رﺳم ﮐردن اﻓراد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧﯾﮏ ﺑدن ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ ﺗوﺳط ھﻧرﻣﻧد Kiranjot Kaur
رﺳم ﮐردن اﻓراد ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎرﺗوﻧﯽ ﺑﺎاﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧﯾﮏ »ﺑدن ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ« روﺷﯽ ﺑرای ﺗرﺳﯾم اﻓراد ﺑﺎاﺳﺗﻔﺎده از اﺷﮑﺎل ﻟوﺑﯾﺎ اﺳت .ﻣﺎ از ﻟوﺑﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان راھﻧﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻧﯾم زﯾرا ﻟوﺑﯾﺎ درﺳت ﻣﺛل ﻣﺎ ،ﺳﺎﺧﺗﺎری ﮔرد ،ﻧﺎﻣﻧظم و ﻣﻧﺣﺻرﺑﮫﻓرد دارد .در ھر ﯾﮏ از ﻣراﺣل زﯾر ،ﺑرای ﺗرﺳﯾم ﺑدن ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ ﺧود ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻧﻣوﻧﮫھﺎی زﯾر
ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ﯾﺎ از اﺷﮑﺎل و ﭘﯾﮑرﺑﻧدیھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﻧﯾﺎز ﺧواھﯾد داﺷت :ﭼﻧد ورق ﮐﺎﻏذ ،ﯾﮏ ﻣداد ،ﯾﮏ ﭘﺎک ﮐن ،ﻣﺎژﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﭘس از اﺳﺗﻔﺎده
از ﭘﺎکﮐن ،ﻟﮏ ﯾﺎ اﺛری ﺑﮫﺟﺎ ﻧﮕذارد و ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ﻟوﺑﯾﺎ ﺑﮫﻋﻧوان راھﻧﻣﺎ.
ﺑدن ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ:
ﻣرﺣﻠﮫ  :1از ﯾﮏ ﻟوﺑﯾﺎ ﺑﮫﻋﻧوان راھﻧﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ھر ﻧوع ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺧواھد ﺑود! اﮔر در ﺧﺎﻧﮫ ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ ﻧدارﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل آن ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺷﮑل ﯾﮏ ﻟوﺑﯾﺎ را
ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﯾﺎ از اﺷﮑﺎل ذﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣﮏ ﺑرای ﺗرﺳﯾم اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﻣرﺣﻠﮫ  :2ﺑﺎاﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣداد ،ﻟوﺑﯾﺎی ﻣﻧﺗﺧب ﺧود را در زواﯾﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮑﺷﯾد .ﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم ﺗﺎ ذھﻧﯾﺗﯽ از ﺷﮑل ظﺎھری ﻟوﺑﯾﺎ در ﭘرﺳﭘﮑﺗﯾوھﺎ ﯾﺎ زواﯾﺎی
ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮫ دﺳت آورﯾم و ﮐم ﮐم ﺑﮫ راهھﺎﯾﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑرای ﺗرﺳﯾم ﺑدن ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ ﺧود ،ﭼﯾدﻣﺎن ﻟوﺑﯾﺎھﺎ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾم.

ﻣرﺣﻠﮫ  :3ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎﻟﯽ را ﮐﮫ ﺑرای
ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ﺑدن ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ ﺧود ﮐﺷﯾدﯾد اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﻧﯾد.

ﻣرﺣﻠﮫ  :4از ھﻣﺎن ﺷﮑل ﻟوﺑﯾﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺷﮑل ﻟوﺑﯾﺎی دﯾﮕر ﺑرای ﮐﺷﯾدن ﺳر
ﺑدن ﻟوﺑﯾﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﻧدازه
ﺳر ﺑﺎﯾد ﮐﻣﯽ ﮐوﭼﮑﺗر از اﻧدازه ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ
ﺑﺎﺷد .ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺳر ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ،ﯾﮏ
ﮔردن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.

ﻣرﺣﻠﮫ  :8ﺑﺎاﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺎژﯾﮏ و دﻧﺑﺎل ﮐردن ﻓﻘط ﺧطوطﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد در
ﺗرﺳﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،طرح ﮐﻠﯽ ﺑدن ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ ﺧود را ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯽ
ﺧطوط ﺗرﺳﯾﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺎژﯾﮏ ﺧﺷﮏ ﺷدﻧد ،ﺧطوط ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑﺎ ﻣداد را ﭘﺎک ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
ﺑدن ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷود!

