
 چگونه از زباله پول بسازیم؟

 وسایل کاربردی با پارچه های ضایعاتیتولید -4

همه ما معموال مقدار زیادی پارچه ضایعاتی در سال را دور میریزیم.لباسهای کهنه ، حوله 

،دستمال و...این ضایعات در تمامی خیاطی ها )مردانه و زنانه( هم وجود دارند و معموال بال 

 ریخته می شوند.استفاده اند و دور 

توانیم با استفاده از این پارچه ها و داشتن مقداری ذوق و خالقیت وسایلی در این طرح ما می

 این پارچه ها حتماً  کاربردی و بدرد بخور درست کنیم که قابلیت فروش هم داشته باشند. کامالً

تواند می آید نیز میبزرگ باشند و حتی یک تکه کناره ،که کامال بی ارزش به نظر  قطعاتی نباید

برای  شود درست کرد.از لباسهای کهنه هم خیلی چیزها می تبدیل به شیئی با ارزش شود.

 انجام این کار شما ابتدا باید پارچه ها را بر اساس سایز ، رنگ ، جنس و... دسته بندی کنید.

وسایلی در ادامه من به چند تایی از وارد بودن به خیاطی هم یکی دیگر از الزامات این کار است.

 :)  مابقی را هم خودتان ایده بدهید اشاره میکنم. که میتوانید با این پارچه ها بسازید

 جاکلیدی کوچک پارچه ای با تیکه پارچه های کوچک -

 عروسک پارچه ای در اندازه های مختلف -

 دستمال سفره و دستمال دانش آموز -

 سر پارچه ای و گیره کش -

 چه ای با لباسهای کهنهساک پار -

 طی کفشوی با حوله کهنهروکش  -

 جامدادی پارچه ای -

 روبالشی و کوسن چهل تیکه  -

که یکی از دیگری بهتر هستند.معموال بازار چنین کاالهایی از دایره افراد  رده ها طرح دیگ و

نزدیک به خود ما شروع میشود و به مرور گسترش پیدا میکند.فروشگاههای فانتزی فروش ، 

 کتابفروشیها ، بازار مجازی و... هم میتوانند مشتریان دیگری را برای تولیدات ما مهیا کنند.

 زودتر دست به کار شوید و به جمع کارآفرینان کوچک بپیوندید. معطل چه هستید!!
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