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Wstęp
Dłuta do linorytu

50 - tyle mniej więcej dłut 
posiadam w swojej kolekcji. 
I moim zdaniem nie ma czym się 
chwalić, ponieważ jest to jedynie 
wynik moich wieloletnich testów, 
zakończonych sukcesem, jak 
i porażką. Są wśród nich długa 
pochodzące od przeróżnych 
producentów, wiele z nich szczerze 
nie znoszę, ale posiadam również 
kilku swoich sprawdzonych 
ulubieńców. 

Twoja droga w doborze dłuta nie musi być równie 
długa i wyboista. Ten tekst ma za zadanie ułatwić 
Ci ten niełatwy proces, przekazując najważniejszą 
wiedzę i porady dlaczego niektóre dłuta są dobre, 
a inne nie. Zawsze powtarzam, że wybór złych 
narzędzi może doprowadzić do rezygnacji z tej 
świetnej techniki graficznej, jaką jest linoryt. Dlatego 
postaram się odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy 
powinny mieć dobre dłuta oraz nakierować, 
jak wybrać to najlepsze, dopasowane do Twoich 
potrzeb. 

Zaczynamy!

W tym e-booku znajdziesz:

podstawowe informacje jakich dłut używa się do linorytu

wnioski z moich wieloletnich doświadczeń w wyborze dłut

cechy dobrych dłut

wyniki testu najpopularniejszych dłut



o mnie
Nazywam się Karol Pomykała, jestem artystą i od ponad 10 lat zajmuje się 
linorytem. Tworzę głównie linoryty i instalacje graficzne polegające na łączeniu 
grafiki artystycznej z VR. Moje prace można spotkać na międzynarodowych 
wystawach i konkursach sztuki graficznej, w których niejednokrotnie zdobywały 
główne nagrody. 

Na co dzień nie skupiam się jedynie na własnej sztuce. Prowadzę zajęcia 
i warsztaty na uczelni artystycznej z grafiki projektowej i artystycznej, gdzie 
mogę dzielić się swoją wiedzą z innymi. Ponadto w ostatnich 10 latach pełniłem 
funkcję Art Directora w agencji reklamowej, kreując komunikaty marketingowe 
dla globalnych marek. Te doświadczenia niewątpliwie wpłynęły na sposób 
postrzegania przeze mnie rzeczywistości i kierunek mojej obecnej działalności 
artystycznej. 

Jestem zakochany w linorycie i chcę tą miłością zarazić innych. Zauważam 
coraz większe zainteresowanie sztuką graficzną, dlatego rozpocząłem projekt 
kontentowy, który wprowadzi twórców w proces powstawania linorytu i ogólnie 
poszerzy wiedzę z zakresu grafiki artystycznej. Jedną z tych form masz właśnie 
przed swoimi oczami. Zapraszam Cię więc do mojego świata linorytu.

pomykalastudio.com

https://pomykalastudio.com
https://www.instagram.com/karolpomykala/
https://www.facebook.com/pomykala.art
https://www.youtube.com/channel/UCqn5suStJFxZk9To6vgYASA?view_as=subscriber
https://www.behance.net/karol-pomykala?isa0=1


MOJA (NIE)MAŁA MISJA
Chcę stworzyć pełne kompendium wiedzy graficznej 
w przystępnej formie cyfrowej książki, która 
przeprowadzi bardziej i mniej doświadczonych 
twórców przez wszystkie tajniki linorytu. 
Zdecydowałem się na formę e-booka, ponieważ daje 
możliwość stałej aktualizacji oraz rozbudowy treści, 
jest funkcjonalna, praktyczna i ogólnodostępna. Cykl 
e-booków to część większej platformy online, którą 
tworzą filmy instruktażowe przedstawiające proces 
powstawania linorytów. 

Zapraszam na www.pomykalastudio.com

CYKL E-BOOKÓW
dla początkujących 
i profesjonalistów

Otrzymuję wiele zapytań na temat linorytu 
i materiałów jakich używam. Jednocześnie widzę, 
że wciąż brakuje publikacji, które szczegółowo
 i w przystępny sposób tłumaczą, jak tworzyć 
te formy graficzne. To w połączeniu z moim 
naturalnym pragnieniem tworzenia sztuki z innymi, 
stało się moją główną inspiracją do rozpoczęcia tego 
cyklu. 

Jestem przekonany, że odbiorcami moich e-booków 
będą przede wszystkim osoby, które chcą lepiej poznać 
tajniki linorytu. Wśród nich znajdą się zarówno 
ci doświadczeni, szukający rozwoju, 
jak i osoby dopiero zaczynające przygodę z grafiką. 
W e-booku podpowiadam, jak wybrać najlepsze 
materiały do tworzenia linorytu i co najważniejsze, 
jak tworzyć grafiki, aby czerpać z tego czystą radość. 
Przedstawiam tu sposoby pracy i tajniki wypracowane 
przeze mnie przez lata. Wszystkie opisane problemy 
pochodzą 
z mojego doświadczenia. 

