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هدف   كلي

آشنايي با اصول اوليه ي گل سازي به منظور كسب توانايي ساخت انواع 
ميوه هاي  آماده سازِي  نيز  و  كاغذ  و  چيني  خمير  فوم،  پارچه،  از  گل 

خميري و گل آرايي.

زمان آموزش نظري                         زمان آموزش عملي

     10 ساعت                                      25 ساعت

جدول زمان بندي
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هدف از تأليف اين پودمان، آموزِش هنر گل سازي و گل آرايي است كه كاربردهاي گسترده اي 
در محيط هاي مختلف زندگي دارد و با يادگيري اين هنر، عالوه بر پر كردن اوقات فراغت، مي توان 

به محيط زندگي خود، زيبايي و طراوت بخشيد.
با مقداري وسايل كم ارزش مي توان گل هايي زيبا ساخت و با اجراي فن هاي گل آرايي احساس 

و عاطفه ي خود را نمايان كرد. 
با  و  بودجه  كم ترين  با  بتوانيد  پودمان،  اين  در  شده  ارائه  اطالعات  از  استفاده  با  است  اميد 
فراهم  خويش  خانواده ي  و  خود  براي  شاد  و  زيبا  محيطي  خود،  سليقه ي  و  ذوق  از  بهره گيري 

آوريد.

مؤلف

مقدمه
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روش هاي متداول گل سازي
واحد كار اول
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1-روش هاى متداول گل سازى را نام ببريد.

2-طرز تهيه ى خميرچينى به روش سنتى و مدرن را توضيح دهد.
3-اجزا و قسمت هاي مختلف يك گل را نام ببرد.

4-انواع رنگ هاي مصرفي را در گل سازي نام برده و توضيح دهيد.
5-انواع براق كننده هاى متداول در گل سازى را نام  ببرد.
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پيش آزمون
واحد كار اول

1-نام پنج  گل را بنويسيد.

2-هشت سبك گل سازي را نام ببريد.

3-بانگاه كردن به يك شاخه گل بگوييد از چه قسمت هايي تشكيل شده است.

4-دو روش تهيه ي خميِر گل سازي را بنويسيد.

مقدمه
امروزه گل سازي يكي از هنرهاي رايج محسوب مي شود كه 
زيبايي طبيعت را به خانه ها، ارمغان مي آورد و موجب نشاط و 
سرزندگي افراد خانواده مى شود. در يادگيري فنون گل سازي، 
تمرين، پشتكار و ابتكاراز مهم ترين عوامل  پيشرفت است، كه 
از طريِق آموزش دقيق و طراحِي مدرن1  و ايجاد هارموني2  

مناسب در تزيين گل ها ميسر مي شود.
در اين واحد كار انواع روش هاي گل سازي توضيح داده 

شده است.

1-1 آشنايي با روش هاي متداول گل سازي 
گل سازي يكي از پر طرفدارترين هنرهاست و هر ساله 
به تعداد افراد عالقه مند آن افزوده مي شود. اين هنر يكي از 

وسيع ترين رشته هاي هنري است و شاخه هاي منشعب از آن 
بسيار است. 

آن ها  از  تعدادي  كه  دارد  زيادي  رشته هاي  گل سازي 
عبارت اند از:

1-1-1 گل سازي با خمير چيني:
در اين روش براي ساخِت گل از خمير استفاده مي شود. 
خمير  با  دارد.گل سازي  متفاوت  روش هاي  خمير  ساخِت 
چيني به چند روش انجام مي شود كه دو روش آن توضيح 

داده مي شود.

Modern .1 جديد، تازه، باب روز
Harmonie .2  هماهنگي
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الف( روش سنتِي پخت خمير
در روش سنتي از خمير نان باگت، خمير خام و خمير 

شور استفاده مي كنند.

اغـلب  ندارند.  زيـادي  ظرافت  گل ها  اين  چـند  هـر 
موارد، گـل      ها بـراق و با رنگ هـاي تند ديـده مي شوند. ايـن 
روش بيـش تر در سال های گـذشته متداول بوده اسـت.

ب( روش مدرِن تهيه ي خمير
در شيوه ي مدرن، خميرها اغلب پخته شده است. در 
ساخت گل هاي ايتاليايي و آلمانِي از اين شيوه استفاده می شود.

شيوه ي مدرن، متداول ترين روش گل سازي در سال هاي 
اخير بوده است.در اين روش گل ها  با ظرافت بسيار و در 
رنگ های ماليم ساخته می شوند ،به طوری كه شباهت 
زيادی به گل های طبيعی دارند و نقص آن ها فقط شکننده 

بودن آن است.

2-1-1 گل سازي با فوم )گل هاي بلندر( 
لندر از فوم ساخته مي شود اين گل ها قابل  گل هاي ب
شست و شو  و  انعطاف پذيرهستندگل هاي  بلندر دارای انواع 
مختلفی است.از جمله آن ها می توان به موارد زير اشاره نمود: 

الف( گل هاي طبيعي
اين گل ها در روش مدرن بسيار زيبا، نزديك به طبيعت و 

با رنگ هاي متنوع تهيه مي شوند.

ب( گل هاي كالسيك 
سبکي مدرن از گل سازي است كه گل ها بيش تر به 

حالت كروشه1 و يا فر شده ُفرم مي گيرد.

ج( گل هاي خشك 
چهره ي گل نشان دهنده ي گل خشك شده با لبه هاي 

پوسيده است.

د( گل هاي آفتاب سوخته 
در اين شيوه، به نظرمي رسد گل و   برگ هاي گل، زير نوِر 

 1. نوعی از ساخت گل برگ است. در اين روش كاغذی كروشه ايی را روی فوم گرم قرار می دهند وبا فشار  خطوط را روی فوم منتقل 
می كنند و گل،  برگ به دست آمده حالت چروک و كروشه ای پيدا می كند.
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شديِد آفتاب، سوخته و لبه ي گل برگ ها حالت پژمردگي و 
خشك پيدا كرده است.

3-1-1  گل سازي با پارچه 
گل هاي پارچه اي را از انواع پارچه هاي مختلف، نظيِر 
و...  پارچه هاي چروك  انواع  ارگانزا1 ،    جير  ،  ساتن ،  حرير  ، 
مي توان آماده كرد. اين گل ها انعطاف پذيرند، اما در اكثر 
موارد قابل شست وشو نيستند مگر اين كه روي گل ها را 

با مواد قابل شست وشو  بپوشانيد.
بيش ترين كاربرد گل هاي پارچه اي، روي لباس و گل سر 

و دكور است.

4-1-1 گل هاي چرمي 
گل هاي چرمي به خوبی انعطاف پذيرند و با بقيه ي گل ها 

چهره اي متفاوت دارند. ماده ي اوليه ي آن ها مقواست و با 
روكشي از مواد اصلِي بادكنك به نام التكس پوشيده مي شود.

معموالً گل ها به اندازه ي طبيعي ياكمي بزرگ تر آماده 
می شوند و قابل شست وشو می باشند.

5-1-1  گل هاي كاغذي خشك
َرم پايين يا كاغذ ِگَرم باال تهيه  گل هاي كاغذي از مقواي ِگِ
مي شود. چهره ي اين گل ها مانند گل هاي طبيعِي خشك 
شده است. شيوه ي ساخت بسيار ساده است وگل ها سبك و 
انعطاف پذيرند و براي تزييِن بسته هاي كادويي بسيار مناسب 

هستند.

چند نمونه ي ديگر گل سازي عبارت اند از گل هاي تََرك2  
و دانه بلوري، گل هاي شيشه اي، گل هاي سراميكي، گل هاي 

مس و برنز و....

 Organza.1  نوعي پارچه كه از الياف ابريشم تهيه مي شود
 2.گل های تََرك نوعی از ساخت گل و برگ است كه طی چند مرحله انجام می شود و موادی كه به سطح كار اضافه می شود ترك 

می خورد و با پاشيدن شن های بلوری روی سطح گل، به صورت ترك و دانه بلوری آماده می شود. 
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فعاليت عملى 1

تقسيم  نفري  پنج  گروه هاي  به  هنرجويان  1ـ 
شوند و هر گروه نوعي گل را به كالس بياورند و 
كنند.  مشخص  طبيعي  گل  روي  را  آن  اجزاي 
(گلبرگ، كاسبرگ، پرچم، مادگي، تخمدان، برگ 

و غنچه) 
  

2-هنرجويان در گروه هاي فوق با رنگ روغن و 
قلم مو روي بوم نقاشي، تركيب رنگ هاي مختلف 

را نشان دهند.

2-1  آشنايي با انواع گل 
گل ها با نام هاي مختلف نظير ُرز ـ داوودي ـ نرگس ـ 

مارگريت ـ  گاليول  و... درطبيعت ديده مي شود.

3-1 آشنايي با اجزاي گل 
گل هاي موجود در طبيعت بسيارند و هر شاخه ى گل از 
ساقه، برگ و غنچه تشكيل شده است. اجزاى گل عبارت اند 

از :كاسبرگ،گلبرگ، پرچم،مادگى و تخمدان.

گل ها را با دقت نگاه كنيد و آن ها را با هم مقايسه كنيد.

كاسبرگ ها و گل بر گ ها، پرچم و مادگِي گل را بررسي كنيد.
فردي كه به ساخِت گل مي پردازد، ابتدا بايد گل را كامًال 
بشناسد و اجزاي آن را جزء به جزء بررسي كند تا بتواند 

از روي گل طبيعي، گلي زيبا و نزديك به طبيعت بسازد. 
قطر ساقه بسته به اندازه ي گل ها و حجم غنچه، با توجه به 
حجم گل و طرح برگ و رگ برگ هاي موجود در آن. همه از 

نكته هايي است كه بايد دقيقاً به آن توجه كرد.

4-1 شناسايي انواع رنگ هاي مصرفي
رنگ هاي مصرفي متداول در گل سازي عبارت اند از:

1-4-1 رنگ روغن 
اين رنگ ها را با حّالل هايي نظير تربانتين، روغن برزك يا 
خشك كن مي توان رقيق كرد. كاربرد آن در گل هاي چيني 
مي توان  باهم  اصلي  رنگ هاي  ازآميختن  و  است  بلندر  و 

رنگ هاي فرعي را به دست آورد.

دمبرگ

رگبرگ

گلبرگ
پرچم

غنچه
تخمدان

كاسبرگ



هنر درخانه3503503

2-4-1 رنگ اكريليك 
اين رنگ   با آب رقيق مي شود ولي پس از خشك

شدن با آب شسته نمي شود. درگل هاي چيني كاربرد 
دارد و به سبِب نداشتن حجم اضافى لطافت زيادي به كار 

مي بخشد. 

3-4-1 رنگ هاي پودري پارچه اي 
 رنگ  هاي پودري از رنگ هاي محلول در آب است. براي 
تهيه ي آن مقدار يك قاشق غذاخوري از پودر را در نصف 
ليوان آب سرد بريزد سپس با قاشق هم بزنيد سپس يك روز 
بعد مورد استفاده قرار دهيد. از رنگ هاي پودري در خميِر 
گل چيني و گل هاي كاغذي يا پارچه اي، چرمي، تََرك و دانه 
بلوري استفاده مي كنند. رنگ هاي پودري به سبِب نداشتن 

حجم اضافي، لطافت مناسبي به كار مي بخشد.

4-4-1 گواش 
رنگ هاي گواش به روش قديمي در خمير گل چيني به 
كار مي رود. اما به سبِب حجيم بودن  و كدر كردن كار، امروزه 

متداول نيست.

5-4-1 رنگ هاي  پالستيكي يا روغني ساختماني 
اين نوع رنگ ها با تينر فوري يا روغني رقيق مي شود 
گل هاي  براي  مي كند.  ايجاد  كار  روي  مشخصي  حجم  و 

سراميكي بسيارمناسب است.



351351 گل سازى و گل آرايى

6-4-1  اسپري ها
اسپري كيلر براي بّراق كردن گل هاي خميري در روش 
قديمي به كار مي رفته است. امروزه براي چسباندن موادي 
نظير اكليل يا دانه بلوري روي كار در گل هاي تََرك و دانه 
بلوري مصرف دارد.از اسپرى طاليي و نقره اي نيز استفاده 

مى شود. 

7-4-1  رنگ هاي صدفي 
براي صدفي كردن گل هاي چيني به كار مي رود. اگر يك 
قاشق غذاخوري پودر صدف را با 2 قاشق غذاخوري كيلر يا 
ورني1  مخلوط كنيد و با قلم مو روي گل هاي چيني بكشيد، 
گل هاي صدفي را مي سازيد. از مخلوط كردن مقدار بسيار 
كمي رنگ روغن با محلول باال، مى توان رنگ صدفي را به 

رنگ هاي مختلف درآورد.

8-4-1  رنگ هاي اكليلي
پودر اكليل به رنگ هاي مسي، طاليي و نقره اي در بازار 
موجود است. با اضافه كردن يك قاشق غذاخوري پودر اكليل به 
خمير گل چيني، خمير اكليلي تهيه مي شود و با اضافه كردن 3 
قاشق غذاخوري كيلر يا ورني به آن رنگ اكليلِي طاليي، مسي 
يا نقره اي به دست مي آيد كه در برخي گل ها مانند گل هاي 
تََرك و دانه  بلوري و چرمي براي تزيين استفاده مي كنند.

9-4-1  آبرنگ 
براي سايه كاري روي گل ها و ميوه هاي خميري به كار 
مي رود. حّالل آن آب است و پس از خشك شدن نيز به راحتي 
با آب پاك مي شود.به همين جهت، بعد از سايه كاري روي 
كار را با ماده ي تثبيت كننده اي مانند كيلر مى پوشانند. روي 
ميوه را مي توان چرمي يا به حالت پَتيِنه2  رنگ آميزي كرد.

vernis .1 لعاب، چرم شفاف و براق
2 .پتينه به معناى قديمى سازى و كهنه كارى است و نوعى تكنيك رنگ محسوب مى شود.
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5-1  بّراق كننده ها 
براي براق كردن روي انواع گل و ميوه به كار مي رود. در 

اين جابه چند نمونه ي آن   اشاره مي شود:

1-5-1  كيلر
به صورت اسپري و كيلويي ديده مي شود. حّالل آن تينر 
10000 يا لوسايد است و مصارف گوناگون دارد. براي بّراق 

كردن نيزاز آن استفاده مي كنند.

2-5-1  پلي استر
اين بّراق كننده از مخلوط كردن دو ماده ي مختلف به 
دست مي آيد روي گل هاي سراميكي از آن استفاده مي كنند 
و قشر ضخيمي از ماده ي بي رنگ روي گل ها ايجاد مي كند.

3-5-1  ورني 
كمي بّراق تر از كيلر است و براي بّراق كردن در موارد 
مختلف گل سازي از آن استفاده مي شود. حّالل آن نيز تينر 

است.

                                                                                                                          
                

بيشتر بدانيد

در  مختلفى  ،سبك هاى1  ميوه  تهيه ى  براى 
گل سازى وجود دارد كه عبارت اند از:                                                          

1- ميوه،سبزى  و خميرى
2- ميوه هاى حجمى
3- ميوه هاى شكرى
4- ميوه هاى چرمى

5- ميوه هاى زيرخاكى و پتينه
6- ميوه هاى نيمه شده

7- ميوه هاى تََرك و دانه بلورى
8- ميوه هاى آب دار

9- و . . .

Style. 1 روش خاِص ساختن و ايجاد يك كار هنرى، مجموعه ى خصويات يك كار هنرى كه آن را از ساير كارهاى هنرى جدا 
مى كند.
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چكيده

-گل سازي به رشته هايي نظير، گل هاي خمير چيني، بلندر، پارچه اي، چرمي، كاغذي خشك، ترك 
و دانه بلوري، شيشه اي، سراميكي، مس و برنز، رؤيايي و... تقسيم مي شود. 

-گل هاي طبيعي، كالسيك، خشك و آفتاب سوخته جزء انواع مختلف گل هاي بلندر است.

- اجزاي گل عبارت است از گل برگ، كاسبرگ، پرچم، مادگي، تخمدان، برگ، غنچه و ساقه.
گواش،  پارچه اي،  پودري  اكريليك،  روغن،  رنگ  از:  عبارت است  گل سازي  در  مصرفي  رنگ هاي   -

پالستيكي يا روغني ساختماني، اسپري، رنگ هاي صدفي، اكليلي و آبرنگ.
- ورني، پلي استر، كيلر از براق كننده هاي مصرفي در گل سازي است. 

- حالل هاي مصرفي عبارت است از روغن برزك، تربانتين، خشك كن و....

