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مقدمه مولف
شما به زودی از اینکه می توانید لوازم منزل، پارچه ها و اثاثیه تان را با كمی رنگ و اندكی تخیل 
تغییر دهید، شگفت زده خواهید شد. آیا شما یک گلدان زیبا را دوست دارید و یا می خواهید نمایی 
رگه دار روی قاب پنجره اتاق ایجاد كنید، رنگ آمیزی تزیینی بسیار ساده است، طوری كه با یک 

بار انجام آن، این كار را به خوبی یاد می گیرید. 
ای��ن كتاب با معرفی مواد، توضیح دادن تفاوت بین بتونه ه��ا، وارنیش های اكرلیک، لعاب های 
ت��رک دار، رنگ های امولس��یون، واكس ها )موم ها( و دیگر موادی ك��ه در مراحل پایانی كار از 
آن اس��تفاده می كنیم شروع می شود، س��پس تمام ابزارهایی كه به هنگام كار به آنها نیاز دارید 
همچون سمباده ها، قلم موها، اسفنج های طبیعی، غلطک های رنگ، شابلون و برس های بزرگ 
و ش��انه های پالستیکی را به شما نش��ان می دهد. در این كتاب روش های عمده رنگ آمیزی با 
س��اده ترین حالت هر نما، توضیح داده شده اس��ت، كه این كار شامل كار با اسفنج، سفیدكاری 

كردن، رنگارنگ كردن و لعاب ترک دار است. 
قسمت اصلی كتاب شامل بیش از بیست وپنج كار خالقانه است كه هر یک روی یکی از اشیای 
خانه متمركز ش��ده اس��ت. این كتاب برای همه افراد در هر مرحله از مهارت و توانایی مناسب 
است و تمام كارهای ساده مانند پایه آباژور اسفنجی شده تا ایجاد كارهای بسیار پیچیده ای مانند 
پرده رنگارنگ، همچنین بیش از چهارصدوپنجاه عکس رنگی، كه هر كدام طریقه های ساخت 
و روش را به صورت جزئی و گام  به گام شرح داده است. با انتخاب این طرح ها و ایده های بزرگ 

شما خود را افسون شده در دریایی از رنگ ها می یابید. 
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پیشگفتار 
این كتاب تركیبی از آس��ان ترین و كاربردی ترین فنون نقاش��ی و رنگ آمیزی تزیینی، و همچنین 
ایده های جالبی برای كاربرد این فنون را در محیط خانه فراهم می كند. بخش اول كتاب، ش��امل 
توصیه های مفیدی درباره اصول نقاشی، چاپ با شابلون )استنسیل(، فنون چاپ و همچنین مواد و 
وسایل الزم برای شروع كار است. همچنین درباره تركیب رنگ ها، كار با انواع پوشش های نهایی، 
وارنیش ها و ساخت مهر و شابلون به وسیله شما، توصیه های روشنی ارائه شده است. بخش دوم 
كتاب، شامل بیست و شش درس و طرح اجرا شده، می باشد، در این بخش ترتیب طرح ها، از ساده 
تا پیچیده را ش��امل می ش��ود كه این شاخصه، استفاده از كتاب را برای هر سطح تجربه و توانایی 
ممکن می س��ازد. هر درس با دس��تورالعمل گام به گام و عکس هایی واض��ح از مراحل كار، كاماًل 
توضیح، و ارائه شده است كه این امر ضامن دستیابی به نتیجه ای عالی برای كار است. اگر درصدد 
نوس��ازی یا مرمت بخشی از فضا و نه تمام خانه هس��تید، می توانید از این كتاب ایده های جالبی 
بگیرید و برای تزیین اثاثیه، قاب عکس، سینی، گلدان، بشقاب، شمع و كوسن از آنها استفاده كنید. 
به راحتی می توانید با چوبی طرح دار، پاراوان رنگارنگ زیبا یا یک میز با نمای قدیمی اسکاندیناوی 
بسازید، همچنین می توانید از انواع شابلون و ُمهر دستی برای ایجاد یک بشقاب تزیینی و یا از یک 
طرح شطرنجی برای پرده مدل فرانسوی سود ببرید و یا با استفاده از تکنیک اسفنج، پایه ی آباژور 
بسیار زیبایی بسازید. شما با كمی خالقیت و احساسی شادی آفرین، سرگرم فعالیت جالبی خواهید 
ش��د و اثاثیه خانه را با اس��تفاده از درس های مبتکرانه و الهام بخش كتاب كه مطالب را به صورت 

