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 מבנה המכחול

3איכותיים                                                                    עמוד לבחירת מכחולים השלם המדריך   

מכחול בנוי למעשה משלושה  כל 
סיבים או שערות ופחית  , ידית: חלקים

.מתכת המחברת ביניהם  

, קיימים מכחולים מחומרים שונים  

ושערות  שנהב או פלסטיק , עץ: ידיות
מסיבים סינתטיים או משערות טבעיות 

בארצות שונות , של בעלי חיים
.  משתמשים בזנבותיהם של חיות שונות

זהו בעצם חמוס  , מכחול משערות צובל
.  המכחול הנחשב לאיכותי ביותר, סיבירי

נעשה שימוש גם בשערות מזנב סוס או  
שור או  , גירית, עז, פרוות סנאי, פוני

קיימים גם מכחולים ששערותיהם  . שועל
אלה מכחולים גסים  , עשויות מזיפי חזיר

יותר לצבעים בעלי אופי משחתי וסמיך  
. יותר  

ייצור המכחולים התפתח מאוד והסיבים 
,  הסינתטיים נעימים ואיכותיים ביותר

אני איני רואה כל צורך לקנות או  
בעלי  במכחולים משערות להשתמש 

איני  , מנחהשאני ובסדנאות , חיים
אף שנחשבים -על, ממליצה עליהם

.איכותיים  
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? מהו מכחול איכותי  

,  מכחול איכותי הוא כזה ששומר על צורתו. המכחולים הסינתטיים קיימים הבדלי איכותבין 
.  מכחול שיכול לשאת את החומר לו הוא מיועד. שהסיבים בו אינם מתפצלים או נושרים

מכחול לשמן  . צריך להיות בעל יכולת נשיאת מים בין שערותיו, מכחול המיועד לצבעי מים
או צבע סמיך אחר כמו אקריליק צריך לשאת את כובד הצבע ולשמור על צורתו כדי שנוכל 

.לדייק בהנחת המכחול ולא להיאבק בו  

אנחנו בוחרים . ידיות באורך משתנה וכמובן צורות שונות, למכחולים מידות עובי שונות
מכחול בעל , לציור בעל פרטים קטנים נבחר לדוגמה. מכחול לפי השימוש שאנו מייעדים לו

 ידית קצרה יותר
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 סוגי מכחולים
 

אם רוצים להגיע  , ובו צריך להתנסות ולהתאמן, החלק שדורש את המיומנות הגדולה ביותר
.וכן אחיזת המכחול ותנועת היד, היצירתיתצורת המכחול למשימה הוא התאמת , לדיוק  

לדעת להתאים את צורתם  במידות ובצורות שונות וצריך , קיימים סוגים רבים של מכחולים

.ומידתם לציור  

אך ניתן למצוא עוד  , תמונה שהכנתי ניתן לראות שמונה צורות מכחולים בסיסיות-בתרשים

.כמה עשרות צורות ומידות  

. השם מתייחס לצורה בה מסודרות השערות, לצד כל מכחול מופיע שמו  

.הדגמתי את יכולותיו הבסיסיות של כל מכחול, על ידי משיכת מכחול בצבעי מים  
גודל , מכחול עם מעט מאוד שערות  – 00מידות המכחולים מתחילות בדרך בקטן ביותר 

בתמונה המכחול הגדול ביותר  . וכן הלאה 2, 1, 0, 00: המכחול עולה בהתאמה למספרים

מכחול , ים כמו במכחול השני'בחלק מהחברות המספרים נמדדים באינצ. 16 ברייטמכחול 
.'5/8זווית   

 
 1. Filbert 

 
2. Angular 

 
3. Fan 

 
4. Round 

 
5. Dear 

foot 
 

6. Flat 
 

7. Bright 
 

8. Oval 
mop 
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מכחוליםעם טיפים יצירתיים לעבודה   
 

סט עם צורות מכחול בסיסיות בגדלים קנו ? בחנותאיזה מכחולים לקנות איך יודעים 1.

כבר בחר  היצרן , בדרך כלל המחיר משתלם יותר מאשר לבחור כל מכחול בנפרד, שונים

 .לכם את השימושיים ביותר

 

לאקריליק  , מיםלצבעי : חומרלכל אני ממליצה לייעד סט מכחולים , צבע שוניםציור בסוגי 2.

