RISOGRAF INTRO

Om du ska beställa tryck av oss och
själv vill förbereda det inför tryck
kan det vara bra att läsa igenom
denna manual. Vi kan också såklart
bistå med att förbereda trycket
för tryck men då tillkommer en timpenning. En god idé, om du vill hålla
tryckkostnaderna nere, är alltså att
förbereda bilden själv.

Den är en till synes helt vanlig kopi
ator. Men en kommersiell (vanlig)
kopiator trycker kopior genom bläck
strålar eller genom laserbläckteknik.
Risografen skiljer sig på så sätt
att den trycker kopior genom att
producera en stencil, som vi kallar
Master, och trycker kopior genom
den, som ett screentryck. En kan
säga att risografen är en hybrid
mellan screentryck och kopiator.
Den ger oss möjligheten att använ
da hantverket och charmen av ett
screentryck i en mycket större upp
laga än vad det är möjligt med ett
annat typ av stenciltryck. En riso
graf består av en cylinder med bläck
i mitten och en rulle rispapper intill.
Rispappret är ett värmekänsligt
material som en Master produceras
av genom att punktmarkera ett
raster på i maskinen. Mastern viras
runt bläckcylindern och det är när
den roterar som en tvättmaskin,
som varje kopia trycks då bläcket
pressas genom rasterhålen. Det går
väldigt fort, upp till 100 kopior i mi
nuten. Om du vill göra en upplaga
fanzines eller posters är det en bra
teknik, som är både högkvalitativ
och ekonomiskt sparsam.
En färg i taget får plats i risografen,
och därför trycks också en färg i
taget. Om du vill kopiera ett färg
foto, går det att trycka bilden i CMYK,
vilket innebär att bilden trycks fyra
gånger i olika färger.

foto: Lotta Törnroth

Risografen, som är relativt ovanlig i
Sverige, är en alternativ tryckpress
för DIY-are och self-publishing
förlag överallt i världen

En risograf består av cylinder med
bläck i mitten, och en rulle rispapper
intill. Rispappret är ett värmekänsligt
material som en Master produceras
av genom att punktmarkera ett
raster på, i maskinen. Mastern viras
runt bläckcylindern, och det är när
den roterar som en tvättmaskin, som
varje kopia trycks när bläcket
pressas genom rasterhålen. Och det
går väldigt fort, upp till 100 kopior i
minuten. Om du vill göra en upplaga
fanzines eller posters är det en bra
teknik, som är både högkvalikativ
och ekonomiskt besparande.

En av risografens största fördelar
framför en kommersiell kopiator är
att den är bättre ur miljösynpunkt.
Det bläck som används består av
olja från soyabönor, vatten och
pigment, men den största fördelen
som risografen har är att trycket inte
behöver värmefixeras, och därför
är energiåtgången i jämförelse med
en laserkopiator eller bläckstråle
skrivare mycket liten. Rispappret
som används för att göra mastern
är nedbrytbar och det är också
restfärgen som hamnar på pappret.

Funktioner i riso tryck
Risografen är jättebra till att trycka bilder, illustrationer, posters,
poesisamlingar, fanzines, så länge
det ryms inom måttet av A3. När
du ska trycka på risografen första
gången finns det vissa saker som
du som formgivare kan ha nytta
av att veta för att trycket ska bli
så bra som möjligt.
Raster
Risografen trycker gradienter
genom att göra en rastrering av den
digitala gradienten. Det går att välja
raster som är stora och synliga, eller
små och diskreta. Det finns två typer
av rasterinställningar, fiberliknande
som liknar bitmapfunktionen i
photoshop och skärmtäckt som
är ett punktraster som liknar en
halftone screen. Det senare går
att reglera storlek på punkter och
avstånd på punkter.
fiberliknande 	    

skärmtäckt 50 vinkel 10

skärmtäckt 100 vinkel 65

skärmtäckt 200 vinkel 90

Overlap
Eftersom att risofärgen är lite
transparent går det bra att trycka
en färg ovanpå en annan färg så
att de bildar ett övertryck. Den
principen går att nyttja så att det
blir tre färger i trycket.

cyan blå 			

gul					

cyan blå och gul i overlap 		

cyan blå och orange i overlap

Foto
När du trycker foto kan du välja
mellan att trycka i en färg eller att
trycka med flera färger. I och med
att varje färg måste tryckas för sig
så är processen av att trycka CMYK
lite tidskrävande och du får räkna

ovan: våra oilka cmyk färger samt ett foto i cmyk
nedan: ett momcromt foto i blå och ett färglagt foto.		