گل                      مواد اصلي          شكنندگي      انعطاف پذيري     قابليت شست وشو

خميري چيني           خمير       ×                                                ×
بلندر                          فوم                                       ×                           × 
پارچه اي               روبان و پارچه                                ×                         
چرمي                  مقوا و التكس                              ×                           ×

كاغذ و مقوا                          × كاغذي خشك 
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آزمون پاياني
نظري واحد كار اول

1ـ در كدام روِش تهيه ي خمير، گل ها ظرافت بيش تري دارند؟
ب) خمير مدرن    ج) هردو                 د) هيچ كدام الف) خميرهاي سنتي  

2ـ كدام يك از روش هاي زير براي ساخت گل هاي بلندر استفاده مي شود؟
د) هر سه ج) بلندر كالسيك  ب) بلندر طبيعي   الف) بلندر خشك          

3ـ گل هاي چرمي با كدام يك از وسايل زير ساخته مي شود؟
ج) چرم                     د) هيچ كدام الف) خمير                    ب) مقوا                   

4ـ چه نوع ماده ي بّراق كننده اي از مخلوط كردن دو ماده به دست مي آيد؟
د) پلي استر ج) التكس           الف) ورني                    ب) كيلر              

5ـ كدام جمله صحيح است؟
الف) حّالل رنگ روغن، تربانتين است.            ب) حّالل رنگ اكريليك، تينر است.

ج) حّالل رنگ گواش، آب است.            د) الف و ج صحيح است.

6- كدام گل بيشترين كاربرد را بر روي لباس وگل سر دارند؟
الف )گل بلندر    ب) گل چرمي               ج) گل خشك                 د) گل پارچه اي 

آزمون پاياني
عملي واحد كار اول

- چند روش متداول گل سازى با فوم را انجام دهيد.
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ساخت گل هاي پارچه اي

واحد كار دوم
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پارچه ي ابريشمي، ساتني، ارگانزا و.....  
سيم گل سازي بدون روكش  

انواع پرچم ِ گل  
سيم روكش دار  

قيچي  
نوار گاترين  
نِخ كتاني  

رنگ هاي محلول در آب  
قلم مو  

نشاسته و ژالتين  
اليي زانفيكس  

آب  
چسب كاغذ ديواري  

انبردست  
اتوي خانگي  

پنبه   

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

وسايل و تجهيزات مورد نياز 
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
ابزار و وسايِل ساخِت گل هاي پارچه اي را نام ببرد.  -1

كاربرد ابزار و وسايل اين نوع گل سازي را توضيح دهد..  -2
انواع روش هاي آهار زدن را شرح دهد.  -3

اجزاي مختلف يك شاخه گل را رنگ آميزي كند.  -4
نحوه ي شكل دادن گل برگ ها و رگ برگ زني برگ ها را توضيح دهد.  -5

انواع روش هاي اتو زدن گلبرگ ها را انجام دهد.  -6
مراحل ساخِت يك گل پارچه اي را توضيح دهد.  -7
با رعايت اصول و قواعد، يك گل پارچه اي بسازد.  -8

پيش آزمون
واحد كار اول

1-چند نمونه از ابزار و مواد الزم براى گل سازى با پارچه را نام ببريد.

2-يك روش براي آهار زدن پارچه را توضيح دهيد.

3-يك شيوه ي تهيه ي برگ را شرح دهيد.
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Maison .1 خانه – سرا- كارگاه

مقدمه:
دارد.  رواج  دنيا  كشورهاي  بيشتر  در  گل سازي  هنر 
چشم گيري  پيشرفت  ايران  در  نيز  اخير  سال هاي  در 
داشته است. در مزون1  هاي لباس شب، تزيين لباس ها 
با گل هايي از جنس پارچه است و در اغلب لباس هاي 
آن  به  خاصي  زيبايِي  پارچه اي،  گل هاي  نيز  عروس 

مي بخشد.
انواع گل سرهاي زيبا (كه با گل هاي پارچه اي تزيين 
شده اند)، تِل سر و گل سر عروس و تزيين  روي لباس 
چشم  به  فراواني  به  فروشگاه ها  اغلب  در  (كه  بچه ها 
مي خوردند و با گل هاي پارچه اِي، تهيه  شده اند) هنوز 
و  گل  سبدهاي  دارد.طراحِي  بسياري  طرفداران  هم 
شاخه هاي آن فقط با مقدار كمي از پارچه هاي بي مصرف، 

كه در اغلب منازل يافت مي شود، قابل اجراست.
در  و  دارد  متنوعي  پارچه،كاربرد  با  گل سازي  فنّ  
بيشتر موارد، با توجه به ابتكار، ذوق و سليقه ي شخصي، 
آماده  استفاده   قابل  و  دل پسند  مطلوب،  نحوي  به 
مي شود. گل سازي، عالوه بر تنوع و سرگرمي، مي تواند 

درآمِد خوبي براي خانواده ها داشته باشد.

1-2  ابزار الزم در گل سازي با پارچه

پارچه هاي  انواع  يا  ساتني  روبان هاي  انواع  1ـ 
ابريشمي، ساتني، ارگانزا، حرير و...

2ـ سيم هاي گل سازي براي ساقه ي گل
3ـ انواع پرچِم گل

4ـ انواع سيم هاي روكش دار در رنگ هاي مختلف
5ـ سيم گل سازي بدون روكش

6ـ قيچي و انبردست
7ـ چسِب چوب

8ـ سرِي اتوي برقِي گل سازي 
9ـ نوار گاترين قهوه اي ، سبز ، سفيد

درفش (سوراخ كن) 10ـ 
بالشتِك اسفنجي وخاك اره 11ـ 

نخ كتاني يا پنبه اي و نخ پشمي 12ـ 
رنگ هاي محلول در آب 13ـ 

قلم مو در اندازه هاي مختلف 14ـ 
نشاسته و ژالتين 15ـ 

2-2  موارد استفاده ي ابزار در كار
1-2-2  درفش (سوراخ كن) 

با  را  متصل  گلبرگ هاي  و  كاسبرگ  وسط  يا  مركز 
درفش سوراخ مى كنند. از اين وسيله مي توانيد براي پيچ 
پيچاندن  با  كنيد.  استفاده  گلبرگ  لبه هاي  دادن  فر  يا 
اين كار  درفش  فلزي  باريِك  ميله ي  دور  به  گل  لبه ي 

امكان پذير است.



359359 گل سازى و گل آرايى

2ـ2ـ2  اتوي گلسازي
براي حالت دادن به گلبرگ ها و برگ ها، ازآن استفاده 

مي شود.

3ـ2ـ2 كارد، چنگال و قاشق(جايگزين اتوي 
گلسازي) 

در صورت دسترسى نداشتن به اتوى گل سازى دستي  
و برقي از كارد و چنگال وقاشق گرم استفاده مى شود. 

4-2-2  بالشتِك اسفنجي 
بالشتكي ضخيم از ابِر اسفنجي است كه با پارچه ي 
ظريِف كتاني پوشيده شده باشدو از آن براي اتو كردن 
استفاده مى شود. اين وسيله مانع از پاره شدن پارچه مى 

شود و فشار اتو را هنگاِم فر زدن گل برگ ها يا رگه دار 
كردن آن ها، كنترل مي كند و زماني كه در داخل گل برگ 

به انحناي زياد نياز باشد، از آن استفاده مي كنند.

5-2-2  بالشتِك خاك اره مخصوص اتو
بالشتكي ضخيم است كه با خاك اره پُر و با پارچه ي 
كتاني پوشيده شده باشد و براي اُتو كردن قسمت هاي 
مختلف گل بسيار ضروري است. در جايي كه به انحناي 
كمي در داخل گلبرگ نياز باشد از اين بالشتك استفاده 

مي كنند.
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3-2  مواد الزم براي گل سازي 
1-3-2  نوع پارچه

بيشتر پارچه هاي ظريف شامل پارچه هاي ابريشمي، 
ابريشم مصنوعي، مخمل نخي يا ساتن، پارچه هاي حرير، 
ارگانزا، رويال و تترون  براي گلسازي مناسب اند.اما به 
استفاده از محلول چسب و نشاسته از  هر حال بايد با 
تازه  باعث  كار  اين  كرد.  جلوگيري  گل  لبه هاي  سايش 

ماندن گل خواهد شد.

2-3-2  نوار گل يا ساقه پيچ(نوار گاترين)
سيم  دور  به  متنوع)  رنگ هاي  گاترين1(در  نوار 
پيچيده مي  شود و ساقه ها را مي سازد. نوار را بايد به دور 
ساقه به طور مساوي و يكنواخت به شكل فنِر در حالت 
كشيده پيچاند، تا حدي كه لبه هاي آن را بپوشاند. براي 
سيم هاي نازك نوارها را باريك قيچي مى كنند ولى از 
سيم هاي كلفت به همان شكل اوليه ى استفاده مي شود. 
يا  كاغذ كشي  نوارهاي  با  را  ساقه ها  مي توان  همچنين، 

نوارهاي پارچه اي آغشته به چسب پوشاند.

3-3-2 نخ كتاني(پنبه اي) و ابريشمي 
اين وسيله براي ساخت پرچم گل در بعضي از گل ها 
و نيز براي محكم كردن گلبرگ به ساقه به كار مي رود.

4-3-2 چسب ها
مهم  ابزار  از  شود  خشك  سريع  و  تميز  كه  چسبي 
گلسازي به شمار مي رود. مي توان از چسب قلمى، چسب 
چوب، چسب مايع يا چسب بوستيك و چسب تفنگي يا 
چسب گرم نام برد. از چسب پارچه به نام زانفيكس هم 

مي توان استفاده كرد.

4-2  ساخت پرچم ها
پرچم ها را با نِخ محكم آغشته به نشاسته مي سازند 

1. نوار گاترين(در رنگ هاي متنوع) به دور سيم پيچيده مي شود.
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كه به طول حدود 10 سانتى متر بريده مي شود. در پايان 
كه  شكلي  مي شود.  چكانده  چسب  قطره  يك  نخ،  هر 
از اين مجموعه به دست مي آيد چيزي شبيه به چوب 
را  شده  تهيه  پيش  از  و  آماده  پرچم هاي  است.  كبريت 
مي توان از فروشگاه هاي لوازم گلسازي در اندازه و اشكال 

مختلف خريداري كرد.

1-4-2 رنگ
از قلم موها، گچ هاى رنگى و انواع ماژيك، رنگ هاى 
رنگ آميزى  براى  آب  در  محلول  آكريليك  و  پارچه اى 

استفاده مى شود.

5-2 روش هاى آهار زدن
الف) روش اول

مخلوط  آب  مقداري  رابا  ديواري  كاغذ  چسب  كمي 
مو  قلم  با  شود.سپس،  يكدست  و  صاف  كامًال  تا  كنيد 

روي پارچه را اليه اي كامًال نازك از چسب بماليد.

ب) روش دوم
هميشه قبل از برِش هر الگويي پارچه را آهار بزنيد. 
با  را  نشاسته  از  پر  غذاخوري  قاشق  يك  كار  اين  براي 
يك قاشق آب سرد تركيب كنيد. به اين طريق نشاسته 
را  آب  فنجان  چهارم  يك  اندازه ي  به  شد.  خواهد  نرم 
بجوشانيد و خمير نشاسته را به آن اضافه كنيد. محلول 
آماده شده را روي حرارت ماليم قرار دهيد و دائماً هم 
بزنيد تا غليظ شود. سپس، آن را از حرارت دور كنيد. آن 

گاه يك قاشق غذاخوري پر از چسِب شفاِف سفيد رنِگ 
قابل حل به آن اضافه كنيد. اين ماده را نيز مخلوط كرده 

و صبر كنيد تا سرد شود.
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روي  پونز1  با  شود،  كار  آن  با  بايد  كه  را  پارچه اي 
تخته اي صـاف نصـب كنيد و نشاسـته را با قلم مو روي 
آن بماليد و هر گونه مواد زايد را با پارچه ي مرطوب از 
كه  شويد  مطمئن  كنيد.  آويزان  بند  روي  و  ببريد   بين 
هيچ  گونه حباب يا چين در پارچه نباشد. آنگاه صبر كنيد 

تا پارچه كاماًل خشك شود.

ج( روش سوم
يك ليوان آب سرد را داخل ظرفي بريزيد. دو قاشق 
غذاخورِي كاماًل پُر از پودر ژالتين به آن اضافه كنيد و 
كمي آن را روي حرارت هم بزنيد تا دانه هاي ژالتين در 
آب حل شود. پس از كمي خنك شدن، يك متر پارچه 
را داخل مواد آهار قرار دهيد وبا دست آن را كاماًل به 
همه جاي پارچه برسانيد، به صورتي كه پارچه كاماًل به 
مواد آهار آغشته شود. پارچه را روي بند رخت آويزان 

كنيد تا كاماًل خشك شود.

6-2  رنگ آميزي
رنـگ آميزي دقيق مي تواند گل هاي ساخـته شده را 
واقعی تر نـشان دهد. براي رنگ آميزي به وسـايلي مانند 
پر  فنجاِن  يك  در  قطره  )دو  مايع شوينده  پارچه،  رنِگ  
آب(، قلم مـوي ظريف نقاشي، كاغذ خشك كن، پنبه و 

موچين يا پنس نياز خواهيد داشت.

punais .1 ميخ كوچك با سر مسطح و گرد.

فعالیت عملی 1

هنرجويان به گروه هاي پنج نفري تقسيم شوند 
و هـرگروه، يك متـر پارچه ي ساتن را براي تهيه ي 

گل، آهار بزنند.
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1-6-2روشرنگآمیزی
اگر شما از رنگ پودري استفاده مي كنيد كمي از آن 
را در ظرفي بریزید و با مقداري آب جوشيده تركيب كنيد 
تا حل شود. براي تيره كردن رنگ، آن را با مقداري رنگ 
تيره تركيب نمایيد  و براي روشن كردِن رنگ، آن را با 

آب بيشتر رقيق كنيد.

نازكي را رنگ آميزي مي كنيد،  هنگامي كه پارچه ي 
چندین گل برگ را روي یكدیگرقرار دهيد. سپس آنها 
را در محلول شوینده فرو برید. بار دیگر گل برگ ها را از 
یكدیگر جدا كنيد و به كمك كاغذ خشك كن آنها را 

خشك كنيد )بگذارید تا كامالً خشك شود(.
اگر به گلبرگ ها چند رنگ زده شود، مي توان سایه هاي 
روشن تر را رنگ زد و براي رگه ها و دیگر آثار روي برگ 

نيزمي  توان  رنگ را مجدداً با قلم مو روي برگ كشيد.

برگ ها  گل  ضخيم تر،  اي  پارچه ه زي  مي رنگ آ هنگاِم 
یا برگ ها را با پنبه ی آغشته به محلول شوینده مرطوب 
كنيد. سپس، با قلم مو رنگ را بر روي گل برگ ها بماليد و 
سرتاسر آن را خشك كنيد. در روش دیگر لبه ي گلبرگ ها 
به تنهایي رنگ آميزي می شود. اول لبه ي آن ها را با محلول 
شوینده مرطوب كنيد، سپس آن را در محلوِل رنگ فرو 

برید.

ها  گل  ساخت  برای  رنگی  های  پارچه  از  توانيد  می 
برای  پارچه های سبز رنگ  از  ها استفاده كنيد.  و برگ 
ساخت برگ و پارچه های سفيد، صورتی، زرد و... برای 
پارچه های  استفاده می شود. روی  ساخت گلبرگ گل 
رنگی نيز می توان سایه ی تيره تر ایجاد كرد. برای این كار 
 بعد از برش پارچه با رنگ های آكریليك یا جوهری سایه ی 
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تیره تر را روی لبه ی گلبرگ برش خورده ایجاد کنید.

و  ها   گلبرگ  دادن  های شکل  7-2 روش 
رگه زنی  برگ ها 

1-7-2 شيوه ي كشيدن يا فنجاني كردن
کاغذکشی  یا  نازك تر  پارچه هاي  از  وش  ر ن  ی ا در 
استفاده مي کنند.با دو انگشت دو طرف گلبرگ را محكم 
مي کشیم تا داخل گلبرگ لق شود و حالت فنجاني و گود 

به خود بگیرد.

2-7-2 شيوه ي دندانه دار كردن
در این روش از یك دستمال کتاني بزرگ و مرطوب 
استفاده نمایید. ابتدا دستمال را ازقسمِت اُریب پارچه تا 
می زنیم و  گلبرگ را هم تا می زنیم و الي پارچه قرار 

می دهیم..
داریم  می  نگه  محكم  که  را  گلبرگ  ت  دس ك  ی با 
ا دست دیگر پارچه را چـین مي دهـیم و به طـرف   و ب
زیر دست مي کشیم. گلبرگ را که باز کـنید خـواهید دید 

که هر دو طـرف آن به یك اندازه چین خورده است.

فعالیت عملی 2

روي گلبرِگ گِل برش خورده، رنگ آمیزي و 

اتوزدن به روش فنجاني را تمرين كنید.
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3-7-2 شيوه ي پيچاندن 
با  و  نگه داريد  محكم  دست  با  را  گلبرگ  طرف  يك 
دست ديگر آن را پيچ دهيد. آن گاه چند لحظه نگه داريد، 

بعد باز كنيد.

4-7-2  اتو زدن با اتوي برقي مخصوص گل 
سازى

در اين روش از اتوي برقي استفاده مى كنيم. پس از 
گرم كردن اتو با آن، لبه هاي كار يا داخل گلبرگ را اتو 
مي زنيم.قبل از اتو زدن زير برگ يا گلبرگ يك ابِر نازك 

قرار مى دهيم.

