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TISKANJE S ŠTAMPILJKO IZ KROMPIRJA 
 
Tokrat lahko izdelate štampiljke iz krompirja. Za motiv izberite geometrijske like: TRIKOTNIK, 
PRAVOKOTNIK, KVADRAT, KROG, lahko pa tudi druge motive. Ko boste izdelali štampiljke, 
boste z njimi potiskali risalni list.  
 
 
Primer izdelka: 

 

  
 

 

Orodje in pripomočki za izdelavo štampiljke iz krompirja : 

 krompir 

 kuhinjski nož 

 tempera barvice 

 marker ali flomaster 

 risalni list ali trši papir 

 šmir papir za poskusne odtise 
 papirnata brisačka  
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 Postopek izdelave štampiljke in tiskanja 

1. Krompir razrežite na polovico. Na odrezano polovico s flomastrom narišite  
geometrijski lik, pomagate si lahko s šablono (ravnilo) . Odvečno “meso” odrežite s 
kuhinjskim nožem. Na ta način dobite geometrijski lik izbočen iz podlage. Naj bo 
izbočen vsaj 5 mm. 

2. V papirnat krožnik ali na kako drugo podlago stisnite tempero in pomočite krompir 
v barvo. Naj bo površina geometrijskega lika štampiljke čimbolj enakomerno 
namazana z barvo. Barvo lahko nanesete na štampiljko tudi s čopičem.  

3. Če bo na štampiljki preveč barve, bo štampiljka pri odtisu zdrsnila, kar ne bo 
povzročilo lep odtis. Zato odstranite odvečno barvo z nekaj odtisi na »šmir« papirju. 
Če delate pravilno, lahko naredite več odtisov, preden morate  ponovno pomočiti 
krompir v barvo. Preden krompir pomočite v drugo barvo, ga sperite z vodo in 
obrišite z brisačko.  

4. Poleg geometrijskih likov lahko odtisnemo tudi druge motive. Risalni list 
potiskajte tako, da dobite vzorce iz geometrijskih likov in drugih motivov. Glej sliko 
spodaj.   
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Še nekaj idej: 
 
Pri izdelavi štampiljke si lahko pomagate z modelčki za piškote. Modelček za piškote potisnite v 
sredo krompirjeve ploskve, dokler ni v celoti v vašem krompirju. Z nožem odrežete odvečno 
debelino krompirja. Na ta način bo na vašem krompirju ostal samo lik iz modelčka za piškote. 
 

 

   
 
 
 
Video povezav (prispevek v angleščini):  
https://www.youtube.com/watch?v=EK2wVin0EYQ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EK2wVin0EYQ

