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برای آشنایی بیشتر قبل از هر چیز عناوین مهم و تاثیرگذار در خرید   ،  سازی مجسمه خمیر

 :سازی را برای شما گردآوری کرده ایم، در ادامه با ما همراه باشید و قیمت خمیر مجسمه

 خمیر برای مجسمه سازی

اگر خمیر مجسمه سازی را در منزل تهیه می نمایید، الزم است تا مواد آن به صورت حرفه 

 .ای و با اندازه مشخص با یکدیگر ترکیب شوند

از همین رو تجربه حرف اول را می زند. در این موارد اغلب خمیرها بی رنگ می باشند.  

 .برای رنگ آمیزی آنها باید از رنگ های آبرنگی بهره برد

خمیرهای موجود در بازار که عموما برای مجسمه سازی  : سازی مجسمه مخصوص خمیر

بهترین خمیر موجود در بازار  استفاده می شوند دارای سطح رطوبتی متفاوتی می باشند. اما

 .ساعت خشک شود 24باید در عوض 

از سوی دیگر باید دقت داشته باشید که خمیرهای مخصوص مجسمه سازی نباید به هیچ  

وجه ترک بخورند. اگر خمیر بعد از خشک شدن، ترک بخورد، نمی تواند گزینه مناسبی  

 .برای کار باشد

 چیست  clay خمیر

مجسمه سازی می باشد. این خمیر بسیار انعطاف پذیر بوده و از آن  همان خمیر  clay خمیر

 .برای ساخت انواع مجسمه ها می توان استفاده نمود

این خمیر در بازار به انواع خمیرهای سرامیکی، روغنی، چینی، روسی و … تقسیم شده  

ه میزان  است. جزء اصلی تشکیل دهنده در تمام این موارد، خاک رس می باشد. البته باید ب 

 .آن دقت نمود
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 خمیر مدل سازی 

از خمیر مدل سازی که در واقع یکی از مشتقات گل مجسمه سازی می باشد، می توان  

انواع مدل ها و نمونه ها را تهیه نمود. اغلب هنرمندان از این مورد استفاده می نمایند تا ایده 

 .های ذهنی خود را به بهترین شکل به دیگران منتقل نمایند

اینکه بتوان از این مدل ها استفاده نمود، بسیار مهم می باشد که از یک قاب یا مدل   برای

 .سیمی بهره برد

 خمیر رنگی مجسمه سازی

برای اینکه بتوانید مجسمه های زیبا و طبیعی داشته باشید، باید یا به خمیر خود رنگ های  

. خمیرهای رنگی دارای  مجاز اضافه نمایید یا از ابتدا از خمیرهای رنگی استفاده کنید

 .مقاومت باالیی می باشند

 .از همین رو اکثر افراد حرفه ای از این مورد بهره می برند تا استحکام کار افزایش یابد

 گل مجسمه سازی 

اگر قصد تهیه یک مجسمه گلی زیبا را دارید، باید از گل یا خمیر مناسب استفاده نمایید. از  

و آب می توانید بهترین خمیر ممکن را ایجاد نمود.    ترکیب نمودن خاک رس، شن، ماسه

 .البته نسبت دقیق این موارد نیز دارای اهمیت می باشد

 .از همین رو نمونه های آماده این گل در بازار زیاد می باشند

 مجسمه سازی با خمیر

امروزه مجسمه سازی با خمیر بسیار پرطرفدار می باشد. مجسمه سازی هنر کم هزینه ای  

 .می باشد و خمیر آن را می توانید به صورت آماده تهیه نموده یا شخصا آن را آماده نمایید

همواره باید دقت داشته باشید که این کار نیاز به ابزار مخصوص دارد. به طور مثال پالت 

 .اقو از ابزار مهم می باشندهای مختلف و چ 
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 میناکاری قاببش خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 انواع خمیر مجسمه سازی

