
 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές χαρακτικής 

 

 

Τα κείμενα περιλαμβάνουν  προτάσεις για κάποιες από τις τεχνικές που μπορούν 

να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί με τα παιδιά. Τα κείμενα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε συνάρτηση με τις μικρές ταινίες για τις οποίες παρατίθεται 

σύνδεσμος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Λινογραφία 

Η λινογραφία είναι τεχνική της χαρακτικής που ανήκει στην κατηγορία της 

υψιτυπίας, δηλαδή  τυπώνεται το ύψος της χαραγμένης πλάκας, όπως  ακριβώς 

και η ξυλογραφία. Η τεχνική της λινογραφίας αναπτύχθηκε  τον 20ο αιώνα  και 

λόγω του μαλακού της υλικού η χάραξη είναι πιο εύκολη σε σχέση με το ξύλο.    

 

Δημιουργία μαυρόασπρου 

χαρακτικού 

Υλικά :  
 
1. Λινόλεουμ 
2. Χαρτί για σχέδιο 
3. Χαρτί για τύπωμα 
4. Καρμπόν 
5. Μαρκαδόρος permanent 
6. Μολύβι 
7. Διαφανής κολλητική ταινία 

 

    



 

 

 

   Διαδικασία 

1. Ετοιμάζουμε το σχέδιο. 

2. Χρησιμοποιούμε το καρμπόν ώστε να μεταφέρουμε το σχέδιο και στην 

πίσω όψη του χαρτιού. 

3. Το σχέδιο μεταφέρεται  αντίστροφα στο λινόλεουμ  έτσι ώστε όταν θα 

τυπωθεί να παρουσιάζεται όπως αρχικά σχεδιάστηκε.  

4. Καλύπτουμε στο λινόλεουμ με μαύρο μαρκαδόρο τις επιφάνειες που δεν 

θα χαραχτούν. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνουμε τη χάραξη  μιας και θα 

βλέπουμε πιο ξεκάθαρα το πώς θα αποτυπωθεί η χαραγμένη πλάκα στο 

χαρτί. 

 

Χάραξη  

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για τη χάραξη ονομάζονται καλέμια ή 

αλλιώς μαχαιράκια ή κοπίδια. Υπάρχουν διάφορα είδη εργαλείων που 

μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο.  

 

Τα  μαχαιράκια που χρησιμοποιούμε στη χάραξη δίνουν το κάθε ένα 

διαφορετική ποιότητα χάραξης γραμμής, ανάλογα με το πάχος ή τον τρόπο 

που τα χρησιμοποιούμε.  

 



 

 

Χαράζοντας,  αφαιρούμε  ότι θέλουμε να τυπωθεί άσπρο.   

 

Είναι πολύ σημαντικό να εξοικειωθούμε με τα εργαλεία χαράζοντας πρώτα 

σε ένα δείγμα λινόλεουμ. Αγκαλιάζουμε το χερούλι του εργαλείου με την 

παλάμη και με τον δείκτη κατευθύνουμε  τη χάραξη. Mε το άλλο χέρι 

κρατάμε σταθερό το λινόλεουμ, ενώ παράλληλα το προστατεύουμε από το 

κοπίδι. 
 

Με τη χάραξη επιτυγχάνουμε τις αντιθέσεις του μαύρου με το λευκό. Οι 

πολύ πυκνές χαράξεις θα μας δώσουν την αίσθηση του ανοιχτού γκρίζου 

και οι αραιές χαράξεις την αίσθηση του σκούρου γκρίζου. Άρα 

δημιουργούμε τόνους με τις διάφορες πυκνότητες των χαρακτικών 

γραμμών. 

 

Σημειώνεται ότι η/ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτική/ός με τα εργαλεία, ιδιαίτερα με τα εργαλεία λινογραφίας 

και ξυλογραφίας που βρίσκονται στη Μουσειοσκευή. Τα εργαλεία αυτά 

χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟΝ από παιδιά των μεγάλων τάξεων του 

Δημοτικού Σχολείου και δεν ενδείκνυνται για παιδιά Νηπιαγωγείου και 

μικρότερων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. 

