
 اریگامی وسیله به کاغذی ماسک ساخت

 

 . طاخت اػکال گًْاگْى تَ ّطیلَ کاغذ ّ تا یا ُوْى ٌُز اریگاهی اس جولَ کار ُای هْرد ػالقَ هٌَ

یک هاطک . یا ٌُز کاغذ ّ تا ّ تٌِا تا کاغذ یک هاطک خْب تظاسیذ  اریگاهیتْی ایي آهْسع یاد هیگیزیذ کَ تَ ّطیلَ 

 ! سیثا هٌاطة تزای آقا داهاد ُا

 : هٌثغ ًقل هیکٌنایي پض قثل اس ػزّع آهْسع یک داطتاى در راتطَ تا ایي ٌُز هزدم ژاپي اس 

 هشاران ُدرنای کاغذی

 طالگی اس طزطاى خْى کَ ۱۲اّ در طي  .در سهاى اًفجار توة اتوی در ُیزّػیوا ًْسادی تیغ ًثْد« طاداکْ طاطاکی»

َٔ ژاپٌی را ػٌیذٍ تْد کَ اگز کظی ُشار درًای کاغذی . تذلیل اثز تؼؼؼات رادیْاکتیْ تْجْد آهذٍ تْد، جاى طپزد اّ ایي افظاً

 .پیغ اس هزگ، ّی تیغ اس ُشار درًا را تا تا کزدى کاغذ طاخت. تظاسد خذایاى یک آرسّی اّ را تزآّردٍ هی کٌٌذ

 
         Andrew Dunn   : ػکاص         

ُز رّس، تا اهیذی جِاًی تزای صلخ، تَ تا کزدى کاغذ  (ّ دتی طزاطز کزٍٔ سهیي)اهزّسٍ تچَ هذرطَ ای  ُا در توام ژاپي 

َ ُای آطیایی . هی فزطتٌذ« طاداکْ»ّ طاختي درًاُای کاغذی اداهَ هی دٌُذ ّ آى ُا را تَ هقثزٍٔ  هزؽ هاُیخْار در ًظام ًؼاً

 .ًواد طْل ػوز ًیش ُظت
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 : اما بزیم سزاغ آموسش این ماسک

 

تزای اًجام ایي کار ػوا ًیاس تَ هِارت تاال در ایي سهیٌَ داریذ ّ اگَ ایي طْر ًیظت پیؼٌِاد هیکٌن قیذ ایي هاطک رّ تشًیذ 

در آیٌذٍ تاس ُن اس ایي ًْع آهْسع تزای ططخ هثتذی ّ . ّ تَ طزاؽ هاطک ُای طادٍ تز ّ الثتَ تا ُویي سیثایی تزیذ 

 . هتْطط ًیش قزار هیذم تا ُوَ تتًْي اس ایي ٌُز لذت تثزى

  Brian Chan  : طزاح

 

 

 

 

 

 

http://www.instructables.com/id/Guy-Fawkes-Mask-in-Origami/


 : 1هزدلَ 

 

 : 2هزدلَ 

 

 (طاخت قظوت تیٌی) : 3هزدلَ 

 

 

 

 

 

 



 (طاخت چؼن ُا) : 4هزدلَ 

 

  : 5هزدلَ 

 

 (ریغ ُا) : 6هزدلَ 

 

 

 

 

 

 



 : 7هزدلَ 

 

 : هزدلَ آخز

 

هیذًّن ، تْی آهْسع ُای تؼذی ػکض ُای ّاضخ تز ، یا دتی تَ ُوزاٍ ّیذئْ قزار ! خیلی طخت ّ ًا هفِْم تْد ؟ ًَ ؟

در آیٌذٍ ای ًشدیک طزس طاخت یک هاطک کیپ تا صْرت رّ . هیذم ّ طؼی هیکٌن آهْسع تَ ُوزاٍ تْضیذات کافی تاػَ 

 . هٌتظزع تاػیذ .اس اّى هذل خْدم طاختوغ ّ کل آهْسع تْطط خْدم ػکض تزداری خْاُذ ػذ . آهْسع هیذم 
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 All rights reserved - ًْى ّ پٌیز

اگَ هیخْایذ اّلیي ًفزی تاػیذ کَ آهْسع تؼذی رّ هیخًَْ هیتًْیذ هؼتزک هطالة ًْى ّ پٌیز تؼیذ ّ هطلة تؼذی رّ 

 :رایگاى تْی ایویلتْى دریافت کٌیذ 
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