
 خواهیدمیروش های زیادی هستند که  مطمئناًهستید  کادو کردناگر شما هم دنبال ایده های خالقانه برای 

امتحان کنید. ایده های کادوپیچی ساده و زیبای زیادی در اینترنت وجود دارند که امتحان کردن هرکدام از 

در این مقاله روش کادو کردن ساده دیگری را یاد  برای یک بار هم که شده جذاب و سرگرم کننده است. هاآن

بسیار زیبا است و هر دریافت کننده هدیه ای را به وجد میاورد.  بینیدمیاز روی عکسش  طورهمانکه  دهیممی

خودتان با استفاده از کاغذ کرافت ساده کاغذ کادو با طرح های مختلف  توانیدمیشما با استفاده از این روش 

و  کنیدمیزو دسته افرادی هم هستید که از کاغذ کرافت قهوه ای برای کادوپیچی استفاده بسازید. اگر ج

کمی تغییر ایجاد کنید این روش مناسب شما است.  خواهیدمی  

 

زیرا  شودمیقهوه ای ساده در بسیاری از کاردستی ها و پروژه های خالقانه مثل کادوپیچی استفاده کاغذ کرافت 

برای  توانیدمیشما  .زاردمیکه دارد فضای عالی برای خالقیت در اختیار شما  خنثاییسطح خالی و با رنگ 

روی صفحه کاغذ کرافت  راحتیبهاستفاده کنید زیرا  خواهیدمیساخت کاغذ کادو موردنظرتان از هر رنگی که 

. در این مقاله از رنگ سفید و مشکی استفاده شده است.دهندمیخودشان را نشان   

 

موردنیازلوازم   

 کاغذ کرافت ساده

 رنگ های دلخواه



 لیوان کاغذی

 قلم مو

 قیچی

 

 

 نحوه ساختن کاغذ کادو کرافت

اول از همه چند قطره از رنگ دلخواه را در یک لیوان کاغذی بریزید و چند قطره آب به آن اضافه کنید تا رقیق 

استفاده زیادی کرد.  توانمیاز رنگ زیادی استفاده نکنید زیرا از مقدار کم استفاده  لطفاًشود.   

 

و با دست دیگرتان چند بار روی قلم مو  داریدنگهقلم مو خود را به رنگ آغشته کنید و آن را روی کاغذ کرافت 

مقدار رنگی که به قلم مو آغشته شده است  هرچقدرهستند.  تأثیرگذاررنگ  هایلکهچند نکته روی اندازه  بزنید.

ریز تر و کمرنگ تر  هایلکهر باشد لکه ها بزرگ تر خواهند شد و برعکس. برای داشتن و شدت ضربه زدن بیشت

ری با رنگ قاطی کنید.آب بیشت توانیدمی  



 

یک  معموالًخشک شود.  کامالًبعد از اینکه به نتیجه دلخواه با کاغذ کادو کرافت رسیدید به آن وقت دهید تا 

آن را زیر یک پارچه یا حوله  توانیدمیشب کامل بهترین نتیجه را خواهید داشت. اگر کاغذ کادو چروک شد 

کادو ها را هر طور که خواستید با استفاده از این  توانیدمیاین مراحل  بزارید و کمی اتو کنید. بعد از تمام کردن

را با یک نخ کنفی ببندید یا شاخه  هاآن توانیدمیشدن هم  زیباتربرای کاغذ کادوهای زیبا بسته بندی کنید. 

 گل و برگ به آن اضافه کنید.

 

 

 


