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Kebanyakan dari kita hanya tahu dua cara mengecat dinding, yakni dengan menggunakan kuas 

dan roller cat. Padahal sejatinya, ada banyak metode mengecat dinding. Bahkan bisa dibilang, 

cara mengecat ini tidak terbatas pada dua, tiga, atau empat metode saja. Ini karena pengecatan 

dinding merupakan pekerjaan kreatif, sehingga bisa dilakukan dengan berbagai cara. 

Sebagai referensi, berikut ada beberapa cara atau metode mengecat dinding yang bisa dibilang 

unik. Sehingga, dinding yang dicat dengan cara tersebut pun bakal terlihat menarik. 

 

Menggunakan bulu 

Coba ganti kuas cat dengan bulu—bisa bulu kemoceng atau sejenisnya. Lalu, usapkan bulu pada 

cat, kemudian tekan-tekan pada dinding. Dengan demikian, dinding akan memiliki pola abstrak 

yang cantik dan lembut. Untuk hasil yang lebih ekspresif, Anda bisa menggabungkan beberapa 

warna sekaligus. Namun, pastikan cat pertama sudah kering sebelum menambahkan warna kedua 

dan seterusnya. 

 

Dripping 

Cat aneka warna tentunya akan membuat ruangan tampak lebih ceria. Namun tentunya, dengan 

porsi yang seimbang dan tidak berlebihan. Maka itu, teknik dripping bisa jadi pilihan yang patut 

dicoba. Teknik ini dapat digunakan tanpa mencampur cat terlebih dahulu. Anda hanya perlu 

memasukkan cat ke dalam tabung suntik, lalu suntikkan dari sudut paling atas hingga cat menetes 

ke bagian bawah. Garis yang ditinggalkan cat itulah yang akan jadi warna pada dinding Anda. 

Alat mengecat dinding yang umum digunakan memang hanya ada dua: kuas dan roller cat. Tapi, 

cara mengecatnya tidak terbatas pada dua alat tersebut. Banyak metode mengecat dinding yang 

bisa diterapkan, dan hasilnya membuat dinding tampil unik dan menarik. Nah, melanjutkan 

artikel sebelumnya, berikut adalah cara atau trik mengecat dinding yang perlu Anda ketahui. 

 

Menggunakan sedotan 

Coba celupkan sedotan ke dalam adukan cat, kemudian angkat, lalu tiupkan di dekat dinding. 

Gelembung yang tercipta dan kemudian pecah, akan menghasilkan motif unik pada dinding. Pada 

akhirnya, dinding pun tampil unik dan menarik. Cara simpel ini cocok diterapkan untuk menghias 

dinding kamar anak. 

Fruit Stamping 

Walaupun makanan segar tak lagi baik dikonsumsi, Anda bisa menggunakannya sebagai cap. 

Motif lucunya juga akan membuat anak-anak tertarik mencoba. Cukup celupkan permukaan buah 

secara perlahan (pastikan cat yang terangkat tak terlalu banyak dan tebal), dan tekan di atas 

tembok Anda. Dinding bercorak segar tentu akan membuat ruangan lebih menarik. 

Garis Selendang 

Memiliki selendang tipis yang tidak lagi dipakai? Gunakan saja sebagai lapisan pembuat pola cat! 

Caranya mudah, cukup ‘membalutkan’ selendang di atas tembok Anda, dan mulai mengecat di 

atas selendang tersebut. Hasilnya, pola unik dari pori-pori selendang yang ditembus cat akan 

membuat dinding tampil menarik. 
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