
 

 
 

 وی لیوانلیوان روی چاپ آموزش

 نلیوا چاپ آنالین شسفار

 چاپ روی لیوان

 در .باشید داشته امکانات حداقل با منزل در راحتی به میتوانید که باشد می ها چاپ نزیباتری از یکی آموزش چاپ روی لیوان

 .دهیم نشان را لیوان روی چاپ آموزش شما به که شده این بر سعی مقاله این

اده کنید. همچنین می توانید در مناسبت های استف منزل در چاپ روی لیوان کافی است مراحل زیر را دنبال کنید تا بتوانید از

 .دهید هدیه خود دوستان به و نموده روی لیوان چاپ مختلف

 

https://www.hamedprint.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-2/
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.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/


 

 
 

 

 وسایل مورد نیاز چاپ لیوان

 نلیوا

 هماژیک مخصوص طراحی روی سرامیک و شیش

 یقیچ

 نکارب

 یچسب نوار

 خودکار

 وانمراحل چاپ روی لی

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/


 

 
 

 گام اول

 .باشد می لیوان دور اندازه به آن برش و کاغذ روی طرح اولین مرحله ایجاد

 گام دوم

 .کنید ثابت چسب با روی لیوان کاربن را زیرکاغذ قرار دهید و کاغذ و کاربن را

 گام سوم

 .اشدب شده پچا و شده منتقل لیوان با استفاده از خودکار چندین بار روی کاغذ فشار دهید تا مطمئن شوید طرح توسط کاربن به

 گام چهارم

 کنید جدا لیوان کاغذ و کاربن را از

 گام پنجم

 های ماژیک از استفاده با توایند می کنید کامل روی لیوان با استفاده از ماژیک مخصوص ظروف چینی و سرامیک طرح خود را

 .کنید ایجاد زیبا های طرح رنگی

 گام ششم

 بپزید درجه 150 فر دمای با را لیوان دقیقه 40روز بدون استفاده در کنار قرار بدهید و سپس به مدت  شبانه یک برای را لیوان

 پایان

 از منزل در میتوانید راحتی به. کنید ایجاد متنوع و رنگی های ست زیبا گما حاال طرح شما آماده شده است. می توانید از این

 .با طرح های زیبا و متنوع ایجاد کنید چاپ روی لیوان و کنید استفاده خود فراغت اوقات

 امیدوار از این آموزش نهایت لذت را برده باشید.

hamedprint آنالین خدمات دهنده ارائه: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_qf28uufyAhXCCewKHTyeDU4QFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2581%25D8%25B1&usg=AOvVaw3S4UtHCt0akSotvGHGTM6g
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%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84/
https://www.hamedprint.ir/


 

 
 

 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

 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

 

 

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%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/