 .המכחולכך תאריכו את חיי , ולשמן

 

,  המקוריתאחרי שהוצאתם אותם מאריזתם ? השוניםתדעו להבדיל בין המכחולים איך 3.

או לאחסן אותם  , עליהםאפשר לכתוב , בצבעים שוניםטייפ -בוואשילסמן אותם אפשר 

, בתמונה מכחולי האקריליק שלי ממתינים לתורם לרחצה יסודית. )שונותבקופסאות 

 (טייפ ירוק עם נקודות לבנות-מסומנים בוואשי

 

אפשר להשתמש בהם כשרוצים , לזרוק אותםלא כדאי ? עושים עם מכחולים ישניםמה 4.

לגזור מכחולים ישנים לצורות מיוחדות אפשר . ליצור ציור עם קווים או מרקם אקראי

 .ואפשר להשתמש בהם לערבובי צבעים, המתאימות לצרכינו
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מכחוליםכללי שמירה נכונה על   
 

 ניקיון

בטרם  . העבודהזאת מיד בתום עשו 
שטפו היטב . אל תשרו, הצבע מתייבש

את הצבע מהמכחול ועשו זאת עם כיוון 
בצבעים על בסיס מים  . שערות המכחול

גואש ואפילו  , צבעי מים, אקריליק: כמו
צבעים אקריליים כמו צבע גירי לצביעת 

הניחו מעט סבון על כף היד  , רהיטים
,  ונקו את שיערות המכחול על כף היד
תחת מי הברז עד שיצאו מים נקיים 

את המכחול הנקי הניחו על  . מהמכחול
רק אחר כך החזירו  , נייר סופג או מגבת

בכך תמנעו התפתחות  , אותו לאחסון
.מים לידיתוחלחול של עובש   

נקו את המכחול  , בצבעים כמו צבעי שמן
לא על כף  , במיכל הטרפנטין או הטינר

בשני המקרים לאחר הניקיון . היד
-החזירו לשערות את צורתן הטבעית על

.יד משיכה בכיוון השיער  

,  שיער המכחול מצופה בחומר שומני מגן
אל תרחצו את המכחול במים חמים כדי 

.לא להסיר את שכבת המגן  

  

 אחסון
 

יכולים לשכב או לעמוד על  מכחולים 

כדי לא  , לעולם לא על השיער, הידית

.לעוות את צורתם ולפצל את השערות  

 אם יש לכם מקום מיועד לכך אתם 

.יכולים לתלות אותם מהידית  
 

 

 השרייה

 ! על תשאירו את המכחולים לאורך זמן במים או בטרפנטיןלעולם 

מפצלים את  , מחלחלים במעלה השיער אל הידית מחלישים את החיבורהנוזלים 
 .בידיתהשיער וגורמים לפיצוצים 
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 לפרטים נוספים 

שולמית  0523-874061  
studio@shlulit.com 

 

קורס צבעי מים-מיני  
 

 

שזנחו את צבעי המים ורוצים להתרענן מיועד למתחילים ולכאלה  הקורס  

.הזהאת הידע שלהם במדיום ולשדרג   

,  ניירות ומכחולים ונלמד על תכונות החומר, מים שוניםצבעי נעשה היכרות עם בקורס 

תוך , כמו כן נעסוק בהבנה מעמיקה יותר. על הטעויות הנפוצות ועל דרכי עבודה נכונות

.התנסות מעשית במעברי גוונים וערבובי צבעים  

ודפוסים באמצעות טכניקות מפתיעות ליצירה עם צבעי מים  רקע , טקסטורותנלמד על 

  .בשילוב עם חומרים ועזרים המשפיעים על התנהגות הצבע

,  אור וצל ועבודת שכבות, תוך התייחסות לשקיפות, טכניקות צביעה שונותנלמד 

.שימוש בשבלונות והתנסות באיור בסיסי  

שונהכל מפגש יתמקד בנושא , שעות 3של מפגשים  3-מקורס מורכב כל   

.הקורסים מתקיימים בבוקר בחיפה ובערב בקרית מוצקין  
.המקומות מוגבלמספר , הקורס בקבוצה קטנה  

.וכיבודקפה , כולל את כל החומרים, לשלושת המפגשים ₪ 600הקורס מחיר   

אני , אם מעניין אותך ללמוד עוד  
 מזמינה אותך
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