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  چگونه یک ماوس پد خانگی درست کنیم ؟

  

  
  :مترجم 

  نرگس عفراوي
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  چگونه یک ماوس پد خانگی درست کنیم ؟

اگر چه ماوس پدها نسبتاً ارزان قیمت هستند، اما به نظر من همچنان مفید است که بدانید چگونه 
  .درست کنید با استفاده از چیزهایی که در خانه دارید ، یکی از آنها را 

  

  موس و یا کاغذ پارچه: بخش اول 

  
شما می توانید بخشی از مقوا یا جعبه ي یک ظرف را براي . یک تکه مقوا انتخاب کنید .  1

دقت کنید که اندازه آن ، اندازه ي استاندارد ماوس پد باشد یا حتی اگر دوست . این کار ببرید 
  .دارید کمی بزرگتر باشد 

  . مقواي راه راه بهترین انتخاب است که به عنوان یک الیه ،  بین دست شما و میز عمل می کند 
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اگر مقواي شما به اندازه ي کافی ضخیم نیست ، می توانید با کمک چسب چندین الیه مقوا را 
  .روي هم بچسبانید 

یا پارچه اي را را به همان اندازه برش دهید ، کاغذ و راه دیگر این است که یک تکه کتان 
  .روي آن قرار دهید تا به یک سطح راحت تبدیل شود 

می توانید همچنان با اضافه کردن یک الیه ي دیگر به باالي آن و فشردن آنها به هم ، ارتفاع 
  .آن را بیشتر کنید 

  

  
پوشش بخش . یک ورق فوم نازك چسبناك را به همان اندازه ي مقوا برش دهید .  2

با این . بردارید و آن را به ماوس پدي که تا به اکنون آماده کرده اید ، بچسبانید چسبناك فوم را 
دقت کنید فوم را با کاغذ و یا پارچه ي . کار از لیز خوردن ماوس پد خود جلوگیري می کنید 

  . زیادي نپوشانید 
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اندازه آنها باید به . از پارچه یا کاغذهاي رنگی و دلخواه را اندازه گیري کنید  اي قطعه.  3

این اضافه برش به شما . همان اندازه ي مقواي قبلی به اضافه ي دو و نیم سانتی متر بیشتر باشد 
  . پارچه یا کاغذ را برش بزنید . اجازه می دهد تا لبه هاي آن را به پشت ماوس پد تا کنید 

پالستیکی استفاده  از پارچه هاي. پارچه اي که انتخاب می کنید باید نازك و صاف باشد 
  .نکنید ، زیرا ممکن است در اثر اصطکاك با ماوس ، به شما آسیب برساند 

  .که صددرصد طبیعی هستند ، استفاده کنید ... به جاي آن از پارچه هاي پنبه اي ، کتان و 
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حاال قطعه ي پارچه اي یا . باالي قطعه ي مقوایی خود را با یک الیه چسب مایع بپوشانید .  4

  . کاغذي آماده شده ي مرحله ي قبل را به باالي ماوس پد خود بچسبانید 
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چین و چروك هاي سطح آن تمامی . با دقت لبه هاي اضافه را به پشت ماوس پد بچسبانید .  5

  . گوشه اي بگذارید تا خشک شود  آن را. را صاف کنید 
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این کار ضروري نیست اما می . در صورت نیاز براي لبه هاي آن از منگنه استفاده کنید .  6

  . تواند باز نشدن لبه هاي ماوس پد شما را تضمین کند 

  

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


٧ 
 

  
  .اگر دوست دارید ماوس پد خود را تزیین کنید .  7
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  تصویر و یا آرم ماوس پد : خش دوم ب

  

  
یک ورق فوم که لغزنده .   1ساخت پایه براي ماوس پد همانند روش اشاره شده در مرحله .  1

  . نباشد به عنوان پایه به ماوس پد اضافه کنید 
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براي این کار می . یک تصویر و یا آرم مناسبی براي قسمت باالي ماوس خود پیدا کنید .  2

همچنین می . ر موردعالقه ي خود را چاپ کنید یتوانید یک طرح زیبا نقاشی کنید و یا یک تصو
  . توانید در مجالت  تصویر موردنظر خود را جست و جو کنید 

تمامی تصاویري انتخابی باید با ماوس پد هم اندازه باشند یا بتوان آنها را به اندازه ماوس پد 
  . برش داد 

اگر می خواهید از تصویري استفاده کنید که تمامی سطح ماوس پد شما را پوشش نمی دهد ، 
  . از تکه اي کاغذ رنگی به عنوان پس زمینه ماوس پد استفاده کرده و روي آن بچسبانید 

از هر چیزي که باعث می شود در سطح ماوس پد برآمدگی ایجاد کند و یا در حرکت ماوس 
  . یجاد کند ، استفاده نکنید بر روي آن اختاللی ا
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اندازه ي آن باید به همان اندازه ي ماوس پد . یک تکه کاغذ شفاف چسبی را برش دهید .  3

دهد در سرتاسر سطح این کاغذ به ماوس اجازه می . نیم سانتیمتر بیشتر  باشد به اضافه ي دو و
  . آن را برش دهید .  ماوس پد به راحتی جا به جا شود 
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دقت کنید که تا و یا . برآمدگی هاي ایجاد شده روي سطح کاغذ شفاف را از بین ببرید .  4

  . لبه هاي اضافی را به پشت ماوس پد تا کنید تا محکم تر شود . چروك نشود 
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  . از آن استفاده کنید . حاال ماوس پد شما آماده است . تمام .  5
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