
 

 

 

 لیوان تزیین نحوه

 

 نحوه تزیین لیوان

 مواد و روش ها

o 1- تزیین با خودکارهای رنگ روغن 

o 2- استفاده از رنگ اکریلیک 

o 3- انجام انتقال تصویر با نوار بسته بندی 

تزئین شده را می توان به عنوان هدیه یا  لیوان شخصی می خواهید، می توانید خودتان آن را تزئین کنید. یک لیوان اگر یک

برای جشن گرفتن یک مناسبت خاص، مانند یک گردهمایی خانوادگی درست کرد. به هر دلیلی، روش های مختلفی برای 

ستفاده کنید یا می توانید برچسبی بسازید که ماندگاری وجود دارد. می توانید از چندین نوع مختلف رنگ ا لیوان تزیین

 خود را با یک تصویر دقیق تزئین کنید. لیوان کمتری داشته باشد اما به شما امکان می دهد

 نحوه تزیین لیوان با خودکار رنگ روغن-1روش

محلی خود یا در وب قلم های رنگ روغنی بخرید که می توان آنها را روی سرامیک پخت. به فروشگاه لوازم صنایع دستی 

سایت یک فروشنده آنالین لوازم صنایع دستی برای قلم رنگ یا بطری رنگ که نشان می دهد برای استفاده در سرامیک 

ساخته شده اند، نگاه کنید. آنها باید در طیف گسترده ای از رنگ ها و ضخامت های نوک متنوعی باشند، بنابراین مجموعه 

 دوست دارید انتخاب کنید. ای از رنگ ها و نکاتی را که
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 «بر پایه روغن»عنوان شان بهبندیهای مبتنی بر آب در بستهخواهید استفاده کنید معموالً به جای رنگهایی که میرنگ

 شوند.توصیف می

 خرید رنگ مناسب بسیار مهم است. در غیر این صورت تزئینات شما دائمی نخواهد بود.

 ل تمیز کنید.سطح لیوان را با پنبه و الک -2

خود، باید مطمئن شوید که سطح آن کامال تمیز است. مالیدن الکل هر گونه باقیمانده از سطح را از بین  لیوان قبل از تزئین

 می برد و پس از تمیز کردن هیچ اثری باقی نمی ماند.

 د.کند، پاک می کن جلوگیری لیوان ، هرگونه آلودگی و چربی را که ممکن است از چسبیدن رنگ بهلیوان تمیز کردن سطح

 طرح خود را بچینید. -3

خود را به طور دائم روی آن بکشید، خطوط اولیه را با مداد بکشید. همچنین استفاده از ماسک  طرح می توانید قبل از اینکه

 خود را بکشید می تواند مفید باشد. طرح یا نوار نقاش برای تعیین جایی که می خواهید

 اولیه الزم نباشد. طرح خود اطمینان دارید، ممکن است طراحی ود و مهارت های نقاشی یاخ لیوان طراحی اگر به نحوه

 طرح خود را روی لیوان خود نقاشی کنید. -4

خود کشیدید، خطوط را دنبال  لیوان خود را روی طرح اولیه طرح خود را با قلم مو یا قلم خود شروع کنید. اگر طرح نقاشی

 ت بیشتری اضافه کنید.کنید و در صورت تمایل جزئیا

اگر با رنگ اشتباه کردید، می توانید با نوک کیو به سرعت آن را پاک کنید. با این حال، هنگامی که رنگ خشک شد، نمی 

 توان آن را به راحتی پاک کرد.

https://www.hamedprint.ir/product/%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-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7/


 

 

 

 

 روی طرح خود نقاشی کنید. -5

استفاده  لیوانی ها و الگوهای مختلف برای ساختاستفاده کنید. از اشکال، رنگ لیوان از تخیل خود برای افزودن نحوه تزیین

شما کامل شد، اجازه دهید رنگ کامال خشک  طراحی زده هستید. هنگامی کهکنید که از استفاده و لذت بردن از آن هیجان

 شود.

