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 یاموزش رنگ زدن با رنگه سلولز

 و مواده الزم  لیوسا 

 سمباده زبر

  ستیوب ستیسمباده پوستاب دو 

 یفور یرنگه سلولز

  لریک 

  (ستیداره وگرنه اصال الزم ن یضدگ ای یکه چوبتون کندگ هیدر صورت نیچسب چوب خاک اره ا شیده هزار)مل سر نریت عیما

 دیکن رو با کاغذ پر تایبعد داخله کاب نیاریکارو در ب یو دسته ها راقی دیاول با دیصورته که شما با نیاف به ا یرنگ زدنه ام د نحوه

بعد با سمباده   دیرو کار بزن 021دست  سمباده زبر هی دیو کنار بزار نیاریوکشوها رو در ب دیکن یداخلشو خال لهیوسا دیخوایآگه نم

 . ۲۲۲پوستاب 

 یبه برس رسهیکار دوستان نوبت م نیبعد از ا نیریدستمال خاکه چوب رو بگ هیکارتون گرفته بشه و با  یزیتا ل دیسمباده بزن کارو

و ودو قاشق خاک اره نرم الک شده و  شیسر یقاشق غذا خور هیکاردک مل  هیسوراخ هستش  ای یکندگ یچوب آگه چوبتون دارا

شک شد بتونه خ یوقت  دیداره بتونه کن ازیرو که ن ییکاردک محلها سهیش و بعد با لدیبساز بو با آ دی زیچسب چوب برقاشق  هی

ظرف  هی ده هزار رنگتون رو داخله یفور نریو ت دیاستفاده کن یاز رنگ سلولز دیبا  رنگ کردنه کار که شما با دیکارو سمباده نرم بکش

 دیکنیبهش اضافه م نریو آنقدر ت دیزیریم

شگ وبعد چپ و راست  رنگ زود خ دیرنگ کن نییبه رنگ کردن  از باال به پا دیبشه مثله دوغ بعد با غلتکه رنگ شروع کن قیرق که

 یجاها هیکه کامل پوشش بده کارتون روبرا دیآنقدر تکرار کن دیکنیهست بعد دوباره رنگو تکرار م یفور نریچون رنگ داخلش ت شهیم

 رنگ زدن  بعد از اتمام رنگ و گذشت هیبرا دیاز قلمو استفاده کن دیاز غلتطک استفاده کرد با شهیکمه و نم یکه دسترس

 دمنیبه کار بزن و با غلتطک دیده هزار مخلوط کن نریرو با ت  عیما لریاکی  دیسترسفیپل میمقاوم شدن رنگتون ن هیشدنه کار برا وخشگ

 جهیو مقاوم ودر آخر  از نت کارتون براق هم بشه شهیکار باعث م نیا دیاستفاده کن عیما لریک شما هم بهتره  کنمیاستفاده م عیما لریک

 دیکارتون لذت ببر

رنگ کردن  یرنگ برا نیاز ا تونندیو درب و کمد و......       م زیتا م نتیاف،  کاب یاز جنس ام د یززززیرنگ کردن هر چ واسه

 .کنهیتر م یکارها رو بازار  یرنگ سلولز  ستفاده کننچوب ها ا
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 مرحله: ۷خام در  یچوب لیوسا یزینحوه رنگ آم

 

 .ردیراحت تر صورت گ دهیچیپ یبه قسمتها یتا دسترس دییجدا نما لیرا از وسا یاضافه ا زیو هر چ رهیفلز، دستگ دسته،

 . دیرا کامل سنباده بزن سطح

 یمخف یبه همه گوشه ها و قسمتها یتا به راحت دییسنباده استفاده نما یباشد از پدها یم رمعمولیشکل و غ یمنحن ییقسمتها اگر

 . دیابی یدسترس

 باشد. یدرجه م ۲۲۲ ،یسنباده زن یآل برا دهیا درجه

 بلند نشود. افیتا پرز ال دیسنباده بزن یوجود دارد، آن را سطح یگره ا اگر

 از گرد و غبار شود. ینموده تا عار زیرا تمچوب  سطح

 .دییاعمال رنگ فراهم نما یرا برا نهیو زم دیمرطوب، منافذ چوب را بپوشان یطهایدر مح مریپرا کیاستفاده از  با

 .دیمات باشد؛ بهتر است از سطح مات شروع کرده و کم کم به سمت براق برو ایسطح چوبتان براق  دیخواه یم دیستیمطمئن ن اگر