8-2 روش تهيه برگ
الف) روش اول

براي تهيه ي برگ، از پارچه ي كتان سبز يا پارچه ي 
اطلس يا ساتن استفاده مى كنيم. در اين روش، پارچه نياز 
به آهار زدن ندارد و از اليي چسب نازكي به نام زانفيكس 

استفاده مي كنند.
الگوي برگ را از پارچه برش مى زنيم و روي آن اليي 
قرار مى دهيم. تكه سيمي هم در وسط برگ قرار مي دهيم 
سپس برگي ديگررا برش مى زنيم و روي اليي مي گذاريم. 
بچسبد.  هم  به  اليه  سه  تا  مي گذاريم  برگ  روي  را  اتو 
مي توان بعد از چسباندن سه اليه به هم، برش برگ را 

روي پارچه ايجاد كرد.

فعاليت عملى 3

به  و  كنيد  رنگ آميزي  و  بزنيد  برش  را  گلبرگ 
روش پيچاندن حالت دهيد.
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فعاليت عملى 4

سپس  و  بسازيد  اول  روش  طبق  را  گل  برگ 
رنگ آميزي كنيد.

ب) روش دوم 
برِش  باشد،  داشته  طبيعي  حالت  برگ  كه  اين  براي 
برگ را روي پارچه ايجاد كنيد،سپس تكه سيمي در وسط 
برگ بادقت بچسبانيد و  با اتوي سرصاف دو طرف سيم را 
از پشت اتو بزنيد تا برجستگي رگبرِگ وسط ايجاد شود 
(دراين حالت بايد طرِف سيم دار برگ به سمت زير قرار 

گيرد و بعد طرف بدون سيم را اتو بزنيد.

9-2 طريقه ي ساقه پيچ كردن سيم يا روكش 
كردن 

دراين روش از سيم هاي بدون روكش استفاده مي شود.
براي اين منظور مى توان از نواِر ساقه يا كاغذ كشِي سبز 
استفاده كرد. تكه سيم را بين دو انگشت آرام و به صورت 
مخفي  گاترين  نوار  زير  كامًال  ساقه  تا  مي غلتانيم  اريب 

شود.

فعاليت عملى 5

را  آن  و  انتخاب  سانتيمتر  ده  اندازه ي  به  سيمي 
روكش كنيد.

10-2 روش وصل كردن گلبرگ ها به هم به 
صورت متصل يا گروهي

مى پيچيم  هم  به  دوبار  را  روكش  بدون  سيم  دوتكه 
سپس انتهاي گلبرگ را بين دو سيم قرار مى دهيم و  يك 
بار ديگر دو سيم را به هم مي پيچيم. سپس گلبرگ دوم را 
قرار مى دهيم و كار را  ادامه مي دهيم تا تمام گلبرگ ها به 
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كمِك سيم به هم متصل شوند. اين گلبرگ ها را به دو روش 
مي توان الي سيم ها قرار داد. 

1ـ گلبرگ دوم زير گلبرگ اول و گلبرگ سوم روي 
گلبرگ دوم قرار گيرد.

2ـ تمام گلبرگ ها زير گلبرگ قبلي قرار گيرند.

صورت  به  گلبرگ  هر  آماده سازي   2-11
واحد

وقتي قرار است گلبرگ هاي گل در يك نقطه به هم 
وصل شوند از اين روش استفاده مي كنند. در اين روش 
انتهاي گلبرگ را وسِط سيم قرار دهيد و دو دور سيم 

را دور گلبرگ بپيچيد. سپس، دو طرِف سيم را به هم 
بتابانيد.

12-2 آماده سازي گل به صورت منفرد
وقتي قرار است گلبرِگ گلي به صورت قيفي، شكل داده 

شود، از اين روش استفاده مي كنند.
قسمت پايين گلبرگ را جمع كنيد، شبيه به بادبزن 

مي شود.
يك سانتي متر باالتر از لبه ي پاييني گلبرگ را با سيم 
محكم ببنديد و انتهاي سيم را چند بار تاب دهيد تا گلبرگ 

بين سيم محكم قرار بگيرد.
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فعاليت عملى 6

با تعدادي گلبرگ، شيوه ي اتصال به صورت منفرد 
را نشان دهيد.

13-2 آماده سازي پرچم ِگل
تعداد معيني پرچم (برحسب نوع گل) را برداريد و 
آن ها را، وسط يك تكه سيم قرار دهيد. سپس دو طرف 

آن را به سمت پايين بكشيد و دو سيم را به هم نزديك 
كنيد و دور هم تاب دهيد. قسمت پايين پرچم ها را نيز 

ساقه پيچي كنيد.

فعاليت عملى 7

تعدادي پرچم براي ساخِت گل بسازيد.

14-2  طريقه ي ساخِت غنچه
سر تكه اي سيم را خم كنيد و با چسب، يك تكه پنبه را 
داخل قالب محكم كنيد تا حالت قطره ي اشك را پيدا كند. 
تكه پارچه اي را در ابعاد 4×4 سانتي متر به صورت سه گوش تا 
بزنيد، سپس سيم آماده شده را وسط پارچه قرار دهيد و دو 
طرف پارچه را روي هم بياوريد به صورتي كه حالت اشك و 
غنچه ي بسته را پيدا كند. زير غنچه را با نخ محكم نماييد و يك 

كاسبرگ قرار دهيد. سپس ساقه را روكش كنيد.



369369 گل سازى و گل آرايى

15-2  ساخِت گل داوودي از پارچه
الف) وسايل مورد نياز

1ـ پارچه ي رويال به رنگ هاي ليمويي و سبز آهار 
زده

2ـ رنگ قهوه اِي كم رنگ
3ـ سيم گلسازي به ضخامت 1 و 2/5 ميلي متر
4ـ كاغذ كشي به رنگ سبز يا نوار گاترين سبز

ب) مراحل ساخت
ـ در آغاز يك طرف پارچه ي ليمويي را با قلم مو يا پنبه  1
كامالً به صورت پخش رنِگ قهوه اِي روشن، رنگ بزنيد. آنگاه 
الگوي A را روي پارچه قرار دهيد و به تعداد 30 عدد گلبرگ 

از الگو براي تهيه ي يك گل درشت آماده كنيد.

2ـ گلبرگ هاي بريده شده را با اتوي سرگرِد كوچك 
اتو بزنيد.

3ـ به انتهاي سيم، يك تكه پنبه ي قهوه اي وصل نماييد. 
سپس گلبرگ ها را به دور قسمت وسط آن بپيچيد.
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انتهاي  در  و  بزنيد  اتو  داخل  به  رو  را  گلبرگ ها  4ـ 
كار، كاسبرگ هاي گل را نيز زير گل بچسبانيد.

ج) طريقه ي برش زدن روي پارچه

الگوى A را در سه اندازه 6 و 8 و10 سانتى متر روى 
پارچه برش بزنيد.

مراحل ساخت
1ـ مربعي به اضالع72 ميلي متر را از پارچه ي سبز 
 A برش بزنيد، سپس طبق دستور تهيه ي برگ و الگوي

برگها را آماده كنيد و در دسته هاي 3 تايي قرار دهيد.

با  طرف  يك  از  را  رنگ  كرم  ساتن  پارچه  ابتدا  2ـ 
طراحي  روشن  به  تيره  از  و  بزنيد  قهوه اي  رنگ  قلم مو 
،اندازه  اندازه دور تا دور چوب لوئي  كنيد. پارچه را به 
را  پارچه  و  بزنيد  چسب  را  ساقه  آنگاه  بزنيد.  برش  و 
روشن  قسمتهاي  كه  صورتي  به  بچسبانيد  ساقه  روي 
هم  روبه  نيز  پارچه  تيره  قسمتهاى  و  هم   روبه  پارچه 

قرار گيرد.

بيشتر بدانيدكه

شيوه ي ساخت برِگ بامبو1 
وسايل مورد نياز:

1ـ پارچه ي ساتن كرم رنگ
2ـ پارچه ي تترون سبز

3ـ چوب لويي
4ـ كاغذ كشِي سبز و قهوه اي

5ـ سيم گلسازي به ضخامت 1 ميلي متر

Bamboo -1. خيزران، ني
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كمي  قهوه اي  روكش  با  را  پارچه  دو  حدفاصل 
بند هاي  حالت  كردن  روكش  حين  در  كنيد.  ضخيم تر 
ني را به وجود آوريد. يك دسته ي دوتايي برگ را نيز 
بگذاريدتا حالت  طبيعي به خود بگيرد. از اين كار براي 

تزييِن انواع گل آرايي ها مي توان به خوبي بهره  گرفت.

چكيده

دارند. از آنها براى گِل سر، گل هاي روي لباس عروس،  - گل هاي پارچه اي مصرف بسيار زيادي 
تزيين  روي لباس بچه، لباس شب و سبدهاي گل استفاده مي شود.

- براي آهار زدن پارچه از چسب كاغذ ديواري يا نشاسته يا پودر ژالتين، كه در آب كامًال حل شده 
باشد، استفاده مي كنند.

- براي ساخت گل هاي رنگي از پارچه هاي رنگي يا رنگ آميزي روي پارچه استفاده مى شود.
رقيق  صورت  به  آب  در  محلول  رنگ هاى  و  پارچه  پودري  رنگ هاي  از  پارچه  رنگ آميزي  براي   -

استفاده مي شود.
- روش هاي شكل دادن به گلبرگ و رگه زنى برگها عبارت اند از: 1- شيوه ي كشيدن يا فنجاني كردن 

2- شيوه ي دندانه دار كردن 3- شيوه ي پيچاندن 4- اتو زدن با( اتوي برقي)
- براي ساخِت برگ از روش هاي متفاوِت اتوزدن استفاده مى شود، از جمله

1ـ كمك گرفتن از اليِي نازكي به نام زانفيكس در بين دو اليه ي پارچه و اتو كردن هر سه اليه و 
ثابت شدن آنها.

2ـ استفاده از اتوي گلسازي روي پارچه ي آهار شده و رگبرگ زدن برگ ها.
- روش وصل كردن گلبرگ ها به هم يا به صورت «متصل» يا گروهي است يا به صورت «واحد»  و 

يا به صورت «منفرد»
را  گلبرگ ها  طرف  يك  ليمويي  پارچه ي  روي  گلبرگ ها  برش  از  پس  داوودي  گل  ساخت  براي   -
با رنگ قهوه اِي روشن، رنگ آميزي مى كنيم و  پس از خشك شدن گلبرگ ها، با اتوي سرگرد داخل 

گلبرگ ها را اتو مي زنيم و گلبرگ ها را يكي يكي دوِر محور پنبه اي نصب مي كنيم تا ُگل كامل شود.
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آزمون پاياني
نظري واحد كار دوم

1ـ براي جلوگيري از سايش لبه هاي گل از چه موادي استفاده مي كنند؟
د) ژالتين، نشاسته وكيلر ج) چسب و نشاسته  ب) نشاسته و ژالتين  الف) آب و چسب 

2ـ مواد آهار عبارت اند از:
الف) يك قاشق غذاخوري پودر نشاسته + يك قاشق غذاخوري آب سرد + يك چهارم فنجان آب جوشيده

ب) يك ليوان آب سرد + 2 قاشق پودر ژالتين
ج) كمي چسب كاغذ ديواري + آب                  د) هر سه گزينه صحيح است.

3ـ براي اتو زدن به شيوه ي دندانه دار كردن مي توان از:
الف) دستمال كاغذي خشك كمك گرفت.
ب) دستمال كاغذي مرطوب كمك گرفت.

ج) دستمال كتاني بزرِگ مرطوب كمك گرفت.
د) هر سه گزينه صحيح است.

4ـ در روش وصل كردِن گلبرگ ها به هم به صورت متصل يا گروهي:
الف) تمام گلبرگ ها به كمك سيم به هم متصل مي شوند.

ب) تمام گلبرگ ها تك تك با چسب به گل متصل مي شوند.
ج) گلبرگ ها به صورت قيفي شكل داده مي شوند.

د) فقط دو گلبرگ را مي توان به صورت متصل به هم وصل كرد.

آزمون پاياني
عملي واحد كار دوم

1ـ با ساخت 2 شاخه گل داوودي و 15 برگ، سبِد گل زيبايي را بسازيد و سپس آن را تزيين كنيد.
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ساخِت گل ها و ميوه هاي چيني

واحد كار سوم
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آرد نشاسته
گلسيرين

وازلين
سرِى ابزار ُمدلينگ

سرى سمبه
سيم روكش دار

رنگ روغنى 
قلم مو

نايلون ضخيم
سوند
َوردنه

پودر لباس شوئى
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1- ابزار و وسايل مورد نياز را براي ساخت گل هاي خميري نام ببرد.

2- مراحل ساخت يك گل خمير چيني را شرح دهد.
3- يك نمونه گل خميرچيني بسازد.

4- انواع خميرها را نام ببرد و طرز تهيه ي هر يك را توضيح دهد.
5- طرز ساخت انواع ميوه را با خمير چيني شرح دهد.

پيش آزمون
واحد كار سوم

1- گود كردِن داخل گلبرگ ها با چه وسيله اي صورت مي گيرد؟

2- چگونگي رنگ زدن قبل و بعد از ساخت گل را توضيح دهيد.
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مقدمه
و  بازى  صورت  به  دور  زمان هاي  در  چيني  گل هاي 
تفريحي كودكانه محسوب مي شد و با استفاده از  خمير 
و در حد ساخت حجم هاي كودكانه مطرح بود. اما امروزه 
متداول  خارجي  كشورهاي  برخي  و  ايران  در  هنر  اين 
از  گرفتن  كمك  با  هركس  كه  به طورى  است.  رايج  و 
و  سليقه  و  ذوق  با  مي تواند  ارزش  كم  وسايل  مقداري 

مهارت خود، آثار نفيس و گران بهايي بسازد.

1-3  وسايل و ابزار ساخِت گل هاي خميري
ـ آرد نشاسته
ـ گليسرين

ـ وازلين
ـ سري ابزار يا مدلينگ1 

ـ سري كامل سمبه
و  و7   5 و   3 و   2 اندازه هاي  در  دار  روكش  سيم  ـ 

رنگ هاي قهوه اي، سفيد و سبز
ـ َدم باريك و انبردست

ـ نوار گاترين سبز، سفيد و قهوه اي
ـ رنگ هاي روغني، آكريليك ، جوهري و پارچه اي

ـ سري كامل قلم مو
ـ نايلون ضخيم

ـ پنس
ـ قالب مقعر يا زير پايه ي مبلي
ـ قيچي در اندازه هاي مختلف

ـ دستمال كاغذي

ـ انواع پرچم گل
ـ سوند
ـ فيبر
ـ تينر

ـ َورَدنه
ـ نوار تفلون
ـ انواع قاب

ـ محلول رقيق كننده ي حّالل (تربانتين ـ اسكاتيو 
و...)

ـ محلول خشك كن
- چسب چوب

- قالب برگ يا برگ طبيعي

 Modeling .1 = مدلسازي، نمونه سازي، طراحي
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2-3  توصیه های كلي در تهیه خمیر
در شروع كار با خمير، ذكر چند نكته بسيار ضروري است:

1ـ ظرفي كه خمير در آن پخته مي شود حتماً بايد 
از جنس لعابي يا نچسب)تفلون( باشد.

2ـ خمير بايد با قاشق چوبي هم زده شود.
صابون  و  آب  با  را  دست ها  كار،  روع  ش از  قبل  3ـ 
بشوييد و با دستمال كاغذي خشك كنيد.وگرنه پرز و 
الياف مختلف به دست مي چسبد و در موقع كار داخل 

خمير مي شود.

حالت  خمير  داخل  چوب ها  چسب  از  برخي  4ـ 
شيشه اي ايجاد مي كنند و برخي خمير را به حالت مات 
را  چوب  چسب  خمير،  كاربرد  نوع  )بنابر  درمي آورند 

انتخاب كنيد.(
كاماًل  خمير  كه  حدي  در  حرارت  زماِن  مدت  5ـ 
سفت و قابل استفاده شود، تعيين مي شود. خمير را قبل 

از رسيدن به درجه ی الزم، از روي حرارت برنداريد.
6ـ پس از سرد شدن خمير، براي نگه داري آن را 
داخل دستمال بپيچيد و در كيسه اي نايلوني يا ظرفي 

دربسته قرار دهيد.
7ـ خمير را به مدت طوالني داخل يخچال و براي 

مدت كم در بيرون از يخچال نگه داري كنيد.
در  كه  است  آن  علت  زد،  كپك  خمير  چنانچه  8ـ 
جاي گرم بوده است. در اين صورت قسمت هاي زايد آن 

را جدا كنيد و باقی مانده را داخل يخچال بگذاريد.
9ـ چنانچه خمير مطلوب بود ولي بعداً شل شد،علتش آن 
نايلوني يا ظرف دربسته نگه داري  است  كه داخل كيسه ي 
شده و عرق كرده است. آن را كمي حرارت دهيد تا به حالت 
مطلوب برسد. خمير را پس از سرد شدن در دستمال نخي 

بپيچيد و  در ظرف در بسته نگه داريد.
آن  است،  شده  سفت  حد  از  بيش  ر  خمي اگر  10ـ 
را داخل كيسه ي نايلوني قرار دهيد وكمي اسپري آب 
داخل كيسه بزنيد و دِر آن را محكم ببنديد و دريخچال 
نگه داريد. پس از مدت كوتاهي خمير كمي ُشل خواهد 

شد.
اگر خمير بويي نامطبوع به خود گرفت، علتش  11ـ 
آن است كه خمير در جاي گرم بوده و تُرشيده است. 
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داخل  را  آن  بزنيد.سپس  آن  به  وانيل  يا  گالب  كمي 
دستمال بپيچيد و در يخچال بگذاريد.

