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 .یکی از لوازم التحریرهای پرکاربرد و البته جذاب می باشد ماژیک

 راهنمای نقاشی در بازار وجود دارد. در این مقاله یک ماژیک امروزه انواع مختلفی از

در اختیار شما قرار داده می شود که برای خرید اطالعات خوبی در  اینترنتی خرید

 .اختیارتان می گذارد

این  از این ابزار می توان برای نقاشی نمودن، رنگ آمیزی، هایالیت کردن و مواردی از

 .قبیل استفاده نمود

از همین رو هر اندازه در انتخاب آن سختگیرانه تر عمل نمایید، می توانید گزینه کاربردی 

 .بهتری را خریداری کنید

 شیک اینترنتی خرید با دست خوش و روان خودکار مدل ۲۵ مطالعه: پیشنهاد

 مروری سریع بر پیشینه ماژیک رنگی

ها به طور سنتی ابزاری خاص بودند که عمدتاً توسط  مارکر های نه چندان دور،در سال

 .شدندطراحان گرافیک و هنرمندان استفاده می

 .اما با گذشت زمان بسیاری از هنرمندان به صورت جدی به این لوازم التحریر نگاه نمودند

زیرا آنها طیف باورنکردنی از رنگ های زنده را ارائه می دهند که با آن می توان آثار 

 .هنری زنده تولید کرد

تر و های خود را رنگارنگخواهد پروژهبرای هر کسی که می فانتزی ماژیک

 !انگیزتر کند، بهترین گزینه هنری استهیجان

که بتوان به کمک آن بر روی تخته ها بارها نوشت و  ارزان برد وایت ماژیک خرید برای

پاک کرد، الزم است گزینه های مختلفی را در نظر گرفت. در زیر به این موارد اشاره شده 

 .است

 اینترنتی خرید با پرفروش و ارزان آبرنگ مدل ۲۵ مطالعه: پیشنهاد
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 نکات مهم و تاثیرگذار در خرید و قیمت ماژیک

 شکل و فرم 

برندهای مختلف اشکال و اندازه های متفاوتی را ارائه می دهند، اما انتخاب شکل بر عهده 

 .شما است

استفاده از مواردی که نوک گلوله ای دارند معموالً برای مبتدیان آسان است زیرا کنترل آنها 

 .راحت تر است

گزینه ها دقیق ممکن است به اندازه سایر  نقاشی ماژیک انواع با این حال، این مورد از

 .نباشد یا باعث سایه اندازی زیادی بر روی کاغذ ها شود

 .های ظریف هستندآنها دارای نوک های متفاوتی از نوک های پهن گرفته تا نوک

 .بنابراین طیف خوبی از خطوط با عرض های مختلف را ارائه می دهند

یک انتخاب شخصی است، اما مانند بسیاری از لوازم التحریر های دیگر، خرید این مورد 

 .بنابراین ممکن است هر نوع نوکی ترجیح داده شود

این است که تصمیم بگیرید چه نوع نوک  مارکر یک راه خوب برای شروع کار با

 .دهیدخودکاری را ترجیح می

 .گذاردآمیزی تأثیر میاین امر بر میزان نرمی حرکت آن بر روی کاغذ در حین رنگ

 نوک قلم مویی 

 .استفاده کرده اید؟ آنها متنوع ترین نوع قلم هستند ماژیک به حال از نوک برسی برایآیا تا 

 .توان برای کشیدن خط های نازک استفاده کردهای قلم مویی را می ماژیک

دهد قلم مو خود این مورد برای کشیدن جزئیات عالی است و همچنین به کاربران اجازه می

های متغیر ایجاد کنند که خالقیت آنها را به رخ را صاف کنند و فضاهای بزرگ با عرض

 !کشدمی
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 نوک اسکنه 

های همه کاره وجود دارد که می تواند برای اهداف مختلف مورد  ماژیک نوک اسکنه در

 .اده قرار گیرداستف

این مورد در بین موارد موجود در بازار بسیار رایج است. لذا این توانایی را دارد که رنگ 

