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تزیین دیوار برای تولد موضوع:  

 

 تزیین دیوار برای تولد

همه عاشق یک مهمانی هستند اما برگزاری یک مهمانی ممکن است کمی دردسرساز باشد. اگر با 
بودجه کم یک مهمانی خانگی ترتیب می دهید ، این مقاله برای شما مناسب است. در اینجا، ما 

عملی توانید از آنها الهام بگیرید. ما نکات کنیم که میهای مهمانی مقرون به صرفه را فهرست میایده
در مورد چگونگی صرفه جویی در هزینه در مهمانی ها، بدون به خطر انداختن عامل "سرگرم کننده" 

 !ارائه خواهیم داد

ایده شگفت انگیز  12ایده های تزیین تولد: در مورد دکوراسیون دیوار صحبت می کنیم، در اینجا 
 .تزیین تولد برای دیوارها آورده شده است

رید ؟ خب، بیایید ابتدا لیست مهمانان را تهیه کنیم. در مورد دعوت های به زودی جشن تولدی دا
مهمانی چطور؟ آه، کیک و غذا را به خاطر بسپار. خوب، حاال دکوراسیون می آید. تعجب می کنید که 

 .از کجا شروع کنید؟ با دیوارها شروع کنید

م نگیرید. یک دیوار بزرگ وقتی صحبت از دکوراسیون مهمانی می شود، اهمیت دیوارها را دست ک
بدون پنجره می تواند ملیله خالی کاملی برای افزودن تزئینات دلخواه شما باشد. تزیینات خوب دیوار 

 .می تواند یک فضای معمولی و خسته کننده را به یک فضای آماده برای مهمانی تبدیل کند

 تزیین دیوار اتاق :همچنین بخوانید

https://amandakala.ir/decorate-the-wall-of-the-room/


 

 تزئین دیوار برای تولد با دیوارکوب.1

 :شما با دیوارکوب هم میتوانید دیوار خود را برای تولد تزیین کنید. دیوارکوب ها جنس های مختلفی دارند مانند

دیوارکوب ها تنوع های بسیار زیادی دارند. همین دیوارکوب سفالی هم  و دیوارکوب چوبی دیوارکوب سفالی

پرطرفدارترین مدل از دیوارکوب  و دیوارکوب عاشقانه خودش مدل های مختلفی دارد مثال دیوارکوب فانتزی

 .های سفالی هستند

چند بشقاب قدیمی دارید؟ چند کاله یا سبد قدیمی دارید؟ سرگرمی مجموعه دارید؟ خب، دیوارهای مهمانی 

ی شود، حتی تزئینات خوشه ای نیز شگفت همیشه بادکنک و روبان نیستند. هنگامی که به طور منظم اجرا م

 .انگیز به نظر می رسند

به این معنی که می توانید دیوارهای خود را با خوشه هایی از چیزهای مختلف یا مشابه تزئین کنید. این می 

تواند مجموعه ای از گل های کاغذی، بوم، کویلینگ های کاغذی، بشقاب، سبد، کاله، روکش کوسن ، وسایل 

، حتی دکمه ها و مهره ها باشدکاردستی . 

  

https://amandakala.ir/product-category/wall-knocker/
https://amandakala.ir/product-category/wooden-wall-sconce/
https://amandakala.ir/product/cactus-fantasy-wall-sconce/
https://amandakala.ir/product-category/wall-knocker/romantic-wall-hangings/


 

 تزیین دیوار برای تولد با بستنی و کیک دیواری .2

با استفاده از کاغذ رنگی، قیفی یا کیک بستنی درست کنید. آنها را بچرخانید تا گلدسته یا آویزهای دیواری 

جاد شود. این نه تنها برای اجرا ساده است، بلکه برای مناسبت هایی مانند تولد نیز کامالً مناسب استای . 