ﻣرﺣﻠﮫ  :5از اﺷﮑﺎل ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ ﺑﻠﻧد و
ﺑﺎرﯾﮏ ﺑرای ﺗرﺳﯾم ﺑﺎزو ﺗﺎ ﻣﭻ دﺳت و
ران و ﺳﺎق ﭘﺎی ﺑدن ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ ﺧود
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھر ﺑﺎزو و ھر
ران و ﺳﺎق ﭘﺎ را در دو ﻗﺳﻣت ﺗرﺳﯾم
ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﻔﺎﺻل ارﻧﺞ و زاﻧو را ﻧﺷﺎن
دھﯾد.

ﻣرﺣﻠﮫ  :6ﻟوﺑﯾﺎھﺎی ﮐوﭼﮏ را ﺑرای
دﺳت و ﭘﺎھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد .اﻧﮕﺷﺗﺎن را ﺑﮫ
دﺳﺗﮭﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.

ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕر از ﺑدنھﺎی ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ:

ﺳر و ﺻورت ﺑدن ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ
ﻣرﺣﻠﮫ  :1ﺑرای اﻧواع ﺻورت ،ﺗﻌدادی ﺷﮑل ﻟوﺑﯾﺎ ﺑﮑﺷﯾد.

ﻣرﺣﻠﮫ  :2ﺑﮫ ﺟﮭﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺻورت رو ﺑﮫ آن ﺑﺎﺷد ،ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .از ﺧطوط راھﻧﻣﺎی ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑرای ﻗرار دادن اﻧدامھﺎی ﺻورت ،اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺧط اول
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣودی و ﺧط دوم ﺑﮫ ﺻورت اﻓﻘﯽ روی ﺻورت ﺗرﺳﯾم ﺷود .ﺧط ﺳوم ﺑﺎﯾد وﺳط ﭘﺎﯾﯾن ﺻورت و ﺧط دوم رﺳم ﺷود .ﺧط ﭼﮭﺎرم ﺑﺎﯾد وﺳط ﺧط ﺳوم و
ﭘﺎﯾﯾن ﺻورت رﺳم ﺷود.
ﺑرای ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ روﺑرو را
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد:

ﺑرای ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻ را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻧد:

ﺑرای ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﯾن را
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد:

ﺑرای ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﻣت راﺳت
را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد:

ﺑرای ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﻣت ﭼپ
را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد:

ﻣرﺣﻠﮫ  :3ﺑﺎاﺳﺗﻔﺎده از ﺧطوط ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣﺗﻧﺎﺳب ،اﻧدامھﺎ را ﺑﮫ ﺻورت اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد .ﭼﺷمھﺎ در اﻣﺗداد ﺧط  2ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧط  3ﺑرﺳد و دھﺎن ﺑﺎﯾد
ﺣدود ﺧط  4ﻗرار ﮔﯾرد .ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ از ﺷﮑلھﺎی ﭼﺷم ،ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎن در زﯾر اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.
اﻧواع ﭼﺷم:

اﻧواع ﺑﯾﻧﯽ:

اﻧواع دھﺎن:

اﻧواع اﺑرو:

ﻣرﺣﻠﮫ  :4ﻣو را ﺑﮫ ﺳر اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد .ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ از ﻣدلھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣو و ﭘوﺷش ﺳر در زﯾر اراﺋﮫ ﺷدهاﻧد.

ﻣرﺣﻠﮫ  :5ﺑﺎاﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺎژﯾﮏ ،ﺧطوط ﮐﻠﯽ ﺳر و ﺻورت را ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﯾد ،و ﺗﻧﮭﺎ ﺧطوطﯽ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد در ﻧﺳﺧﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧطوط
ﻣﺎژﯾﮑﯽ ﺧﺷﮏ ﺷدﻧد ،ﺧطوط ﺗرﺳﯾم ﺷده ﺑﺎ ﻣداد را ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.

ﺟزﯾﯾﺎت:
ﺑرای اﻓزودن ﺟزﯾﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑدن ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ ﺧود ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑدن را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﺎﺻل ﻣوﺟود در ﺑدن ،ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﮐﻧﯾد .ھر ﻗﺳﻣت از ﺑدﻧﺗﺎن ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺣرﮐت دھﯾد
ﻣﻔﺻﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ دو ﻟوﺑﯾﺎ را ﺑﮭم وﺻل ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﯾﮏ دﺳت را ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ اﯾن ﺟزﯾﯾﺎت ﺗرﺳﯾم ﮐرد:

در ﭼﺎﻟش ﺑﻌدی ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑدن ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ را رﻧﮓآﻣﯾزی ﮐﻧﯾد! ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻟﺑﺎس و زﯾورآﻻت ﺑﮫ ﺑدن ﻟوﺑﯾﺎﯾﯽ ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