Mam nadzieję, że w tym cyklu zainspiruję Cię 
do twórczych eksperymentów z grafiką artystyczną. 
Będę zaszczycony jeśli ten materiał okaże się 
użyteczny, a po jego lekturze poczujesz niedosyt 
i przejdziesz do pozostałych e-booków.

https://pomykalastudio.com
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Dłuta do linorytu

Dłuto a bezpieczeństwo
Każda osoba zaczynająca 
przygodę z linorytem musi 
zaopatrzyć się w narzędzia jakimi 
są dłuta. Zaraz po matrycy to 
właśnie one są najważniejszymi 
elementami składającymi się 
na zaplecze artysty grafika. 
Odpowiednio dobrane dłuto ma 
ogromne znaczenie 
w samym procesie kreowania 
i niewątpliwie wpływa na efekt 
końcowy pracy graficznej. Dzięki 
zastosowaniu różnych końcówek 
dłut, jesteśmy w stanie wyciąć 
wszystko, co tylko podpowie 
nam nasza wyobraźnia. 
W efekcie dobrze dopasowane 
dłuto daje ogromną satysfakcję 
i łatwość w tworzeniu.

Spotkałem się z przekonaniem, że dłuta są 
niebezpieczne ze względu na swoje ostre zakończenia. 
Dlatego wiele osób, z obawy przed skaleczeniem, 
po prostu rezygnuje z tworzenia linorytów. Uważam, 
że jest to błędna opinia rozpowszechniana przez 
osoby, które być może nieumiejętnie posługiwały 
się tymi narzędziami, nie znając i nie zachowując 
podstawowych zasad użycia. Jeśli podczas pracy 
będziemy rozważni, jestem pewny, że nic nikomu 
się nie stanie. Potwierdzeniem mogą być chociażby 
warsztaty graficzne z linorytu, które wielokrotnie 
prowadziłem z przedszkolakami i dziećmi w wieku 
szkolnym. Nawet tak młodzi uczniowie bez problemu 
używali bardzo ostrych dłut do wycinania swoich 
pierwszych grafik i zapewniam, że nie spotkałem się 
z ani jednym skaleczeniem. 

Dłuta są narzędziem pracy artysty grafika, tak jak pędzle 
czy ołówki dla malarza czy rysownika. To za pomocą dłut 
rysujemy poprzez wycinanie wzoru na matrycy.



rozdział 2
Dobre dłuto, 
czyli jakie?
Tanie vs. drogie 



Dobre dłuto, czyli jakie? 
Tanie vs. drogie
Wiele początkujących artystów, jak 
i profesjonalistów kupuje tańsze i słabej 
jakości dłuta, które mają niestety, jak już 
wspominałem, duży wpływ na komfort 
wycinania linorytów. Faktem jest, 
że oczywiście każdym dłutem jesteśmy 
w stanie pracować, jednak źle dobrane 
może bardzo utrudniać pracę w linoleum 
a satysfakcję z wycinania zamienić na istny 
koszmar.

Pracując ze studentami wielokrotnie 
spotkałem się z sytuacją, w której osoby 
korzystające ze słabszych jakościowo dłut 
szybciej rezygnowały z dalszej pracy, ze 
względu na brak pożądanych efektów. 
Żle dobrane dłuta do linorytu powodują, 
że wykonywanie grafiki jest czasochłonne 
i uciążliwe, a odbite grafiki są mało 
zadowalające, nieestetyczne i mało 
precyzyjne.

Dlatego według mnie każdy powinien 
dopasować narzędzia i materiały, w tym 
dłuto, do swoich indywidualnych potrzeb, 
aby uzyskać czystą radość z tworzenia. 
Poniżej zebrałem kilka istotnych cech, 
którymi powinno charakteryzować się  

Osobiście wychodzę 
z założenia, że oprócz 
efektów końcowych 
widocznych na odbitej 
grafice, niezwykle istotny jest 
również sam komfort pracy. 
Co to oznacza? To moment, 
gdy dłuto dobrze leży w dłoni 
i ma po prostu to „coś”, co 
pozwala swobodnie wycinać 
zaplanowany rysunek. 



Ostrze

to dobre dłuto. Zachęcam do 
skorzystania z nich przed kolejnym 
zakupem Twoich nowych narzędzi.

Pierwszą i najważniejszą cechą jest 
materiał, z którego wykonano ostrze 
dłuta. Przekłada się to bezpośrednio 
na jakość i właściwości całego narzędzia. 
Znacząca większość wykonana jest 
ze stopów stali charakteryzujących się 
różną twardością. Najtwardsze stopy 
cechują się bardzo wysoką ostrością, 
przy jednoczesnej wysokiej kruchości 
i podatności na rdzewienie. To powoduje, 
że ostrzenie takich dłut jest przeważnie 
czasochłonne i bardzo problematyczne. 
W związku z tym tego rodzaju dłuta są 
rzadko spotykane.