 دیاعمال کن یدو دست رنگ بسته به دستورالعمل رنگ مصرف حداقل

 هستند و در برابر آب و رطوبت هم مقاومت هستند میو قابل ترم کنندیکه پوسته نم دیمخصوص چوب از مو استفاده کن یرنگ ها از

بهم  یرتباطا نیرج داخل چوب بنابر اپر کردن خلل و ف یاما بتونه برا شهیبهتر رنگ به سطح چوب استفاده م یچسبندگ یبرا مریپرا

 ندارند

  دیب بتونه داشت بزن ازیچوب ن اگر

 دیبزن مریپرا حینه که طبق توض اگر

 معروف هستش دیاز مارک مو استفاده کن دمیم شنهادیمن پ ازتونیمورد ن رنگ

 هیقب یول شهیعنوان رنگ جذب چوب نم چیبه ه گهیسه دست د تینها ایاز مو بعد از دو دست  یرنگ ها دیکنیاز مو استفاده م اگر

 مشخص باشه دیاستفاده کن دیخواهیکه م ینوع رنگ دیبا گهیمراحل د ای یکار لریرنگ ها مراحل مختلف دارند از جمله س

 ۲/۱.هر دیاز محلول آب و نرم کننده پارچه استفاده کرده و قلم موها را در آن حرکت ده د،یکن زیخود را تم یقلم موها نکهیا یبرا

 دهندیم لیتشک یآب، محلول مناسب تریل ۴نرم کننده پارچه با حدود  مانهیپ
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 بشورن نریروغن با ت هیاب، قلمو با اب بشورن اگر رنگ پا هیرنگ پا اگر

 مو قلم

با  یقلم یرنگ روغن یو برا دیاستفاده کن یمصنوع یبا مو ییاز قلم مو دیبا کیرنگ پالست یدارد. برا تیاهم اریقلم مو بس جنس

 .دیبه کار ببر یعیطب یمو

 

  یواریکاغذ د یروش اول رنگ رو

که ها و پاک کردن ل یبرا یعال یکننده  زیتمم کی یاس پ یو ت دیکن زییفسفات تم میسد یسطح کاغذ را به کمک تر ی. تمام 0

 هاست و حتما به شما کمک خواهد کرد.  یچرب

 

دن نماند .از خشک ش یکاغذ باق یرو ندهیاز مواد شو یاثر کهیطور دیکن یدستمال نمدار آبکش ایحوله  کیا . کل سطح کاغذ را ب 2

 . دیمطمئن شو یکامل کاغذ پس از آبکش

 

 یامتم دیکن یسع نیخواهند داشت بنابر ا یمنف ریشما تاث یزیرنگ آم یرو هایها و خراب ی، پارگ دیرا چک کن وارید طی. شرا 3

 . دیها را درست کن یو پارگ دیکن کدستیسطح را 

 : یواریکاغذ د یشماره دو  رنگ رو روش

 

 جال دهنده ها ایاز مواد جال  استفاده

 

 رایز دیروغن استفاده کن هیبر پا یکه از جالدهنده ها دیو به خاطر داشته باش دیسطح کاغذ بکش ی. روغن جال را بطور کامل بر رو 0

 . کندیکار رنگ را خراب م ریو سطح ز رساندیم بیه کاغذ آسآب ب هیبر پا یجال دهنده ها

 

 

ک و چ دینوار چسب بپوشان کیها را به کمک  زیدرب و پنجره و قرن یرنگ شوند مانند چارچوب ها ستیکه قرار ن یی. قسمت ها 2

 . نندینب بیآس یشده اند تا هنگام نقاش دهیکه کامال پوش دیکن
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 یاستفاده کن یرنگ اصل یساز ریجهت ز یروغن ی. از رنگها 3

 دیکه قبال ذکر شد و ل سطح مورد نظر را رنگ بزن لیهمان دل به

 

 تا کامال خشک شود دیبه رنگ اجازه ده  ·

 

 .دیو از خشک شده آن مطمئن شو دیتمام سطوح را با دقت چک کن ·

 دیطمئن شودر هر مرحله م واریو از خشک شدن د دیدرست استفاده کن ینقاش ی. از روشها 4

 خواهند داشت یبهتر جهینت طیشرا نیدر ا رایز دیاستفاده کن یینها یزیجهت رنگ آم یروغن یاز رنگها ·

 دیرا دو بار تکرار کن یزیکار رنگ آم دیکن یبهتر سع جیجهت گرفتن نتا ·

 از کاغذ د یاثر چیبدون ه دیدار بایز اریبس یشده  یزیرنگ آم وارید کی،حاال  دی. نوار چسب ها را بردار 5

