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استفاده می کردید و در حال حاضر ھمھ شماھم در منزل لباس ھا و وسایلی دارید کھ کھنھ شده اند یا در زمان بچگی 
در طی جلسات مختلف ما بھ شما آموزش می دھیم کھ چگونھ از این وسایل بھ درد نخور . بدون استفاده مانده است 

آن ھا لذت ببرید  ،کاردستی ھایی بسازید کھ از دیدن و استفاده مجدد   . 

عروسک کوچکی بسازید و آن را بھ برادر یا خواھر اگر دستکش ھای بی استفاده ای در منزل دارید می توانید با آن 
 . کوچک خود ھدیھ دھید

 : شیوه ساخت 

دستکش را روی زمین صاف پھن کرده و الگوی دست ، پا و اندام سنجاب را مانند تصویر باخودکارروی آن :گام اول 
برش ھای قیچی را  توجھ داشتھ باشید در تصویر خط چین ھا جای دوخت اصلی و خطوط ممتد جای. رسم کنید 



بھ وسیلھ قیچی خط ھای ممتد را منظم برش بزنید و قسمت ھای اضافی را جدا کنید. مشخص می کند   .

 

. و نوک دو انگشت سبابھ و انگشت بزرگ را کھ اضافی است از جدا کنید )کشباف(قسمت پایین دستکش : گام دوم  
باشید چون دستکش بافتنی است اگر سریع دوخت را انجام نکتھ مھم در این کار رعت عمل و ظرافت است دقت داشتھ 

ندھید دانھ ھای بافت ازھم جدا می شود دوخت آن ھم باید بسیار محکم باشد تا این اتفاق در ھنگام پر کردن قسمت 
نید تا دوخت ھا را وارونھ ک. در این مرحلھ تمام خط چین ھا را در الگوی اصلی با سوزن و نخ بدوزید .ھابا پنبھ نیفتد 

سیم روکش دار را   در قسمت دم سنجاب یک تکھ . درز دوخت داخل قرار گیرد و روی کار تمیز و بدون دوخت باشد
دو قطعھ سیم بعدی را ھر کدام مجزا ،در پا . خم کرده و داخل آن قرار دھید تا در صورت لزوم بتوانید دم را حالت دھید 

با پنبھ کامال پر کنید سپس تمام قسمت ھا را. ھای سنجاب فرو کنید   .

 



بعد از این کھ از درست قرار گرفتن جای سیم ھا در بدن سنجاب اطمینان پیدا کردید قسمت ھای باز انتھای : گام سوم 

. بدن ، دم و بازو ھای سنجاب را با سوزن و نخ محکم بدوزید  

برای دوخت سر سنجاب بھ شیوه زیر عمل کنید: گام چھارم  . 

از دوختن ، برای دوخت گوش ھا از قسمت ھای  پس: گام پنجم 
ابتدا دو گوشھ آن را روی ھم قرار می . اضافی کھ نوک انگشت سبابھ و انگشت دوم برش زده بودیم استفاده می کنیم 

.دھیم و سپس آن را مانند تصویر بھ دو طرف سر وصل می کنیم   



در قسمت ُدم سنجاب برای زیبا تر شدن کار با : گام ششم 
ھ رنگ نخ، بھ صورت منظم درطول ُدم کوک ھایی بھ طول یک سانت بدوزیدس  .   

در مرحلھ مونتاز انتھایی ، سر ، ُدم ، و بازو ھا : گام ھفتم 
توجھ داشتھ باشید اگر نخ ھم رنگ بدنھ سنجاب باشد در . را در جای خود وصل کرده با سوزن و نخ محکم بدوزید 

واھد بودکاردستی بسیار زیباتر خ   پایان  . 



  

برای این کار می توانید . ابتدا جای چشم ھا را با خودکار روی دو طرف سر سنجاب عالمت گزاری کنید : گام ھشتم  
یا از دو مھره سیاه کوچک استفاده کنید و آن را روی عالمت ھا بدوزید یا بچسبانیدو یا می توانید با نخ سیاه روی 

از دکمھ شیشھ ای کوچک بھ قسمت پوزه   سنجاب را ھم می توانیدبا استفادهبینی . عالمت ھا را گل دوزی کنید 

. سنجاب وصل کنید  

آماده است   کاردستی زیبای شما برای ھدیھ دادن  . 

 

 


