
 

ਕਲਾਕਾਰ ਕਕਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦਆੁਰਾ ਬੀਨ ਬਾਡੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣੀ 

"ਬੀਨ ਬਾਡੀ" ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੀਨ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੀਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਕਕਉਂਕਕ ਬੀਨਜ਼ ਸਾਡ ੇਵਾਂਗ ਗੋਲ, ਅਕਨਯਕਿਤ ਅਤੇ ਕਵਲੱਖਣ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ! ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤ ੇ
ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦਖਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਨ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਿਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ: ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਸੀਟਾਂ, ਇੱਕ ਪਨੈਕਸਲ, ਇੱਕ ਇਰੇਜ਼ਰ, 

ਇੱਕ ਿਾਰਕਰ ਜ ੋਕਿਟਾਉਣ 'ਤ ੇਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਬੀਨਜ਼। 

ਬੀਨ ਬਾਡੀ: 

ਕਦਿ 1: ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਨ ਚਣੁੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਨ ਕੰਿ ਕਰੇਗਾ! ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਘਰ ਕਵੱਚ ਬੀਨਜ਼ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤ ੇਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 

ਕਦਿ 2: ਪੈਨਕਸਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬੀਨ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਕਕ ਬੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਰਸਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਕਹੋ ਕਜਹੀ ਕਦਖਾਈ ਕਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਨ ਬਾਡੀ ਨੰੂ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਨਾਂ ਨੰੂ ਕਵਵਸਕਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਕਦਿ 3: ਆਪਣੇ ਬੀਨ ਬਾਡੀ ਦੇ 
ਧੜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਵਾਹੇ 
ਗਏ ਆਕਾਰਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ।ੋ  
 

ਕਦਿ 4: ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਨ 
ਬਾਡੀ ਦ ੇਕਸਰ ਲਈ ਉਸੇ ਬੀਨ ਦ ੇ
ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਬੀਨ ਦੇ 
ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਸਰ ਨੰੂ 
ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਿੜੋਾ ਛੋਟਾ ਵਾਕਹਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸਰ ਨੰੂ ਧੜ 
ਨਾਲ ਜੜੋਨ ਲਈ ਗਰਦਨ ਜੋੜੋ। 

ਕਦਿ 5: ਆਪਣੇ ਬੀਨ ਬਾਡੀ 
ਦੀਆ ਂਬਾਂਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਾਹੁਣ 
ਲਈ ਪਤਲੇ ਬੀਨ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੂਹਣੀਆ ਂਅਤ ੇ
ਗੋਕਡਆਂ 'ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੰੂ ਕਦਖਾਉਣ 
ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 
ਲੱਤ ਨੰੂ ਦ ੋਕਹੱਕਸਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

ਕਦਿ 6: ਹੱਿਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ 
ਛੋਟੀਆਂ ਬੀਨਜ਼ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰੋ। 
ਆਪਣ ੇਹੱਿਾਂ ਕਵੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਜੋੜੋ। 
 

    
    

ਕਦਿ 8: ਇੱਕ ਿਾਰਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 
ਨੰੂ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਕਤਿ ਡਰਾਇੰਗ ਕਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੀਨ ਬਾਡੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਓ। ਿਾਰਕਰ ਸੁੱ ਕਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਬੀਨ ਬਾਡੀ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪੈਨਕਸਲ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਟਾ ਕਦਓ! 

 
 

ਬੀਨ ਬਾਡੀਆ ਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ: 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

ਬੀਨ ਬਾਡੀ ਦ ੇਕਸਰ ਅਤ ੇਕਚਹਰੇ 

ਕਦਿ 1: ਕਚਹਕਰਆ ਂਲਈ ਕਈ ਬੀਨ ਆਕਾਰ ਵਾਹੋ। 

 

ਕਦਿ 2: ਉਸ ਕਦਸਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ੋਕਜਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤਹੁਾਡਾ ਕਚਹਰਾ ਦੇਖ ਕਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਚਹਰੇ 'ਤੇ ਕਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਕਵੱਚ 
ਿਦਦ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਕਦਸਾ-ਕਨਰਦੇਸ ਵਾਹੋ। ਪਕਹਲੀ ਲਾਈਨ ਕਚਹਰੇ 'ਤ ੇਖੜਹਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੇਂਦਕਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਲੇਟਵੇਂ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਕੇਂਦਕਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਕਚਹਰੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਕਨਾਰੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦ ੇਕਵਚਕਾਰ ਅੱਧ ਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਿੀ 
ਲਾਈਨ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਚਹਰੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਕਨਾਰੇ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਕਸੱਧੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਚਹਰੇ 
ਲਈ: 

ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਚਹਰੇ 
ਲਈ: 

ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਚਹਰੇ 
ਲਈ: 

ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ 
ਕਚਹਰੇ ਲਈ: 

ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ 
ਕਚਹਰੇ ਲਈ: 

     

ਕਦਿ 3: ਅਨੁਪਾਤਕ ਕਦਸਾ-ਕਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਚਹਰੇ 'ਤ ੇਕਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਸਾਿਲ ਕਰੋ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਨ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂ
ਹਨ, ਨੱਕ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਕਕਨਾਰਾ ਲਾਈਨ 3 ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੂੰ ਹ ਲਾਈਨ 4 ਦ ੇਦਆੁਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਿੂੰ ਹ ਦ ੇ
ਆਕਾਰ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ।  

ਅੱਖਾਂ: 
ਿੂੰ ਹ:  

 



 

ਨੱਕ: 

 

ਭਰਵੱਟੇ: 
 

   

 

 

ਕਦਿ 4: ਆਪਣੇ ਕਸਰ ਕਵੱਚ ਵਾਲ ਜੋੜੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਾਂ ਅਤ ੇਕਸਰ ਢੱਕਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ। 

 

 

ਕਦਿ 5: ਇੱਕ ਿਾਰਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਕਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਤਿ ਸੰਸਕਰਣ ਕਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, 
ਆਪਣ ੇਕਸਰ ਅਤ ੇਕਚਹਰੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਓ। ਿਾਰਕਰ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁੱ ਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਕਸਲ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਟਾ ਕਦਓ।  



 

 

 

  



 

ਵੇਰਵੇ: 

ਆਪਣੇ ਬੀਨ ਬਾਡੀ ਕਵੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੰੂ ਉੱਿੋਂ ਵੰਡ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਕਜੱਿੇ ਵੀ ਜੋੜ ਹਨ। ਕਕਤੇ ਵੀ ਕਜੱਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕਹੱਲ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੜੋ ਹੈ ਕਜੱਿੇ ਦ ੋਬੀਨਜ਼ ਜੁੜਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੱਿ ਨੰੂ ਕਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਕਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣਤੌੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੀਨ ਬਾਡੀ ਨੰੂ ਰੰਗਣ ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਕਰੋ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਨ ਬਾਡੀ ਕਵੱਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤ ੇਐਕਸੈਸਰੀਆ ਂਵੀ ਸਾਿਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ: 

 


