenja. Opisal bom navodila za postopek tiska ter materiale in pripomočke, 

potrebne v tem delu procesa. To vključuje primerne barve, finančno dostopne tiskače, 
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oblepljevanje formata, tehniko in pripomočke za hitro ponavljanje odtisa ter samo tehniko 

ročnega tiska. V središču pomembnosti pa je učenčevo razumevanje postopka grafične 

tehnike sitotisk. 

Med pisanjem diplomskega dela bom poiskal odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

̶ Kaj uporabiti kot nadomestek namenskih materialov? 

̶ Kako napeti sito? 

̶ Kako na sito prenesti motiv? 

̶ Kako izpeljati postopek od začetka do konca v najkrajšem času? 

̶ Kako prilagoditi postopek šolskemu okolju? 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 O grafiki 

“Pojem grafika (iz grščine: graphein – pisati, vrezovati) obsega tehnično in likovno področje 

odtiskovanja. Predstavlja način, kako neko površino materiala primerno obdelamo in z 

nanosom barve ter s postopkom tiskanja dosežemo več enakih odtisov.” (Jesih, 2000)  

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

grafiko in umetniško ali originalno grafiko.” (Jesih, 2000) 

Glede na nanos barve in način tiska delimo grafiko na štiri osnovne skupine: visoki tisk, 

globoki tisk, ploski tisk in sitotisk. Pri visokem, globokem in ploskem tisku gre za 

odtiskovanje tiskovne plošče (matrice), medtem ko pri sitotisku uporabljamo sito, skozi 

katerega tiskamo. Jesih opisuje sitotisk poleg ofset tiska kot najpomembnejša načina tiska v 

industrijski grafiki. Tehnika sitotisk pa je edina grafična tehnika, ki se v industrijski in 

umetniški grafiki uporablja v zelo podobni obliki. Poznavanje tehnike učencem omogoča 

razumevanje aktualnega industrijskega procesa tiska, ki ga spoznajo prek svojega likovnega 

izražanja v umetniški grafiki.  

 

2.2 Umetniška grafika 

“Grafiko na področju likovne umetnosti imenujemo umetniška ali kreativna grafika, včasih 

tudi originalna grafika (v primerjavi z reproduktivno grafiko, ki ne proizvaja originalov).” 

(Jesih, 2000) 

Jesih izpostavi tudi najpomembnejše značilnosti, ki likovno vrednost originalnega grafičnega 

lista ločujejo od industrijsko odtisnjenih izdelkov. 

Za tehniko sitotiska veljajo naslednje značilnosti (Jesih, 2000): 

̶ matrico oziroma v našem primeru sito ročno izdela avtor sam, 

̶ način in nanos barve pri ročnem tisku prilagodimo situaciji, barva pa je lahko 

nanesena intenzivneje ali zelo skromno, 

̶ barve lahko poljubno mešamo in uporabljamo tako kritne kot transparentne barve,  

̶ pri mnogih tehnikah so potrebne tudi posebne ročne veščine. 
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2.3 Sitotisk 

“Sitotisk je način tiska, pri katerem izkoriščamo propustne in nepropustne dele sita. Na 

tiskanec vtiramo barvo skozi mrežico, ki je napeta na okvir. Na nekaterih delih je mrežica 

zaprta z emulzijo ali šablono, na drugih delih pa je odprta.” (Jesih, 2000) 

Sitotisk je v tej obliki, kot ga poznamo, v primerjavi z drugimi precej mlada tehnika in se 

uvršča v tisk skozi propustne materiale. Je tudi edini predstavnik svoje skupine. 

 

 

Slika 1: Sitotisk (Jesih 2000) 

2.4 Razvoj sitotiska 

Če želimo govoriti o zgodovini sitotiska, se ne moremo izogniti zgodovini šablone in njenega 

razvoja. Pri tehniki sitotiska gre namreč za šablono, vpeto v sito. Pojav šablone lahko 

prepoznamo že v jamskih poslikavah iz časa neandertalcev pred približno 40.000 leti. Eno 

izmed pomembnejših najdišč za stenske poslikave je jama El Castillo v Španiji. V teh 
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primerih gre za silhuete rok, ki so jih s pomočjo zmletih pigmentov in pihanja iz ust ali cevk 

iz različnih materialov prenesli na stene jame. Do pojava pravih šablon domnevno pride na 

otočju Fiji, kjer so domačini na blago z rastlinskimi pigmenti tiskali vzorce, ki so jih v liste 

naredile žuželke. Kasneje so začeli sami izdelovati šablone iz drevesnega lubja in z njimi 

tiskali na blago. (Schwalbach, Schwalbach, 1980) 

Primitivne oblike sitotiska se prvič pojavijo na Japonskem v osemnajstem stoletju. Tisk skozi 

šablono ima namreč eno veliko pomanjkljivost, in sicer morajo biti vsi elementi na šabloni 

med seboj povezani. Prostostoječe oblike je zato težko vključiti v šablono in jih običajno s 

celoto povežemo s tankimi površinami materiala. Odličen primer tega so šablone za črke s 

prostostoječimi elementi, kot so A, B, D, O, P, R. 

 

Slika 2: Šablona za črke 

 

Japonski tiskarji so to problematiko rešili tako, da so prostostoječe elemente šablone z 

glavnim delom povezali z vlakni svile ali lasmi. Te povezave so bile tako tanke, da se jih na 

končnem odtisu ni opazilo. Tiskali so na papir, svilo in bombaž, predvsem tradicionalne 

vzorce in naravne motive. Zaradi trpežnosti so pogosto vlakna napeljali v mrežasti obliki. 

Šablone so izdelovali tako, da so med dve identični papirnati šabloni prilepili vlakna. Ta stil 

so poimenovali Yuzen, bolj splošno znan pod imenom Katagami, ki se prevaja kot papirnati 

vzorec oziroma papirnata šablona. Ta tehnika jim je omogočala izdelavo kompleksnejših ter 

bolj razgibanih podob in odtisov. Ta način izdelave šablon pa je bil zelo počasen in zahteven, 

zato so ga znali kakovostno izpeljati le najboljši mojstri. Svilo so kot material za sita 
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uporabljali tudi kasneje, kar dokazuje, da se v angleškem jeziku poleg običajnega “screen 

printinga” (sitotisk) uporablja tudi izraz “silk screening” (svilotisk). (Schwalbach, 

Schwalbach, 1980) 

 

 

Slika 3: Šablona, povezana z vlakni 

 

V Evropi so v času križarskih pohodov predvsem za vojaške namene označevanja lastne 

vojske uporabljali na železne obroče napeto fino tkanino. Na njej so s katranom in drugimi 

smolami prepojili dele, ki naj bi ostali beli, in tiskali skozi tkanino. Sam tisk in motivi pa so 

bili zelo preprosti, brez večjega poudarka na likovnosti.  