Tępe dłuto to największy 
wróg grafika. Wykorzystując je 
trudno wycinać nawet 
w bardzo miękkiej matrycy. 
Nie dość, że szarpie krawędzie 
linoleum, co ma bezpośredni 
wpływ na końcowy efekt 
wizualny odbitki, to również 
wymaga włożenia dużej siły, 
aby wyciąć wzór. 
To natomiast może skutkować 
nadwyrężeniem dłoni. Tępe 
dłuto również może nas 
zniechęcić do linorytu, jako 
do mało przyjemnej techniki.



Stop stali, który jest średnio twardy 
powoduje, że dłuto będzie bardzo ostre 
i przez długi czas zachowa tę właściwość. 
Trudnością początkowo może okazać 
się jedynie ostrzenie. Jednak gdy już 
opanujemy tę sztukę, nasze narzędzie 
utrzyma ostrość przez długi czas, na bardzo 
wysokim poziomie. Dłuta wykonane z tego 
rodzaju stopu są według mnie najlepszym 
wyborem. Lubię i chętnie korzystam 
właśnie z tego rodzaju ostrzy ponieważ 
takimi dłutami jestem w stanie wyciąć kilka 
grafik bez dodatkowego ostrzenia. Kwestię 
ostrzenia dłut dodatkowo postaram się 
zgłębić w kolejnym e-booku. 

Odwrotna sytuacja ma miejsce 
w przypadku stopów bardziej miękkich. 
Dłuta z takiego materiału uzyskują średnią 
ostrość, a proces ostrzenia jest dość szybki 
i mało skomplikowany. Niestety takie dłuto 
szybciej się tępi, co sprawia, że często 
musimy powtarzać ostrzenie, aby utrzymać 
odpowiednie właściwości tnące. Ten typ 
ostrzy również sprawdza się w linorycie, 
jeśli jednak podobnie do mnie nie chcesz 

co chwilę ostrzyć dłuta, odradzam wybór 
stopów o niskiej twardości. Innym typem 
ostrzy, które zdecydowanie odradzam są 
te wykonane z różnych rodzajów blach. 
Są zrobione z niskiej jakości stali, która 
bardzo szybko się tępi, ma wyjątkowo niską 
ostrość oraz jest bardzo delikatna, przez 
co można je po prostu wygiąć.

Ostrość dłuta i to z jakiego 
stopu jest wykonane 
jest moim zdaniem 
najważniejszym 
wyznacznikiem czy dłuto 
jest dobre czy też nie.  

Idealne ostrza wykonane 
są ze stopów średnio 
twardych, dzięki którym 
dłuto posiada wysoką 
ostrość przez długi czas 
oraz jednocześnie łatwiej je 
ostrzyć i nie rdzewieje. 



Rączka

Kształt i rodzaje kling

Kolejną cechą, która jest bardzo 
indywidualnym kwestią każdego twórcy, 
jest kształt rączki. Na rynku dostępnych 
jest wiele całkowicie różnych rączek, od 
drewnianych w kształcie gruszek lub walca, 
po rączki z przeróżnych tworzyw sztucznych 
o kształtach podłużnych. Podczas wyboru 
rączki kieruję się zawsze ergonomią i przede 
wszystkim wygodą trzymania dłuta w dłoni. 

Moimi ulubionymi trzonkami w przypadku 
standardowych dłut są rączki w kształcie 
gruszki. To raczej mały typ rączek, przez 
co stają się wygodne i dobrze trzymają 
się w dłoni. W standardowych dłutach 
nie przepadam osobiście za podłużnymi 
rączkami, ponieważ najczęściej są mało 
komfortowe, przez co trudno się z nimi 
pracuje. Istotną cechą dobrej rączki jest 

również waga, która ma ogromne 
znaczenie podczas wielogodzinnej pracy.  
Dobre dłuto musi być lekkie, aby nie 
nadwyrężyć dłoni i nadgarstka. Korzystając 
z ciężkich narzędzi można nabawić 
się kontuzji, prowadzących nawet do 
kilkutygodniowej przymusowej przerwy 
od tworzenia. 

Klinga to element tnący wykonany ze stali 
i można powiedzieć, że jest przedłużeniem 
rąk artysty. Dlatego z różnych dostępnych 
na rynku kształtów kling, polecam 
wybierać tylko te, o jak najbardziej prostym 
typie. Klingi wygięte lub o kształcie łyżki 
to formy, które zdecydowanie nie sprawdzą 
się w przypadku wycinania grafik. Kształt 
ten zaburza proces wycinania, szczególnie 
przy bardzo precyzyjnych, niewielkich 
elementach.

Długość klingi, czyli długość od rączki 
do czubka ostrza dłuta, nie może być zbyt 
mała, najlepiej między 5 a 10 cm. 

