
 

 Kiranjot Kaurتوسط ھنرمند لوبیایی  بدنبا استفاده از تکنیک  افراد رسم کردن

استفاده   راھنمااز لوبیا بھ عنوان ما روشی برای ترسیم افراد بااستفاده از اشکال لوبیا است.  »لوبیایی «بدنبااستفاده از تکنیک بھ صورت کارتونی افراد  رسم کردن
ھای زیر  از نمونھ توانید میلوبیایی خود  بدنبرای ترسیم در ھر یک از مراحل زیر،  .فرد داردبھنامنظم و منحصر گرد، ساختاری  درست مثل ما، کنیم زیرا لوبیا می

پس از استفاده  ی کھ ، ماژیککن  پاک  یک مداد،  زیر نیاز خواھید داشت: چند ورق کاغذ، یک بھ موارد متفاوت دیگر استفاده کنید. ھای و پیکربندیاز اشکال یا  پیروی کنید 
 . راھنماعنوان یک دستھ لوبیا بھجا نگذارد و اثری بھ  لک یا ، کن از پاک

 :لوبیایی بدن

توانید شکل یک لوبیا را  اگر در خانھ لوبیایی ندارید کھ بھ شکل آن نگاه کنید، می مناسب خواھد بود!ھر نوع لوبیایی استفاده کنید. راھنما عنوان از یک لوبیا بھ: 1مرحلھ 
 تصور کنید یا از اشکال ذیل بھ عنوان کمک برای ترسیم استفاده نمایید. 

 

 

  ھا یا زوایایپرسپکتیو دراز شکل ظاھری لوبیا  ذھنیتیدھیم تا کار را انجام می ما این .بکشید مختلف  زوایای در را خود منتخب  لوبیای  مداد،  از یک بااستفاده :2 مرحلھ 
 لوبیاھا را تعیین کنیم. چیدمان لوبیایی خود،  بدنتوانیم برای ترسیم می کھ با آنفکر کنیم  ھاییراهو کم کم بھ  بھ دست آوریم متفاوت

 

یکی از اشکالی را کھ برای  :3مرحلھ 
لوبیایی خود کشیدید انتخاب   بدنتنھ باال

 کنید. 
 

یک   یا از ھمان شکل لوبیا: 4مرحلھ 
سر کشیدن  دیگر برای  شکل لوبیای

ده کنید. اندازه  لوبیای خود استفا بدن
تنھ باالکتر از اندازه سر باید کمی کوچ

یک   ، تنھ باالباشد. برای اتصال سر بھ  
 گردن اضافھ کنید. 

 

از اشکال لوبیایی بلند و   :5مرحلھ 
و   بازو تا مچ دستباریک برای ترسیم 

لوبیایی خود    بدن ران و ساق پای
و ھر  بازوتوانید ھر می استفاده نمایید.
را در دو قسمت ترسیم   ران و ساق پا

ارنج و زانو را نشان   مفاصلکنید تا 
 دھید. 

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

 دستھا اضافھ کنید. 
 

    
خواھید در خطوطی کھ میفقط بااستفاده از یک ماژیک و دنبال کردن  :8مرحلھ 

وقتی  ترسیم کنید. خود را لوبیایی  بدنطرح کلی  ،باشیدترسیم نھایی خود داشتھ 
خطوط ترسیمی با ماژیک خشک شدند، خطوط کشیده شده با مداد را پاک کنید تا  

 وبیایی تکمیل شده شما نمایان شود!ل بدن
 

 
 

 لوبیایی:   ھایبدنچند نمونھ دیگر از 

 

 

 



 

 لوبیایی   بدن سر و صورت

 لوبیا بکشید.  شکل، تعدادی برای انواع صورت: 1مرحلھ 

 

 

خط اول  . استفاده نمایید، صورت  ھایاندامقرار دادن   برای  متناسب بندیتقسیم راھنمای خطوطاز  فکر کنید. خواھید صورت رو بھ آن باشد، بھ جھتی کھ می :2مرحلھ 
خط سوم و  وسط خط چھارم باید . رسم شودصورت و خط دوم  پایین وسط. خط سوم باید شودم  ترسیباید بھ صورت عمودی و خط دوم بھ صورت افقی روی صورت  

 . رسم شودپایین صورت 

صورتی کھ روبرو را   برای
 : کندنگاه می

صورتی کھ باال را نگاه  برای 
 :کندمی

صورتی کھ پایین را  برای 
 : کندنگاه می

صورتی کھ سمت راست  برای 
 : کند را نگاه می

صورتی کھ سمت چپ  برای 
 : کند را نگاه می

     
 

و دھان باید   برسد 3خط   بھ گیرند، پایین بینی باید قرار می 2ھا در امتداد خط چشم را بھ صورت اضافھ کنید. ھااندام، متناسب بااستفاده از خطوط تقسیم بندی:  3مرحلھ 
 ارائھ شده است.   زیر در دھان و بینی چشم،   ھایشکل از  ھایینمونھ  قرار گیرد. 4خط   حدود

 انواع چشم: 
 انواع دھان: 

 

 انواع بینی: 

 

 انواع ابرو: 
 

    

 

 

 

 

 



 

 اند. مختلف مو و پوشش سر در زیر ارائھ شده ھایھایی از مدلنمونھضافھ کنید. ا  سر: مو را بھ 4مرحلھ 

 

 

خطوط  کھ  زمانی . باقی بماندخواھید در نسخھ نھایی تنھا خطوطی را دنبال کنید کھ میو خطوط کلی سر و صورت را ترسیم کنید،  ، یک بااستفاده از یک ماژ :5مرحلھ 
 را پاک کنید. یکی خشک شدند، خطوط ترسیم شده با مداد ماژ

 

 



 

 جزییات:

توانید حرکت دھید  میھر قسمت از بدنتان کھ   بندی کنید.تقسیم  بدن را با توجھ بھ مفاصل موجود در بدن، توانید بدن لوبیایی خود، میبرای افزودن جزییات بیشتر بھ  
 این جزییات ترسیم کرد: توان با . بھ عنوان مثال، یک دست را میکندمی وصل بھم را مفصلی است کھ دو لوبیا 

 

 

 لوبیایی خود اضافھ نمایید.  بدنبھ  زیورآالتتوانید لباس و ! ھمچنین میدکنی آمیزیرا رنگلوبیایی  بدن  سعی کنیدچالش بعدی،   در

 

 


