
 چگونه با کاغذ مومی کاردستی بسازیم؟

از کاغذ  کاربردهای زیادی در صنعت بسته بندی، شیرینی پزی و خانه دارد. عالوه بر این کاربردهاکاغذ مومی 

در مورد ساخت برچسب با کاغذ  حالتابهکه  شودمیمومی در کاردستی ها و پروژه های خالقانه زیادی استفاده 

رای ساخت کاردستی و یک اثر هنری با استفاده از یک ایده خالقانه ب خواهیممیمومی حرف زدیم. در این مقاله 

خالقانه بسته آسان و با استفاده از این کاردستی  توانیدمیکاغذ مومی و مداد شمعی به شما بدهیم. شما حتی 

باید یاد بگیرید کاغذ مومی رنگی بسازید. هر چیزیو زیباتر کنید اما قبل از  ترخالقانهن را ابندی های خودت  

 

ساخت کاردستی موردنیازوسایل   

 

 کاغذ مومی

 مداد شمعی

کوچک مدادتراش  

 اتو و حوله قدیمی

ایقهوهکاغذ کرافت   

 

 آموزش ساخت کاغذ مومی رنگی



کار پاره کردن  ترینراحتمارک های کاغذی دورش را جدا کنید.  یهمهاز قبل آماده کنید و  مداد شمعی ها را

در  کنید را کنار بزارید تااستفاده  خواهیدمیکه  هاییرنگ هر کاغذ با استفاده از یک جسم تیز مثل چاقو است.

استفاده کنید. هاآنبعدی از  هایمرحله  

 

. کاغذ مومی که انتخاب کردید را از وسط تا کنید تا یک آماده کنید خواهیدمیکه  ایاندازهکاغذ مومی را در هر 

غذ کرافت قرار دهید.و روی یک کا بازکنیدخط مشخص رویش بیفتد و دوباره آن را   

را روی نیمی از کاغذی که تا کردید  هاتراشهکوچک مداد شمعی ها را بتراشید و  مدادتراشبا استفاده از یک 

نسازد.  ایقهوهیک رنگ  هارنگزیادی استفاده نکنید تا قاطی شدن  هایرنگبریزید. بهتر است در این مرحله از 

و  اری است که بتواند تا حدودی نیمی از کاغذ را بپوشاندیاز دارید به مقدکه ن ایتراشهدر این مرحله میزان 

.ز تراشه رنگی باشددرصد پوشیده ا 011نیازی نیست که صفحه   

 



تا کنید. برای  هاتراشهمی را روی کافی تراشه رنگی روی کاغذ مومی ریختید نیم دیگر کاغذ مو اندازهبهوقتی 

باز را تا کنید. با دقت زیاد کاغذ مومی و کاغذ  هایگوشه توانیدمیه مداد رنگی جلوگیری از بیرون ریختن تراش

تا مداد  کنیممیکرافت زیرش را بلند کنید و روی یک حوله قدیمی بزارید. در این مرحله از حوله استفاده 

)حوله، کاغذ  هاالیهبه سطح زیر کاغذ نرسد. یک کاغذ کرافت دیگر بردارید و روی این  وجههیچبه شدهآبشمعی 

قرار دهید. کرافت و کاغذ مومی(  

نید. بعد از را پوشانده است را اتو ک هاالیهو خیلی آرام کاغذ کرافتی که همه  اتو را روی کمترین دما تنظیم کنید

یا نه. این مرحله را انقدر تکرار کنید تا  اندشدهآب  هاتراشهچند بار اتو کردن کاغذ کرافت را بلند کنید تا ببینید 

 هایرنگکاغذ کرافت را بردارید و صبر کنید تا  درنهایتآب شوند و به رنگ دلخواهتان برسید.  هاتراشههمه 

خشک شوند. شدهآبمداد شمعی های   

که دوست دارید از آن  هر طوری توانیدمیکاغذ مومی رنگی شما آماده است و  هارنگبعد از خشک شدن 

مختلف ببرید و  هایشکلی بسته بندی استفاده کنید یا آن را به برا توانیدمیاز کاغذ مومی رنگی  استفاده کنید.

 روی سطوح مختلف بچسبانید.

 

کاغذ را به شکل دلخواه  توانیدمیبا کاغذ مومی رنگی کاردستی درست کنید  تا گردیدمیخالقانه  اگر دنبال ایده 

و از هرجایی که خواستید آویزان کنید تا یک اثر هنری زیبا در خانه  بدوزیدرا با نخ سوزن به هم  هاآنببرید و 

.داشته باشید  



 

 

 


