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 روش ساخت پاکت کارت عروسی خاص و جذاب با کاغذ

 قرار گرفتن مهمان شما می شود.بنابراین ساختن این دعوتنامهساخت دعوتنامه مخصوص روز عروسیتان باعث تحت تاثیر  

خیلی مهم است.با این اقدام مردم در از زمان و تالشی که صرف این کار کرده اید از شما قدردان می شوند.در این نوشتار 

 کنند.آموزشی شما یاد میگیرید که چگونه کارت عروسی مخصوص خود را بسازید که مهمانانتان هرگز فراموش ن

 :مواد مورد نیاز

Honarfardi.com


 

 خاکستری رنگ که در پرینتر استفاده می شود A4کاغذ  •

 C5پاکت رنگی  •

 قیچی •

 سبز و بنفش بژ، صورتی، کاغذ قهوه ای تیره، •

 چسب اسپری •

 چاقوی کوچک •

 خط کش •

 ردسترسی به پرینت •

 خودکار خوش نویسی •

 کاغذ بر •

 C5پاکت سبز  •

 

 د:لطفا الگوی زیر را پیدا کنی



 

 پرینت بگیریدالگو را -1

 مرحله اول

 .با پرینت الگو بر روی کاغذ خاکستری کار را شروع کنید

 مرحله دوم

با ظرافت الگو را برش دهید،به خاطر داشته باشید که اگر پرینت گرفته شده کوچک باشد کار شما در جداسازی الگو سخت 

 تر می شود.

 مرحله سوم

 ت بگیرید به طوری که الگو ها در جلوی دعتونامه قرار بگیرند.مطمعن شوید که الگو را در جهت درست کارت پرین



 

 .کارت های خود را آماده کنید-2

 مرحله اول

 مطمعن شوید که الگو در جلو قرار بگیرد. ،کارت خاکستری خود را با دقت از وسط تا بزنید

 

 مرحله دوم

 دعوتنامه محافظت کند و خراب نشود.خط کش را در داخل کارت تا شده قرار دهید تا از پایین 

 .برگ گل ها را برش دهید-3

 مرحله اول

 ها کنید. گلبرگشروع به برش   ،خود از باالی الگوها کاردک تیزبا استفاده از 



 

 مرحله دوم

  با قرار دادن الگو ها به صورت عمودی و در راستای بدن خود میتوانید با دقت بیشتری آنها را ببرید.

 

 کنترل بهتری در انجام برش دارم.،دیک کردن چاقوی جراحی بر لبه تیزم که با نزه اهمچنین من متوجه شد

 مرحله سوم

این کار باعث می شود تا اطمینان حاصل کنید که قسمت  برای این کار سعی کنید از پایین به باال الگو ها را برش دهید.

 د و خراب نمی شود.کن ظریف الگو تماس زیادی با دست شما پیدا نمی

 مرحله چهارم

 تمام کاغذ های بریده شده اضافه را پاک کنید. زمانی که مرحله برش الگو را به صورت کامل تمام کردید،



 

 .شاخ و برگ را سبز رنگ کنید-4

 مرحله اول

 برای داخل پاکت یک تکه از کاغذ سبز رنگ را در سمت راست کاغذ خاکستری قرار دهید.

 

 دوممرحله 

بنابراین خطوط را از باال به سمت راست نشان  شما می خواهید که فقط برگ ها و ساقه ها از جلو سبز به نظر برسند.

 گذاری کنید تا جایی که کارت تمام می شود.



 

 مرحله سوم

 ن شوید خطوط مستقیم بریده شوند.ئید با استفاده از کاغذ بر تا مطماین دو لبه را مرتب کن

 

 چهارممرحله 

 گیرد.  باالی کارت قرار میت ینید که قمست سبز رنگ گل در قسمقسمت جلویی دعوتنامه را ببندید تا بب

 

 مرحله پنجم



 .پایینی گل ها را که باید سبز رنگ شوند رنگ کنید با یک خودکار قسمت های

 

 مرحله ششم

 خودکار و خط کش طبق راهنمایی مرحله پنج بکشید.داخل دعوتنامه را باز کنید و یک خط مورب با استفاده از 

 

 مرحله هفتم

 با استفاده از کاغذ بر قسمت های اضافی را برش دهید.



