Argraffu Collagraff

Gyda diolch i Artist Arts Care Gofal Celf Nina Morgan
Dyma tiwtorial fideo ar YouTube: https://youtu.be/3ZZFLjTdPmo
Neu edrychwch ar www.acgc.co.uk
Rhestr Deunyddiau:
1. Cardbord, cerdyn o ddeunydd pacio, cerdyn brown o flychau neu gerdyn trwchus
cyffredinol
2. Glud PVA a ffon glud
3. Inc argraffu dŵr neu baent acrylig
4. Papur cetris neu unrhyw bapur / cerdyn gwyn plaen
5. Papur Meinwe Lliwiedig neu ffoiliau o wyau Pasg
6. Papurau Newydd

Rhestr y Cyfarpar:
1. Pensil
2. Siswrn
3. Hambwrdd rholer neu ddalen o blastig
4. Rholer ewyn bach DIY

Cam 1 - Sut i wneud Plât Collagraff
1. Tynnwch lun o'ch dyluniad ar gardbord
2. Torrwch sgwâr o gardbord yn ddigon fawr i'ch dyluniad i ffitio
3. Torrwch eich dyluniad allan
4. Trefnwch eich dyluniad ar eich darn sgwâr o gardbord
5. Gludwch y dyluniad ar y darn sgwâr o
gardbord
6. Gadewch eich plât collagraff i sychu'n llawn
7. Cofiwch, os gwnewch unrhyw lythrennu, bydd
y plât yn argraffu golygfa ddrych, felly bydd
angen gwrthdroi geiriau.

Cam 2 - Creu Collage
1. Paratoiwch collage i argraffu
2. Defnyddiwch bapur / cerdyn cetris gwyn, gludwch ddarnau o bapur sidan lliw,
pecynnau ffoil ar y papur gan ddefnyddio ffon glud.
3. Ceisiwch sicrhau bod eich collage yn hollol sych cyn i chi ddechrau argraffu
4. Wrth goladu, mae'n argymell
eich bod chi'n defnyddio darn o
bapur sgrap oddi tano wrth ludo ar
eich papur sidan, mae hyn yn sicrhau
nad yw'ch papur collage yn ludiog a
bod y papur sidan wedi'i ludo'n llawn
i'r ddalen.

Cam 3 - Argraffu eich Collagraff
1. Gorchuddiwch eich man gwaith gyda phapur newydd
2. Arllwyswch ychydig bach o inc argraffu neu baent acrylig i mewn i hambwrdd rholer
bach, os nad oes gennych hambwrdd
gallwch ddefnyddio darn o perspecs/ plastig.
3. Gan ddefnyddio rholer addurno ewynbach,
gorchuddiwch eich rholer yn ofalus trwy rolio
ymlaen ac yn ôl i mewn i'r inc / paent, a'i
rolio ar ardal uchel eich hambwrdd. Ceisiwch
osgoi defnyddio inc gormodol gan y bydd hyn
yn achosi problemau wrth argraffu. Os oes
gennych ormod o inc ar eich rholer, rholiwch
eich rholer ymlaen i bapur newydd sawl
gwaith i gael gwared ag inc.
4. Unwaith y bydd eich rholer wedi'i orchuddio'n gyfartal ag inc / paent, rholiwch eich
rholer yn ysgafn dros eich plât collagraff cardbord. Cronnwch yr haen o inc mewn
haenau.
5. Unwaith y bydd eich plât wedi'i orchuddio'n gyfartal ag inc, rhowch eich plât ar ddalen
lân o bapur - ochr inc yn wynebu i fyny. Ewch â'ch papur â'ch collage arno, neu bapur
plaen os yw'n well gennych, a'i roi i lawr ar wyneb inc eich collagraph. Pwyswch y
papur yn ofalus ar eich plât, rhwbiwch gefn y papur yn ofalus nes eich bod wedi
gorchuddio pob rhan o'r dyluniad. Byddwch yn dechrau gweld amlinelliad o'ch
dyluniad sy'n dangos bod eich print yn barod.
6. Piliwch y papur i ffwrdd o'r plât yn ofalus i ddatgelu'ch
print. Cofiwch y bydd yr inc yn wlyb felly rhowch eich print
yn ofalus rhywle diogel i sychu. Dechreuwch fewnbynnu'ch
plât ar gyfer eich print nesaf ... mae'n bosib argraffu
rhifynnau mawr felly arbrofwch a mwynhewch!

Create a whole range of unique completed prints…