 

Μελάνωμα 

Υλικά:  

-Χαρτί τυπώματος  

-Μελάνια τυπώματος 

-2 κύλινδροι ( 1 για μελάνωμα 

και 1 για τύπωμα) 

-Μία πλαστική επιφάνεια πχ. 

Plexiglas ή κεραμικό πλακάκι 

-Σπάτουλες 

-Πρόχειρο χαρτί  



 

 

            Διαδικασία μελανώματος 
 

1. Στην επιφάνεια μελανώματος τοποθετούμε το μελάνι και το πλάθουμε 

με τη σπάτουλα.  

2. Με τον κύλινδρο απλώνουμε το μελάνι κινούμενοι σε κάθετη και 

οριζόντια φορά, μέχρι να απλωθεί ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια 

του κυλίνδρου.  

3. Η ποσότητα που χρειάζεται είναι αρχικά  μικρή και προσθέτουμε 

διαδοχικές στρώσεις μέχρι το μελάνι να καλύψει την χαραγμένη 

επιφάνεια και να γίνει ομοιογενές σε όλη την επιφάνεια του λινόλεουμ. 

Το μελάνι δεν πρέπει να εισχωρήσει μέσα στις χαράξεις. 

 

Τα μελάνια του νερού σε περίπτωση που στεγνώσουν μπορούν να 

ανακτήσουν τη ρευστότητά τους, προσθέτοντας λίγες σταγόνες νερού και 

ανακατεύοντάς τα με μια σπάτουλα.  

 

Τύπωμα 

1. Τοποθετούμε  το λινόλεουμ στο κέντρο ενός καθαρού χαρτιού ώστε να 

έχουμε ένα ομοιόμορφο περιθώριο σε όλες τις εκτυπώσεις. Αυτό το 

χαρτί πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθος με το χαρτί που θα 

χρησιμοποιήσουμε για την εκτύπωση.   

2. Παίρνουμε το χαρτί εκτύπωσης και το τοποθετούμε πάνω από τη 

μελανωμένη επιφάνεια προσέχοντας οι δύο του γωνιές να εφάπτονται 

ακριβώς με τις δύο γωνίες του κάτω χαρτιού. Την άλλη πλευρά του 

χαρτιού μας την κρατάμε ψηλά και στη συνέχεια αφήνουμε το χαρτί να 

πέσει πάνω στην επιφάνεια του λινόλεουμ.   

3. Με έναν καθαρό κύλινδρο πιέζουμε με δύναμη μέχρι να αποτυπωθεί το 

έργο μας στο χαρτί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κουτάλι για 

να πιέσουμε σημεία που δεν τυπώθηκαν καλά. Για να ελέγξουμε το 



 

 

τύπωμα σηκώνουμε το χαρτί μέχρι τη μέση πιέζοντας το με την παλάμη 

του χεριού για να μην μετακινηθεί από τη θέση του και προσθέτουμε 

μελάνι με τον κύλινδρο, αν χρειάζεται. Επαναλαμβάνουμε  το μέρος 

αυτό της διαδικασίας και από την άλλη πλευρά της επιφάνειάς μας.  

Είναι σημαντικό να διατηρούμε τον χώρο του τυπώματος καθαρό.  

 

 

Δημιουργία μαυρόασπρου χαρακτικού με φόντο  

Σε αυτό το στάδιο θα δούμε πως πολύ  εύκολα μπορούμε με βάση το 

μαυρόασπρο χαρακτικό που δημιουργήσαμε στην πρώτη ενότητα να 

πειραματιστούμε και να επιτύχουμε διχρωμίες και τριχρωμίες στο τύπωμα της 

λινογραφίας.   

 



 

 

Διαδικασία  

1. Κόβουμε ένα κομμάτι λινόλεουμ στο μέγεθος της χαραγμένης πλάκας.  

2. Παίρνουμε ένα φύλλο χαρτιού στο μέγεθος του χαρτιού τυπώματος και 

σχηματίζουμε στο κέντρο, το σχήμα του λινόλεουμ.   

3. Μελανώνουμε την αχάρακτη επιφάνεια του λινόλεουμ και την 

τοποθετούμε στο χαρτί που σημαδέψαμε.  

4. Τοποθετούμε το χαρτί τυπώματος στη γωνιά του κάτω χαρτιού και 

πιέζουμε με την βοήθεια ενός καθαρού κυλίνδρου για να τυπωθεί. Το 

αφήνουμε να στεγνώσει καλά.  

