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بهمن 69

 .1طرح کاغذی
ابتدا بر روی طرحی که میخواهیم اجرا کنیم فکر می کنیم و طرح را بر روی کاغذ
پیاده می کنیم.
طرح روی پرچم ما می تواند نماد ،نوشته ،تایپوگرافی و  ...باشد
سایز پرچم ما میتواند متفاوت باشد .ما میتوانیم پرچم افقی و یا پرچم عمودی درست
کنیم
.2

تهیه وسایل الزم

در این مرحله نسب به کاری که میخواهیم اجرا کنیم می بایس وسایل تهیه کنیم
وسایل خود را میتوانیم از اشیا قابل دسترس خود استفاده کنیم
مثال پارچه های ساتن ،چوب یا لوله (پولیکا ،سبز و )...برای پایه  ،ستوز و نت  ،چست
حرارتی و ماژیک ،رنگ روغنی ،اسپری رنگ و...
.3

اجرا طرح

با وسایلی که تهیه کرده ایم ،طرح را اجرا میکنتیم ،تقستیم کتار و کتار گترد ب تورت
گروهی و تشکیالتی خیلی سریع تر شما را به مطلوب می رساند

مثال ساده:
طرح کاغذی

میخواهیم پرچمی درس کنیم با متن" ما انقالبی هستیم " یا " ما بچه های انقالبیم"
 .2تهیه وسایل
برای ساخ این پرچم
 .1دو تکیه پارچه ساتن با دو رنگ متفاوت انتخاب میکنم (قرمز و سفید)
یکی برای پس زمین و دیگری برای تزئین
 .2چوب برای پایه
 .3چس
 .4قیچی
 .5ن و سوز

ابتدا با قیچی از پارچه سفید به سایز پرچمی که میخواهیم درس کنیم جدا کرده
سپس با ن و سوز دور تا دور پرچم را می دوزیم( ستر دوزی) بترای اینکته پترچم متا
(ریشه ،ریشه) نشود.

با چس حرارتی یا چس چوب یا چسبی که بتواند پارچه را بچسباند قسم چوب پایته
پرچم را جدا میکنیم

توجه داشته باشید الزم نیس چوب به پارچه بچسبد باید پارچه را تا زده و به خود پارچه
بچسبانیم تا چوب را بتوانیم در بیاوریم و مجددا وصل کنیم
با قیچی لوگو مورد نظر خود را از پارچه قرمز در می آوریم وبا چس یا با سوز و ن آ
را به پرچم وصل میکنیم

با رنگ متن مورد نظر خود را در جایی که تایین کرده ایم مینویسیم
نکته برای بهتر شده نوشته خود میتوانیم از کاغذ کاربن استفاده کنیم
ابتدا متن مورد نظر خود را پرین میکنم
کاغذ کاربن را بر روی پرچم قرار می دهیم و سپس با خودکار روی برگته پرینت شتده
خط میکشیم ،ت ویر بر روی پارچه منتقتل میشتود و ستپس بتا رنتگ روغتن آ را پتر
میکنیم

در تمام این مراحل دس شما برای خالقی باز است و میتوانیتد کتار هتای متفتاوت و
جذابی ارائه دهید .مثال ساخ پرچم چهل تیکه ،ساخ پرچم ایرا با رنگ دس هاو...
امیدوارم شما برنده جشنواره پرچم باشید.