 ها . یواریاز کاغذ د یاثر چیبدون ه دیدار بایز اریبس یشده  یزیرنگ آم وارید کی،حاال  دی. نوار چسب ها را بردار 5

 بتونه

ر نظر د وارید یکه برا یاز رنگ یاست که پودر مل را با مقدار نیروش ا نیشود. ساده تر هیمتناسب با رنگ مورد نظر ته دیبا بتونه

 یاما برا دیکن استفاده کیپالست ایاز بتونه روغن  کیرنگ پالست یبرا د،یکنی. اگر از بتونه آماده استفاده مدیمخلوط کن د،یگرفته ا

 استفاده شود. یاز بتونه روغن تماح دیرنگ روغن با
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 داشت دیخواه ازین یرنگ کردن کاش یکه برا ییزهایچ

 :دیکن هیو مواد الزم را ته لیوسا ،یز شروع پروسه رنگ کردن کاشا قبل

 ماسک -

 دستکش -

 یمنیا نکیع -

 کاغذ سنباده -

 یکننده کاشپاک -

 استون -

 ینوار نقاش -

 کننده رنگ یاسپر ایفرچه  -

 یقو یبتونه با چسبندگ -

 براق یلیخ یرنگ اپوکس -

 دیکن دایاطراف خونه خود پ یهااز فروشگاه دیتوانیرا م لیوسا نیا

 دیکن دایپ ییجا ای دیرنگ دلخواه بساز دیمخلوط کن دیبا مادر رنگ رنگ سف دیبا گید یرنگ ها یهستند برا دیرنگ ها سف معموال

 دیکه رنگ مخلوط کنن بسازن بعد بخر

 یرنگ کردن کاش یکردن فضا برا آماده

ط آسان است. فق یرنگ کردن کاش است. اما باز هم پروسه رتریگگ زدن، وقتنسبت به خود رن یزیآمرنگ یبرا هایکردن کاش آماده

راحل . سپس مردیصورت بگ یبه خوب دیاتاق با هیتهو ،یانجام رنگ کردن کاش نیدر ح نی. همچندیکن هیباال را ته یمنیاول لوازم ا

 :دیرا انجام ده ریز

ل بعد آماده مراح یرا برا یداشته باشد تا کاش فیضع ندهیسا کی دیمحصول با نی. ادیکن زیتم یکننده تجارپاک کیرا با  هایکاش -

 کند.

 .دیفرچه جدا کن کیسطح را با  یرو ماندهی. ذرات باقدیسنباده بکش یاستفاده از کاغذ سنباده، سطح را به آرام با
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ه کننده و ذرات حاصل از سنبادپاک تا کف دیبکش نییبه سمت پا یسطح کاش یو رو دیدستمال توالت را با استون مرطوب کن -

 کامالً جدا شوند. دن،یکش

 .دیها بچسبانآن یرا رو ینوار نقاش ای دیها را باز کنآن ایدرون اطراف  لیمحافظت از وسا یبرا -

 طرح کیکردن  انتخاب

نوار  با استفاده از نکهیا ای دیرنگ بزن کیرا  یکل کاش دیتوانیاست. شما م تیخالق شیزمان نما د؛یرا آماده کرد هایکه کاش حاال

 دیکن جادیا یهندس یهاطرح ها،یبا توجه به شبکه کاش ایو  دیراه خلق کنطرح راه کیچسب 

 .دیرا رنگ کن هایبدون خطا و آسان، کاش ر،یز یهااست. با انجام گام یزیآمشده، زمان رنگ لیتکم یکه مراحل قبل حاال

 ود.تا بتونه خشک ش دیحداقل سه ساعت صبر کن ی. قبل شروع رنگ کردن کاشدیبمال هایسطح کاش ینازک بتونه رو هیال کی -

. دیکننده استفاده کن یتر از اسپربزرگ یهاکوچک از فرچه و قسمت یرنگ کردن فضاها ی. برادیدلخواه خود را بزن یرنگ اپوکس -

 راحت تر هستش(  دی) بهتر از غلطک و قلمو استفاده کن

خشک کردن از پنکه  یبرسد. برا هایکه نم به کاش دیمدت اجازه نده نیتا رنگ خشک شود. در ا دیساعت صبر کن ۲۴قل حدا -