Razvoj od zlepljenih šablon, povezanih z lasmi ali svilo, do svilnate mreže, ki nosi šablono, 

se zdi preprost in hiter, a ni bilo tako. Svilnata mreža, kot si jo predstavljamo danes, je 

nosilec šablone postala šele v poznem devetnajstem stoletju. Razvoj modernega sitotiska pa 

lahko pripišemo komercialnemu industrijskemu tisku. Prve oblike modernega sitotiska se 

pojavijo v Nemčiji in Franciji okoli leta 1870. Prvi patent za tiskanje skozi svilo so izdali v 

Angliji leta 1907. Do te točke so barvo skozi sito vtirali s trdimi čopiči, zato težko govorimo 

o pravem sitotisku, za katerega je značilno vtiranje barve s pomočjo tiskača, imenovanega 

tudi rakel. 

Kasneje se razvoj in zanimanje za tehniko preselita v Ameriko, kjer ta postane industrijsko 

zelo zanimiva. Na trgu plakatov in reklamnih tabel kasneje zaradi hitrega tiska igrajo 

pomembno vlogo pisane podobe komercialnih ZDA. Prvotni odtisi so slabše kakovosti in 
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zelo preprosti. Najočitnejša težava so bili robovi, ki so bili zaradi še nerazvite tehnike in 

materialov neostri in nazobčeni.  

Prav v ZDA razvijejo tehniko večbarvnega sitotiska, ki temelji na tisku več barv skozi eno 

sito. Leta 1914 v San Franciscu John Pilsworth razvije tehniko, pri kateri najprej odtisne 

večje površine, običajno ozadje, in potem na istem situ z lepilom zapre mrežo za podobo 

druge barve, ki jo tiska čez prvo. Postopek lahko nadaljuje z več barvami, a ima ta določene 

omejitve, saj onemogoča tisk zunaj območja predhodne barve.   

Leta 1925 razvijejo prvo avtomatsko sitotiskarsko tiskalnico, ki pa jo še vedno ovirajo drugi 

primanjkljaji v tehniki. Največja dva sta ostrina robov in čas sušenja barve – ta problem je 

nastal z avtomatizacijo. Do te točke namreč sitotisk ni bil zanimiv za industrijo barv, saj ni 

imel zadostne avtomatizirane industrije.  

Leta 1929 Louis F. Dautromont razvije šablonski film, s katerim doseže ostre robove pri 

odtisu. Kasneje Joseph Urano ta film še nadgradi. S tem razvojem postane sitotisk 

industrijsko zanimiv, saj se kakovost odtisa izboljša in mehanizacija za avtomatski tisk že 

obstaja. Tako postane industrija zanimiva tudi za izdelovalce barv, ki so videli priložnost za 

dohodek v novi veji industrijskega tiska. Tiskarje je namreč oviral predvsem čas sušenja 

barve, ki so ga izdelovalci skrajšali z namenskimi hitrosušečimi barvami. (Schwalbach, 

Schwalbach, 1980) 

Na začetku tridesetih let prejšnjega stoletja zaživi stil v svetu oblikovanja, ki ga danes 

imenujemo Art Deco. Stil v oblikovanju, ki je navdih jemal v kubizmu ter indijanski in 

egipčanski podobi, v sitotisku najde popoln način tiska zanj značilnih vzorcev. V tridesetih in 

štiridesetih letih prejšnjega stoletja igra sitotisk pomembno vlogo pri tisku blaga in tapet. 
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Slika 4: Industrijski sitotisk 

 

Danes se v industriji za prenos motiva na sito uporabljajo fotosenzibilna emulzija in 

poliestrske mreže. Poznamo tudi veliko različnih tipov barve, ki je odvisna od materiala, na 

katerega tiskamo, in želenega učinka. Zaradi škodljivih hlapov v določenih hitrosušečih 

barvah in vedno večjega zavedanja našega vpliva na okolje so danes vedno bolj priljubljene 

barve na vodni osnovi, ki so prirejene za določene aplikacije. Sama tehnika je industrijsko 

zanimiva predvsem zato, ker z njo lahko tiskamo na praktično vse materiale in z določenimi 

predelavami tudi na neravne površine. Zaradi kakovostnih barv in samega odtisa pa z njo 

lahko dosežemo višjo kakovost končnega izdelka. (Schwalbach, Schwalbach, 1980) 

 

Do umetniške grafike v tehniki sitotiska pride šele v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Pred 

tem je vse raziskovanje v tej tehniki temeljilo na njeni izpopolnitvi. V tridesetih letih pa 

Anthony Velonis in Carl Zigrosser v New Yorku začneta aktivno spodbujati uporabo sitotiska 

za likovno raziskovanje. Anthony Velonis kot predstavnik in kasneje vodja WPA Federal 

Arts Project (državne umetniške organizacije) v ZDA spodbuja likovno raziskovanje 

sitotiska. Carl Zigrosser umetniški sitotisk poimenuje Seriografija (grško “seri” pomeni svila 

in “graf” risati) in s tem poskuša ločiti industrijski sitotisk od umetniškega. Kot kustos v 

Philadelphia Museum of fine arts v galerijske prostore postavi dela pionirjev na področju 

serigrafije oziroma umetniškega sitotiska. Med prvimi, ki so razstavljali, so bili Guy McCoy, 

Hyman Warsager, Edward Landon, Elizabeth Olds, Harry Gottlieb, Mervin Jules, Ruth 

Gikow in Harry Sternberg. (Schwalbach, Schwalbach, 1980) 
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Slika 5: Elizabeth Olds, The Lone Ranger, sitotisk na papir, 1942 

 

V poznih petdesetih letih prejšnjega stoletja pa s pojavom pop arta sitotisk dobi glavno vlogo 

v doseganju likovne podobe celotnega gibanja. V ospredje pride sitotisk na osnovi 

fotografije, s katerim so že eksperimentirali v poznem devetnajstem stoletju v Angliji. S 

pojavom umetnikov, kot je Andy Warhol, na začetku šestdesetih let sitotisk postane že 

uveljavljena grafična tehnika v umetnosti. Istočasno z razvojem materialov opustijo svilo kot 

material za mrežo in začnejo uporabljati najprej najlon in kasneje poliester. Novi materiali so 

trpežnejši tako glede mehanske obrabe kot kemičnih sredstev, ki se jih uporablja pri čiščenju 

sit. (Pogue, 2012) 

 

2.5 Sitotisk pri nas 

V tem podpoglavju bom predstavil nekaj slovenskih avtorjev, ki so ali pa še vedno delujejo v 

tehniki sitotiska. S tem bom predstavil umetniške potenciale sitotiska in dogajanje v 

Sloveniji. Bralec prav tako lahko predstavljene avtorje uporabi kot del predstavitve grafične 

tehnike pri pouku. 