خمیرهای مجسمه سازی دارای انواع متفاوتی می باشند که بنا بر نوع مدل شما می توانند  

مورد استفاده قرار گیرند. برخی از آنان سریعا خشک می شوند لذا نمی توان آنها را به  

 .راحتی شکل داد

ند از همین رو برای کارهای لطیف  برخی دیگر برای خشک شدن نیاز به زمان بیشتری دار

 .می توان از آنها بهره برد. بر روی هر دو می توان از رنگ های مکمل استفاده کرد

 بهترین خمیر برای مجسمه سازی

خمیرها دارای انواع متفاوتی هستند، در برخی موارد چسب چوب بیشتر بوده و در برخی  

ای پوست داشته باشند. از همین رو در  دیگر آرد ذرت استفاده شده است که ضرر کمتری بر

 .خصوص انتخاب بهترین خمیر باید ابتدا هدف خود را مشخص نمایید

اگر یک خمیر نرم و لطیف مد نظر دارید، باید از خمیرهای روسی بهره ببرید. این مورد  

 .هم برای تمام افراد مناسب است

 خمیر مجسمه سازی حرفه ای

حرفه ای باید انواع خمیرها را بشناسید و بهترین نمونه  برای خرید یک خمیر مجسمه سازی 

 .را انتخاب نمایید. در این صورت می توانید انتخاب نمایید که خمیر شما نرم یا خشک باشد

افرادی که به صورت حرفه ای مجسمه سازی می نمایند، می توانند از خمیرهای استفاده 

 .نمایند که دارای وزن بیشتری می باشند

 ن خشک شدن خمیر چینیمدت زما

خمیرهای چینی یکی از پرکاربردترین خمیرهای مورد استفاده می باشند. این خمیرها بسیار  

 .سبک بوده و در هوای آزاد به راحتی خشک می شوند

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b4%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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ساعت آنها را در  24الی   20برای اینکه خمیر نرم و خوبی داشته باشید بهتر است تا حدود 

 .شک نمودن خمیرهای فوق نیاز به گرما نیستهوای آزاد قرار دهید. برای خ 

 خرید خمیر مجسمه سازی

در زمان خرید خمیر مجسمه سازی باید دقت داشته باشید که گزینه های زیادی در بازار  

 .وجود دارند. برخی از این موارد روغنی، گروهی سرامیکی و برخی دیگر چینی می باشند

خاص خود هستند. از همین رو نیاز است تا  هر کدام از موارد مذکور دارای ویژگی های  

 .قبل از خرید، با این خمیرها آشنا باشید

 خرید خمیر چینی

از خمیر مجسمه سازی چینی می توانید بارها و بارها استفاده نمایید. باید در نظر داشت که  

مایید،  آنها در برابر گرما بسیار نرم و لطیف می باشند. برای اینکه این خمیرها را استفاده ن 

 .می توانید آنها را در برابر سرما قرار دهید

با توجه به اینکه انعطاف پذیری خمیرهای فوق زیاد است، کاربرد آنها نیز به مراتب بیشتر  

 .است

 خرید خمیر عروسک سازی

برای عروسک سازی می توان از خمیرهای روسی استفاده نمود. این خمبرها دارای قابلیت 

انعطاف باالیی می باشند. در زمان خرید الزم است تا حتما به وزن خمیر خود نیز دقت  

 .داشته باشید

برای عروسک سازی نیاز به خمیرهای کوچک دارید که وزن زیادی ندارند. در این  

 .گرفته و خشک می شوند صورت راحت تر شکل 

 کاری  خاتم گلدان خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 قیمت خمیر مجسمه سازی

قیمت خمیرهایی که برای مجسمه سازی استفاده می شوند، متفاوت است. برخی از افراد 

 .برای کارهای آماتور از خمیرهای فوق استفاده می نمایند که قیمت آنان کمتر می باشد

رامیکی به  معموال در ساختار این خمیرها از پلی استر استفاده شده است. اما خمیرهای س

