
 جدول ترکیب رنگها قرمز

 
 Indian Red - جگری

 Light Coral - بژ تیره

 Salmon - حنایی روشن

 Dark Salmon - قهوه ای حنایی

 Light Salmon - کرم نارنجی

 Red - قرمز

 Crimson - زرشکی

 Fire Brick - شرابی

 Dark Red - عنابی تند

 جدول ترکیب رنگها صورتی
 

 Pink - صورتی

 Light Pink - صورتی پررنگ

 Pale Violet Red - شرابی روشن

 Hot Pink - سرخابی

 Deep Pink - شفقی

 Medium Violet Red - ارغوانی



 جدول ترکیب رنگها نارنجی 

 
 Light Salmon - نارنجی کرم

 Orange - نارنجی 

 Dark Orange - نارنجی سیر 

 Coral - نارنجی پررنگ 

 Tomato - قرمز گوجه ای

 Orange Red - قرمز نارنجی

 جدول ترکیب رنگها زرد

 Light Yellow - شیری

 Lemon Chiffon - شیرشکری

 Light Goldenrod Yellow - لیمویی روشن

 Papaya Whip - هلویی روشن

 Moccasin - هلویی

 Peach Puff - هلویی پررنگ

 Pale Goldenrod - نخودی

 Khaki - خاکی



 Yellow - زرد

 Gold - کهربایی باز

 Dark Khaki - ماشی

 جدول ترکیب رنگها سبز

 Green Yellow - مغزپسته ای

 Chartreuse - سبز روشن

 Lawn Green - مغزپسته ای پررنگ 

 Lime - مغزپسته ای

 Pale Green - سبز کمرنگ

 Light Green - سبز کدر

 Medium Spring Green - یشمی سیر

 Spring Green - یشمی کمرنگ

 Yellow Green - سبز لجنی

 Grassy - سبز چمنی

 Medium Sea Green - خزه ای

 Sea Green - خزه ای پررنگ

 Forest Green - شویدی



 Green - سبز

 Olive Drab - سبز ارتشی

 Olive - زیتونی

 Dark Olive Green - زیتونی سیر

 Dark Green - سبز آووکادو

 Medium Aquamarine - سبز دریایی 

 Dark Sea Green - سبز دریایی تیره

 Light Sea Green - سبز کبریتی روشن

 Dark Cyan - سبز کبریتی تیره

 Teal - سبز دودی

 جدول رنگ آبی

 Aqua - فیروزه ای

 Light Cyan - آبی آسمانی

 Pale Turquoise - فیروزه ای کدر

 Cyan - آبی دریایی 

 Aquamarine - یشمی

 Turquoise - سبز دریایی روشن



 Medium Turquoise - فیروزه ای تیره

 Dark Turquoise - فیروزه ای سیر

 Powder Blue - آبی کبریتی روشن

 Light Steel Blue - بنفش مایل به آبی

 Light Blue - آبی کبریتی 

 Sky Blue - آبی آسمانی سیر

 Light Sky Blue - آبی روشن

 Deep Sky Blue - آبی کمرنگ 

 Corn flower Blue - آبی کدر

 Steel Blue - نیلی متالیک

 Cadet Blue - آبی لجنی

 Medium Slate Blue - آبی متالیک روشن

 Dodger - Blue نیلی

 Royal Blue -فیروزه ای فسفری

 Blue - آبی 

 Medium Blue - آبی سیر

 Dark Blue - سرمه ای



 Navy -الجوردی

 Midnight Blue - آبی نفتی 

 جدول رنگهای بنفش

 Lavender - نیلی کمرنگ

 Thistle - بادمجانی روشن

 Plum - بنفش کدر

 Violet - بنفش روشن

 Fuchsia - سرخابی

 Magenta - سرخابی روشن

 Orchid - ارکیده

 Medium Orchid - ارکیده سیر

 Medium Purple - آبی بنفش 

 Slate Blue - آبی فوالدی

 Blue Violet- آبی بنفش سیر

 Dark Violet - بنفش باز

 Amethyst - ارکیده بنفش

 Dark Magenta - مخملی



 Purple - بنفش 

 Dark Slate Blue - آبی دودی

 Indigo - نیلی سیر

 جدول رنگها خاکستری

 Gains boro - خاکستری مات

 Light Grey - نقره ای

 Silver - توسی

 Dark Gray - خاکستری سیر

 Gray - خاکستری

 Dim Gray - دودی

 Light Slate Gray - سربی

 Slate Gray - سربی تیره

 Dark Slate Gray - لجنی تیره

 Black - مشکی

 


