
ه یک تصویر ب هاآنهمه  درنهایتروش های زیادی برای ساختن برچسب یا استیکر در خانه وجود دارد اما 

روش ساخت برچسب در خانه را آموزش  ترینراحتشما در ادامه به . شوندمیختم  گرافیکی با پشت چسب دار

.دهیممی  

 

 برچسب چیست؟

 سطوح مختلف مثل کاغذ، د آن را رویاستیکر یا برچسب تصویری است که پشت آن چسبناک است تا بتوانی

در این محکم کنید.  رسدمیهر چیزی که به فکرتان  تقریباًکمد دیواری و کاور موبایل، لپ تاپ، کیبورد،  چوب،

برای  از این روش توانیدمی. شما دهیممیساخت برچسب در خانه را آموزش  برایروشی کاربردی و ارزان مقاله 

را بر اساس سلیقه و  چیزهمهتا  ساخت برچسب ناخن، برچسب کیبورد، برچسب دیواری و... استفاده کنید

برای این کاردستی تنها کاغذ مومی و چسب نواری است. موردنیاز اصلی لوازم .خالقیت خودتان تزئین کنید  

 

 

ساخت برچسب در خانه موردنیازلوازم   

که در خانه دارید استفاده کنید. هاییعکسرا پرینت و نقاشی کنید یا از  هاآن توانیدمیتصاویر،   

 کاغذ مومی

 قیچی

پهن یچسب نوار  

مثل چاقو، کاتر یا تیغ یک جسم تیز  

اینقطهیع، چسب ماتیکی یا چسب چسب ما  

 

برچسب بسازیم؟چگونه   

استفاده شده  هاگلاست. در این مقاله از تصاویر زیبایی از  ایکنندهسرگرمدر خانه روند جذاب و ساختن استیکر 

با هر تصویری که دوست دارید برچسب بسازید.  توانیدمیاست اما شما   



 

 مرحله اول : تصاویر را انتخاب کنید

 توانیدمیزیبا و استیکر های بامزه را از پینترست یا اینترنت چاپ کنید.  هایعکس توانیدمیبرای این کار 

و آلبومتان را تبدیل به برچسب کنید. هامجلهاز  هاییعکسید یا خودتان را روی برچسب چاپ کن هاینقاشی  

 

 مرحله دوم: استیکر ها را با قیچی ببرید

بر اساس سلیقه و عالقه خودتان یکی را انتخاب کنید. توانیدمیروش های بریدن مختلفی وجود دارند که شما   

 

چسب نواری را روی کاغذ بچسبانیدمرحله سوم:   

بهتر است کاغذ مومی را روی یک سطح صاف بزارید و چهار طرف آن را با یک تکه چسب نواری کوچک محکم 

 الیهیککاغذ مومی را صاف کردید  بعدازاینکهصاف و بدون چروک آماده شود.  چیزهمهتا تکان نخورد و کنید 

این کار را تا چند ردیف تکرار کنید تا بتوانید همه استیکر ها را جا  توانیدمی چسب نواری را روی آن بچسبانید.

 دهید.

 

 مرحله چهارم: تصاویر را روی چسب بزارید

کافی چسب نواری روی کاغذ مومی گذاشته شد تمام تصاویری که آماده کردید را طوری  اندازهبه بعدازاینکه

رویش به سمت شما باشد. حواستان باشد که تصاویر از چسب نواری بیرون نزنند.  کهطوریبهچسب نواری بزارید 

برچسب بزرگ  خواهیدمیگر بهتر است از چسب پهن استفاده کنید تا فضای کافی برای کار داشته باشید. ا

جفت یکدیگر روی کاغذ مومی بچسبانید و بقیه مراحل را  کامالًچند ردیف چسب را  توانیدمیدرست کنید 

 انجام دهید.

را محکم  هاآنبا یک تکه چسب کوچک  توانیدمیبمانند و تکان نخورند  سر جایشان)برای اینکه برچسب ها 

 کنید(

 

نواری اضافه کنید دیگر چسب الیهیکمرحله پنجم:   



با استفاده از همان چسب نواری قبلی یک دور دیگر روی برچسب ها )تصاویری که آماده کردید( را بپوشانید تا 

محکم شوند و تکان نخورند. سر جایشان کامالً  

است و  ترراحتبچسبانید که هم  هاآنبرچسب ها ببرید و روی  اندازهبهچسب نواری را  توانیدمیدر این مرحله 

 هم احتمال چروک شدن چسب وجود ندارد.

 

 مرحله ششم: برچسب ها را با قیچی ببرید

.دربیاوریده کارتان با چسب نواری تمام شد برچسب ها را با قیچی ببرید و به شکل دلخوا کهبعدازاین  

 

 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 

جدا  راحتیبهاز کاغذ مومی را جدا کنید تا بقیه کاغذ  گوشهیکیک جسم تیز کمک بگیرید. فقط کافی است 

را  هاآناز برچسب هایتان در همان لحظه استفاده کنید بهتر است کاغذ مومی پشت  خواهیدمیاگر نشود. حتی 

از کاغذ  راحتیبهبرچسب  طوریاینجدا کنید و برچسب هایتان را روی یک ورق کاغذ مومی جدید بچسبانید. 

و دیگر نیاز به جسم تیز نیست. شودمیمومی جدا   

 

ه کنیدمرحله هشتم: از برچسب استفاد  

ذ، چوب و دیوار استفاده روی کاغ تواندمیهستند. از این برچسب ها  استفادهقابل کامالًبرچسب های شما حاال 

چند بار  بعدازاینکهکنید.  جوییصرفه هاهزینهلیبل بسته بندی را از این روش بسازید تا در  توانیدمیکنید. حتی 

را با همین روش بسازید. اینکه خودمان برچسب کیبورد و لپ تاپ  توانیدمی کمکما تکرار کردید ر مراحلاین 

.ارزدمیاست و نتیجه نهایی به تمام زحماتش  انگیزیهیجانو  کنندهسرگرمبرچسب بسازیم کار بسیار   