med ett viss misspass. Trots detta
ger CMYK ett jättefint retrodoftande
resultat på rison och vi uppmuntrar
alla som är nyfikna att testa det.
Enfärgstryck med foto är också
fint och ett vattentätt sätt att få till

skärpa på din bild. Det går även att
trycka foton i två färger, antingen
dela upp färgerna i datorn, eller try
cka ett foto med detaljer i en annan
färg. eller trycka ett foto med detal
jer i en annan färg.

kan även beställa andra typer av
Munken papper om det finns efter
frågan. Om det finns ett annat pap
per som du vill trycka på (tex färg

foto: Lotta Törnroth

Papper
Vårt huspapper är Munken pure
eller polar i 100-250 gsm. De är
båda vita papper men pure lutar åt
cremevitt och polar mot klarvitt. Vi

Risograffärger
Risografen har egna färger som
är specialtillverkade enbart för
denna typen av tryck. De är alltså
inte bundna till ett färgsystem, så
det ibland är svårt att förutse hur
färgerna kommer att bli innan de
är tryckta. Om det är viktigt att
färgerna i ditt tryck ska bli samma
som i din digitala fil är det viktigt
att tänka på att färgerna redan är
färdigblandade och att du kommer
få anpassa filen efter dem. Om du
har redigerat din bild till en CMYK
eller RGB profil så kommer ditt try
ck skilja sig från din digitala bildfil i
färg. Om du redan innan trycket är
färdigställt vet att du vill använda
dig av risotryck, föreslår vi att du
har tillgång till våra färgprover
och kollar på vår tutorial så att du
kan göra en bra färgseparering av
ditt material. Vi har våra fullständ
iga färgguider med allt du behöver
veta under fliken webbshop.

papper) kan du be oss köpa in det
eller så kan du köpa det själv.
Beskärning
Om du vill att din bild ska beskäras
i ett särskilt format än det vi har
(A3) eller vill att din bild ska vara
heltäckande i färg och utfallande,
dvs inte ha en vit rand runt kanten,
kan du få din bild beskuren. Ange
det när du gör din offertförfrågan
om du vill ha beskuret så kommer
det med i beräkningen. Tänk också
på att om du själv förbereder din
bild för tryck så är du själv ansvarig
för cropmarks och bleed (minst 1
cm) som är en förutsättning för en
bra beskärning.

ORANGE

Japanese name: HEX:
オレンジ
FF6C2F

RGB:
255, 108, 47

CMYK:
0, 58, 82, 0

Pantone:
O21U

RGB:
255, 72, 176

CMYK:
0, 72, 31, 0

Pantone:
806U

RGB:
255, 232, 0

CMYK:
0, 9, 100, 0

Pantone:
YELLOW U

RGB:
241, 80, 96

CMYK:
0, 67, 60, 5

Pantone:
185U

RGB:
0, 120, 191

CMYK:
99, 22, 0, 1

Pantone:
3005U

RGB:
118, 91, 167

CMYK:
61, 73, 0, 0

Pantone:
2685

RGB:
0, 0, 0

CMYK:
0, 0, 0, 100

Pantone:
BLACK U

RGB:
187, 139, 65

CMYK:
6, 26, 97, 15

Pantone:
1285U

RGB:
94, 200, 229

CMYK:
49, 0, 11, 0

Pantone:
637

RGB:
0, 131, 138

CMYK:
100, 1, 40, 7

Pantone:
321U

FLOURESCENT PINK

Japanese name: HEX:
蛍光ピンク
FF48B0
YELLOW

Japanese name: HEX:
イエロー
FFE800
BRIGHT RED

Japanese name: HEX:
ブライトレッド
F15060
BLUE

Japanese name: HEX:
ブルー
0078BF
PURPLE

Japanese name: HEX:
パープル
765BA7
BLACK

Japanese name: HEX:
ブラック
000000
FLAT GOLD

Japanese name: HEX:
フラットゴールド
BB8B41

foto: Lotta Törnroth

AQUA

Japanese name: HEX:
アクア
5EC8E5
TEAL

Japanese name: HEX:
ティールグリーソ
00838A

Bra att tänka på
Smet & kladd
Risofärgen torkar inte helt, utan
sjunker delvis in i pappret och lägger
sig som ett skikt som går att ”smeta
ut”, om en gnuggar lite. Detta kan
vara värt att tänka på när du väljer
hur många färger du vill trycka med
och hur hög opacitet dessa ska ha.
Om det ska gå att bläddra i trycket
är det bra att hålla en lägre opac
itet. Är det en affisch/konstverk går
det bra att ha lite högre färgmät
tnad.
När du trycker två färger eller fler
med 100% opacitet kan färgen
kladda ganska mycket. Vår rekom
mendation är att du inte trycker mer
än två färger med 100% opacitet
på varandra om du ska trycka mitt
på pappret. Detta för att färgerna
kommer att gegga ihop sig och det
kommer att vara svårt att få ett
jämnt resultat. Däremot går det bra
att trycka flera färger om du har en
lägre opacitet på färgerna, och om
du inte trycker i mitten av pappret,
alltså om du tex trycker vykort.
Ränder
Risografen har en gummirulle som
matar in pappersarken inför trycket
som ofta kan orsaka små ränder på
pappret om du trycker med mer än
en färg. Anledningen är att gummi
rullen snappar upp överbliven färg
från föregående tryckt färg på pappret
och färgar av sig på nästa tryck. Till
viss del går detta att undvika genom
att rengöra ordentligt och låta trycken