V Sloveniji, tako kot povsod po svetu, sitotisk v umetniške kroge pride precej pozno. Zaradi 

svoje industrijske zasnove ga umetniki ne vidijo kot likovno primerno grafično tehniko. Za 

vpeljavo sitotiska v slovensko grafiko je verjetno najzaslužnejši Zvest Apollonio. V času 

njegovega študija na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost (1955–1960) se poveča 

pretok informacij o dogajanju na mednarodnem likovnem prizorišču. Istočasno pa umetniki iz 
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našega območja začnejo dobivati mednarodno potrditev njihovih umetniških dosežkov. Leta 

1955 v Ljubljani organizirajo prvo mednarodno grafično razstavo, ki označuje začetek rednih 

bianalnih srečanj vodilnih svetovnih grafikov na naših tleh. Ob seznanitvi s sitotiskom se 

odloči, da ga vpelje v slovensko grafiko in prikaže kot enakovrednega drugim, likovno že 

priznanim grafičnim tehnikam. Že samo umestitev sitotiskarskih grafičnih listov v slovensko 

grafiko zaradi njenega mednarodnega statusa vidi kot uspeh. (Kovič, 1985) 

Med letoma 1973 in 1990 tehniko sitotisk poučuje na Akademiji za likovno umetnost in 

oblikovanje v Ljubljani ter jo tako približa mlajšim generacijam študentov.  

Raziskovanju ploskovitosti tehnike je moral podrediti svoj dotedanji izraz in začel odkrivati 

nove zmožnosti, ki jih ponuja tehnika. Ta ga je prisilila v raziskovanje svojega izraza tudi v 

slikah in pogosto so se slike povezovale z grafikami.  

 

 

Slika 6: Zvest Appolonio, Sirena, barvni sitotisk, 

 

Janez Boljka je prepoznaven predvsem kot kipar, a je veliko deloval tudi v grafiki. V grafični 

tehniki sitotisk veliko upodablja za kiparja zelo neznačilen motiv krajine. Njegove krajine so 

opustošene poatomske puščobne planjave. Kljub neobičajni izbiri motiva pa likovno sovpada 

s kiparjevimi zgodnejšimi asemblaži in nadaljuje miselni proces. V njegovih zgodnjih 

asemblažih je izrazita kritika industrijskega ubijanja in zlorabljanja človeške ustvarjalne 

sposobnosti. Iz vojaških odpadkov, kot so puške in druga oprema, gradi nove oblike. Grajenje 

oblik iz odpadkov nekoč tako učinkovitih orodij za ubijanje prevede v grafiko. V njegovih 
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grafikah pa krajinam ne daje glavne vloge. Za izziv ima, kako iz delov stroja ustvariti živ 

organizem (žival, človeka). Njegovi grafični listi so v grafiko pretvorjeni asemblaži. 

Vertikalna obdelava grafičnega lista, nesimetrična sestava udov, ki ne poruši enotnosti lika, 

in votle figure, ki so povezane le tam, kjer morajo biti, prikazujejo njegovo kiparsko 

razmišljanje tudi v grafičnih delih. (Kržišnik, Škrjanec, 1997) 

 

 

Slika 7: Janez Boljka, Iz zgodovine prihodnosti I, barvni sitotisk, 1983 

 

Metka Krašovec je kot svetovna popotnica in slikarka v svoje delo vnesla veliko vplivov 

drugih kultur. Veliko deluje v risbi in sliki, a tudi v grafiki ustvari več serij del. V grafiki se 

slikarka približa skušnji svojih platen in prvič začne vključevati dvojice zlitih likov, ki 

napovedujejo njena kasnejša, na odnosu temelječa dela na papirju. (Krašovec, 1994)  

Figure v stiliziranem obrisu prikaže kot element krajine. Najpogosteje prikazuje srečno 

zbližan par, ki ga z barvo harmonično združi z okoljem. Poseben odnos je gojila do rdeče 
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barve, ki jo je spremljala tako v slikah kot v grafikah. Njene grafike so pretehtane in 

obvladane tako v simetriji kot zlatem rezu. (Kržišnik, Škrjanec, 1997) 

  

 

Slika 8: Metka Krašovec, Ne glej nazaj, barvni sitotisk in litografija, 1975 (Kržišnik, 

Škrjanec, 1997) 

 

Petra Varl kot veliko sodobnih umetnikov deluje v najrazličnejših medijih in na podlagi 

želenega izraza medij temu prilagaja. Njena dela večinoma temeljijo na zanjo značilni risbi z 

zelo izrazitim obrisnim značajem. Barbara Borčić v svojem članku Petro Varl predstavlja kot 

pop umetnico današnjega časa – ne po vsebini del, temveč na podlagi učinka njenih del, saj je 

njena risba javnosti znana in vsepovsod navzoča. S pop artom lahko potegnemo povezavo 

tudi na podlagi reprodukcije del in pa podatek, da njeni motivi pogosto prestopijo v dizajn 

najrazličnejših izdelkov. Prav pri reprodukciji najdemo njeno delovanje v sitotisku. Sitotisk ji 

omogoča kakovostne odtise najrazličnejših formatov, ki pa kljub naravi tehnike zaradi njene 

risbe temeljijo na obrisnih linijah. S sitotiskom zakrije osebno potezo in delo na ta način 

ponudi širšemu občinstvu. (Borčić, 2008)  
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Slika 9: Petra Varl, Knjiga grafik serigrafije, 2010 

 

V tehniki sitotiska poleg zgoraj omenjenih deluje še veliko umetnikov, ki se ne bojijo 

raziskovanja svojega izraza tudi v primarno industrijskih tehnikah. V njej najdejo določene 

lastnosti, ki jim omogočajo izpeljavo zamišljenih likovnih del. Med temi avtorji bi rad 

izpostavil naslednje: Jože Ciuha, Lojze Logar, Andrej Jemec, Tomaž Gorjup, Ivan Picelj, 

Tanja Špenko, Ivan Kožarić, Huiqin Wang, Mina Fina, Zora Stančič, Silvester Plotajs - 

Sicoe, Kamila Volčanšek, Franco Vecchiet, Sašo Vrabič, Arjan Pregl in mnogi drugi. 