خالصه ولی كامل و واضح بیان كرده است آذین بندی كنید.
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در این فصل شیوه های ایجاد بافت و �اهای رنگی استفاده شده در طرح ها، به ش� آموزش داده 

می شود. اطالعات جزئی، شامل ابزار و مواد مورد استفاده برای هر تكنیك به صورت مراحلی واضح 

توضیح داده شده تا به ش� برای ایجاد یک اثر خوب کمک کند، قبل از رشوع هر تكنیك، مراحل 

كار را به طور کامل بخوانید به طوری که بدانید به چه ابزار و ملزوماتی احتیاج خواهید داشت. 

مواد، ابزار و روش ها
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بتونه اکرلیک: بتونه زود خش��ک شونده و با 
پایه آب اس��ت، و برای بتونه زدن چوب تازه از 

آن استفاده می شود. 

حالل اکرلیک: این حالل به آهستگی خشک 
می ش��ود و ب��ر پایه آب اس��ت. ظاهر یک ژل 
ش��یری رنگ را دارد و هنگام خش��ک ش��دن 
شفاف می ش��ود. همچنین بافت و حالت نیمه 
ش��فافی به رنگ می افزاید و اثرات قلم موهای 

بُرسی یا اسفنج ها را در نگه می دارد. 

وارنیش اکرلیک: وارنیش اكرلیک در مرحله 
پایانی كار در حالت های مات یا براق اس��تفاده 
می شود و یا در نماهای رنگی برای درزگیری 
استفاده می شود تا در انتهای كار به سطوح دوام 
و پایداری ببخشد. وارنیش كف اكرلیک حالت 
پوش��انندگی بس��یار زیادی دارد، در نتیجه باید 

روی كف از آن استفاده كرد. 

رنگ اکرلیک هنـری: این رنگ را می توانید 
در فروش��گاه های لوازم هن��ری پیدا كنید، این 
رنگ ها از دامنه وس��یع رنگی برخوردار اس��ت 
كه می توان با كیفیت نیمه شفاف آنها، نماهای 

رنگی ماهرانه ای به وجود  آورد. 

۱. پودر رنگ دانه، ۲. رنگ های امولسیون (التکس)، 

۳. بتونــه اکرلیک، ۴. رنگ هــ²ی اکرلیک، ۵. حالل 

اکرلیک، ۶. لعاب تــرک دار، ۷. موم طبیعی، ۸. موم 

قهــوه ای، ۹. متیل الکل، ۱۰. الک قهوه ای، ۱۱. الک 

براق. 

لعاب ترک دار: این لعاب روی س��طوح رنگی 
زده می ش��ود تا هم سطح رنگ خوابیده شود و 
هم روی آن به صورت تصادفی رگه های ترک 
خورده ای به وج��ود بیاید و ظاهری قدیمی به 

سطح ببخشد. 

رنگ امولسـیون: این رنگ دارای حالتی كدر 
اس��ت و در انتهای كار به ص��ورت مات یا جال 
استفاده می شود، نوع جالدار آن روی رنگ های 
پایه بهتر اس��ت، درحالی كه نوع مات آن برای 

نماهای رنگی مناسب است. 

متیل الکل: این حالل كه رنگ امولس��یون را 
در خود حل می كند می تواند در رنگ آمیزی به 
حالت محو اس��تفاده ش��ود، این حالل همیشه 
بعنوان  یک ح��الل، رقیق كننده و تمیزكننده 

قلم مو )از الک( كاربرد دارد. 

پـودر رنگ دانـه: این پودر خال��ص می تواند 
برای رنگ آمیزی اس��تفاده، و نی��ز می تواند با 
ح��الل اكرلیک، موم براق یا رنگ امولس��یون 
مخلوط ش��ود، از این پودر معموأل برای ایجاد 

رگه های برجسته استفاده می شود. 