 .مراتب دارای هزینه بیشتری هستند. هر چه خمیر سریع تر خشک شود، گران تر است

خمیرهای موجود در بازار یا رنگ پذیر می باشند یا  : رنگی سازی مجسمه خمیر قیمت

خود رنگی هستند. اگر خمیرها دارای رنگ پایه باشند، گزینه بهتری خواهند بود. شما می  

 .ر رنگ دلخواه در بیاوریدتوانید آنها را به ه

در غیر این صورت نیاز به خرید رنگ مخصوص است که با توجه به نوع خمیر شما،  

 .هزار تومان آغاز می شود 100رنگ های آنان نیز متفاوت است. قیمت رنگ ها نیز از 

 قیمت رنگ خرید گل چینی

رای ساخت مجسمه ها گل های چینی با خمیری به همین نام تهیه می شوند. از این خمیرها ب

و هر نوع اکسسوری می توان استفاده نمود. برای اینکه خمیرهای فوق جذاب تر به نظر  

برسند، می توان از رنگ های مخصوص استفاده نمود. رنگ ها با اندک زمانی خشک می  

 .شوند و هزینه زیادی نیز ندارند

 ساخت خمیر مجسمه سازی سرامیکی

اک رس استفاده می شود. یکی از ترکیبات مهم برای  برای ساخت خمیر سرامیکی از خ 

ساخت خمیرهای فوق، آب است. باید در نظر داشته باشید که این خمیرها در مقایسه با  

 .خمیرهای روغنی دارای رطوبت کمتری می باشند

البته توجه به این مهم نیز ضروری می باشد که ظاهر خمیرهای فوق بسیار محکم و  

 .باکیفیت است
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همانگونه که از نام آن مشخص است جهت تهیه موارد گلی استفاده می   سازی مجسمه خمیر

شود. لذا اگر شما نیز در این حوزه دارای ذوق و قریحه می باشید، توصیه می شود تا حتما  

از راهنمای خریدی که در ادامه آمده است، استفاده نمایید که بهترین موارد را برای خود  

 .تهیه کنید

 انواع خمیر مجسمه سازی  آشنایی با 

قطعا اگر شما نیز به مجسمه سازی عالقه دارید با جستجو در بازار انواع خمیرهای مختلف 

را مشاهده می نمایید که تصمیم گیری جهت خرید را برای شما دشوار می نمایند. به همین  

 :دلیل در زیر می توانید با انواع رایج موجود بیشتر آشنا شوید

 زی روغنیخمیر مجسمه سا •

این خمیرها همانگونه که از نامشان نیز مشخص است از موم و روغن تهیه شده اند. زمانی 

که شما آنها را در دست می گیرید با رطوبت اندکی روبرو می شوید که همین مورد نیز  

 .بافت آنها نرم و لطیف می نماید

رطوبت موجود در خمیر های فوق باعث می شود تا در زمان استفاده زود خشک نشوند و  

همواره دارای طراوت و شادابی باشند. البته باید خاطرنشان نمود که خمیرهای مذکور در  

 .رنگ ها مختلف وجود دارند

 خمیر مجسمه سازی سرامیکی •

این خمیرها در ساختار خود از خاک رس استفاده نمود اند. البته باید بیان نمود که موارد  

 .دیگر همانند آب نیز در ترکیبات آن مشاهده می شود

خاک رسی که در ساختار آن وجود دارد، موجب می شود تا این خمیرها زمانی که در کوزه  

 .قرار می گیرند به خوبی به عمل آیند

نسبت به موارد روغنی دارای رطوبت کمتری هستند. البته باید به این مورد  مدل های فوق 

 .نیز دقت نمایید که دارای ظاهر محکم تری می باشند
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 خمیر مجسمه سازی چینی •

این خمیرها ممکن است از نوع پلیمر یا پلی استر باشند. شما می توانید از آنها برای ساخت  

 .این قبیل استفاده نماییدانواع مجسمه ها، جاشمعی و مواردی از 

برخی از انواع خمیرهای مجسمه سازی چوبی دارای چسب چوب بوده و برخی دیگر نیز با  

حرارت خشک می شوند. از همین رو در زمان خرید باید جویا شوید که خمیر مد نظر شما 

 .چگونه خشک می شود

د. این خمیرها برای  برخی از انواع خمیرهای مجسمه سازی چینی با آرد ذرت تهیه می شون 

بدن هیچگونه ضرری ندارند لذا می توان برا تهیه اسباب بازی های کودکانه نیز از آنان 

 .استفاده نمود

 خمیر مجسمه سازی روسی •

همواره باید در نظر داشته باشید که این خمیرها در طبقه خمیرهای خشک نشو قرار دارد.  