 

 مرحله هشتم

 تمامی برگ و شاخه ها را پوشش می دهد. حاال زمانی که شما کاور را ببندید می بینید که قسمت سبز رنگ

 

 مرحله نهم

با دقت خطوط دعوتنامه را  برداشته و به آرامی شروع به چسب کاری قسمت سبز بر روی کاغذ کنید.اسپری چسب خود را 

اگر ممکن است سعی کنید قسمت باالیی را چسب کاری نکنید تا زمانی که کاغذ صورتی را می  به همدیگر بچسبانید.

 که این کار در مرحله بعدی است.چرا چسبانید به مشکل بر نخورید 

  جایی از کار دچار اشتباه شدید میبی نوعی چسب است که به آسانی و مالیمت کنده می شود و اگر شما اسپری چس 

 وانید آن را جدا کرده و دوباره بسچبانید.ت



 

 مرحله دهم

 با نگاه به تصویر پایین متوجه میشود که کاغذ سبز چگونه در داخل دعوتنامه قرار می گیرد.

 

 .تکمیل کنیدقسمت رنگی داخلی را -5

 مرحله اول

و اینجاست که مشخص می شود که آیا باید آن را برش  و در باالی کاغذ سبز قرار دهید کاغذ صورتی خود را برداشته

 دهید.

 جاهایی را که نیاز به برش دارد از باال و گوشه ها عالمت بزنید.



 

 مرحله دوم

 لبه های اضافی را که اندازه گرفته اید برش دهید.

 

 مرحله سوم

پشت کاغذ صورتی را با اسپری چسب چسب بزنید و در مرحل خود قرار دهید مطمعن شوید که دقیقا در پشت کاغذ سبز 

 قرار گیرد.

 با نگاه به عکس متوجه می شوید که کاغذ صورتی دقیقا باید کجا چسبانده شود.



 

 مرحله چهارم

که تمام قسمت گل را پوشش دهد و آن را پشت آن قرار حاال کاغذ بنفش خود را برداشته و برش دهید به طوری 

 دهید.)مانند عکس(

 

 مرحله پنجم

 با استفاده از اسپری چسبی کاغذ بنفش خود را در قسمت خود بچسبانید.

 



 مرحله ششم

 دعوتنامه را برگردانید و هر کاغذ اضافی را با استفاده از قیچی برش دهید.

 

 مرحله هفتم

 برای کاغذ بنفش تکرار کنید و برای گل سمت راست از کاغذ کرمی استفاده کنید.تمام مراحل را 

 

 مرحله هشتم

 کاغذ کرمی باید به زیبایی در کنار کاغذ سبز و کاغذ صورتی قرار گیرد.



 

 مرحله نهم

 رد.کاغذ آخری که باید اضافه شود کاغذ نعنایی رنگ است که در گوشه باالی قسمت راست و در کنج قرار میگی

 

 مرحله دهم

قسمت جلویی کارت را ببندید تا قسمت  گوشه های دعوتنامه را با استفاده از کاغذ بر با دقت برش داده و حذف کنید.

 های اضافی را ببینید.



 

 مرحله یازدهم

مشخص تمامی رنگ ها در مکان   با نگاه به تصویر متوجه می شوید که قسمت جلویی دعوتنامه چطور باید دیده شود،

 خود.

 

 .جزییات روز عروسی را بنویسید-6

 مرحله اول

 در قسمت جلویی دعوتنامه با استفاده از خودکار شروع به نوشتن مقدمات روز عروسی کنید.



 

 مرحله دوم

ی البته گفتن اگر قبال هیچ تجربه ای از خوشنویسی ندارید دعوتنامه عروسیتان بهترین بهانه برای یادگیری این مهارت است.

برای آسان یاد گرفتن این آموزش من  است که این کار نیاز به زمان و تمرین زیادی دارد تا نتیجه مطلوبی به دست دهد.

 شما می توانید خودکار خوشنویسی را از همه مغازه های هنری پیدا کنید. از یک خودکار خوشنویسی استفاده میکنم.

