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الأحلام لاقط  اصنع 
لاقط الأحلام هي حرفة يدوية أصلية تمارسها معظم شعوب الأمم الأولى. الهدف من لاقط الأحلام هو 

 استبعاد الأحلام السيئة، والسماح للأحلام الجيدة فقط بالنفاذ إلى عقلك. يمكنك أن تصنع لاقط 
أحلامك باتباع الخطوات أدناه.

 اقطع منتصف 
الطبق الورقي.

طبق 
ورقي

 صوف 
أو سلك

 صانع 
ثقوب أحادي

أقلام رصاص 
 ملونة أو 

أقلام عريضة

خرز 
للحرف 
اليدوية

ريش 
للحرف 
اليدوية

مقص

الأولى الخطوة 
 طبق ورقي

 متران أو أكثر من خيط 
الصوف أو السلك 

صانعة ثقوب أحادية 

خرز للحرف اليدوية  

ريش للحرف اليدوية  

  أقلام رصاص ملونة أو 
أقلام عريضة 

مقص

المطلوبة: الأشياء 

هل تعلم أن؟

استخدم صانعة الثقوب لعمل ثقوب في 
الحافة الداخلية للورقة، بحيث يفصل بين 

الثقوب 2 إلى 4 سم.

اربط أحد طرفي خيط الصوف في ثقب ـ وأدخل خيط الصوف أو السلك عبر الثقوب بحيث 
 تشكل النمط الذي ترغب فيه. يمكنك إضافة حبات الخرز في لاقط الأحلام عبر شد الخيط 

أو السلك في الثقوب الموجودة في الخرز.

 اقطع قطعة من الصوف أو 
السلك بطول مترين تقريبًا.

الثانية الخطوة 

الرابعة الخطوة 

الثالثة الخطوة 

2 metres

استخدمت بعض الأمم 
الأولى لاقط الأحلام 

كعجلة تطبيب للمساعدة 
على العلاج من الأمراض، 

والاحتفاظ بصحة جيدة.

متران
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عندما تصل لنهاية الخيط، اربطه في أحد الثقوب التي ثقبتها. 
اصنع عقدة. قص الصوف أو الحبل الزائد.

الخامسة الخطوة 

اصنع ثلاثة أو أربعة ثقوب إضافية في 
حافة الطبق الورقية.

اربط ريشة بخيط إضافي. اربط الطرف الآخر للخيط بأحد الثقوب التي 
 صنعتها للتو في قاع الطبق. كّرر حتى تربط الريشة بالخيط في كل 

ثقب. يمكن أن تكون الخيوط بأي طول.

زين إطار لاقط أحلامك بالأقلام الرصاص 
الملونة، أو أقلام التظليل.

اصنع ثقباً أخيراً بأعلى لاقط أحلامك. أدخل قطعة من الخيط 
 في الثقب. اصنع عقدة في طرف الخيط. الآن يمكنك 

تعليق لاقط أحلامك!

السادسة الخطوة 

السابعة الخطوة 

الثامنة الخطوة 

التاسعة الخطوة 

  هل تبحث عن معلومات عن الفنون والثقافة الأصلية في كندا؟ زر مع أسرتك متجر 
Indigenous and Northern Affairs Canada - Kids Stop.

المزيد: اكتشف 


