
Kesäkankaita – Kasvimonotypiat kankaalle 

 

Työpajassa painetaan erilaisten kasvien lehdillä kankaita, joko kangasvärejä tai 

akryylimaalia käyttäen. Halutessasi voit painaa yhden suuremman lehden, tai sommitella 

useasta lehdestä ornamenttista kuviota, tai monen lehden muodostamaa asetelmaa.  

 

Tarvittavat materiaalit: 

- Puuvillakangasta (esim. vanha lakanakangas), halutessasi keittiöliina, 

kangaskassi, tyynyliina tms. 

- Kangasvärit (esim. EMO-kankaanpainovärit) tai akryylimaalit (Voit käyttää 

akryylimaaleja, mikäli painettu kangas ei tule käyttöön, sillä akryylimaalein 

painettu kangas ei kestä pesua.) 

- Erikokoisia ja -muotoisia lehtiä, keppejä ym. luonnosta. (Jämäkät, 

vahvaruotiset lehdet toimivat parhaiten.) 

- Leivinpaperia, sanomalehtipaperia 

- Jokin hierrin, kuten tela, kaulin tai lusikka 

- Erikokoisia siveltimiä 

 

Työpajan kuvaus:  

1. Aloitetaan keräämällä mieleisiä kasvien ja puiden lehtiä. Tämä kannattaa tehdä vasta 

hetki ennen työskentelyä, että lehdet pysyvät napakoina, jolloin niitä on helpompi käsitellä.  

2. Seuraavaksi suunnitellaan, mitä halutaan painaa, ja millä värillä/väreillä. Halutessasi 

voit painaa yhden suuremman lehden, tai sommitella lehdistä ornamenttista kuviota, tai 

useasta lehdestä muodostuvan asetelman. Ennen kangaskassin (tai muun vastaavan) 

painamista kannattaa tehdä kokeiluita vähemmän tärkeille kangastilkuille.  



3. Kun suunnitelma on valmis, on aika ottaa värit esiin, ja suojata pöytä sanomalehdellä. 

Maalaa isolla siveltimellä lehden nurja puoli, jossa lehtiruoti on paremmin näkyvillä. 

Pienemmällä määrällä maalia lehtiruoti tulee paremmin esiin, kun taas suuremmalla 

määrällä maalia lehden muoto korostuu. Asetetaan lehti painettavalle materiaalille, maali 

kangasta vasten. Jos painat kuvion kangaskassiin tai tyynyliinaan, laita kassin sisälle 

leivinpaperiarkki suojaamaan toista puolta. Aseta leivinpaperi lehden/lehtien päälle ja 

hierrä varovasti kaulimella, telalla tai lusikalla niin, että lehti pysyy mahdollisimman 

aloillaan. Nostetaan leivinpaperi ja lehti. Tee erilaisia kokeiluita, jotta näet, kuinka eri 

määrä maalia vaikuttaa lopputulokseen, ja saat tuntumaa tekemiseen. Kun hommaan on 

saatu tuntuma, voidaan painaa lehtiä varsinaiseen työhön. 

Vinkki! Jos kuvasta tulee harjoittelusta huolimatta ’vajaa’, voi sitä tarvittaessa viimeistellä 

lisäämällä varovaisesti siveltimellä maalia haluttuihin kohtiin. Painettuun kuvaan voi 

yhdistää myös kirjoitusta kangastusseilla tai maaleilla, kuten kirjoittamalla kasvin 

latinankielisen nimen, tai kesäaiheisen runon. Kuvaa voi myös jatkaa painamalla siihen 

lisää lehtiä, tai maalata sen ympärille kuvioita. 

Huom! Jos valmistat käyttötekstiilin, kuten kangaskassin tai tyynyliinan, muista silittää 

kangasväri kiinni kankaaseen maalin kuivuttua. Silityksen voi tehdä kankaan nurjalta 

puolelta tai kuvapuolelta, jolloin kuvan ja silitysraudan väliin tulee laittaa leivinpaperi.  

 

 


