
زیر بشقابی  .کندمییا رو میزی مراقبت  ناهارخوریاست که عالوه بر جنبه تزئینی از میز  ایوسیلهزیر بشقابی 

زیر  مثالعنوانبهمتفاوت دیگری هم وجود دارد.  هایجنساما در  شودمیبا پارچه دوخته و استفاده  معموالً

. شوندمی... از جمله مدل هایی هستند که در بازار پیدا ی، کنفی، چرمی، مکرومه، بافتنی وحصیری، نمد بشقابی  

کار سختی  هاآنمهارت های خاصی دارند. البته یادگیری زیر بشقابی حصیری، نمدی، مکرومه و بافتنی نیاز به 

و با  راحتیبههم  ایپارچه زیر بشقابیدربیاید. دوخت  نهایی خوب از آب کارنیست اما نیاز به وقت زیادی دارد تا 

را  ، طال کاری شده و...دارحاشیه، طرح دار ایپارچهاست اما زیر بشقابی  پذیرامکانداشتن کمی مهارت خیاطی 

را ساخت. هاآن تواننمیباید خریداری کرد زیرا بدون داشتن مهارت های خاص  حتماً  

باید از فروشگاه های  حتماًدر خانه ساخت و  راحتیبه تواننمیرا هم  های رومادون و چرمی زیر بشقابی

خریداری شوند.  خانگیلوازم  

و از  دهدمینشان  ترباسلیقهو  تررسمی چیزهمهو  دهدمی ناهارخوریاستفاده از زیر بشقابی جلوه زیبایی به میز 

. کندمییری کثیف شدن رو میزی هم جلوگ  

ساخت. این  راحتیبهدر خانه و  توانمیکنفی را هایی که در باال مثال زدیم، زیر بشقابی  زیر بشقابیدر بین تمام 

خاص ندارند  هایطرحمتفاوت باشند اما بودجه زیادی برای خرید  خواهندمیزیر بشقابی برای افرادی که 

زیر لیوانی هم استفاده  عنوانبهید از آن توانمیت. با ساختن این زیر بشقابی ها در سایز کوچکتر اسب اسمن

ر گرما مقاوم باشد و به استفاده آن به عنوان زیر جنس کنفی این دست سازه این اجازه را می دهد در براب کنید.

 قابلمه ای ایرادی ندارد.

برای ساخت هر کدام از برای ساخت زیر بشقابی و زیر لیوانی کنفی تنها به نخ کنفی و چسب تفنگی نیاز دارید. 

نخ کنفی و طول آن را بر اساس  قطر توانیدمینیاز دارید. البته به یک متر نخ کنفی  تقریباًاین زیر بشقابی ها 

یا کوچکتر شوند.  تربزرگ سازیدمیکه  هاییدایرهسلیقه خودتان تغییر دهید تا   

 



تنها کاری که باید برای ساخت این زیر بشقابی جذاب بکنید این است که آرام آرام با استفاده از چسب نخ کنفی 

کل یک دایره بپیچید. را به دور خودش به ش  

 

ید برای توانمیرسیدید به زیر بشقابی کنفی زمان کافی دهید تا خشک شود.  موردنظرتانبه اندازه  بعدازاینکه

دوام بیشتر هم از اسپری فیکس استفاده کنید. بعد از تمام کردن این مراحل ساده شما یک زیر بشقابی زیبا 

ایتان را به بهترین نحو تزئین کنید.آن میز غذ وسیلهبهید توانمیخواهید داشت که   

 

 


