
  :باشد مي زير شرح به گل يك حكاكي كارجهت مراحل

 الگو كشيديد را اصلي خطوط آنكه از پس. كنيد استفاده طرح اصلي خطوط سازي پياده براي متوسط گرد ي الماسه ابزار از .1
 كمكمي شما به مشكي ي پارچه . كنيد جايگزين را حكاكي قلم ي جعبه در موجود مشكي ي پارچه آن جاي به برداريدو را

 به بيشتري ظرافت و دقت با بتوانيد شما و يابد افزايش طرح روي شده ايجاد خطوط تشخيص و وضوح ي درجه تا كند
 .بپردازيد حكاكي

 
 كلي خطوط از. كنيد استفاده دارند، زدن سايه به نياز كه نقاطي ي همه كردن حكاكي براي كوچك، گرد ي الماسه ابزاري از .2

 .كنيد استفاده زدن سايه براي نامنظم و كوچك خطوط سري يك از سپس و كنيد شروع تر بيروني و تر

 

 با بلكه شود نمي ايجاد خطي هيچگونه مرحله دراين. كنيد استفاده كلي هاي زدن سايه براي بزرگ گرد ي الماسه ابزار از .3
 مي كمك مرحله اين. بزنيد سايه روش اين با ايد، كرده طراحي كه را خطوطي ي نيمه تا ساييد مي را سطح ابزار، ي كناره
 و داشته رنگ از بيشتري جذب شيشه آميزي رنگ هنگام در ها سايه اين حال درعين. برسد بنظر حجيم شما طرح كه كند

 بخشد مي خاصي زيبايي شما طرح به

 

 هيچ بدون ابزار فقط بايد مرحله اين در بزنيداز ابزار الماسه ي گرد متوسط يا بزرگ استفاده كنيد تا همه ي سطح را سايه  .4
 عمل كنيد، آميزي رنگ را طرحي پاستل با خواهيد مي كه زماني همچون بايستي و كند پيدا تماس سطح با فشاري اعمال
  .كنيد
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 توجه با كه اند شده داده قرار مختلف هاي اندازه در مشابه هاي ابزار شما روي پيش حكاكي قلم ي دربسته كه باشيد داشته توجه
 ساير مورد بيشتردر اطالعات كسب جهت.كنيد انتخاب را مرحله هر در پيشنهادي ابزارهاي از مناسب سايز توانيد مي ، طرح نوع به

 فرماييد مراجعه مربوطه پيوست فايل به بسته اين ي ابزارها
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