5. Μελανώνουμε τη χαραγμένη επιφάνεια του λινόλεουμ και την 

τοποθετούμε στο χαρτί που σημαδέψαμε.  

6. Παίρνουμε το χαρτί τυπώματος στο οποίο έχουμε ήδη τυπώσει το χρώμα 

του φόντου. Ακολούθως, με τον ίδιο τρόπο τοποθετούμε το χαρτί 

τυπώματος στη γωνιά του κάτω χαρτιού και πιέζουμε με την βοήθεια ενός 

καθαρού κυλίνδρου για να τυπωθεί η δεύτερη πλάκα στο φόντο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κολλαγραφία με χαρτόνια και υφές 

 

Η κολλαγραφία είναι μια σύγχρονη τεχνική της χαρακτικής που 

πρωτοεμφανίστηκε γύρω στο 1950. Η τεχνική αυτή βασίζεται πάνω στην 

κολλητική, εξ ου και τα δύο συνθετικά  «κολλώ» και «γραφή». Ως βάση της 

κολλαγραφίας, χρησιμοποιείται μια πλάκα πάνω στην οποία επικολλιούνται 

επιπρόσθετα επίπεδα υλικά για να αποδώσουν τυπώματα ποικίλης υφής. Η 

διαδικασία τυπώματος από την πλάκα μπορεί να γίνει  με τη μέθοδο της 

υψιτυπίας και με τη μέθοδο της βαθυτυπίας. 

 
 
 

Υλικά :  
 
1. Χαρτόνια 200 γρ. 
2. Υφάσματα – δαντέλες - κλωστές 
3. Μολύβι 
4. Κόλλα άσπρη pva 
5. Πινέλο  
6. Ψαλίδι  
7. Χαρτοκόπτης  
8. Χαρτί για τύπωμα 
9. Μελάνια τυπώματος 
10. Κύλινδρος 
11. Μικρό ρολό βαψίματος  
12. Σπάτουλα 
13. Μία λεία επιφάνεια πχ. Plexiglass ή κεραμικό πλακάκι 



 

 

Κατά την προετοιμασία της μήτρας της κολλαγραφίας μπορούμε για  βάση να 

χρησιμοποιήσουμε διάφορες επιφάνειες όπως χαρτόνια, ξύλο ή οποιαδήποτε 

επίπεδη επιφάνεια όπου μπορούν να επικολληθούν  επίπεδα υλικά.   

1. Ετοιμάζουμε το σχέδιο στο χαρτόνι. Τα χαρτόνια που θα 

χρησιμοποιήσουμε πρέπει να έχουν περισσότερο βάρος από 180γρ. 

2. Κόβουμε το σχέδιο και ετοιμάζουμε τα κομμάτια που θα κολλήσουμε 

στη βάση για να δημιουργήσουμε την εικόνα.   

3. Κολλάμε με την κόλλα τα κομμάτια του σχεδίου στην βάση . Είναι 

σημαντικό να αφήνουμε κάποια χιλιοστά απόσταση ανάμεσα στα 

κομμάτια που κολλάμε.  

4. Μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορα επίπεδα στο κολλάζ, 

χρησιμοποιώντας χαρτονάκια, δαντέλες, κλωστές ή οποιοδήποτε επίπεδο 

υλικό που θα μας δώσει διαφορετική υφή.   Είναι πολύ σημαντικό στη 

δημιουργία της πλάκας να μην υπάρχουν πολύ έντονες διαβαθμίσεις στο 

ύψος των υλικών για να είναι πιο εύκολο το τύπωμα της πλάκας με ένα 

κύλινδρο τυπώματος ή ένα κουτάλι. Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση που η 

πλάκα τυπωθεί σε πιεστήριο (πρέσα).  

 

Διαδικασία μελανώματος 

1. Σε μία λεία επιφάνεια πχ. plexiglass ή κεραμικό πλακάκι, 

τοποθετούμε το μελάνι και το πλάθουμε με τη σπάτουλα.  

2. Με ένα μικρό ρολό βαψίματος  απλώνουμε το μελάνι κινούμενοι σε 

κάθετη και οριζόντια φορά μέχρι να  καλύψει ομοιόμορφα όλη την 

επιφάνεια του ρολού. 

