
 

 
 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 

  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 –د عالقه خود لذت ببریم مور روزانه های نوشیدنی اکثر از کنند می کمک ما به آنها. هستند ما روزمره زندگی از بخشی ها لیوان

ده طراحی ش لیوان زا را خود نوشیدنی که حالی در کنیم تر بخش لذت را تجربه این توانیم می آیا. سرد شیر تا گرم چای و قهوه از

 هآشپزخان در و. هست تر بخش لذت ساده های لیوان یجا به رنگی لیوان خود می نوشیم؟ مطمئنا می توانیم. همیشه استفاده از

 !خود را شروع کنیمAdobe Illustrator در نلیوا طراحی ز یک افزودنی خوب خواهد بود. بنابراین بیاییدنی

قهوه به مردم نشان ندهید  لیوان زوقتی طراحی خود را به پایان رساندی، چرا با استفاده از یک ماکت واقعی و آسان برای استفاده ا

 که در زندگی واقعی چگونه به نظر می رسد:

 Adobe Illustratorطراحی لیوان در 

 . یک سند چاپ جدید ایجاد کنید1

 .کنیم می کار متر میلی 90 در متر میلی 200 با ما بنابراین –هستند یک اندازه  پچا قابل های لیوان اکثر

https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/


 

 
 

 . شروع به ترسیم کنید2

 1مرحله 

 بیایید –سفید هستند یچاپ های لیوان بیایید یک طرح خنده دار بسازیم که صبح های خواب آلود ما را روشن تر می کند. بیشتر

 قسمت در کوچک بنر یک توانیم می همچنین ما. کنیم ایجاد سفید زمینه در شاد و روشن تصویر یک و کنیم استفاده آن از

 هک دانند می( همکاران و اتاقی هم ، برادر و خواهر) همه بنابراین بنویسید، آن روی را خود متن بتوانید تا دهیم قرار نلیوا میانی

از قلم استفاده می کنم اما شما همچنین می توانید طرح خود را روی یک کاغذ بکشید و سپس آن را  من! است شما لیوان این

 .کنید وارد Illustrator اسکن کرده و به

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiprN3Op4DzAhVHilwKHeY9DfAQFnoECAQQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2Fproducts%2Fillustrator.html&usg=AOvVaw2Pyby7V_YWrsH0LttJYmCL


 

 
 

 

 2مرحله 

 بروید. Object> Rasterizeطرح را تصحیح کنید نقاشی را انتخاب کرده و به مسیر 

 3مرحله 

300 dpi .را از کادر محاوره ای انتخاب کنید 

 4مرحله 

https://www.hamedprint.ir/?p=10981&preview=true


 

 
 

Opacity  کنید قفل را الیه و برسانید ٪50را به (Control-2 برای شروع ایجاد تصویر، الیه جدیدی اضافه کنید. این طرح به .)

 اندازه کافی قابل مشاهده خواهد بود تا بتوانیم اشکال را ردیابی کنیم. قفل بودن، با کلیک کردن تصادفی ما را اذیت نمی کند.

 

 . طرح را دنبال کنید3

 1مرحله 

ل می کنیم. اگر مبتدی هستید، ( ، نقاشی ای را که ساخته ایم، شکل به شکل دنباP) Penردیابی را شروع کنید! با استفاده از ابزار 

 .به زمان و شاید کمی اعصاب نیاز است، اما به من اعتماد کنید وقتی نتیجه نهایی را می بینید ارزشش را دارد

 سعی کنید نقاط لنگر زیادی اضافه نکنید. به این ترتیب خطوط شما صاف و چشم نواز خواهد بود.

 2گام 

باشید. ما می خواهیم آنها خوانا باشند، بنابراین سعی کنید مسیر طرح را به خوبی دنبال  هنگام ردیابی حروف توجه بیشتری داشته

 کنید.

