
 

، شودمیه استفاد زمینیسیبکیسه کنفی تنها برای بسته بندی برنج و  کردیدمیفکر  حالتابهاگر شما هم 

در  (دارد؟ کاربردهایی چه کنفی بندی بسته کیسه) زیادی کاربردهایباهید. کیسه و پارچه کنفی سخت در اشت

تزئینی پارچه کنفی حرف بزنیم. گونی کنفی برای  کاربردهای درباره خواهیممیصنایع مختلف دارد که امروز 

زیادی در پوشاک، صنایع دستی و ساخت  کاربردهایپارچه کنفی  اما شودمیاستفاده  ترسنگینبسته بندی مواد 

. در ادامه چند شودمیهمچنین کیسه کنفی کوچک برای بسته بندی و تزئین کادو استفاده کوراتیو دارد. لوازم د

مختلف را به طرز زیبایی  کاالهایهدیه و  هاآنه گرفتن از با اید توانیدمیکه  دهیممیروش خالقانه را آموزش 

 بسته بندی کنید.

 

 

 ربان کنفی

از پارچه کنفی قسمتی از کادو را بپوشانید و سپس با استفاده از نخ کنفی، نخ رنگی،  ایتکهبا  توانیدمیشما 

ک کاغذ کادو نصفه نیمه یکاموا یا لوازم تزئینی دیگر جعبه هدیه را تزئین کنید. در این روش پارچه کنفی نقش 

با   چیزهمهبندی استفاده کنید تا  در بستهو تزئینات دیگر هم  هارنگاز  توانیدمی. با این کار شما کندمیرا بازی 

د.و  خاکی نباش ایقهوهتناژ   

 

حالتی طبیعی و قدیمی داشته باشد  کنیدمیکه تزئین  ایهدیهالبته اگر دوست دارید بسته بندی یا جعبه 

کنید. با استفاده از کاغذ ربان استفاده کنید و هیچ تزئینات دیگری اضافه ن عنوانبهاز پارچه کنفی  توانیدمی

.شویدمی ترنزدیکر به تصویر قدیمی و طبیعی کاغذ کادو بیشت جایبهکرافت   



 

 

 کیسه کنفی کوچک تزئینی

و ترندی تر  ترارزان اینمونهو  شوندمیاین کیسه های کوچک کنفی برای مصارف تزئینی و بسته بندی ساخته 

مختلف مثل شیرینی یا شکالت یا  هایخوراکی توانیدمیاز کیسه نخی یا کیسه ساتن بسته بندی هستند. شما 

فی کوچک بسته بندی کنید. هر کاالی کوچک مثل جواهرات را در کیسه کن  

 

 

ح های کنفیطر  

را با الگو روی پارچه کنفی بکشید و بعد آن را روی بسته بندی یا جعبه  خواهیدمیهر طرحی که  توانیدمیشما 

 کنیدمیکادو بچسبانید. این ایده ساده و جذاب بسیار خالقانه است و شما هر بار با تغییر دادن طرحی که آماده 

که هزینه چاپ لوگو یا برچسب را ندارند  کاریتازهندی جدید خواهید داشت. کسب و کار های بسته بیک 



رچه کنفی بسازند و نماد خودشان انتخاب کنند و آن را با پا عنوانبهیک حیوان خاص را  یا شکلیک توانندمی

 روی بسته بندی های محصوالتشان بچسبانند.

 

 

با استفاده از پارچه کنفی کادویی روش های ساده و خالقانه زیادی برای بسته بندی و  بینیدمیکه  طورهمان

این ایده ها عالوه بر زیبا بودن بسیار کم هزینه و کاربردی هستند و با در دسترس  پیچ کردن وجود دارد.کادو

.شوندمیترین لوازمی که در خانه دارید ساخته    