 

 

2.6 Postopek tiska 

Postopek sitotiska ni pretirano zahteven, a zanj potrebujemo določeno specializirano opremo 

in poznavanje njenega delovanja. Vsaka delavnica ima specifično opremo, katere lastnosti 

moramo poznati. 

Motiv prek skena ali fotografije prenesemo v računalnik ali pa ga v njem že oblikujemo. 

Pomembno je, da izbrano podobo z namenskimi programi vektoriziramo, saj potrebujemo 

ostre prehode med črnimi in belimi površinami brez sivin. Vektorizirano podobo natisnemo 

na prozorno folijo oziroma film, ki ga bomo kasneje uporabili za osvetljevanje sita. 
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Sito sestavljata okvir in nanj napeta mreža. Okvir je lahko lesen ali aluminijast. Dandanes se 

pogosteje uporablja aluminijaste okvirje, saj za razliko od lesenih niso občutljivi na vodo. 

Mreža je pletena iz poliestrskih niti in je lahko različne gostote. Gostota mreže določa 

velikost detajlov in količino nanesene barve ter se razlikuje glede na material, na katerega 

tiskamo. Pri tisku na papir imamo gostejše sito za več podrobnosti in manj barve, medtem ko 

pri tisku na tekstil potrebujemo več barve in zato žrtvujemo določene podrobnosti. Običajno 

lahko kupimo vnaprej napeto sito ter izberemo velikost okvirja in gostoto mreže, ki ustrezata 

našim potrebam. Samo sito lahko zaradi kakovostnih materialov uporabljamo zelo dolgo, če z 

njim ravnamo pravilno.  

Na sito s pomočjo korita za nanašanje emulzije nanesemo fotosenzibilno emulzijo, in sicer z 

enim enakomernim gibom prek celotnega sita na obeh straneh. Korito za nanos ne sme biti 

premajhno ali preveliko glede na sito. Emulzija se mora posušiti v zatemnjenem prostoru, saj 

reagira na svetlobo.  

Ko se emulzija posuši na spodnjo plosko stran sita, s prozornim samolepilnim trakom 

prilepimo naš motiv, natisnjen na film. Nato sito osvetlimo. Pri tem moramo biti previdni, da 

je film dobro pritrjen, saj lahko nepravilnosti in odboji prepustijo svetlobo. Ta nam zapeče 

del motiva, ki ga ne bi smela. Zato si pri osvetljevanju pogosto pomagamo z utežmi in 

vakuumskimi mizami, da se izognemo nezaželenemu prehodu svetlobe. Čas osvetljevanja se 

lahko razlikuje na podlagi opreme, s katero osvetljujemo, in tipa emulzije. Tukaj pridejo do 

izraza tudi poznavanje lastne opreme in izkušnje pri samem delu. 

Ko je sito osvetljeno, z njega odlepimo film in ga speremo z vodo. Voda iz sita spere 

nezapečeno emulzijo oziroma del, ki ga je prekrivala črna barva našega motiva. Pri tem 

moramo bit previdni, da curek vode ni premočan, saj lahko ta odstrani tudi manjše detajle 

zapečene emulzije.  

Sedaj imamo sito pripravljeno za tisk. Pred tiskom pa moramo sito še oblepiti s samolepilnim 

trakom, da preprečimo prehod barve tam, kjer ni našega motiva. 

Običajno si pri tisku pomagamo z namenskimi stojali, ki omogočajo vpetje sita in ponovitev 

odtisa na isto mesto. Sito centriramo na površino, na katero bomo tiskali, in na zgornji rob 

nanesemo bravo. Barvo s pomočjo tiskača počasi in nežno premažemo prek celotnega 

motiva. Poskrbimo, da z njo zapolnimo celotno mrežo motiva. Nato ponovno potegnemo od 

zgornjega roba navzdol, a tokrat z večjim pritiskom. Sito dvignemo in dobimo odtis. Pogosto 
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moramo zaradi značilnosti barve sito takoj spet na rahlo premazati z bravo, saj se drugače 

lahko ostanek barve od tiska posuši v mreži in nam oteži delo. 

Po tisku lahko sito očistimo, motiv pospravimo in ga ponovno tiskamo kasneje. Če želimo na 

istem situ tiskati drugi motiv, pa sito poškropimo z namenskim čistilom, ki omogoča 

odstranitev zapečene emulzije. Temeljito ga speremo z vodo in z drugim čistilom 

razmastimo, da se nam ob ponovni uporabi emulzija dobro prime na sito. 

Pri umetniški grafiki je treba grafični list tudi označiti. Poznamo več različnih načinov 

označevanja grafičnega lista. Sam sem se odločil za spodaj prikazano označevanje, saj po 

mojem mnenju zelo razločno predstavi pomembne informacije o grafičnem listu. 

 

1/15 Tehnika                   “Naslov”                   Podpis            Leto 

 

 

Slika 10: Označeni grafični list 
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3 RAZISKOVALNI DEL 

 

3.1 Razmišljanje 

V učbenikih za osnovno šolo je sitotisk pogosto spregledan. Vseeno se v določenih učbenikih 

vendarle pojavi s kratkim opisom, a tudi takrat kot tehnika, ki ni primerna za izvajanje pri 

pouku. Razlog za to so postopek dela in nevarni materiali (Tacol, Frelih, Muhovič, 2004). Zdi 

se mi, da tehnika sama po sebi ni tako zelo zahtevna ali nevarna in da bi jo z določenimi 

prilagoditvami lahko izvajali.  

Zanimalo me je, kako učencem v osnovni šoli predstaviti tehniko sitotiska brez specializirane 

opreme in osvetljevanja. S tem namenom sem testiral različne prilagoditve posameznih 

stopenj v procesu tiska. Zanimala me je izvedba celotnega postopka, vse od napenjanja sita 

do končnega tiska. Vse stopnje so prilagojene šolskemu okolju. Prilagoditve temeljijo na 

dostopnosti materialov in zahtevnosti izvedbe. Med raziskavo sem testiral različne načine 

posameznih korakov in opisal svoje izkušnje z določenim načinom. Opisal sem tudi 

razmišljanje o primernosti določenih načinov za različne starostne skupine glede na 

zahtevnost ter uporabljene materiale in orodja. Prilagoditve so osredotočene na možnost 

izpeljave postopka v šoli, vendar še vedno omogočajo podrobno razumevanje tehnike in od 

nje ne odstopajo veliko. Opisal sem več tehnik napenjanja sita in moje izkušnje z njimi. 

