
 
 

Πώς να ζωγραφίσετε με διαμάντια 

Η ζωγραφική με διαμάντια είναι ένα νέο σχετικά χόμπυ που κερδίζει συνεχώς έδαφος σε όσους 
αγαπούν τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία και έχουν χρόνο ταλέντο και υπομονή. Θυμίζει αρκετά τη 
ζωγραφική με αριθμους, αλλά δίνει εκπληκτικά αποτελέσματα με πολύ εντυπωσιακούς πίνακες. 
Φαίνεται δύσκολο αλλά μετά την πρώτη εξοικίωση γίνεται απλό. Όταν το καταλάβετε θα το βρείτε 
και πολύ χαλαρωτικό 

Κάθε σετ έρχεται με τα βασικά εργαλεία δηλαδή ένα καμβά με τυπωμένα τα τετραγωνάκι (ή 
κυκλάκια) χρωμάτων, τα διαμαντάκια (μικρές τετράγωνες ής τρογγυλές ψηφίδες), ένα στυλό 
μεταφοράς, στερεή κόλλα, και ένα σκαφάκι όπου τοποθετούμε τα διαμαντάκια του χρώματος που 
δουλεύουμε κάθε στιγμή. 

Πώς να διαβάσετε τον καμβά 

Ο καμβάς είναι καλυμένος με μικρά χρωματιστά και αριθμημένα τετράγωνα, 
όπως ένα κέντημα, και κάθε 
αριθμός αντιστοιχεί σε ένα 
χρώμα διαμαντιού. Συνήθως 
στον καμβα υπάρχει τυπωμένο 
κι ένα υπόμνημα, που δείχνει 
τους κωδικόυς των χρωμάτων 
με τα αντίστοιχα διαμάντια. 
Μπορεί να δείτε τετράγωνα να 
έχουν  ένα γράμμα ή ένα 
σύμβολο αντί για αριθμό. Αυτό 
παίζει τον ίδιο ρόλο αφού ότι 
σύμβολο υπάρχει θα το βρείτε 
και στο αντίστοιχο χρώμα των 
διαμαντιών για να κάνετε την 
αντιστοίχιση. Ο καμβάς μπορεί 

αν είναι τυπωμένος σε τετραγωνάκια ή κυκλάκια, ανάλογα με το τι έχετε 
αγοράσει.   

 

Πώς να κολλάτε τα διαμαντάκια 

Αφαιρέστε ένα μικρό κομάτι της μεμβράνης στο πάνω μέρος του καμβά ώστε να αποκαλυφθούν οι 

θέσεις των διαμαντιών. τοποθετήσετε κόλλα (κερί) στη μύτη του στυλό, Χρησιμοποιήστε το στυλό 

για να πάρετε έναν κρύσταλλο. Αγγίξτε απαλά την άκρη της πένας στην κορυφή του κρυστάλλου. 

Μετακινήστε το στυλό μακριά από το δίσκο. ο κρύσταλλος πρέπει να είναι κολλημένος σε αυτό. 

Πιέστε απαλά τον κρύσταλλο στο αντίστοιχο τετράγωνο στον καμβά. Μετακινήστε το στυλό μακριά. 

ο κρύσταλλος πρέπει να κολληθεί στην οθόνη. Εάν είναι η πρώτη σας φορά, πατήστε ελαφρά. Έτσι, 

εάν ο κρύσταλλος δεν είναι καλά τοποθετημένος, μπορείτε να τον τοποθετήσετε στη σωστή θέση και 

να πατήσετε για να κολλήσει καλά. Συμπληρώστε τα άλλα τετράγωνα σε αυτήν την περιοχή 

Εργαστείτε με ένα χρώμα τη φορά, ανανεώνοντας το κερί στο στυλό αν σταματήσει να κολλάει. Όταν 

συμπληρώσετε όλα τα κουτιά για τον ίδιο κωδικό, μεταβείτε στο επόμενο χρώμα. Αυτό θα κάνει την 

εργασία σας πιο γρήγορη και πιο οργανωμένη. Αποφύγετε να αγγίζετε την οθόνη με τα δάχτυλά σας. 

όσο περισσότερο το αγγίζετε, τόσο λιγότερο θα κολλήσουν οι κρύσταλλοι. 

 

 

 



 
 

Κόλπα πριν ξεκινήσετε  

1.Ο καμβάς είναι τυλιγμένος σε ρολό. Για να δουλέψετε 

πρέπει πρώτα να τον ισιώσετε. Το μπροστινό μέρος του είανι 

καλυμένο με αυτοκόλλητες μεβράνες. Τον ξετυλίγετε πάνω 

στο τραπέζι, και κρατώντας τον ίσιο, ξεκολλάτε τη μεμβράνη 

από κάθε γγωνία του για 15 εκατοστά και την ξανακολλάτε. Αν 

το κάνετε και στις 4 γωνίες του ο καμβάς σταματά να τυλίγεται 

και παραμένει πλέον ίσιος έτοιμος για να δουλευτεί. 

 

 

2 . Αν κάποια στιγμή αποφασίσετε ότι θα φτιάξετε πάνω από 2-3 πίνακες, θα 

χρειαστεί να αγοράσετε ένα κουτί αποθήκευσης των διαμαντιών με χωρίσματα (π.χ. 

