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یک گوشه صبحانه یک افزودنی ارزشمند برای هر خانه ای است. این مکانی برای تمام  

 .خانواده برای نشستن و شروع روز است اعضای

و مکانی عالی برای جمع شدن با قهوه و یک مجله قبل از بیدار شدن بقیه اعضای خانه  

 .است

هایی هستند،  های صبحانه معموالً شامل دو یا چند صندلی هستند و اغلب دارای نیمکتگوشه

 .مخصوصاً زمانی که در گوشه اتاق قرار دارند

آمد باشند، و خبر عالی این است که مسیرهای طراحی  زیبا، دنج و خوش هاقرار است آن 

 .ها برویدای از خودتان به آنتوانید هنگام طراحی گوشهزیادی وجود دارد که می

 .مکان مورد عالقه ما برای صبحانه به ادامه مطلب بروید 30آوری الهام از برای جمع

 کمی درام اضافه کنید 

 .ر قسمت صبحانه دارید، از یک نیمکت ناهار خوری بلند استفاده کنیداگر میل به نمایشی د

این قطعه به فضای غذاخوری روزمره قد و ظرافت می افزاید و باعث می شود احساس  

 .بسیار لوکسی داشته باشید

 نمایش آثار هنری مورد عالقه 

باز دیوار  فراموش نکنید که هنر را در گوشه صبحانه خود به نمایش بگذارید! از فضای 

 .استفاده کنید و یک سری از چاپ ها یا عکس های مورد عالقه خود را آویزان کنید

 .نوشید، آنها را تحسین کنیدتوانید در حالی که هر روز صبح قهوه خود را میمی

 بزرگ فکر کن

اگر خانواده پرجمعیتی دارید یا اغلب از مهمانان میزبانی می کنید، ممکن است الزم باشد 

 .وشه صبحانه درست کنید که اندازه آن کمی بزرگتر باشدیک گ
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 .تواند بسیاری را در خود جای دهددر اینجا، یک نیمکت طویل می

سازی در زیر برای نگهداری کتانی فصلی و سایر لوازم نیمکتی با فضای ذخیره

 .کننده در نظر بگیریدسرگرم

 شیک  مدرن  و  شیک های  مدل  معرفی با اپن صندلی  بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 آن را دنج نگه دارید

صندلی های عصایی کالسیک در عین زیبایی  این گوشه کوچکتر صبحانه زیبا و دنج است.  

 .کامل کننده رنگ های مشکی و قهوه ای استفاده شده در این آشپزخانه هستند

 آن را به یک گالری تبدیل کنید 

خواهید یک اثر هنری خاص و بزرگ را در قسمت صبحانه خود به نمایش بگذارید،  اگر می

مانند  اهری الهام گرفته از موزه و گالریهای تصویری را باالی آن آویزان کنید تا ظچراغ

 .داشته باشید

 بافت را دریافت کنید 

اگر هوس یک ظاهر تک رنگ برای گوشه صبحانه خود دارید، باید از این فضا سرنخ 

 .بگیرید 

اگرچه همه چیز به رنگ سفید یا بژ است، بسیاری از جذابیت های بافتی در بازی وجود  

 .دارد. مخلوط کردن مواد همیشه یک بیانیه خیره کننده خواهد بود

 جسور باش

در نقطه مقابل طیف، شاید شما بخواهید در گوشه صبحانه خود با رنگ جسورانه رفتار  

 !کنید

برخی از شاهکارهای کودکان خود را از کالس هنر آویزان کنید تا کودکان کوچک خانواده 

 .خود احساس خاصی داشته باشند

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%86/
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 کافه خود را بسازید 

 .نشینیدشاید تنها زندگی می کنید یا اغلب برای صبحانه نمی 

در این مورد، یک گوشه صبحانه بسیار کوچکتر کافی است. این تنظیمات احساس صمیمی  

 .نوشیدن قهوه در یک کافه جذاب را به تنهایی تکرار می کند

 انباشته روی بالش ها 

کنید  بالش پرتابی )کوسن( را فراموش نکنید! دوست دارید وقتی با صبحانه و قهوه میل می

