
از قیف  قبل از آموزش ساختن قیف در خانه بهتر است اول انواع قیف خامه زنی را مرور کنیم. انواع مختلفی

کاغذی و  یچند بار مصرف، قیف ها ییکبار مصرف، قیف ها یقیف هاقنادی در بازار موجود است که شامل 

دارند. قیف خامه زنی در فروشگاه لوازم  ساده و یکسانی یاستفادهطرز  تقریباً هاآناز  هرکدامو  شوندمیغیره 

کنید. البته  پیدارا در سوپر مارکت ها  هاآن توانیدنمی احتماالًو  شوندمیپیدا  خانگیلوازمقنادی یا فروشگاه 

سفارش آنالین است. روزهارایج خرید این  هایروشیکی از   

 

 قیف خامه زنی چند بار مصرف

 هستند استرپلیاز جنس، کرباس، برزنت، نخ یا  ایپارچهخامه زنی  یهاقیف  معموالًچند بار مصرف  یقیف ها

در ماشین  وشوشستقابل  ایپارچهقنادی  یپالستیکی داخلشان دارند. بعضی از قیف ها یالیهکه یک 

دفعات بسیار زیادی از آن استفاده  توانمیاز قیف خامه زنی پارچه خوب مراقبت شود  اگرهستند.  شوییلباس

.کرد  

 

 قیف خامه زنی یک بار مصرف

از جنس پالستیک و نایلون است و باید بدون اتصال دهنده از آن استفاده  معموالًقیف خامه زنی یکبار مصرف 

 کندمی ترآسانتمیز کردن را  یپروسهقنادی باید بعد از هر بار استفاده دور ریخته شود که  یشود. این قیف ها

.ودشنمیزیادی صرفشان  یهزینهارند قیمت کمی هم د کهازآنجاییو   

 

 قیف خامه زنی کاغذی

ید در توانمیرا خودتان هم  و این قیف ها شودمیقیف خامه زنی کاغذی از کاغذ مومی یا کاغذ روغنی ساخته 

 نیست. یکی استفادهقابلن را دور انداخت چون دیگر آاده از قیف خامه زنی کاغذی باید خانه بسازید. بعد از استف

 خواهیدمید بر اساس اندازه و مقداری که توانمیساختن قیف خامه زنی کاغذی این است که  هایمزیتاز 

یک قاشق( قیف خامه زنی دلخواهتان را بسازید. یاندازهبه)حتی   

 

 قیف خامه زنی پالستیکی



 عنوانبهه ی پالستیکی ید از یک کیستوانمیدر خانه ندارید همیشه  استفادهقابلاگر قیف خامه زنی یا کاغذ 

کیسه پالستیکی را با قیچی ببرید و مثل قیف  هایگوشهیکی از  کافی استقیف قنادی استفاده کنید. فقط 

معمولی مثل نوشتن یک جمله روی کیک را انجام دهید اما  کارهایید توانمی. با این روش پرکنیدمعمولی آن را 

.آینددرنمیز آب با این روش خوب ا ترایحرفهبرای تزئینات   

 

 چگونه در خانه قیف خامه زنی بسازیم؟

خامه زنی کاغذی بسیار راحت است و برای کار با مقدار کمی از خامه یا خامه های رنگی  یساختن قیف ها

متفاوت بر اساس نیاز ساخت و برای ساختن خطوط  هایاندازهدر  توانمیقیف کاغذی را بسیار کاربردی است. 

مناسب است. برای شروع ساخت قیف باید یک تکه کاغذ مثلثی روغنی داشته  تزئینات کیک مختلف و ترمیم

ی روغنی را به صورت مثلثی خریداری کنید یا یک مربع را به صورت مورب نصف کنید کاغذهاید توانمیباشید. 

انه بسازید.ید یک قیف خامه زنی کاغذی در ختوانمیو از وسط قیچی کنید. با دنبال کردن مراحل زیر   

 

کاغذ روغنی مثلثی را طوری در دست بگیرید که ضلع بزرگ در سمت مخالف شما و هر ضلع کوچک  (1

 شما قرار بگیرد نوک تیز مثلث به سمت شما باشد. یکدستدر 

با دست راستتان انتهای چپ ضلع بزرگ مثلث را بگیرید و آن را بچرخانید تا به نوک مثلث که به سمت  (2

 شکل یک قیف تشکیل شود.شما است برسد و 

و با دست چپتان انتهای سمت راست ضلع بزرگ را بگیرید و  داریدنگه همرویحاال دو نوک مثلث را  (3

ک تا مطمئن شوید تا نو بچرخانیدساختید بپیچید. بهتر است قیف را کمی  قبالًدور شکل قیفی که 

 .اندقرارگرفته همروی کامالً هاضلع

قرار گرفتند، نوک کاغذی که داخل قیف هست را به سمت چپ بکشید تا  همروی هانوکتمام  وقتی (4

به چپ از مرکز دور باشد. حاال نوک کاغذ بیرونی را به سمت راست بکشید  مترسانتی 3 تقریباًجایی که 

 به سمت راست مرکز باشد. مترسانتیسه  تقریباًتا جایی که 

 مالًکابسته شود و اگر نوک قیف  کامالًخامه زنی  تا نوک قیف شودمیباعث  هاضلعجا به جا کردن این  (5

 ی کاغذ را جا به جا کنید.هانوکبسته نشد باید کمی به سمت راست و چپ 

 رد شوندگ کامالًرا از باال به سمت داخل تا بزنید تا  کاغذها یاضافهبسته شد  کامالًنوک قیف  بعدازاینکه (6

زنی را به یک تکه چسب نواری محکم کنید و در آخر ید قیمت بیرونی قیف خامه توانمیاگر نیاز بود  (7

 ید از آن مثل هر قیف قنادی دیگری استفاده کنید.توانمیقیف خامه زنی کاغذی شما آماده است و 
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