موقِع كار با خمير اگر احساس كرديد كه خمير  12ـ 
يا  سفت  خمير  كه  است  علت  اين  به  مي خورد،  تََرك 
بيش از حد چرب است،كارهاي الزم را براي شل شدن 

خمير انجام دهيد.
آماده شدن  در  تيره شد، به سبب  خمير  اگر  13ـ 
ظرفي نامناسب است يا اين كه از چسب چوب يا آرد 

نامرغوب استفاده شده است.

3-3  موارد استفاده از ُمِدلينگ ( ابزار شماره ي 
(11

الف) هم سطح كردن لبه هاي خمير
دور گلبرگ ها و برگ ها در تمام موارد پس ازباز كردن 
ابزار  اوليه بايد به كمك  وردنه و برش  خمير به كمك 
شماره ى 11 كامًال مسطح و نازك شود. به اين ترتيب 
كه گلبرگ ها را كف دست بگذاريد و ابزار شماره ى 11 
را روي لبه ي گلبرگ با فشار بغلتانيد تا لبه ي گلبرگ 

كامًال نازك و مسطح شود.

ب) خط انداختن روي خمير
خمير را با وردنه باز كنيد. پس از برش اوليه، خميرگلبرگ 
را كِف دست بگذاريد. سپس، با فشار ممتِد ابزار شماره ي 

11 روي گلبرگ، خطوط دل خواه را ايجاد كنيد.

ج) موج دار كردن لبه هاي خمير
پس از برش اوليه خميرگلبرگ را كف دست بگذاريد و 
ابزار شماره ى 11 را با فشار روي لبه ي گلبرگ بغلتانيد. 
فاصله ي  با  و  برداريد  را  ابزار  خمير  شدن  باز  از  پس 
لبه ي  كامًال  تا  كنيد  تكرار  را  كار  اين  مجدداً  كوتاهي 

گلبرگ موجدار شود.

فعاليت عملى 1

- با مقداري خمير گِل چيني، گل برگي را طراحي 
و لبه ي آن را هم سطح كنيد.
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4-3  شيوه ي كاركردن با سمبه
خمير را پس از برش كف دست بگذاريد و سمبه ي 
كوچك يا متوسط را روي لبه ي گلبرگ قرار دهيد و به 
سمت بيرون بغلتانيد. سپس اين كار را مجدداً، نزديِك 

كار قبلي تكرار كنيد.

الف) گود كردن داخل گلبرگ هاي پهن
گلبرگ را پس از برش، كف دست بگذاريد. سمبه ي 
بزرگ را روي خمير به صورت دايره بكشيد تا گلبرگ 

كامًال گود شود.

ب) ِفر دادن گلبرگ
از اين روش فقط در گل برگ هاي كشيده و باريك 
را  ُسمبه  مريم).  گل  كرد(گلبرگ هاي  استفاده  مي توان 
روي انتهاي گلبرگ بگذاريد و به سمت ابتداي گلبرگ 
بغلتانيد. با اين كار گلبرگ به سمت داخل فِر مي خورد. 
اگر اين عمل را برعكس انجام دهيد گلبرگ به سمت 

خارج فِر مي خورد.

به  را  گلبرگ  يك  و  خارج  سمت  به  را  گلبرگ  يك 
سمت داخل، فِر دهيد.

ج) گود كردن گل برگ هاي باريك
پهناي  از  كمتر  قطري  بايد  سمبه  مورد  اين  در 
گلبرگ داشته باشد. مثًال براي تهيه ي گلبرِگ گِل مريم 
از سمبه ي شماره ي 6 كمك بگيريد و آن را در وسط 
گلبرگ بگذاريد و با فشاري ماليم به سمت باال و پايين 
حركت دهيد تا در وسط گلبرگ حالت فرورفتگي ايجاد 

شود.

به را  گلبرگ  يك  و  خارج  سمت  به  را  گلبرگ  يك 
سمت داخل، فِر دهيد.

فعاليت عملى 2

فعاليت عملى 3

- لبه ي گلبرگ رابا مقداري خمير گلسازي خط 
بيندازيد و آن را موج دار كنيد.
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5-3  ساقه زدن گل
1-5-3  اتصال گل برگ ها به ساقه

شيوه ى  با  دارند،كه  پرچم  به  نياز  گل ها  از  بعضى 
آماده سازى آن در واحد كار قبل آشنا شديد، اما بعضي 
از گل ها نيازي به پرچم ندارند و يا پرچم تحليل رفته 
و كوچك شده است.در اين نوع، گلبرگ ها را به صورت 
شده  روكش  كه  اصلي  شاخه ي  به  تك تك  يا  گروهي 

وصل كنيد(مانند گل اركيده و زنبق و...).

2-5-3  اتصال ساقه پس از آماده سازي كامل 
گل

مركزي  خمير  روي  برگ ها  گل  گل ها،  از  برخي  در 
سوار شده است و خمير مركزي را مي توان با سيم ساقه 
يا چسب، محكم كرد.( مانند گل كوكب و آفتاب گردان 

و مارگريت)

6-3 سيم زدن گل برگ ها و برگ ها 
الف) گل برگ ها و برگ هاي بزرگ را پس از برش و 
ابزار زني پشت و رو، روي خمير بگذاريد. يك طرِف تكه 
سيم را چسب بزنيد.(اين كار را با دقت انجام دهيد تا 
كار كثيف نشود)و آن را وسط برگ قرار دهيد. سپس 
وارد  كامًال  سيم  تا  بكشيد  سيم  روي  بار  يك  َورَدنه  با 

خمير شود.

دقت كنيد سيم سفيد را ابتدا با رنگ روغني به رنگ 
خمير درآوريد و سپس روي خمير بگذاريد.

در  آورديد،  مخروط  شكل  به  را  خمير  وقتي  ب) 
كنيد.  فرو  خمير  داخل  و  بزنيد  چسب  را  سيم  تكه اي 
خمير را باز كنيد و به فرمي كه مي خواهيد حالت دهيد 

(سيم در انتهاي گلبرگ قرار مي گيرد).
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7-3  رنگ زدن گل
الف) رنگ داخل خمير

خمير  داخل  فقط  رنگ  گل ها،  از  برخي  ساخت  در 
زده مي شود. در اين صورت از رنگ هاي روغني و پودري 

مي توان استفاده كرد. 

نكته: اگر خمير سفت بود حتماً از رنگ هاي پودري 
مناسبي  غلظت  يا  بود  شل  خمير  اگر  كنيد.  استفاده 

داشت از رنگ هاي روغني استفاده كنيد. 
ورنگ هاي  پودري  رنگ هاي  كه  باشيد  داشته  دقت 
تيره تر  درجه  دو  خمير  شدن  خشك  از  پس  روغني 
انتخاب  روشن تر  را  رنگ  لحاظ  همين  به  شد.  خواهد 

كنيد.
ب) رنگ بعد از ساخت و خشك شدن گل

از  پس  و  كنيد  تهيه  رنگ  بدون  را  برگ ها  و  گل ها 
يا  روغني  رنگ هاي  با  مو  قلم  كمك  به  شدن  خشك 

اكريليك روي آن را رنگ كنيد.

ج) رنگ قبل و بعد از ساخت
رنِگ  با  و  كنيد  اضافه  خمير  داخل  رنگ  مقداري 
ماليم به رنگ آميزي آن بپردازيد. براي سايه زدن روي 
گلبرگ ها، پس از خشك شدن گل با قلم مو سايه هاي 

دل خواه را روي گل بزنيد.

د) داخل خمير و روي خمير تازه
خمير  داخل  را  گل  جام  زمينه ي  پس  ماليِم  رنگ 
بريزيد و سايه هاي مناسب را پس از برش اوليه روي 
گل برگ با دست بزنيد. سپس روي آن را با سمبه و ابزار 
حالت هاي مناسب ايجاد كنيد. اين گل پس از خشك 

شدن
گل هاي  مانند   ) ندارد  نياز  مجدد  آميزي  رنگ  به 

آلماني).

فعاليت عملى4

يك برگ از خمير گل چيني را آماده كنيد و به 
رنگ  را  آن  شدن،  خشك  از  پس  و  بزنيد  سيم  آن 

آميزي كنيد.
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8-3  شيوه ي طراحي كاسبرگ گل
1-8-3  كاسبرگ هاي بلند

الگوي  طبق  گل،  بلند  كاسبرگ هاي  ساخت  براي 
شكل  و  كنيد  طراحي  جداگانه  را  آن ها  يك،  شماره ي 
دهيد. سپس آن ها را با چسب زير گل برگ قرار دهيد و 
ُدم گل را به صورت مخروطي كوتاه طراحي كنيد و با 
چسب به زيِر كاسبرگ ها بچسبانيد و ساقه بزنيد( مانند 

غنچه ي ُگل ُرز).

2-8-3  كاسبرگ هاي كوتاه
در  آن ها  از  كه  كوتاه،  كاسبرگ هاي  ساخت  براي 
 2 شماره ي  الگوى  طبق  مي شود،  استفاده  گل  زيرجام 
روي خمير سبز اقدام كنيد وبا كمك ابزار به آن ها حالت 
دهيد وآن ها را زيِر گل بچسبانيد.( مانند گل مارگريت 

و داودي) .

3-8-3 كاسبرگ هاي خمره اي
خمير را به شكل مستطيل با شاخك هاي كوتاه، طبق 
الگوي شماره ى 3 برش بزنيد و سپس داخل شاخك ها 
را با كمك ابزار حالت دهيد و خمير را روي هم بياوريد و 
به صورت لوله ا ي فرم دهيد(گل ميخك و جعفري). گِل 
آماده را با چسب داخِل خمره ي ايجاد شده وارد كنيد و 

به آن حالت دهيد. 
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4-8-3  كاسبرگ هاي سوزني
قسمت  پنج  به  طراحي،  ضمن  كوتاه،  قطره اي  فرِم 
شماره ي  ابزار  با  را  قسمت  هر  و  كنيد  تقسيم  مساوي 
11 تخت نماييد. نوِك كاسبرگ ها بايد كاماًل تيز باشد 
و گل برگ هاي گل را با چسب وارد كاس¬برگ ها كنيد 

)مانند گل شمعداني و ادريسي( .

5-8-3  كاسبرگ هاي تخت
كاسه ي گل از تعداد زيادي كاسبرِگ سبز مانند الگوي 
شماره ی 4 تشكيل شده است.اين كاسه به دوِر ساقه و زير 
گل زده مي شود تا كاماًل زيرجاِم گل پوشيده شود. معموالً 
دو يا سه رديف كاسبرگ زيرهم قرار می گيرند )مانند گل 

آفتابگردان(.

6-8-3  كاسبرگ هاي غالفي
براي تهيه ي اين كاسبرگ ها مقداري رنگ قهوه اي و 
رنگ سبز را به داخل خمير سفيد وارد كنيد و  آن را 
بين نايلون با َورَدنه باز كنيد تا كاماًل نازك شود. الگوي 
شماره ي 5 را روي آن قرار دهيد. پس از برش، آن را 
كف دست بگذاريد و خطوطي عمودي با ابزار شماره ي 
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11 روي آن ايجاد كنيد. لبه هاي آن را نيز با ابزار،كامًال 
نازك نمائيد و بگذاريد كمي خشك شود. سپس خشك 
شده ي آن را داخل دست مثل يك دستمال مچاله و بعد 
باز كنيد و قسمت پايين آن را كمي به چسب آغشته 
نماييد. به دور جام گل دل خواه بگذاريد. اين غالف در 
گل هايي نظير نرگس شيراز، نرگس هلندي و با غالف 

سبز در گاليول و... ديده مي شود.

9-3  شيوه ي استفاده از قالب 
1-9-3  قالب هاي ديواره دار

از قالب هاي ديواره دار براي برش هاي يك اندازه روي 
خمير مسطح استفاده مي كنند. مانند قالب برگي و قالب 
ليليوم كه برش هاي مناسب را روي خمير ايجاد مي كند 
(توصيه مى شود هنرجويان تاحد ممكن بدون قالب كار 

كنند و از خالقيت هاي خود بهره گيرند).

2-9-3  قالب هاي مسطح
بلندي هاي  و  پستي  ايجاد  براي  مسطح  ازقالب هاي 
خمير  روي  مناسب  رگ برگ هاي  و  خطوط  و  دل خواه 
باز  مناسبي  سطوح  روي  را  خمير  مي كنند.  استفاده 
نماييد و سپس اطراف گل برِگ برش داده شده را با ابزار 
روي  سپس  كنيد.  نازك  و  مسطح  كامًال   11 شماره ي 
قالِب چرب شده بگذاريد و با فشار ممتِد ابر يا اسفنج، 
انحنا و خطوط قالب را بر روي خمير منتقل كنيد( مانند 

قالب الله).

10-3  روش پخِت خمير
الف) خمير مخصوص تهيه ى گل هاى ايتاليايى

مواد الزم:
1ـ آرد نشاسته سيب زمينى                1 پيمانه
2ـ چسب چوب                         1 پيمانه
3ـ آب                                      پيمانه
4ـ گليسرين                       2 قاشق مرباخوري
5ـ آب ليمو                      2 قاشق مربا خوري

شيوه ي پخت: 
مواد الزم را، ضمن  مخلوط كردن كامًال صاف كنيد. 

فعاليت عملى5

يك كاسبرگ بلند، يك كاسبرگ خمره اي و يك 
كاسبرگ سوزني طراحي كنيد.

1
4----
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11-3  خميربراي ساخت ميوه
براي ساخِت انواع ميوه هاي خميري از دو نوع خمير 

زير استفاده مي كنند:
الف) خمير خام 

مواد الزم:
1ـ پودر نشاسته                                 1 ليوان
2ـ گليسرين                        2 قاشق غذاخوري

سپس آن را در داخل قابلمه اي لعابي بريزد و روي حرارت 
ماليم قرار دهيد و مرتب هم بزنيد تا كامًال خمير پخته 
و لطيف شود. وقتي خمير به دست نچسبد، آماده است. 
دست را كمي چرب كنيد و خمير را ماساژ دهيد. پس 
از خنك شدن آن را داخل دستمالي پارچه اي بگذاريد و 
در كيسه اي نايلوني نگه داري كنيد. از اين خميرتا مدت 

يك ماه هم مي توان استفاده كرد.
آماده  از  شود كه بعد  توجه  نكته  اين  است به  بهتر 
براي  و  داد  ماساژ  را  خميرها  مي بايست  خمير  كردن 
اين كار خمير را هر بار گلوله اي به قطر 10 سانتي متر 
جدا كرد ورز دهيم و كنار بگذاريم و به همين ترتيب 
بقيه ي خمير را مالش داده بگذاريد خنك شود زيرا ورز 

يا مالش دادن خمير در كيفيت خمير موثر است.

بيشتر بدانيد

گل  مخصوص  ايتاليايى  خمير  تهيه ى  ديگر  روش 
مواد الزم:

1ـ آرد نشاسته ي ذرت                    1 پيمانه
2ـ چسب چوب               پيمانه
3ـ آب                پيمانه
4ـ آب ليمو                  1قاشق چاي خوري
5ـ روغن مايع        2 قاشق غذا خوري

شيوه ي پخت
اين خمير مانند خمير شماره ي 1 تهيه مي شود.

خمير ايتاليايي (شماره ي 3)
مواد الزم:

1ـ آرد نشاسته سيب زميني           1 ليوان
2ـ چسب چوب                               پيمانه
3ـ گليسرين        1 قاشق چاي خوري
4ـ آب ليمو        1 قاشق چاي خوري

شيوه ي پخت
پخِت اين خميرمانند پخِت خمير شماره يك است.

1
4----

2
3----

2
3----
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فعاليت عملى6
خمير  نفري،  پنج  گروه هاي  در  هنرجويان 

ايتاليايي را تهيه كنند. 

3ـ چسب چوب                           به مقدار الزم
ورز  خوب  و  كنيد  مخلوط  يكديگر  با  را  مواد  تمام 

دهيد تا كامًال صاف شود.
ب) خمير پخته

تمام مواد گفته شده در خمير خام را با هم مخلوط 
كنيد و روي حرارت بگذاريد و هم بزنيد تا كامًال سفت شود.

ج) خمير ادغامي 
ــوط كنيد، خوب ورز  ــف و ب را با هم مخل ــر ال خمي
ــاخت انواع ميوه به  ــماره ى 3 براي س دهيد تا خمير ش

دست آيد.

12-3  تهيه ي انواِع برگ
توصيه هاى كلى:

ـ  خمير را روي سطح صاف و چرب شده  اي پهن كنيد.

ـ  پشت برگ را كمي چرب كنيد و روي خمير بگذاريد.
ـ با سوزن دور برگ را برش دهيد و برگ را جدا كنيد.

ـ  خمير را كف دست قرار دهيد و با ابزار شماره ي 
11 دوِر برگ را نازك كنيد.

