



רשימת ציוד 


עותה פטינקין   

    

* את הציוד הציור ניתן לקנות באיכויות שונות, החברות ברשימה זו הן חברות מומלצות 

בעלות נמוכה אך לא באיכות מקצועית גבוהה, ניתן לקנות מוצרים של חברות שונות. 


Winton 1. צבעים של חברת


  )שפופרת גדולהTitanium white ( -  לבן  


Yellow ochre – צהוב אוכר


Chrome yellow- צהוב כרום


Lemon yellow - צהוב לימון 


Burnt sienna – חום סיינה שרופה


 Raw umber – חום אמבר


Cadmium orange  – כתום     


Cadmium red – אדום


Alizarin crimson – ארגמן


Ultramarine blue – כחול אולטראמארין  


Cerulean blue – כחול


Viridian - ירוק 


Permanent Green light - ירוק


Terre Verde - ירוק



2. מכחולים  
מומלץ לקנות לפחות 6 מכחולים במבחר גדלים שונים, ביחרו את צורת המכחול על פי העדפה 


אישית - Flat, bright, round, filbert חשוב ששערות המכחול יהיו קשיחות ולא רכות מידי.


זאת ההמלצה שלי:

Dynasty   מכחולים של חברת 


3. קנווסים )או מצע אחר לציור(

6-7 קנווסים קטנים 


4. פלטה

פלטת עץ קלאסית רצויי שתהיה קלה 


חשוב להכין את הפלטה מראש ולמרוח אותה ב3 שכבות שמן פשתן.




סוג כמות מידה

Round 1 4

Flat 1 2

filbert 2 2

filbert 2 4

filbert 1 6

filbert 1 8




5. סכין ציירים

  Maimer 8 - סכין ציירים גמישה וארוכה





6. כן מזוודה צרפתי )לא חובה(
כן ציור מצוין לעבודה בשטח, יש לו קופסה שבה אפשר לאחסן את כל הציוד ציור ורגליים 


מודולריות שמתאימות לעבודה על קרקע לא ישרה







7. כלי רישום

בלוק רישום קטן/פינקס ועיפרון כדי לעשות רישומי הכנה קטנים


אביזרים נוספים: 


שמן פשתן 

כלי לשמן פשתן, מותאם לעבודה בשטח שמתלבש על הפלטה או צנצנת זכוכית קטנה שניתן 

לסגור היטב 





צנצנת גבוהה או פחית שימורים גבוהה להעמיד את המכחולים בזמן העבודה


סמרטוטי בד כותנה לניקוי )חולצות ישנות, סדינים וכו׳(

סבון לניקוי מכחולים אפשר לרכוש סבון מיוחד לניקויי מכחולים או סבון שמן זית קשה, אפשר 

גם סבון נוזל כלים.


מי שמעוניין לשמור על הידיים נקיות במהלך היום מוזמן להביא כפפות