 3مرحله 

 پس از اتمام کار، الیه طرح را حذف کرده و نقشه ردیابی شده خود را بررسی کنید. مطمئن شوید همه مسیرها بسته است.

https://www.hamedprint.ir/?p=10981&preview=true


 

 
 

 

 رح خود را رنگ آمیزی کنید. ط4

 1مرحله 

ما قبالً یک پالت رنگ در طرح خود داشتیم تا بتوانیم از همان رنگ ها استفاده کنیم. پالت من شامل پنج رنگ است. من آنها را به 

رنگی  به شما نشان می دهم ، اما با خیال راحت از هر رنگی که می خواهید استفاده کنید. می توانید جعبه های CMYKدرصد 

 کوچکی را در کنار تابلوی نقاشی بکشید تا بتوانید به راحتی آنها را انتخاب کنید.

 2گام 

ابتدا بدن طرح را انتخاب کرده و مطابق طرح آن را رنگ آمیزی کنید. این باید به عنوان پای آسان باشد زیرا ما پنج پالت رنگ 

 داریم. فقط شکل بدن را انتخاب کنید.

https://www.hamedprint.ir/?p=10981&preview=true


 

 
 

 3مرحله 

 اکنون که بدنهای رنگی داریم، ادامه رنگ آمیزی آسانتر است.

 4مرحله 

 یگرید رنگ هر در تواند می پاها و ، کنیم استفاده پاها برای بدن همرنگ رنگ از توانیم می –حاال بیایید پاها را رنگ آمیزی کنیم 

 .قدیمی کاریکاتورهای مانند ، کنیم می رها کلی طور به را آنها دستان ما. باشد ما رنگ پنج پالت از

 5مرحله 

 .ر خود ، بنر ، اضافه کنیماکنون ، بیایید رنگ را به آخرین عنص

برای قسمت جلویی از رنگ روشن ، برای قسمت پشتی تیره تر و برای قسمت میانی از رنگ تیره استفاده کنید. به این ترتیب ما 

 استفاده( خاکستری ٪90چشم انداز و عمق مناسب را در تصویر دو بعدی خود بدست می آوریم. ما برای حروف از خاکستری تیره )

 یم.کن می

 . اضافه کردن جزئیات5

 تصویر ما باید به این شکل باشد. اما ، ما هنوز فضای سفید زیادی داریم! بیایید آن را با چند شکل شبیه به کانفی پر کنیم!

 1مرحله 

ز رنگهای پالت خارج از صفحه هنری ، با استفاده از ابزار قلم ، چهار مثلث ساده و چهار دایره ساده ترسیم کنید. آنها را در برخی ا

 رنگی ما رنگ آمیزی کنید.

 2گام 

، پنج بار آنها را تکرار کنید. در حال حاضر ما تعداد زیادی وکتور کانفی داریم که به  copy and pasteحاال با استفاده از دستور 

 دور شکل خود می اندازیم!

 3مرحله 



 

 
 

شما باید چیزی شبیه به این باشد! خنده دار است که چند شکل تا زمانی که بیشتر فضای خالی را پر نکنید متوقف نشوید. تصویر 

 !ساده رنگارنگ می توانند نقاشی را زیبا کنند

 !بنشینید و آرام باشید ، کار تمام است

 !کنید تهیه خود فرد به منحصر لیوان کی و ببرید خود محلی چاپخانه به را آن. است پچا هو کارمان تمام شد! تصویر ما آماد

 

های چاپی دارم: هرگز ، هرگز آنها را در ماشین ظرفشویی  لیوان دقبل از اینکه به چاپخانه بروید ، یک نکته بسیار مهم در موراما 

 !ببرید لذت خود قهوه از. بشویید دست با را آنها همیشه. برود بین از است ممکن نهایت در و شود می محو چاپ نشویید.

 hamedprint آنالین خدمات دهنده ارائه: 

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت روی چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش
 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.hamedprint.ir/puzzle/
https://www.hamedprint.ir/pillow/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/plate/
https://www.hamedprint.ir/%d9%85%d9%8f%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

 ارسال ام برای را خود آنالین سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده


