
 

 نمد دوزي كيف
 

كيف نمدي  توان كيف نمدي را در منزل درست كرد؟ وسايل الزم براي درست كردنآيا مي
چگونه كيف نمدي  توان براي درست كردن كيف نمدي استفاده كرد؟چيست؟ از چه الگويي مي

در اين مقاله با ما همراه باشيد تا به پاسخ اين سواالت بپردازيم. را تزئين كنيم؟  

ردن كيف نمدي نيز يك هنر ها به كارهاي هنري و دستي عالقه دارند. درست كخانماغلب 
  انات يك كيف نمدي زيبا درست كنيد.كمترين امك اتوانيد بباشد و شما در منزل ميدستي مي

توان انواع وسايل كاربردي و تزئيني نيز درست كرد. وه بر كيف، با استفاده از نمد ميعال
 هاي خالقانه و ... با استفاده از نمدهمچون جا كليدي، عروسك، كاردستي درست كردن وسايلي

ف نمدي هاي راحت و آسان براي درست كردن كيذير مي باشد. اگر به دنبال آموزشامكان پ
كنيم كه در ادامه با ما همراه باشيد. هستيد، به شما پيشنهاد مي  

به مرحله بررسي خواهيم كرد. درست كردن كيف نمدي را به صورت مرحلهاين مقاله در   

 



موزش نمد دوزي كيفآ  
 

اين وسايل عبارتند از:براي درست كردن كيف نمدي به يكسري وسايل نياز داريد كه   

 وسايل نمد دوزي كيف
 

 هاي مختلفهاي نمدي ضخيم و يا نازك با رنگپارچه )1

 نخ معمولي )2

 نخ دسمه )3

 زيپ كيف )4

 سوزن مخصوص نمد دوزي )5

توانيد درست كردن كيف نمدي ايم، ميدر قسمت فوق به آنها اشاره كرده با تهيه وسايلي كه
  را شروع كنيد. براي درست كردن كيف نمدي، در هر مرحله با ما همراه باشيد.

  



  برش زدن قسمتي از نمد براي جلو و پشت كيف
  

نمدي توانيد به صورت دلخواه انتخاب كنيد و قسمتي از پارچه رنگ نمد را در اين قسمت مي
شود، متي از پارچه نمدي كه برش زده ميرا به شكل دلخواه برش بزنيد. در واقع آن قس

از  باشد. قسمتي ديگر از پارچه نمدي را همانند برش قسمت اول،يف نمدي ميالگوي اصلي ك
اي كه از الگوي اصلي كيف دو برش يكسان براي جلو و پشت سطح پارچه جدا كنيد. به گونه

  ر داشته باشيد.كيف در اختيا

  تزئين كردن قسمت جلو كيف نمدي
  

زئين كنيد. براي انجام در اين مرحله بايد قسمت جلو كيف را با استفاده از نمدهاي رنگا رنگ ت
هاي مختلف و كوچك برش بزنيد و بر سطح نمدي كه قسمت توانيد نمدها را به شكلاينكار مي

  جلو كيف را تشكيل مي دهد، قرار دهيد.

براي تزئين كردن قسمت جلو كيف بايد نمدهاي رنگارنگ  برش زده را با به اين صورت كه 
موشي به نمد متصل كنيد. استفاده از سوزن مخصوص نمد دوزي و نخ به صورت دوخت دندان 

ده كنيد. اما دوخت توانيد براي قرار دادن اين نمدها از چسب حرارتي نيز استفاالبته مي
همچنين براي تزئين كردن كيف نمدي  ند زيبايي كيف شما را بيشتر كند.توادندان موشي مي

  هاي زيبايي انجام دهيد.توانيد بر روي نمد گلدوزيمي

  دوختن نمدها به يكديگر و اتصال زيپ
  

ر اين مرحله بايد به يكديگر دايد را برش زده بودهنمدهايي كه براي قسمت جلو و پشت كيف 
اي به هم بدوزيد كه شكلي شبيه كيف را به خود بگيرد. را به گونهصل كنيد. دو تيكه نمد مت

زيپ را در قسمت لبه بااليي دو نمد قرار دهيد و با استفاده از چرخ خياطي و يا با دست، زيپ 
  را به لبه دو نمد متصل كنيد.

را  توانيد يك پارچه نواري گيپورظر برسد، ميبراي اينكه قسمت داخلي كيف زيبا و مرتب به ن
  به وسيله چسب حرارتي به قسمت داخلي كيف و بر روي زيپ بچسبانيد.



  اتصال بند به كيف نمدي
  

توانيد اگر تمايل داريد ايم، در اين مرحله ميدر مراحل قبل دوختن كيف نمدي را بررسي كرده
توانيد از بندهاي مختلفي مي ر. براي انجام اين كايك بند به كيف نمدي خود متصل كنيد

را جدا كنيد و در دو توانيد يك تكه باريك از پارچه نمدي تفاده كنيد. به عنوان مثال مياس
توانيد از بندهاي زنجيره اي نيز در اين مرحله به صورت دلخواه مي انتهاي كيف بدوزيد. البته

  براي بند كيف استفاده كنيد.

  

اميدواريم با ارائه اين مقاله ايم. آموزش نمد دوزي كيف پراخته در اين مقاله به بررسي
توانسته باشيم به شما در درست كردن كيف نمدي كمك كنيم. اگر شما هم از آن دسته 

افرادي هستيد كه به كارهاي هنري همچون درست كردن كيف نمدي عالقمند هستيد، به 
  فايل مراجعه كنيد و از محتواهاي آموزشي اين وبسايت استفاده كنيد. 118وبسايت 



فايل انواع محتواهاي آموزشي در زمينه كسب و كار، خانه و خانواده، زبان و  118بسايت در و
 مشاهده كنيد. مي توانيد مهاجرت، سرگرمي، ورزش و... را


