
 

 

 طرح هنرمندانه روی ماشین

استفاده از طرح هنرمندانه روی ماشین سبب می شود که تا ماشین از حالت معمول خود خارج شود و جذابیت زیادی داشته 

خالقیتی برای ایجاد طرح روی ماشین استفاده کند، یکی از موضوعات قابل بحث است. در این باشد. اما این که هر کس از چه 

مقاله می خواهیم هم در مورد استیکر ماشین و هم از خالقیت هایی که افراد مختلف برای طراحی روی ماشین انجام داده اند، 

 صحبت کنیم.

ا عالقه ندارد، دست به ابتکار جالبی زد. همسر این مرد که همسر یک مرد آمریکایی وقتی دید همسرش رنگ ماشین شان ر

یک نقاش و هنرمند هم بود، با قلمی که مخصوص طراحی روی ماشین بود، شروع کرد تا چند طرح کوچک روی ماشین 

بکشد. همسرش از این کار خوشش آمد و زن تصمیم گرفت به نقاشی روی ماشین ادامه دهد و یک ماشین منحصر به فرد 

ید آورد. در نهایت هم یک الیه رنگ شفاف که باعث تثبیت طرح شود، روی ماشین کشیدند تا طرح آن ها در اثر برف و پد

 باران و نور از بین نرود.

 خالقیت این خانم هنرمند را می توانید در عکس های زیر مشاهده کنید.

 

 

سال سن دارد، طرح های خالقانه ای را روی شیشه های کثیف ماشین ها  52فرد خوش ذوق دیگری به نام اسکات وید که 

او اهمیت انجام داده است. برای او فرقی نمی کند که طرح های خود را روی چه ماشینی پیاده می کند، تنها چیزی که برای 

 دارد این است که شیشه ماشین کثیف باشد. ایده های خالقانه او را می توانید در عکس های زیر مشاهده کنید.



 

 

 

 

 

یکی دیگر از راه های زیبا کردن ماشین استفاده از برچسب یا استیکر ماشین است. با استیکر می توانید طرح های جالبی را 

برای ماشین خود انتخاب کنید و بدون هیچ مشکل و دردسری آن را روی ماشین تان بچسبانید. اما باید چند نکته را رعایت 

 کنید.

 جه کنید. مخصوصا اگر استیکر شما قرار است روی بدنه ماشین نصب شود.به رنگ ماشین و رنگ استیکر تو 

 .به سایز استیکر و سایز قسمتی از ماشین که قرار است استیکر چسبیده شود، دقت کنید 

  هنگام چسباندن استیکر، سطح باید کامال تمیز باشد. یعنی هیچ چربی یا گرد و غباری در محل چسبیدن استیکر

 . وجود نداشته باشد

 .حتما قبل از چسباندن کار را از دور ببینید که صاف بودن برچسب ماشین را چک کنید 

 .برچسب های ماشین باید قابل شستشو و ضد آب باشند. حتما قبل از خرید از این موضوع اطمینان حاصل کنید 

 



 

 

صوص استیکر ماشین مراجعه اگر می خواهید برچسب ماشین تان را خودتان طراحی کنید حتما به مقاله تورنگ چاپ در خ

کنید و نحوه ساخت استیکر ماشین تان را فرا بگیرید. اگر هم دوست دارید از طرح های آماده استفاده کنید، می توانید به 

 فروشگاه اینترنتی تورنگ چاپ بروید و طرح مورد نظرتان را انتخاب کنید.

 

 


