
 مجموعه کاردستی محرم

کاردستی شوارٍ ی یک : گِْارٍ حضزت علی 
 اصغز

 سالم دّستای خْبن
 اهزّس با ُوذیگَ گِْارٍ حضزت علی اصغز )ع( رّ درست هی کٌین

 
  

 بزای کاردستی گِْارٍ بَ یک لْلَ گزد ًیاس دارین
 هثل دستوال کاغذی لْلَ ای کَ توْم شذٍ باشَ

 هثل شکل سیز

 
بزش هی دین ّ هی بزینهثل شکل سیز   

 
 پایَ ُای گِْارٍ رّ ُن هثل شکل سیز هی بزین ّ بَ گِْارٍ ّصل هی کٌین



 
 در پایاى گِْارٍ ها هثل شکل سیز هیشَ

 شوا هی تًْیذ ُز رًگی دّست داریذ بکٌیذ

 

 

کار دستی شوارٍ دّ : خیوَ اهام حسیي علیَ 
 السالم

  
بزا ی هحزم درست هی کٌین هاٍ هحزم ًشدیکَ ّ یک کاردستی  

 اهام حسیي )ع( تْی ّاقعَ کزبال چادر ّ خیوَ بزپا کزدٍ بْد
 حاال ها یاد هی دین چطْی خیوَ درست کٌیذ



 
  

ًیاس داریذ  حصیز ّ چادر یا ُوْى پارچَ ّ ًخ  بزای ایي کاردستی بَ  
یذدر سایش کْچک هی تًْیذ اس سیخ ُای کبابی کَ جْبی ُستي یا ًی استفادٍ کٌ  

 هثل شکل سیز حصیز ُا رّ ًگَ داریذ ّ با ًخ ببٌذیذ

 
ّ اس حصیزا رد کٌیذ   یک پارچَ هستطیل بزداریذ ّ هثل شکل سیز ببزیذ  



 
 خیوَ بَ صْرت شکل سیز در هیاد در ُز اًذاسٍ ای کَ بخْایي اس ُویي رّش هی تًْیذ درست کٌیذ

 

 کاردستی شوارٍ سَ: هاٍ هحزم
  
 دّست داریذ صحزای کزبال رّ کاردستی درست کٌیذ؟
 ایي کاردستی هاٍ هحزم ُست کَ هی تًْیذ درست کٌیذ
 بزای ایي کار فقظ بَ کاغذ رًگی ًیاس داریذ



 
  

 اّل یکی اس ًقاشی ُای شتز شکل سیز رّ اًتخاب کٌیذ ّ پزیٌت کٌیذ ّ رًگ کٌیذ
 ًقاشی شتز

 بعذ هثل شکل سیز هی تًْیذ اس کاغذ رًگی استفادٍ کٌیذ هیتًْیذ کاغذ سفیذ رّ رًگ کٌیذ
ذ با سهیٌَ غزّب ّ بیاباى رّ ُن بکشیذ ّ بچسبًْیذیک خْرشیذ بکشی  

 ایي کار یک ًوًَْ کالژ بزای هحزم ُست

 
 حاال ُوْى کاردستی رّ هی تًْیذ هثل شکل سیز درست کٌیذ

 خْدتْى طزح ُای هختلف بشًیذ
 اهیذّارم اس کاردستی ُای هاٍ هحزم استفادٍ کٌیذ
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