استفاده از رنگ ها و لوازم اولیه طبیعی یکی از ترند های جدید و پرطرفدار در طراحی داخلی و دکوراسیون
است .روش های زیادی وجود دارد که این ترند و مقداری از طبیعت را وارد خانه خودتان بکنید .میتوانید از
چوب ،گل و رنگهای خاکی و خنثی استفاده کنید .در این مقاله روش خانگی ساختن برگ درخت نخل که یکی
از ترند های پراستفاده در طراحی داخلی است را آموزش بدهیم .این روش بسیار ساده است و لوازمی که در آن
به کار میروند بسیار در دسترس و ارزانقیمت هستند .اگر دوست دارید این ترند جذاب دکوراسیون را امتحان
کنید مقاله زیر را بخوانید.

لوازم موردنیاز برای ساختن برگ نخل
کاغذ کرافت
الگو برگ نخل
مداد
قیچی
چسب نواری
چسب مایع
قیچی

آموزش ساخت برگ نخل با کاغذ کرافت
برای شروع یک الگو درست مثل عکس زیر بکشید تا با استفاده از آن بهراحتی هر تعداد برگ نخل که
میخواهید را در اندازههای یکسان درست کنید .اندازه برگها به خودتان بستگی دارد اما شکلش باید بر اساس
الگو زیر باشد.

بعدازاینکه با مداد الگو را کشیدید با قیچی بهراحتی میتوانید آن را ببرید .حتی میتوانید چند کاغذ را رویهم
بزارید تا سریعتر این کار را انجام دهید.

حاال باید این برگ را مثل عکس زیر از وسط نصف کنید.

بعد برگ را کامالً درست کنید و از وسط شروع کنید تا یک بادبزن یا اکاردیون درست مثل وقتیکه در بچگی
درست میکردید بسازید .سعی کنید اندازهی هر تا یکسان باشد تا برگ نخل جلوه بهتری داشته باشد.

بعدازاینکه یک سمت را کامالً تا کردید ،دوباره از وسط شروع کن و دقیقاً همان کار با سمت دیگر تکرار کنید.

قسمتهای تا شده زیر برگ را به هم وصل کنید و با یک چسب نواری به هم بچسبانید(بهتر است از چسب
نواری قهوهای یا کرافت استفاده کنید اما چسب نواری بیرنگ معمولی هم کافی است) .بهتر است کمی
قسمتهای تا شده باالی برگ را از هم بازکنید تا بیشتر شبیه یک برگ واقعی شوند.

اگر دوست دارید برگ نخلتان دندانهدار باشد میتواند روی هر قیمت تا شده را بهصورت مثلثی ببرید .اگر این
کار را قبل از چسب زدن پایین برگ انجام دهید راحتتر است .و بعد باید چوب یا شاخهای که انتخاب کردید را
با چسب به وسط برگ بچسبانید.

این برگهای ساختهشده با کاغذ کرافت را میتوانید به شکلهای متنوعی در دکور خانه استفاده کنید .میتوانید
آنها را آویزان کنید ،داخل گلدان قرار دهید یا روی میز بزارید.

