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 ؟!بدانید را نکات این مو طراحی از قبل ؛ مو طراحی

 آرت تول: نویسنده 

 

 طراحی مو

ترین مباحث در طراحی چهره  مو یکی از مهم. صحبت کنیم طراحی موخواهیم در مورد نحوه  در این مقاله می

توانیم با یاد گرفتن  رسد اما اگر کمی بهتر درباره طراحی مو بدانیم می است، ظاهر آن کمی دشوار به نظر می

 .ما در این مقاله به آموزش طراحی مو پرداختیم. نکاتی کوچک اما کاربردی به راحتی طراحی کنیم

 !!تی به درستی طراحی کنیدموها را در هر حال

خواهند به سرعت آن را به پایان برسانند، شاید ظاهر پر  رسند می بیشتر هنر جویان وقتی در چهره به مو می

 !!برای همین اکثراً از طراحی آن واهمه دارند!! بافت آن با تارهای زیاد کمی ترسناک به نظر برسد

احتیاج به صبر و تحمل هست و با حوصله باید این کار را انجام داد ، پس عجله  طراحی موبرای یاد گرفتن و 

 .بی نظیر شود  نکنید تا کارتان
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 چیست ؟ نقاشی رئالیسم :همچنین دوستان شما مقاله نقاشی رئالیسم را مطالعه کردند

 !!طراحی مو آنچنان عجیب و غریب نیست

و آنچنان عجیب و غریب نیست کافیه کمی ... چشم ومو هم دارای حجم هست همانند بینی لب 

 .طرز نگاهمون را تغییر دهیم و موها را به شکل یک حجم سه بعدی بدون بافت در نظر بگیریم

 !!همانند ساخت مجسمه است طراحی مو

صورت یک دسته  شما در مجسمه سازی دنبال ساخت تک تک تارهای مو نیستید فقط حجمی به

ایجاد به حالتی منحنی   کنید و با حالت دادن آن شکلی سه بعدی اد میمو بر رو مجسمه ایج

 .شود می

   یادتان باشد در همان وهله اول سراغ بافت و تار موها نروید ابتدا فرم را به خوبی بوجود بیاورید و یک

اضافه کردن جزئیات را در آخر  .حجم منطبق با حجم سر و عنصر نور پردازی آن را ترسیم کنیم

 !حی بگذاریمطرا

 . برای دانلود ویدیو این مقاله آموزش طراحی مو به وبسایت آرت تول مراجعه نمایید 

 93:74         زمان دوره 

 مگابایت 337               حجم 

  draw-hair-is-https://arttool.ir/what لینک دانلود ویدیو

 

 .مطالعه کردند در سایت آرت تول را طراحی مو سیاه قلمدوستان شما آموزش همچنین 
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 .کنید طراحیبردارید و با راهنمایی های ما شروع به  HB یک مداد طراحی مو با مدادخب برای 

 

 

اولین نکته برای شروع طراحی مو حجم مو نیست بلکه حجم سر هست مو را باید نسبت به حجم سر طراحی 

اگر میخواهید سایه زدن . کرد و تمام سایه روشن ها را درست مطابق به حجم بیسیک سر بر روی مو اعمال نمود

 .را مطالعه نمایید سایه زدن در طراحیرا یاد بگیرید آموزش 
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ها،  های دیگر همانند نیم سایه قسمت تاریک حجم سر کامالً مطابق با قسمت تاریک مو هست و به ترتیب قسمت

ه زدن این تطابق در سای. های متوسط، و قسمت انعکاس نور مرکزی مطابق با آن قرار میگیرند ها ، سایه روشنایی

 .دست آوریم شود یک ریتم درست و حجم کلی یکپارچه به و طراحی بین سر و مو باعث می
اگر سر، سایه ایی جداگانه و مو هم سایه ایی به شکل دیگر داشت هیچگاه این یکپارچگی و همخوانی در کل 

 .ه ایی باشد رعایت کنیدبنابراین، این نکته ابتدایی را برای آنکه طراحیتان حرف. طراحی شما دیده نخواهد شد

 

 .کردند در سایت آرت تول مشاهدهرا  طراحی مو فر آموزش ویدیو همچنین دوستان شما

 مو یک حجم توپر؟ -طراحی مو 

طور یک حجم کلی ببینید، یک  اشاره کردیم بهتر است که مو ها رو به موتر در مورد رسم  طور که پیش همان

صورت یک حجم ترسیم کردید، حجمی  بعد از آنکه مو را به .حجم تو پر، دارای حالت و سایه روشن تصور کنید

 .ایی متناسب به حجم بیسیک و پایه آن دهید ترین شکل ممکنه آن، به این حجم سایه در ساده

 .کنید حجم در طراحی مو ما دارای یک سایه روشن استاندارد است تصویر مشاهده می طور که در همان

اند، این  ها به آن اضافه شده ها، نور مرکزی و نیم سایه یعنی منبع و جهت نور مشخص شده و به تناسب آن سایه

 .مرحله صرفاً جهت آشنا شدن شما با حجم دهی به دسته و یا کلییت حجم مو است
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توانید بافت را به آن اضافه کنید، احتیاجی  آنکه شما به درک درستی از طراحی حجم مو رسیدید، میپس از 

