روش های زیادی برای ساختن برچسب یا استیکر در خانه وجود دارد اما درنهایت همه آنها به یک تصویر
گرافیکی با پشت چسب دار ختم میشوند .در ادامه به شما راحتترین روش ساخت برچسب در خانه را آموزش
میدهیم.

برچسب چیست؟
استیکر یا برچسب تصویری است که پشت آن چسبناک است تا بتوانید آن را روی سطوح مختلف مثل کاغذ،
چوب ،لپ تاپ ،کیبورد ،کاور موبایل ،کمد دیواری و تقریباً هر چیزی که به فکرتان میرسد محکم کنید .در این
مقاله روشی کاربردی و ارزان برای ساخت برچسب در خانه را آموزش میدهیم .شما میتوانید از این روش برای
ساخت برچسب ناخن ،برچسب کیبورد ،برچسب دیواری و ...استفاده کنید تا همهچیز را بر اساس سلیقه و
خالقیت خودتان تزئین کنید .لوازم اصلی موردنیاز برای این کاردستی تنها کاغذ مومی و چسب نواری است.

لوازم موردنیاز ساخت برچسب در خانه
تصاویر ،میتوانید آنها را پرینت و نقاشی کنید یا از عکسهایی که در خانه دارید استفاده کنید.
کاغذ مومی
قیچی
چسب نواری پهن
یک جسم تیز مثل چاقو ،کاتر یا تیغ
چسب مایع ،چسب ماتیکی یا چسب نقطهای

چگونه برچسب بسازیم؟
ساختن استیکر در خانه روند جذاب و سرگرمکنندهای است .در این مقاله از تصاویر زیبایی از گلها استفاده شده
است اما شما میتوانید با هر تصویری که دوست دارید برچسب بسازید.

مرحله اول  :تصاویر را انتخاب کنید
برای این کار میتوانید عکسهای زیبا و استیکر های بامزه را از پینترست یا اینترنت چاپ کنید .میتوانید
نقاشیهای خودتان را روی برچسب چاپ کنید یا عکسهایی از مجلهها و آلبومتان را تبدیل به برچسب کنید.

مرحله دوم :استیکر ها را با قیچی ببرید
روش های بریدن مختلفی وجود دارند که شما میتوانید بر اساس سلیقه و عالقه خودتان یکی را انتخاب کنید.

مرحله سوم :چسب نواری را روی کاغذ بچسبانید
بهتر است کاغذ مومی را روی یک سطح صاف بزارید و چهار طرف آن را با یک تکه چسب نواری کوچک محکم
کنید تا تکان نخورد و همهچیز صاف و بدون چروک آماده شود .بعدازاینکه کاغذ مومی را صاف کردید یکالیه
چسب نواری را روی آن بچسبانید .میتوانید این کار را تا چند ردیف تکرار کنید تا بتوانید همه استیکر ها را جا
دهید.

مرحله چهارم :تصاویر را روی چسب بزارید
بعدازاینکه بهاندازه کافی چسب نواری روی کاغذ مومی گذاشته شد تمام تصاویری که آماده کردید را طوری
چسب نواری بزارید بهطوریکه رویش به سمت شما باشد .حواستان باشد که تصاویر از چسب نواری بیرون نزنند.
بهتر است از چسب پهن استفاده کنید تا فضای کافی برای کار داشته باشید .اگر میخواهید برچسب بزرگ
درست کنید میتوانید چند ردیف چسب را کامالً جفت یکدیگر روی کاغذ مومی بچسبانید و بقیه مراحل را
انجام دهید.
(برای اینکه برچسب ها سر جایشان بمانند و تکان نخورند میتوانید با یک تکه چسب کوچک آنها را محکم
کنید)

مرحله پنجم :یکالیه دیگر چسب نواری اضافه کنید

با استفاده از همان چسب نواری قبلی یک دور دیگر روی برچسب ها (تصاویری که آماده کردید) را بپوشانید تا
کامالً سر جایشان محکم شوند و تکان نخورند.
در این مرحله میتوانید چسب نواری را بهاندازه برچسب ها ببرید و روی آنها بچسبانید که هم راحتتر است و
هم احتمال چروک شدن چسب وجود ندارد.

مرحله ششم :برچسب ها را با قیچی ببرید
بعدازاینکه کارتان با چسب نواری تمام شد برچسب ها را با قیچی ببرید و به شکل دلخواه دربیاورید.

مرحله هفتم :کاغذ مومی را از برچسب جدا کنید
حاال وقتش رسیده که کاغذ مومی را از برچسب جدا کنید .این مرحله کمی سخت است به همین دلیل باید از
یک جسم تیز کمک بگیرید .فقط کافی است یکگوشه از کاغذ مومی را جدا کنید تا بقیه کاغذ بهراحتی جدا
شود .حتی اگر نمیخواهید از برچسب هایتان در همان لحظه استفاده کنید بهتر است کاغذ مومی پشت آنها را
جدا کنید و برچسب هایتان را روی یک ورق کاغذ مومی جدید بچسبانید .اینطوری برچسب بهراحتی از کاغذ
مومی جدا میشود و دیگر نیاز به جسم تیز نیست.

مرحله هشتم :از برچسب استفاده کنید
برچسب های شما حاال کامالً قابلاستفاده هستند .از این برچسب ها میتواند روی کاغذ ،چوب و دیوار استفاده
کنید .حتی میتوانید لیبل بسته بندی را از این روش بسازید تا در هزینهها صرفهجویی کنید .بعدازاینکه چند بار
این مراحل را تکرار کردید کمکم میتوانید برچسب کیبورد و لپ تاپ را با همین روش بسازید .اینکه خودمان
برچسب بسازیم کار بسیار سرگرمکننده و هیجانانگیزی است و نتیجه نهایی به تمام زحماتش میارزد.

