
گل ُای رًگارًگ ّ گیاُاى رًّسٍ ُویشَ زر گلساى آّیش سیباتز هی شًْس. البتَ شکل ذْز گلساى ُن تاثییز 

سیازی زر جذابیت بصزی ایي تزکیب زارز. با یک تکَ پارچَ کٌفی ّ ًد کٌفی شوا هی تْاًیس بَ راحتی 

ی است کَ ًگاُی بَ قیوت ُای یک گلساى آّیش پالستیکی را بَ یک ّسیلَ تشئیٌی سیبا تبسیل کٌیس. فقط کاف

زقیقَ ای ارساى ّ هقزّى بَ صزفَ  51آّیش گلساى کٌفی ّ هکزّهَ بافی بیٌساسیس تا ببیٌیس چقسر ایي رّش 

 است.

 

. با گلساى آّیش هی تْاًیس هی تْاًس زکْری ذیلی ذْبی باشساضافَ کززى گلساى آّیش سقفی بَ باغچَ یا ذاًَ 

یکی اس هشیت ُای ساذت ط ّ حتی آشپشذاًَ را تشئیي کٌیس. حیا زیْار ُای ًززٍ ُا، بالکي، ایْاى ذاًَ،

 با استفازٍ اس ًد ذْاٌُس بْز.زر اهاى  حلشّىآّیش ایي است کَ گیاُاى شوا اس شز حیْاًاتی هثل هْش یا 

  کٌفی ّ پارچَ کٌفی هی تْاًیس ُز گلساًی را تغییز زُیس ّ یک جا گلساًی ارساى بساسیس.

 

ی ساذت آّیش گلساىلْاسم هْرز ًیاس بزا  

 قیچی

 پارچَ کٌفی

 ًد کٌفی

 گلساى آّیش پالستیکی ارساى

 

 آهْسش ساذت گلساى آّیش



 

 قسم اّل

 

جسا  تٌس ّبَ آراهی آّیش را اس گلساى پالستیکی جسا کٌیس. ایي آّیش ُا هعوْال با یک گیزٍ بَ گلساى ّصل ُس

  سین چیي ایي کار را اًجام زُیس. کززًشاى آساى است اها اگز ًیاس بْز با کوک قیچی یا

 

 قسم زّم

 

 پارچَ کٌفی را زّر گلساى بپیچیس ّ اگز ًیاس بْز قسوت ُایی را تا بشًیس تا بَ شکل زلرْاٍ ذْزتاى بزسیس.



 

 قسم سْم

 

حاال ًد کٌفی را کاهال زّر گلساى بپیچیس تا با استفازٍ اس آى پارچَ کٌفی زر جای ذْزش هحکن شْز. بعس اس 

 ایٌکَ یک گزٍ هحکن سزیس قسوت اضافَ ًد کٌفی را با قیچی ببزیس.

 

 قسم چِارم

 



یس ّ اس ُن اًساسٍ اس ًد  کٌفی را قیچی کٌ )بز اساص تعساز آّیش ایي عسز هی تْاًس بیشتز شْز( زّ تکَ

ّ ًد کٌفی را زّر آى گزٍ بشًیس. ایي کار را  ستیکی گلساى بْز استفازٍ کٌیس سْراخ ُایی کَ بزای آّیش پال

ًصب شًْس. آّیشُای گلساى اًقسر تکزار کٌیس تا توام  

 

زقیقَ آهازٍ هی شْز ّ هی تْاًیس گل ّ گیاٍ  51بعس اس توام کززى توام ایي هزاحل گلساى آّیش کٌفی شوا سیز 

 ُای هحبْبتاى را زر آى بکاریس.


