
)کادو تولد، کادو ولنتاین، کادو  مختلف هایمناسبتکادوهایی است که در  ترینمتداولکتاب یکی از بهترین و 

 برای بسته بندی کامالً. کادوپیچ کردن کتاب بسیار ساده است زیرا ابعاد کتاب شودمیهدیه داده  روز مادر و...(

که کتاب را با یک کاغذ کادو معمولی بسته بندی کنید و دنبال ایده های  خواهیدنمیاگر . اندشدهساخته راحت

از بسته بندی با کاغذ کادو  تریارزانو  ترساده هایروشادامه این مقاله را بخوانید.  حتماًخالقانه تری هستید 

برای بسته بندی و تزئین کادو . رویدنمیمعمولی  کادو کردندیگر سراغ  یاد بگیریدرا  هاآنوجود دارند که وقتی 

.کنیدمیرا در خانه پیدا  هاآنهمه  احتماالًهایی که در ادامه خواهید دید به لوازم خاصی نیاز ندارید و   

 

 توانیدمیک کتاب قدیمی است. شما یک روش جالب برای کادو کردن و بسته بندی کتاب استفاده از صفحات ی

اساس  برای تزئین کادو استفاده کنید. بر هاآننیازی ندارید از  هاآنقدیمی که به  هایکتابدور ریختن  جایبه

هر شکلی که دوست دارید را از صفحات این کاغذ ببرید و روی کاغذ کادو  توانیدمیسلیقه و خالقیت خودتان 

است، کاغذ  د و برای تزئین و بسته بندی کادو انتخاب مناسبیکه قیمت ارزانی دار ذ کادوکاغ بچسبانید. یک

زیادی دارد.  کاربردهایو  زاردمیکرافت است. کاغذ کرافت فضای زیادی برای ایجاد خالقیت در اختیار شما   

 



 

 

سته بندی و کادوپیچی خ کنفی و پیچیدن آن دور کتاب یا نخ های رنگی و کاموا بن با اضافه کردن توانیدمیشما 

جذاب کردن جعبه کادو کتاب یا بسته بندی کتاب اضافه کردن  هایروشخود را زیباتر کنید. یکی دیگر از 

که به نظر  ایوسیلههر  توانیدمیطبیعی و مصنوعی است. البته شما  هایبرگاجسام زیبا مثل گل و گیاه یا 

کنید.خودتان بهتر است را روی بسته بندی کتاب اضافه   

 

 

 هایرنگاز تفاوت  توانیدمیزیبایی دارد.  هایرنگجذاب است یا  کنیدمیاوقات جلد کتابی که انتخاب  یگاه

استفاده کنید تا بسته بندی کادویی خاص داشته باشید. برای این کار کافی جلد کتاب با رنگ قهوه ای کاغذ 

چاقو ببرید و تا بزنید. حواستان باشد  تیزنوکمتقارن روی کاغذ کادو بکشید و نیمی از آن را با  شکلیکاست 

 این کار را قبل از کادوپیچی انجام دهید تا جلد کتاب آسیب نبیند.



 

 هایروشنید. ی یا نخ کنفی استفاده کاز کاموا، نخ های رنگ توانیدمیکردن این بسته بندی هم  تربجذابرای 

با استفاده از این  توانیدمیشما  مطمئناًکادو کردن کتابی که در باال ذکر شد تنها برای ایده گرفتن شما است. 

 ایده های خالقانه بسته بندی و کادو های زیباتری بسازید.

 


