
ارزش هدیه دارد. بعضی از کاغذ کادو ها و زیادی روی هیجان و  تأثیربسته بندی کادویی که زیبا باشد 

از همین روش های کادو  کار سختی است. هاآنکادوپیچی ها انقدر جذاب هستند که پاره کردن و باز کردن 

حس هیجان و مهم بودن را به  همینبرای بسته بندی کاال های مختلف استفاده کرد تا  نتوامیکردن خاص هم 

و با لوازم ارزان  کنیدمیاز آن چیزی هستند که فکر  ترسادهمشتری منتقل کرد. روش های کادو کردن خالقانه 

کمی  گیریدمیپیاده کرد. این نحوه کادو کردن که در ادامه یاد  راحتیبهاین ایده ها را  توانمیقیمت و ساده 

مراحل زیر را با دقت  ریار جذاب تر و خاص تر است. اگاست و به همین دلیل بس از روش های معمولی ترپیچیده

.گیریدمییاد  راحتیبهاین کادوپیچی را  دنبال کنید  

 

موردنیازلوازم   

 کاغذ کرافت

 نخ کنفی

 قیچی

 چسب نواری

 برگ یا لوازم تزئینی دیگر

 

 آموزش کادو کردن

کادو شما را پوشش دهد. برای اینکه در این  کامالًبرای شروع مقداری از کاغذ کرافت را به صورتی ببرید که 

سانت بیشتر از حالت  03 تقریباًبیشتری نیاز است باید کاغذ کرافت را روش کادو کردن به تا کردن های 

.و بعد آن را از وسط تا کنید ببرید کنیدمیمعمولی که برای کادو کردن انتخاب   



 

سانتی متر کاغذ را تا  2الی  5.1از قسمتی که تا کردید شروع کنید و به حالت آکاردئونی یا بادبزنی به اندازه 

 کنید.

 



دربیاورید. در این مرحله  Uکاغذ را باز کنید و فضای بین کاغذ های تا شده را با کمک دست ها به حالت حاال 

مهم نیست. فعالًفاوتی باشند که مت هایجهت ممکن است قسمت های تا شده در

 

حاال قسمت های تا شده سمت چپ را به سمت پایین صاف کنید و با چسب محکم کنید و قسمت های تا شده 

 سمت راست را به سمت باال صاف کنید و چسب بزنید.

 

به بعد مثل یک کاغذ کادو معمولی به  اینجادر وسط هدیه قرار دهید و از  دقیقاًقسمت های تا شده را 

ید با نخ کنفی آن را ببندید و توانمیکادوپیچی ادامه دهید. برای جذاب تر شدن این روش بسته بندی کادو 

 مقداری از گیاه و برگ های طبیعی به آن اضافه کنید.



 


