
. یک جعبه کادویی زیبا کنیدمیاز آن چیزی است که فکر  ترجذابکادوپیچ کردن هدیه برای دوستان و آشنایان 

یک جعبه کادویی همیشه نیاز نیست برای  د.نسبت به خود هدیه داشته باشممکن است حتی هیجان بیشتری 

خالقانه زیادی برای تزئین کادو و کادوپیچ کردن وجود دارند. در ادامه این  هایایدهخوب پول زیادی خرج کنید. 

تنها به کاغذ مومی  کادوپیچی. در این آموزش دهیممیتزئین کادو را آموزش  هایروش ترینارزانمقاله یکی از 

 و کاغذ کرافت نیاز است. 
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 آموزش تزئین کادو



را آماده کردید اول از همه باید با استفاده یک کاغذ کرافت درست مثل یک  موردنیازبعد از اینکه تمام وسایل 

کادوپیچی کنید. اگر کاغذ کرافت ساده به نظرتان ضخیم است و مناسب کاغذ کادو  کاغذ کادو معمولی هدیه را

اف به علت معلوم بودن الیهستند و  ترنازکاز کاغذ کرافت هندی یا اوکراینی استفاده کنید که  توانیدمینیست 

. شما شودمیارند. بعد از اینکه این مرحله ساده انجام شد قسمت خالقانه تازه شروع کاغذ جلوه زیبایی د

ی بسته زیبایی رو هایشکل دهیممیبا آموزشی که در ادامه برای تزئین کاغذ مومی در اختیارتان قرار  توانیدمی

را در اینجا نشان دادیم. دو کردن هدیها دو ایده کابندی درست کنید که م  

 

 

ه کادویی باز یک تکه پارچه با طرح دلخواه استفاده کنید و آن را دور جع توانیدمیدر این بسته بندی کادو 

کادو بچسبانید. برای کاغذ  بپیچید و با چسب مایع محکم کنید. بعد باید گل کاغذی را خودتان بسازید و روی

 درنهایتبه نظر بیاید.  ترواقعیاز یک شاخه خشک شده استفاده کنید تا گل  توانیدمیزیباتر شدن جعبه هدیه 

.ببندیدرا با یک نخ کنفی یا کاموا  هانای یهمه  

 



. اگر از و روی کاغذ کادو بچسبانیدمختلف بسازید  هایشکلکاغذی به  هایگلبا کاغذ مومی  توانیدمیشما 

و  ترشیکرنگی کادو را  هاینخبا استفاده از ربان یا  توانیدمی کنیدمیکاغذ کرافت برای کادوپیچ کردن استفاده 

 زیباتر کنید.

 

 

 آموزش ساخت گل کاغذی

مثل یک بادبزن تا  همرویرا  کاغذهارا بردارید و روی یکدیگر بزارید. این  21در  21عدد کاغذ مومی در سایز  4

با کمک  توانیدمیکاغذ را ببرید و  خواهیدمیکه  ایاندازهد و وسط آن را با یک نخ یا کاموا ببندید. بر اساس کنی

از هم جدا کنید تا به شکل  را هاگلبرگتمام  آرامیبهاز قیچی انتهای کاغذ را به شکل گلبرگ دربیاورید. بعد 

آن را روی هر سطحی که  توانیدمیآماده شد  و دارپفدربیایند. بعد از اینکه گل کاغذی شما  بعدیسه

.بچسبانید خواهیدمی  



 

 

امیدواریم از این آموزش کادو کردن هدیه خالقانه نهایت استفاده را بکنید و با استفاده از آن بهترین لحظات را 

 کنندهدریافتخودتان یا شخص  سلیقهعزیزانتان بسازید. همیشه یادتان باشد اضافه کردن یک چیز شخصی از 

.کندمیبرابر بهتر  211کادو بسته بندی شما را   