Predstavil sem tudi različne načine prenašanja motiva na sito in rezultate, ki jih z določenim 

načinom lahko pričakujemo. Opisal sem primerno orodje, s katerim sem tiskal sam, in 

razmišljal o drugih možnostih. Predstavil sem svoje izkušnje z določenimi barvami, ki sem 

jih testiral, in razmišljal, kakšne barve so primerne za tisk v šolskem okolju. Opisal sem 

proces tiska in izkušnje, ki sem jih pridobil. Poleg vseh prilagoditev sta me zanimali tudi 

tehnična kakovost in likovna zanimivost posameznih postopkov. Moja testiranja in rezultati 

bodo opisani v nadaljevanju. Iz njih si lahko vsak sestavi svojo kombinacijo procesov, ki 

ustreza njihovim potrebam tako za izvedbo šolske ure kot za tiskanje doma. Rad pa bi 

poudaril, da je to le del, ki sem ga raziskal jaz, zato spodbujam nadaljnje raziskovanje tehnik 

in materialov za dosego novih, boljših, drugačnih in likovno zanimivih rezultatov. 
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3.2 Materiali in priprava sita 

Kot nadomestek poliestrske mreže, ki se običajno uporablja pri izdelavi sit, sem uporabil 

zavese. Pogosto so tudi te iz umetnih materialov in se zaradi tega ne napijejo barve. Za 

razliko od namenskih mrež za sitotisk imajo zavese, tudi če so zelo fine, debelejša vlakna. 

Debelost vlaken in gostoto zavese lahko izkoristimo v svoj prid in na tak način dobimo 

različne likovno zanimive učinke v samem odtisu. Pri izbiri zaves sem iskal zavese s čim 

večjimi površinami brez vzorcev in različnih vezenin. Same po sebi nas te ne motijo, če je le 

med njimi dovolj velik prostor čistega materiala za prenos želenega motiva.  

Za napenjanje zaves v okvir oziroma izdelavo sita sem preizkusil več različnih načinov, ki pa 

jih vse združujeta dostopnost materialov in zahtevnost, primerna šolskemu okolju. V 

nadaljevanju bom opisal tri načine, s katerimi sem dosegel najboljše rezultate, in predstavil 

težave, ki so se mi morebiti pri njih pojavile.  

 

3.2.1 Napenjanje sita v kartonski okvir  

Pri napenjanju zavese sem dosegel najboljše rezultate z napenjanjem na kartonski okvir s 

papirnimi sponkami in zlaganjem okvirja v obliko škatle. Tehniko napenjanja sem spoznal v 

knjigi Silk-Screen Printing for Artists and Craftsmen, ki lepo opiše osnove sitotiska. Na 

debelejši karton izrišemo preprosto zasnovo škatle z luknjo na spodnji ploskvi. Sam sem 

uporabil karton starih registratorjev. Škatla je lahko poljubnih dimenzij, vendar moramo imeti 

v mislih, da je konstrukcijsko dovolj močna. Med delom sem opazil, da je dobro izrisati 

širino ploskega dela okvirja 3 cm ali več, saj drugače ob napenjanju lahko pride do 

deformacije okvirja. Samo po sebi nas to pretirano ne moti, saj še vedno lahko tiskamo, a 

proces rahlo oteži. Obliko izrežemo po zunanjih in notranjih črtah, črte na prepogibu pa samo 

rahlo zarežemo, da kasneje lažje prepognemo, kot je razvidno iz slik. Na še ne zložen karton 

z navadnim spenjačem po zunanjem robu spnemo zaveso in karton. Pri tem zavese še ne 

napenjamo, a smo previdni, da je povsem ploska. Ko ploski karton z zaveso zložimo v obliko 

škatle, se zavesa napne in tudi sam okvir pridobi dodatno togost. Da konstrukcija stoji po 

zunanjem robu, oblepimo okvir in mu tako preprečimo, da se nam ponovno zravna. Zaradi 

ostrih sponk sem robove kasneje zaščitil s samolepilnim trakom. S to tehniko sem dosegel 

najbolj enakomerno in močno napetost, ki se je obdržala tudi po večkratnem tisku. Proces 
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napenjanja je preprost, a v primerjavi z drugimi, v nadaljevanju opisanimi tehnikami zahteva 

malo več časa. Pri izdelavi je potrebna natančnost in pri rezanju previdnost. Okvir bi se 

verjetno dalo uporabiti večkrat in vanj napeti novo zaveso, a je postopek izdelave vseeno 

dovolj hiter, da je verjetno lažje preprosto narediti novega. 

 

 

Slika 11: Napenjanje zavese v kartonasti okvir 

 

 

3.2.2 Napenjanje sita na obroč za vezenine 

Uporabil sem lesen obroč za vezenje z notranjim premerom 24 cm. Način napenjanja je 

precej hiter in preprost, a je včasih zahtevno sito napeti enakomerno. Obroč je namreč narejen 

za napenjanje debelejših materialov, kjer ni nujno, da je napetost odlična. Pogosto je tako 

tanka zavesa v določenih delih drsela iz okvirja, vendar se je vseeno dalo sito zadovoljivo 

napeti. Notranji obroč položimo na mizo in čezenj zaveso, ki jo na mesto fiksiramo z 

zunanjim obročem. Z vijakom za zategovanje med obroča stisnemo zaveso in jo napnemo. 

Zaveso napenjamo tako, da jo vlečemo med zategnjenima zunanjim in notranjim obročem. 

Pri tem poskušamo doseči enakomerno napetost. V primerjavi s kartonastim okvirjem je 

obroč dražji način in zaradi določenih dimenzij omejuje velikost formata, ki ga lahko še 

tiskamo. Obroč je predvsem zanimiv z vidika, da je postopek napenjanja zelo hiter in ne 

zahteva daljše priprave ter dela z nožem in spenjačem. Zato je primeren tudi za mlajše otroke. 

Za pripravo sita torej potrebujemo samo obroč in zaveso, sam obroč pa lahko uporabljamo 

vedno znova.  
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Slika 12: Napenjanje zavese na obroč za vezenine 

 

 

3.2.3 Napenjanje sita v slikarski podokvir 

S tem načinom napenjanja sem se najbolj približal vizualnemu izgledu pravega 

sitotiskarskega sita. Prav tako je to verjetno najboljši način za tisk večjega formata v šolskem 

okolju. Uporabil sem rabljen podokvir in nanj z lesnimi sponkami pritrdil zaveso. Že med 

spenjanjem sem zaveso rahlo napel. Končno napetost sem dosegel z zagozdami, in sicer na 

isti način, kot bi na podokvir napenjal platno. Zaradi velikega formata sita sem lahko tega 

razdelil in tiskal dva različna motiva. V mojem poskusu sem to izkoristil za dvobarvni tisk. 

