
 

خلق کنید.  آثار هنری زیباییشما می توانید با چاپ دستی برگ و دیگر اشیایی که در طبیعت یافت می شوند 

روع استفاده کرد. برای ش توانمیجوهر چاپ قابل حل در آب برای چاپ با برگ مناسب البته از هر نوع جوهری 

گه های درخت افرا استفاده کنید. برگ هایی که شکل جالبی دارند یا ر بهتر است از برگ های صاف مثل برگ

ان واضحی دارد نتیجه زیباتری برای چاپ می دهند. برای شروع بهتر است اول روی کاغذ کاهی و کاغذ های ارز

 تر تمرین کنید و بعد سراغ متریال گران تر بروید.

 

 لوازم مورد نیاز برای چاپ با برگ

 جوهر 

 سهکاغذ گال 

 میکسر رنگ 

 غلتک یا پد 

 موچین 

 کاغذ کاهی 

 متریال مورد نظر برای چاپ 

 

 را آماده کنید مرحله اول: جوهر و پالت



 

ا با چند قطره آب رقیق کنید. رنگ را پخش آن رمقدار کمی از جوهر را روی پالت بریزید و اگر دوست داشتید 

 کنید تا جایی که الیه ای نازک و یکدست روی پالت باشد.

 

 مرحله دوم: پد رنگ را آماده کنید



 

پد را آرام روی رنگ بزنید تا کامال آغشته به جوهر شود در ای مرحله باید حواستان باشد که گلوله ای از رنگ به 

 ک کاغذ کاهی آزمایش کنید تا مطمئن شوید یک مربع رنگی کامل ایجاد می شود.پد رنگی را روی ی پد نچسبد.

 

 مرحله سوم: برگ را جوهری کنید



 

برگ را روی یک سطح صاف بزارید طوری که پشت برگ به سمت باال باشد. قسمت انتهایی برگ را با دست نگه 

دارید و با پد رنگی آرام روی برگ بزنید تا کل برگ رنگی شود. در زدن رنگ زیاده روی نکند چون رگه های 

 برگ خوب چاپ نمی شوند.

 

 برگ را چاپ کنیدمرحله چهارم: 

ت شاخه با کمک موچین بردارید و قسمت رنگی را روی کاغذ کاهی بزارید تا ببینید نتیجه چطور برگ را از قسم

 از آب درمی آید. این مرحله برای امتحان کردن و از تصحیح کردن هرگونه خطا است.



 

 و با انگشتان و کف دست روی آن را فشار دهید. برای برگ های سپس یک کاغذ گالسه را روی برگ بزارید

ست دست وسط برگ را بزرگ باید از هر دو دست استفاده کنید. برای اینکه برگ تکان نخورد می توانید با ش

 افش را فشار دهید و از وسط به سمت گوشه های برگ بیاید.رنگه دارید و با دست دیگر اط



 

 .نیدکاغذ گالسه را بردارید و برگ را با کمک موچین از کاغذ جدا ک

 

 



 مرحله پنجم: نتیجه چاپ را چک کنید

اگر برگ چاپ شده رنگ زیادی دارد و جزئیات خوب نشان داده نشده باید از جوهر کمتری استفاده کنید و فشار 

کمتری وارد کنید. اگر برگ چاپ شده کمرنگ است و تنها قسمت های کوچکی جزئیات دارند باید جوهر 

 قبل از چاپ اصلی انجام دهید.بیشتری استفاده کنید و فشار بیشتری وارد کنید. همیشه چاپ برگ امتحانی را 

 

 حاال هر تعدادی میخواهید برگ چاپ کنیدمرحله ششم: 

 01و گاهی حتی تا  01الی  5بر اساس میزان محکم بودن برگ، یک برگ می توانید به طور متوسط چیزی بین 

تری چاپ می چاپ انجام دهد. هر بار جوهر زدن به برگ برای یک یا دو چاپ کافی است و هر بار طرح کمرنگ 

شود. بعد از اینکه به اندازه کافی چاپ برگ امتحانی انجام دادید می توانید سراغ متریال اصلی چاپ بروید. شما 

می توانید از این روش برای چاپ انواع برگ، گل ها و دیگر مواد طبیعی روی کاغذ، پارچه یا هر سطحی استفاده 

 کنید.

 

 


