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 آمیزی دیوار با اسفنجرنگ

شود. معموالً رنگ را با یک اسفنج روی دیوار  آمیزی استفاده میمو برای رنگآمیزی از اسفنج به جای قلمدر این روش رنگ

های مختلف رنگ استفاده کنید، به کار نهایی خود عمقی کنند. اگر از طیفزنند و بعد با اسفنجی دیگری سطح را صاف میمی

 .بخشیدامحسوس میظریف و ن

 

 رنگ آمیزی ساختمان با پارچه

شود و با این کار به راحتی بافت و نقش به مو از پارچه استفاده میآمیزی با اسفنج، در این روش به جای قلممانند روش رنگ

برداری استفاده ه برای رنگپارچ از توانید می های کالسیک مناسب خواهد بود.تر برای سبک آید. این روش بیشوجود می

شد و طرح به شود و بعد توسط پارچه رنگ آن برداشته میکنید و بافتی زیبا به وجود آورید. برای این کار ابتدا دیوار رنگ می

 .آیدوجود می
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 برداری با نایلونرنگ

دیوار قرار داده و صبر کنید و سپس آن را از دیوار جدا کنید. در  آمیزی دیوار، یک قطعه نایلون مچاله شده را رویبعد از رنگ

 .ایدکاری )پتینه( استفاده کردهرسد روی دیوار خود از شیوه کهنهاین طرح جدید رنگ آمیزی ساختمان به نظر می

 
 بیشتر بخوانید 

 اش بدانیدهمه آن چه که باید درباره ;لوله کشی ساختمان 

 

 خالیآمیزی خال رنگ

تواند خصوص برای اتاق کودک مناسب است. میشود و بههای کوچک و بزرگ خلق میاین طرح به راحتی با استفاده از دایره

های بزرگ و کوچک را در کنار هم بنشانید. این کار ها را به صورت پراکنده و نامنظم رنگ آمیزی کنید و یا اندازهدایره

 .ردآوتری را به وجود میجذابیت بصری بیش
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 چاپ به وسیله مُهر

های جدید رنگ آمیزی ساختمان چاپ با مهر است. معموالً برای این روش مهرهایی از جنس پالستیک مخصوص با از طرح 

توان از آن برای سالن کنند. بسته به طرح مهر میطرح دلخواه ساخته شده و از آن برای رنگ آمیزی منزل استفاده می

 .پذیرایی یا اتاق خواب و اتاق کودک استفاده کرد

 

 های طرح دار رنگ آمیزی ساختمان با غلتک

های خود استفاده کنید. توانید از آن برای تغییر ظاهر دیوار های ساده ایست که به خوبی میهای طرح دار یکی از گزینهغلتک

 .ها خریداری کنیدهای مختلف از فروشگاهتوانید با طرحها را میطور این غلتکهمان
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 رنگ آمیزی ساختمان با طرح گچ کاری

 .کنندآمیزی میکنند تا بافت ایجاد شود و بعد روی این بافت را رنگروش با کاردک مقداری گچ روی دیوار پخش میدر این 
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 رنگ آمیزی دیوار با طرح لوزی 

آمیزی ها طرح لوزی است. از این طرح جدید رنگورید. یکی از آنتوانید الگوهای مختلفی به وجود آبا خطوط شکسته می

 .توانید برای آشپزخانه یا اتاق خواب استفاده کنید. ترکیب رنگ هم بستگی به سلیقه خودتان داردمنزل می

 

 آمیزی اتاق کودکانهای جدید رنگطرح 

ند دیوار اتاق خواب کودک شما را به یک توانشوند، میهای ساده اما زیبا که با نقاشی روی دیوار ساخته میاستفاده از طرح 

توانید از کوه، درخت، ابر، آسمان، هواپیما، بالن، پرنده یا نقاشی زیبا و خواستنی تبدیل کنند. در نقاشی اتاق خواب کودک می

 .هر چیزی که فرزندتان به آن عالقه دارد استفاده کنید
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توانید از آن استفاده کنید. طرح دار کردن های جدید رنگ آمیزی وجود دارند که میبرای سقف اتاق خواب کودک هم طرح 

آمیزی های جدید رنگهای کاذب؛ از طرحناف سقف و استفاده از سقفسقف، ست کردن رنگ سقف با دکوراسیون اتاق، ک

 .ها قابل اجرا هستندسقف هستند که هم در سالن پذیرایی و نشیمن و هم در اتاق خواب
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 بندیجمع 

دهد. آشنایی با طرح بخش و برجسته و شاخص نشان میآورد؛ فضا را گرم، آرامشرنگ تغییرات زیادی در خانه به وجود می

روز، کاری مفید است و مانع از تکراری شدن محیط زندگی های جدید و بههای جدید رنگ آمیزی ساختمان و تکنیک

شود. در این مطلب با برخی از طرح های جدید رنگ آمیزی ساختمان آشنا شدید. امیدواریم که برای شما کارایی الزم را می

 .داشته باشد

 

 