ر برابر گرما نرم و لطیف می شوند و در  همواره باید توجه نمایید که خمیرهای مذکور د 

 .برابر سرما سفت و سخت می گردند 

شما می توانید از این خمیرها بارها و بارها پشت سر هم استفاده نمایید. اگر شما نیز در  

دسته هنرمندان حرفه ای یا نیمه حرفه ای می باشید، توصیه می شود تا این مورد را برای  

زینه همانگونه که از نام آن مشخص است، متعلق به کشور روسیه  خود انتخاب نمایید. این گ

 .است

 خمیر مجسمه سازی هوا خشک •

یکی از خمیرهای پرکاربرد در مجسمه سازی، خمیرهای هوای خشک می باشند. این موارد  

دارای انعطاف پذیری باالیی هستند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در معرض هوا  

 .ی شوندسریعا خشک و سفت م 

 البته باید خاطرنشان نمود که این موارد می توانند به راحتی بر روی هر سطحی بچسبند. از  
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آنجا که خمیرهای مذکور در برابر رطوبت کامال عایق می باشند لذا می توانید از آنها برای  

 .دفعات متفاوت استفاده نمایید

 .اده و درون یخچال بگذاریدتنها نیاز است تا آنها را درون یک ظرف درب بسته قرار د

به جز موارد باال انواع خمیر مجسمه سازی مشکی یا خمیر مجسمه سازی رنگی در بازار  

 .وجود دارند که افراد برای کاربردهای مختلف از آن استفاده می نمایند

اما اگر مایل هستید تا بدانید که برای خرید این خمیرها باید چه مواردی را در نظر داشت،  

 .توصیه می شود تا موارد زیر را در نظر بگیرید

 بافتنی  قالب خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم برای خرید خمیر مجسمه سازی 

 انواع خمیرها را بشناسید و یک نوع خمیر خوب برای خود انتخاب نمایید •

است تا خمیر مناسب با توجه به اینکه در مجسمه سازی از چه سبکی پیروی می نمایید الزم 

خود را نیز تهیه کنید. از همین رو توجه نمایید که بافت خمیر شما نرم می باشد یا کامال  

 .خشک است

 وزن خمیر مجسمه سازی مهم است  •

نکته دیگری که در خرید خمیر مجسمه سازی باید در نظر داشته باشید، وزن خمیر می  

 .آنها نوشته شده استباشد. عموما بر روی بسته های خمیر میزان وزن 

توصیه می شود تا با توجه به سطح کار و مدلی که در نظر دارید اقدام به خرید مناسب  

نمایید. برای افرادی که در ابتدای فعالیت قرار دارند و عموما به صورت نیمه حرفه ای 

 .فعالیت می نمایند استفاده از خمیرهای کوچک پیشنهاد می شود

رت حرفه ای این هنر را دنبال می نمایید، بسته هایی با وزن  اما در صورتی که به صو 

 .بیشتر برای شما مقرون به صرفه تر می باشند

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%86%db%8c/
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 مدت زمانی که برای خشک شدن نیاز است  •

مدت زمان خشک شدن به زمانی گفته می شود، که در طی آن خمیر رطوبت خود را از  

ساعت زمان دارد تا به   24دست داده و خشک می شود. عموما یک خمیر مرغوب نیاز به 

 .صورت کامل خشک گردد

البته باید توجه نمایید که پس از این مدت، خمیر به هیچ وجه نباید دچار ترک خوردگی شود.  

 .در غیر این صورت خمیر شما دارای کیفیت الزم نیست

 به رنگ خمیر مجسمه سازی خود باید دقت داشته باشید  •

همواره باید در نظر داشته باشید که رنگ پایه و زمینه خمیرها دارای اهمیت باالیی است اما 

اغلب خمیرها قابلیت رنگ پذیری نیز دارند و شما می توانید آنها را با توجه به طرح و  

 .مدلی که در ذهن دارید، به هر رنگ دلخواه در بیاورید

مت خمیرهای موجود در بازار بسیار متفاوت می  با توجه به مواردی که در باال بیان شد، قی

باشد. برخی از خمیرها به صورت پک بسته بندی می باشند لذا در آنها می توانید انواع  

 .رنگ ها را مشاهده نمایید

به صورت کلی قبل از خرید الزم است تا کاربرد و مدل مد نظر خود را انتخاب نموده و  

ر مناسب نمایید. در بین خمیرهایی که در باال بیان شد،  سپس بر اساس آن اقدام به خرید خمی 

 .انواع چینی و روغنی دارای بیشترین کاربرد هستند

  و فرهنگ امروز در دسته بندی اینترنتی خرید راهنمای هنرمندان عزیز امیدواریم

 .برای شما مفید بوده باشد هنر
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