
 کاردستی با پوست پستھ

 

در ادامھ روش ساخت این گلھا را دنبال کنید . این گل ھای تزیینی زیبا با پوستھ ھای دورریختنی پستھ ساختھ شده اند   
. 

بعد از مھمانی ھای خانوادگی درظرف پوستھ ھای آجیل با مقداری پوست پستھ روبرو می شوید کھ اگر ایده ی خاصی 
در این پست قصد داریم روش ساخت یک گل زیبا با . ھمھ ی آن ھا را بھ سطل زبالھ می ریزید در ذھن نداشتھ باشید 

  .استفاده از ھمین پوست دورریختنی پستھ بھ شما آموزش دھیم 

پوست ھا را برای لحظاتی در فضای . ابتدا پوست پستھ ھا را شستشو دھید تا از ھر نوع آلودگی احتمالی دور شود 
  .خشک شود  آزاد بگذارید تا

    

برای این کھ بھ کارتان . زمینھ ی کاردستی می تواند یک تکھ کارتن یا مقوای ضخیم برش خورده بھ شکل دایره باشد 
سرعت ببخشید می توانید از یک سی دی خراب و خش دار ھم استفاده کنید ولی قبل از کار باید دایره ی وسط را 

  .بپوشانید 

پوستھ . بھتر است از چسب ھای حرارتی برای تسریع کار استفاده کنید . آغاز کنید  حاال کار چسباندن پوستھ ھا را
  .ھای کوچکتر را در مرکز و بھ ھمین ترتیب پوستھ ھای درشت تر را در اطراف بچسبانید 



    

    

ار ھم شیوه ی چسباندن پوستھ ھا بھ این طریق است کھ برای مرکز گل ، پوست پستھ ھا را بھ صورت ایستاده در کن  
بھ ھمین ترتیب با باز شدن گل ، پوست ھای پستھ را کم کم بازتر در کنار ھم چسب . و بھ صورت بستھ شده بچسبانید 

برای این کھ گل ھنگام چسب زدن تا خشک شدن بھ صورت ایستاده باقی بماند میتوانید از خالل دندان ،گوش . بزنید 
  .پاکن یا چوب کبریت ھم استفاده کنید 

    

    

  .گل ھای شما بھ این حالت در خواھد آمد    



    

    

  .در پایان گل ھا را رنگ آمیزی کنید و برای تزیینات مورد نظرتان استفاده کنید     

    

 