نیست بافت را با کشیدن تک تک تارموها اجرا کنید، فقط با تعدادی خطوط که طبق پیچ و تاب و مناسب با 

ازک و ابتدای آن هم خطوطی رها ایجاد کنید که در انتهای آن ن. های حجم است طراحی کنید سایه روشن

 .نامعلوم، و قسمت روشنایی را بدون بافت بگذارید

 

 طراحی مو : کلیک کنیدلینک دانلود ویدیو
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 .مشاهده کردند در سایت آرت تول رئال را طراحی ابرودوستان شما ویدیو آموزش 

 :نکته مهم

در کشیدن مو محل شروع موها یا همان ریشه و پیاز مو نباید مشخص باشد، و حداالمکان با پوست ترکیب شود 

اگر این حالت رعایت نشود پرتره شما گویی کاله گیر بر . تا باعث ایجاد یک خط جدا کننده مو از چهره نباشد

های خود بکار ببرید تا شاهد تغییر چشمگیری در کارتان  پس سعی کنید این نکته را در طراحی! ش گذاشتهسر

 .شوید

 تنوع در ضخامت و بافت مو

 

 .کند تر جذاب طراحی شمارا بسیار تواند می موها و موج بافت ضخامت تنوع در

این نکته توجه داشته باشید حجمی که مو به  .مختلف استفاده کنید های شکل به توانید می مداد پهنای از 

حیوان پشمالو شما طبق حجم اصلی  یک باشد یا سر یک بسیار مهم است چه حجم گیرد می قرار روی آن بر

 .باید جهت بافت مو را ایجاد کنید

در طراحی بافت اجتناب کنید سعی کنید آزادانه طراحی کردن را تمرین کنید و  شکستهاز خطوط 

 .و رها ایجاد کنید منحنی خطوطی
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 جهت رشد مو

 .را مشاهده کردند طراحی چشم هایپررئالدوستان شما ویدیو آموزش 

 

کنید، بافت مو تنوع زیادی دارد اما همه آنها از قوانین و تناسبات  در تصویر جهت رشد موها رو مشاهده می

 .شوید وع میساده تصور کنید متوجه سادگی موض طراحی اشکال هندسیکنند، اگر شما ظاهر آنها را  تبعیت می

 طراحی مو روی گوش
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در این قسمت موها بر روی یک حجم دیگر قرار گرفتند، گوش باعث شده یک برآمدگی بر رو این حجم ایجاد 

برای طراحی گوش میتوانید ویدیو . کند شود و ساختار مو با یک موج و منحنی مطابق به ساختار آن تغییر می

 .مشاهده نمایید آموزش طراحی گوش با مداد

 سایه روشن ها

 

 

شود  اگر طراحی پایه را به خوبی درک کرده باشید و آن را آموخته باشید، حجم سر همانند یک کره طراحی می

اند سایه ایی به شکل کره به خود  سر شده بنابراین در حالت ساده سازی حجم موها که همانند حجم کره

 .گیرند می

 ترسیم مو از تیره به روشن

گیرند، با این روش  تر قرار می ترند و پایین ترین نقطه و نقاط تیره نقاط دور شونده عمیق نقاط روشن برجسته

 .شویم باعث ایجاد برجستگی و پرپشتی می

 .مشاهده کردنددر سایت آرت تول را  طراحی چشم بستهدوستان شما ویدیو آموزش 
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 .های مختلفی دارد توانید شاهد طراحی اصولی موها باشید، طراحی مو تکنیک مرحله می به در اینجا مرحله

 

ا ما راه رفتن را به شما یاد دادیم و هدف را برای شما توان با ابزارهای مختلفی به شکل دلخواه رسید در اینج می

حال مسیر رسیدن به آن دست شما است که انتخاب کنید از چه تکنیک و ابزاری به آن . به نمایش گذاشتیم

قصد ما از این آموزش آشنا کردن شما با فیزیک مو است و شما با درک و تمرین این نکات . دست پیدا کنید

 .برسیدتوانید به آن  می

دهید اشتباهی در طراحی شما به وجود آمده یعنی  نگران اشتباهات در تمریناتتان نباشید همین که تشخیص می

 .اید و بینشتان باالتر رفتهاست یک قدم جلوتر رفته

توانید خطا کنید و آن را اصالح  هر خطا یک پله است و با اصالح خطا، این پله را رد خواهید کرد، پس تا می

 .نمایید تا به سمت حرفه ایی شدن در طراحی پیش بروید

 طراحی مو : کلیک کنیدلینک دانلود ویدیو

  draw-hair-is-https://arttool.ir/whatلینک مشاهده مقاله طراحی مو در سایت آرت تول 
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اشاره نکردم یا اطالعات و نکته ای را  اامیدواریم از این مطلب استفاده الزم را برده باشید، اگر مطلبی هست که م

آن را با ما و دوستان در میان ، تول مفید است، لطفا در بخش نظراتمیدانید که برای ما و دیگر هنرجویان آرت 

 .بگذارید

  draw-hair-is-https://arttool.ir/whatنک مشاهده مقاله طراحی مو در سایت آرت تول لی

مطلب برای شما مفید بود لطفا برای همکاری با واحد آموزش آرت تول مطلب فوق را در  این همچنین اگر

 .ذاریدتان به اشتراک بگ های اجتمایی شبکه

 با احترام واحد آموزش آرت تول
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