
نگهداری از گیاهان است.  هایسبک ترینمعروفتزئین کردن گلهای آپارتمانی و خانگی با گلدان کاغذی یکی از 

چطور با استفاده از یک پاکت کرافت ساده و معمولی این گلدان های کاغذی زیبا را  گیریدمی در این مقاله یاد

باشد. این پروژه خانگی  قیمتگران تواندمیبسازید. خرید این گلدان ها یا کیسه های کاغذی نگهداری گل 

 و با کمترین هزینه گلدان های کاغذی خودتان را بسازید. راحتیبه کندمیتزئین گیاهان آپارتمانی به شما کمک 

یا حتی  ایشیشهاین گلدان های کاغذی عالوه بر زیبا کردن خانه شما جایگزین اقتصادی گلدان های سفالی، 

ه بعدی که به یک پاکت کرافت برخورد کردید آن را دور نیندازید تا بتوانید این کاردستی دفع پالستیکی هستند.

تعداد زیادی از این گلدان های کاغذی برای گل و گیاهان خود درست  خواهیدمیجذاب را درست کنید. یا اگر 

کاغذ کرافت را با قیمت مناسبی خریداری کنید. توانیدمیکنید   
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 آموزش ساخت گلدان کاغذی کرافت

و  شودمیرا انتخاب کنید. پاکت کرافت در ابعاد مختلف تولید  موردنظرتانبرای شروع پاکت کرافت با سایز 

مچاله کنید تا خیلی صاف و مناسب انواع گلدان های خانگی شما است. پاکت کرافتی که انتخاب کردید را کمی 

که  اینتیجهپاکت را به شکل توپ مچاله کنید و بعد آن را باز کنید. این روش  توانیدمیاتو کشیده به نظر نیاید. 

.دهدمیداشته باشیم را به شما  خواهیممی  

 

دامه دهید تا گلدان تا زدن را تا حدی اتا بزنید.  مترسانتی 3بعد به آرامی باالی پاکت کرافت را به اندازه  

 خواهیدمیکه  شویدمیانجام دهید بهتر متوجه  موردنظرکاغذی به طول دلخواه برسد. اگر این کار را کنار گیاه 

چه طولی داشته باشد. در این مرحله حواستان باشد تا هنگام تا کردن گلدان کاغذی آن را  دقیقاًپاکت کرافت 

گیاه موردنظر را به آن منتقل کنید.  توانیدمیو  شودمیدان شما حاضر در همین دو مرحله ساده گل پاره نکنید.

را در یک شیشه معمولی بزارید و آن را با این گلدان های کاغذی بپوشانید تا جلوه زیباتری  هاگل توانیدمیحتی 

 در خانه شما داشته باشند.



  

نیازی نیست که از نخ کنفی استفاده کنید اما  حتماًبا نخ کنفی و ربان ببندید و تزئین کنید. حاال باید گلدان را 

چون نخ کنفی در کنار کاغذ کرافت ترکیب زیبایی دارد در این مقاله برای ایده گرفتن پیشنهاد شده است. بند 

از هر رنگی که به  توانیدمیروبان سفید هم  جایبه جایگزین نخ کنفی شوند. توانندمیکفش و کاموا های رنگی 

استفاده کنید. خوردمیگیاهی که انتخاب کردید یا دکور خانه تان بیشتر   

 

 

 

 

 