 

 پس زمینه دیوار کانفتی .3

https://amandakala.ir/product/cactus-fantasy-wall-sconce/


زمینه دیواری د کنفتی های رنگارنگ به شکل گرد استفاده کنید. برای داشتن پساز یک دستگاه پانچ برای ایجا

های کانفتی را روی یک دیوار ساده بچسبانید. شما همچنین می توانید یک کاغذ دیواری انفجاری براق، این نقطه

 . کنفتی آماده یا اثر هنری دیواری بخرید

 

 تزئینات نوار نقاب دار .4

نوارهای ماسک طرح دار نه تنها برای تزیین مهمانی، بلکه در موارد دیگر نیز باورنکردنی هستند. کل دیوار یا 

گ تزئین کنید. طرح هایی مانند خطوط، شورون، خال خالی و چاپ بخشی از دیوار را با نوارهای پوششی چند رن

 .بلوک را در نظر بگیرید



 

 دیوارکوب روز مادر :همچنین ببینید

 بنر دیواری تولدت مبارک .5

چه فضایی در خانه بهتر از دیوار برای نمایش بنر مهمانی؟ یک بنر طناب دار یا یک بند دار با برچسب را در نظر 

مل نمی شدبگیرید. دیوارهای تولد بدون این کا ! 

ایده دکوراسیون اتاق برای تولد 9همچنین می توانید بخوانید:   

ها اضافه کنید. می توانید چند اسباب هایی از برچسببرای پوشاندن دیوار باقیمانده در صورت خالی بودن، لهجه

 .بازی نرم سبک وزن را از سقف ببندید تا در کناره های بنر آویزان شوند

https://amandakala.ir/product/mothers-day-clay-wall-sconce/


 

 کالژ و عکس .6

تر است که در تعجب است که چه اتفاقی افتاده تری ، یک فرد جوانشود که من در کنار هر فرد مسنگفته می

است. به خصوص اگر این جشن تولد یک فرد مسن مانند پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ شما یا یک جشن 

ستالژی همراه کنیدغافلگیرکننده برای معلم شما باشد، این ایده عالی است که آنها را با نو . 

یکی از بهترین ایده ها این است که یک کالژ غول پیکر از عکس های قدیمی آنها تهیه کنید. اما حتی اگر 

هایی از ها را با لهجههایی بسازید و آنها حلقهتوانید به سادگی از این عکستوانید یک کالژ داشته باشید، مینمی

ست نقطه برجسته مهمانی شما باشد، این یک معامله استنورهای پری بپوشانید. دیوار قرار ا ! 

  

  

 



 سبک دیسکو .7

ای های آینهرخشان داشته باشید. توپاگر می خواهید استایل دیسکوی تولد خود را جشن بگیرید، چند تزیین د

زیستی های پولکهای دیواری روی بوم رترو پاپ ، هنر دیواری پاپ عتیقه و موزاییکهای متفاوت، نقاشیبا اندازه

توانید انتخاب کنید. برای تکمیل میز یا ایستگاه نوشیدنی، می توانید برخی از تزیینات دراماتیکی هستند که می

استفاده کنید از نی های فلزی . 

 

 پارتی خیابانی .8

فاده کنید. برای میزبانی یک مهمانی سرگرم کننده به سبک خیابانی از گرافیتی، ملیله، استریمر و بادکنک است

های خوراکی سبک خیابانی را ایده های دیگر بنرها و چرخ های فرفری هستند. برای تکمیل دکوراسیون، کاسه

زمینه دیوار خیابان قرار دهید. به سادگی تکان دادندر زیر پس ! 

 

 دیوارکوب سالگرد ازدواج :همچنین ببینید

 فن های کاغذی چینی .9

https://amandakala.ir/product/romantic-wall-hangings/


پنکه کاغذی چینی صرفاً یک لوازم جانبی تزئینی نیست، بلکه نمادی مهم در هنرهای فنگ شویی است. در 

مهمانانتان اهل یک  حین میزبانی یک مهمانی، دکوراسیون باشکوهی را ایجاد می کند، به خصوص اگر شما و

 .حوزه خالق باشید. برای شروع، به دنبال فن کاغذی الیه ای برای تزئینات دیوار باشید

 

 گل های غول پیکر .10

کنند که هیچ چیز دیگری ندارد. دیوارهای مهمانی خود را با گل های رنگارنگ س جشنی را ارائه میها احساگل

زیبا تزئین کنید. می توانید آنها را از بازار خریداری کنید یا می توانید آنها را در خانه نیز بسازید. در حالت ایده 

ی لعاب، دستمال کاغذی یا کاغذ صافی قهوه آل، بهترین مواد برای استفاده از ورق های کاغذ کرپ، کاغذها

 .است

هدایای تولد را برگردانید |همچنین می توانید بخوانید: هدایای بازگشت تولد   

برخی از بهترین گل ها برای ایجاد عبارتند از گل صد تومانی، گل رز، گل مروارید، غده، زنبق و گل مخروط. 