ـ  براي خشك شدن برگ آن را روي پارچه ي نخي 
قرار دهيد و  بگذاريد تا كامًال خشك شود.

ـ  پس از خشك شدن برگ مانند نمونه ي طبيعي، 
رنگ را با قلم مو روي آن بزنيد.

نكته: به جاي قالب از برگ هاي طبيعي  كه داراي 
رگ برگ هاي قوي باشد مانند برگ سيب، پامچال، توت 

و... مي توان استفاده كرد.

13-3  ساخت گل ُرز (قوي سفيد):

الف) وسايل مورد نياز:
1ـ خمير ايتاليايي

2ـ رنگ روغني
3ـ سمبه ي بزرگ

4ـ ابزار شماره ي 11
ب) شيوه ي ساخت

1ـ داخل خمير يك سانتي متر رنگ سفيد و كمي 
رنگ قرمز اضافه و آن را كامًال با رنگ مخلوط كنيد.

2ـ خمير را روي ميز پهن كنيد.

فعاليت عملى7

آماده  برگ  تعدادي  دلخواه  به  هنرجويان 
نمايند.
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3ـ الگوي شماره 6 راروي آن بگذاريد و با سوزن يا 
سوند دور الگو را برش بزنيد.

4ـ قسمت هاي اضافي را از دور الگوها جدا كنيد.
5ـ براي آن كه تا آماده سازِي كامل تمام گل برگ ها، 

خمير خشك نشود، روي تمام آن ها نايلون بيندازيد.
6ـ با سمبه سطح داخلِي گل برگ را كمي گود كنيد 
ودو طرف گل برگ را بالفاصله رو به بيرون لوله و بازكنيد 

تا حالت گل برگ طبيعي را به خود بگيرد.
7ـ مخروطي آماده كنيد كه سر تيز آن رو به باال باشد 
و اولين گل برگ را روي آن قرار دهيد و مانند نمونه ي 

تصويري مراحل را ادامه دهيد تا گل كامل شود.

برش   7 شماره ي  الگوي  طبق  را  كاسبرگ ها  8ـ 
بزنيد و لبه هاي آن را با ابزار نازك و انتهاي آن را كامًال 

برجسته كنيد و زيِر گل بچسبانيد.
9ـ  سيم ضخيم را با چسب به زيِرجام گل وصل كنيد.
ساقه  طول  در  را  شده  آماده  برگ  مقداري  10ـ 

بچسبانيد و  ساقه را روكش كنيد. 
نكته: انتخاب سمبه بستگي به اندازه ي گل برگ ها 
دارد. هر چه گل برگ بزرگ تر باشد از سمبه ي بزرگ تر و هر 
چه كوچك تر باشد از سمبه ي كوچك تر بايد استفاده كرد.

14-3  چگونگي نظافت گل هاي چيني
چنان چه روي گل ها گرد و غبار نشسته باشد، مي توان 

از سشوار يا دكمه ي معكوس جارو برقي استفاده كرد. 
اگر روي گل هاي چيني را دوده بگيرد يا هر گونه ذره 
اي روي آن نشسته باشد ( در صورتى كه ساقه ي گل 
از روكش نوار گاترين يا از جنس خمير باشد) مى توانيد 

آن را  تميز كنيد 
نكته: از نوارهاي كاغذكشي به هيچ عنوان در روكش 

ساقه ي گل استفاده نشود.
ظرفي را پُر از آب كنيد و مقداري پودر لباس شويي 
داخل آن بريزيد. ُدم گل را در دست بگيريد وگل را با 
تا  دهيد  تكان  بار  چند  و  كنيد  فرو  آب  داخل  ماليمت 
ِجرم هاي اضافي آن برطرف شود. سپس آن را از داخل 
آب بيرون آورديد و سشوار را روي درجه ي سرد بگذاريد  

و روي گل بگيريد تا به تدريج خشك شود.
نكته: دقت كنيد اين عمل خيلي سريع انجام گيرد 

تا گل نرم و شل نشود.

الگوى شماره ى 6

الگوى شماره ى7
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فعاليت عملى8

به گروه هاي چهارنفري تقسيم شويد و هر گروه 
شاخه اي گل چيني به كالس بياوريد و آن را شست 

و شو دهيد.

استفاده از سيم در گل برگ هاي بزرگ
و  بزنيد  سيم  را  بزرگ  گل برگ هاي  تمام  پشت 
به  نياز  ترتيب  اين  به  كنيد.  سوار  كار  روي  بالفاصله 

وسيله اي اضافه براي خشك كردن گل نيست.
استفاده از خمير نسبتًا سفت

بشقاب  لبه ي  كناره ي  در  را  كوچك  گل هاي 
بگذاريد. از خمير نسبتاً سفت براي ساخت اين گونه 
را  آن  گل،  شدن  خشك  تا  و  كنيد  استفاده  گل ها 

مدام بچرخانيد ( مانند گل مريم).

استفاده از ساقه ي گل
بهترين روش خشك كردن گل هاي ريز استفاده 
از ساقه ي گل است . گل را داخل اسفنج فرو كنيد تا 
كامًال خشك شود. گل را از خمير نسبتاً سفت،بسازيد 
و انتهاى آن را ساقه بزنيد .پس آن را داخل اسفنج 
فرو ببريد و بگذاريد كمى خشك شود آن گاه آن را 
به صورت واژگون آويزان كنيد تا گل برگ فرم جمع 
پيدا كند.پس از مدتى آن  را به حالت اول درآورده و 

مجدداً داخل اسفنج قرار دهيد. 

بيشتر بدانيد

14-3  چگونگي خشك كردِن مناسب گل
1-14-3  استفاده از قيف يا مخروط

گل هاي 5 تا 6 گل برگي را به صورت واژگون روي 
قيف قرار دهيد و بگذاريدتا گل به حالت نيمه خشك 
درآيد. آن گاه گل را برداريد و به آن  فرم مناسب به 

بدهيد و  داخل قيف بگذاريد.

استفاده از دستمال پارچه اي
گل هايي  دور  را  استفاده  بدون  پارچه هاي  خرده 

نظير ُرز بگذاريد تا به حالت طبيعي خشك شود.
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15-3 ساخت سيب كامل
وسايل مورد نياز:

1ـ اسفنج
2ـ خمير ميوه

3ـ رنگ روغني يا اكريليك قرمز و مشكي و سبز
4ـ چوب سر سيب طبيعي ( ُدم سيب )

5ـ كيلر
شيوه ي ساخت

1ـ اسفنج را به شكل سيب برش دهيد آن را به چسب چوب آغشته كنيد و پس از خشك شدن دورش را 
خمير بگيريد.

2ـ حالت هاي مناسب را روي آن ايجاد كنيد. ُدم سيب طبيعي را با چسب وارد كنيد و انتهاي سيب را نيز با 
كمك پنس به فرم طبيعي حالت دهيد و بگذاريد خشك شود.

3ـ روي آن را با قلم مو و رنگ هاي قرمز و مشكي و سبز با نگاه كردن به يك سيب طبيعي، رنگ آميزي 
كنيد.

4ـ پس از خشك شدن رنگ، روي آن را كيلر بزنيد تا كامًال براق شود.

15-3 ساخت سيب كامل
وسايل مورد نياز:

1ـ اسفنج
2ـ خمير ميوه

3ـ رنگ روغني يا اكريليك قرمز و مشكي و سبز
4ـ چوب سر سيب طبيعي ( ُدم سيب )

5ـ كيلر
شيوه ي ساخت

1ـ اسفنج را به شكل سيب برش دهيد آن را به چسب چوب آغشته كنيد و پس از خشك شدن دورش را
خمير بگيريد.

2ـ حالت هاي مناسب را روي آن ايجاد كنيد. ُدم سيب طبيعي را با چسب وارد كنيد و انتهاي سيب را نيز با
كمك پنس به فرم طبيعي حالت دهيد و بگذاريد خشك شود.

3ـ روي آن را با قلم مو و رنگ هاي قرمز و مشكي و سبز با نگاه كردن به يك سيب طبيعي، رنگ آميزي 
كنيد.

4ـ پس از خشك شدن رنگ، روي آن را كيلر بزنيد تا كامًال براق شود.

بيشتر بدانيد
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چكيده

مدت  شود  رعايت  الزم  نكته هاي  مي كنند.اگر  استفاده  يالعابي  تفلون  ظروف  از  خمير  ساخت  براي   -
نگه داري و استفاده از خمير بيش تر مى شود.

- شل يا سفت بودن خمير را برطرف كنيد. سپس آن را مورد استفاده قرار دهيد.
- تيره يا كدر شدن خمير به علت استفاده از ظرف، چسب يا پودر نامناسب است.

- كاربرد ُمدلينگ در گل سازي با خمير چيني عبارت است از:
- الف ) هم سطح كردن لبه هاي خمير

   ب ) خط انداختن روي خمير
    ج ) موج دار كردن لبه هاي خمير

- شيوه ي كار با سمبه در گل  سازي با خمير چيني عبارت است از:
الف ـ گود كردن داخل گل برگ هاي پهن

ب ـ فر دادن گل برگ ها
ج ـ گودكردن گل برگ هاي باريك

-  اتصال گل برگ به ساقه به دو روش انجام مي شود:
الف) اتصال گل برگ ها به صورت گروهي يا تك تك به شاخه ي اصلي

ب) اتصال گل پس از آماده سازي گِل كامل به ساقه ي گل
-  سيم زدن گل برگ ها به دو صورت انجام مي گيرد:

الف: سيم را قبل از خشك شدن خمير به پشت برگ آماده شده با چسب وصل كنيد
ب) داخل كردن سيم به مخروط ايجاد شده از خمير و سپس باز كردن و فرم دادن خمير به شكل برگ

ـ رنگ زدن گل به چهار روش انجام مي شود:
الف) رنگ، داخل خمير استفاده مي شود.

ب) رنگ بعد از ساخت و خشك شدن گل به كمك قلم مو روي گل زده مي شود.
ج) رنگ قبل از ساخت به خمير زده مي شود و بعد از ساخت و پس از خشك شدن نيز با قلم مو، رنگ را 

به صورت سايه روي گل ايجاد مى كنند.
د: رنگ داخل خمير شود و پس از برش، روي گل برگ رنگ زده شود. سپس با ابزار و سمبه به گل برگ 
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چكيده

حالت داده شود.
سوزني،  كاسبرگ  خمره اي،  كاسبرگ  كوتاه،  كاسبرگ  بلند،  كاسبرگ  صورت  به  گل  كاسبرگ هاي    -

كاسبرگ تخت و كاسبرِگ غالفي ديده مي شود.
- قالب هاي گل سازي در دو گروه قالب هاي ديواره دار براي برش و قالب هاي مسطح براي رگ برگ زني 

روي خمير به كار مي روند.
- براى تهيه ي خمير روش هاي مختلف وجود دارد. در تمام موارد از آرد نشاسته ي ذرت يا سيب زميني، 

چسب چوب، گليسرين (يا وازلين يا روغن مايع ) و آب و آب ليمو استفاده مي شود.
- براي تهيه ي ميوه از خمير خام، خمير پخته و خمير ادغامى مخلوط (پخته و نپخته) استفاده مي كنند.

- براي تهيه ي برگ از قالب برگ يا از برگ طبيعي مي توان كمك گرفت.
- براي برطرف كردن گرد و غبار روي گل هاي چيني از سشوار و براي شستن گل ها از آب و پودر لباس 

شويي استفاده مي كنند.
- براي ساخت گل ُرز ،به داخل خمير، رنگ سفيد و كمي رنگ قرمز مى افزايند و خمير را روي ميز پهن 
مي كنند .آن گاه الگو را روي خمير قرار مي دهند و برش مي زنند و داخل هر گل برگ را با سمبه كمي گود 
مي كنند. لبه هاي گل برگ را با ابزار شماره ي 11 كامًال نازك مي كنند و مخروط پس از آماده كردن و گل 

برگ ها را به دوِر آن اضافه مي كنند تا حالت گل ُرز كامل شود.
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آزمون پاياني
نظري واحد كار سوم

ـ در ساخت گل چيني اگر ديديد كه خمير تََرك مي خورد علت آن است كه......
ج ) چسب چوِب خمير زياد است. الف) خميرشل است.             

د ) آرِد به كار برده شده مرغوب نبوده است. ب ) خمير بيش از حد سفت است. 

2ـ براي موج دار كردن لبه هاي خمير
الف ) خمير را روي زمين بگذاريد و با سمبه روي لبه ي خمير موج ايجاد كنيد.

ب ) خمير را روي انگشتان دست قرار دهيد و با َورَدنه روي لبه ي خمير موج ايجاد كنيد.
ج ) خمير را كف دست بگذاريد و با فشار و غلتانيدِن ابزار شماره ي 11 روي لبه ي خمير، موج ايجاد 

كنيد.
د ) خمير را كف دست بگذاريد و با فشاِر سمبه رو به خارج، روي لبه ي خمير موج ايجاد كنيد.

3ـ چنان چه روي گل هاي چيني گرد و غبار نشسته است
الف ) نمي توان آن را نظافت كرد.

ب ) باد گرم سشوار را روي آن بگيريد.
ج ) باد سرد سشوار را روي آن بگيريد.

د ) روى آن اسپري كيلر بپاشيد.

4ـ براي ساخِت ميوه چه خميري به كار مي رود؟
الف ) خمير خام                                 ب ) خمير پخته 

ج ) خمير ادغامى (مخلوط پخته و نپخته)  د)هرسه  گزينه صحيح است

5ـ قالب ها به چند گروه تقسيم مي شوند؟
ب ) قالب هاي مسطح الف)  قالب هاي ديواره دار 

د ) قالب هاي گرد ج ) گزينه هاي الف و ب صحيح است 
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آزمون پاياني
نظري واحد كار سوم

6ـ در گل چيني سوند يا سوزن به چه كار مي آيد؟
الف ) اصًال استفاده اي ندارد.

ب ) در دوربُرِي خميرازآن استفاده مي كنيم.
ج ) براي ادغام رنگ داخل خميرازآن استفاده مي كنند.

د ) فقط براي سوراخ كردن خمير مي توان ازآن استفاده كرد.

7ـ خمير را مي توان:
الف ) داخل دستمال و داخل ظرف دردار و در يخچال نگه داري كرد.

ب ) داخل كيسه ي نايلوني نگه داشت.

ج ) داخل ظروف دردار نگه داري كرد.
د ) هر سه گزينه صحيح است.

8ـ براي رنگ آميزي گل مي توان:
الف ) از رنگ هاي پودري يا روغني داخل خمير استفاده كرد.

ب ) گل ها و برگ ها را بدون رنگ آماده كنيد و پس از خشك شدن با قلم مو روي آن ها را رنگ 
آميزي نماييد.

به سايه كارى آن ها  استفاده كنيد و پس از خشك شدن مجدداً  ج) از مقداري رنگ داخل خمير 
بپردازيد.

د ) هر سه گزينه صحيح است

آزمون پاياني
عملي

1ـ يك شاخه با گل ُرز و يك سيب خميري بسازيد.
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ساخت گل هاي بلندر

واحد كار چهارم
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فوم 0,5 يا 1 ميلي متري
رنگ روغني

سيم ساقه ي آفتابگردان
خمير گل چيني

اتوي خانگي
قيچي
حالل

ابر
عكس

نخ قرقره
اكليل هفت رنگ

پودر تالك
سيم گلسازي

پرچِم گل
قالب برگ و گل

نوار گاترين
چسب گرم
اسپري كيلر

مغز گل و كاس برگ آفتاب  گردان
اسپند

چسب چوب
دست كش نخى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

وسايل و تجهيزات مورد نياز 

ي2
عمل

ت 
عالي

ف

ي1
عمل

ت 
عالي

ف

ي4
عمل

ت 
عالي

ف

ي3
عمل

ت 
عالي

ف
*
*

*
*
*

*

*

*
*

*

*

*

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1- ابزار و مواد الزم براي ساخت گل هاي بلندر را نام ببرد.

2- چگونگي كار با فوم را توضيح دهد.
3- انواع شيوه هاي رنگ آميزي و سايه كاري روي فوم را توضيح دهد.

4- تكنيك هاي مختلف كار با فوم (كروشه كردن، لوله كردن، پِليسه كردن، فنجاني كردن 
و...) را انجام دهد.

5- انواع تكنيك هاي گل بلندر را نام ببرد و در باره ي هر يك توضيح دهد.
6- يك نمونه گل بلندر – آفتاب گردان- بسازد.

پيش آزمون
واحد كارچهارم

1- چند نمونه از وسايل و ابزار مورد نياز براى ساخت گل بلندر را نام ببريد.