torka emellan. Men när en trycker
många färger med hög opacitet är
ränderna oundvikliga. Smetas de
ut på vit bakgrund går det lätt att
sudda bort, men smetas de ut tex
på en färg som är utfallande kan
det göra märken som inte går att
få bort. Det kan därför vara en god
idé att undvika flera lager täckande
färg på just det stället där rullen
smetas som mest.

Ett säkert sätt att få rullmärken när du tycker A6.

Genom att göra ett mellanrum unviker du rullmärken.

När rullmärket dyker upp på en annan tryckt yta.

Misspass
Risografen trycker ett färglager i
taget. Så om du ska ha en bild med
två eller flera färger kommer varje
färg att behöva passas in i varandra.
I en stor upplaga som har flera färg
er som vi passar i varandra måste
du räkna med 0.5-1 mm misspass.
Då passningen av flera färger i
varandra är helt manuell och något
slumpartad. Om du ska trycka en
bild som har flera färger och där
passningen måste bli perfekt för att
fungera som motiv, föreslår vi att du
funderar på om det är en risograf
som du vill trycka med.
Vi själva ser inte misspasset av
färger som något hinder, utan
som en härlig hantverksdetalj som
förhöjer värdet av trycket. För att
trycka med risograf är det viktigt
att du går in med ett någorlunda
öppet sinne och intresse för att se
hur det blir, istället för att bestämma
dig innan vad du vill ha för resultat.

Innan tryck
När du planerar ditt tryck
- Vilket format, dvs vilken storlek, ska
din trycksak ha? Vår risograf trycker
störst på A3 (420x297mm) och om du
vill ha ditt häfte i det formatet kan
vi vika ett A2 men då går det inte att
trycka utfallande.
-Fundera över hur många färger du
vill använda. Om du vill ha tre färger
gör vi en master för varje sida vilket
innebär att bara trycka en sida kan
ta upp till tre timmar om du vill trycka
dubbelsidigt. Du måste naturligtvis inte
ha samma färger eller alla färger på
alla sidor men tänk på hur du planerar
sidorna så att du kan spara in masters.
-Om du ska trycka ett häfte bör du
tänka på hur många sidor häftet
ska ha. För att spara papper men
också för att få ut mest av pappers
priset så kan det vara en bra regel
att tänka att sidantalet ska vara ett
jämt och helst ska kunna delas på
4 eller 8. Detta är för att vi trycker
också dessa i A3 och beskär pappret
efter i det format du önskar. Till
exempel ett A5 häfte, för att utnyttja
hela pappret går det 8 sidor på ett
A3 och 16 sidor på två.
-Du behöver också bestämma vilket
papper du vill trycka på. Omslag kan
vara på ett annat papper än inlagan
eller om du vill ha ett färgat papper.

Prepress ensidigt tryck eller
dubbelsidigt tryck
-Du kan välja själv om du vill göra
din prepress i photoshop, indesign
eller ett annat program. Det viktiga
att tänka på är att dina filer ska vara
i en gråskala där 100% vitt är ingen
färg och 100% svart är heltäckande.
Detta kallar vi opacitet och du kan
se ett utsnitt av detta på färger ovan
i pdfen. Ska du trycka i tre färger
skickar du tre filer. Tänk på att filerna
inte ska ha olika storlek för då är det
svårt för oss att veta hur de ska passa.

Ska du trycka dubbelsidigt markera
filen så vi vet vilken sida som är vilk
en. Allt detta förklaras mer grundligt
i tutorials, som du hittar på hemsidan
både i pdf- och video form.
Prepress häfte/fanzine
Det enklaste sättet att göra din
fanzine-prepress är i indesign. Där
kan du lägga upp dina sidor med
skärmärken och utfall. När du ex
porterar kan du välja häfte (book
let) och programmet kommer att
sortera sidorna åt dig. Du kan också
lägga in dina färger här om du jobbar
med text eller andra mer grafiska
former och sedan när du exporterar
kommer programmet att separera
färgerna åt dig. Var bara nog att välja
samma färger. Du kan också göra
delar av din prepress i photoshop,
om du har många foto eller illustra
tioner, och sedan samla ihop allt
i indesign. Det spar tid. Efter detta
kan du välja att skicka hela indesign
filen packad till oss eller själva färg
separeringen själv. Hur du göra detta
kan du bäst få veta genom att läsa
igenom tutorial pressen som finns på
hemsidan under fliken risografen.