ید به راحتی در اینترنت پیدا کنیدآموزش گام به گام ساخت این گل ها را می توان . 

  



 

  

 آب نبات دوش .11

و بنابراین، ایده شکالت. آب نبات. بستنی. کاپ کیک. بچه ها عاشق این چیزها هستند. بزرگساالن نیز. 

گیرند، های شیرین که در اطراف آن دوش میها یک جشن تولد با این خوراکیتری از این نیست که به آنجالب

 .ارائه دهیم

برای انجام این کار، کافی است یک دیوار را با کاغذ بسته بندی کادویی براق بپوشانید. حاال مقداری چسب با 

ب نبات پیچیده، تافی یا شکالت های کوچک روی کاغذ بچسبانیدکیفیت را اسپری کنید. مقداری آ . 

ایده برتر تزیین تولد در خانه با بادکنک 15همچنین می توانید بخوانید:   

کننده برای مهمانان دوست دارند این شیرینی ها را بچینند و بخورند. همچنین، این به عنوان یک فضای ذخیره

پمپ و بادکنک بیشتر تزئین کنید شود. بابخشی از بوفه دو برابر می . 



 

 منگوله .12

ای فلزی در نظر های منگولهای یا پردههای منگولههای عجیب و غریب مانند گلدستهها را در محیطمنگوله

ها به دیوارهای اتاق مهمانی ای دارید، حتی برای آویزان کردن آنهای منگولهای از گوشوارهبگیرید. اگر مجموعه

 .بسیار جالب هستند

تی می توانید گوشواره های منگوله ای جدید خریداری کنید. آنها در حین برگزاری یک مهمانی دخترانه، ح

ارزان می آیند. یک طناب به دیوار مهمانی ببندید و این گوشواره را در آنجا ببندید. همانطور که دختران بعد از 

عنوان  شان را باز کنند و یک جفت گوشواره را بهها بخواهید که گیرهتوانید از آنکنند، میمهمانی ترک می

تان به همراه داشته باشندای از مهمانیهدیه . 

 چند ایده جدید و جذاب برای مهمانی تولد

 .شما به جز تزیین دیوار برای تولد باید چند ایده برای خوده تولد هم داشته باشید

 میز بوفه خود را روی عرشه قرار دهید

این است که میز غذایتان را به نمایش بگذارید. یک تان ها برای مجلل جلوه دادن مهمانیترین راهیکی از ساده

میز بوفه تزئینی می تواند به طور جدی ظاهر و احساس مهمانی شما را باال ببرد. برای الهام گرفتن از اینستا، به 

 :تصویر زیر نگاه کنید . در حالی که دکور ساده و شیک است، به کل فضا حالتی رنگارنگ می بخشد



 

 

 مهمانی را در فضای باز ببرید

 

اگر فضای لوکس را دارید، می توانید مهمانی را در فضای باز ببرید . می توانید این کار را در حیاط خلوت خود 

انجام دهید یا یک پارک انتخاب کنید. طبیعت به عنوان یک محیط عالی برای مهمانی دو چندان می شود. تنها 

ی که نیاز دارید یک فرش راحت برای مهمانی به سبک پیک نیک و البته غذای زیاد است. همانطور که در چیز

 :تصویر زیر نشان داده شده است، می توانید سبدهای غذایی و کوسن های کف راحت را حمل کنید

  

. 

https://amandakala.ir/wall-decoration-for-birthday/shutterstock_575146555-768x512-min/


 منبع:سایت آماندا

ای بیشتر به سایت آماندا بروید و یا روی ی دی اف هبرای دانلود پ
 لینک زیر کلیک کنید.

https://amandakala.ir/ 
 محصوالت پرفروش: 

 دیوارکوب استقالل 

 دیوارکوب دخترانه فانتزی 

  

  

  

 

 

https://amandakala.ir/
https://amandakala.ir/product/esteghlal-clay-wall-sconce/
https://amandakala.ir/product/fantasy-girly-wall-hangings/