Moim zdaniem rączka 
powinna być mała oraz 
wygodna, zapewniająca 
dobre prowadzenie dłuta 
podczas wycinania matrycy. 



Cena

Odpowiednia długość ma znaczenie 
co najmniej z dwóch powodów. Przede 
wszystkim, dłuższa klinga sprawia, że łatwiej 
można sterować i panować nad dłutem 
poprzez przyciskanie klingi palcem 
do powierzchni linoleum. Po drugie sprawia, 
że nawet po złym naostrzeniu można 
od nowa wyprofilować dłuto bez obawy, 
że znacząco zostanie skrócone. Jest to idealne 
rozwiązanie dla osób, które dopiero uczą się 
ostrzyć własne dłuto.

Dużym ułatwieniem w wyborze dłuta jest 
fakt, że ceny przeważnie idą razem w parze 
z jakością. Pomimo, że przedział cenowy 
jest bardzo szeroki, to pocieszające jest, 
że nawet drogie dłuta w rzeczywistości 
nie mają tak wygórowanej ceny jak inne 
materiały plastyczne. Koszt jednego dłuta 
zawiera się w przedziale od 20 do 130 zł. 
Postanowiłem podzielić w tej części dłuta na 
trzy kategorie: bardzo tanie, z średniej półki i 
dłuta drogie. 

Krótką klinga często 
stosowana jest w japońskich 
dłutach do drzeworytu, 
które zresztą są uważane 
za jedne z najlepszych na 
świecie. Jednak specyfika 
tworzenia drzeworytów 
jest nieco odmienna od 
linorytu, dlatego te techniki 
wymagają zastosowania 
innych narzędzi. Obecnie 
krótkie klingi w przypadku 
dłut do linorytu spotykane 
są najczęściej w dłutach 
gorszej jakości. 



Cena

Jednym z moich pierwszych wniosków, do którego szybko doszedłem w trakcie 
wieloletnich testów narzędzi, jest jakości tanich dłut. Najczęściej są po prostu najgorszym 
wyborem, a powody są dosyć oczywiste. Po pierwsze, jakość użytych 
do ich produkcji materiałów jest bardzo niska, a to powoduje, że dłuto ma bardzo słabe 
właściwości tnące i szybko robi się tępe. Dłuta wykonane z gorszej stali trzeba zwyczajnie 
ciągle ostrzyć, co rozprasza podczas tworzenia i utrudnia pracę. Co więcej, tańsze dłuta są 
gorzej zaprojektowane, a to z kolei przekłada się na samą jakość pracy. 

Dla osób początkujących dłuta ze średniej półki cenowej mogą okazać się najlepszym 
rozwiązaniem. Najczęściej są to narzędzia wykonane z lepszej stali, które idealnie 
sprawdzą się w rękach amatora, ale również nierzadko i profesjonalisty. Spotkałem się 
wielokrotnie z dłutami, których wykonanie jest niezwykle porządne, przy jednocześnie 
bardzo atrakcyjnej cenie. To jest właśnie ta najlepsza cecha charakteryzująca średniaki. 
Gdy dopiero zaczynałem tworzyć linoryty używałem dłut właśnie z tego przedziału 
cenowego.  

W przypadku tych najdroższych dłut możemy być pewni, że poza wysoką ceną otrzymamy 
również wysoką jakość, trwałość i dobrze zaprojektowane narzędzie. Stworzone są bowiem 
z najwyższej klasy materiałów. Jeśli do zakupu podejdziesz jak do inwestycji, to na pewno 
zwróci się w postaci przyjemnej i bezproblemowej pracy. Co więcej, w przypadku rezygnacji 
z linorytu, bez problemu sprzedaż dłuto w atrakcyjnej cenie. 

Podsumowując, nawet osoby zaczynające przygodę z linorytem powinny zaopatrzyć się 
w lepsze dłuta, co najmniej te ze średniej półki cenowej. W przeciwnym razie mogą szybko 
zrazić się do linorytu, a nawet całkowicie z niego zrezygnować. Wychodzę z założenia, 
że lepiej kupić 2 uniwersalne dłuta dobrej jakości, którymi bez problemu możemy pracować 
całe życie, niż kupować tanie zamienniki i popsuć sobie cały komfort i radość tworzenia. 

Bardzo tanie dłuta

Średniaki

Najdroższe dłuta
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Które wybrać?
4 typy dłut

Dłuta do linorytu można podzielić na kilka rodzajów ze względu na ich przekrój: dłuta 
o przekroju U, V, dłuta płaskie i dłuta do kropek. Każdy rodzaj posiada wiele wariantów 
wielkości i szerokości. Podział ten ma swoje uzasadnienie, każdy typ dłuta spełnia swoją 
rolę i jest przeznaczone do konkretnych sytuacji. W tej części postaram się przybliżyć 
główne różnicę między nimi.

