
ساخت فانوس کاغذی یکی از ساده ترین کاردستی هایی است که می توانید درست کنید. با یادگرفتن اصول 

سلیقه و خالقیت فانوس کاغذی چینی، فانوس کاغذی اصلی ساخت فانوس کاغذی خودتان می توانید بر اساس 

ژاپنی یا انواع فانوس کاغذی تزئینی بسازید. از این فانوس ها می توانید به عنوان دکوری روی میز یا آویز تزئینی 

استفاده کنید. فانوس کاغذی را می توان با انواع کاغذ رنگی و مقوا ساخت اما در این مقاله ما روش زیباتری را 

وزش خواهیم داد که کاردستی شما را چند برابر جذاب تر خواهد کرد. استفاده از کاغذ مومی در ساخت آم

تا یک کاردستی  فانوس کاغذی ایده خالقانه ای است که با استفاده از آن می توانید انواع تزئینات را انجام دهید

 خاص داشته باشید.

 

 لوازم مورد نیاز برای ساخت فانوس کاغذی
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 قیچی
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 سیخ چوبی

 

 آموزش ساخت فانوس کاغذی

در این آموزش می خواهیم از برگ ها و گلبرگ ها برای تزئین فانوس استفاده کنیم اما شما می توانید از 

ز هرچی برگ ها و گلبرگ ها را میان دو کاغذ مومی بزارید و آن را تزئینات دلخواه خودتان استفاده کنید. قبل ا

است از روی یک پارچه اتو کنید. فقط اتو نباید مستقیما با کاغذ مومی در تماس باشد تا وکس آن آب نشود بهتر 

  یا حوله این کار را انجام دهید. 



 

به جای گلبرگ می توانید از شکل هایی که با کاغذ رنگی استفاده کردید استفاده کنید. اتو کردن کاغذ مومی 

روی دیوار نشان دهد و از همه شکل برگ ها را  چراغجلوه زیباتری به فانوس می دهد و باعث می شود شمع یا 

تحکام بیشتری خواهد داشت. بعد از اینکه طرح های مورد نظرتان را آماده مهمتر کاغذ ضخیم تر می شود و اس

کردید با یک مقوا یا هر قالب مربعی دیگر اندازه ی دلخواه را مشخص کنید و همه ابعاد فانوس را با قیچی ببرید. 

 حواستان باشد که هر چهار طرف فانوس باید به یک اندازه باشد.

 

حاال همه ی تکه های فانوس را کنار هم بزارید و با چسب نواری آن ها به هم بچسبانید. سعی کنید کاغذ ها 

روی هم قرار نگیرند و دقیقا کنار هم باشند. این کار کمک می کند که چسباندن این کاغذ ها با چوب کنار هم 

 راحت تر شود و از هم جدا نشود.



 

فحه های فانوس کاغذی مرتب کنار هم قرار گرفته اند برای استحکام بیشتر سیخ های چوبی را حاال که تمام ص

ی شما بدون وجود روی ضلع های فانوس بچسبانید. این مرحله اختیاری است. فانوس هابا چسب مایع یا تفنگی 

 این چوب ها هم همچنان زیبا و کاربردی خواهند بود.

 

دور چراغ با یک نخ یا کاموا از نور  نوس ها یا آویز کردن آن هاشما می توانید با قرار دادن یک شمع در این فا

زیبای آن ها لذت ببرید. این آموزش ساده ساخت فانوس شامل اصول پایه است و خودتان می توانید با قرار دادن 

فانوس های خاص و ویژه خودتان را اکلیل، کاغذ رنگی، برچسب و...( هر طرح و جسمی الی کاغذ مومی )

 بسازید.

 


