
خلق  ایالعادهخارقچیزهای  آیندمیبا استفاده از لوازمی که به نظر بدون استفاده و دور ریختی  توانیدمیشما 

جدید روش خوبی برای خالص شدن از شر وسایل  چیزهایکنید. استفاده از لوازم دور ریختی برای خلق کردن 

 کارچه هاآنبا  دقیقاً دانیدنمیاگر شما هم وسایل زیادی در انباری دارید که تولید آشغال است. اضافی بدون 

از یک  خواهیممیباشید. در این مقاله  هاآنبرای تغییر و استفاده دوباره از  هاییایدهکنید بهتر است دنبال 

با این روش ساده که قدیمی و خراب استفاده کنیم تا یک وسیله پرکاربرد برای خانه بسازیم.  خودرو الستیک

 دکورییک الستیک خراب را تبدیل به یک میز نشیمن  توانیدمیآن را انجام دهد  راحتیبه تواندمی هرکسی

 اب کنفی نیاز دارید.و طن الستیک خودرو به چوب، پیچ، چسببرای ساختن این میز به غیر از زیبا تبدیل کنید. 

در کمترین زمان یک میز زیبا داشته باشید. توانیدمیبا این وسایل ساده   
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 آموزش ساخت میز کنفی

خشکش کنید. حتی اگر به  یکپارچهبشورید و با  کامالًآن را ک قدیمی استفاده کنید از یک الستی خواهیدمیاگر 

تمیز شود تا هرگونه مواد اضافی از روی الستیک خودرو برداشته شود.  یکپارچهبهتر است با  آیدنمینظر کثیف   

فی ااز هر نجاری سفارش دهید. ک و با هزینه کمی راحتیبه توانیدمیچوبی که برای این میز باید استفاده شود را 

. بعد چوب را در ابعاد مناسب را تحویل بگیرید ایدایرهگیرید تا چوب اندازه برست داست قطر الستیک خودرو را 

  از الستیک هم رد شود. کهطوریبهروی الستیک تمیز شده بزارید و سه سوراخ روی آن دریل کنید 

 

چوب را روی الستیک محکم کنید و همین مراحل را در سمت دیگر تکرار کنید. گوشتیپیچبا کمک پیچ و   



 

و با پیچیدن طناب کنفی به  در مرکز چوب شروع کنید کنفی مرحله چسب زدن را با محکم کردن نوک طناب

.شودمیدور خودش کم کم کل چوب را پوشانده   

 

پوشاندید باید طناب کنفی را به دور الستیک خودرو هم بچسبانید. کامالًوقتی روی چوب را   

 



شود و سپس خشک  کامالًپوشانده شد صبر کنید تا چسب  با طناب کنفی کامالًدور الستیک  بعدازاینکه

 الستیک را برگردانید و همین مراحل را روی چوب ادامه دهید.

 

.صبر کنیدپخشدرزگیر را روی طناب کنفی  موقلمالستیک خودرو با استفاده از  بعد از تمام کردن سمت دیگر

خشک شود و سپس یک دور دیگر هم درزگیر بزنید. این مرحله به دوام و از هم باز نشدن میز  کامالًکنید تا 

.کندمیکنفی شما کمک   

 

 

 