Dłuta, które moim zdaniem powinny znaleźć się w wyposażeniu każdego grafika 
to najczęściej spotykane dłuta o przekroju półokrągłym, czyli U oraz o przekroju V. Dłuta 
z końcówkami płaskimi lub skośnymi są mniej przydatne i mają mniejsze zastosowanie 
w wycinaniu linorytów. Ja osobiście w ogóle nie używam dłutek płaskich i skośnych. 
W moim zbiorze dużą przewagą natomiast cieszą się dłuta o przekroju U i dłuta do kropek, 
mniejszością są te o przekrojem V. To wszystko związane jest oczywiście z charakterem 
i stylem moich grafik. 
 



Dłuta o przekroju U

Pamiętaj, że jeśli dopiero zaczynasz pracę 
z linorytem, możesz na początku używać 
jednego dłuta. Natomiast, aby mieć dosyć 
uniwersalny zestaw narzędzi do pracy 
w linoleum wystarczy zaopatrzyć się 
w podstawowe dłuta o przekroju U i V. Taki 
zestaw na początek powinien w zupełności 
wystarczyć i sprostać większości oczekiwać. 
Jeśli będziesz tworzyć coraz więcej, z czasem 
zaczniesz poszerzać swój zbiór o różne 
wielkości i przekroje dłut i samodzielnie 
ocenisz, które rodzaje są najbardziej 
przydatne w Twoich pracach. 

Takie dłuto powinno być pierwszym 
wyborem osoby zaczynającej przygodę 
z grafiką. Ostrze jest wygięte w półokrąg 
o różnych głębokościach i szerokościach. 
Ten typ jest chyba najczęściej używany 
i idealne sprawdza się w wycinaniu 
większości grafik. 

Dobór dłut jest uzależniony 
od projektów jakie chcemy 
wycinać. W przypadku 
wycinania bardzo drobnych 
elementów, gdy operujemy 
głównie linią, wystarczy 
podstawowy zestaw 
dłut o małym przekroju. 
Jeśli wycinamy duże 
powierzchnie, gdzie jest 
dużo bieli i tworzymy grube 
linie, wtedy proponuję 
zaopatrzyć się w zestaw 
dłut o większym rozmiarze. 



Dłuta o przekroju V

Dobrym rozwiązaniem jest posiadanie dwóch rozmiarów dłuta o przekroju U, ze względu 
właśnie na ich uniwersalność. Duży rozmiar dłuta szczególnie jest przydatny w momencie, 
gdy wycinamy spore obszary bieli lub gdy nasz projekt składa się z grubych cięć i chcemy 
szybko wyciąć dany fragment matrycy. Małe dłutka idealnie sprawdzą się natomiast 
w przypadku wycinania drobnych elementów i cienkich linii. Moje grafiki w większości 
składają się z długich, cienkich linii, dlatego używam dłutek o małym przekroju U, które 
umożliwiają mi za każdym razem wycięcie linii o takiej samej grubości. Zauważyłem również, 
że dłuto o tym przekroju jest łatwiejsze do zaostrzenia, niż dłutko o przekroju V (choć być 
może to tylko moje zdanie :)).

Drugie miejsce ze względu na popularność 
zajmują dłuta z przekrojem V. W skrócie, 
są to dwa płaskie, połączone ze sobą 
dłuta, których kąt styku określa szerokość 
wycinanej powierzchni. Na rynku dostępne 
są dłuta o rożnymi kątach, lecz do 
najbardziej popularnych należą 90, 75 
i 45 stopni. Typ V idealnie sprawdzi się 
podczas wycinania precyzyjnych i drobnych 
elementów lub konturów do ogólnego 
zaznaczenia rysunku. Takimi dłutami 
dobrze wycinana się zarówno grubsze, 
jak i cieńsze linie, jednak aby wyciąć linie 
o równej szerokości musimy mieć dużą 
wprawę. Grubość linii zależy nie tylko od 
kąta - (szerszy kąt do linii grubszych, wąski 
do cieńszych) – ale również od nacisku 
dłuta. Dociskając mocniej wycinane linie 
będą grubsze, natomiast lekki docisk 
powoduje, że linie cienkie. 



Dłuto do kropek

Dłuto o przekroju V nie nadaje się 
natomiast do wycinania dużych 
fragmentów bieli. 

Dłuto do kropek stosowane jest do wycinania 
różnej wielkości punktów, wykorzystywanych 
w pracy nad linorytami punktowymi. Ten rodzaj 
dłut jest bardzo rzadko spotykany, ponieważ 
artyści najczęściej wykonują je samodzielnie 
i niechętnie dzielą się swoimi rozwiązaniami. 
Co więcej, dłuta, które można spotkać w sprzedaży 
są przeważnie źle zaprojektowane i nieprzydatne.

Dłuto o przekroju V 
używam 
w projektach, 
w których nie zależy 
mi na idealnie 
równych liniach 
i stawiam raczej na 
ekspresyjny rysunek.

A propos kropek, 
w kolejnym 
e-booku zgłębię 
historię linorytu 
punktowego oraz 
zaprezentuję 
sylwetki 
świetnych 
artystów 
tworzących 
linoryty właśnie 
w tym stylu.



