سبد ها در خانه استفاده های کاربردی و تزئینی زیادی دارند .شما میتوانید در سبد میوه بچینید ،گل و گیاه
پرورش دهید یا لوازم خانگی مثل کاموا ،قرص و دارو ،لوازم آرایشی و بدلیجات را دسته بندی کنید .این سبد ها
وسیله جالب و منحصر به فردی برای استفاده به جای جعبه هدیه هم هستند .مراحل آموزشی که در ادامه
میخوانید به شما کمک میکنند تا یک سبد  01*01*01مقوایی بسازید .اگر میخواهید سبد بزرگتر یا
کوچکتر بسازید کافی است ابعادی که به شما داده شده را کمی تغییر دهید تا به سایز دلخواه برسید.

آماده کردن لوازم مورد نیاز ساختن سبد مقوایی
باید مقوا ها را به پهنای  5.2سانتی متر قیچی کنید.
شما نیاز به  4نوار مقوایی به طول  42سانتی متر دارید که یکی از آنها برای دسته سبد استفاده میشود.
 4تکه  52سانتی از رنگ اولی که انتخاب کردید ببرید.
 4تکه  52سانتی از رنگ دومی که انتخاب کردید ببرید و اگر مقوایی به این اندازه ندارید میتوانید دو تکه
کوچکتر را به هم بچسبانید.

مراحل آماده کردن سبد مقوایی
 4تا از نوارهای  52سانتی متری را کنار هم بچینید و حواستان باشد که رنگ ها حتما یکی در میان شوند.

 4نوار مقوایی  52سانتی دیگر را در جهت مخالف با چهار نوار قبلی ببافید و حواستان باشد یکی در میان بودن
رنگ ها را همچنان رعایت کنید .در این مرحله باید مربع داخلی را آماده کنید که  01در  01سانتی متر
میشود.

حاال شروع به تا کردن نوار مقوایی به سمت باال کنید و بعد آنها را ببافید.

نوار های  42سانتی متری را بردارید و هر 01سانتی متر را عالمت بزنید و تا کنید و انتهای آن ها را به هم
بچسبانید.

بعد از اینکه هر  4نوار مقوایی  42سانتی را در دیوار های سبد بافتید ،قسمت های اضافه را به سمت داخل تا
کنید و با چسب محکم کنید.

حاال نوبت چسب زدن دسته سبد به داخل آن است و بعد سبد مقوایی شما آماده میشود.

