
لوستر سقفی استفاده  عنوانبهاین لوستر ها . گیریدمیلوستر کاغذی در خانه را یاد  شما ساخت مقاله در این

از  ترسادهکاغذی بسیار  این آموزش ساخت لوستربدون خطر است.  هاآنو گذاشتن چراغ و المپ در  شوندمی

حباب کاغذ یا اوریگامی برای لوستر است و نتیجه بسیار زیبایی هم دارد. فقط تا ادامه مقاله را بخوانید تا ببینید 

 این روش خالقانه چقدر ساده و راحت است.

 

ساخت لوستر کاغذی موردنیازلوازم   

 کاغذ مومی

سبد برعکس هم کافی است یکاستفاده کنید حتی  خواهیدمیاز هر قالبی که  توانیدمیقالب لوستر، شما   

 اتو

 قیچی

 چرخ خیاطی

 چسب تفنگی و چسب ماتیکی

از اسپری  توانیدمیاختیاری است اگر دوست داشتید لوستر رنگی داشته باشید  کامالًاسپری رنگ، این مورد 

 رنگ استفاده کنید

 

 



 آموزش ساخت لوستر کاغذی

رنگ کنید. در اینجا از  خواهیدمیرا با رنگی که  موردنظرتان را آماده کردید، سبد موردنیازوازم همه ل بعدازاینکه

در ساخت آویز های  گردومی هماهنگ باشد. استفاده از سبد رنگ کاغذ م رنگ سفید استفاده شده است تا با

 تریدراحتاز شکلی که با آن  توانیدمیدارد اما شما  زیباتریو جلوه  شودمی هاآنسقفی باعث چندالیه شدن 

 استفاده کنید.

 

را با رنگ اسپری کنید باید کمی وقت بدهید تا  هاآن خواهیدمیاید کاغذ های مومی را آماده کنید و اگر حاال ب

در اینجا خشک شوند. بهتر است رنگ را به صورت رندوم روی کاغذ ها بزنید تا نتیجه بهتری داشته باشد.  کامالً

 این عکس همه کاغذ ها را برای رنگاز اسپری رنگ خاکستری استفاده شده است. شما نیاز نیست که مثل 

.ایدکردهه بدانید چقدر رنگ استفاد دقیقاً کندمیکردن روی زمین پهن کنید اما این روش کمک   

 



 کنیدمیاتو  باهماز بین هر سه کاغذی که  وانیدتمیشوند.  ترضخیماتو کنید تا  باهماغذ های مومی را بعد باید ک

 شودمیاین کار باعث  اتو کنید.کاغذ مومی رنگی را با یک کاغذ ساده  2یکی را رنگی انتخاب کنید. یا برعکس 

کاغذ مومی را باید بین دو پارچه بزارید و اتو کنید تا وکس آب  حتماً لوستر کاغذی جلوه زیباتری داشته باشد.

 نشود و به اتو نچسبد. 

 

ن له قیچی کردصو. اگر حرسدمی هاآنتمام کاغذ های مومی را اتو کردید نوبت به قیچی کردن  بعدازاینکه

استفاده کنید. تربزرگاز یک دستگاه پانچ با دایره  توانیدمیندارید   

 

دایره به هم دوخته شدند.  01ه هم بدوزید، در ساخت این لوستر کاغذی خیاطی ببعد باید این دایره ها با چرخ 

 05تایی یا 01تایی،  5را قیچی کنید تا  هاآنهمه دایره ها را به هم بدوزید و بعد به تعداد دلخواه  توانیدمیشما 

 تایی شوند.



 

آخرین قسمت ساخت لوستر کاغذی راحت ترین و جذاب ترین قسمت ماجرا است. تنها کافی است با یک تفنگ 

سلیقه ای است و  کامالً هاآنبچسباند. ترتیب چسباندن  ایدکردهانتخاب  چسبی این آویز ها را به سبدی که

وستر سقفی شما پر به هم بچسبانید تا ل ترنزدیککنید آویزها را  سعی. طول آویز ها بسته به نوع سبد شما دارد

تر به نظر برسد و بهتر است اول از پایین لوستر شروع به چسباندن کنید و بعد به باال برسید تا مجبور نباشید 

شما یک لوستر سقفی زیبا خواهید  هاقسمتبعد از تمام کردن تمام این  آویز ها را برای چسباندن کنار بزنید.

شما خواهد داد. هایاتاقداشت که جلوه زیبایی به چراغ   

 



 

 

 

 

 

 

 


