
 תלמידים יקרים שלום.

 

לקניה ראשונה, וכרטיס הנחה של  20%בית אריאלה ארגן לכם הנחה בסניפי ארטא שמקנה לכם 

שאינו מוגבל בזמן. כדי לקבל את ההנחה, עליכם למלא שם טופס, ולהגיד שאתם תלמידים  15%

 שלי. יש להם רשימה מדויקת.

 הנה החומרים לסדנה הקרובה:

 מגיעים עם החומרים הבאים:. לכל שיעור אתם 1

כל  -ס"מ(  25X35או שמינית גיליון ) A4גרם, בגודל שקרוב ל 220-240בלוק נייר בעובי 

אבל קחו בחשבון:  -חברה בונה את הבלוקים לפי אחד הגדלים האלה. הבלוק לא צריך להיות יקר 

ק של וינזור אנד ארצה שתקנו בלו -לצורך שיעור עפרונות צבעוניים, שמתמתח על שני שיעורים 

. כדאי שתקנו אותו כבר עכשיו, ואתם בהחלט יכולים להשתמש בו לאורך smoothניוטון, בדרגת 

אפשר  -ס"מ(  50X35או רבע גיליון ) A3כל הסדנה. בנוסף, כדאי שיהיה לכם בלוק של 

 מבריסטול פשוט. בחלק מתרגילי הבית תצטרכו אותו.

  .45מעלות. לא  30 -ות. אני חוזרת מעל 30. סכין יפני דק, עם להבים של 2

 -. משטח גומי קטן לחיתוך. מאחר וזו קניה יעילה ומצויינת שעושים רק פעם אחת להמון זמן 3

  תחליטו איזה גודל ישרת אתכם הכי טוב בסדנה ובחיים.

. עפרון, טוש שחור )רצוי בכמה עוביים(, מחק, מחדד שנוח לחדד איתו הרבה, מספריים, דבק 4

 נוזלי, דבק יוהו סטיק גדול.יוהו 

 בנוסף, למי שרוצה לרכז הכל לקניה עם ההנחה הגדולה:

אבל לא מודפס. מותר פרגמנט. מותר נייר  -: שלל סוגי ניירות לבנים )מותר נייר עיתון 2שיעור 

מילימטרי(. שימו לב: אתם יכולים לקנות חלק מהניירות, אבל יש ניירות שלא קונים בארטא, 

חשוב עליהם ולהביא אותם: מפיות מנג'ט, נייר לעטיפת סנדויצ'ים, נייר אפיה,וכן ומאד כדאי ל

היצירה תהיה יותר מעניינת. אתם יכולים להחליט  -הלאה. ככל שתביאו יותר דברים מהסוג הזה 

 שאתם מביאים רק ניירות מהסוג הזה, אין בעיה.

בריסטולים או ניירות דקים,  -ם שיעורי עבודה בנייר: חלק מהתרגילים מערבים ניירות צבעוניי

לא קנסון או משהו כזה. תקנו ארבעה גוונים לפחות )אפשר אחד מכל סוג, והנייר  -הכי זולים 

לא של  -בריסטול, לא קנסון!(. בנוסף, אבקש לקנות בריסטול שחור. שוב  -צריך להיות פשוט 

 אף מותג. את הכי פושטים.

לא של  -ור אנד ניוטון )בשום אופן, ותחת כל הנסיבות שיעור דיו: בקבוקון דיו שחור של וינז

 פליקן!(

ציפורן, מברשת קטנה פושטית )מאלה שהילדים עובדים בהם(, מכחול שהקצה שלו קטום, הבלוק 

 או רבע גיליון( A3הגדול יותר )

בנוסף, למי שרוצה לקנות כבר עכשיו )הרשימה תגיע אליכם שוב, לפני השיעור הזה(: מברשת 

 ישנה, מסננת רשת קטנה, צמר גפן, חתיכה קטנה של ניילון פצפצים. שיניים

ויהיו  -)נכון לכל שיעור מלכלכך שיהיה לנו  לפחות חמישה גיליונות נייר עיתון -אה, וכמובן 

 לנו לפחות שבעה(, כדי לשים מתחת.

מים שיעור עפרונות צבעוניים: אני עובדת עם שני סוגים. פוליכרומוס )עדיף לא עפרונות ה

קאסטל, שנמכרים בארטא, או פריזמה שנמכרים רק בסטים, ואפשר לקנות -שלהם( של פאבר

ליין או במיי ארט בדיזנגוף סנטר )הם לא נותנים לכם הנחה(. אם יש לכם סוגים -אותם און

אין בעיה, כל עוד לא  -אחרים, שאתם כבר עובדים איתם, וחושבים שהפיגמנט שלהם טוב מספיק 

הפיגמנט בעפרונות  -קאסטל יש גרסה כזו -ות שנמכרים לילדים. גם לפאברמדובר בעפרונ

  הילדים חלש משמעותית יותר, אלה לא עפרונות מקצועיים.

תקנו  -איך תחליטו מה לקנות? אם אתם רק מתנסים פעם ראשונה, וזה לא הקטע המובהק שלכם 

נסו את הפריזמה.  -מקודם  צבעים של פוליכרומוס. אם אתם אוהבים נורא ועובדים איתם 24סט 

 מקסימום, אם תתאהבו בטכניקה, תמיד תוכלו לקנות צבעים אחרים.



שיעור קולאז': מגזינים ישנים, מפיות מודפסות, מקלטורות מהדפוס )כל בית דפוס שתבקשו יתן 

 מה שבא לכם טוב. זה לא לקניה מארטא. -לכם, זה משהו שהם זורקים(, ספרים ישנים 
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