
بسیار  تواندمییادگرفتن بسته بندی کادو برای هدیه دادن در مواقع خاص مثل هدیه ولنتاین یا کادو تولد 

نیازی نیست که از جعبه های کادویی گران قیمت یا شلوغ استفاده کنید. با یک کاغذ  حتماًباشد.  کنندهکمک

کادو  هایروش .زیبا انجام دهید پیچی یک کادو توانیدمیکاغذ قهوه ای  رولکرافت ساده، کاغذ کاهی یا هر 

 اندازهبهاگر  مخصوصاًکردن زیادی با کاغذ کرافت وجود دارد اما همیشه ایده های جدید ارزش یادگرفتن را دارند 

آن را خودتان انجام  توانیدمیبا دیدن عکس های این جعبه کادو شاید فکر کنید نروش زیر راحت و زیبا باشند. 

.کنیدمیاست که فکر  آن چیزیدهید اما بسیار ساده تر از   

 

کادوپیچی با کاغذ کرافت موردنیازلوازم   

 رول کاغذ کرافت

از گل های تازه، خشک شده یا مصنوعی استفاده کنید( توانیدمیگل )  

 ماژیک مشکی

نواری چسب  

 

لوازم اولیه این روش کادوپیچی خالقانه بسیار ساده و در دسترس است. کنیدمیکه مشاهده  طورهمان  

 

 آموزش کادوپیچی با کاغذ کرافت

را با کاغذ کرافت بپیچید. و بعد نقاشی یک  موردنظر، وسیله کنیدمیز همه با صورت همیشگی که کادو اول ا

از تصاویر  توانیدمیگلدان، شیشه یا کوزه را با استفاده از ماژیک مشکی رویش بکشید. برای کشیدن نقاشی 



 طرح زیر را کپی کنید و همان را بکشید. راحتیبهواقعی نقاشی کنید یا گوگل کمک بگیرید، از روی یک گلدان 

به نظر برسد تا به سبک  ترقدیمینقاشی را عالی بکشید. در این بسته بندی هرچه نقاشی  حتماًنیازی نیست که 

 کاغذ کرافت بخورد بهتر است.

 

در این مرحله نوبت به گذاشتن گل ها روی کاغذ کادو است. اول گل ها را روی طرحی که کشیدید بزارید تا 

بفهمید گل ها باید به چه اندازه ای باشند بعد که روی تعداد گل ها و اندازه به نتیجه رسیدید آن را قیچی کند و 

ی گلدان بیرون بزنند تا این تصویر که در داخل گلدان ها بغلگل ها نباید از  با یک تکه چسب نواری بچسبانید.

به چشم بیاید. راحتیبهقرار دارند   

 



و یکی از زیباترین بسته بندی های  شودمیاین روش کادو کردن در دو مرحله تمام  بینیدمیکه  طورهمان

ه دیگران هدیه دهید. اگر همچنان با نقاشی کردن مشکل خاص بدر مناسبت های  توانیدمیکادویی است که 

گل ها را با نخ کنفی مثل عکس زیر روی  توانیدمینتیجه نهایی خوب از آب درنیاید همیشه  ترسیدمیدارید یا 

 بسته بندی کادو بپیچید.

 

 

 

 


