
مختلفی مثل  هایموقعیتاخیر شده است و در  هایسالپارچه کنفی تبدیل به یکی از ترندی ترین منسوجات 

پارچه کنفی در ساخت انواع بسته بندی هم . شودمیدکور خانه، مد و پوشاک، ساختن فرش یا پرده استفاده 

که  اینکته .شناسیممیکیسه کنفی یا همان گونی کنفی است که  هاآن ترینمعروفکه یکی از  شودمیاستفاده 

هستند. شما به جای  دوباره و شست شویسه ها قابل استفاده کدر مورد گونی کنفی وجود دارد این است که این 

مختلفی  کاربردیوسایل  هاآنبا  توانیدمیخانه دارید را دور بیندازید  اینکه کیسه بسته بندی کنفی که در

ا تبدیل به کیسه خرید یا بدون زیپ ( ر دارزیپ کندنمیکنفی ) فرقی  هایکیسه توانیدمی مثالعنوانبه بسازید.

است و به همین  بادوامکیسه کنف مقاومت و تحمل وزن خوبی دارد و بسیار  نید و بارها از آن استفاده کنید.ک

 راحتیبهکه چگونه  دهیممیدر این مقاله به شما آموزش  کیسه خرید بسیار مناسبی باشد. تواندمیدلیل 

کیسه خرید کنفی خودتان را بسازید. توانیدمی  

 

برای دوخت ساک خرید موردنیازلوازم   

 کیسه کنفی

 کاموا و میله بافتنی

 نخ و سوزن بزرگ

 ربان برای دسته کیسه

 

ساک خرید بدوزیم؟چگونه   

برای این کیسه را بسازید.  توانیدمیو دوختن  نبرید باکمیمراحل دوخت کیسه خرید راحت هستند و فقط 

اضافه کنید و  مترسانتیو سایز دلخواهتان را اندازه بگیرید و به آن دو  بازکنیدکیسه کنفی را  درزهایشروع باید 

اضافه را تا بزنید و با استفاده  مترسانتیاده شد، دو آم موردنظر هایاندازهوقتی به پارچه کنفی در  پارچه را ببرید.

کنید. نیازی نیست که این دوخت را خیلی مرتب انجام دهید، این  هاآنمیله بافتنی و کاموا شروع به دوختن 

 مرحله فقط برای ساختن یک دور دوزی است تا مقاومت دوخت بیشتر شود.



 

 

 ساکام شد پارچه را از وسط تا کنید و با استفاده از نخ و سوزن سه قسمت از دور دوزی با کاموا تم بعدازاینکه

استفاده کنید تا بعد از  تریباکیفیتو  ترضخیمخرید را بدوزید و یک قسمت را باز بزارید. سعی کنید از نخ 

. رسدمی هادستهدوخت کیسه خرید تمام شد نوبت به وصل کردن  بعدازاینکهاستفاده متعدد از هم باز نشوند. 

است انتخاب کنید و چند دور آن را به قسمت داخلی ساک  ترراحتکه برای خودتان  ایاندازهبهرا  هادستهاندازه 

محکم و کیپ شده است. کامالًخرید بدوزید و مطمئن شوید که   

 

 

خرید دسته دار شما آماده است. شما با استفاده از این ساک خرید  ساکدنبال کردن این مراحل ساده شما بعد 

.داریدبرمیزیست یط می در راه نگهداری از محو قد کنیدمیستیک اضافی جلوگیری از استفاده پال  



 

 

 