های رنگارنگ، همانطور که در اینجا مشاهده ای از بالشمجموعه  خوب و دنج باشید و 

 .دهدکنید، جذابیت زیادی به گوشه شما میمی

 در اتاق نشیمن غذا بخورید

اگر آشپزخانه و اتاق نشیمن شما به هم متصل هستند، ممکن است بخواهید یک گوشه  

ام سرگرمی نیز مفید باشد،  صبحانه در محل زندگی خود راه اندازی کنید. این می تواند هنگ

زیرا می توانید از میز گرد کوچک خود استفاده کنید و از آن برای قرار دادن نوشیدنی یا  

 .پیش غذا استفاده کنید

 با سقف بلند بازی کنید 

اگر گوشه صبحانه شما سقف های بلندی دارد، قطعاً دوست دارید این ویژگی معماری را  

 .بازی کنید

ا هنر پر کنید و یک لوستر یا آویز چشم نواز را آویزان کنید تا شیک  دیوارهای خود را ب 

 .بیشتری داشته باشید

 کمی زندگی گیاهی اضافه کنید 

بیرون را با یک یا دو گیاه تزئین کنید. البته درختان واقعی زیبا هستند، اما اگر هنوز روی  

 .در بازار وجود داردهای تقلبی بسیار زیبایی کنید، گزینهآن انگشت شست سبز کار می



  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 داشت خواهید  دوست که صبحانه وعده برای ایده 30

 

 !مهمانان شما به احتمال زیاد نمی توانند تفاوت را تشخیص دهند

 چاپ شاد دریافت کنید 

 .یک گوشه صبحانه می تواند مکان مناسبی برای آزمایش کاغذ دیواری پررنگ باشد

الگویی را انتخاب کنید که با شما صحبت کند، هر چه شادتر باشد، بهتر است، همانطور که  

 .ین فضای سبز و سفید دلپذیر نشان داده شده استدر ا

 کارها را ساده نگه دارید

با این اوصاف، شاید بخواهید نور طبیعی خورشید را که به گوشه صبحانه شما می تابد در  

آغوش بگیرید و دیوارها و دکوراسیون را ساده نگه دارید. رنگ های طبیعی در این فضای  

 .دلباز زیبا به نظر می رسند

 یوارهای خود را رنگ کنیدد

برای اینکه گوشه صبحانه خود را متمایزتر کنید، دیوارها را با رنگی متفاوت از بقیه  

 .فضای خود رنگ کنید

سبز به طرز شگفت انگیزی زندگی گیاهان را در این آپارتمان تکمیل می کند و همچنین با  

 .مبلمان چوبی فوق العاده به نظر می رسد

 کانال باشگاه 

ظاهر رستوران یا باشگاه شیک مورد عالقه خود را با کار کردن یک مبل چسترفیلد چرمی  

رار کنید. این چیدمان ما را به یاد در قسمت صبحانه خود و جفت کردن آن با چند المپ تک 

 .یک حومه دنج انگلیسی می اندازد
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 اتاق را روشن کنید 

تواند باعث شود گوشه شما از بقیه  آویزان کردن یک چراغ آویز مستقیماً باالی میز می

آشپزخانه شما جداتر باشد، حتی اگر در وسط همه کارها به آرامی ضربه بزنید. این قطعه  

 !وان یک اثر هنری دو چندان می شودبافت دار به عن

 یک پارچه مورد عالقه را انتخاب کنید

 .مسیرهای منحصر به فرد زیادی برای انتخاب نیمکت برای گوشه صبحانه خود وجود دارد

شاید بتوانید یک قطعه قدیمی را با مقداری پارچه جدید احیا کنید یا به یک گزینه از پیش  

 .ی از رنگ ها یا الگوهای مورد عالقه شما را داردساخته شده برخورد کنید که برخ 

در اینجا، یک نیمکت سبز رنگ در این فضای الهام گرفته از هزاره بزرگ به نظر می  

 .رسد

 میز الله را امتحان کنید

شکل یک انتخاب محبوب برای گوشه صبحانه هستند و واقعاً  ای گرد یا بیضیمیزهای الله

 .افتندهرگز از مد نمی

الی که آنها سبک مدرن هستند، می توان آنها را با مبلمان سنتی تری مانند آنچه در  در ح 

