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موادموردنیاز

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

در جنگل
بالش عروسکی

باغ وحش جورابی
قاب عکس چهل تکه
عروسک دستکشی

کیف پول خرد

پرورش گل و گیاه
حیوانات مزرعه

کفشدوزک 
آهنگ بسازید

تزئینات جشن تولد
جعبه های رنگی

هیوالی عجیب غریب
شیطونک

پرچم های افراشته
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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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درجنگل
از کاغذ های باطله و مجله های کهنه 

یک کالژ زیبا بسازید.
)کالژ همان چسباندن تکه هاست!(

کنید یا  کاغــذ رنگــی یک پرنده یــا حیوان نقاشــی  روی یــک 
کنید و ســپس آن را برش بزنید.  کپی  بــا مــداد از روی عکس 
گوش ها و دیگر قســمت های اضافــی را از تکه های  منقــار و 
کنیــد از صفحه هایــی  کهنــه بــرش بزنیــد. ســعی  مجله هــای 

کنید که طرح دار و رنگارنگ هســتند. انتخــاب 

کنیــد  یــک بــرگ بــزرگ مثــل بــرگ درختــان اســتوایی نقاشــی 
و  کاغذهــای رنگــی  از  بــا مخلوطــی  بزنیــد. ســپس  بــرش  و 
گیاه یا گل و   آن هایی که عکس 

ً
کهنــه، خصوصا مجله هــای 

کنید. کاردســتی خود را تزئین  برگ دارند، 

کاغــذ یــا مقــوای رنگــی ســاده را بــه عنــوان پس زمینــه  یــک 
یــد. یک قطعه مقوای ســبز روی آن بچســبانید تا شــبیه  بردار
کــه ســاخته اید را  علفــزار شــود. ســپس پرنده هــا و حیواناتــی 
گل هــا را  روی آن بچســبانید و در حاشــیه تصویــر برگ هــا و 

کنید تا یک جنگل پر شــاخ و برگ داشــته باشید. اضافه 

بزرگ تر ها اجازه بگیرید!پیش از بریدن مجله ها از نکته!

نکته!
کالژی که ساخته اید را با 

ماژیک زیباتر کنید. می توانید 
شاخه، برکه و حشرات و 
صورت های حیوانات را 

نقاشی کنید.

نکته!
سعی کنید حیوانات مختلفی 

درست کنید تا تصویر یک 
جنگل یا یک منظره زیر آب 

زیباتری داشته باشید.

نکته!
می کشند.حیوانات از پشت آن ها به بیرون سرک گیاهان را به شکلی بچسبانید که گویی می خواهید کاردستی جالب تر شود، بچسبانید که حیوانات را نپوشانند. اگر حواستان باشد برگ ها را جایی 

 کاغذ رنگی          مداد
 چسب ماتیکی          قیچی

 مجله های کهنه          ماژیک

یها
ختن
رری
دو
با
چیز
مه
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بالشعروسکی
از تی شرت یا بلوز قدیمی یک 

بالش شبیه سر بابانوئل بسازید!   

بازوهــای بلــوز یا تی شــرت را تا بزنید و آن ها را از پشــت به هم 
بدوزید. قســمت باالی تی شــرت، در ناحیه عرضی یقه را هم 
کنید تا شبیه  کهنه پر  بدوزید. داخل تنه لباس را با پارچه های 

بالش شود. سپس لبه پایینی تی شرت را هم به هم بدوزید.

یک تکه پارچه بیضی شکل را به اندازه ای برش بزنید که روی 
کنید  بالش را بپوشاند. در قسمت باالی آن یک سوراخ ایجاد 
تــا بتوانیــد صورت بابانوئل را درســت کنید. دورتــادور آن را به 
کنید. بالش بدوزید و قسمت زیرین را برای ریش های آن رها 

با پارچه چشم ها، گونه ها، دهان و دو سبیل و دو ابرو برای بابانوئل 
بــرش دهیــد. دو تکه پارچه را به شــکل مثلثی برای ســاختن کاله 
قیچــی کنیــد. دو طرف آن را با کــوک زدن به هم بدوزید. یک نوار 

کاله برش بزنید. پارچه ای سفید هم برای لبه پایینی 

بــرای ســاخت منگولــه کاله، بــا پارچــه یــک دایــره ببرید. با 
ید. آن را بــا پارچه پر  یــر و رو، حاشــیه آن را بدوز کوک هــای ز
گره  کنیــد. نخ هــا را بکشــید تــا پارچــه محکم شــود و ســپس 

بزنید.

منگولــه را بــه کاله بچســبانید و یــک منگولــه دیگــر هم برای 
کنید. سپس دیگر بخش های صورت  بینی بابانوئل درســت 
کرده اید به آن بچسبانید و کاله را به سر آن  که قباًل درست  را 
که برای لبــه پایینی  کنیــد. نــوار پارچه ای ســفیدی را  متصــل 

ید. کاله بــرش داده بودیــد را به کاله و خود بالش بدوز

پیش از آن که شروع به نکته!
دوخت و دوز کنید، از 

یک بزرگ تر بخواهید که 
کند.تی شرت و پارچه ها را اتو 

نکته!
اگر پارچه برای پر کردن 

بالش ندارید، می توانید 

از تی شرت ها و حتی 

جوراب های کهنه هم 

استفاده کنید.

نکته!
می توانید با کوک های عرضی 

نوار سفید زیر کاله را بدوزید. 

دوخنت این نوار باعث می شود 

الیه های پارچه سر جایشان 

محکم شوند و می تواند تزئین 

زیبایی هم باشد.

 نخ و سوزن     پارچه
 پنبه رنگی    قیچی

 چسب مایع
 بلوز یا تی شرت قدیمی با رنگ روشن

 پارچه های کهنه برای پر کردن بالش

کمک بگیرید. کاردستی از بزرگ ترها  کردن این  برای درست 

یها
ختن
رری
دو
با
چیز
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