
 

 

 ساک دستی کاغذیساخت 

بسیاری از شرکت ها برای تبلیغات برند خود از ساک دستی کاغذی استفاده می کنند. با چاپ طرح و رنگ هایی که مختص 

وزها رواج استفاده از ساک دستی کاغذی این ربرند شرکت شان است، ساک دستی را چاپ و به دست مشتری می رسانند. 

تا  حمل کاالهای زیادی می توان از آن استفاده کرد و آن را جایگزین کیسه های پالستیکی کردزیادی پیدا کرده است و برای 

. اما در این مطلب می خواهیم درباره ساخت ساک دستی کاغذی در منزل به حفظ محیط زیست هم کمکی کرده باشیم

ی را بررسی کنیم و در نهایت یکی از آن ها را صحبت کنیم. با ما تا پایان این مقاله همراه باشید تا انواع الگو های ساک دست

 بسازیم.

برای ساخت کاغذ دستی، باید از کاغذ ضخیم استفاده کنید. کاغذ کرافت با گرماژ باال، کاغذ های مقوایی و یا کاغذ های برنجی 

 ضخیم می توانند انتخاب مناسبی باشند.

اندازه ها را می توانید مطابق دلخواهتان  ت کردن انتخاب کنید.از میان الگوهایی که در پایین آمده است، یکی را برای درس

 تغییر دهید.

 

 



 

 

 

 سپس از یک خط کش استفاده کنید تا خط چین ها را به راحتی بتوان تا زد.

 خط چین ها که در شکل مشخص است را تا زده و از چسب مایع استفاده کنید تا لبه کار ها را به هم بچسبانید.

 قسمت زیر ساک دستی و قسمت باالی ساک دستی هم باید مطابق شکل چسب زده شوند و به هم بچسبند. 

تصویری که در زیر می بینید، نمونه کار ساخته شده از الگوی اول است و با تغییر سایز می توانید آن را به شکل مستطیل یا 

 مربه دربیاورید.

 

گر تفاوت دارند و شکل های متفاوتی از ساک دستی را به وجود می آورند پس قبل از الگوهایی که در باال آمده است، با یکدی

 این که شروع به کار کنید، حتما از مدلی که می خواهید درست کنید مطمئن شوید.

وع مدل اول و دوم دسته به همراه ساک دستی ساخته می شود اما در مدل سوم می توانید باالی مقوا را پانچ کنید و از هر ن

حتما از جنس مناسب  بندی که می خواهید استفاده کنید. معموال از بند های کنفی، کاغذی، حصیری و... استفاده می شود.



 

 

برای ساخت ساک دستی استفاده کنید تا پس از استفاده مشکلی برای آن به وجود نیاید. می توانید از دو مقوا با دو رنگ هم 

 خارج آن رنگ دیگری باشد و جلوه بهتری به ساک شما بدهد.استفاده کنید که داخل آن یک رنگ و 

در ادامه می توانید نمونه های ساک دستی کاغذی که توسط مجموعه تورنگ چاپ، تولید و چاپ شده است را ببینید.

 

 

 


