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İşte yapacağımız dokular..



Suluboya ile yapacağımız bu özgür, kolay

ve eğlenceli çalışmada farklı materyalleri

kullanarak değişik desenler ve dokular

elde etmeye çalışacağız. Hem sanata

doyduğumuz, hem ellerimizi çalıştırdığımız

bu keyifli çalışmada ihtiyacımız olan

malzemeler ise şöyle:

Sulu boya

Fırça

Streç film

Peçete

Suluboya kağıdı

Bardak

Su



İlk olarak streç filmimizi istediğimiz

boyutta kare olacak şekilde

kesiyoruz ve masaya yerleştiriyoruz.

Daha sonra strecin üstüne seçtiğimiz ve

sulandırdığımız renkleri dokundurmaya

başlıyoruz. Fotoğraftaki gibi dağınık

yapmanız daha güzel sonuç verecektir. :)

Birinci
Doku



Yeterince boya koyduğunuzu

düşünüyorsanız artık kağıdınızın doğru

yüzeyini strecin üstüne gelecek şekilde 

 yerleştirebilirsiniz.

Kağıdımızı streçten ayrılmayacak

şekilde ters çevirdikten sonra

ellerimizle strecin üstünde oynamaya

başlayabiliriz. İçimizden geldiğince

parmaklarımızla bastırıp streci

büzüştürebiliriz.



İşte ilk dokumuz hazır!

 



İlk dokudan farklı olan tek şey boyayı daha

fazla sulandırmak olacak. Böylelikle daha

homojen ve birbirine geçen renkler ve boyalar

elde edeceğiz.

Tamamen aynı işlemleri bu kağıda da

uyguluyoruz. Benim kağıdımdaki sonuç

böyleydi. Renkler çok daha fazla dağılmış ve

birbirinin içine geçmişti.

İkinci
Doku



İşte ikinci dokumuz da hazır!

 



Yapacağımız bu dokuyu  çiçek yapımında

kullanacağız. Bunun için ilk önce çiçeğin

gövdesini ve çimleri çizerek başlıyoruz.

Daha sonra boyayı biraz kıvamlı olacak

şekilde sulandırıyoruz. Fırçayla minik

dokunuşlar yapabiliriz. İç kısımda rengi koyu

tutup dış kısımlara doğru gittikçe tonu

açabiliriz.

Üçüncü
Doku



Daha sonra minik bir streç parçası alıp gelişigüzel

buruşturuyoruz. Renklerin çok dağılmaması için ufak bir

parça alıyoruz. İlk önce sarılardan başlayarak iç kısma

doğru minik vuruşlar yaparak resmimi bitirebiliriz.

İşte rengarenk çiçeğimiz hazır!

Üçüncü
Doku



 Üçüncü dokumuz da bizlerle!
 



Bu dokuyu elde ederken suyu bolca
kullanacağız. Sulandırmayı ayarladığım kaptan

ne kadar yoğunlukta olacağını tahmin
edebiilrsiniz. Daha sonra içinizden geldiği gibi

renk seçmek ve boyamak size kalmış.

Boyama işleminiz bittikten sonra peçeteyi
tek katman olacak şekilde ayırmanız

gerekiyor. Ayırdıktan sonra parçalayın ve çok
uğraşmadan boyaların üstüne koyun.
Muntazam olmaması daha iyi sonuç

verecektir.  Hatta büzüştürüp koyabilirsiniz.
Peçetenin her yerinin kağıda değmesine

gerek yok. :)

Dördüncü
Doku



İşte son dokumuz da 
oldu!

 



Teşekkürler!
 

Umarım Keyif
Almışsınızdır.

 
Görüşmek Üzere..


