
هنگام کادو کردن و بسته بندی کردن همیشه انتخاب کاغذ کادو و نوع بسته بندی به اندازه انتخاب هدیه 

و ارزان ترین روش های بسته بندی و کادو کردن استفاده از یک کاغذ یا  ترینسادهاست. یکی از  انگیزهیجان

هر  کندمین پاپیون روش های زیادی دارد که کمک درست کردکاغذ کادو معمولی به همراه یک روبان است. 

  به نظر برسد. و خالقانه دفعه ایده بسته بندی جدید

 پیچیو برای کادو  داریدنگهپاپیونی هستند را  صورتبههدیه های قبلی که گرفتید و  روبان های توانیدمیشما 

بسیاری از فروشگاه ها مثل قنادی، شکالت فروشی، فروشگاه بدلیجات و... هم برای از  های بعدی استفاده کنید.

. تزئین بسته بندی با روان ایده خوبی برای کسب و کار هایی آنالین و کنندمیروبان برای بسته بندی استفاده 

روش ساده بسته بندی با  3در ادامه  پست کردن بسته ها است. زیرا بسیار ساده، سریع و مقرون به صرفه است.

.کنندمیکه بسته بندی های شما را لوکس و زیبا  دهیممیروبان را آموزش   

 

 بستن پاپیون با روبان

 

بان را تا کنید و مقداری از نوک آن را با قیچی کج وشکل کافی است انتهای ر Vبرای درست کردن این برش 

 شده ببرید. 

ی آن را به هم چسب بزنید. بعد از آماده شدن دایره دو انتهادایره در بیارید و  صورتبهک تکه ربان دیگر را ی

 بان قبلی که قیچی کردید بر اساس عکس محکم کنید.ووسط آن را روی ر

ب دیگر آن را با چس باریکیچید و قطه وسطی که انتخاب کردید بپربان کوچکت ببرید و آن را دور نحاال یک 

با پاپیونی که درست کردید جعبه کادو یا بسته  توانیدمی ندشدچسب ها کامال خشک  بعدازاینکهمحکم کنید. 

 بندی خودتان را تزئین کنید.



 

 

 بسته بندی جعبه با روبان

 

زارید. سپس برعکس در وسط روبان ب صورتبهبرابر جعبه باشد. جعبه را  6با طولش  کنیدمیروبانی که انتخاب 

 بپیچید.  دور همشکل دوم  صورتبهروبان را 

ر وسط جعبه یک گره بزنید. سپس به هر روشی که دوست دارید یک پاپیون نید و یک گره دحاال جعبه را برگردا

 از تصویر باال هم الهام بگیرید. توانیدمیبسازید. 

 

 

 ساختن پاپیون تزئینی با روبان



 

و  بپیچید کادو دور جعبه و آن را نتخاب کنیدبرابر طول جعبه شما است را ا 4را که تقریبا  سیم داریک روبان 

 یک گره محکم بزنید. 

ن وسط آن را جمع کنید. سپس آ و بزنیدبادبزنی)آکاردئونی( تا  صورتبهیک روبان بلند دیگر را بردارید و آن را 

بان حاال رو را روی گره قرار دهید و با استفاده از اضافه روبان دور جعبه یک گره دیگر دور روبان آکاردئونی بزنید.

 تا پف کند و به شکل دلخواه برسد. بازکنیدها را کمی 

 
 