با فشار دادن زیاد به سمت  از روی طرحی که با مداد نوشته اید بنویسید. با استفاده از خودکار خوشنویسی سیاه و با دقت

 چپ دستتان کار نگارش برایتان آسان تر می شود.

 

 مرحله سوم

 شکل نهایی نوشته های مقدماتی من اینگونه است.

 ن شوید که قبل از سایش مداد جوهر به خوبی خشک شده باشد.ئمطم



 

 مرحله چهارم

 این را در ذهنتان داشته باشید که اسامی باید در وسط نوشته شود. استفاده از مداد اسم عروس و داماد را طراحی کنید.با 

 

 مرحله پنجم

 و با احتیاط طرح های مداد را بکشید.با تکیه بر گوشه سمت چپ هر نوشته.با استفاده از خودکار خوشنویسی 

 



 مرحله ششم

 داده شده جزییات روز عروسی و تاریخش را با مداد بنویسید.در زیر گل های برش 

 

 مرحله هفتم

 با خودکار خوشنویسی جزییات نوشته شده با مداد را بنویسید.

 

 مرحله هشتم

با نگاه به تصویر متوجه می   آفرین بر شما. اکنون شما کار با خودکار خوشنویسی در صفحه اول کارت را تمام کرده اید،

 ر کار شما باید چگونه باشد.شوید که ظاه



 

 مرحله نهم

در یاد  ن شوید طوری بنویسید که متن از قسمت جلویی کارت دیده نشود.ئمطم اکنون متن داخل دعوتنامه را بنویسید.

داشته باشید که ابتدا طرح همه نوشته ها را با مداد بنویسید و زمانی که مطمعن شدید تمام کلمات درست است آن ها را 

 خودکار خوشنویسی تکمیل کنید.با 

 

 .پاکت را تزیین و مرتب کنید-7

 مرحله اول

 پاکت نامه را روی کاغذ صورتی گذاشته و طرح سه ظلعی آن را با استفاده از مداد بکشید و برش دهید.



 

 مرحله دوم

با استفاده از اسپری  پوشش دهد.کاغذ صورتی را در داخل پاکت نامه قرار دهید و مطمعن شوید که تمام داخل پاکت را 

 چسبی آن را در مکان قرار داده بچسبانید.

 

 مرحله سوم

 پاکت نامه را بچرخانید و قسمت درب آن را تا کنید و مطمعن شوید که کاغذ صورتی به همراه آن تا شود.

 



 مرحله چهارم

  خاکستری باقی مانده سه گل دیگر را برش دهید.با الگو تکنیک قبلی که گفته شد و با استفاده از کاغذ های 

 حاال دوباره داخل تمام گل ها را برش دهید به طوری که فضای باقی مانده از باالی هر کاغذ دو میلی متر باشد.

 

 مرحله پنجم

 گل های بریده شده را بر روی پاکت نامه قرار دهید و به طرح مطلوب خود مرتبشان کنید.

 

 مرحله ششم

 گل را با اسپری چسبی در محل خود بچسبانید.هر 



 

 مرحله هفتم

 شاید دلتان بخواهد که گل ها را در محل چسباندن نگه دارید تا کامال بر روی پاکت محکم شوند.

 

 ! دعوتنامه خود را بفرستید

من   اغذ درست کنید.در این نوشتار آموزشی شما یاد گرفتید که چگونه کار عروسی سفارشی خود را با استفاده از برش ک

همچنین نشان دادم که چگونه قاب داخل پاکت را بسازید و چگونه با استفاده از خودکار خوشنویسی جزییات عروسی را 

 .تزیین کنید در نهایت شما یاد گرفتید که چگونه پاکت را با استفاده از گل های برش داده شده داخل دعوتنامه بنویسید.

مانند دعوتنامه جشن تولد یا به دنیا آمدن د گرفتید که چگونه الگوی هر دعوتنامه دیگری یااین روش  با شما همچنین

چرا بزرگی مانند عروسی دارد  مناسبتکوچک دردسر و زحمت کمتری نسبت به  مناسبتی .را بکشید و آن را بسازیدکودک 

 تعداد میهمانان عروسی زیاد است. که
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