
تَ کسی تذُیذ.  تْاًیذ هیت کَ ُذیَ ای اس یيفکزتز خْشّ  تزیي یداضتٌ دّستدستَ گل تذّى ضک یکی اس 

. هِن ًیست گل را اس تاغچَ تچیٌیذ یا کٌٌذ هیا حس خْتی پیذا هعوْال ُوَ آدم ُا تا گزفتي گل اس سوت ضو

 اس گل فزّضی تخزیذ، ُز گلی سیثا است اها چیشی کَ هِن است ًحٍْ پیچیذى دستَ گل است.

 کٌذ هیکَ خزیذى دستَ گل ُوچیي ارساى ًیست! یاد گزفتي تشئیي دستَ گل تَ ضوا کوک  داًین هیُوَ ها 

گل آرایی سیثایی اًجام دُیذ. هْقعیت ُای خاظ هثل تْلذ، ّلٌتایي یا دستَ گل عزّسی تا تْدجَ کندر   

رّتاى،  در اًتخابی تز ّ سیثاتز تَ ًظز تزسذ فَ ادستَ گل ضوا حز کٌذ هییک ًکتَ ای کَ کوک 

  تا رًگ گلِا ُوخْاًی داضتَ تاضٌذ. ىادقت کٌیذ کَ رًگط کاغذ رًگی، کاغذ کطی ّ...

 

 لْاسم هْرد ًیاس تزای تستَ تٌذی دستَ گل

 قیچی

 هٌگٌَ

 کاغذ رًگی یا کاغذ کادّ

 چسة ًْاری

 ضاخَ ُای گل

 رّتاى یا ًخ کٌفی

 

 چگًَْ دستَ گل درست کٌین؟

 

 را تثزیذ ّ آى را تزعکس رّی هیش تشاریذ.کاغذ کادّ  یا رًگی کاغذ .1

ایي اتعاد را  تْاًیذ هیُستٌذ  تز تشرگتثزیذ. اگز سایش گلِای ضوا  05در  55 کاغذ تستَ تٌذی را در سایش

حاال یک الیَ کاغذ کطی یا کاغذ  س تشاریذ.ستَ تٌذی را رّی هیش تَ صْرت تزعکتغییز دُیذ. کاغذ ت

 تیطْ رًگی را رّی آى قزار دُیذ.



 

 

 گل ُا را تَ صْرت هْرب رّی کاغذ تشاریذ .2

کاغذی کَ اًتخاب کزدیذ را تَ صْرت هْرب رّی هیش تشاریذ )طْری کَ ًْک آى تَ سوت تاال تاضذ( 

گل آرایی را  سپس کاغذ تیطْ یا کاغذ کطی رًگی را تَ اًذاسٍ دّ ساًتی هتز تاالتز اس کاغذ سیز آى تشاریذ.

تشاریذ تا جلٍْ ی آى اّل تا کوک دست اًجام دُیذ. تزگ ُا ّ ضاخَ ُای سثش را سیز ّ گل ُا را رّ

  تا آى ضزّع کٌیذ گل رس است. تْاًیذ هیتِتزی داضتَ تاضٌذ. یکی اس سادٍ تزیي ّ ارساى تزیي گل ُایی کَ 

  درست هثل عکس سیز گلِا را رّی کاغذ تشاریذ.

 

 

 کاغذ رًگی را دّر دستَ گل تپیچیذ .3

گل ُا تا تشًیذ ّ تعذ  ساقَدیگز رّی  تار یکتَ سوت ّسط تا تشًیذ ّ  تار یکاغذ را پ کت چتَ آراهی سو

 تا چسة کاغذ را هحکن کٌیذ. حْاستاى تاضذ کَ در ایي هزحلَ کاغذ را چزّک ًکٌیذ.

 ُویي کار را تا سوت راست کاغذ تکزار کٌیذ.



 

 

 

 پایَ دستَ گل را تا چسة هحکن کٌیذ .4

 کَ تایذ آى را تا تشًیذ ّ تا دّتارٍ تا چسة هحکن کٌیذ. کٌذ یه یذاپدر ایي هزحلَ سیز دستَ گل حالت تیشی 

 

 

 رّتاى را دّر دستَ گل تپیچیذ .5

ختیذ را تا یک رتاى تثٌذیذ ّ آى را تَ افزادی کَ حاال ّقتص رسیذٍ است کَ دستَ گل سیثایی کَ سا

 داریذ ُذیَ تذُیذ.  دّستاًطاى



 

 

ُویطَ ًیاسی ًیست کَ هٌاسة خاصی ّجْد داضتَ تاضذ کَ تقیَ گل ُذیَ دُیذ. تا ایي رّش سادٍ پیچیذى 

 ْضحال کٌیذ. تعذاد دفعات تیطتزی عشیشاًتاى را خ تْاًیذ هیدستَ گل کَ ُشیٌَ کوی داریذ اس ایي تَ تعذ 

 

 


