
ALCOHOL INK
דיו אלכוהולי

FLUID ART

יצירה נועזת, דינמית, צבעונית או עדינה -הכל אפשרי 
עם הדיו האלכוהולי של מרבו! גוונים מרהיבים ושקופים 

לשימוש באמצעות טכניקות פורינג מגוונות. בין אם 
תטפטפו מספר טיפות בודדות על המשטח או תבהירו 

הדרגתית את הגוונים ליצירת גראדיאנט - הדיו האלכוהולי 
של מרבו מספק תוצאות מרהיבות!
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020

Marabu - Alcohol Ink - 020 Lemon
00C / 00M / 54Y / 00B - 03/19

020_Alcohol_Ink_12169007020.eps

צהוב לימון12160059020

023

Marabu - Alcohol Ink - 023 Red Orange
00C / 70M / 87Y / 00B - 03/19

023_Alcohol_Ink_12169007023.eps

כתום12160059023

031

Marabu - Alcohol Ink - 031 Cherry Red
08C / 95M / 82Y / 01B - 03/19

031_Alcohol_Ink_12169007031.eps

אדום 12160059031
דובדבן

034

Marabu - Alcohol Ink - 034 Bordeaux
23C / 100M / 35Y / 18B - 03/19

034_Alcohol_Ink_12169007034.eps

בורדו12160059034

014

Marabu - Alcohol Ink - 014 Magenta
12C / 91M / 00Y / 00B - 03/19

014_Alcohol_Ink_12169007014.eps

ורוד12160059014

081

Marabu - Alcohol Ink - 081 Amethyst
50C / 77M / 00Y / 00B - 03/19

081_Alcohol_Ink_12169007081.eps

סגול12160059081

091

Marabu - Alcohol Ink - 091 Caribbean
71C / 00M / 14Y / 00B - 03/19

091_Alcohol_Ink_12169007091.eps

תכלת12160059091

057

Marabu - Alcohol Ink - 057 Gentian
100C / 59M / 00Y / 00B - 03/19

057_Alcohol_Ink_12169007057.eps

כחול12160059057

297

Marabu - Alcohol Ink - 297 Aqua Green
80C / 00M / 42Y / 00B - 03/19

297_Alcohol_Ink_12169007297.eps

טורקיז12160059297

158

Marabu - Alcohol Ink - 158 Apple
61C / 00M / 86Y / 00B - 03/19

158_Alcohol_Ink_12169007158.eps

ירוק תפוח12160059158

065

Marabu - Alcohol Ink - 065 Olive Green
43C / 14M / 56Y / 22B - 03/19

065_Alcohol_Ink_12169007065.eps

ירוק זית12160059065

285

Marabu - Alcohol Ink - 285 Brown
35C / 65M / 68Y / 43B - 03/19

285_Alcohol_Ink_12169007285.eps

חום12160059285

073

Marabu - Alcohol Ink - 073 Black
49C / 38M / 27Y / 60B - 03/19

073_Alcohol_Ink_12169007073.eps

שחור12160059073

782

Marabu - Alcohol Ink - 782 Metallic-Silver
31C / 10M / 10Y / 10B - 03/19

782_Alcohol_Ink_12169007782.eps

כסף מטאלי12160059782

784

Marabu - Alcohol Ink - 784 Metallic-Gold
13C / 25M / 54Y / 02B - 03/19

784_Alcohol_Ink_12169007784.eps

זהב מטאלי12160059784

789

Marabu - Alcohol Ink - 789 Metallic-Bronze
18C / 48M / 54Y / 07B - 03/19

789_Alcohol_Ink_12169007789.eps

ברונזה 12160059789
מטאלי

511

Marabu - Alcohol Ink - 510 Rainbow
00C / 00M / 00Y / 00B - 03/19

510_Alcohol_Ink_12169007510.eps

נצנצים 12160059511
דיאמונד

מדלל81012160059810

 דיו מבוסס אלכוהול, פרמננטי.
17 גוונים מרהיבים המתייבשים 

בקלות, נטולי חומצה ומתאימים 
לערבוב. שקופים, מדמים צביעה 

בטכניקת באטיק )למעט גוונים 
מטאליים ונוצצים( על ניירות 

 מבריקים ומשטחים שאינם סופגים
)קרמיקה, זכוכית, מתכת וכד'(.

הדיו המדלל מיועד לערבוב, הבהרה 
או הגברה של הגוונים כמו גם 

להארכת משך הייבוש. נטול חומצה 
ומתאים לשימוש על ניירות מבריקים 
ומשטחים שאינם סופגים )קרמיקה, 

זכוכית, מתכת וכד'(. מהווה בסיס 
מצוין בגיוון טכניקות הפורינג 

כדוגמת יצירת שקיפות בצבע בעת 
השימוש בטכניקת ה"שכבות". 

הדיו האלכוהולי הנוצץ מוסיף 
גימור מיוחד ומנצנץ לשאר הגוונים. 

