
 

 کنیم درست سابلیمیشن لیوان یک چگونه

 

 . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت تی چاپ . لیوان چاپ

 فرش تابلو چاپ

چاپ  می باشد. عکس شخصی با چاپ لیوان ترین و پردرآمدترین روش های کسب و کار در دنیای امروزیکی از به

یار درخشنده بس چاپ شده روی لیوان سابلیمیشن از کیفیت بسیار باال و وضوح تصویر زیادی برخوردار است. تصاویر لیوان

 هدایای تولد، ولنتاین، روز مادر بسیار مناسب گهای زیباما و شفاف هستند و چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کنند. این

 خود را در منزل چاپ لیوان می باشند. به راحتی میتوانید کسب و کار… و  و پدر، جشن فارغ التحصیلی، سالگرد ازدواج

 سابلیمیشن در خانه آموزش داده شود. تولید و چاپ لیوان با حداقل امکانات داشته باشید. در این مقاله سعی شده نحوه

 موارد موردنیاز برای چاپ لیوان سابلیمیشن در خانه شامل:

o لیوان های سرامیکی، چینی یا استیل 
o پرس لیوان 
o نوار مقاوم در برابر حرارت 
o کاغذ سابلیمیشن 
o دستکش، مقاوم در برابر حرارت 
o قیچی 

 نلیوا چاپ آنالین سفارش

 یگالر

و ساده برای خلق یک قطعه هنری خودتان که یک روش متوسط  سابلیمیشن خود را با استفاده از روند چاپ لیوان های تزئینی

قهوه متناسب با آن را برای آشپزخانه خود یا  لیوان است ایجاد کنید. با استفاده از وسایل خانه در بیشتر موارد، می توانید

ص زندگی خود تهیه کنید. در هر صورت، محصول نهایی خاص و منحصر به فرد است زیرا با هدایایی را برای افراد خا

 دستان خود و بینش هنری ساخته شده است.

 نحوه تولید و چاپ لیوان

 1مرحله 

 انتخابی خود روی کاغذ انتقال )سابلیمیشن(، انتقال را ایجاد کنید. چاپ تصویر با
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 2گام 

 را از باال به پایین و از یک طرف دسته به طرف دیگر بپوشاند. ماگ مکاغذ را به اندازه مناسب کوتاه کنید تا تما

 3مرحله 

را به دو قطعه کوچک برش داده و به وسط دو طرف کاغذ قرار دهید. اجازه دهید یک و نیم اینچ نوار از هر  نوار حرارتی

 طرف بیرون بیاید.

 

 پایجاد طرح اولیه با فتوشا

 

 نچاپ عکس روی کاغذ سابلیمیش



 

 

 ذبرش کاغ

 

 نفیکس کاغذ دور لیوا

 4مرحله 

بانید. انگشت شست خود را به دور رگ بکشید تا محکم آن را قرار داده و از یک طرف آن را بچس روی لیوان کاغذ را

 نگه دارید. لبه دوم را بچسبانید. لیوان روی

 5مرحله 

اشد. یکنواخت ب ماگ را به گونه ای منتقل کنید که با دو طرف دسته تصویر قرار دهید و لیوان بسته بندی ماگ را در اطراف

را محکم کنید. اجازه ندهید که لبه های بسته بندی با دسته لیوان  لیوان یو مهره،با استفاده از مته یا محکم کردن دست با درا

 لمس شود.

 6مرحله 



 

و مدت  350درجه فارنهایت و دمای ثانویه  320قرار داده و اجازه دهید با دمای اولیه  حرارتی را داخل دستگاه پرس لیوان

 داخل پرس قرار گیرد. لیوان ثانیه 80زمان 

 

 

 7مرحله 

 داغ از اجاق گاز از دستکش استفاده کنید. لیوان برای بیرون آوردن

 8مرحله 

درجه به سمت پایین زاویه دهید و آن را روشن کنید، اجازه دهید به مدت سه تا پنج  45با زاویه  لیوان یک فن را در کنار

 خنک شود. لیوان دقیقه کار کند تا

 ول نهاییمحص

 خارج کنید. لیوان را برداشته و کاغذ را با دستکش از روی نوار حرارتی

 نکته

 آزمایشی تهیه کنید. لیوان کها برای نتیجه دلخواه خود، ی لیوان برای تعیین میزان گرم کردن



 

 

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت یت چاپ . لیوان چاپ

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

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور

 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

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 
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 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30
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 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه
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 تجربه لذت... PDF دانلود قهوه های لیوان ساخت یخچهتار 

 

 چیست؟ رنگ هدهند تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFصفحه نمایش تیشرت دانلود  تاریخچه چاپ روی

 

 قهوه های لیوان تکامل

 تا به...آیا  PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 
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 دهید انجام باید که کارهایی کنید: شروع را خود چاپ کار و کسب

 کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شروع کنید...
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