
کردن محصول بدانید اما نخ کنفی  مممکن است شما تنها استفاده از نخ کنفی را برای بسته بندی و محک

زیباتر کردن بسته بندی باشد. بهتر است دیگر به بستن و ساختن پاپیون با روش تزئینی خوبی برای  تواندمی

جدید تری باشید. استفاده از نخ کنفی در کنار چند وسیله در دسترس دیگر بال ایده های این نخ فکر نکنید و دن

ز کاغذ چگونه با استفاده ا گیریدمی. در این مقاله یاد کند فردمنحصربهجلوه بسته بندی شما را خاص و  تواندمی

یک آویز یا زنگوله بامزه بسازید تا تنها با استفاده از همین کاردستی ساده بتوانید بسته بندی کرافت و نخ کنفی 

 محصولتان را بهتر و خاص تر کنید. 

 

ساختن آویز کرافتبرای  موردنیازلوازم   
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 قیچی
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 مهره رنگی

 

 آموزش ساخت آویز با نخ کنفی و کاغذ کرافت

است اما  1در  81مستطیل در این مقاله دارای ابعاد از کاغذ کرافت قیچی کنید.  برای شروع باید یک مستطیل

 3الی سه  2به اندازه  تقریباًخودتان را انتخاب کنید.  موردنیازبر اساس اندازه بسته بندی ابعاد  توانیدمیشما 

چی فاصله بینشان را ریش ریش کنید. از دو طرف مستطیل کاغذی را خالی بزارید و با استفاده از قی مترسانتی

سایز این ریش ریش  توانیدمیهیچ قانون خاصی برای اندازه آن ها وجود ندارد و بسته به سلیقه شخصی خودتان 

را به هم چسب بزنید. با  نخوردهدست هایقسمتحاال این ورق ریش ریش شده را بپیچید و ها را تغییر دهید. 

ن روش یک آویز دیگر درست کنید و مرحله بعد را ادامه دهید.همی  



 

 

کنید. سپس نخ کنفی را چند بار دور بسته بندی بپیچید  بسته بندیرا با کاغذ کرافت  موردنظرتانحاال محصول 

 خواهیدمیآویزی که و با یک گره محکم کنید. یک مهره رنگی را از انتهای نخ کنفی رد کنید و بر اساس اندازه 

خشک  بعدازاینکهدو آویزی که ساختید را با چسب به انتهای این نخ ها وصل کنید و ادامه نخ را قیچی کنید. 

ه شده است.شد شما یک بسته بندی زیبا دارید که به راحتی و با امکانات کم ساخت  



 

 

 