3. Πιέζουμε αρκετές φορές το ρολό στην πλάκα της κολλαγραφίας με 

διαδοχικές στρώσεις  μέχρι το μελάνι να καλύψει όλες της 

διαβαθμίσεις της πλάκας. Αυτός είναι ο σκοπός που 

χρησιμοποιούμε αρχικά το ρολό βαψίματος γιατί είναι μαλακός και 

απορροφητικός και μπορεί εύκολα να μελανώσει όλες τις 

διαβαθμίσεις της πλάκας.  



 

 

4. Στην συνέχεια με τον 

κύλινδρο μελανώματος 

εφαρμόζουμε στην ίδια 

πλάκα το δεύτερο χρώμα. 

Ο κύλινδρος τυπώματος 

είναι σκληρός και 

επιτρέπει στο μελάνι να 

καλύψει μόνο το ύψος της 

πλάκας. Με αυτόν τον 

τρόπο επιτυγχάνουμε διχρωμία ή και τριχρωμία ανάλογα με το 

αποτέλεσμα που θέλουμε.  Η ιδιαιτερότητα και το χαρακτηριστικό 

της τεχνικής αυτής είναι ότι μπορούμε να επιτύχουμε έντονα 

χρώματα και αναμείξεις χρωμάτων όπως και αποτύπωση διαφόρων 

υφών και υλικών.      

 

 

     

Τύπωμα 

Η διαδικασία  του τυπώματος είναι η ίδια με τη διαδικασία της 

λινογραφίας. 

 

Μπορεί να πειραματιστούμε τυπώνοντας με διάφορα χρώματα ή σε 

διαφορετικά χρώματα χαρτιού. 

 

Η πλάκα της κολλαγραφίας με αφρώδες υλικό δεν πλένεται.  Για να 

αφαιρέσουμε το μελάνι για να τυπώσουμε με άλλο χρώμα,  πιέζουμε 

την πλάκα σε ένα πρόχειρο χαρτί αρκετές φορές μέχρι να ξεθωριάσει.  

 

 



 

 

 

 

 

Κολλαγραφία - Σφραγίδα  

 

Για την κατασκευή σφραγίδων ή για την κολλαγραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

το αφρώδες υλικό.  

Υλικά :  
 
1. Φύλλα αφρώδους υλικού 
2. Χαρτόνι για τη βάση   
3. Μολύβι 
4. Κόλλα άσπρη pva 
5. Πινέλο  
6. Ψαλίδι  
7. Χαρτοκόπτης  
8. Χαρτί για τύπωμα 
9. Μελάνια τυπώματος 
10. Κύλινδρος 
11. Σπάτουλα 
12. Μία λεία επιφάνεια πχ. plexiglas ή κεραμικό πλακάκι 

 

 

 



 

 

Διαδικασία προετοιμασίας 

 

1. Σχεδιάζουμε με μολύβι ή στυλό απευθείας στο αφρώδες υλικό. 

2. Κόβουμε με ψαλίδι ή χαρτοκόπτη. 

3. Βάζουμε κόλλα στο χαρτόνι και κολλάμε τα κομμάτια του αφρώδους 

υλικού στην αντίστροφη φορά του αρχικού μας σχεδίου. 

4. Αφήνουμε απόσταση μεταξύ των κομματιών για να δημιουργηθεί κενό. 

Τα κενά σημεία είναι αυτά που δεν θα τυπωθούν. 

5. Το αφήνουμε να στεγνώσει. 

6. Όταν στεγνώσει μπορούμε να χαράξουμε με το μολύβι το αφρώδες 

υλικό  πιέζοντας το πολλές φορές μέχρι να γίνει βαθιά χάραξη. 

 

Διαδικασία μελανώματος - Τύπωμα  

Η διαδικασία του μελανώματος και 

του τυπώματος είναι η ίδια με τη 

διαδικασία της λινογραφίας, με τη 

διαφορά πως το αφρώδες υλικό είναι 

πολύ απορροφητικό και χρειάζεται 

περισσότερη ποσότητα μελανιού για 

να τυπωθεί ομοιόμορφα.  

 

Μπορεί να πειραματιστούμε 

τυπώνοντας με διάφορα χρώματα ή 

σε διαφορετικά χρώματα χαρτιού. 

