
کیسه و پارچه کنفی در بسته بندی، تزئین جعبه کادو، صنایع دسته، ساخت عروسک، تولید لباس و... استفاده 

نوع آن گیفت بگ های کفنی یا  ترینمحبوبتزئینی کیسه کنفی زیاد هستند اما یکی از  کاربردهای. شودمی

کیسه های کنفی کوچک برای بسته بندی زیورآالت، کوکی، شکالت، شیرینی و دیگر کیسه کنفی کوچک است. 

. استفاده از پارچه کنفی برای ساخت این کیسه های هزینه کمتری شودمیمحصوالت سایز کوچک استفاده 

 نسب به کیسه نخی یا کیسه حریر دارد. 

ممکن  .شوندمیکادو ولنتاین و... استفاده  ین سفره هفت سین، سفره عقد، جعبهاین کیسه های کوچک برای تزئ

است خرید کیسه کنف کوچک سخت باشد یا شما نیازی به این کیسه ها در تعداد باال نداشته باشید. دوخت 

در این مقاله  مخصوصا  انجام دهید اما  ایپارچه ا به هراین کار ر توانیدمیکیسه کوچک کار سختی نیست و شما 

این کیسه را برای مصارف خانگی، هدیه دادن به  توانیدمیشما  .دهیممیدوخت کیسه کوچک با کنف را آموزش 

استفاده کنید. وکارتانکسبدیگران یا بسته بندی   

 

 آموزش ساخت کیسه کنفی کوچک

 42در  81در ابعاد  هاییمستطیلفی اول باید از پارچه یا کیسه کن برای شروع ساخت این کیسه تزئینی

داشته باشید و  مترسانتی 84در  9در ابعاد  هاییمستطیلبعد آن را از وسط تا کنید تا قیچی کنید.  مترسانتی

را به هم بدوزید.  ترکوتاه هایسمتو یکی از  بلندترقسمت   

 

از هر دو  سانتنیم  اندازهبهتا بزنید و بدوزید. فقط باید  مترسانتیدو  اندازهبهحاال قسمتی که دوخته نشده را 

کار دوخت تمام شد کیسه را  بعدازاینکهاشته باشد. سمت را ندوزید تا فضای خالی برای نخ کشی وجود د

.کنید تا دیگر جای دوخت مشخص نباشد وروپشت  



 

ایجاد کنید و بعد یک نخ کنفی،  تا شدهدیگری چند سوراخ در قسمت  تیزنوک هر چیزبا استفاده از یک میل یا 

باز و بسته کردن کیسه کنفی  کندمیراخ ها رد کنید. این کار به شما کمک د و از این سوبان برداریوکاموا یا ر

باشد.  ترراحتکوچک برایتان   

 

به همین صورت از آن استفاده کنید یا با سلیقه خودتان  توانیدمیحاال که کیسه کنفی کوچک شما آماده شد 

قانه را روی آن پیاده کنید. فقط کافی است تا دوخت کیسه کنفی را یاد بگیرید خال آن را تزئین کنید و ایده های

نید.تا برای هر مناسبتی گیفت بگ ها و بسته بندی با تزئینات مخصوص را خودتان آماده ک  



 

 


