با نام و یاد خدای مهربان

آموزش گام به گام نقاشی بر روی شیشه(ویترای)
نقاشی روی شیشه را می توان یکی از ساده ترین هنر ها برای فراگیری دانست .ویترای هیچگونه مهارت طراحی
و نقاشی نیاز ندارد .تنها چیزی که شما برای یادگیری این هنر نیازمندید ،صبر ،دقت و تمرین فراوان است .شما
باید در ابتدا ،هنگام کار با شیشه بسیار محتاطانه عمل کنید.زیرا معموال شیشه هایی که برای ویترای به کار می
روند ،نازک هستند و خطر شکستن در آنها وجود دارد .البته شما می توانید در ابتدای کار به جای شیشه از ورقه
های  OHPاستفاده کنید .همچنین شما می توانید از ظروف آماده ای که در فروشگاه هنری دات کام موجود
است استفاده نمائید.

این آموزش ،به صورت گام به گام و فقط با یک قطعه شیشه ویترای و چند عدد رنگ قابل پیاده سازی است .اگر
مایل به یادگیری این هنر زیبا هستید ،با ما همراه باشید.

مواردی که شما برای نقاشی روی شیشه نیاز دارید:
یک قطعه شیشه یا ورقه ی  OHPبه اندازه ی برگه ی A4
یک طرح زیبای پرینت شده که می توانید از اینترنت دریافت کنید.
رنگ های مخصوص نقاشی بر روی شیشه (قابل تهیه از فروشگاه هنری)
دورگیر ویترای (قابل تهیه از فروشگاه هنری)
چند تکه نوار رنگی برای قاب بندی
فویل آلومینیومی
یک دستمال پارچه ای نرم برای پاک کردن اشتباهات حین کار

آموزش عملی نقاشی روی شیشه:
گام  :1ابتدا ورقه ی  OHPیا شیشه را کامال تمیز کنید به نحوی که از هرگونه گردوخاک و آلودگی پاک شده
باشد .شیشه های مخصوص ویترای در سایز های مختلف در اکثر فروشگاه های لوازم التحریر که وسایل نقاشی

هم می فروشند ،موجود است .اگر شیشه ی ویترای را پیدا نکردید ،نگران نباشید .خودتان هم به راحتی می
توانید آن را درست کنید.
گام  :2یک طرح زیبا برای نقاشی روی شیشه ی خود از اینترنت دانلود کنید .البته کتاب هایی هم هستند که
طراحی های مخصوص ویترای را درون خود دارند.
گام  :3من یک تصویر دختر ایرانی را از اینترنت دانلود کردم و از آن یک پرینت گرفتم .مهم نیست پرینت رنگی
باشد یا سیاه و سفید.
گام  :4طرح پرینت شده را به اندازه ی شیشه ی ویترای که در اختیار دارید ،برش بزنید.
گام  :5قبل از شروع کار ،یکبار دیگر سطح روی شیشه ویترای را تمیز نمایید.
گام  :6یک تخته ی چوبی یا  MDFبردارید و طرح خود را با استفاده از جسب نواری روی آن بچسبانید.

گام  :7شیشه ی ویترای را با دقت تمام روی طرح قرار داده و با استفاده از چسب نواری ،آن را روی طرح ثابت
کنید.
گام  :8از ثابت بودن و حرکت نکردن شیشه ویترای روی طرح اطمینان حاصل کنید.

گام  :9خط های موجود روی طرح را با استفاده از دورگیر ویترای (قابل تهیه از فروشگاه هنری) روی شیشه با
دقت فراوان رسم کنید .من معموال از باالی تصویر شروع می کنم و تا پایین تصویر به رسم خط ادامه می دهم.

گام  :11در کشیدن یک خط ،دقت کنید که از ابتدا تا انتهای آن خط ،بصورت ممتد رسم شود و تکه تکه رسم
نشود.
گام  :11سعی کنید زیاد دستتان را روی دورگیر فشار ندهید.خطوط ضخیم در انتهای کار زیبا نخواهند بود.
همچنین خط های بسیار نازک هم رسم نکنید .خطوط باید به اندازه ای ضخیم باشند که رنگ از آنها عبور نکند.

گام  :12من همچنین از دورگیر های طالیی رنگ برای زیور آالت و زرق و برق های لباس دختر استفاده کردم.
این کار در نهایت به زیبایی کار می افزاید.

گام :13هرگاه کار دورگیری تمام شد ،جهت خشک شدن کار ،به آن  11الی  15دقیقه زمان بدهید.
گام  :14اگر در رسم خط ها ،دچار اشتباه شده اید ،اصال نگران نباشید و وقتی خطوط خیس هستند ،آن را پاک
نکنید .بگذارید تا خطوط خشک شوند و سپس به راحتی آن قطعه را جدا کنید.
گام  :15وقتی که خطوط خشک شدند ،می توانید کار ریختن رنگ های مخصوص روی نقاشی را آغاز کنید.
توجه کنید که شما می توانید این رنگ هارا از فروشگاه آنالین هنری دات کام خریداری کنید.

گام  :16انتخاب رنگ ها در نقاشی روی شیشه خیلی مهم است .لطفا با دقت این کار را انجام بدهید.
گام  :17اگر هنگام ریختن رنگ ها ،حبابی داخل طرح پدید آمد ،می توانید به راحتی و با یک سوزن یا یک
گوش پاک کن ،آنها را از بین ببرید.

گام  :18اگر خطوط دورگیری نازک باشند ،ممکن است رنگ ها ی مجاور با یکدیگر مخلوط شوند .همچنین
برای جلوگیری از مخلوط شدن رنگ های دو بخش مجاور ،آنها را یکی در میان رنگ کنید و پس از خشک
شدن ،ردیف های دیگر را رنگ آمیزی کنید.
گام  :19برای رنگ آمیزی پوست صورت و بدن دختر ،رنگ ویترای مناسب نداشتم .بنابر این از رنگ اکریلیک
برای آن استفاده کردم .رنگ های آکریلیک را نیز می توانید از فروشگاه هنری خریداری کنید.

گام  :21رنگ آمیزی طرح که تمام شد ،حدود  31الی  41دقیقه به ویترای فرصت بدهید تا کامال خشک شود.
گام  :21وقتی ویترای کامال خشک شد ،با احتیاط ،آن را از صفحه ی زیرین جدا کنید.
گام  :22نقاشی را برعکس کنید و آن را روی یک کاغذ سفید قرار دهید .من از نوار سیاه برای درست کردن قاب
استفاده کدوم.

گام  :23شما همچنین می توانید به جای کاغذ ،از فویل های رنگی برای پس زمینه استفاده کنید(.قابل تهیه از
فروشگاه هنری)

گام  :24نقاشی شیشه ای شما آماده است! به نظر می رسد که کار راحتی باشد .بنابر این حتما یکبار آن را
امتحان کنید و در بخش دیدگاه ها (پایین صفحه) برای ما بنویسید که نقاشی تان چجوری شد .در هنر نقاشی
روی شیشه ،می توانید از خالقیت تان بهره ببرید و هدیه های باحالی برای اطرافیانتان بسازید.
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