Ker sem uporabil star in poškodovan podokvir z nepravilnimi zagozdami, sem imel nekaj 

težav pri napenjanju, katerim bi se lahko s kakovostnejšim podokvirjem izognil. Kakovost 

napetega sita je bila dobra, a je način napenjanja zaradi uporabe lesnih sponk in spenjača 

uporaben le v določenih primerih.  
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Slika 13: Napenjanje zavese na slikarski podokvir 

 

Poleg zgoraj opisanih načinov sem poskusil zaveso napeti s pomočjo lepila za les na 

kartonasti okvir in z lesnimi sponkami na fiksen leseni okvir. Napenjanje na karton z lepilom 

za les se ni obneslo, čeprav mi je uspelo narediti nekaj preprostih odtisov. Zavesa je bila 

slabo napeta in karton se je krivil. Prav tako ta način slabo demonstrira pravi način 

napenjanja sita. Napenjanje na fiksen leseni okvir je bilo uspešno in napetost zavese je bila 

dobra. Postopek pa je precej zahteven in dolgotrajen. Zaveso namreč sproti napenjamo z 

lesnimi sponkami in hitro pride do neenakomerne napetosti. Kljub temu mi je uspelo na ta 

način odtisniti nekaj motivov. 

Z različnimi gostotami zaves lahko dobimo likovno zanimive učinke. Prvotne odtise sem 

tiskal skozi precej redko in grobo zaveso, pri čemer so bili odtisi zanimivo preprosti in so 

spominjali na računalniške piksle.  
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Slika 14: Rezultati tiska skozi redko zaveso 

     

 

3.3 Prenos motiva na sito 

Običajni sitotiskarski postopek zahteva nanos fotosenzibilne emulzije, ki se mora po nanosu 

v temnem prostoru posušiti. Na suho emulzijo, naneseno na sito, potem prilepimo naš motiv, 

ki je običajno črna fotokopija na prosojni foliji, nakar sito previdno osvetljujemo. Svetloba, ki 

prodre skozi prosojni del folije, emulzijo zapeče in nam tako omogoči, da po osvetljevanju 

del, ki se zaradi črnega motiva ni zapekel, speremo z vodo. Ker je tak postopek precej 

zahteven in potrebuje veliko namenskih materialov in opreme, ni primeren za izvajanje v 

osnovni šoli. 

Iz tega razloga sem raziskal druge, dostopnejše načine za obdelavo sita, ki nam omogočajo 

prenos motiva. Pri večini sem motiv upodobil neposredno na sito, a se jih da prilagoditi tudi 

prenosu skice na sito. V nadaljevanju bom predstavil štiri načine upodobitve motiva na sito. 
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3.3.1 Risanje z voščenko 

Najhitrejši način upodobitve motiva na sito je risanje z voščenko naravnost na sito. Že napeto 

sito položimo na trdo podlago s plosko stranjo navzdol in z voščenko nanj rišemo. Ker je cilj, 

da voščenka zapolni luknje v mreži, je treba pritisniti precej močno. Ta način omogoča poleg 

hitrosti tudi veliko ekspresivnost otrok, še posebej mlajših, saj tehnika ne zahteva previdnosti 

in natančnosti. Slaba plat tiska z voščenko obdelanega sita pa je v tem, da ob tisku pogosto 

izrinemo voščenko iz mreže, kar omeji število odtisov na le nekaj. Z vsakim odtisom 

izgubimo nekaj detajlov, tako da je ponovljivost slaba. Čeprav pa lahko dobimo zelo 

zanimive likovne rešitve in omogočamo mlajšim otrokom spoznavanje tehnike. 

 

 

Slika 15: Risanje z voščenko 

 

 

3.3.2 Risanje z lepilom za les  

Pri risanju z lepilom za les sem raziskal dva načina, in sicer risanje neposredno na sito iz tube 

in prenos skice na sito s pomočjo lepila in čopiča. 

Risanje na sito iz tube je tako preprosto, kot se sliši. Pri tem je treba biti le pazljiv, da ne 

nanašamo predebelih linij lepila, saj se to lahko nabere pod sitom in tvori kapljice, ki nam 

kasneje lahko otežijo tisk. Pri risanju se lahko s konico tube sita tudi dotikamo in s tem 
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dobimo svetlobne prehode na odtisu. Tehnika je zelo ekspresivna in s tanjšimi sloji lepila tudi 

precej hitra. Tanjši sloji lepila omogočijo hitro sušenje in s tem hitrejši tisk.  

 

 

Slika 16: Odtis risbe na sito naravnost iz tube 

 

Prenos skice na sito s pomočjo lepila za les in s čopičem pa je malo zahtevnejši in natančnejši 

postopek. Zavedati se moramo, da iz skice ne bomo prenesli detajlov in da končna podoba 

zna od skice precej odstopati. Narisano skico položimo na ravno podlago in prekrijemo s 

prozorno folijo za živila. Potrudimo se, da je čim bolj ravna in brez gub. Na folijo položimo 

sito s plosko stranjo navzdol in lepilo nanesemo na površine, za katere želimo, da ostanejo 

bele. Sito pustimo na foliji, dokler se lepilo ne posuši popolnoma. Pri nanosu moramo biti, 

tako kot pri prejšnji tehniki, previdni pri količini lepila.  

 



 

24 

 

 

Slika 17: Odtis motiva na sito, prenesenega prek skice 

 

 

3.3.3 Šablonski tisk 

V tehniki sitotiska poznamo več oblik šablonskega tiska. Sam sem tiskal skozi šablono, 

narejeno iz samolepilnega traku, ki sem jo prilepil na spodnjo stran sita. Na spodnjo stran sita 

običajno položimo tudi šablone, narejene iz papirja, ki jih lahko na sito fiksiramo z barvo. 