2- چگونه گل هاى بلندر را بايد نظافت كرد؟
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مقدمه
دارند، براي ساخت  بلندر كه زيبايي خاصي  گل هاي 
و  تزييني  گلدان هاي  بوته ها،  درختچه ها،  درخت ها،  انواع 
شاخه هاي گل مصرف مي شوندو براى تزيين و گل آرايي 
در سالن و مجالس و... به كار مي رود. گل  بلندر قابل شست 
وشو، سبك، قابل حمل و نشكن  و وسايل ساخت آن بسيار 

ارزان قيمت و در دسترس است.
1-4  وسايل و ابزار مورد نياز

1ـ فوم (0/5 يا 1 ميلي متر)
2ـ رنگ روغني

3ـ سيم ساقه ي آفتاب گردان و ُرز
4ـ خمير گل چيني

5ـ اتوي خانگي
6ـ نخ قرقره

7ـ قيچي كوچك و بزرگ
8ـ پودر تالك

9ـ سيم گل سازي شماره هاي2 و 5و 7 ميلي متري
10ـ پرچم گل در رنگ هاي متنوع

11ـ قالب برگ و گل برگ
12ـ نوار گاترين سبز و قهوه اي

13ـ چسب گرم
14ـ ابر

2-4 چگونگي كار با فوم
1ـ الگو را روي تكه اي كاغذ قرار دهيد ، سپس روي 
ورقه ي فيلم راديولوژي منتقل كنيد و دور آن را با قيچي 

برش دهيد.
2ـ الگو را روي فوم بگذاريد و با مداد خط بكشيد و از 
داخل خط، فوم را چنان برش دهيد كه خطوط رسم شده 

داخل الگوي بريده شده واقع نشود.

3-4  شيوه ي رنگ آميزي وسايه كاري روي فوم
الف) رنگ موضعي 

قطره اى از رنگ را روي پالت بگذاريد. ابر را به رنگ 
آغشته نماييد و با يكى از حّالل ها مانند تربانتين، برزك يا 
خشك كن رنگ را كمى رقيق كنيد و  سپس روي قسمتي 
ازگل برگ با ابر ضربه بزنيد به طورى كه در هر ضربه مقداري 

رنگ روي فوم منتقل مي شود.

ب) رنگ پوششي
رنگ غليظ را با قلم مو روي فوم بكشيد، فوم به 

صورت دل خواه رنگ مي شود.
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ج) رنگ ترام1
 براي سايه كاري با ابر روي فوم ايجاد مي شود، با كشيدن 
رنگ يك تراِم تيره به روشن، روي فوم ايجاد كنيد. دو رنگ 
را يكي از باالي گل برگ يكي از پايين گلبرگ با كمك ابر 
طورى بكشيد كه حد فاصل دو رنگ، مرز مشخصي نداشته 

باشد و رنگ ها به صورت محو ومات در آيند.
د) رنگ ابرو بادي

دو يا سه رنگ را با ابر به صورت دايره روي قسمت هاي 
مختلف فوم بكشيد و سعي كنيد هر رنگ وارد رنگ كناري 
شود و با خط نتوانيد رنگ را از هم متمايز كنيد. در نتيجه 

رنگ ها به صورت لكه لكه روي فوم نمايان مي شوند.

ه) سايه كاري
پس از ساخت رنگ دل خواه با ابري كه كمي به رنگ آغشته 
شده، سايه ي ماليمي را در لبه ي گل برگ ها ايجاد كنيد.

و) ثابت كردِن رنگ روي فوم
پس از خشك شدن رنگ، فوم را كامًال به پودر تالك يا 
پودر آكريل2  آغشته كنيد و سپس پودر اضافي را با تكه اي 

ابر از روي فوم پاك كنيد.

4-4  اتو كاري فوم
استفاده از اتوى خانگى:

اتوى خانگى را روى درجه ى ماليم قرار دهيد و در حالت 
ايستاده روى زمين بگذاريد و فوم را پس از رنگ آميزى و 
پودر زدن روى كف اتوى داغ قرار دهيد تا گرم شود.سپس 

آن را شكل دهيد 
نكات ايمنى: در موقع كار حتماً از دستكش نخى استفاده 
شود و درجه حرارت اتو ماليم باشد تا از سوختن در حين 

 1 . رنگ ترام: منظور از رنگ ترام سبكى از رنگ آميزى است كه رنگ از روشن به تيره روى سطح كار كشيده شود.يا دو رنگ مكمل به صورتى 
كه درهم كامًال ادغام شوند روى سطح كار كشيده شود اين كار به كمك ابر و حّالل با رنگ هاى روغنى روى سطوح فوم ايجاد مى شود.

فعاليت عملى1

به گروه هاي چهار نفري تقسيم شويد و هر گروه 
بزنيدو  برش  را  سانتي متر   10×10 ابعاد  به  فوم  چهار 
روي هر تكه فوم، رنگ هاي موضعي، پوششي، ترام و 

ابروبادي را ايجاد كنيد. 

 2 . پودر اكريل: پودري است مخصوص دندان پزشكي كه از آن براي براق و محو كردن رنگ روي سطوح گل هاي خميري يا بلندر استفاده مي شود.
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كار جلوگيرى به عمل آيد.
نكته: از اتوهاى گل سازى برقى هم مى توان استفاده كرد. 
از آن ها به صورت گرم و سرد در شكل دهى فوم استفاده 

مى شود.

1-4-4 چروك كردن
فوم چگونه گرم مى شود.

فوم برش خورده را به اتوى گرم نزديك كنيد تا گرم 
آن را داخل دست مچاله  و قابل شكل دهى شود فوراً 
كنيد، پس از سرد شدن آن را باز كنيد. خطوط چروك 

روي فوم ديده مي شود.

2-4-4  كروشه  كردن1
فوم را گرم و آن را از يك طرف يا از وسط جمع كنيد، 
سپس به سمِت دل خواه بكشيد. پس از سرد شدن آن را 
باز كنيد. حالت كروشه اي و مايل به سمِت دل خواه ايجاد 

مي شود.

3-4-4  لوله كردن
لبه ي گل برگ را گرم و يك طرف لبه ي بيروني آن را 
سريعاً لوله كنيد. سپس قسمت مقابل را گرم و مجدداً آن 

را به سمت خارج لوله كنيد.

4-4-4  لق كردن
لبه ي گل برگ را كمي گرم كنيد. انگشِت شسِت يك 
دست را سمِت داخل گل برگ و انگشت اشاره ي دست ديگر 
را سمت خارج گل برگ بگذاريد. آن را كمي بكشيد تا لبه ي 

گل برگ كش بيايد و لق شود.

  1 . كروشه نوعى چروك مانند پليسه است .فرق آن با پليسه اين است كه در اين نوع چروك خطوط عمودى و نامنظم است ولى 
در پليسه خطوط عمودى و منظم ايجاد مى شود.
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5-4-4  ِپليسه كردن
فوم را گرم كنيد و  يك بار از رو يك بار از زير آن را تا 
بزنيد، به اين ترتيب آن را پليسه كنيد. پس از سرد شدن 

آن را باز كنيد. خطوِط پليسه روي كار باقي خواهد ماند.

6-4-4  فنجاني كردن
گل برگ را گرم كنيد. آن را روي ابر بگذاريد و با فشار 
سمبه ي اندازه هاي بزرگ روي گل برگ، آن را به داخل ابر 
فشار دهيد تا وسط گل برگ به فرم كاسه اي، شكل بگيرد.

7-4-4  پيچانيدن
گل برگ را گرم كنيد و  يك طرف آن را با دست نگه 
داريدو سمت ديگر آن را كامًال بپيچانيد. پس از سرد شدن، 

گل برگ به صورت زيبايي پيچ خورده است. 

8-4-4  قالب زدن
گل برگ را كامًال گرم و سريعاً روي قالب منتقل كنيد و 
با ابر آن را به قالب فشار دهيد تا خطوط روي قالب بر روي 

فوم منتقل شود.
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9-4-4  ناوداني كردن
از اين روِش اتو زدن در گل برگ هاي كشيده استفاده 
مي كنند. پس از گرم كردن هر يك از گل برگ هاي يك 
گل، بالفاصله آن را روي ابر قرار دهيد  و سمبه را از انتهاي 
گل برگ رو به لبه ي گل برگ بكشيد تا حالت ناوداني روي 

گل برگ هاي آن ايجاد شود.

10-4-4  حالت دادن
گل برگ را در تماس با اتو كامًال گرم كنيد. با دست آن 
را به سمت داخل يا خارج حالت دهيد و لبه ي آن را كمي 

تيز كنيد.

11-4-4  لوله و كروشه كردن
لبه ي گل برگ را در تماس با اتو قرار دهيد و پس از گرم 
شدن، بالفاصله آن را دور جسمي لوله اي شكل بپيچيد. 
سپس از دو طرف، آن را به هم بفشاريد تا روي لوله ي به 
وجود آمده چروك هاي به هم چسبيده اي ايجاد شود. اين 
روش اتوزدن، حالت بسيار جذابي را روي گل  برگ ايجاد 

مي كند.

12-4-4  سوزانيدن
پس از اتوزدن دل خواه روي گل برگ، لبه ي بيروني گل 

برگ را روي شعله ى چراغ الكلى بگيريد و بگذاريد تا كمي 
بسوزد. با اين كار لبه ي گل برگ حالت زيبايي به خود 

مي گيرد. 
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5-4  انواع بلندر
1-5-4  بلندِر خشك

پس از اتوزدن، گل برگ را روي شعله ي شمع قرار دهيد 
تا كمي دوده روي آن را بگيرد. بر اثِر سوختن، گل برگ 

حالت خشك شده به خود مي گيرد.

2-5-4  بلندِر مخملي
سطح فوم را به چسب چوب يا چسب DM5   آغشته 
كنيد. سپس پودر مخمل به رنگ دل خواه را روي سطح فوم 

الك كنيد، تا كامًال مخملي شود.

3-5-4  بلندِر شيشه اي
 DM5 پس از رنگ آميزي، سطح دل خواه را به چسب
يا چسب چوب آغشته كنيد. سپس شيشه ي پودر شده را 

روي آن بپاشيد.

4-5-4  بلندِر دانه اي
 DM5 پس از رنگ آميزي، سطح دل خواه را به چسب
يا چسب چوب آغشته كنيد. سپس دانه بلوري (شكري) 

روي آن بپاشيد.

فعاليت عملى2

انواع اتوكاري فوم را روي گل برگ هاي برش خورده 
به صورت گروهي تمرين كنيد.
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5-5-4  بلندِر شني
حفره اي روي سطح تكه اي ابر ايجاد كنيد. مقداري شن 
يا ريگ يا ماش را توي حفره بريزيد. گل برگ را پس از گرم 
كردن، بالفاصله روي ماش يا شن بگذاريد. با تكه اي ابر آن 
را كامالً گود كنيد. آثار ماش )شن ( به صورت دانه  دانه 

روي فوم مي ماند.

6-5-4  فوِم دريايي
پس از رنگ آميزي روي سطح فوم، آن را به چسب 

چوب آغشته كنيد و  پودر اكريل روي آن بپاشيد.

7-5-4  بلندِر َترك
پس از برش فوم و رنگ آميزي، آن را داخل مواد تَرك 

فرو كنيد و بلندر تَرك بسازيد.

6-4  ساخِت برگ )ساخت برگ هاي تك اليه اي(
الف( الگو را از بخِش الگوهاي كتاب انتخاب كنيد. پس 
از برش برگ، روي فوم شيري با تكه اي ابر، قسمتي از برگ 
را به رنگ سبز رنگ  كنيد و از رنگ هاي قرمز، نارنجي، 
قهوه اي و زرد براي سايه كاري روي برگ استفاده نماييد.

برگ  قالب  روي  را  آن  فوم  كردن  گرم  از  پس  ب( 
نقوش روي  تا  قالب فشار دهيد  را روي  فوم  و  بگذاريد 
قالب، به برگ منتقل شود. بعد پشت و روي برگ را كاماًل 
به پودر تالك آغشته كنيد.عرض نوار گاترين را نصف كنيد 
با آن بپوشانيد. سپس به  و سيم ساقه ی شماره ی 5 را 
آن كمي چسب قطره اي بزنيد و به پشت برگ با دقت 

بچسبايند.
آلفا  يا  قطره اي  چسب  كارگيري  به  براي  آوري:  ياد 

حتماً از دستكش استفاده كنيد. در صورت آغشته شدن 
كمك  آن  كردن  پاك  براي  استون  از  چسب،  به  دست 
نوار  با  برگ،  انتهاي  از  را  ساقه  پايين  قسمت  بگيريد. 

گاترين روكش كرده، پودر بزنيد.

فعالیت عملی3

در يك كار تحقيقي انواع تكنيك هاي بلندر را 
شرح دهيد و درصورت امكان از عكس، نمونه ی كار، 
وسايل اوليه يا هر نوع وسيله ي كمك آموزشي برای  

تحقيق و كنفرانس خود استفاده كنيد.

الگوی 1 الگوی2
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7-4  سيم زدن گل برگ ها
براي ايجاد انعطاِف الزم برگ ها و گل برگ ها، در پشت 

كار از سيم استفاده مي كنند. 
در اين جا، روش تك اليه توضيح داده مي شود: سيم را 
به رنگ كار، با رنِگ روغن رنگ كنيد و سپس چسب آلفا يا 
قطره اي را به سيم بزنيد و محكم به پشت گل برگ يا برگ 
بچسبانيد. عرِض نوار گاترين را نصف كنيد و برگ هاي سبز 
شماره ي 5 را با نوار روكش نماييد و سپس آن را با چسب 

قطره اي به پشت گل برگ بچسبانيد.

8-4  شيوه ي ساخت گل آفتاب گردان 
الف) وسايل مورد نياز

1ـ فوم به رنگ زرد و سفيد
2ـ سيم ساقه ي آفتاب گردان

3ـ مغز گل و كاسبرگ آفتاب گردان
4ـ اسپند

5ـ رنگ روغن زرد، قهوه اي، سبز و قرمز

الگوى شماره ى1

الگوى شماره ى 2
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الگوى شماره ى3
ب) روش ساخت 

1ـ از الگوي شماره ي 1 به تعداد پنجاه عدد روي فوم و 
از الگوي شماره ي 2 تعداد شصت عدد و از الگوي شماره ي 

3 تعداد هشتاد عدد روى فوِم سفيد برش بزنيد.

2ـ گل برگ هاي شماره ي 3 را با رنگ زرد كامًال رنگ 
آميزي كنيد و لبه ي گل برگ را سايه ي قهوه اي بزنيد.

3ـ گل برگ هاي شماره ي 1 را به رنگ سبز كامًال رنگ 
آميزي كنيد و لبه ي گل برگ را سايه ي قرمز بزنيد.

4ـ لبه ي گل برگ هاي شماره ي 2 را به رنگ زرد رنگ 
آميزي كنيد و پايين گل برگ را سايه ي سبز بزنيد.

5ـ مغِزگل آفتاب گرداِن پالستيكي را به چسب چوب 
آغشته كنيد و روي آن را كامًال با اسپند بپوشانيد، به طورى 

كه اسپند كامًال به سطح كاربچسبد.
رنگ  را  آن  روي  گل،  مغِز  شدن  خشك  از  پس  6ـ 
قهوه اي و وسط مغز گل را سايه ي سبز بزنيد و روي آن را 

پودر تالك بپاشيد.

7ـ گل برگ ها را يكى يكى به ديواره ي اتو قرار دهيد. 
پس از گرم شدن،وسط گلبرگ را با دست به حالت پليسه 
درآورديد و دو طرف گلبرگ را به دو سمت متفاوت بكشيد 
تا انحناي الزم روي گل برگ ايجاد شود. براي ايجاد غنچه، 
قوس گل برگ ها را موقِع چسبانيدن به سمت وسط بگذاريد 
مراحل  كنيد.  ايجاد  گل  روي  را  بسته  غنچه ى  حالت  تا 
ساخت مانند گل باز است فقط انحناي گل برگ در گل باز 

به سمت بيرون ودر گِل بسته به سمت پرچم هاست.

8ـ گل برگ هاي شماره ي 2 را در دو رديِف كامًال نزديك 
به هم، به دور پرچِم گل بچسبانيد.

گل برگ هاي  دور  به  را   3 شماره ي  گل برگ هاي  9ـ 
رديف قبل، در دو رديف نزديك به هم بچسبانيد.

كاسبرگ آفتاب گردان را بچينيد و قسمت وسط  10ـ 
آن را به زير گل نصب كنيد و سيم آفتاب گردان را داخل 
آماده  كاسبرگ هاي  سپس  و  دهيد  قرار  مياني  حفره ي 
شده ي شماره ي (1) را از لبه ي بيروني، كنار هم، به دور 
گل برگ هاي وسط بچسبانيد. رديف بعدي را كامًال به دور 
سيم ساقه قرار دهيد تا پشت گل كامًال پوشيده شود. ساقه 
را با نوارگاترين روكش كنيد و برگ ها را در طول ساقه قرار 

دهيد.
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فعاليت عملى4

يك شاخه ى گل آفتاب گردان در گروه هاى 3 يا 4 
نفرى بسازيد.

9-4 انتخاب فوم مناسب براي ساخت گل هاي 
بلندر:

1ـ نازك بودن فوم
2ـ رنگ پذيري مناسب

3ـ ضخامت يكدست
4ـ حالت پذيري مناسب در كم ترين زمان

5ـ پايدارِي حالت ايجاد شده
6ـ صابوني نبودن ورقه هاي فوم

10-4  شست وشو و نظافت گل هاي بلندر
براي شست وشو كمي پودر ماشين لباس شويي را در 
ظرفي پر از آب بريزيد،  سپس گل را چندين بار داخل 
آن تكان دهيد. مجدداً در كاسه اي پر از آب تميز، گل را 
تكان دهيد تا پودرها و كثيفي كامًال از سطح گل پاك 
شود. آن گاه گل را سر و ته قرار دهيد تا آب اضافِي آن 
خارج شود. پس از خشك شد به آن پودر بزنيد. براي 
برطرف كردِن خاك،از فوت كن جاروبرقي  يا سشوار با 

باد سرد استفاده كنيد. 