28 θήκες), ώστε να μην ψάχνετε κέθε στιγμή το χρώμα που χρειάζεστε. Έτσι 

εξοικονομείτε πολύ χρόνο και κόπο  

 

3. Για να ξεκινήσουμε ΔΕΝ ξεκολλάμε την αυτοκόλλητη μεμβράνη σε όλο 

τον καμβά. Όπως τον έχουμε απλώσει στο τραπέζι ξεκολλάμε μόνο ένα 

κομάτι στο πάνω μέρος (βλ. εικόνα). Μόνο έτσι μπορούμε να δουλέψουμε 

χωρίς να κολλάνε τα χέρια μας πάνω στον καμβά. Επειδή το περίγραμμα 

του καμβά (κορνίζα) είναι κολλώδες καλάοα είναι να καλύπτεται με 

σελοτέηπ αλλοιώς γίνεται ενοχλητικό ιδιάιτερα αν φοράμε κάτι πλεκτό 

οπότε το περίγραμμα θα γεμίζει μαλλί από το πλεκτό. 

4. Αν είστε διεξιόχειρες ξεκινάτε από την πάνω δεξιά γωνία, ώστε όσο μεταφέρεστε προς τα’ 

αριστερά η επιφάνεια που θα κινείστε να είναι τελειωμένη και να μην κολλάει. Αντίστροφα 

ξεκινήστε από την πάνω αριστερά άκρη αν είστε αριστερόχειρες. Θα διαπιστώσετε ότι είναι ο 

καλύτερος τρόπος εργασίας για ν’αποφύγετε τσακίσματα ή να χρειαστεί να δουλέψετε με τον πίνακα 

ανάποδα (άνω – κάτω). 

5. Τα βασικά εργαλεία που περιέχονται σε κάθε συσκευασία, είναι τρία. Το στυλό, το 

σκαφάκι και το κερί. Με το στυλό πατάμε στην άκρη του κεριού (κόλλας) ώστε μια 

κυκίδα να κολλήσει στη μύτη του στυλό. Ρίχνουμε τα διαμαντάκια του χρώματος που 

θα δουλέψουμε στο σκαφάκι. Με τη μύτη του στυλό παίρνουμε ένα διαμαντάκι, και 

το κολλάμε στο αντίστοιχο τετραγωνάκι πάνω στον καμβά. Έτσι προχωρά το έργο. 

Πέρα από τα βασικά εργαλεία που περιέχονται στη συσκευασία υπάρχουν πολλά 

εργαλεία που μπορείτε να προσθέστε για ευκολία. Για παράδειγμα υπάρχεουν 

διαφορετικά στυλό για πολλαπλά διαμάντια, ή στυλό που δουλεύουν υπό γωνία (με σπαστή μύτη), 

πλάστες για ίσιωμα των διαμαντιών πάνω στον καμβά, φωτεινή επιφάνεια με led και άλλα πολλά. Αν 

η κόλλα σταματήσει να κολλάει ανανεώστε την με ένα νέο κομμάτι από το κερί. Αν το κερί σας 

τελειώσει μπορείτε ν’ αγοράσετε κόλλα χωριστά. 

6. Μπορείτε να κολλάτε τα διαμάντια με τον τρόπο που 

θεωρείτε ευκολώτερο για σας. Στις περιοχές που το 

χρώμα είναι ίδο σε μια περιοχή ο σωστός τρόπος είναι ο 

τρόπος της σκακιέρας. Κολλαμε δηλαδή τα διαμάντια 

ένα παρά ένα τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφα (εικ.). 



 
Όταν αυτό το κάνουμε σε μια περιοχή, επιστρέφουμε γεμίζοντας τώρα τις κενές θέσεις που εχουμε 

αφήσει. Έτσι τα διαμάντια πιέζουν το ένα το άλλο και πάνε στις σωστές θέσεις χωρίς κενά. 

7. Πολλές φορές τα διαμαντάκια κολλάνε μεταξύ τους και αυτό δυσκολεύει 

την εργασία. Για να τα ξεκολλήσουμε, τα ρίχνουμε στο σκαφάκι και τα 

στρώνουμε σε ένα επίπεδο. Βάζουμε από πάνω τους ένα ίδιο δεύτερο 

σκαφάκι και αρχίζουμε να τα πιέζουμε ώστε να «σπάσουν» μεταξύ τους 

κάνοντας χαρακτηριστικό θόρυβο. Επαναλαμβάνουμε μέχρι να ξεκολλήσουν 

όλα. 

8. Τελειώνοντας ένα έργο, ρίξτε μια ματιά σε ατέλειες. Όλες οι 

εκτυπώσεις του καμβά είναι από υπολογιστή. Ακόμη κι έτσι όμως η 

πιθανότητα λάθους δεν μπορεί ν’αποκλειστεί. Συγκεκριμένα σε 

περιοχές όου υπάρχει διαβάθμιση των χρωμάτων (από σκούρο σε 

ανοιχτό) μπορεί να βρείτε τελίτσες (pixels) που δεν ταιριάζουν 

απόλυτα στο μάτι. Μπορείτε να κάνετε διόρθωση ξεκολλώντας τα 

παράξενα χρωματικά κρυσταλλάκια, και να κολλήσετε άλλα που 

ταιριάζουν περισσότερο στο χρώμα της περιοχής. Έχετε δαπανήσει 

πολλές ώρες δουλειάς και θα πρέπει να βάλετε κάπου την 

προσωπική σας πινελιά. Άλλωστε το δικό σας τοίχο θα διακοσμεί ο 

πίνακας. 

 

 

 

 

 

 

 


