
، طراحی چهره با سیاه قلم برای طراحی مو در سیاه قلم باید چه کنیم؟ ، مو در

نقش اساسی دارد و بسیار در معرض دید است و انگار بدون آن یک چیزی کم 

است. با این حال خیلی از افراد نمی دانند که مو را به چه روشی طراحی کنند. 

برای بیشتر افرادی که به طراحی یا نقاشی مشغول هستند کشیدن و طراحی مو 

ا یادگیری یکسری اصول یک روز به عنوان کابوس شبانه اشان بوده است، اما ب

توانسته اند این مشکل را در خودشان حل کنند. در این آموزش قصد داریم به 

صورت اصولی طراحی مو را آموزش دهیم، با ما همراه باشید تا نکات خوبی را در 

 .مورد این موضوع به دست آورید

 در طراحی سیاه قلم، مو را چگونه رسم کنیم؟

روش نه روش درستی فقط مداد را بر می دارند و دانه دانه رشته های مو را رسم می کنند. این   طراحی مو یکسری از افراد، در رسم و

است و نه ظاهر قشنگی را نشان می دهد. برای کشیدن مو الزم است که از زغال استفاده کنید و یک مقدار زغال خود را پودر کنید، 

برای پودر کردن زغال می توانید از کاتر استفاده کنید. در صورتی که از زغال پودرشده استفاده می کنید، دیگر الزم است نیست از 

ر استفاده کنید. بعد از این که زغال خود را پودر کردید، با استفاده از قلم مو، مو را به شکلی که در تصویر نشان داده شده، رسم کات

می کنید. البته قبل از استفاده از قلم مو، الزم است طرح مو را کامال با مداد رسم کنید و جای مو را مشخص کنید. و پودر زغال را 

 .و هست می کشیددر جاهایی که م
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 برای طراحی مو در سیاه قلم باید چه کنیم؟

 در نظر بگیرید؟ چه نکاتی را در طراحی مو باید

در طراحی مو با پودر زغال دقت کنید که کامال یکدست شود. مخصوصا اگر مو خیلی تیرگی دارد و بعضی از قسمت های آن خیلی 

مخلوط کنید، یک مقدار رنگ روشن  کف دریا روشن و بلوند نیست. آن موهایی که خیلی روشن و بلوند هستند، باید رنگ خود را با

ال مشکی و سیاه صحبت می کنیم. کل سطح مو را با تری را درست کنید و به آن قسمت ها بزنید. در این مقاله در مورد موی کام

 اپودر زغال یکدست با قلم مو تیره می کنید. بعد با پاک کن اتودی دانه دانه تار موها را ایجاد می کنید، البته قبل از اینکه بخواهید ب

موهایی که از بغل موها بیرون زده، آن پاک کن اتودی کار کنید، می توانید با کنته هارد، اطراف این موها را هم یک مقداری، تاره 

 .تار موها را هم می توانید یک مقداری کار کنید، قبل از اینکه بخواهید از پاک کن استفاده کنید

http://www.whiteart.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85/
http://www.whiteart.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85/


 برای طراحی مو در سیاه قلم باید چه کنیم؟

 هنگام استفاده از پاک کن باید چه اصولی را رعایت کنیم؟

با نوک پاک کن، الزم است که نوک پاک کن را با کاتر کامال برش دهید و تیز کنید و در زاویه درست بگیرید. پاک کن را نباید در 

اویه عمود حرکت دهید، باید عمود بر تار مو باشد. به این نکته خیلی توجه کنید، زیرا نکته مهمی است. نوک پاک کن را حتما صاف ز

برش دهید. هر چند لحظه یک بار پاک کن را زیر دستتان بچرخانید. آنگاه تار موها را دانه دانه با دقت و ظرافت دربیارید، آن جاهایی 

اه است، تار موهای کوتاه و آن جاهایی که تار موها بلند است، تار موهای بلند، یک چند تا تار مو میزنید و یک مقدار که تار موها کوت

 .فاصله می دهید و دوباره چند تا، تار مو کنار هم یک مقدار فاصله می دهید

 سفارش آنالین نقاشی چهره سیاه قلم

حی چهره با سیاه قلم فعالیت می کنند و عالقه مندان می توانند برای ثبت سفارش سرکار خانم آزاده حاجی علی اکبری در زمینه طرا

خود در ابعاد استاندارد و اطالع دقیق از هزینه های آن از طریق واتساپ با ایشان ارتباط داشته باشند. همچنین می توانید برای 

 .مراجعه کنید www.whiteart.ir مشاهده نمونه کارها به آدرس سایت

شما نیز جزو آن دسته از افرادی هستید که به طراحی و نقاشی عالقمند هستید و یا در اطراف خود کسانی را دارید که به این  اگر

هنر عشق می ورزند ما به شما پیشنهاد می کنیم که حتما برای خود و یا دوستانتان هدیه ای بینظیر از نقاشی سیاه قلم را تهیه 

شما می توانید با ارسال عکس خود و یا دوستانتان تصویر مورد نظر خود را سفارش داده و نتیجه ای نموده و از آن لذت ببرید . 
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