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Tréithe na bPéinteanna Aicrileacha
• Ar fheabhas le péint a chur suas go tiubh agus le huigeacht a chur le pictiúr.
• Is féidir iad a úsáid caolaithe le leachtbhrait a chruthú ar nós na n-uiscedhathanna.
• Tá bailchríoch giota beag lonrach orthu agus tá siad uiscedhíonach agus iad tirim.
• Triomaíonn go gasta agus is féidir a bheith deacair dathanna a chumascadh – mar sin de, ní mór duit obair 

go gasta agus an phéint a choinneáil fliuch agus inoibrithe ach ní mór bheith cúramach gan barraíocht 
uisce a chur leis nó silfidh an phéint.

• Is féidir iad a chur suas le réimse uirlisí.

Méideanna agus cruthanna scuaba
Dá mhéad iad cinn na scuab, is amhlaidh is mó péinte a thoillfidh siad, mar sin de bíonn 
réimse scuab agat d’úsáidí difriúla. Níl de dhíth ach trí cinn: scuab mhór, scuab mheánach 
agus scuab bheag.
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Tá scuaba móra, tiubha, cothroma go 
maith le stríoca níos troime agus le 
leachtbhrait níos mó a dhéanamh, 
agus le spásanna níos leithne a 
líonadh. Is féidir imeall na scuaibe a 
úsáid le líne níos tanaí a dhéanamh.
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Tá scuaba níos tanaí go maith 
le himlíniú a dhéanamh agus le 
mionsonraí a chur isteach.

Turgnaimh: Trí thurgnaimh a dhéanamh le teicnící, foghlaimeoidh tú an dóigh le péint a úsáid. 
Coinnigh nótaí taobh le do thurgnaimh lena chur i gcuimhne duit cad é atá déanta agat. B’fhéidir go 
mbeadh éifeacht agat nach raibh tú ag dúil leis agus thiocfadh leat sin a úsáid níos faide ar aghaidh i do 
chuid fiosrúchán. Mar sin de, ná stróic obair a mhothaíonn tú nár thiontaigh sé amach mar a raibh tú ag 
dúil leis.

Is féidir leat roinnt éifeachtaí a chruthú trí phéinteáil le scuaba
                                                                                  

     

LEACHTBHRAT
• Is féidir leachtbhrat dathanna a chruthú le 

grádú ach níos lú nó níos mó uisce a úsáid.
• Líon an scuab agus tarraing thar an 

leathanach é, agus cuir níos mó uisce leis 
le dath níos éadroime, níos trédhearcaí a 
chruthú.
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SCUAB THIRIM
• Má úsáidtear scuab atá tirim, 

ligfidh sin duit uigeacht a 
chruthú.

• Tá cosúlacht scrábach ar 
stríoca na scuaibe, agus níl 
siad chomh mín le péint a 
chuirtear suas le scuab fhliuch.

     

DABÁIL
• Is féidir an-úsáid a bhaint as 

spúinse mar uirlis le péinteáil, 
agus cruthaíonn sé réimse 
éifeachtaí.

• Bí cinnte i gcónaí go bhfuil an 
spúinse fliuch – ach ná bíodh 
sé rófhliuch agus úsáid an 
spúinse le héifeacht dabála a 
chruthú. Is féidir leis seo cisil 
agus éifeachtaí measctha 
datha spéisiúla a chruthú.

 

FLICEÁIL, SILEADH 
AGUS DOIRTEADH
• Líon scuab le péint thiubh agus déan 

í a fhliceáil thar an dromchla.
• Má úsáidtear méideanna difriúla 

scuaibe agus dlúis difriúla péinte, 
cruthófar réimse marcanna.

• Chomh maith leis sin, is féidir leat 
hanla do scuaibe a bhualadh le bata 
le steallta a chruthú.

• Is dóigh nuálaíoch le péint a úsáid 
í a dhoirteadh; measc péint ionas go 
bhfuil sí sreabhánach agus is féidir í 
a dhoirteadh.
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Is uirlisí iontach iad sceana pailéid agus tú ag péinteáil le péint 
aicrileach. Tá réimse cruthanna agus méideanna difriúla ann agus 
tá siad go hiontach le réimse uigeachtaí a chruthú

      
 

• Gach scian phailéid, cuirfidh sí péint ar an phictiúr ar dhóigh dhifriúil.
• Úsáid dromchla cothrom ar nós tráidire péinte nó pailéad cothrom aicriliceach ionas gur féidir péint a 

scríobadh den dromchla.
• Úsáid scian phailéad mhór chothrom le dathanna a chumascadh agus a mheascadh.
• Úsáid scian phailéid mhór le hachair mhóra chothroma a chlúdach.
• Úsáid sceana níos lú le mionsonraí a chur isteach.
• Úsáid barr nó taobh na scine le péint a thógáil ón phailéad.
• Úsáid taobh fada na scine leis an phéint a leathadh ar an dromchla mar a dhéanfá le him ar arán. 
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Sgraffito – nó péinteanna aicrileacha a scríobadh, is dóigh iontach é seo le turgnamh a dhéanamh.

Tagann an téarma sgraffito ón fhocal Iodáilise sgraffire, a chiallaíonn “scríobadh”. Is é atá i gceist leis 
an teicníc, scríobadh trí chiseal de phéint atá fós fliuch, leis na rudaí atá ann thíos faoi sin a nochtadh 
– mar sin, trí chisil dathanna a dhéanamh, is féidir leat réimse éifeachtaí a bhaint amach. Tá sceana 
pailéid foirfe leis an dromchla a scríobadh ach táirgfidh bun scuab phéinte nó imeall cárta creidmheasa 
torthaí spéisiúla fosta. Smaoinigh ar na cisil thíos agus déan turgnaimh le dathanna ar chúlraí difriúla 
ar nós nuachtán nó irisleabhar.

• Péinteáil ciseal de phéint dhlúth agus lig dó triomú.
• A luaithe agus atá an phéint tirim, úsáid scuab phéinte nó scian phailéid le péinteáil ar bharr an 

chéad chisil agus ansin bain úsáid as barr biorach (bun na scuaibe) le dromchla na péinte fliche a 
scríobadh leis an dath thíos a nochtadh.
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Turgnaimh a Fhorbairt
Is dóigh sheanbhunaithe leis an phéintéireacht a fhoghlaim í saothar ealaíontóra a chóipeáil. 
Má tá cuairt tugtha agat ar dhánlann riamh, is cinnte go bhfaca tú ealaíontóirí ag déanamh 
aithris ar shaothair ealaíne le tacais agus pailéid. An fáth a ndéantar seo, leis an dóigh le 
péinteáil a fhoghlaim. Amharc go cúramach ar an dóigh ar chuir ealaíontóirí péint suas agus 
ar úsáid siad na gnéithe foirmiúla. Ná déan dearmad tagairt a dhéanamh do do chuid foinsí 
má tá tú ag cur obair isteach le measúnú a fháil!
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