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 دست ها 
ست را دبرای طراحی دست بهتر است ابتدا آن را به دو بخش کف دست و سپس انگشتان جدا کنید. ابتدا کف 

ییات طراحی و سپس انگستان را اول بصورت استوانه های ساده چسبیده به کف دست طراحی و سپس وارد جز

د. طرا را در دست ندارد شروع کنی طراح آزمایشی را با طراحی دست دیگر خود که مداد راآن شوید. اول یک 

ات در طراحی تناسب با خط خطی کرده کف دست و انگشتان را بصورت لوله های استوانه ای مشخص کنید.

باشد. به ابعاد انگشت ها و ریزبین باشید بطور تقریبی طول انگشت میانی مساوی با طول قد کف دست می

ت و همین تناسباتشان با هم و با کف دست دقت کنید. فراموش نکنید نکته مهم در طراحی رعایت تناسبات اس

 شود.رسید طرح شما می امر سبب واقعی بنظر

ه به یک کدر مراحل ابتدایی طراحی کمرنگ طراحی کنید و چندین خط را می توانید روی هم بکشید تا زمانی 

ت خود را ید. هنوز فرصت برای تغییرات هسخط مورد نظر خود برسید و آن را با حزییات بیشتری پررنگتر کن

د قبولتان بود حاال اعمال تغییرات به خود بدهید. بعداز اینکه طراحی کلی دست مورآزاد بگذارید و آزادانه اجازه 

هیچ چیز  ت انگشت ها، چین و چروک ها، برجستگی ها و فرورفتگی ها را ترسیم کنید.با دقت در تمام جزییا

بکشید  3آ برای این منظور فراموش نکنید که بهتر است دست خود را بزرگ و در صفحهرا از قلم نیاندازید. 

شود ته میدر پایین نمونه طراحی چند دست گذاش داشته باشد. 4عادی نزدیک به آطوری که خود دست حداقل اب

 نید.کبا دقت آنها را مطالعه کنید و سعی کنید از نوع قلم زنی و طراحی آن در کار خود الگوبرداری 
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 پنج عدد طراحی دست در حالت های متفاوت تمرین این هفته:

 

سه عدد طراحی  ،مل در حالت های متفاوتطراحی خطی پنج عدد فیگور کاتمرین نهایی برای پایان ترم:

 .دست و سه عدد طراحی خطی پا در حالت های متفاوت

ت و فقط کمی هاشور برای نشان دادن تیرگی و روشنی کفایت نیازمند سایه روشن زیاد نیسالزاما  )طراحی ها

های انجام گرفته توسط شما درطول ه پایان ترم هستند، عالوه برآن طراحیکند. طراحی های نهایی مالک نمرمی

 شود.(ترم نیز بعنوان فعالیت جانبی دانشجو در طول ترم درنظر گرفته می
 