مواد رنگ آمیزی
اکرلیک یا رنگ امولس�یون و حالل اکرلیک مواد اصلی رنگ آمیزی هس�تند، که برای 

تكنیک های متنوع در رنگ آمیزی به آنها احتیاج خواهید داشت. 

الک: الک نوعی جالدهنده )وارنیش( اس��ت 
كه از درجه رنگ  های روش��ن تا قهوه ای تیره 

موجود است. 

واکـس )مـوم(: واك��س در طبیعت به رنگ 
قهوه ای موجود اس��ت، موم یک درزگیر است، 
همچنین موم طبیعی می تواند با پودر رنگ دانه 

تركیب شود و برای درزگیری استفاده شود.
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رنـگ اکرلیک: این نوع رنگ ها، بس��یار زود 
خشک می ش��وند و احتمال نشت رنگ به زیر 
شابلون را به حداقل می رساند. رنگ اكرلیک، 
در رنگ های متنوعی موجود است و با تركیب 
آنها، می توان س��ایه های جالب تری نیز ایجاد 

كرد. 

وارنیـش اکرلیک: وارنیش ب��رای ضدآب و 
عایق كردن سطح كار و محافظت از طرح، به 

كار می رود. 

رنگ هـای امولسـیون: رنگ ه��ای متداول 
امولسیون برای چاپ نیز قابل استفاده هستند. 
البته انواع ارزان آن را انتخاب نکنید، زیرا معمواًل 
آب زیادی دارند كه این امر، باعث نشس��ت به 

زیر شابلون می شوند. 

رنـگ پارچه: اس��تفاده از این رنگ ها همانند 
رنگ های اكرلیک است، و در رنگ های متنوعی 
نیز عرضه شده اند كه می توانید با تركیب سایه 
رنگ های مختل��ف، رنگ های دلخواه را ایجاد 
كنید. مطابق دس��تورالعمل معمول استفاده از 
این نوع رنگ، عموماً با اتو كشیدن پارچه ثابت 

می شوند و از قابلیت تحمل شست شوی روزانه 
و همچنین از دوام خوبی نیز برخوردارند. 

ورق طـال و چسـب مخصـوص آن: این 
ورق ه��ا برای ایجاد نمایی ج��ذاب و خاص به 
كار می رون��د. طرح اصلی با چس��ب ورِق طال 
چاپ، و بعد از اینکه سطح چسب كمی خشک 
شد ورق طال روی سطحی كه چسب دارد قرار 

داده می شود. 

کرم های صدفی: این رنگ های ِكِرم مانند در 
انواع رنگ های براق و صدفی از طالیی، برنزی 
تا مس��ی و نق��ره ای موجودن��د. از این كرم ها 
می توان برای جلوه دادن بیش��تر یک قسمت 
از كار و یا تمام كار، اس��تفاده كرد. می توانید با 
پارچه یا نوک انگش��ت آنها را روی سطح كار 

بمالید. 

کرم ها و استیک های پایه روغن: استیک ها 
همانند یک مداد ش��معی ب��ه كار می روند ولی 
كرم ه��ا را می ت��وان با قلم مو، پارچ��ه یا نوک 
انگشت به س��طح موردنظر منتقل كرد. از هر 

روشی كه استفاده می كنید، استفاده بیش از حد 
از این وسایل، مشکلی پیش نمی آورد زیرا این 
رنگ ها، پخش نمی ش��وند. تنها عیب آنها، دیر 

خشک شدنشان است. 

۱. رنــگ اکرلیــک، ۲. کرم هایــی برپایــه روغــن و 

کرم های صدفی، ۳. رنگ پارچه، ۴. استیک چرب، ۵. 

