
خت دريم کيچرلوازم سا  
 

م و وسايل دريم کيچر يک اکسسوری زيبا می باشد که سال ها پيش، بوميان آمريکايی با استفاده از لواز
رخپوستان سطبيعی آن را می ساخته اند. دريم کيچر در زبان اوجيبوايی به معنای کابوس گير می باشد و 

افکار منفی را از انسان دور کند.آمريکايی بر اين باورند که دريم کيچر می تواند   

هم به  در اين مقاله به بررسی لوازم مورد نياز جهت ساخت اين اکسسوری زيبا می پردازيم. اگر شما
با لوازم ساخت  ساختن لوازم تزئينی عالقه مند هستيد، تا انتهای اين مقاله با ما همراه باشيد تا شما را

 دريم کيچر آشنا کنيم.

 

م کيچر عبارتند از:لوازم ساخت دري  

 حلقه
 

بعاد دريم کيچر برای ساخت دريم کيچر به يک حلقه فلزی و يا چوبی نياز داريد. اندازه حلقه به اندازه و ا
ما توصيه شحال اگر برای اولين بار قصد ساختن دريم کيچر داريد، به اين مدنظر شما وابسته است.  با 

يد از فروشگاه ی متری استفاده کنيد. اين حلقه ها را می توانسانت 20تا  13می کنيم که از يک حلقه حدود 
 های صنايع دستی فروشی تهيه کنيد.

 



 ربان و چسب
 

رض عو حتی چرم انتخاب کنيد. سليقه خود می توانيد ربان هايی از جنس ساتن، تور، جير بر اساس 
برابر بيشتر از قطر حلقه باشد. 8ربان را به گونه ای انتخاب کنيد که   

ب و در انتخاب چسب نيز آزاد هستيد و می توانيد هر چسبی که با ربان ها سازگار باشد را انتخا
 خريداری کنيد.

 نخ ضخيم
 

ا به گونه ربرای ساخت دريم کيچر از نخ های ضخيم و انعطاف پذير مانند ابريشم استفاده کنيد. طول نخ 
ای هيد از نخ رنگ نخ نيز آزاد هستيد و می توانبرابر قطر حلقه باشد. در انتخاب  10ای انتخاب کنيد که 

ی توان رنگارنگ برای ساخت دريم کيچر خود استفاده کنيد. عالوه بر ابريشم از نخ های ديگری نيز م
 برای ساخت دريم کيچر استفاده کرد که برخی از اين نخ عبارتند از:

  :شوند و از استحکام بااليی نخ های چرم به صورت دوک های کوچک در بازار يافت می نخ چرم
 برخوردار هستند.

  نخ تسبيح يا نخ دستنبد: از ديگر نخ هايی که می توان در ساخت دريم کيچر از آن استفاده کرد، نخ
اين نخ ها فشرده و براق  تسبيح يا نخ دستبند می باشد که با عنوان نخ زرگری نيز شناخته می شود.

 ا از دست نمی دهند.زيبايی ظاهری خود ر ،هستند و در بافت
  نخ کتان: نخ کتان يکی ديگر از نخ های ضخيمی می باشد که در ساخت دريم کيچر مورد استفاده

 قرار می گيرد.

  



 وسايل تزئينی
 

، سنگ برای تزئين دريم کيچر می توانيد از وسايل مختلفی نظير نوارهای پارچه ای، ربان های توری
ا رنگ استفاده های قيمتی و انواع مهره ها استفاده کنيد. معموال برای تزئين دريم کيچر از مهره های رنگ

 می کنند. 

 

اب می باشد ک اکسسوری بسيار زيبا و جذهمانطور که در ابتدای اين مقاله اشاره کرده ايم، دريم کيچر ي
و  که طرفداران زيادی دارد. ساخت اين اکسسوری بسيار ساده می باشد و برای ساخت آن به وسايل

زان شرح تجهيزات ساده و معمولی نياز داريد. در اين مقاله لوازم ساخت دريم کيچر را برای شما عزي
به خوبی آشنا کنيم.  سته باشيم شما را با لوازم ساخت دريم کيچرداده ايم. اميدواريم با ارائه اين مقاله توان

 شما می توانيد مقاله نحوه ساخت دريم کيچر را نيز در وبسايت ما مطالعه کنيد.


