
כיצד להעתיק תמונות בעזרת 
מוד פודג' פוטו טרנספר

בעזרת מוד פודג' פוטו טרנספר להעתקת 
תמונות, תוכלו להכין פרויקטים יפהפיים ואישיים 

על ידי העתקת תמונות בצבע או בשחור-לבן 
למגוון סוגים של משטחים כגון עץ, קנווס, זכוכית 

וטקסטיל במספר צעדים פשוטים.

שימו לב ♥
1.  אין להשתמש בתצלומים מקוריים. הדפיסו תמיד את 

התמונה על נייר הדפסה סטנדרטי בעזרת מדפסת דיו 
מקצועית )בחנות לפיתוח תמונות( או לייזר )בהתאם 

לטכניקה הרצויה(.
2.  במידה והתמונה מכילה מילים או משפטים, טרם 

ההדפסה הפכו את התמונה )FLIP( ליצירת כתב מראה 
כך שבעת ההעתקה האותיות ייצאו בסדר המתאים.

 3.  שמרו על משטח העבודה שלכם על ידי הנחת
נייר שעווה או שמרדף.

4.  משחו שכבה עבה ואחידה ככל האפשר של החומר 
בעזרת מכחול שטוח ורחב.

5.  בעת הסרת שאריות הנייר, השתמשו בספוג עדין ולח 
שלא יפגע בתמונה המועתקת תחתיו.

6.  נקו את משטח העבודה לאחר השימוש בעזרת מים 
חמימים וסבון. 
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 2.   משחו שכבה עבה ואחידה של
 מוד פודג' פוטו טרנספר ישירות

על התמונה.

4.   המתינו 24 שעות עד לייבוש מלא. 
בעזרת ספוג לח שפשפו והסירו את 
הנייר עליו הודפסה התמונה במקור.

1.   הדפיסו את התמונה בה תרצו להשתמש 
במדפסת לייזר או דיו מקצועית )בחנות 

פיתוח תמונות( וגזרו אותה בהתאם 
לפרופורציות ולמידות של המשטח אליו 

תרצו להעתיק את התמונה. 

3.   הניחו את התמונה עם הצד הדביק 
כלפי מטה על גבי המשטח אליו 

תרצו להעתיק את התמונה. למניעת 
בועות אוויר, החליקו את התמונה עם 

האצבעות או בעזרת מברשת ספוג 
ויישרו אותה.

5.   לאחר הסרת כל שאריות הנייר, 
תתגלה התמונה ישירות על המשטח. 

טכניקה 

א'
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העתקת תמונות
למשטחים שונים בעזרת
מוד פודג' פוטו טרנספר



העתקת תמונות
לטקסטיל ובד בעזרת

מוד פודג' פוטו טרנספר

3.   הניחו חתיכה של קרטון עליו במרכז שני חלקי 
 הטקסטיל )חולצה, תיק וכו''(.

מקמו את התמונה עם הצד הדביק כלפי מטה 
על גבי הטקסטיל. למניעת בועות אוויר, החליקו 

את אצבעותיכם על גבי התמונה או בעזרת 
מברשת ספוג ויישרו אותה.

2.   משחו שכבה עבה ואחידה של מוד פודג' 
פוטו טרנספר ישירות על התמונה. 

1.   הדפיסו את התמונה בה תרצו להשתמש 
במדפסת לייזר או דיו מקצועית )בחנות 

פיתוח תמונות( וגזרו אותה בהתאם 
לפרופורציות ולמידות של המשטח אליו תרצו 

להעתיק את התמונה. 

טכניקה 
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5.   לאחר הסרת כל שאריות הנייר, תתגלה 
 התמונה ישירות על הטקסטיל.

ייבשו באוויר כ-72 שעות וכבסו במכונה 
עדינה וקרה.

4.   המתינו 24 שעות עד לייבוש מלא. בעזרת 
ספוג לח שפשפו והסירו את הנייר עליו 

הודפסה התמונה במקור.



1.   הדפיסו בעזרת מדפסת לייזר או דיו מקצועית 
)בחנות פיתוח תמונות( את התמונה בה תרצו 

להשתמש על נייר הדפסה סטנדרטי. גזרו 
אותה בהתאם לפרופורציות ולמידות של 

המשטח אליו תרצו להעתיק את התמונה. 

 הפיכת תמונה
למדבקה בעזרת 

מוד פודג' פוטו טרנספר 

5.   לאחר הייבוש, ייתכן כי עדין תהיה שכבה 
דקה ולבנה של חומר על גבי התמונה. 

במידה וקורה, חזרו על פעולת הספוג הלח 
והסירו את שאריות הנייר. 

7.   הניחו את התמונה על משטח זכוכית כאשר 
הפנים כלפי מעלה. התמונה תדבק ישירות 

לזכוכית ללא צורך בהדבקה נוספת.

2.   משחו שכבה עבה ואחידה של מוד פודג' 
פוטו טרנספר ישירות על התמונה. 

3.   הניחו את התמונה עם הצד הדביק כלפי 
מעלה על נייר שעווה. המתינו 24 שעות 

עד לייבוש מלא.

6.   הרימו את התמונה בעדינות מנייר 
השעווה. יצרנו מדבקה עם תמונה. 

4.   כאשר יבש לחלוטין, הפכו את התמונה 
)כך שהפנים כלפי מטה( ובעזרת ספוג 
לח שפשפו והסירו את שאריות הנייר. 

המתינו לייבוש.

טכניקה 
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