 استفاد

 .ندیرنگ بنش یگردوخاک رو شود؛یباعث م رایز دیخشک کردن از پنکه استفاده نکن یبرا

 .دیا کنجد یو به آرام اطیآن را با احت د؛یااستفاده کرده یاگر از نوار نقاش -
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 رنگ کردن انواع فلز ها:

 و گرد و غبار پاک کرد  یو چرب یو زنگ زدگ دیاز مواد زا دیسطح فلز با یزیقبل از رنگ ام

 ( گمینم ادی)سند بالست کارش ز  شهیفلز انجام م یو سنمباده ها یمیکار توسط سندبالست و برس س نیا که

   دیریفلز بگ یو سنمبادها یمیس برس

 نریت ایو  نینزب یبعد با حالل ها ردید غبار بگبعد دوبار گر دیسنمباد بزن ای یمیو بعد سطح برس س دیتمام سطح دستمال بکش اول

 چوب بهش وصله( کنهینم تیبهتر دستو اذ دیریبگ یمیکل سطح کار شتشو بده )برس س

گ مناسب محلول ضدزن ییایمیکه ساختار ش دیکن دایپ نانیو اطم دیبهتر، از ضدزنگ استفاده کن یرسازیز یو برا یزیاز رنگ آم قبل

 داشته باشد(. یهمخوان د،یکنیکه انتخاب م یفلز شما باشه )و با رنگ

   دیه کنرنگ روغن استفاد ایو  یتر بشه  از رنگ سلولز یداشته و بازار  شتریدوام ب نیخوایاگر م دمیم شنهادیمورد نظرتون من پ رنگ

 .دیکم کم اضافه کن  قیرق یلیباشه نه خ ظیک نه غل دیانقدر ب رنگ اضافه کن یده هزارفور نریت
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 قفس

قلم مو از غلتک رنگ با  یکار به جا نیا ی. برادیانجام ده وارهاید یزیسقف را قبل از رنگ آم یاست که کار نقاش نیکار ا نیبهتر

 کندیاستفاده م میدسته قابل تنظ

 نیا جهت بر عمود دوم دست و -پنجره مانند–نور اتاق  یکه دست اول در جهت تابش نور منبع اصل دیدو دست رنگ به سقف بزن و

 صورت باشد(.  نیبه هم دیبا یزیجهت رنگ آم زینور است )با قلم مو ن

 نیچن یکه برا شهیم شنهادیداشت. پ دیخواه ازین یشتریدرصد رنگ ب ۱۱تا  ۱۲بافت است، حدود  یسقف منزل شما دارا اگر

 . “دیداشته باش یتر کنواختیوشش تا پ دیاستفاده کن یاز غلتک ابر یسقف

 زد دیبه سطح مورد نظر خواه یشتریکمتر، رنگ ب یشما با صرف انرژ بیترت نیا

شک شدن است اما پس از خ یآب ای یصورت یکه هنگام نقاش کنندیم دیتول یبیرا با ترک دیکنندگان رنگ، رنگ سف دیاز تول یا عده

 کی یتا در زمان نقاش کنندیکارآمد هستند چون به آنها کمک م ارینقاشان تازه کار بس یرنگها به خصوص برا نی. اشودیم دیسف

 .تمام سطح از رنگ مطمئن شوند نشد دهیکامال از پوش د،یسطح سف
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 اف  یرو چوب و ام د یرنگ کار

🅰️کیاکرول 

  یرنگ کن کیبا اکرول یخوایم اگه

 ه که رد قلم نندازهحتما قلموت نرم باش دیبا

 بشه دیدست حداقل رنگ با ۴ یال ۳

 نشه یآبک یلیحواست باشه که خ هیبشه کاف دهیمثل ماست چک یشل کن یتونیآب م کمیبا  ظهیغل یلیرنگت خ یاحساس کرد اگه

 کارت خشک شد کامل  نکهیاز ا بعد

 براق بشه کمیو  یکن یریهم بعدش گردگ یرنگ نپره بتون نکهیا واسه

 حل کن  یفور نریجال رو با ت روغن

  یو روغن یفور میدار نریکن که دو نوع ت توجه

   یریبگ یفور دیبا که

 قلم بزن به کارت  هیکن باهم با  قیرو رق نریروغن و ت بعد

 مواظب

  شهیاگه خشک بشه زرد م ینکن ادیقسمت رو ز هیباش که  مواظب

 کل کار  کنهیم تیدست هم کفا کی

بزن که بدون گرد و خاک و پرز باشه چون  ییجا هی ادیدر ب زیتم نکهیواسه ا یروغن جال بزن یخواست نکهیاز همه مهم تر ا فقط

