
 کاغذی کیسه با ماسک ساخت آموزش

ثب ایي .  دقیقَ درطت کٌیذ ّ اسع لذت ثجزیذ 10چَ هجتذی ، چَ حزفَ ای ، هطوئي ثبػیذ کَ هیتًْیذ ایي هبطک رّ تْی 

 ! ...هبطک خْدتْى رّ ػجیَ ُز کض کَ هیخْایذ در ثیبریذ ، دختز یب پظز فزقی ًویکٌَ

 

 : لْاسم هْرد ًیبس

 (عکض ثبیذ ُن اًذاسٍ صْرتتْى ثبػَ! - یب حیْاى )یک قطعَ عکض ثشرگ اس چِزٍ اًظبى 

 . هثل کیظَ ُبیی کَ تْی فزّػگبٍ ُب ّ لجبص فزّػی ُب ثزای خزیذ هیذى. یک عذد کیظَ هقْایی تقزیجب ثشرگ 

 (ّ یب چظت هبیع)اطپزی چظت 

 قیچی



 ... هْاد دیگَ ثَ دلخْاٍ ، هثل رّثبى ، دکوَ ّ

 

 : مرحله دوم

. حبال ثعذ اس ایي کَ عکض هْرد ًظزتْى رّ پیذا کزدیذ ، دّر صْرتغ رّ ثجزیذ تب فقط چِزٍ ثَ ُوزاٍ هْ ُب ثبقی ثوًَْ 

 : یبدتْى ثبػَ ُیچ گًَْ تصْیز اضبفَ ای ثَ جش صْرت تْی عکظتْى ثبقی ًشاریذ

 

 : 3مرحله 

در ضوي تْصیَ هیکٌن در اًتخبة عکض اس افزاد . ایي کبر رّ ثب دقت اًجبم ثذیذ ! چؼن ُبػْ ثب ظزافت اس کبطَ درثیبریذ 

  ! چْى در دیذ هوکٌَ دچبر هؼکل ثؼیذ. ژاپٌی اطتفبدٍ ًکٌیذ 

 . در ضوي ثِتزٍ اس قیچی ُبی کْچک اطتفبدٍ کٌیذ ، تب ثب دقت ثیؼتزی ثتًْیذ کبرتْى رّ اًجبم ثذیذ



 

 : 4مرحله 

ثعذ چؼوبػْ اس . حبال جبیی رّ کَ هیخْایذ عکظتْى رّ رّی پبکت ثشاریذ هؼخص کٌیذ ّ جبی چؼوبع یک عالهت ثشًیذ 

اگَ اّى قظوت ثشرگ تز ُن ػذ ، اػکبلی ًذارٍ . یعٌی رّی پبکت دّ قظوت رّ ثزای چؼن ُب هؼخص کٌیذ . تْ پبکت ثجزیذ 

 . چْى سیز عکض قزار هیگیزٍ ّ پیذا ًیظت. 

 

 : 5مرحله 

. ثعذ عکظتْى رّ رّی هقْا ثچظجًْیذ  ! تکزار هیکٌن کبهل. ثب اطپزی ، یب چظت هبیع پؼت عکظتْى رّ کبهل چظت ثوبلیذ 

 . دقت کٌیذ قظوت طْراخ چؼن ُب رّی طْراخ ُبی هقْا قزار ثگیزٍ

 



 : 6مرحله 

هثال کٌبر هُْبع رّثبى ثشاریذ ، یب اگَ هزد ثْد ثزاع طجیل . حبال هیتًْیذ تشییٌبت اضبفَ رّ رّی عکظتْى اعوبل کٌیذ 

 . کَ ثَ عکظتْى جذاثیت هیذٍ ّ ّاقعی تز ثَ ًظز هیبد !درطت کٌیذ ّ اس ایي جْر کبر ُبی اضبفَ 

 هٌجع اًگلیظی
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