Šablono lahko naredimo tudi iz samolepilne folije, ki jo lahko zaradi materiala nalepimo tudi 

na zgornjo stran sita. Pri šablonskem tisku dobimo ostre prehode in čiste oblike, za razliko od 

prej opisanih tehnik, pri katerih pride tudi do postopnih prehodov. Tehnika šablonskega 

sitotiska je zanimiva zaradi svojega ploskovitega značaja in možnosti razvoja zahtevnosti, vse 

od preprostega polaganja papirja na spodnjo stran sita do natančno izrezljanih šablon iz folije.  
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Slika 18: Dvobarvni šablonski tisk 

 

 

3.4 Tisk 

 

3.4.1 Oblepljanje formata 

Ko na sito prenesemo želen motiv, moramo okoli njega določiti format. To dosežemo s 

samolepilnim trakom na zgornji strani sita. Samolepilni trak prepreči barvni prehod skozi sito 

in na ta način določa meje našega formata. Pri običajnem oblepljanju formata moramo biti 

predvsem previdni, da so koti pravi (90°) in da je samolepilni trak dobro prilepljen, brez gub 

ali dvignjenih območij. Sam sem pri tisku uporabil slikopleskarski papirnati samolepilni trak, 

ki se je dobro obnesel. Poskusiti pa velja tudi s plastičnim samolepilnim trakom, ki je tanjši in 

odpornejši proti barvi ter zato običajno uporabljen pri industrijskem sitotisku. Sita pa ne 
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oblepimo samo okoli motiva, da določimo format, temveč vse do okvirja, saj tako preprečimo 

vsako možnost prenosa barve na papir na delih, kjer tega nočemo. Z oblepljanjem se lahko 

tudi odločimo, kateri del motiva želimo v formatu in ga posledično tiskati. Ta korak mora biti 

zelo premišljen, saj določa končno podobo našega odtisa. 

 

 

Slika 19: Oblepljen format odtisa 

 

3.4.2 Barva 

Poznamo namenske sitotiskarske barve, ki se med seboj razlikujejo glede na svojo kemično 

sestavo, ki določa, na katere materiale z njimi tiskamo. Ker nam tehnika sitotiska omogoča 

tisk na vse vrste materialov, poznamo vsaj toliko. če ne še več različnih vrst barve. Zaradi 

lažjega čiščenja ter manjše škodljivosti za naše zdravje in okolje so v komercialnem sitotisku 

vedno bolj priljubljene barve na vodni osnovi. Samoumevno je, da so tudi za naše potrebe v 

šolskem okolju edina možnost barve na vodni osnovi. Olajšajo nam čiščenje tako 

pripomočkov kot rok in oblek ter, kar je najpomembneje, ne oddajajo dražljivih hlapov in 

neprijetnega vonja.  
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Sam sem tiskal z namensko sitotiskarsko barvo na vodni osnovi (namenjena tisku na blago) 

in z akrilnimi barvami. Stitotiskarska barva se je obnesla solidno tako pri tisku na blago kot 

pri tisku na papir. Barva je namreč narejena za tisk skozi finejša sita, zato dokaj redka. Zaradi 

tiska skozi zaveso sem imel nekaj težav pri doseganju enakih, ponovljivih odtisov. Barva se 

tudi precej hitro suši, zato sem moral s tiskom hiteti, kar je pri delu z otroki nezaželeno. 

Ponuja pa nam možnost tiska na tkanino, kar nam omogoča veliko različnih in otrokom 

zanimivih nalog. Tisk z akrili me je zelo pozitivno presenetil. Barva je gostejša in v mojih 

preizkusih se je odrezala odlično. Zaradi narave tiska skozi zaveso je nanos barve veliko 

debelejši in akrilne barve se v teh pogojih dobro obnesejo. Presenečen pa sem bil tudi nad 

ponovljivostjo odtisa. Pri tisku na papir sem z akrilom dobil odlično prekrivnost. Prav tako so 

barve dostopnejše in nam omogočajo več svobode pri mešanju različnih odtenkov. 

 

3.4.3 Drugi pripomočki za tisk 

Za tisk potrebujemo tudi rakel oziroma tiskač, s katerim barvo enakomerno potisnemo skozi 

sito. Običajno je to različno mehka debelejša guma, vpeta v ročaj. Kot tiskač lahko 

uporabimo tudi druge predmete. Pomembno je, da imajo raven rob. Sam sem večinoma tiskal 

s plastično lopatko, namenjeno nanašanju kita, in večje formate s kartonom. Plastična lopatka 

za kit se je dobro obnesla, medtem ko je karton deloval le toliko časa, dokler se ni napil 

barve. Za tisk pa lahko uporabimo tudi druge predmete. Poleg ravnega roba je dobro, da 

imajo tudi nekaj prožnosti in da so iz materiala, ki ne poškoduje sita. 

  

3.4.4 Centriranje grafike in repeticija 

Za tisk grafike je pomembna zmožnost ponovitve odtisa, tako motiva kot tudi lege na papirju. 

Da dosežemo enako lego na papirju, si pomagamo z masko. Njen namen je da nam pomaga 

položiti papir in sito vedno na isto mesto. Za šolsko prilagoditev sitotiska lahko masko 

naredimo iz lesenih deščic ali debelejšega kartona in samolepilnega traku. Na trdo in ravno 

podlago položimo želen format papirja in ga pri robovih oblepimo. Pri tem je dobro, da 

dobimo zadosten rob, v katerega se papir zatakne. Sito in papir odmerimo, da bo naš motiv na 

sredini. Pri tem si lahko pomagamo z mehkejšim svinčnikom, ki ga potegnemo po robovih 

sita, položenega na papir, in tako na papirju dobimo obris našega formata. Ko smo zadovoljni 

z lego sita na papirju, lesene ploščice ali karton prilepimo na podlago ob stranicah sita. 
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Spodaj sta fotografiji dveh primerov. Ena maska je prilagojena tisku na večji format papirja, 

kot je samo sito. Pri tej je treba pod deščicami dobiti prostor, v katerega lahko zdrsne papir. 

To lahko enostavno dosežemo s tem, da eno ploščico položimo na drugo in tako zgornja sega 

prek zunanjega roba papirja. 

 

 

Slika 20: Centriranje sita na papir manjšega formata od velikosti sita 



 

29 

 

 

Slika 21: Centriranje sita na papir večjega formata od velikosti sita 

 

3.4.5 Tisk 

Sito položimo na papir tako, da je motiv, ki ga bomo tiskali, na želenem mestu. Na 

samolepilni trak v zgornjem delu sita nanesemo barvo. S tiskačem v eni potezi barvo rahlo 

razmažemo po celotnem situ. Ko je sito prekrito z bravo, s tiskačem močneje pritisnemo in 

barvo vtremo skozi sito. Ko odtisnemo, sito ponovno prekrijemo z barvo. Tako se izognemo 

sušenju manjših količin barve v mreži in smo pripravljeni na naslednji odtis. Za tisk je treba 

dobiti občutek in nekaj prakse. Kakovost odtisa je namreč odvisna od pritiska, s katerim 

vtiramo barvo, razumevanja, kje s pritiskom rahlo popustiti, in kota, pod katerim naš tiskač 

najbolje deluje. Pri začetnih odtisih sem opazil, da sem v spodnjem delu sita premočno 

pritiskal s tiskačem in barvo porinil pod oblepljen format. Iz tega razloga sem pri nadaljnjih 

odtisih pri dnu sita s pritiskom malo popustil in včasih tudi tiskal od spodaj navzgor. 
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Slika 22: Nanos barve pred tiskom 

 

 

3.5 Večbarvni tisk 

Pri tisku z več barvami potrebujemo toliko sit, kolikor različnih barv mislimo tiskati. Pri 

izdelavi, oblepljanju formata in tisku pa moramo paziti, da se odtisi med seboj natančno 

prekrivajo. To najlažje dosežemo tako, da smo pri oblepljanju formata in merjenju zelo 

natančni. Za vsako sito prav tako dodatno naravnamo masko na podlagi prej odtisnjene barve. 