 .کنهیم فیکارو کث شهیبه خودش بعد خشک م رهیگیم
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 رنگ روغن

 در مورد رنگ روغن 

 براق  ایها اماده اشو دارن فقط ازشون بپرس که مات هستن  یرنگ روغن رنگ فورش

  شهیکنده نم گهیبچسبه چون اگه بچسبه خشک بشه د ادیقلموت حتما نرم باشه که موهاش در ن بعد

 به کار  رهیگیزودتر رنگ م کیروغن هم از اکرول رنگ

  شهیبعد زشت م شهیحواست باشه که شره نکنه چون خشک م یلیخ یلیمورد رنگ روغن خ در

  یسمباده بزن شهینم یاما رنگ روغن یصاف کن یسمباده بزن یتونیشره کنه. م کیاکرول یوقت یول

 کیمثل اکرول ستین تیبه تثب یاجیاحت گهیاز رنگ روغن هم د بعد

🅱️یسلولز 

 چون شهیبشه ، رنگ زود خشک مکه مثل دوغ  یزیبر نریبه قدر ت یمخلوط کن دیهزار با ۱۲ یفور نریکه با ت شهیهم م یسلولزرنگ

  دیکنیبعد تکرار م یسر شهیخشک م یزاریم نی، هر دست که زد نرهیداخلش ت

کار  نیرو کار ، ا نیبا غلطک بزن دیهزار مخلوط کن ۱۲ نریرو با با ت عیما ریکل ای دیاستر سف یپل میکه کارتون کامل رنگ شد ، ن بعد

 مقاوم شدن رنگ و براق شدنش هست یبرا

 شهیم یقبل یتر از روش ها یروش بازار نیا

 

 

 که راحت تره  شهیم شنهادیپ یاف رنگ سلولز یام د یبرا

 بعد با سمباده پوس نیاف اول با سمباده زبر روشو بکش ید ام️✳️✳

 که راحت تره  شهیم شنهادیپ یاف رنگ سلولز یام د یبرا

بعد  دیکن زیبا دستمال گردشو تم نیروش بکش ۲۲۲پوستاب بعد با سمباده  نیاف اول با سمباده زبر روشو بکش ید ام️✳️✳

 ️✳️✳دیرنگ بزن
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  ،یبرش فن ای عیتقط ی( به معنDecoupage: یلغت  )به فرانسو ی دکوپاژ

 

 رشد کرده یسینو لمنامهیو ف نمایاصطالح تو صعنت س کیدر اصل  دکوپاژ

 و.... شد  زیبه دکوپاژ مو و م لیتبد

 

 مینسطح کامال رنگ ک کی ستین یازین یحتم یعنی   ستیمستلزم استفاده از انواع رنگ ها ن یصرفا و حتم یا لهیهر وس دکوپاژ

وشش پ رهیو غ یرنگ یو پارچ ها یزریل نتیروش با دستمال سفر طرح دار و دستمال طرح دار و ترانسفر و کاغذ کادو و پر میایبعد ب

  میبد

 

 پنج و چسب یشده با اب و چسب ام د قیرنگ رق یچسب چوب ب  دیکارها انجاممم بد نیبدون رنگ زدن ا دیتونیم

  گیمقام د یپنج و چسب ها یبا اب و چسب ام د شده قیرنگ رق یب

  کنهیکارو زرد م رانیا لریک  کنهیزرد نم یخارج ریکل اسپر

  کننیزرد نم  شیو وارن ستالیو کر زیگل تیمیالت

بعد دکوپاژ  دیرنگ کن یروغن یاز رنگ ها دیتونیم دیاستفاده کن نشیگیهر مدل ک م کیلیاکر کیاز اکرول یحتم ستین یازین صرفا

 شنیخود بخود زد اب م یرنگ روغن دیکن

 دینرم بدون فشار اوردن واسه رنگ زدن استفاده کن قلمو

 مو قلم

با  یقلم یرنگ روغن یو برا دیاستفاده کن یمصنوع یبا مو ییاز قلم مو دیبا کیرنگ پالست یدارد. برا تیاهم اریقلم مو بس جنس

 به کار ببر یعیطب یمو

 .دیبه کار ببر یعیطب یبا مو یقلم

 واسه رنگ کردن   یابر بصورت ضرب و

 شنیب مرور زمان ضد اب م  دیگیک م یهر مدل کیاکرول کیلیاکر یرنگ ها گهید زیچ کی


