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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.

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.

فهرست
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هیوالی آوازخوان
می توانید به دوست خود به عنوان 

هدیه کیفی برای دستگاه ام پی تری 
بدهید که شبیه هیوالست!

کمی  که عرض آن  ید  یــک تکه موکت مستطیلی شــکل بردار
پهن تر از اندازه دســتگاه خود طولش دو برابر آن باشــد )چند 
ســانتی متر هم بیشــتر(. در انتهای تکه موکت برشــی شبیه به 

دو چشــم بزنید )مانند شکل(

کمی  که چشم ها  دو لبه مســتطیل را طوری روی هم تا بزنید 
کار را  کار بیرون بزنند. قســمت وســط  باالتر قرار بگیرند و از 
کنید. سپس یک  با سوزن ته گرد به صورت موقت مشخص 
دهــان، دنــدان و دو دایره ســفید برای چشــم ها بــرش بزنید. 
چنــد تا دایــره دیگر به رنگ هــای مختلف برای تزئین بیشــتر 

بزنید. برش 

کنیــد و دایــره  کــرده بودیــد بــاز  کــه دوال  مســتطیل موکتــی را 
ید.  سفید رنگ را به همراه یک دکمه روی آن به موکت بدوز
حاال دهان را پایین چشم ها بچسبانید. بین ردیف سوزن ها 
ید و  )وســط موکــت( و دهان هیــوال دایره های رنگــی را بدوز

کوک اضافه هم اطرافشــان بزنید. یباتر شــدن چندتا  برای ز

کنید و ســوزن های ته گرد را  دوباره تای مســتطیل اصلی را باز 
ید.  کوک ســاده دو طرف طولی جلد را بدوز ید. با  در بیاور

نکته!
اگر دستگاه ام پی تری پلیر 

یا بازی ندارید می توانید 
از این کاردستی به عنوان 
جامدادی استفاده کنید. 

نکته!
دندان هایی را که برش زده 
بودید در زیر قسمت دهان 

هیوال قرار بدهید تا بتوانید هر 
دو را با هم در یک مرحله کوک 

بزنید و بدوزید.

نکته!
اشکالی ندارد اگر 

منی توانید خیلی هم 
خوب و متیز کوک بزنید و 

بدوزید. معمواًل هیوالها 
کمی شلخته هستند!!

 مداد          خط کش
 سوزن ته گرد         قیچی
 سوزن          دکمه

 نخ گل دوزی
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آویز
می توانید یکی از این آویزهای جالب 
را به ام پی تری پلیر، جامدادی و یا 

کوله پشتی خود بیاویزید. 

شــکل یــک ســتاره را روی یک تکــه مقوا بکشــید و با قیچی 
یــا  بــا مــداد  یــد و  بــرش بزنیــد. الگــو را روی موکــت بگذار
خــودکار دو تــا ســتاره روی موکت بکشــید. ســپس دورتادور 

آن ها را برش بزنید.

بــا نــخ و ســوزن کوک هایــی روی ســتاره ها بزنید تا به شــکل 
کدام دو تــا منجوق به جای چشــم ها  دهــان شــود. برای هــر 

ید. بدوز

کنیــد و دو انتهــای آن را بــه  وبــان را از وســط تــا  یــک تکــه ر
کــه در بین دو  قســمت باالیــی ســتاره ها بچســبانید، طــوری 
گذاشــته اید قرار بگیرد. ســپس دورتادور  که روی هم  ســتاره 
یــد تــا بــه هــم متصــل شــوند. یــک جــای  ســتاره ها را بدوز
ید تا بتوانیــد داخل آویز خود را با کاموا  کوچــک باقــی بگذار

کنید و در آخر آن قســمت را نیز کوک بزنید. یــا پنبــه پر 

نکته!

برای دوخنت منجوق روی ستاره های 

موکتی ابتدا سوزنی را خن کرده اید از زیر 

موکت فرو برده و از روی آن بیرون بیاورید. 

سپس سوزن را از داخل منجوق رد کنید و 

دوباره به داخل موکت فرو ببرید. این کار را 

چند بار تکرار کنید تا منجوق به خوبی روی 

موکت محکم شود.

توت فرنگی های بامزه!
شکل دو عدد توت فرنگی را با موکت قرمز 
و یک تکه برگ را با موکت سبز رنگ برش 
بزنید. همان طور که در بخش ستاره ها گفتیم 

آن ها را به شکل آویز بدوزید و پر کنید. 
در آخر روی توت فرنگی ها با نخ رنگ 
روشن تعدادی کوک بزنید که شبیه 

به دانه های روی توت شود.

روبات
یک تکه موکت را به شکل مربع برای سر 
روبات برش بزنید. دو تا مربع کوچک تر 

برای گوش ها درست کنید. یک تکه 
موکت دیگر با برش زیگراگ به جای 

دهانش بدوزید. در آخر هم قسمت پایینی 
مستطیل را به صورت زیگزاگ برش 

بزنید تا جالب تر شود.

  غول بانمک
برای ساختن آویز غول دو تکه موکت 
به شکل دایره برش بزنید. بعد چهار تا 
مستطیل کوچک که یک سر آن ها را به 
صورت زیگزاگی برش زده اید درست 

کنید و به جای دست و پاهایش بدوزید. 
برای درست کردن دهان هم چند تا 

کوک به شکل زیگزاگ بزنید.

نکته!
اگر قیچی با لبه های زیگزاگی 

نداشتید می توانید از قیچی 
معمولی استفاده کنید و 

خودتان برش های زیگزاگی 
در بیاورید.

 مقوای نازک    موکت
 خودکار یا مداد    قیچی
 سوزن و نخ    روبان

 مهره کوچک یا منجوق
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