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مواد موردنیاز

اطراف خانه
چیزهایی که در اطرافتان در خانه پیدا 
ساخت  برای  تا  دارید  نگه  می کنید 
کاردستی آماده باشید. مثل چیزهایی 
که در آشپزخانه، باغ، حمام و یا حتی 
باشد  یادتان  است.  خوابتان  اتاق  در 
که پیش از برداشتن اشیاء حتماً اجازه 
بگیرید به خصوص اگر می خواهید آن 
را رنگ کنید، بچسبانید یا قیچی کنید. 

 مقوا
 کاغذرنگی

 حوله کاغذی
 اسفنج

 بشقاب، کاسه و لیوان  
   یک بار مصرف

 لیوان پالستیکی
 نخ

 روبان فرفری
 کاموا
 فویل

 سینی فلزی
 کاغذ زیرکیک
 چند تکه پنبه

 حصیر
 رول پنبه

 پنبه )تکه ای(
 دستمال کاغذی

 مواد غذایی خشک 
   )لوبیا، عدس و غیره(
 دانه ها، سنگ، ماسه، 

   مخروط کاج

 برگ و شاخه های باغ
 تکه های چوب

 قاشق چوبی
 کش

 کاغذ الگو
 گیره کاغذ

 پالستیک ضربه گیر  
   حباب دار

نکته!

از مقواهای بسته های 

غالت، پاکت نامه ها و 

غیره استفاده کنید.

فهرست
مواد مورد نیاز

کاغذهای فرفری 
قاب عکس زیبا
کیسه جمع شو

آویز جلوی پنجره
روح های سرگردان

آویز

عالمت
زنجیره حیوانات

جاقلمی
دفترچه یادداشت

تخم مرغ رنگی
آدمک های خنده دار

قلب های زیبا
رفقای موکتی

عروس های دریایی شاد
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مواد اولیه اضافی
بیشتر موادی که الزم دارید در خانه پیدا می شود اما در صورت 
التحریر  نیاز می توانید برخی از آن ها را از مغازه های لوازم 
بخرید که معموالً قیمت چندانی ندارند. بهتر است قبل از شروع 

به ساختن کاردستی وسایل موردنیاز را آماده کرده باشید.

 روبان
 کاموا

 پرهای رنگی
 خودکار طالیی/نقره ای

 اکلیل
 پولک
 دکمه

 منجوق

نکته! 

پیش از شروع کار 

حتمًا روپوش کار بپوشید تا 

لباستان خراب 

نشود.

بازیافت و استفاده مجدد
مواردی که در این صفحه می بینید تقریباً کهنه، استفاده شده و یا به درد نخور هستند. برخی از آن ها ممکن است 
دورریختنی و یا بازیافتی باشند اما شما می توانید برای کار خود، از آن ها استفاده کنید! تبدیل یک وسیله به دردنخورد 
به یک چیز جدید، یک سرگرمی زیرکانه است زیرا برای کره زمین مفید است؛ از همه بهتر این که کامالً مجانی است!

 تکه های کاغذ کادو
 تکه های پارچه

 جعبه های شکالت
 دکمه

 صدف
 منجوق

 مقوای جعبه ها
 تی شرت کهنه

 بلوز کهنه

 جوراب
 جوراب شلواری

 دستکش
 چوب بستنی 

 روزنامه
 کیسه های پالستیکی

 در بطری
 بطری پالستیکی )بطری 
   آب معدنی، بطری شیر(

 ظرف ماست )شسته شده!(
 مقوای وسط دستمال کاغذی رولی

 تکه های کهنه پازل
 مجله

 شانه تخم مرغ
 شیشه مربا

 چکمه کهنه
 توری

نکته!
بدون اجازه بزرگ ترها 

از هیچ یک از این مواد 

استفاده نکنید.
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کاغذهای فرفری
برای عکس موردعالقه خود یک 

قاب عکس قشنگ بسازید.

ید و دورتادور آن با مداد یک  عکس خود را روی مقوا بگذار
مســتطیل بکشــید. سپس یک مستطیل بزرگ تر با فاصله سه 
کنید. حاال دور آن  ســانتی متر از مســتطیل قبلی دور آن رســم 
ید. ســپس با قیچی در وســط شکل یک  را با قیچی در بیاور
کنید.  کوچک را خالی  کرده و داخل مستطیل  ســوراخ ایجاد 

سانتی متر  3

کاغذ را دور مداد بپیچید و ســپس مداد را از وسط آن خارج 
کاغذی ایجاد می شــود. کنید. حاال لوله 

لولــه کاغــذی را بــه قطعات کوچک تر برش دهید. ســپس با 
دســت به آن شکل دهید. 