Postavitev sproti testiramo na enem ali več testnih odtisih, na podlagi katerih prilagodimo 

našo masko. Med odtisi moramo počakati, da se barva posuši, in šele potem lahko tiskamo 

naslednjo bravo. Prav tako običajno tiskamo najprej svetlejše in kasneje temnejše barve, ki so 

bolj prekrivne. Sam sem pri dvobarvnem tisku večje sito razdelil na dva manjša formata, kar 

je pogosta praksa tudi v industrijskem tisku. Lahko pa seveda uporabimo več sit, kar je 

pogosto lažje. Manjše dimenzije posameznega sita omogočajo lažje manevriranje med 

tiskom. 
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Slika 23: Dvobarvni tisk 
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4 SKLEP 

Med nastajanjem diplomskega dela sem pridobil veliko novega znanja in izkušenj s področja 

grafike. Znanje, pridobljeno med študijem literature, mi je omogočilo predstavitev 

zgodovinskega razvoja tehnike in umetnikov, ki v njej delujejo. Poznavanje postopka sem 

usvojil na podlagi dolgoletnega interesa in posnetkov na YouTubu. Praktično znanje in 

razumevanje pa sem pridobil na dvodnevni delavnici sitotiska v TrainStation SubArt v 

Kranju. To znanje sem uporabil pri razvoju prilagoditev in tisku. Nekaj težav pri tisku sem 

imel z vtiranjem barve, pri čemer mi je pogosto zašla pod samo sito, zunaj oblepljenega 

formata. Težavo sem rešil z nekaj odtisi, s čimer sem pridobil potreben občutek. Pri vtiranju 

barve moramo biti proti dnu formata bolj nežni in previdni, da barve ne porinemo pod 

samolepilni trak. 

1. raziskovalno vprašanje: Kaj uporabiti kot nadomestek namenskih materialov? 

Pri svojih preizkusih sem uporabil več različnih vsakodnevnih materialov za različne stopnje 

postopka. Kot nadomestek namenske sitotiskarske mreže sem uporabil zaveso. Napel sem jo 

v kartonasti okvir, obroč za vezenine in slikarski podokvir. Na sito sem motiv prenesel s 

pomočjo voščenk, lepila za les in samolepilnega traku. Poleg sitotiskarske barve sem tiskal 

tudi z akrilnimi barvami. Pri samem tisku pa sem uporabil plastično lopatico in karton. Svoje 

izkušnje z njimi sem opisal v diplomskem delu na straneh 17-31. 

2. raziskovalno vprašanje: Kako napeti sito? 

Preizkusil sem več načinov napenjanja sita v okvirje iz lahko dostopnih materialov. Najboljše 

rezultate sem dobil pri napenjanju na kartonasti okvir, obroč za vezenje in slikarski podokvir. 

Svoje izkušnje in rezultate sem predstavil v diplomskem delu na straneh 17-21, prav tako sem 

razmišljal o njihovih aplikacijah pri pouku glede na njihovo zahtevnost. 

3. raziskovalno vprašanje: Kako na sito prenesti motiv? 

Preizkusil sem več načinov prenosa motiva na sito s pomočjo vsakodnevnih materialov. 

Motiv sem uspešno prenesel na sito s pomočjo voščenk, lepila za les in samolepilnega traku. 

Vsak način ima svoje likovne zmožnosti in njegova izpeljava je različno zahtevna. V 

diplomskem delu sem na straneh 21-25 opisal svoje izkušnje s posameznimi načini prenosa 

motiva, prav tako sem razmišljal o njihovih aplikacijah pri pouku glede na njihovo 

zahtevnost. 
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4. raziskovalno vprašanje: Kako izpeljati postopek od začetka do konca v najkrajšem 

času? 

Različne stopnje v postopku lahko zahtevajo več ali manj časa. V diplomskem delu na 

straneh 16-31 sem opisal različne načine za izpeljavo določene stopnje, ki zahtevajo različno 

dolgo časa. Glede na časovne omejitve lahko bralec sam sestavi celoten postopek in izbere 

svojim potrebam primerne načine. Časovno najhitrejša je kombinacija napenjanja sita na 

obroč za vezenje in prenosa motiva s pomočjo voščenk, a se moramo zavedati, da s hitenjem 

lahko negativno vplivamo na likovno podobo končnega odtisa. Vsi predstavljeni procesi so 

časovno precej hitri in dosežejo glavni cilj časovne omejitve, ki je narediti postopek hitrejši 

od pravega sitotiska. 

5. raziskovalno vprašanje: Kako prilagoditi postopek šolskemu okolju? 

Glavne prilagoditve postopka šolskemu okolju so uporabljeni materiali, ki so v vseh pogledih 

dostopnejši. Tehnično prilagoditve zajemajo manjšo zahtevnost izdelave sita in prenosa 

motiva, medtem ko je tisk enak pravemu sitotisku. S tem učenci dobijo pravo izkušnjo s 

tehniko, kljub prilagoditvam. Prilagoditve sem predstavil v diplomskem delu na straneh 16-

31. 

 

Menim, da je grafična tehnika sitotisk z zgoraj opisanimi prilagoditvami primerna za 

izvajanje v osnovni šoli v vseh treh triadah. Učencem prikaže likovne zmožnosti tehnike, 

katere odtise srečujejo dnevno. S tiskom na majice likovnemu izražanju otrok dajemo še 

dodatni zagon, saj svoj izdelek lahko nosijo. Postopek je v primerjavi z določenimi 

grafičnimi tehnikami tudi zelo varen, saj ne zahteva uporabe ostrih ali zašiljenih 

pripomočkov. Prav tako omogoča hitro reprodukcijo odtisov brez vmesnega čiščenja in 

nanašanja barve.  
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