 

Η πλάκα της κολλαγραφίας με 

αφρώδες υλικό δεν πλένεται.  Για να αφαιρέσετε το μελάνι για να 



 

 

τυπώσετε με άλλο χρώμα,  πιέστε την πλάκα σε ένα πρόχειρο χαρτί 

αρκετές φορές μέχρι να ξεθωριάσει. 

 

Σφραγίδες σε ξύλινους κύβους 

Οι σφραγίδες σε ξύλινους κύβους είναι μια εύκολη τεχνική και γρήγορη για 

κατασκευή σφραγίδων  

 

Υλικά :  
 
1. Φύλλα αφρώδους υλικού 
2. Ξύλινοι κύβοι 
3. Μολύβι 
4. Κόλλα άσπρη pva 
5. Πινέλo 
6. Ψαλίδι  
7. Χαρτοκόπτης 
8. Χαρτί για τύπωμα 
9. Μελάνια τυπώματος 
10. Κύλινδρος 
11. Σπάτουλα 
12. Μία λεία επιφάνεια πχ. plexiglas ή κεραμικό πλακάκι 

1. Κόβουμε το αφρώδες υλικό στο μέγεθος της επιφάνειας του ξύλου.  



 

 

2. Σχεδιάζουμε με μολύβι ή στυλό απευθείας στο αφρώδες υλικό. 

3. Κόβουμε με ψαλίδι ή χαρτοκόπτη. 

4. Βάζουμε  κόλλα στο χαρτόνι και κολλάμε τα κομμάτια του αφρώδους 

υλικού στην αντίστροφη φορά του αρχικού μας σχεδίου. 

5. Το αφήνουμε να στεγνώσει. 

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πλευρές του ξύλινου κύβου.  

 

Διαδικασία μελανώματος - Τύπωμα  

1. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για το μελάνωμα της ξύλινης 

σφραγίδας είναι η ίδια με την διαδικασία της λινογραφίας. Η διαφορά 

είναι πως το αφρώδες υλικό που χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία 

της σφραγίδας είναι απορροφητικό και χρειάζεται περισσότερη 

ποσότητα μελανιού. Η ποσότητα του μελανιού πρέπει να είναι λίγη 

αρχικά καθώς μπορούμε να προσθέτουμε σταδιακά πολλές στρώσεις 

μέχρι να μελανωθεί ομοιόμορφα το αφρώδες φύλλο.  

2. Σε περίπτωση που στο μελάνωμα λερώσουμε κάποια σημεία του ξύλου 

μπορούμε να τα καθαρίσουμε προσεχτικά με ένα ύφασμα.  

3. Όταν ο κύβος μας είναι έτοιμος, τον βάζουμε στο χαρτί και πιέζουμε με 

δύναμη από πάνω προς τα κάτω για να τυπωθεί.    

 

Χαρακτικό έργο λέγεται η το τύπωμα που προέρχεται από την πλάκα που 

δημιουργήθηκε χαράζοντας ή κολλώντας ανάλογα με  την τεχνική που 

χρησιμοποιήθηκε.  

 

Η πλάκα που χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε ένα χαρακτικό έργο 

πχ. λινόλεουμ, ξύλο, χαρτόνι λέγεται μήτρα. 



 

 

 

Η χαρακτική έχει ως προτέρημα τα πολλαπλά αντίτυπα, δηλαδή από την 

ίδια μήτρα μπορούν να τυπωθούν πολλά αντίτυπα.  

 

Τα τυπώματα αριθμούνται, αφού πρώτα η/ο καλλιτέχνης ή ο καλλιτέχνης 

αποφασίσει πόσα αντίτυπα θα τυπώσει από την ίδια μήτρα. 

 

 Η αρίθμηση του χαρακτικού αναγράφεται στο κάτω αριστερά μέρος της 

τυπωμένης εικόνας πχ. 1/50, 2/50, 3/50. Ο αριθμός 50 δείχνει το σύνολο 

των χαρακτικών που έχουμε τυπώσει. 

 

Η υπογραφή ή το όνομα της/του καλλιτέχνη αναγράφεται στο κάτω δεξί 

μέρος του έργου μαζί με τη χρονολογία. 

 