Dłuta płaskie

Budowa dłuta do kropek całkowicie różni się od dłut standardowych. Zarówno jego 
konstrukcja, przekrój, jak i wielkość są znacznie mniejsze. Gdy zaczynałem tworzyć 
linoryty punktowe zdziwiło mnie, że na rynku generalnie brakuje odpowiednich dłut, 
pozwalających wycinać idealne kropki. Sięgałem wtedy po półśrodki - metodą prób 
i błędów konstruowałem różnego rodzaju dłuta oraz igły, eksperymentując z kontami 
ostrza i kształtem rączki. To często kończyło się bólami dłoni i frustracją, ponieważ 
efekty były dalekie od ideału. Latami szukałem narzędzia, które wreszcie pozwoliło 
mi komfortowo tworzyć i realizować moje kropkowe pomysły. W końcu udało mi się 
zaprojektować idealne narzędzie do pracy twórczej z linorytami punktowymi.

Poza standardowymi dłutami można 
spotkać dłuta o płaskiej końcówce. 
Ich zastosowanie w linorycie jest 
praktycznie niewielkie. Dłuta płaskie 
z powodzeniem używane są natomiast 
w drzeworycie. Można je wykorzystać 
do wyrównania płaskich wyciętych 
powierzchni oraz są bardzo przydatne 
do wycinania znaczników w drzeworycie 
traconym. Kiedyś próbowałem używać 
takich dłut jednak uważam, że standardowe 
typy tych narzędzi gwarantują uzyskanie 
znacznie lepszych efektów. 

Mój projekt dłuta pragnę udostępnić innym twórcom. 
Wyprodukowałem dwa rodzaje dłut do kropek, które 
można nabyć bezpośrednio u mnie. 
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Testy dłut różnych 
producentów

Jakie dłuto wybrać?

Jeśli już wiesz czym powinno się charakteryzować dobre dłuto, możemy przejść 
do porównania różnych typów i producentów tych narzędzi. Postanowiłem skupić się 
na kilku konkretnych markach dostępnych na rynku oraz dłutach no name. Jednak 
podkreślam, że porównanie będzie jedynie moją subiektywną opinią opartą o wieloletnie 
doświadczenie. Nie mam na celu ani promocji żadnego z opisanych dłut, ani ich krytyki. 
Zależy mi jedynie na wskazaniu konkretnych faktów na temat jakości narzędzi, które mam 
nadzieję okażą się dużym ułatwieniem w doborze odpowiedniego dłuta, służącego w pracy 
twórczej przez długi czas. 

Nie jestem w stanie oczywiście zrecenzować wszystkich dostępnych na rynku narzędzi, ale 
w przyszłości planuję poszerzać i aktualizować na bieżąco ten rozdział o kolejne wpisy. 
Obecnie skupię się na tych dłutach, które osobiście posiadam oraz kilku ogólnie dostępnych 
i dość popularnych modelach. W tym celu stworzyłem 3 odznaki jakości, które będę 
przyznawał danym modelom: OMIJAJ, DOBRY WYBÓR, MAJSTERSZTYK.



OMIJAJ - czyli najsłabsze dłuta
Testy dłut różnych producentów

Dłuta, które określam jako słabe niestety należą do podstawowej oferty większości sklepów 
plastycznych. Ma to swoje proste uzasadnienie w postaci atrakcyjnej ceny. Tak, jak wcześniej 
wspominałem dłuta te najczęściej są słabo zaprojektowane i wykonane z niskiej klasy 
materiałów. Oczywiście każdym dłutem można wyciąć rysunek w matrycy, nawet tym 
najgorszym, jednak wysiłek jaki trzeba w to włożyć może spowodować, 
że po prostu znienawidzimy technikę linorytu już przy pierwszej próbie. W ostateczności 
dłuta te mogą być używane przez osoby początkujące lub nieprzykładające dużej wagi 
do komfortu pracy i efektów końcowych. Dłutami z tej kategorii najwygodniej wycina się 
w matrycach miękkich i gumowych, w przypadku matryc twardych wycinanie staje się 
istnym koszmarem.  



Dłutka z wymiennymi końcówkami
Do dłut słabych zaliczam w pierwszej kolejności dłutka z wymiennymi końcówkami. 
Są to bardzo popularne dłuta w skład, których wchodzi plastikowa rączka i szereg 
wymiennych końcówek, które w zależności od potrzeby można wymienić i samodzielnie 
zamocować na rączce. Generalnie w mojej opinii są to jedne z najgorszych dłut z jakimi 
miałem do czynienia, więc jeśli nie chcesz zrazić się do linorytu omijaj je szerokim łukiem. 

