
 

 کریسمس تزئینیلوازم پرینت سه بعدی 

 

پرینتر سه لوازم دکوری کریسمس از فروشگاه ها، به راحتی می توانید با استفاده از یک  خرید جای بهامروزه 

پرینت سه بعدی گزینه ای مقرون به صرفه  طرح های دلخواهتان را به قطعات فیزیکی واقعی تبدیل کنید. بعدی

در این مقاله  سازد.را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم می  ای است که امکان ساخت هر وسیله و یا هر ایده

شما می توانید این . آورده شده اند با قابلیت پرینت سه بعدی برخی از کاربردی ترین لوازم تزئینی کریسمس

شرکت های ارائه دهنده خدمات پرینت سه  ازبسازید و یا دستگاه پرینتر سه بعدی یک طرح ها را با استفاده از 

 . کمک بگیریدبعدی 

 بعدی گوی های درخت کریسمس پرینت سه

گوی . هستند کالسیک انتخاب یک ها گوی که است بدیهی ،رسد می کریسمس درخت تزئین به نوبت وقتی

سازی می  سفارشیو قابل  گرافیکی زیبا،یک مدل گوی بسیار  مشاهده می کنیدزیر در شکل  کریسمسی که
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مورد استفاده  پرینت سه بعدیماده  و ه اندشد ایجاد Cura با استفاده از نرم افزار پشتیبانیباشد. ساختار های 

 می باشد. PETGفیالمنت 

 

 ادن هدیهدقرار  این مدل تو خالی می باشد و امکان قابل مشاهده است. شکل زیر درع دیگری از این گوی ها نو

 در آن وجود دارد.

 

https://idesign3d.ir/3d-printing-materials/


 

 پرینت سه بعدی انواع آویز های درخت کریسمس

را  کریسمس درخت تزئین رایب پرینت سه بعدی قابل مختلف آالت زیور شش از ای مجموعهشکل زیر  در

-DCD به نام ایتالیایی ی و تولیدطراح یک شرکت توسط ظریف و شیک تزئینات این. مشاهده می کنید

Design از این زیور آالت را می توانید به راحتی پرینت، و با استفاده از روبان های کوتاه. ندا شده ساخته 

 .کنید آویزان درخت های شاخه

 

 پرینت سه بعدی عینک طرح کریسمس

ژی اما این آیتم ها به راحتی با استفاده از تکنولو رح هایی را به سختی میتوان در فروشگاه ها یافت.طچنین 

 قابل ساخت می باشند. استفاده به عنوان اکسسوریجهت تزئین درخت یا  پرینت سه بعدی
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 پرینت سه بعدی دانه برف کریسمس

برای دانه برف را نشان می دهد (  : Do it yourselfخودت انجام بده) DIY تصویر زیر یک الگوی هوشمندانه 

فرایند اتصال اجزای اجزای مختلف آن را به هم متصل کنید.  ،سه بعدی پرینتکه باید پس از اتمام عملیات 

 تشکیل دهنده این دانه برفی به نوبه خود می تواند هیجان انگیز باشد.

 

 .ارائه داد بعدی سه پرینت قابل برف دانه سه بعدی طرح میلیارد یک از بیش می توان ها الگوریتم از استفاده با

 دیگری از دانه برف پرینت سه بعدی شده را در شکل زیر می بینید.های نمونه 
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 پرینت سه بعدی گوزن کریسمس

ینت نه از پرک نمود. در شکل زیر ینانواع مختلفی از گوزن بابانوئل برای کریسمس قابل پرینت سه بعدی می باش

 کیت د ازنت بایپس از اتمام عملیات پری وسه بعدی گوزن را میبینید که اجزا به صورت مسطح پرینت شده اند 

 جدا، و مطابق دستورالعمل به یکدیگر متصل شوند. 

 

ه سینت رپرا در شکل زیر می بینید که بصورت یک قطعه واحد  نمونه دیگری از گوزن پرینت سه بعدی شده

 بعدی شده است.

 



 

 پرینت سه بعدی ستاره درخت کریسمس

ستاره درخت کریسمس برای اتمام تزئینات در باالی آن قرار  که است مهم کریسمس، درخت تزئین از پس

در اندازه  رنگ دیگر و سفید و یا هرزرد،  های پرینت سه بعدی فیالمنتاین ستاره به راحتی با استفاده از بگیرد. 

 ه شما قابل پرینت است. ادلخو

 

 پرینت سه بعدی گوی برفی 

 پایهشما به راحتی می توانید . شود می یافت ها خانهاغلب  در که است تزئینی عنصر یک معروف برفی گوی

 پایه این سپس. کنید پرینت چاپگر سه بعدیبا استفاده از یک  است کوچک دهکده یک شامل که را برفی گوی

  می توان زیر یک شیشه خالی قرار داد و به آن مؤلفه های درخشانی که برای تزئین به کار می روند افزود. را
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 راغ های تزئینی کریسمسچپرینت سه بعدی 

 و شمالی گوزن سر ،کریسمس کاله مانند زیبا تزئینیچراغ  مورد چند Dayoung Chung ی به نامطراح

شده دارای یک سوراخ جهت قرار  پرینت سه بعدیآیتم های  این همه .است کرده طراحی کریسمس درخت

 هستند.  اهریسه یا  LED گیری المپ

–––––
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