
اما این سبد بافتنی کاغذی چیزی  شوندمیکاردستی های کاربردی زیادی وجود دارند که با کاغذ کرافت ساخته 

از هر کاغذ  توانیدمیاست. برای ساختن سبد کاغذی  استفادهقابلهای مختلف  منظوربهاست که بارها در خانه 

قامت و مقاومت کاغذ از سبد استفاده کنید. این کرافت استفاده کنید اما باید با توجه به است غیرازبهدیگری 

آن را با همراهی کودکان هم درست کنید. توانیدمیکاردستی به حدی ساده است که   

 

کاردستی و ساخت دکوری را شروع کنید این سبد انتخاب بسیار مناسبی است. مراحل ساخت  خواهیدمیاگر 

با مقداری کاغذ  توانیدمیه خواهید دید. با این کاردستی هستند که در ادام بخشآرامشسبد کاغذی بسیار 

با این  توانیدمیحتی  و ... داشته باشید. بدلیجات، لباس، امیوه، کامو ، گل و گیاه،سبدی برای هاآناضافه و بافتن 

 روش سبد های آویز بسازید.

 

ساخت سبد کاغذی موردنیازلوازم   

 کاغذ کرافت

 گیره

 قیچی

 چسب



 

 

 آموزش ساخت سبد کاغذی

زیادی دارد زیرا باید نوار های کاغذی با  اهمیتاز هر چیزی باید نوارهای کاغذی را آماده کنیم. این مرحله قبل 

نوار کاغذی نیاز داریم که باید  8تعداد و طول و عرض مشخصی باشند. برای بافت این سبد کاغذی به حداقل 

برای  توانیدمیتایی کاغذ استفاده شده است.  4گروه  2را به دو گروه تقسیم کنیم. در این مقاله هم از  هاآن

تا  سه بار تا کنیدهر نوار کاغذی را باید استفاده کنید و بعد به سراغ سبد کرافت بروید.  4آتمرین اول از کاغذ 

 برای بافت آماده شوند.

 

به شکل  را هاآنبا یک مداد یا خودکار مشخص کنید بعد  را هاآنسط برداری و وبرای شروع دو نوار کاغذی را 

دهید.روی هم قرار  )+( عالوهبهعالمت   



 

ر میان با نوار دپترن یکی حواستان باشد که  نوار کاغذی جدید را به قسمت عمودی عالمت + اضافه کنید و 3

 افقی رعایت شود.

 

.پایین نوار افقی اضافه کنیدحاال سه نوار کاغذی دیگر به   



 

های مربع به هم یک  ضلعمرحله بعدی بسیار مهم است. با استفاده از یک مداد یا خودکار با وسط کردن وسط 

مربع دیگر بکشید. این مربع کوچک قرار است کف سبد کاغذی باشد. روی خط هایی که کشیدید را تا بزنید تا 

 شکل سبد را بسازید.

 

نوار ها را برعکس کنید و دو نوار وسطی یک سمت را انتخاب کنید و شروع به بافتن کنید. بعد از اینکه دو نوار 

این بافت خود را با یک گیره محکم را هم اضافه کنید.  کناریوسطی را یک بار به شکل معمولی بافتید دو نوار 

.گر را به همین صورت به هم ببافیدکنید تا سه طرف دی  



 

به صورت زیر و رو به هم ببافید تا  حاال که چهار طرف سبد به صورت کامل شکل گرفت حاال باید ادامه نوار ها را

برسید. موردنظرتانوقتی که به طول   

  

را محکم کنید تا سبد کاغذی از هم  هاآنر ها را به سمت داخل سبد تا کنید و با چسب در این مرحله اضافه نوا

 باز نشود.



 

به این تکنیک  کامالًساختن این سبد کاغذی کوچک شروع خوبی برای یادگیری بافتن سبد است. بعد از اینکه 

متنوع  هایاستفادهبسازید تا از  ترضخیم کاغذهایبا کاغذ کرافت یا  تربزرگسبد های  توانیدمیمسلط شدید 

در خانه لذت ببرید. هاآن  