Praktyczne rozwiązanie, 
w przystępnej cenie

Jakość ostrza - wykonane 
z bardzo miękkiej stali lub blachy
Niezwykle szybka utrata ostrości
Słabe właściwości tnące
Problematyczne ostrzenie 
Nie należą do najtańszych pomimo 
słabej jakości - średnia półka cenowa
Krótkie i małe ostrza
Możliwość zgubienia wymiennych 
ostrzy - wiem to z doświadczenia

Zalety

Wady



Dłutka z podłużną rączką
Kolejnym typem dłut, które uważam za niezbyt udane są to dłuta z plastikową, 
podłużną, czarną rączką lub bardzo długą rączką drewnianą, posiadające dość 
krótką klingę. 

Niska cena
Łatwa dostępność na rynku

Niejasne pochodzenia dłut - brak 
oznaczenia producenta
Ostrza wykonane ze słabej 
jakości materiału
Nieestetyczne wykonanie rączki 
i klingi
Bardzo krótka klinga
Niewygodny kształt rączki

Zalety

Wady

Podczas zakupów sprawdź koniecznie czy dłuta są związane 
z jakąś konkretną firmą. Jeśli na narzędziu nie ma żadnej 
informacji o jego pochodzeniu, jest to pierwszy sygnał 
ostrzegawczy. Często to właśnie dłuta słabej jakości nie są 
w ogóle oznakowane, przez co nie jesteśmy wstanie 
sprawdzić, kto jest ich producentem.



dłuta flexcut

Część dłut, ze względu na ich jakość, klasyfikują się gdzieś pomiędzy tymi słabymi, a 
majstersztykami. W wielkim skrócie są całkiem dobre i możemy za ich pomocą z powodzeniem 
wycinać nasze grafiki. Ich ostrza wykonuje się ze stosunkowo dobrych materiałów, a 
naostrzenie takich dłut nie sprawia trudności. Jednak trzeba je częściej ostrzyć, aby zachować 
właściwości tnące. Z takimi dłutami możemy wycinać w różnych matrycach, i miękkich, i 
dość twardych, choć w przypadku bardzo twardego linoleum dłuto musi być maksymalnie 
naostrzone, aby nie sprawiało problemu.

fotograf: Laura Bell

Wygodny, choć nietypowy kształt rączki
Możliwość wymieniana ostrzy 
Całkiem dobre właściwości tnące

Nietypowy kształt klingi - przy rączce szeroka, zwężająca się przy ostrzu
Wykonana najprawdopodobniej z giętej blachy

Zalety

Wady

DOBRY WYBÓR - czyli średniaczki
Testy dłut różnych producentów

Dłuta, które bardzo zaskoczyły mnie swoją nietypowością i m.in. dzięki temu oceniam je 
bardzo wysoko, produkowane są przez firmę Flexcut. Niestety nie miałem okazji pracować z 
nimi dłużej, ale postaram się dokładnie opisać swoje pierwsze wrażenia. 

Na temat wytrzymałości dłuta Flexcut nie mogę wiele powiedzieć ze względu na krótki czas 
użytkowania. Pomimo, że moje pierwsze odczucia były pozytywne, chciałbym ponowić ich 
testy i w związku z tym, jeszcze w trakcie pisania tego e-booka, zamówiłem 2 dłuta tej firmy. 
Obiecuję zrobić aktualizację po dłuższej pracy z tymi narzędziami. 



Dłuta produkcji polskiej

Sądzę, że te dłuta są idealne przede wszystkim dla osób początkujących, 
ale i profesjonaliści chętnie z nimi pracują. Moim studentom zawsze 
polecam właśnie ten rodzaj narzędzi, przede wszystkim ze względu 
na ten atrakcyjny stosunek jakości do ceny.

Niska cena
Wygodna rączka, dobrze leży w dłoni - wykonana 
z jasnego drewna o kształcie gruszki
Bardzo długa, wygodna klinga - jedna z dłuższych jakie 
posiadam

Słabe wykończenie i naostrzenie końcówek 
tnących - nowe dłuto musimy sami naostrzyć
Mało dokładne wykonanie rączki jak i klingi

Zalety

Wady

Kolejne dłuta pochodzą od polskiego producenta „Przedsiebiorstwo 
przemysłowo-produkcyjne”. Mimo swojej dość niskiej ceny nie sposób ocenić 
inaczej niż bardzo pozytywnie.



Dłuta pfeil

Dłuta ocenione przeze mnie najwyżej to te, które najlepiej sprawdziły się w mojej 
dotychczasowej pracy z linorytem. Ich przewaga jest zdecydowana, cechuje je z pewnością 
dobry design i najwyższej jakości materiały, z których wykonane są klingi i rączki. W efekcie, 
klingi mają wysoką ostrość, są twarde i odporne na szybkie tępienie. Idealnie sprawdzają się 
w przypadku każdego rodzaju matryc szczególnie, gdy pracujemy w bardzo i średnio twardych 
matrycach.

