
(دیکن دایپ ریز تیسا نیدر ا دیتوان یرا م یاصل دهی)ا کتاب یعالمت نشانه گذار ال یکاردست هیطرز ته  
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ازیمواد مورد ن  

 15cm x 15cm کاغذ اریگامی یا کاغذ رنگی   • 

 •   قیچی 

 • چسب  

  •  ماژیک/ قلم نوک سیاه 

 • چشم برچسبی یا دست ساز 

 

: یدستورالعمل کار دست  

          15 cmx15cm   دیمثلث قرار ده کیرا به صورت مورب در یرنگ یکاغذها    : 1مرحله   

دی، سپس هر دو را باز کن دیتا کن نییچپ و راست را به سمت مرکز پا ی: گوشه ها2مرحله   

 

دی: گوشه وسط را به سمت باال بکش3مرحله   

شده است جادیمربع ا کی. دیبکش نییبار آنها را به پا نی، ا دیچپ و راست را دوباره ببند ی: گوشه ها4مرحله   

. حاال نشانک شما آماده استدیچسبان یتا خورده م یها بیو آنها را در ج دیریگ یباال را م ی: حاال گوشه ها5مرحله   
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کتاب طرح ببر یعالمت نشانه گذار ال  

تالش را دارد.  نیاست اما ارزش ا رتریوقت گ یکم یداشتن دندان و نقاش لیکتاب طرح ببر به دل یعالمت نشانه گذار ال

شود.  یدادم ، عالمت نشانه گذار طرح ببر طبق روش ذکر شده آماده م حیابتدا همانطور که در دستورالعمل باال توض

و  دیچسبان یرا م ی، دندان ها و دهان صورت ینید. حاال چشم ها ، بیکن یرنگ م اهیس یها کیسپس ببر خود را با ماژ

.دیکن یم ینقاش  

 

 

والیه یکتاب طرح ها یعالمت نشانه گذار ال  

 یوجود ندارد. به نظر ما که چشمان صورت والیکردن نشانه گذار ه هیشما هنگام ته یو فانتاز لیتخ یبرا تیمحدود

خورد. کدام رنگ ، چشم و شکل دندان  یبه چشم م ادیخنده دار و ز زیت یخورده و دندانها چیپ یزرد ، مردمک ها والیه

 یخنده دار مورد استقبال همگان قرار م والیه یکه نشان ها هستمدارد ، من مطمئن  یبه شما بستگ دیکن یشما انتخاب م

ردیگ !   

 

 

 

 



هشت پا ایاختاپوس  یطرح مار و نشانه ها ینشانه گذار ها  

نشانه گذار ها آماده است یبرا گرید یها دهیچند نمونه از ا ریز در   

 

 

دیو با ما در ارتباط باش دیخالق باش  

درزدن گانگانیب ی" در شوراکیو فرزند "موزائ نیجلسه والد میت   

Ausländerrat Dresden e.V. 


