اگر تصمیم گرفتهاید که از کاغذ کرافت بهعنوان کاغذ کادو استفاده کنید یا دنبال ایدههای جدید برای بسته
بندی میگردید این مقاله برای شما است .کاغذ کرافت ساده یک انتخاب زیبا با جلوهای طبیعی و چشمنواز است
که بسته بندی محصوالت و کادو کردن هدیه را چند برابر زیباتر از حالت معمولی میکند .اگر آموزش های کادو
کردن و ایدههای خالقانه ای که همهجا میبیند انجامش برایتان سخت است یا نمیتوانید این بسته بندی را در
تعداد باال برای بسته بندی درست کنید نگران نباشید .ایدههای سادهتر و کاربردیتری هم هستند که با
صرفهجویی در وقت همچنان میتوانند محصوالت شما را متمایز کنند .شما میتوانید از این ایده برای انواع بسته
بندی در شکلهای مختلف استفاده کنید و تنها برای کادوپیچی لوازم مستطیلی کاربردی نیست بلکه میتوانید
از آن روی انواع پاکت های بسته بندی هم استفاده کنید.

لوازم موردنیاز
کاغذ کرافت
نخ کنفی
قیچی
چسب نواری
گل گیاه واقعی یا مصنوعی

آموزش تزئین بسته بندی
برای شروع یک دایره در اندازه دلخواه روی کاغذ کرافت بکشید و آن را ببرید .اگر میخواهید دایرههایی در تعداد
باالتر داشته باشید میتوانید یک لیوان یا کاسه با اندازه موردنیازتان انتخاب کنید و با استفاده از آن تعداد زیادی
دایره روی کاغذ کرافت در کمترین زمان بکشید .سعی کنید اندازه دایرهها از کادو یا محصولی که میخواهید
بسته بندی کنید کوچکتر باشد تا جلوه بهتری داشته باشد .بعدازاینکه دایره آماده شد گل و گیاهی که انتخاب
کردهاید را در باالی دایره بزارید و کاغذ را دورش بپیچید ،میتوانید از عکس زیر کمک بگیرید تا متوجه شوید
دقیقاً باید چهکار کنید.

حاال که دستهگل آمادهشده است با نخ کنفی آن را محکم کنید .از زیاد محکم بستن نخ کنفی نگران نباشید،
زیاد محکم بودن بهتر از هم باز شدن تزئینات است .حاال هدیه را با کاغذ کرافت بسته بندی کنید و دستهگل را
روی آن بزارید و با استفاده از مقدار بیشتری از نخ کنفی آنها را به هم وصل کنید.