رنگ امولســیون (التکس)، ۶. ورق طال، ۷. وارنیش 

اکرلیک، ۸. چسب ورق طال

لوازم مورد نیاز برای چاپ با شابلون
وس�ایل متنوع�ی در چ�اپ با ش�ابلون کارب�رد دارند: از ان�واع رنگ ه�ای حرفه ای 
گرفته تا رنگ  های اکرلیک و امولس�یون )التك�س(، که هر کدام، باتوجه به خواص و 

ویژگی هایشان، نما و اثر متفاوتی به وجود می آورند. 
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جوهرها: جوهرهای برپایه آب و بس��یار رونده 
هس��تند اما می توانند به چسب كاغذ دیواری یا 
وارنیش اضافه ش��وند تا یک تركیب با غلظت 
كافی درست شود و با ُمهر از آنها استفاده كرد. 
همچنین آنها را روی كاغذ و مقوا به كار ببرید 

اما برای دیوارها از آنها استفاده نکنید. 

بتونه داخلی: بتونه را در حالت پودری خشک 
به رنگ امولس��یون اضافه كنید تا بدون نیاز به 
رقیق كردن رنگ غلیظ، رنگ امولسیون را به 

دست آورید. 

رنـگ: رنگ هایی با پایه آب مانند امولسیون و 
اكرلیک، سریع خشک می شوند، تا به كار پایانی 
ثابت و پایدار بدهند. رنگ امولسیون را مستقیمًا 
از ظرف رنگ بردارید و اس��تفاده كنید یا آن را 
با چس��ب كاغذ دیواری یا وارنیش رقیق كنید، 
برای عملکرد آن روی دیوار، این رنگ می تواند 
با آب رقیق گردد و با اسنفج یا قلم موی بُرسی 

روی دیوار زده شود: مانند سفیدكاری. 

ُمهرهـای آمـاده: ُمهرهای پالس��تیکی در 
هزاران طرح و به طور گس��ترده ای وجود دارند. 
بهترین ُمهر برای طرح هایی با مقیاس كوچک 

ُمهرهای��ی با ش��کل های ُپر از جزئیات اس��ت 
درحالی كه ب��رای دیوارها و ل��وازم منزل بهتر 
اس��ت از ُمهرهایی در اش��کال با زوایای تند و 

برجسته استفاده شود. 

اسفنج یا فوم: انواع اسفنج با میزان تراكم شان 
مشخص می شوند. برای شکل هایی با جزئیات 
زیاد، بهتر اس��ت از اسفنج متراكم استفاده شود 
كه حالت هموار و چاپ پررنگی خواهد داشت، 
اس��فنج هایی با تراكم متوس��ط یا كم، بیش��تر 
رنگ را جذب خواهند ك��رد و اثر بافت دارتری 

می دهند. 

وارنیش: برای كار با ُمهر، از وارنیش اكرلیک 
بر پایه آب اس��تفاده كنید. زیرا می تواند با رنگ 
امولس��یون ی��ا جوهر تركیب ش��ود و به بافت 
ضخامت بدهد و یک گستره از درخشش های 
مختلف را ایجاد كند. وارنیش همیش��ه از طرح 

روی مهر محافظت و نگهداری می كند. 

چسـب کاغذ دیواری: این چس��ب به شما 
اجازه می دهد رنگ امولس��یون را رقیق كنید، 
زیرا بدون این كار رنگ بس��یار رونده است و با 
ُمهر نمی توان از آن استفاده كرد، برای این كار 

ابتدا چسب را با مقدار خواسته شده آب تركیب، 
و سپس رنگ امولسیون را به آن اضافه كنید. 

۱. ورق طال و چســب مخصــوص آن، ۲. جوهرهای 

رنگی، ۳. اسفنج با تراکم کم، ۴. ُمهر آماده، ۵. اسفنج 

بــا تراکم باال، ۶. اســفنج با تراکم متوســط، ۷. بتونه 

داخلی، ۸. رنگ امولســیون، ۹. وارنیش، ۱۰. چســب 

کاغذ دیواری. 

مواد به کار بردن ُمهر
مهرها می توانند از مواد مختلفی س�اخته شوند، ش�ما می توانید با ترکیب رنگ ها و 

جوهرهای مختلف نماهایی مهیج و آراسته را به دست آورید. 
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سـمباده ها: سمباده ها، شامل كاغذ سمباده و 
سیم پشمی )فلزی( می شوند كه در انواع زیادی 
موجودند و از آنه��ا بدون رنگ  آمیزی به حالت 

محو استفاده می شود. 

