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 בהשראת התרבות הקלטיתהמנדלות 
 ...להילולה של טבע המשתרג עד אין קץ  נצאכרי הדשא המוריקים , רות העבותיםמתוך היע

 בזום 01:11 - 00:11, בערב ראשוןימי 

 07.00.01 -ה ראשוןהמפגש הראשון יערך ביום 

בהשראת ( ( KNOTSהקשריםעל אומנות תוך שימת דגש ברחבי הגיאומטריה המקודשת של שבעה מפגשים נערוך הכרות במסע 

 . האמנות הקלטית

 .במנדלות שניצוראיך זה משתקף בעולם ובחיים ובנושא המקום שלנו נעסוק 

 .ציור שיעזרו להרחיב את היריעה והאפשרויות טכניקותבבמהלך הקורס נרחיב 

 

  שעתיים בזוםבני שבועיים מפגשים  7 :משך הקורס

 ח "ש 031עלות הקורס 

 :מבנה הקורס

 חומרים -טכניקה  תבנית נושא הסדנא

 האלה שלושת פני

תבנית על בסיס 

 הטריקוואטרה

 

 מ"ס 97597 לבן בריסטול

 בריסטול קטן לאימון

 (גרפיט)רישום עפרונות 

 עין הדרויד

 

 מ "ס 97597 לבן בריסטול

 בריסטול קטן לאימון

 מסיסי מים עפרונות צבעוניים
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 עץ החיים 

 

  חום או נייר שחורבריסטול 

 מ"ס 91591

 בריסטול קטן לאימון

 עפרונות פסטל רך

 

 התלתן המרובע

 

טושים עפים מ "ס 97597 לבן בריסטול
 ודקים

 מרובע קלטיהפרח 

 

, צבעי אקריליק, מ"ס 01501 קנווס

 מכחולים
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  הטריסקיליון
 

 

 מ"ס 97597נייר מים 
 נייר מים קטן לאימון

 צבעי מים
 ולים למיםחמכ

 מים תצנצנ
 נייר סופג

ב המחומש כהכו

 והירח החסר

 

 טכניקה חופשי

 97597מומלץ על נייר או קנווס בגודל 

 מ"ס

 !סדר הטכניקות תבניות וביש אפשרות שיהיו שינויים ב* 

 

 :לקורסהמלצה לציוד 

 הערות סוג הפריט

 חברת סטדלר  -אם רוצים יותר משוכלל  MAPED בסיסי של מחוגה

 מתכת או פלסטיק מ"ס 71סרגל 

 כדאי לרכוש שתיים מראש (מ"ס 97571) גליון 5050 גרם  001בלוק ציור חלק 

 MAPEDמומלץ של חברת  מחדד טוב

 (1.0)או דומה  STABILOמומלץ של חברת  טושים צבעוניים דקים

 93ו 'ליירה או ביאגהזולים של חברת  סט צבעי עפרון מסיסי מים 

 היקרים של חברת קרנדש 

 מומלץ של פאבר קאסטל או סטדלר שונותעפרונות ברמות של רכות  0לפחות  -עפרונות רישום 

 לא מתוצרת סין -להשתדל לקחת את הסוג העבה  מ "ס 01501קנווס בגודל 

  פיקסטיב+  עפרונות פסטל רך 

 לשמירה על )גליון  050 תיק ציור 

 צבעים 00אפשר סט בסיסי של  צבעי אקריליקסט 
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 03, 01, 0, 1: גדלים. איכות סבירהשיער סינטטי ב  מכחולים למים 

 01, 01, 0, 1: גדלים איכות סבירהשיער סינטטי ב מכחולים לאקריליק שטוחים

 עבים 0+ דקים  POSCA  - 0מומלץ של חברת  סט בסיסי של טושים אקריליים בעוביים שונים

 .מה שמצוין באדום הוא בסיסי והשאר אחרי התנסות תחליטו אם אתן רוצות לרכוש -לא הכול חובה שתיקנו מייד , שימו לב

 להתראות 

 מתי

 