נטול חומצה, מתייבש במהירות 
ומתאים לשימוש על ניירות מבריקים 
ומשטחים שאינם סופגים )קרמיקה, 

זכוכית, מתכת וכד'(. נערו היטב 
לפני השימוש לפיזור אחיד של 

הפיגמנטים הנוצצים. 
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◌   כסו את אזור העבודה ואת הבגדים.

◌  הכינו מראש את החומרים. 

◌   פתחו את הבקבוק על ידי הסרת הפקק והחדרת סיכה 

בקצה חד הבקבוק. 
◌   נערו היטב את הגוונים המטאליים והנוצצים לפיזור שווה 

ואחיד של הפיגמנטים. 
◌   במידה וכבר השתמשתם בבקבוק בעבר הניחו אצבע 

על קצה החד )מומלץ עם כפפה( ונערו היטב לפני 
השימוש החוזר. LIF
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טכניקות עבודה 

לפני שמתחילים
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COLOUR SPLASH | זריקת צבע

1. טפטפו מספר טיפות של דיו אלכוהולי 
בגוון הרצוי על גבי המשטח. 

2. טפטפו מעל מספר טיפות של מדלל. 
3. נשפו בעדינות )בעזרת קש או דומה לו( 

כלפי חוץ.  ליצירת פרחים עבדו באותה 
טכניקה תוך כדי נשיפה במעגל. 

4. חזרו על הפעולה עד לקבלת התוצאה 
הרצויה. 
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WISKY LAYERS | שכבות

1. טפטפו מס' טיפות של דיו אלכוהולי 
בגוון הרצוי על משטח העבודה הנבחר. 

הוסיפו מספר טיפות של מדלל מעל.
2. העבירו מייבש שיער לטמפ' הקרה

ביותר, כוונו את משב הרוח לכיוון הצבע 
ונשבו בזהירות כלפי פנים.

3. המשיכו עד שהצבע יבש במלואו. 
4. הוסיפו מדלל לגבולות החיצונים של 

הצבע וחזרו על הפעולה עם מייבש 
השיער מכיוון אחר של המשטח עד 

לקבלת מראה השכבות הרצוי.
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לל
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DROPS | טיפות

1. טפטפו מספר טיפות דיו אלכוהולי 
של הגוון הרצוי על המשטח. הטיפות 

יתפשטו ויתפרסו.
2. הוסיפו טיפות דיו אלכוהולי של גוון 

נוסף לצד או על גבי הטיפות הקודמות. 
המגע בין הטיפות יגרום להתקת 

הטיפות ממוקמן ולתזזותן.
3. הוסיפו טיפות דיו עד לקבלת 

התוצאה הרצויה. טפטוף המדלל על גבי 
הטיפות ייצור נקודות שקופות.
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WIPE STENCILLING | סטנסילינג
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MASKING | דבק גומי

טיפים וטריקים
•  דיו אלכוהולי מתאים לעבודה על ניירות 

מבריקים ומשטחים שאינם סופגים 
)קרמיקה, זכוכית, מתכת וכד'(. 

•  דיו אלכוהולי מתנהג בצורה שונה 
על משטחים שונים. יש להתנסות 

עם הדיו על גבי המשטח טרם יצירת 
העבודה המוגמרת. 

•  ניתן להבהיר דיו אלכוהולי בעזרת 
המדלל.

•  ניתן בקלות לערבוב על פלטה ליצירת 
גוונים חדשים.

•  ליצירת גוון כהה ומרוכז יותר, טפטפו 
את הכמות הרצויה של דיו. המתינו 
להתאדות האלכוהול טרם השימוש. 
•  ניתן לעשות תיקונים על ידי מחיקת 

הצבע בעזרת שימוש במדלל או 
באלכוהול. 

1. צרו עבודת אמנות בעזרת הדיו 
האלכוהולי על ידי שימוש באחת 

מהטכניקות שהוצגו. המתינו לייבוש מלא.
2. בחרו סטנסיל והניחו על גבי המשטח 

מעל לדיו היבש. 
3. הרטיבו נייר מטבח או מטלית לחה 
עם המדלל ושפשפו את הסטנסיל כך 

שהצבע בין החורים ידהה. חזרו על 
הפעולה עד לקבלת הגוון הרצוי. 

4. לאחר הייבוש הסירו בעדינות את 
הסטנסיל. 

1. צרו עבודת אמנות בעזרת הדיו 
האלכוהולי על ידי שימוש באחת 

מהטכניקות שהוצגו. המתינו לייבוש מלא.
2. הוסיפו עיטורים, אותיות או איורים 
על רקע היצירה בעזרת טוש גרפיקס 

פרמננטי מבוסס האלכוהול של מארבו.

1. עטרו משטח העבודה בעזרת דבק גומי 
)Rubber Cement(. המתינו לייבוש.
2. טפטפו מעל טיפות דיו אלכוהולי 

בגוונים הרצויים והמתינו לייבוש.
3. הסירו בעדינות את דבק הגומי וחשפו 

את האיור.  
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 MIXED MEDIA | מיקס מדיה