 .اینجا نشان داده شده است جفت کرد

 در نماها غوطه ور شوید

هنگامی که گوشه صبحانه شما به حیاط خلوتی عالی نگاه می کند، نیازی به نمایش آثار  

 .دهنری نیست. در این فضا، منظره بیرونی صحبت می کن 

 آن را پنج ستاره ارزشمند کنید

این گوشه صبحانه به لطف نیمکت منحنی و تودوزی زیبا، حسی شبیه هتل بوتیک یا  

 .رستوران دارد
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هتل ها و رستوران ها فضاهای بسیار خوبی برای الهام گرفتن از طراحی هستند. همانطور  

سفرهای گذشته   که خودتان برنامه ریزی می کنید، به فضاهای غذاخوری مورد عالقه 

 !نگاهی بیندازید

 چاپ ها را بیاورید

چاپ پررنگ به این گوشه صبحانه جذابیت می بخشد و به عنوان یک امتیاز، ریزش ها و  

لکه ها را بسیار بهتر از رنگ ثابت استتار می کند. هنگام انتخاب پارچه برای فضای 

 .است و خیلی هم قیمتی نیستناهارخوری، باید اطمینان حاصل کنید که تمیز کردن آن آسان 

 آن را روشن نگه دارید

اگر آپارتمان شما کوچک است، ممکن است بخواهید مبلمان لوسیت را انتخاب کنید که  

فضای بصری کمتری را اشغال می کند اما مد روز باقی می ماند. در اینجا، یک گوشه  

 .صبحانه روشن در این واحد مدرن به نظر می رسد

 اده کنیداز آن گوشه استف

آپارتمان نشینانی که هنوز تصمیم نگرفته اند که چگونه فضایی برای صبحانه باز کنند، این  

 .یکی برای شماست

توجه داشته باشید که حتی یک میز کوچک اغذیه فروشی می تواند عملکردهای زیادی را  

 .ارائه دهد

 .به سادگی آن را با دو صندلی ساده جفت کنید و طالیی می شوید

 .ی متراژ محدودی دارید، بسیار مهم است که آن گوشه های خالی را به کار بگیرید وقت 

 ترندها را در خود بگنجانید

صندلی های اپن یک انتخاب محبوب برای نشستن هستند و در این گوشه صبحانه امروزی  

 .زیبا به نظر می رسند. نیمکت ناهار خوری آجدار نیز بسیار پرطرفدار است
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 روکش صندلی خود را

در نظر بگیرید که روی نیمکت ناهار خوری خود یک روکش قرار دهید تا ظاهری کامالً  

خشد، بدون اینکه مسیر روکش کردن را طی کنید. به عنوان یک  جدید به فضای شما بب

 .امتیاز، روکش های لغزنده در صورت نیاز به راحتی در ماشین لباسشویی پرتاب می شوند

 دور پیشخوان خود کار کنید

این گوشه صبحانه درست در بین کابینت های آشپزخانه قرار می گیرد و ثابت می کند که  

 .ی یک مکان کوچک ناهارخوری خیلی کوچک نیستهیچ آشپزخانه ای برا

 برو بیضی 

میز بلند و بیضی شکل نام بازی در این گوشه صبحانه است. اگر قصد دارید چندین نفر به  

 !طور همزمان در گوشه شما بنشینند، باید مطمئن شوید که همه جا برای بشقاب خود دارند

 به موارد بیشتر بله بگویید

و کاغذ دیواری. بیشتر در این گوشه صبحانه آماده وجود دارد، و  هنر، گوش ماهی، بافت 

 .صندلی های حصیری به چیدمان جذابیت ساحلی می بخشد

 یک طرح رنگی را انتخاب کنید 

اگر گوشه صبحانه شما بین توکارها قرار دارد، باید به یک طرح رنگ کلی پایبند باشید تا 

 .به هم ریخته به نظر می رسدمطمئن شوید که منطقه کلی منسجم و نه خیلی 

 .در اینجا، هلو، سبز، آبی و سفید مکمل یکدیگر هستند و زیبا و بلند به نظر می رسند

 


