
Krumplinyomda (krumplidúcnak is nevezik):  

 

Elkészítése végtelenül egyszerű. Vegyünk egy krumplit, vágjuk félbe, vágjunk bele pl. csillag mintát, a 

csillag szélein a felesleges krumplit késsel távolítsuk el (ez eddig legyen a szülő feladata, ha 

kisgyermekről van szó), majd a krumpliból kiálló mintát, pl. csillagot fessük be híg temperával vagy 

vízfestékkel, és nyomjuk jó erősen a papírlapra, és hagyjuk megszáradni. Kis kreativitással sokféle 

forma kialakítható, így színben és alakzatokban változatos díszítést hozhatunk létre. 

 

"Gyertyás festés":  

 

Vegyünk egy fehér papírlapot, fogjunk kezünkbe fehér gyertyát, s a gyertyával rajzoljunk mintákat a 

papírra. Ne féljünk, hogy nem hagy nyomot, mert még nem is kell! Majd ezután vízfestékkel menjünk 

rá a papírra, s ahol az ecset éri a begyertyázott felületet, ott megmarad a gyertya által rajzolt minta, 

ahol nem volt gyertya, ott szép színes lesz a papírlapunk. 

 

Festékezett zsineg-nyomat:  

 

Közepes vastagságú zsineget fessünk be szakaszosan 3-4 féle színnel, majd helyezzük a félbe hajtott 

papírlapba. 

Tenyerünkkel szorítsuk az összehajtott papírlapot az asztalhoz, és a papírlapból kilógó zsinegvéget 

erős rántással húzzuk ki. Így a zsineg nyomot hagy majd a papíron, érdekes látvány lesz. 

 

Levélnyomat:  

 

Őszi napokon szedjünk össze változatos alakú lehullott faleveleket, majd fessük be különböző 

színűekre azokat. Ezután fehér papírlapot nyomjunk erősen a levelekre, majd annak eltávolítása után 

hagyjuk száradni. 

Nagyszerűen megfigyelhetőek a képen a levél erezetének irányai. 

 

Kéznyomat:  

 

Hasonló eljárással készül mint a levélnyomat, csak itt a saját tenyerünket festékezzük be temperával 

és nyomjuk erőteljesen a papírlapra. 

Érdekessége, hogy minden ember kéznyomata egyedi, tehát megismételhetetlen - ez különösen 

tetszik a gyerekeknek. Ráadásul ujjaink rendezésével még több változatos dolgot hozhatunk létre. Pl. 

tenyerünk ökölbe szorításával és a kisujj felőli terület befestékezésével hasonló nyomot hagyhatunk a 

papíron mint a láb. Ehhez egyik, általában mutató ujjunk nyomatával "adhatjuk" a lábujjnyomatokat. 

 

Viaszkarc:  

 

Színes zsírkrétával teljesen vonjunk be egy kartonpapírt (lehetőleg világos, piros, sárga, fehér, kék) 

színekkel. Majd a felületet temperával befedjük, lehetőleg sűrűn. A befedés után azonnal hegyes 

eszközzel (bottal, dróttal, ágdarabbal például) mintát karcolunk a papirra. 

A karcolat mintája alól kitűnik a zsírkréta színfoltja. 

 



Kollázsok:  

 

Kiscsikkel tépett tafettpapír elemeket ragasztunk halmazokba, általában fehér, fekete vagy sötétlila 

alapon. Nagyobbaknál már vághatunk is mintákat a ragasztás előtt, egyszerűbb a mértani elemek (fa, 

ház, hegy, nap, stb.) alkalmazása. A legügyesebbek még bonyolultabban készíthetik, akár egész 

"tájképet" is varázsolhatnak a lapra. 

 

"Pókháló-szövés":  

 

Rögzítsünk két hurkapálcát X alakban. Legegyszerűbb képkeret sarkaihoz. Majd vegyük a fonalat, és a 

középpontból kiindulva vezessük végig a fonalat a pálcák megkerülésével. A szálakat jó szorosan 

húzzuk meg, hogy a feltekert fonal szoros legyen. Ha a pálca végéhez értünk, a fonalat kötözéssel 

rögzítjük. 

 

"Só-liszt gyurma":  

 

Egy edénybe tegyünk azonos mennyiségű sót, lisztet és vizet. Vízből elég annyi, hogy formázható 

legyen, de ne legyen puha, mert különben amikor formázzuk az anyagot, akkor nagyon szétterül a 

gyurma. 