قلم موهای هنـری: این قلم موها برای رنگ 
كردن جزئیات ظریف موردنیاز هستند. 

قلم موهای بُرسـی: برای رنگ امولس��یون، 
پاک كننده ها و لعاب ها كاربرد دارند و در شماره 

واندازه های زیادی موجودند. 

قلم موی بُرسی پهن مخصوص وارنیش: 
ای��ن قلم موه��ا می توانند ب��رای رنگ آمیزی و 
ورانی��ش زدن )روغن جال( اس��تفاده ش��وند و 

اغلب آنها انتخاب افراد ماهر هستند. 

نوار چسـب: نوار چس��ب انواع بسیاری دارد، 
نواره��ای كوت��اه پون��زدار، مقاوم��ت كمی در 
كارهای هنری دارند و برای خمیدگی نوارهای 
قابل انعطاف مناسب هستند، همچنین نوارهای 
خط��ی نازک برای ایجاد یک خط باریک مفید 

هستند. 

ابـزار اندازه گیری: ابزاری از قبیل خط كش، 

خط ك��ش ترازدار، گونیا )گونیای T ش��کل( و 
ش��اقول برای مش��خص كردن حدود طرح ها 

موردنیاز هستند. 

گونی: گونی بس��یار جاذب اس��ت و می تواند 
برای نماهای رنگی اس��تفاده شود، پارچه های 
كتانی همیش��ه برای پولیش زدن و رنگارنگ 

كردن كاربرد دارند. 

اسـفنج های طبیعی: این اسفنج ها در كار با 
اسفنج اس��تفاده می ش��وند، و به سبب كیفیت 
بافت شان اهمیت دارند، و برای سفیدكاری به 

كار روند. 

غلطک هـای رنگ: این غلطک های بزرگ و 
كوچک، برای ایجاد یک الیه رنگ یکنواخت 
و ب��دون هیچ اث��ر بُرس قلم مو كارب��رد دارند، 
همچنی��ن از آنها همیش��ه ب��رای ایجاد نمای 

بافت های رنگی استفاده می شود. 

شانه های پالستیکی برای طرح چوب: از 
این ش��انه ها برای ایجاد بافت رگه دار در لعاب 
رنگی استفاده می شود، وسیله ایجاد طرح چوب 
)چوب زیر گهواره( نمای رگه های چوب تازه را 

ایجاد می كند. 

قلم موی بُرسـی نرم: از ای��ن قلم مو، برای 
مخل��وط كردن رنگ ه��ا با یکدیگر اس��تفاده 

می شود. 

قلم مـوی مخصـوص استنسـیل: از ای��ن 
قلم م��و، برای رنگ آمیزی ب��ه حالت ضربه ای، 

بدون سطوح كوچک، استفاده می شود. 

ابزار رنگ آمیزی

۱. ظــرف مخصوص رنــگ، ۲. خط کش تــرازدار، ۳. 

شــاقول، ۴. دســت�ل آشــپزخانه، ۵. قلم موی برسی 

ه²ی، ۶. قلم موی برســی، ۷. قلم موی برســی پهن 

مخصوص وارنیــش زدن، ۸. قلم موی برســی بزرگ، 

۹. قلم موی برسی استنسیل، ۱۰. غلطک های رنگی، 

۱۱. دســتکش، ۱۲. برس بزرگ، ۱۳. نوار چسب، ۱۴. 

ابــزار اندازه گیــری، ۱۵. کارد حرفــه ای و مداد، ۱۶. 

وســیله مخصوص ایجاد بافت چوب، ۱۷. شــانه ها، 

۱۸. اسفنج های طبیعی، ۱۹. گونی، ۲۰. تکه پارچه، 

۲۱. سیم فلزی (پشمی) و کاغذ سمباده.

نماهای رنگی مختلف، نیازمند ابزارهای مختلفی هس�تند. بیشتر ابزاری که معرفی 
می شوند ارزان هستند و به راحتی در فروشگاه های لوازم تزیینی یافت می شوند. 
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