کوچــک را به وســیله چســب دور قاب  کــدام از قطعــات  هــر 
رنگی هــای  کاغــذ  از  کار  ایــن  بــرای  بچســبانید.  مقوایــی 
کنیــد تــا ترکیبــی رنگارنــگ به  دســت آید.  مختلــف اســتفاده 
به وســیله چســب نواری عکس خود را در وسط قاب عکس 

بچسبانید.

)کوئیلینگ(؟کاغذهای لوله شده یک نوع رشته هنری است  ساخت قاب عکس ها و تزئین کردن با تکه آیامیدانستید؟

جاذبهگل
گل هایی که روی این قاب دایره ای شکل کار 

شده اند، شش گلبرگ پیچ خورده دارند. پیش 

از آن که کاغذها را روی قاب بچسبانید جای 

گلبرگ ها را روی قاب مشخص کنید. 

نکته!
برای ساخنت پیچ های 

کاغذی بزرگ تر کمتر آن را 
دور مداد بپیچید. 

شدوزکوپروانه
کف

برای ساختن شاخک پروانه پیچ کاغذ 

را از یک انتها باز کنید. 

 عکس
 مداد تیز

 کاغذ رنگی
 چسب نواری

 مقوا
 خط کش

 قیچی
 چسب  مایع

کمک بگیرید. کاردستی از بزرگ ترها  کردن این  برای درست 
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قاب عکس زیبا
یک قاب عکس ساده چوبی و کهنه را بردارید یا این که خودتان با مقوا یک قاب عکس 

درست کنید. سپس آن را به وسیله تزئیناتی که در زیر آمده زیباتر کنید. 

باطبیعتآشتیکنید
کنید.کنید. برای این کار از چسب مایع استفاده مخروط های کاج دور تا دور قاب را تزئین بچسبانید. یا می توانید با تکه های چوب یا خشک شوند. حاال آن ها را با چسب به قاب سنگین به مدت دو هفته بگذارید تا صاف و کاغذ قرار دهید و آن ها را زیر چند کتاب گل ها و برگ ها را بین صفحات سفید 

قابعکسدکمهای
باید آن ها را با چسب مایع به قاب اندازه های مختلف استفاده کنید. این کار از دکمه هایی با رنگ ها و تعدادی دکمه نیز تزئین کنید. برای می توانید قاب عکس را به وسیله 

بچسبانید. 

موزائیککاغذی
برای ساخت الگوی موزائیکی، مربع های 

کوچک کاغذی را با چسب روی یک مقوا 

بچسبانید. سپس با قیچی قابی به شکل قلب 

در بیاورید. یک حلقه روبان را پشت قاب 

بچسبانید تا بتوانید آن را به دیوارآویزان کنید.

شود.در هم پیچیده رنگی ایجاد به هم بچسبانید تا یک نمای تکه های لوله شده رنگی را نزدیک عکس بچسبانید. تا جای ممکن این بپیچید و آن را به وسیله چسب به قاب کوچک ببرید. هر مربع  را دور یک مداد دستمال کاغذی را به شکل مربع های پیچخوردهدستمالکاغذیهای

دانههایحبوباتوغالت
نوارهای باریک کاغذی را به صورت موج دار 

دور قاب بچسبانید تا دور قاب یک حاشیه ایجاد 
گردد. سپس چسب را روی قسمت جلویی 

قاب پخش کنید و دانه های حبوبات و غالت را روی 
این قسمت بپاشید تا بچسبد. حاال یک روبان به 
لبه خارجی قاب وصل کنید تا یک حلقه برای 

آویختن قاب درست شود.

قابعکس
پازلی

تکه های مربوط به لبه های 
دور یک پازل کهنه را 
بردارید و با رنگ های 

مختلف رنگ  آمیزی کنید. 
سپس آن ها را به هم 
متصل کرده و با چسب

به قاب مقوایی بچسبانید. 
برای تزئین بیشتر آن از 
چسب مایع و پودر اکلیل 

استفاده کنید. 

کمک بگیرید. کاردستی از بزرگ ترها  کردن این  برای درست 
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