
آموزشنگارگریبررویچرم

1

2

10

عكس:عديدفيروزىساراسبزکوهیباهمكاریسپيدهفتحیهنرستان

هنر نگارگری روی چرم از دیرباز توســط اســتادان برجســتۀ این هنر در 
كشــورمان انجام می شده است و استادان بسیاری برای ترویج و کامل تر 
شــدن این هنر زحمت کشیده اند از نگارگران برجســته ایرانی می توان از 
استاد حسین بهزاد، رضا عباسی، کمال الدین بهزاد ، حاج میرزا آقا امامی 
و اســتاد محمود فرشچیان نام برد، از مبانی نقاشی ایرانی هم می توان به 

خط، نقطه، ابر، قلم گیری و ... اشاره كرد.

مواد الزم :

بهموادشیمیاییآغشته بازباشدو چرمخام؛)چرمیکهروزنههایآن
باشد.(،مرکب،کاغذپوستی،مداد،قلمموهایبسیارنازکموی نشده
گربهیاسمورویاقلمموهایشمارۀ5و4صفر،رنگهایمخصوصکار

پشت کاغذ پوستی را با مداد سیاه کنید.رویچرم)رنگهایالکلی(،پارچۀبدونپرز،رزین،الک،تینر.

مراحلانجامکار:
روی کاغذ پوستی طرح مورد نظر خود را بکشید.
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 حالل الک  تینر است و غلظت آن باید مانند ماست شل باشد تا بتواند  از 
سوراخ های ریز اسپری خارج شود.

 پس از اتمام کار حاشیه ای مناسب برای آن انتخاب کنید. 
نقاشی روی چرم را می توان روی کیف، کفش، و لباس چرمی انجام داد.

کاغذ پوستی را روی چرم بگذارید و با انگشت روی طرح بکشید 
تا بر اثر فشار دست، طرح روی چرم منتقل شود این عمل باعث 

گردش راحت تر قلم موی روی چرم نیز می شود.

مرکب را با راپید روی طرح منتقل شده بکشید و قلم گیری 
ابتدایی را انجام دهید.

پس از پایان طراحی، با پارچۀ بدون پرز رزین را به صورت قشری 
و مالیم روی قلم گیری ها و کل پوســت بزنید. صبر کنید تا رزین 
کاماًل خشک شود و قلم مو بتواند به راحتی روی کار  گردش کند.

برای نقاشی روی چرم از رنگ های الکلی استفاده می شود که 
و  را رنگ کنید  بی بو است. قسمت های مختلف  تینر  آن  حالل 

قلم گیری نهایی را انجام دهید.

نکته:درقلمگیریدقتکنیدکارتانلکهنشودو
مجبوربهلکهگیرییارنگگذاریمجددنشوید.

در آخرین مرحله، الک را با تینر رقیق کنید و روی کار اسپری کنید  تا 
هم موجب پوشش و ثبات رنگ ها و هم باعث پختگی آن ها  شود.
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