
  همان گونه كه در دفترچه گفته شده است، پس از انتخاب طرح و پرينت آن،آن را از حاشيه ي اضافي كاغذ جدا كنيد. اگر
سطح شما شيشه يا سطح شفافي مانند تلق يا پالستيك است، طرح را در صورتي كه سطح شما تخت است در زير سطح و 

در صورتي كه ظرف است در درون ظرف قرار دهيد و به كمك چسب نواري آن طرح را به سطح ثابت كنيد. 

 

       

  اگر سطح شما فلز يا سطوح كدر ديگري چون چوب ، استخوان، تخم پرندگان و ... مي باشد، طرح را همراه با يك برگ
كاغذ كاربن روي سطح بگذاريد و به كمك مداد طرح را به سطح منتقل كنيد. سپس كاغذ ها را برداريد و خطوط به جاي 

مانده از طرح را حكاكي نماييد. 
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  .در حكاكي ابتدا از خطوط اصلي و كلي طرح شروع كنيد و در آخر به جزييات و سايه زدن  بپردازيد

  .همواره جهت تسلط بيشتر به طرح ، از باال به پايين به حكاكي بپردازيد

   پس از حكاكي خطوط اصلي طرح، آن را از سطح جدا كنيد و در صورتي كه سطح شما شفاف است پارچه ي تيره را به
جاي طرح در پشت سطح قرار دهيد. پارچه ي تيره به شما كمك مي كند تا بتوانيد خطوط حكاكي شده را بهتر ببينيد و به 

راحتي جزييات الزم را به طرح اضافه نماييد. 

  پس از جدا كردن الگو از سطح، الگو را در جايي نزديك به خود بگذاريد تا بتوانيد در هر مرحله از كار به راحتي به الگو
مراجعه نماييد و از حكاكي تمامي خطوط اطمينان حاصل نماييد. 
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  ممكن است بر حسب نوع و ظرافت طرح خود، در مراحل متفاوت حكاكي از ابزارهاي متفاوتي استفاده نماييد. براي اطالع
 مربوطه مراجعه نماييد. PDFاز انواع ابزارها و دريافتن چگونگي انتخاب آنها به 

  در هنگام حكاكي به طور مداوم تراشه ها را از سطح كار كنار بزنيد تا سطح كار را به وضوح ببينيد و به درستي حكاكي
نماييد. براي اين كار همواره از پارچه استفاده نماييد چرا كه تراشه هاي شيشه مي تواند به دست شما آسيب برساند. 

  در هنگام سايه زدن طرح، حتماً به جهت و زاويه ي خطوط سايه ي موجود در طرح خود دقت نماييد تا كار شما طبيعي
جلوه كند. مثالً اگر طرح شما گل باشد، براي سايه زدن گلبرگ ها  همواره از كناره هاي گلبرگ ها در جهت مركز گل به 

سايه زدن بپردازيد. 

  .پس از پايان كار، سطح حكاكي شده را بشوييد تا تراشه ها و خطوط احتمالي به جاي مانده از كاربن پاك شوند
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