 

 برای ماندگاری دکوراسیون خود یک کت شفاف روی طرح بزنید. -6



 

 

 

ز تزیینات قلم رنگ هنگام شستن دستی ماندگار می شوند، اما دادن یک پوشش شفاف به آنها باعث در حالی که بسیاری ا

 خود را در ماشین ظرفشویی قرار دهید، می تواند مفید باشد. لیوان ماندگاری بیشتر آنها می شود. اگر قصد دارید

 شده است. طراحی های لعابدار سرامیک یک پوشش شفاف را انتخاب کنید که برای اعمال روی سطح

 

 تزیین لیوان نحوه

 انجام یک انتقال تصویر با بسته بندی-3روش

 یک طرح را با چاپگر لیزری چاپ کنید. -1

خود انتقال دهید انتخاب کنید. این می تواند یک کلمه، یک تصویر کوچک یا هر طرح  لیوان روی را که می خواهید طرحی

 کرد. فقط مطمئن چاپ معمولی چاپگر معمولی و کاغذ چاپگر دیگری باشد که پیدا می کنید. طرح را می توان با کارتریج

 قرار می گیرد. یوانل روی به خوبی طرح شوید که

 شده کامال خشک شود، که فقط یک یا دو دقیقه طول می کشد. چاپ قبل از حرکت، اجازه دهید صفحه

 اعمال می شود. لیوان روی با این فرآیند، تصویر شما به یک برچسب شفاف تبدیل می شود که

 ندی شفاف بپوشانید.تصویر را با نوار بسته ب -2

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4wtPOuffzAhWqhf0HHePzCuMQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C%25DA%25A9&usg=AOvVaw2JAUad8wWPlOIIKeQmp118
https://www.hamedprint.ir/product/%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-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/


 

 

 

یک تکه نوار بسته بندی را جدا کرده و به آرامی روی تصویر بمالید. می خواهید تصویر در مرکز نوار باشد، به طوری که 

 همه آن را پوشانده باشد و دور تا دور آن یک لبه نوار داشته باشد.

 ال شود.این مهم است که نوار به نرمی و بدون حباب یا چین و چروک در کاغذ اعم

 تصویر را برش دهید. -3

تواند هر شکلی دهید میدورتادور تصویر را برش دهید و یک نوار نواری در اطراف آن ایجاد کنید. شکلی که شما برش می

خواهید اعمال کنید در داخل آن قرار دارد.به یاد داشته باشید که شکل باشد، تا زمانی که تصویری که می

 ابل مشاهده نخواهد بود. شما می خواهید تصویر به جای شکل نوار برجسته شود.چندان ق لیوان روی نوار

 دقیقه در آب سرد خیس کنید. 10-5تصویر نواری را به مدت  -4

هدف این است که قبل از حرکت کاغذ کامالً با آب خیس شود. با در نظر گرفتن این موضوع، به جای زمان کوتاهتر، در 

 یا کاسه کوچک آب قرار می گیرد. فنجان کنید.در بیشتر موارد، تصویر نواری شما در یک زمان طوالنی تر در آب خطا

 کاغذ را از پشت نوار بسته بندی بردارید. -5

در حالی که تصویر چسبانده شده هنوز در زیر آب است، شروع به مالیدن سمت کاغذ تصویر کنید. با مالش مالیم تمام 

 بماند.کردید باید روی نوار باقی  چاپ کاغذها را از پشت جدا کنید. تصویری که

 اگر تصویر با کاغذ جدا می شود، تصویر چسبانده شده را به اندازه کافی خیس نکرده اید.

 بگذارید نوار خشک شود. -6

پس از برداشتن تمام کاغذ، باید اجازه دهید نوار خشک شود تا چسبندگی خود را به دست آورد. از آنجایی که نوار معموالً 

اش قرار دهید تا خشک توانید آن را کمی به صورت رول شده در کنارهخورد، میمی شود کمی غلتوقتی کاغذ برداشته می

 چسبد.اید نمیشود و به سطحی که روی آن گذاشته

 معموالً فقط یک ساعت یا بیشتر طول می کشد تا نوار خشک شود.

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/
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 نوار را روی سطح لیوان بمالید. -7

مینان حاصل کنید که حباب هایی را که در حین حرکت ظاهر می شوند صاف بغلتانید. اط لیوان نوار را به آرامی روی سطح

 شما نشان داده شود. لیوان کنید. پس از اعمال، تصویر شما باید به وضوح روی

 آن توجه کنید و فقط کمی خود نوار را ببینید. طرح هنگامی که نوار صاف شد، باید به

 ارائه دهنده خدمات آنالین: حامد چاپ

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

  بشقاب
 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

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

 ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید.
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