بيشتر بدانيد

 تاريخچه ي بلندر در ايران: 
در سال 1342 ورقه ي بلندر به نام» ايويا «در ايران 
توليد شد و از سال 1378 با شروع ساخت گل هاي بلندر 
به صورت ورقه هايي نازك توليد و عرضه شد. براي توليد 
ورقه هاي بلندر يا فوم در كارخانه موادي شبيه به پلي 
اتيلن، كربنات كلسيم، يا رنگ و غيره در مخلوط كن هاي 
بسيار قوي باهم مخلوط مى شود و با هم زدن و حرارت 
الي غلتك  مواد  اين  مي آيد.  در  خمير  صورت  به  دادن 
قالبي  در  سپس  و  تبديل  نازك  ورقه هايي  به  و  مي رود 
مخصوص وارد مى شود. آن گاه  با فشار و حرارت در مدت 
زماني خاص به ورقه ي اصلي بلندر تبديل مي شود. در 
آخر به كمك دستگاه برش مي خورد و در ضخامت هاي 

مختلف طبقه بندي مي شود.
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چكيده

- روش هاي رنگ آميزي و سايه كاري روي فوم عبارت است از:
- رنگ موضعي
- رنگ پوششي

- رنگ ترام
- رنگ ابروبادي

- سايه كاري روي فوم
- تكنيك هاي اتوكاري روي فوم عبارت اند از:

- چروك كردن
- كروشه كردن 

- لوله كردنـ  قالب زدن
- لق كردنـ  ناوداني كردن

- پليسه كردن ـ  حالت دادن
- فنجاني كردنـ  لوله و كروشه كردن

- پيچاندنـ  سوزاندن
-ـ  شيوه  و تكنيك هاي ساخت انواع بلندر نيز عبارت اند از شامل:

- بلندر خشك ـ بلندر دانه ايـ  فوم دريايي
-  بلندر مخمليـ  بلندر شني
- بلندر شيشه ايـ  بلندر تََرك

-  براي ايجاد انعطاف الزم برگ و گل برگ، در پشت گل برگ ها از سيم استفاده مي شود.
-  براي ساخِت گل آفتاب گردان، پس از برش، گل برگ ها را به رنگ زرد با سايه ي قهوه اي و كاسبرگ ها را به 
رنگ سبز با سايه ي قرمز و پرچم ها را به رنگ زرد با سايه ي سبز، رنگ آميزي كنيد. ابتدا پرچم، سپس گل برگ 

و در آخر كاسبرگ ها را با چسب دورِ پرچم اضافه كنيد تا گل به صورت كامل شكل گيرد.
- براي گردگيرِي گل هاي بلندر از باد سرد سشوار و براي نظافت آن از آب سرد و پودرِ ماشين لباس شويي 

استفاده مي كنند.
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آزمون پاياني
نظري واحد كار 

چهارم

1ـ رنگ موضعي روي فوم چيست؟
الف ) با قلم مو كامًال روي فوم را با رنگ مي پوشانيم.

ب ) با ابِر آغشته به رنگ روي قسمت هاي دل خواه ضربه وارد مي كنيم.
ج ) رنگ ها را از تيره به روشن روي فوم مي كشيم.

د ) با ابر، رنگ اصلي را روي فوم كمي به سمت باال مي كشيم.

2- تكنيك هاي اتوكاري فوم چيست؟
الف) پليسه كردن، لق كردن، لوله كردن                ب ) كروشه كردن، چروك كردن، فنجاني كردن

ج ) قالب زدن، پيچاندن، ناوداني كردن                 د ) هر سه گزينه صحيح است

3ـ منظور از بلندرِ خشك چيست؟
الف ) بلندر را شسته، سپس خشك مي كنيم.

ب) پس از اتوزدن، گل برگ ها را روي شعله ي شمع مي گيريم.
ج ) روي سطح گل برگ را باچسب DM5 آغشته كرده، سپس مي گذاريم تا خشك شود.

د) روي سطح فوم را تََرك مي زنيم و مي گذاريم تا خشك شود.

4ـ دليل ايجاد نشدن رگ برگ ها روي فوم چيست؟
ج)زياد گرم نشدن فوم الف ) جنس فوم  

د ) هر سه گزينه صحيح است ب ) جنس قالب  

آزمون پاياني
عملي

- يك شاخه گل آفتاب گردان درست كنيد.
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ساخت گل هاي كاغذي رؤيايي )كالك(

واحد كار پنجم
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ساخت گل هاي كاغذي رؤيايي (كالك)

واحد كار پنجم
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
ابزار و مواِد ساخِت گل هاي كاغذي را نام ببرد.  -1

طريقه ي ساخت برگ و نحوه ي رنگ آميزي آن را شرح دهد.  -2
مراحل ساخِت گل ُرز كاغذي را توضيح دهد.  -3

يك گل ُرز كاغذي بسازد.  -4

پيش آزمون
واحد كارپنجم

1- وسايل الزم براي ساخِت گل هاي كالك را نام ببريد.

2- از ورقه ي فيلم هاي راديولوژي براى ساخِت گل هاي كالك چگونه استفاده مى كنند؟

3- براي حالت دهي به لبه ي گل برگ ها از چه وسيله اي استفاده مي كنند؟
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مقدمه 
ــنا و قديمي  ــاخت گل با كاغذ يكي از هنرهاي آش س
است. اين شيوه ي گل سازي كاري بسيار ظريف و زيباست 
ــگاه اول بيننده تصور نمي كند كه مي توان با كاغذ  و در ن
ــاخت. روش كار نيز  ــي به اين ظرافت و زيبايي س گل هاي

بسيار ساده و آسان است.
1-5  وسايل مورد نياز

1ـ كاغذ كالك                    2ـ چسب مايع
3ـ پرچم و گل                   4ـ كاغذ كشي سفيد

5ـ رنگ روغن و رنگ هاي مختلف
6ـ خودكار بدون جوهر

7ـ پاستل روغني يا مداد شمعي
8ـ غلط گير       9- قيچي            10- پنبه

2-5  چگونگي برش الگو
ــم راديولوژي بگذاريد و   ــدا الگو را روي ورقه ي فيل ابت
ــيد و با دقت برش بزنيد،  ــا خودكار خط بكش دور آن را ب
ــپس الگو را روي ورقه ي كالك قرار دهيد و دور آن را  س
ــيد. آن گاه دور خط  ــمعي يا غلط گير خط بكش با مداد ش
كشيده شده را به دقت با قيچي جدا كنيد به صورتي كه 
ــيده شده خدشه اي وارد نشود. در اين صورت  به خط كش
ــده داراي حاشيه اي نازك و سفيد  دور گل برگ بريده ش

خواهد شد.

3-5  شيوه ي رنگ كردن كاغذ
ــته كنيد  ــه پنبه اي را به كمي رنگ دل خواه آغش تك
وروي كاغذ بماليد تا تمام قسمت ها كامًال به رنگ آغشته 
ــد، زيباتر به نظر  ــود. هر چه رنگ گل ها ماليم تر باش ش
ــيار كم روي پنبه يا ابر  ــند. رنگ ها را به ميزان بس مي رس
ــيد كه لبه ي  بگذاريد و طورى رنگ را روى گل برگ بكش
ــد رنگ  گل برگ تيره ترو هرچه به پايين گل برگ مي رس

ماليم ترشود. 

4-5  رگبرگ زدن
ــتيك ضخيم بگذاريد و با  الگوي دل خواه را روي پالس
خودكار بدون جوهر روي آن را به حالت طبيعي رگبرگ 

بكشيد.

5-5  حالت دهي به گل برگ ها و برگ ها
لبه ي گل برگ را از روي لبه ي قيچي يا چاقويي كه تيز 

فعاليت عملى1

هنرجويان ورقـه ي كاغذ كالـك را برش بزنند، 
شيوه ي رنگ آميزي را روي آن تمرين كنند.

الگوى 1 الگوى2

تصوير 3
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نباشد عبور دهيد. با انگشِت شست گل برگ را محكم نگه 
دارید تا حالت بگيرید.

6-5  روش ساخت برگ
ابتدا تكه اي از ورق كالك را به رنگ سبز، رنگ آميزي 
كنيد، ســپس الگوي دل خواه را روي آن بگذارید. پس از 
برش، خط هاي نقشــه را با خودكار بدون جوهر روي كار 
ایجاد كنيد. رگ برگ هــا را نيز مي توان با غلط گير ایجاد 

كرد.

7-5  گل ُرز
الف( وسايل مورد نياز

1ـ كاغذ كالك
2ـ پرچم گل

3ـ سيم گل سازي با روكش سفيد
4ـ رنگ روغني دررنگ هاي مختلف

ب( مراحل ساخت:

1-ابتــدا الگوی گل رز شــماره ی 1 و 2را روی كاغذ 

منتقــل كنيد كاغذرا زیر كاغذ كالــك قرار دهيد و روی 
خطوط مشــخص شده را با مداد كمی پررنگ كنند. دور 
خطــوط فوق را با قيچی جدا كنيد تا گل برگ برش داده 
شــود.از گل برگ تصویر 1 ،6 عدد و گل برگ تصویر 8،2 

عدد برش بزنيد.
2- پائين گل برگ ها را ســایه ســبز كم رنگ و باالی 

گلبرگ را سایه صورتی كم رنگ بزنيد.
3-لبه ی گل برگ ها را به ســمت بيرون فر دهيد .این 

كار را در دو سمت محل فلش )نشانگر( انجام دهيد.
4- تعداد 6 برگ را طبق روش : مطابق تصویر 3 برش 
دهيد و سایه ی سبز بزنيد. برگ را روی سطح پالستيكی 
قــرار دهيد و با خودكار بدون جوهــر خطوط گلبرگ را 
مانند نمونه الگوی شــماره ی 3 ایجاد كنيد. برای تزئين 
می توان با غلط گير ســفيد خــودكاری، خطوط فوق را 
روی ســطح برگ طراحی كردو از پشت، سيم شماره ی 
5 روكش ســفيد را كمی به چســب گرم آغشته كنيد و 
 از محل فلش پشــت الگو قرار دهيد. به این صورت تمام 
برگ ها را ساقه بزنيد و تعدادي پرچم را به سرسيم متصل 
كنيــد و گلبرگ ها را به دور پرچــم از كوچك به بزرگ 
نصب كنيد. درردیف اول 3 گلبرگ، ردیف دوم 5 گلبرگ 

و ردیف سوم از6 گلبرگ مي توانيد استفاده كنيد.

فعاليت عملی2

تعدادي برگ روي کاغــذ کالك طراحي کنيد و 

برش بزنيد. ســپس شيوه ي رنگ آميزي را روي آن 

تمرين کنيد.
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)تذكر: در قسمت وســط به جاي پرچم مي توانيد از 
يك گلبــرگ كوچك كه به حالت لوله درآورده ايد كمك 

بگيريد.(

فعالیت عملی2

یک شاخه گل ُرز بسازید.

بیشتر بدانید

كارت هاي  دعوت،  كارت  انواع  ساخت  براي  امروزه 

تبریک و تابلوهاي زیبا از كاغذ كالک استفاده مي شود. با 

فشارابزاِر تیز و با سوراخ هاي پشت هم و استفاده از رنگ 

روغني و غـلط گیر، نـقوش زیبایي مانند انواع حاشیه، 

گل و بوته، پرندگـاني نظیر طـاووس را مي تـوان روي 

صفحه ي كالک ایجـاد كرد و با گذاشتن آن روي مقواي 

رنگي، رنگ هاي مالیمـي به كار بخـشید. حتي مي توان 

از اكلیل هاي رنگي براي زیبا تر شدن كار استفاده كرد. با 

ایجاد گل هاي برجسته با كالک ونصب روي كارهاي آماده 

شده، تابلوهاي سه بعدي زیبایي را مي توان طراحي كرد. 

چکیده

- براي ايجاد حاشيه اي نازك به دور گلبرگ هاي روي كالك، ابتدا الگو را روي ورق قرار دهيد و دورآن را 
با غلط گير خط بكشيد و برش را از پشِت خط غلط گير ايجاد كنيد، به طوری كه پس از برش دور گلبرگ، 

خطي سفيد كشيده شده باشد.
- تكه اي ابر يا پنبه كه به رنگ آغشته شده است  روي گلبرگ بكشيد تا رنگ لطيفي روي آن ايجاد 

شود.
- براي ايجاد رگ برگ مي توان با خودكار بدون جوهر روي گلبرگ خطوطي ايجاد كرد.

- براي ساخِت گل ُرز از كالك، پس از برش، لبه ي گلبرگ را رنگ صورتي و پايين گلبرگ را رنگ سبز 
يا زرد، رنگ آميزي كنيد، لبه ي گلبرگ ها را به سمت بيرون حالت دهيد. سپس گلبرگ ها را به دور پرچم 

نصب نماييد، تا حالت گل ُرز كامل شود.
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آزمون پاياني
نظري واحد كار 

پنجم
1ـ براي رگبرگ زدن روي گلبرگ ها كاغذ كالك را روي …………

الف) شيشه بگذاريد            ب ) سراميك بگذاريد
ج ) پالستيك ضخيم بگذاريد           د ) دست بگذاريد 

2ـ براي رنگ زدن گلبرگ هاي كالك از كدام رنگ استفاده مي كنند؟ 
الف) رنگ روغن            ب ) رنگ ويتراي

ج ) رنگ اكريليك            د ) هر سه گزينه صحيح است

3ـ براي نصب گلبرگ هاي كالك به هم از ………… استفاده مي شود
الف ) چسب چوب           ب ) چسب قطره اي

ج ) چسب مايع يا چسب گرم           د ) ب وج صحيح است

4ـ براي خط انداختن روي كاغذ كالك از ………….استفاده مي شود.
الف ) خودكار بدون جوهر           ب ) ناخن دست

ب ) سوند                         د ) الك غلط گير  و خودكار بدون جوهر

آزمون پاياني
عملي

- يك شاخه ى گل رز بسازيد.
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گل آرايي

واحد كار ششم
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فعاليت عملي 1  وسايل و تجهيزات مورد نياز

 كتاب - عكس- فيمل

 گل و برگ

چسب گرم يا سرد

 اسفنج يا خمير

 تابلو

 سيم
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1-  اصول و روش هاي مختلف گل آرايي را نام ببرد و هريك را توضيح دهد.

2- گل آرايي به فرِم خطي و مارپيچي را شرح دهد.
3- نمونه اي ازفرم هاي گل آرايي را به صورت عملي انجام دهد.

4- سبدي گل را طبق دستور العمل تزيين كند.

پيش آزمون
واحد كارششم

1- گل آرايى را تعريف كنيد.

2- چند روش گل آرايى را نام ببريد.
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مقدمه 
براي آرايش زيبا و مناسب گل ها از اصول خاصي استفاده 
مي كنند كه گل آرايي نام دارد. با رعايت اصول گل آرايي، 
گل هاى طبيعى يا مصنوعى را براي هر مناسبت وهر مكان 
خاصي مي توان تزيين كرد. تزيين گل ها به صورت حلقه، 

پايه، تابلو ، تاج گل و دسته گل انجام مي گيرد.

1-6  اصول و روش هاي گل آرايي صحيح
1-1-6   گل آرايي به فرم مثلث

اين گل آرايي به فرِم يك طرفه است و براي اين منظور 
ابتدا گل ها را به صورت مثلث روي اسفنج قرار دهيد و  
مابين آن ها را با برگ هاي تزييني و شكوفه و گل هاي ريز 
پُر كنيد. براي پشت و اطراف كار مي توانيد از برگ هاي 

درشت تركمك بگيريد.

2-1-6  گل آرايي به ُفرم نيم دايره
در اين شيوه ازگل آرايي، از يك نيم دايره ي فرضي و 
گل هايي با شاخه هاي يك اندازه استفاده كنيد. اسفنج را 
به صورت نيم دايره حالت دهيد و گل ها را درتمام جهات  
دايره بگذاريد و شاخه گلي را براي ارتفاِع نيم دايره انتخاب 
كنيد. فضاي فرضي را در نظر بگيريد و كل فضا را با گل ها 

و  ريز  برگ هاي  با  مي توانيد  را  شاخه ها  مابين  پركنيد. 
گل هاي ريز و تزييني پركنيد و براي حاشيه ي اين كار 

مي توان از برگ هاي بزرگتر نيز استفاده كرد. 

3-1-6  گل آرايي به ُفرم گرد 
گل  دسته  تزييني،  توپ هاي  براي  گل آرايي  نوع  اين 
عروس و درختچه هاي تزييني مناسب است وساخت آن با 
يك اسفنج ِگرد امكان پذيراست. تمام شاخه ها يك اندازه اند. 
اطراف اسفنج گرد را با فاصله هاي معين از شاخه ها ي گل 
پركنيد و زمينه ي كار را نيز با انواع برگ هاي ريز وبرگ 

ِگرد پُر كنيد.

