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ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﺮﻧﮓ ﻣﺎده ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﻄﻊ ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی دارد.

آﺑﺮﻧﮓ ﯾﮏ ﻣﺎده اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره اﺳﺖ .ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی آﺑﺮﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ
اﺳﺖ از ﺣﻞ ﮐﺮدن رﻧﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی رﻧﮓ در آب ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﺮﻧﮓ ﻣﺎده ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
و ﯾﺎدﮔﯿﺮی دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر ﺳﻔﯿﺪی ﮐﺎﻏﺬ از ﻣﯿﺎن رﻧﮓﻫﺎ ،ﺑﻪ آن درﺧﺸﺸﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
 .۱ﻗﻠﻢﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ

داﺷﺘﻦ ﻗﻠﻢﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﻧﻘﺎﺷﯽ -ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ -ﺳﺎﯾﺰ ﻗﻠﻢﻣﻮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ رد ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﻠﻢﻣﻮﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ  ۰۰۰ﺗﺎ  ۶را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺎ از راه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺳﺎﯾﺰ ﻗﻠﻢﻣﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻠﻢﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺟﺰﯾﯿﺎت رﯾﺰی ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .۲رﻧﮓﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ آﺑﺮﻧﮓ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .رﻧﮓ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن زرد ﯾﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺪی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﻟﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از رﻧﮓﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن را
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ .ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﺪام را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ.
 .۳ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﺸﮏ و ﺗﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ دو ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد :ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺮ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم آﺑﺮﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آب اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﯿﺮﮔﯽ و ﺷﺪت رﻧﮓ در ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﺎ ﻣﯿﺰان
آﺑﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .راهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ وﺟﻮد دارد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ راهﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
 .۴از ﺗﯿﺮه ﺑﻪ روﺷﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ

دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ از روﺷﻦ ﺑﻪ
ﺗﯿﺮه ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ روﺷﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ ﺷﺪت رﻧﮓ را ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ از ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
 .۵ﺑﻪ ﺣﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻌﺒﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﻮﻟﻪ ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺖ .ﺣﻮﻟﻪ ﮐﺎﻏﺬی
ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﭘﺎکﮐﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺮای آﺑﺮﻧﮓ دارد .از ﺣﻮﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺟﺰﯾﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺮای اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ رﻧﮓ در ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪﻧﺪ.
 .۶ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺎﺷﯿﺪن رﻧﮓ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ

ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﺷﯿﺪن آﺑﺮﻧﮓ روی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻬﺮه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن آب ﯾﺎ ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻌﻠﻖ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
ﻗﻠﻢﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﺷﺴﺖ و اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .از اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮﻫﺎی ﻗﻠﻢﻣﻮ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺑﮑﺸﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ روش ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ روش را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
 .۷ﭼﮕﻮﻧﻪ از  bloomingاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟

ﯾﮏ راه ﺧﻮب ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ رﻧﮓﻫﺎ در ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از  Bloomingاﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ آب ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ و روی ﮐﺎﻏﺬ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻮی ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﯿﺲ اﺳﺖ ،رﻧﮓ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان آب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﮓﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ رﮔﻪﻫﺎی ﻇﺮﯾﻔﯽ از ﻧﻔﻮذ رﻧﮓﻫﺎ در ﻫﻢ
رخ داده اﺳﺖ.

 .۸ﺑﺎﻓﺖ درﺳﺖ را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ

ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﮐﺎﻏﺬ زﺑﺮﺗﺮ و ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ در ﮐﺎر ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﺧﺺ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﯾﮑﯽ
از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﻃﺮاﺣﯽ اﺟﺴﺎم و ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﺸﮏ و ﺗﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .۹ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﺸﺎر دادن رﻧﮓ

وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺑﺎﻻ دارﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن آب روی آن ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻧﻮر ﯾﺎ ﻟﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .از
ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﺑﺎ رﻧﮓ و آب ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ رﻧﮓ روی ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮ رﻧﮓ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺮ ﻣﻘﺪاری از رﻧﮓ را از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﺮدارﯾﺪ .ﻣﻘﺪار ﺣﺮﮐﺖ رﻧﮓ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﮑﯽ ﻗﻠﻢ ﺷﻤﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دارد.
 .۱۰ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻻﯾﻪﻫﺎی رﻧﮓ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﺑﺮﻧﮓ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ روﻏﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ رﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر آرام و ﺗﺪرﯾﺠﯽ روی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رﻧﮓ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ .ﯾﮏ رﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و آن را روی
ﮐﺎﻏﺬ ﺑﮑﺸﯿﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ روی آن رﻧﮓ دﯾﮕﺮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻧﮓﻫﺎ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ
دارﻧﺪ ،رﻧﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﻧﭽﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ رﻧﮓ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﮓﻫﺎی زﻧﺪهای ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ده ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