Piękny design
Nieduża, dobrze zaprojektowana rączka, gwarantująca duży komfort pracy
Klinga z wysokiej jakości stopu, zachowującego wysoką ostrość na dłużej
Idealna długość klingi, niezależnie od szerokości ostrza 
Łatwość ostrzenia, dzięki dość miękkiemu materiałowi
Nowe dłuto jest idealnie naostrzone - można od razu zaczynać pracę

Wyższa cena - według mnie nie jest mocno wygórowana

Zalety

Wady

MAJSTERSZTYK
Testy dłut różnych producentów

Dłuta firmy Pfeil są jednymi z najbardziej popularnych 
na rynku narzędzi z wyższej półki. W swoim zbiorze 
dłut posiadam kilkanaście dłut Pfeila i jestem z nich 
bardzo zadowolony. To po prostu ładne dłuta, które 
idealnie sprawdzą się w rękach zarówno amatorów, jak 
i profesjonalistów. Za wyższą, ale niewygórowaną cenę 
otrzymujemy bardzo dobre narzędzie, które posłuży 
przez wiele lat. 



Dłuta kirschen

Jeszcze twardsza klinga, pozostaje 
ostra przez bardzo długi czas
Niebywale wygodna i ergonomiczna 
rączka - w kształcie gruszki, większa 
od małych rączek Pfeila
Dłuto po prostu ma „to coś”
Głęboka faza przebiegająca przez 
całą długość klingi - pozwala 
wycinać bardzo głębokie linie, 
zachowując jednocześnie ich równą 
szerokość
Idealna długość klingi w przypadku 
mikro dłutek
Nieznacznie wyższa cena od Pfeila, 
za znacznie wyższą jakość

Trudniejsze ostrzenie z powodu 
wysokiej twardości - po kilku 
próbach nie sprawia żadnego 
problemu
Zbyt długa klinga w szerokich 
ostrzach

Zalety

Wady

Obecnie numerem jeden w mojej ocenie są dłuta firmy Kirschen. To narzędzia bardzo 
zbliżone do dłut marki Pfeil, jednak posiadają kilka cech, które budują ich zdecydowaną 
przewagę. Sa to idealne narzędzie dla wszystkich - profesjonalistów i początkujących. Praca 
tymi dłutami dla każdego będzie czystą przyjemnością. 
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Podsumowanie. 
Na koniec



Wybór odpowiedniego dłuta do tworzenia linorytów jest niezwykle ważny. 
To dzięki nim, poprzez wycinanie, rysujemy na matrycy graficznej. Mam 
nadzieję, że ten tekst przybliżył Ci różne rodzaje dłut, pozwolił poznał cechy 
najlepszych modeli i zebrać informacje pomocne w doborze odpowiedniego 
narzędzia. Pamiętaj, że w pracy grafika nie ma nic gorszego od słabej jakości 
dłuta, które powoduje irytację, zmęczenie pracą, doprowadzając 
do zniechęcenia. Oczywiście początkujący mogą w pierwszych swoich próbach 
korzystać z dowolnych narzędzi, jednak na dłuższą metę może to kosztować 
spadkiem satysfakcji z tworzenia. Dlatego polecam zaopatrzyć się w dłuta 
lepszej jakości, aby nie borykać się z opisanymi problemami. Jeśli podczas 
podejmowania decyzji o wyborze dłuta będziesz korzystać z moich wskazówek, 
na pewno zaopatrzysz się w to odpowiednie, z którego będziesz zadowolony 
przez długi czas. 

Na rynku jest znacznie więcej dłut, których nie testowałem. Jeśli masz swoje 
ulubione narzędzia, pisz do mnie. Z przyjemnością postaram się je zdobyć 
i przetestować, aby rozszerzyć materiał o kolejne recenzje dłut do linorytu. 

Dobre dłuto sprawi, że praca podczas wycinania 
przemieni się w twórczy relaks i świetną zabawę. 



E-Book “Linoryt! Wszystko o dłutach do linorytu, czyli jak wybrać 
najlepsze”  to zbiór praktycznych porad, które pomogą Ci skutecznie rozwijać 
wiedzę na temat grafiki artystycznej. W E-booku opisuję narzędzia i materiały 

najlepsze do tworzenia linorytu i co najważniejsze, podpowiadam, jak 
tworzyć, aby czerpać z tego czystą radość. Przedstawiam tu sposoby pracy i 

tajniki wypracowane przeze mnie przez lata.  
  

Jeśli chcesz dowiedzieć sie więcej o grafice i linorycie oraz zobaczyć moją 
sztukę, zapraszam Cię na stronę mojego studia. Zachęcam również do 

kontaktu mailowego i w moich kanałach social media.  

pomykalastudio.com  

dowiedz się więcej

https://pomykalastudio.com
https://pomykalastudio.com
https://www.instagram.com/karolpomykala/
https://www.facebook.com/pomykala.art
https://www.youtube.com/channel/UCqn5suStJFxZk9To6vgYASA?view_as=subscriber
https://www.behance.net/karol-pomykala