4-1-6  گل آرايي به كمك شمع 
تزيين  افقي  صورت  به  گل آرايي  نوع  اين  نمونه ي 
نمونه ها  تمام  در  شمع  از  تزيين  براي  است.  شده 
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روي  افقي  حالت  و  پايين  به  رو  نيم دايره ي  مخصوصاً  
داخل  را  شمع  كرد.  استفاده  مي توان   Sفرم يا  و  پايه 
اسفنج قرار دهيد سپس به تزيين دور شمع بپردازيد.

5-1-6  گل آرايي به ُفرم بادبزن 
اين گل آرايي نوعي تزيين يك طرفه است كه گل ها همه 
به يك سمت وسو قرارگرفته اند و فضاي نيم دايره ي يك 
ً  مي توان مابين گل ها  طرفه ي فرضي را پرمى كند. مجددا
يك رديف گل يا به صورت تكي گل هايي را اضافه كرد و 
ما بين آن ها را با برگ هاي تزييني وگل هاي ريز پُركرد. 
اطراف بادبزن را با برگ هاي درشت پركنيد. از شاخه هاي 

خشك براي تزيين لبه هاي بادبزن مي توان استفاده كرد..

  L 6-1-6  گل آرايي به ُفرم يك طرفه يا
براي اين نوع گل آرايي خط فرضي L را انتخاب و آغاز 

مسير را با دو برگ بزرگ مشخص كنيد.
در صورت كوتاه بودن شاخه گل يا برگ  مى توان به آن 
سيم يا چوب اضافه كرد. گل يا برگ  هاي كوتاه مى توان 
چند  از  مي توان   L كنار زاويه ي  در  دهيد.  قرار  درمسير 
شاخه گل بزرگتر استفاده كرد. از اين روش براى گل آرايى 
داراى شاخه هايى با  نظير شب بو و گاليول كه  گل هايى 

شكوفه هاى متعددند، استفاده مى شود.

7-1-6  گل آرايي به ُفرم مخروطي 
اين نوع گل آرايي براي ساخت درختچه ها، دسته ى گل 
عروس و آرايش فانتزِي گل مناسب است. دو اسفنج را به 
هم متصل كنيد و فرم مخروطي را با كارد ايجاد نمايند. 
روي سطح اسفنج را با انواع گل و برگ هاي ريز مي توان 
نظير  گل هايى  گل آرايى  براى  روش  اين  از  كرد.  تزيين 

ليليوم ، رز و مارگريت استفاده مى شود.
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8-1-6  گل آرايي به ُفرم خطي 
اين نوع گل آرايي به صورت افقي يا عمودي روي اسفنِج 
كشيده و باريك انجام مي گيرد. هرچه به سرخط آرايش 
بلندتر  كمي  را  ساقه ها  مي توانيد  مي شويد،  نزديك  گل 
انتخاب كنيد و تزيين دو طرفه اي را دردو سمت خط افقي 
يا عمودي انجام دهيد ، البه الي گل ها را با برگ هاي كوتاه 
و برگ هاي پخش و گل هاي ريز پُركنيد.در اين روش  گل 

آرايى از گل هايى نظير سوسن كه همراه با گل هاى ريزترى 
مانند رز همراه باشند، استفاده مى شود. 

 S 9-1-6  گل آرايي به فرم مارپيچ يا
فرُفرژه  پايه هاي  و  سبد  انواع  براي  گل آرايي  نوع  اين 
مناسب است. در مركز اين گل آرايي اسفنج روي پايه قرار 
مي گيرد. در آغاز جهِت چرخش گل ها را با انواع گل هاي 
درشت تر مشخص كنيد. در اين روش گل آرايى از گل هاى 
ريزى مانند ُرز  باغچه يا غنچه رز همراه با پايه استفاده 

مى شود. در اين سبك سيمي را به صورت S فرم مى دهيد 
و با چسب گرم به دور ظرف متصل كنيد . سپس اطراف 

سيم را با شاخه هاى گل و برگ تزيين نمائيد

10-1-6  گل آرايي روي ميز غذاخوري
اين نوع گل آرايي به صورت دوكي شكل روي اسفنج 
قرار  دوك  ته  سرو  در  كه  شاخه هايي  مي گيرد.  انجام 
نزديك  دوك  وسط  سمت  به  هرچه  و  بلندتر  گرفته اند، 
مي گيرد.  قرار  اسفنج  روي  كوتاه تر  شاخه هاي  مي شويد 
در اين شيوه از گل هاى درشت مانند ليليوم كه به صورت 
تكى روى شاخه قرار گرفته اند، مى توان استفاده كرد. روي 
سطح ميز به صورت دوِك نيمه شده ي بزرِگ فرضي با 
شاخه هاي گل پُر مي شود. گل ها را حساب شده در فضاي 

فرضي فرو كنيد تا حجم دل خواه ايجاد شود.
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2-6  شيوه ي چسبانيدن كار روي تابلو
1-2-6  اّتصال تخت

اتّصال تخت، به اتّصاِل مستقيم گل روي تابلو اطالق 
مي شود. در اين روش از چسب گرم يا سرد كمك بگيريد و 
گل هاي بدون ساقه (دم گل) را به زمينه ي تابلو متصل كنيد.

2-2-6  اّتصال نيمه تخت
به اتصال غير مستقيم روي تابلو اطالق مي شود. با كمك 
گرفتن از مقداري خمير مي توان گل ها را روي تابلو منتقل 
كرد. چهار سوراخ روي تابلو ايجاد كنيد و مقداري اسفنج 
يا خمير را چسب بزنيد و روي تابلو بچسبانيد و سپس با 
سيم خمير را محكم به تابلو ببنديد. آن گاه ساقه ي كوتاه 

شده ي گل را داخل خمير فرو كنيد.

3-2-6  اّتصال نيمه برجسته
دو يا چهار سوراخ در سطح تابلو ايجاد كنيد و تكه اي 
سيم را پس از رد كردن از سوراخ، بيرون بياوريد. در اين 
صورت روي تابلو دو سوراخ با دو رشته ي سيم يا چهار 
سوراخ با چهار رشته ي سيم خواهيم داشت. مقداري خمير 
را در وسِط تابلو بگذاريد و سيم را از داخل خمير رد كنيد. 
سپس دو رشته ي سيم را به هم تاب دهيد، به صورتي 
كه سيم داخل خمير قرار بگيرد و از افتادن خمير پس از 
خشك شدن آن جلوگيري شود. ضمناً بايد سطح مناسبي 
براي نصب گل ايجاد كرد و آن گاه ساقه ي گل ها را داخل 
خمير فرو كنيد تا برجستگي مناسبي به كار شما داده 

شود.

فعاليت عملى1

واقع   در  كه  را،  گل آرايى  تكنيك هاى  هنرجويان 
يك كار تحقيقي است، در  مجله، كتاب، عكس، طرح، 

فيلم و... معرفي كنند.
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فعاليت عملى2

- به گروه هاى پنج نفرى تقسيم شويد و هر گروه 
يكى از روش هاى گل آرايى را اجرا كنيد.

4-2-6  اّتصال برجسته 
رشته  چهار  كنيد.  ايجاد  تابلو  روي  سوراخ  چهار 
قالب  دوم  بياوريد.يك  بيرون  سوراخ ها  داخل  از  سيم 
اسفنج را با چسب روي چهار سوراخ ايجاد شده روي 
تابلو بچسبانيد وسيم ها را از وسط اسفنج بيرون آوريد و 
محكم به هم تاب دهيد تا اسفنج  به زمنيه ي تابلو كامًال 
متصل و محكم شود. از مقداري توري مرغي، خزه يا 
پوشال روي اسفنج استفاده كنيد و از اطراف، توري را تا 
حد دل خواه بكشيد و از سوراخ هاي ايجادشده روي تابلو 
رد نمائيد و  سعي كنيد تا كامالً  اسفنج و توري روي تابلو 
به كمك سيم محكم شود. مي توانيد با چسب، ساقه ي 
گل را داخل اسفنج فرو كنيد به اين  صورت بر جستگي 

مناسب را براي نمايش گل روي تابلو ايجادنماييد. 

چكيده

صورت  زير  روش هاي  به  صحيح  گل آرايي  1ـ 
مي گيرد:

الف ) گل آرايي به فرم مثلث
ب ) گل آرايي به فرم نيم دايره

ج ) گل آرايي به فرم گرد
د ) گل آرايي به كمك شمع
ه ) گل آرايي به فرم باد بزن

 L ي ) گل آرايي به فرم يك طرفه يا
ل ) گل آرايي به فرم مخروطي

م ) گل آرايي به فرم خطي
S ن ) گل آرايي به فرم مارپيچ يا
ر ) گل آرايي روي ميز غذا خوري

2ـ شيوه ي چسباندن كارروي تابلو به صورت تخت، 
نيمه تخت، برجسته و نيمه برجسته انجام مي شود.
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آزمون پاياني
نظري

1ـ گل آرايي به فرم مثلث...........................
الف ) چرخشي انجام گرفته و از يك نيم دايره ي فرضي و شاخه گل هاي يك طرفه تشكيل شده است. 

ب ) به فرم يك طرفه است وگل ها به صورت سه گوش روي اسفنج گذاشته مي شود.
ج ) خط فرضي L  را انتخاب نمائيد و در آغاز، مسير را با دوبرگ مشخص و باگل پُركنيد.

د ) به صورت افقي يا عمودي روي اسفنج كشيده و باريك انجام مي شود.

2ـ در گل آرايي روي ميز غذا خوري سطح ميز را به صورت...................... در نظر مي گيريم
الف ) فضاي فرضي دوكي شكل افقي          ب ) S يا مارپيچ

د)  مخروطي                                  ج ) L يا يكطرفه
3ـ براي ثابت كردِن گل ها روي تابلو،...........................

الف) اسفنج ر ا به چسب چوب آغشته كنيد و روي تابلو بگذاريد.
ب ) با چسب گرم اسفنج را روي تابلو بچسبانيد

ج ) چهار سوارخ ايجاد كنيد و اسفنج را چسب بزنيد وبا سيم به سطح تابلو ببنديد.
دـ  اسفنج را چسب بزنيد و با مقداري خمير به سطح تابلو بچسبانيد.

4ـ در اتصال نيمه تخت.............................
 الف ) قالِب اسفنج را با چسب به تابلو بچسبانيد.

ب ) مقداري خمير با چسب روي تابلو قرار گرفته است.
ج ) مقداري خمير با چسب روي تابلو قرار گرفته است و سيمي كه آن را به تابلو بسته باشد.

د ) گل ها را با چسب به تابلو بچسبانيد

آزمون پاياني
عملي

1ـ هنرجويان را به گروه هاي پنج نفري تقسيم كنيد و  هر گروه يكى از روش هاى گل آرايى روي 
تابلو را انتخاب نمايند  و در كالس اجرا كنند.
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واحد كار اول
1ـ گل مريم، گل ليليوم، گل نرگس شيراز، گل رز، گل مينا و...

2ـ گل سازي با خمير چيني، گل سازي بلندر، گل ساز ي گل هاي چرمي، گل سازي گل هاي شيشه اي، گل 
سازي گل هاي رؤيايي، گل سازي گل هاي ترك ودانه بلوري، گل سازي گل هاي پارچه اي، گل سازي گل هاي 

كاغذي و گل سازي گل هاي ايتاليايي 
3ـ هر گل از اجزاي مختلفي تشكيل شده است كه عبارت انداز:

كاسبرگ، گل  برگ، پرچم، تخمدان، مادگي، ساقه، غنچه، گلبرگ و...
4ـ 1ـ روش سنتي پخت خمير است كه در اين روش براي تهيه ى خمير از نان باگت، خميرهاي خام و 

خميرهاي شور استفاده مي شود.
2ـ روش مدرن پخت خمير است كه در اين روش از وسايلي مانند آرد نشاسته و چسب چوب، گليسيرين 

و... استفاده مي شود.

واحد كار دوم
1ـ سيم گل سازى، اتوى برقى، انواع روبان، انواع پارچه، قيچى و انبردست، رنگ، چسب و ...

2ـ به طور كلي سه روش براي آهارزدن پارچه وجود دارد، يكي از اين روش ها عبارت است از:
يك ليوان آب سرد داخل ظرف بريزيد.دو قاشق غذاخورِي كامالً  پُر پودر ژالتين به آن اضافه كنيد كمي آن 
را مخلوط كنيد و روي حرارت بگذاريد و هم بزنيد تا دانه هاي ژالتين در آب حل شود. پس از كمي خنك 
شدن، يك متر پارچه داخل مواد آهار بگذاريد با دست آن را كامالً  به همه جاي پارچه برسانيد، به صورتي 

كه پارچه كامالً به مواد آهار آغشته شود. پارچه را روي بند رخت آويزان كنيد تا كامالً خشك شود.
3ـ براي آن كه برگ حالت طبيعي داشته باشد برش برگ را روي پارچه ايجاد كنيد. سپس تكه سيمي 
درقسمت وسط برگ بچسبانيد و با اتوي سر صاف دو طرف سيم را از پشت اتو بزنيد تا برجستگي رگبرگ وسط 
ايجاد شود. در اين حالت بايد طرف سيم دار برگ به سمت زير قرار گيرد و از طرف بدون سيم براي اتو 

زدن استفاده كنيد.

پاسخ نامه هاي پيش 
آزمون ها
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واحد کار سوم
1ـگودكردنداخلگلبرگهاباسمبهانجامميشود.

2ـابتدامقداريرنگداخلخميربزنيدبهرنگماليمرنگآميزيكنيد.برايسايهزدنرويگلبرگها
پسازخشكشدنگلباقلمموسايههايدلخواهرارويگلبزنيد.

واحد کار چهارم
1-انواعفوم،رنگروغنی،سيم،خميرگلچينی،اتویخانگی،قيچیكوچكوبزرگو...

2-بابادسشوارباآبوپودرشويندهآنرانظافتميكنيم.
واحد کار پنجم

1ـكاغذكالك،چسبمايع،پرچمگل،كاغذكشيسفيد،رنگروغن،خودكاربدونجوهر،پاستلروغني
يامدادشمعيوغلطگير

2ـبرايكشيدنالگوازورقراديولوژياستفادهكنيد،بهاينصورتكهابتداالگويدلخواهرارويورق
راديولوژيقراردهيدودورآنراباخودكارخطبكشيد.بعدبادقتبرشبزنيد،سپسالگورارويورقهي

كالكبگذاريدودورالگورابامدادشمعيياغلطگيرخطبكشيد.
3ـلبهيگلبرگراازرويلبهيقيچيياچاقوييكهتيزنباشدعبوردهيدوباانگشتشستگلبرگرا

محكمنگهداريدتاحالتپيداكند.

واحد کار ششم
1-گلآرايیدرسخنبهمعنیآراستنگلهاباشيوهیصحيحاست.

2-همانگونهكههرهنریدارایويژگیوسبكخاصیاستگلآرايینيزبهشيوههایمختلفیارائه
میشود.بهطوركلیمیتوانآنرابهسهگروهويژهتقسيمكرد:

روشكالسيكياسنتی،روششرقیومدرن.
برخیازطرحهایرايجدرگلآرايیسنتیياكالسيكعبارتانداز:

گلآرايیبهشكلمخروط     گلآرايیخطی
طرحبادبزن     گردياكروی
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گل آرايى با شمع كشيده بيضى يا لوزى    
حلقه و آويزهاى ديوارى گل آرايى مثلث     

دسته هاى گل      L يك طرفه يا
هالل يا نيم دايره
S منحنى يا طرح
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پاسخنامه هاي آزمون هاي 
پاياني نظري

واحد كار اول
1- ب
2- د
3- ب
4- د
5- د
6- د

واحد كار دوم
1- ج
2- د
3- ج

4- الف

واحد كار سوم
1- ب
2- ج
3- ج
4- د
5- ج
6- ب
7- د
8- د
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واحد كار چهارم
1- ب
2- د
3- ب
4- د

واحد كار پنجم
1- ج

2- الف
3- ج
4- د

واحد كار ششم
1- ب
2- الف
3- ج
4- د
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1- معزز ناهيد، گنجينه ى جامع گل چيني، اصفهان، انتشارات بصائر، چ8، 1383
2- معزز ناهيد، بلندر خشك گنجينه ى جامع گل هاي بلندرپيشرفته ى 3، اصفهان، انتشارات بصائر، چ3، 

 1383
3- معزز ناهيد،گنجينه ى جامع گل هاي بلندرپيشرفته ى 2، اصفهان، انتشارات بصائر، چ7، 1384

4- معزز ناهيد،گنجينه ى گل سازي 3 (آموزش و ساخت انواع گل سازي با پارچه و روبان)، اصفهان، 
انتشارات بصائر- چ2، 1379

5- معزز ناهيد،گنجينه ى گل سازي 2، اصفهان، انتشارات بصائر، چ2، 1378
6- معزز ناهيد،گنجينه ى گل هاي بلندر، اصفهان، انتشارات بصائر، چ10، 1384

7-  معزز ناهيد،گنجينه ى گل هاي ترك و دانه بلوري همراه با آموزش گل هاي خشك كاغذي ، اصفهان، 
انتشارات بصائر.
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