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KOKULARINIZI PAKETLEME 
en kokularımı güzel kurdeleler, kağıt ve süslü kutularda paketlemeyi severim. İşte size başlangıç için 
benim bazı gözde önerilerim.   B

KUTULARI SÜSLEMEK 
Pek çok esnaf dükkanında banyo tuzları, pudralar, potböri veya bir parfüm şişesini tutmaya yetecek 

güçte değişik biçim ve boyutta kağıt kutular bulunmaktadır. Pudra tozları ve banyo tuzları plastik torbalara 
konabilir ve sonra kağıt kutuların içine yerleştirilir. Bu kutuları süslemenin pek çok yolu vardır.  

Akrilik bir boya kullanarak kutuyu baz bir renk ile boyayabilirsiniz, kurumasına izin verin ve sonra, bir 
deniz süngeri kullanarak, kontrast bir tonu yüzeye temas ettirebilirsiniz. Altın sarısı ile tonlanmış fildişi veya 
gül ya da gümüş ile tonlanmış toz mavisi özellikle güzeldir. Deniz süngeri kullanmak özellikle önemlidir 
çünkü delikleri ilginç yapıların ortaya çıkmasına neden olur. Darlık halinde, kontrast renk için kutunuzun 
yüzeyine dokunurken buruşturulmuş plastik bir torba kullanabilirsiniz.  

Bir kutuya akrilik bir boya katı uyguladıktan sonra onu yıldızlar, kalpler yapraklar veya çiçeklerle 
süsleyebilirsiniz. Veya süslemek için hazır renkli süs blokları da kullanabilirsiniz.  

Ben süsleme için yıllardır hazır renkli süs bloklarını kullanmaktayım ve ben onları kullanmayı 
şablonlardan daha kolay bulmaktayım. Bloklar lastik stampalar ile ayni ilkeye sahiptir. Onlar kağıt, tahta 
veya kumaş gibi farklı yüzeylere boya uygulamak için köpük sayfalara oyulmuş şekillerdir. Bir şablonun 
aksine, kolaylıkla pek çok değişik yapıları oluşturabilirsiniz çünkü köpük şekiller her türlü yapıyı almak için 
eğilebileceklerdir. Bloklarla gelen boyalar zehirli değildir ve temizlenmeleri su ve sabundan ibarettir.  

ŞİŞELERİ SÜSLEMEK 
Şişeler pek çok süsleme olanağı sunarlar. Bir inci veya antika düğme tıpanın 

üzerine yapıştırılır veya şişenin kendisini süslemek için kullanılabilir. Cama 
yapıştıracağınız zaman, yapıştırıcının cam üzerinde etkili olup olmadığından emin 
olun. Her gün kullandığımız beyaz zamk işe yaramaz.  

Değişik tip ve boyutlarda olan konserve kavanozları banyo tuzları ve potbörileri 
paketlemek için harikadırlar. Bir konserve kavanozu kapağını süslemek için, sülfile 
makasını alın ve kapağın çapından 2,5 cm kadar daha geniş halka şeklinde bir kumaş 

parçası kesin. Kavanozun kapağının dış kenarına beyaz tutkal sürün ve kenarlar üzerinde düzleştirerek 
kumaşı üste yerleştirin. Tutkal kuruyunca, kapağın kenarına bir jüt bağ, bir kurdele fiyongu veya bazı 
örgüler ilave edin.  

 

Bir şişenin dışını tül, dantel, ipek veya kaliteli bir mendili şişenin etrafına sarıp, bir kordon ve püskül ile 
süsleyebilirsiniz. Bu kumaş kaplama banyo tuzu ve potböri torbalarını sarmak için de kullanılabilir.  

Güzel kurdeleler ve süsler pakete ilginçlik katmak için de kullanılabilirler. Onları parfüm şişenizin 
boynuna bağlayın veya sıcak tutkal ya da yapışkan tutkal ile pudra kutularının üst kısımlarına bir fiyonk 
ekleyin. Ben telli çiçek ve yapraklarla süslemeyi de severim. Şişenin boynunu dantel veya kurdele ile 
süsleyerek başlayın. Sonra, sıcak tutkal veya kalın, yapışkan tutkalı kullanarak, çiçek ve yaprakları süse 
uygulayın.  
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