های زیادی را با سمت پهن و صاف خود پخش نماید یا با انتهای نوک تیز خود خطوط 

 .ظریفی را ایجاد کند

از آن برای  نوک ریز دارای نقطه بسیار ظریفی است و به همین دلیل می توان مارکر

کشیدن جزئیات ظریف و الگوبرداری استفاده کرد، اما استفاده از آن بر روی بلوک های 

 .بزرگ رنگی کاربردی نیست

 نوک گلوله 

 ماژیک قیمت . تر رایج استهای ارزان ماژیک نوک گلوله ای در بسیاری از مجموعه

 .های فوق به مراتب کمتر از سایرین می باشد رنگی

دکان و افرادی که در آغاز فعالیت قرار دارند، می توانید از این گزینه ها لذا برای کو

 .استفاده نمایید

 :الزم است تا به موارد زیر دقت داشته باشید ماژیک به صورت کلی برای خرید

گزینه انتخابی شما خوش دست باشد. به عبارت دیگر بتوانید به راحتی با آن هر نوع  .1

 .بکشیدطرح و شکل مد نظر خود را 

نباید به چشمان شما آسیبی وارد نماید. از همین رو توصیه می شود؛  ماژیک رنگ .2

 .گزینه هایی را انتخاب نمایید که خوش رنگ باشند و باعث اذیت شدن چشم نشوند

 .قطر نوشتار خوبی داشته باشند. به عبارت دیگر بسیار پهن یا بسیار باریک ننویسند .3

ها باید در زمان اندکی خشک شود. از همین رو توصیه می گردد تا  ماژیک جوهر .4

 .قبل از خرید آنها را بررسی نموده و زمان خشک شدن جوهر را اندازه گیری نمایید
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جوهر شما باید کامال پررنگ باشد. این مورد برای گزینه های وایت برد دارای  .5

که بتوان به راحتی آن را اهمیت باالیی است. جوهر شما باید تا حدی پر رنگ باشد 

 .از فاصله دور مشاهده کرد

 اینترنتی خرید + برتر و تباکیفی گچی پاستل مدل 90 مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با ساختار انواع ماژیک ها

ها دارای پایه الکل یا آب هستند که همه چیز از هزینه ها گرفته تا ترکیب پذیری و  ماژیک

 :دوام را تحت تأثیر قرار می دهند. در زیر نگاهی دقیق تر به دو نوع مختلف آنها شده است

 ماژیک های هنری مبتنی بر آب

به طور کلی بسیار ارزان هستند و از آنها می توان برای هر نوع فعالیتی استفاده  .1

 .نمود

 .رنگ های کمتری از آنان در بازار موجود است .2

 .اغلب یکبار مصرف می باشند .3

 .مقاومت آنها در برابر محو شدن کم است .4

 .ممکن است خشک شدن آنها بیشتر طول بکشد .5

 .بدون بو و دارای بو .6

 .دسترس هستندبه راحتی در  .7

 .های آبرنگی می توانند باعث تاب برداشتن کاغذ شوند ماژیک .8

 ماژیک های هنری مبتنی بر الکل

 .معموالً بسیار گران تر هستند اما ارزش هزینه اضافی را دارند .1

 .رنگ های بیشتری از آنها در بازار موجود است .2

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%84-%da%af%da%86%db%8c/
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ویض دارند )در دراز اکثرا از جوهر قابل شارژ استفاده می کنند و نوک های قابل تع .3

 .(مدت در هزینه صرفه جویی می کنند

 .مقاومت خوب در برابر محو شدن از خود نشان می دهند .4

 .سریع خشک می شوند .5

 .آنها می توانند بوی بدی داشته باشند .6

 .در اکثر فروشگاه های لوازم هنری موجود هستند .7

 ماژیک های هنری دو طرفه

های دو  ماژیک کنون در بازار وجود دارند،بهترین نمونه ها در بین مواردی که ا .1

 .طرفه می باشند

در این موارد مخزن مرکزی جریان ثابتی را در اختیار شما قرار می دهد در حالی  .2

 .که دو نوک شما امکان تطبیق پذیری خوبی را فراهم می کنند

 نوک نوک قلم مویی و نوک اسکنه در بین گزینه های موجود رایج هستند. این نوع .3

امکان رسم جزئیات دقیق و همچنین توانایی پر کردن فضاهای بزرگ را امکان  ها

 .پذیر می کنند

 


