
در هر نوع جشن یا  تقریباًگل ها مختلف مناسب است و  هایموقعیتکادوهایی است که برای  ازجملهدسته گل 

در ادبیات و هنر سمبل و نماد  تنهانهحضور دارند. در فرهنگ ایرانی ها گل جایگاه خاصی دارد و اداری زع

. شودمیهم بسیار استفاده  هاانسانندگی روزمره مختلف است بلکه در ز هایویژگی  

عزاداری هم  هایمراسمو... هدیه خوبی هستند و در  خواستگارییی مثل تولد، ولنتاین، گل ها در مناسبت ها

زنبق، شیپوری،  ارکیده، مثل سفید رنگی که با گل ها شودمیاز دسته گل، تاج گل و سبد گل استفاده  معموالً

. اندشدهتزئین رز، میخک   

قسمت تزئین کردن گل ها است که زیبایی گل های کنار هم را چند  ترینجذابکاغذ کشی دسته گل یکی از 

بصری زیبا باشد و مفهوم  ازلحاظدسته گل  شودمیازم مناسب باعث با لو هاآنو پیچیدن  آراییگل. کندمیبرابر 

مجلس ختم مفهوم یک دسته گل رمانتیک با یک دسته گل  مثالعنوانبهخاصی را به مخاطب منتقل کند. 

. شودمیمتفاوتی پیچیده  هایروشبا  درنتیجهمتفاوتی دارد   

رنگی، کاغذ کادو، ربان، تلق و... استفاده  کاغذهایاز  معموالً برای کاغذ کشی، پیچیدن و تزئین دسته گل

در  توانیدمیهم برای بسته بندی دسته گل وجود دارد. شما حتی  روزتریبهو  جدیدتر هایروشاما  شودمی

و تزئین کنید. برای این  بپیچید راحتیبههای اینترنتی  آموزشخالقانه و  ایده هایخانه گل ها را با استفاده از 

 یدتوانمیکار هم نیازی نیست که لوازم خاصی داشته باشید گاهی با کاغذ روزنامه، کاغذ کرافت، کاغذ مومی و... 

و زیباترین دسته گل را برای خودتان یا عزیزانتان بسازید. را انجام دهید آراییگلدر خانه بهترین   

خانگی استفاده از پارچه کنفی است. پارچه  های گلدانیکی از ترند های جدید در تزئین دسته گل عروس و 

. در این مقاله به شما آموزش شودمیهنری استفاده  هایپروژهکادویی کنفی در تزئین بسته بندی و بسیاری از 

.که چگونه با استفاده از کنف دسته گلی زیبا بسازید دهیممی  

 

 روش اول 

دی دسته گل با پارچه کنفی فقط کافی است که از پارچه کنفی مثل هر کاغذ دیگری در این روش بسته بن

نفی به سلیقه خودتان ببندید. این روش بپیچید و بعد آن را با یک ربان یا نخ ک کنید و گل ها را در آناستفاده 

کم دسته گلی زیبا بسازید. پارچه زمان کوتاه و با امکانات تا در  کندیمساده تزئین دسته گل به شما کمک 

 هایپروژهکردن است و به همین دلیل در بسیاری از  تزئیناکسسوری زیبایی برای گل آرایی و  تنهاییبهکنفی 

. شودمیهنری یا بسته بندی دیگر هم استفاده   



 

 

 روش دوم

است.  عروساین روش پیچیدن دسته گل ساده و مینیمال یکی از جدیدترین ترند های بسته بندی دسته گل 

در این در این روش باید یک تکه پارچه کنفی را دور ساقه گل ها بپیچید و آن را با چسب یا نخ محکم کنید. 

.آیندمیاز بسته بندی دسته گل است زیرا گل ها بیشتر به چشم  ترمهمیی روش گل آرا  

 

 

 روش سوم

 توانیدمی. شما آیندمیگل ها بیشتر به چشم است و  ترمهمدر اینجا هم درست مثل روش قبلی گل آرایی 

بر اساس سلیقه خودتان  توانیدمیاستفاده از پارچه کنفی ساقه گل ها را با نخ کنفی ببندید. در این روش  جایبه

یا حتی کل ساقه را با نخ کنفی بپوشانید. اهیدخومیرا که  هاساقههر مقدار از   



 

 

 

 

 