Checkista
[ ] Definiera vad du trycka, är det
en bild, flera bilder eller ett fanzine,
en bok?

Maila oss en offertförfrågan, ange:
[ ] Format och storlek samt om du
vill ha utfallande eller inte.

[ ] Hur många riso-färger du ska
trycka med.
[ ] Hur många exemplar som ska
tryckas.
[ ] Vill du hantera prepress själv
eller vill du att vi gör det.
[ ] Om du ska trycka ett häfte eller
bok, specificera hur den ska bindas
eller om du vill göra det själv, samt
om något ska beskäras.
[ ] Skicka förfrågan minst 10 dagar
innan du behöver jobbet klart. Om
du är senare ute kan du maila men
vi kan inte garantera att det blir
klart i tid.
OM DU SKA GÖRA PREPRESSEN
SJÄLV
[ ]För varje Risofärg du ska trycka
med behöver det finnas en fil i svart
vitt, så om du ska trycka en affish i
orange och blått ska du skicka två
filer i jpg, en för den oranga färgen
och en för den blåa.
[ ] Namnge filerna på följande sätt:
bildensnamn_format_färg.jpg och
placera dem i en mapp med ditt
namn på. Om du skickar filer för ett
zine eller en bok skickar du alla ark
i en mapp, namnge dem titel_1A_
risofärg.jpg, 1 är första arket och
A är för att det är framsida, 1B är
för baksidan av arket. Om det är
många sidor och färger, organisera
dem i mappar inom mappen så att
det är ordning och reda.
[ ] Det är du själv som är ansvarig
för att filerna blir rätt om du vill
göra prepress själv, om det är ett
stort material har vi tyvärr inte
möjlighet att gå igenom och se
att du har gjort rätt, men om det
rör sig om en bild brukar vi alltid
dubbelkolla och återkomma om
något ser ut att vara på tok. Om du
är osäker på att göra en prepress
är det bättre att du går en work
shop hos oss eller låter oss hantera
den åt dig. Lycka till!

Ordlista
Screentryck: Ett typ av tryck som
kan göras på både papper och textil.
Trycket är i en ram som behandlas
med en ljuskänslig kemikal som
ljusbehandlas och på så sätt blir
en stenciltryck i ramen. Trycket
görs genom att pressa färg genom
ramen med en skrapa på det som
ska tryckas.
Stenciltryck: Det finns olika typer
av stenciltryck, tex screentryck och
Risograf. Innan laser och bläck
stråleskrivare kom till marknaden
var det den mest kommersiella
skrivaren. En stencil kan göras på
många olika sätt, även analogt
genom att klippa ut hål genom ett
papper.
Master: Den stencil som görs på ris
papper i risografen kallas master.
CMYK: En förkortning (Cyan, Magenta,

Yellow, Black(keyplate)) för den mest
standardiserade färgprofilen, som
används i trycksammanhang för
att göra färgfoton. Det finns färg
profiler anpassade för risografen
att köpa på colorguide.ch
Lasterkopiator: En större kopiator
som är den vanligaste kommersiella
skrivaren på arbetsplatser. Trycker
genom laser och färgpulver.
Bläckstråleskrivare: En av de van
ligaste kommersiella skrivarna
idag. Trycker genom att ”spotta” ut
färgen på pappret genom ett mun
stycke som rör sig fram och tillbaka
på pappret. Kallas också ”inkjet”.
Mest vanlig i hemmabruk
Färgprofil: En rymd av två eller flera
färger i relation till varandra som
separerar en färgbild i färgstenciler
inom färgspektrat. Används för att

separera färgarena i ett digitalt
foto eller bild.
Offsettryck: En mer exklusiv tryck
teknik som trycker genom plåt
cylindrar. Har liknande utseende
som riso men har en betydligt
större startkostnad. Om du ska
trycka en liten upplaga är riso mer
kostnadseffektivt än offsettryck.
Prepress: En förberedning av ditt
digitala tryck från bild till tryckfiler.
I det ingår att separera färger från
varandra, att dela in sider på ark
och att lägga in bleed, crop marks
och passningsmärken.
Fanzine, Zine: Ett hemmagjort DIY
magazine, till början mest med
musiktema men idag har zines vari
erande innehåll. Ett zine kan vara
väldigt enkelt eller exklusivt, det är
en typ av publikation.

OM DU HAR NÅGRA FLER FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR
KONTAKTA OSS PÅ HELLO@JEMINIPRESS.SE

