
خشک کردن برگ درختان و برگ های پاییزی یکی از کاردستی های زیبا است که روش خوبی برای ثبت کردن 

برگ هر درخت یا گیاه جدیدی که  کنندمیلحظات خوب زندگی است. بعضی افراد کلکسیون برگ دارند و سعی 

جمع  گردیدمیتفریح جدید  را خشک و نگه داری کنند. اگر جزو این دسته افراد نیستید و دنبال یک بینندمی

از برگ ها و گیاهان خشک شده در کادو و بسته بندی هم بسیار جالب باشد.  تواندمیآوری و خشک کردن برگ 

. شوندمیه خشک شده در دکوراسیون و تزئین خانه هم استفاده گل و گیا طورهمیناستفاده کرد.  توانمی

اما اگر  کردندمینگه داری  هاآنو از  گذاشتنمیگلبرگ های دیگر را الی کتاب  یاقدیمی تر ها برگ ها گل رز 

اغذ ید از روش زیر استفاده کنید. با استفاده از کتوانمیحفظ شود  کامالًشکل و رنگ برگ و گلبرگ  خواهیدمی

کنید.سالم و بدون تغییر شکل و رنگ نگه داری  کامالً خواهیدمیکه  هر گل و گیاهیاز ید توانمیمومی   

 

خشک کردن برگ موردنیازلوازم   

گلبرگ یا برگ  

 کاغذ مومی

 دستمال توالت

 اتو

 هر سطح صافی برای اتو کردن

 

 آموزش خشک کردن برگ

روش آسان خشک کردن و تا این  کنیممیچون االن در فصل پاییز هستیم از برگ های زیبای پاییزی استفاده 

ید هر برگی که به نظرتان زیبا و جالب است را از حیاط یا توانمیرا آموزش دهیم. برای شروع  نگه داری از برگ

تا اگر کمی خیس و نم دار هستند خشک شوند.  کنیدپخشخیابان جمع کنید و در خانه روی یک سطح صاف 

م تر که تازه زرد و فقط برگ ها نباید خیلی خشک شده و شکسته باشند و بهتر است از برگ های تازه تر و سال

استفاده کنید. اندشدهنارنجی   



 

روی آن اتو کنید را انتخاب کنید و برای خشک کردن این برگ ها اول یک الیه دستمال  خواهیدمیسطحی که 

 توالت روی سطح صاف بزارید و بعد یک الیه کاغذ مومی رویش بزارید. هر تعداد برگ که روی کاغذ مومی جا

را انتخاب کنید و با احتیاط روی کاغذ بزارید و بعد یک الیه کاغذ مومی دیگر و دستمال توالت روی  شودمی

 برگ ها بزارید. 

 



 

 5تا  3و بزارید کمی گرم شود. در این مرحله باید هر سمت کاغذ مومی را  اتو را روی درجه متوسط تنظیم کنید

ت این زمان زیاد به نظر برسد اما نگران نباشید نتیجه نهایی و دلخواه را خواهید گرفت. دقیقه اتو کنید. ممکن اس

تماشا کنید یا به یک پادکست  تلویزیونخشک کنید زیاد است بهتر است  خواهیدمیاگر تعداد برگ هایی که 

سر نرود. تانحوصلهگوش دهید تا   

 

از  راحتیبهکاغذ مومی  بعدازآنقت دهید تا خنک شود و کمی به کاغذ مومی و ،اتو کردن تمام شد بعدازاینکه

را خواهید داشت.  مانندمیبرگ جدا خواهد شد و شما برگ های پاییزی زیبا که برای همیشه تازه و سالم   



 

و جلوه براق  طورهمین. کندمیمراقبت  هاآنو از  شودمیوکس روی کاغذ مومی باعث سالم مانند برگ ها 

ید این روش خشک کردن را روی هر نوع گیاه، گل و گلبرگی امتحان توانمی. شما دهدمیزیبایی به برگ ها 

 کنید و نتیجه دلخواهتان را بگیرید.

 

 


