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 لَم ال نتعلم الرسم والتلوین؟  
 

 الزھور
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 .ومن أعرق وأجمل الفنون في الرسم، ھو فن الرسم على الحائط، نترككم مع الصور المذھلة
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  الرسم باوراق الشجر

یمكنك عمل دیكور خریفي جمیل لمنزلك باستخدام 
الطباعة بواسطة أوراق الشجر على األثاث و الجدار و 

  ..القماش
إن الحصول على طقم كامل من األدوات من صنع یدیك 

بھذه الطریقة لن یكلفك كثیرًا و سیعطیك نوع من 
 . التمیز عن غیره

 
  :األدوات

 )المستخدم في اللوحات المدرسیة (  لوح فلین  -
 )الشكل حسب الرغبة (  ورق شجر حقیقي  -
   صمــــــــــغ أو شریط الصق -
   ألوان أكریلیك أو زیتیة -
   قلم رصاص -
   فرشاة تلوین -
 )مشرط صغیر ( سكین األعمال الیدویة - 

 
 : الطـریـقـة

ضعي ورقة الشجر فوق الفلین وحددي شكلھا علیھ . 
  .بقلم رصاص

 .اقطعي الشكل بحرص مستخدمة سكین األعمال الیدویة. 
 

استخدمي الصمغ في لصق ورقة الشجر األصلیة  .
  .بمثیلتھا من الفلین

عند لصق الورقة على الفلین اجعلي الوجھ الخشن  .
للورقة من الخارج حتى تعطي التعرجات الطبیعیة في 

  . ورقة الشجر التأثیر المطلوب
ادھنى الورقة باللون المفضل كدرجات البني و األصفر  .

  . ، واستعدي للطباعة بالتجربة على ورقة خارجیة
بحركة ثابتة لیدیك اطبعي على الخام أو الحائط اضغطي  .

  .جیدا دون التحریك یمین أو یسار
بواسطة الفرشاة املئي الفراغ بضربات خفیفة لتعطیھا  .

 الشعور بالحقیقة
كرري ھذه العملیة في كل مرة للحصول على أوراق . 

یمكنك عمل طقم كامل في ، الشجر بشكل إطار او حزام 
الحمام  عن طریق الطباعة على الحائط و الستارة و 
المناشف و إكسسوارات الحمام ویصبح لدیك دیكور 

 .خریفي حالم
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  ......طقم رومانسي

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كاسات زجاج سادة

 قارورة زجاجیة سادة
 ورق مقوى مقطع بشكل قلوب

 ....قلم تحدید الزجاج
 

  ...الطریقة
 ونلصق فیھا القلوب بس بالصق الشریط لسھولة نزعة... حضر الكاسات والقارورة. 
 فضي ... ذھبي... وردي ... ممكن أحمر... وإختاري اللون ... نحدد على القلوب بالقلم  .
 .ونستخدمھا وقت اللزوم... ننزع القلوب ونجفف الكاسات والقارورة .
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 ..فن جمیـــل وسھل ولكنھ یحتاج إلى ممارسة للوصول إلى اإلتقان

 .ورق الكاربون لنقل الرسم# رمل ملون # فرشاة عریضة#كاتر للتقطیع # ورق البولیفان: نحتاج إلى •
 

ننقل الرسم فوق البولیفان ونقوم بتقطیع الجھة التي نریدـ تلوینھا مستعملین الكاتر برفق حتى ننزع أول   •
ورقة فقط ثم نقوم بذر الرمل نضغط قلیال باإلصبع ونستعمل الفرشاة لتمربر الرمل على كل المساحة 

وھكذا نعید الطریقة مع كل لون ثم لم یبقى لنا سوى الورنشة ووضع الصورة داخل ...المراد تلوینھا 
 برواز

بامكانك استعمال أي ملون لوعندك ألوان الزجاج فھي جدـمناسبة نقوم أوال بغسل الرمل ثم :  تلوین الرمل •
  نضیف لھ قطرات من الملون نقوم بتحریكھ نتركھ ینشف فوق الورق البني مثال أوورق الجرائد

 الرمل األبیض یستحسن شراؤه
  استعمال الورق المخصص للرمل بل الغراء وستكون النتیجة جمیلة أیضًاممكن عدم •

  الرسم باستعمال الرمل الملون

 یتبع في الجزء الثالث
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