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شایستگی ترسیم الگوی کودکان

استاندارد عملکرد

 اندام کودکان به چند گروه تقسیم بندی می شود؟
 کودکان در طول یک سال از لحاظ قد و وزن چقدر رشد می کنند؟

 در ترسیم الگوی کودکان چه نکته هایی را باید رعایت کرد؟
 برای ترسیم الگوی شخصی از کدام اندازه های جدول سایز استفاده می کنیم؟

ترسیم الگوهای لباس کودکان 2 ـ 8 سال و سایزبندی مطابق استاندارد روش مولر

ترسیم الگوی کودک 1واحد یادگیری
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بچه گانه و دخترانه دوز

مقدمه

ابتدای رشد تا بلوغ مستلزم حساسیت و دقت بیشتری در  از  لباس کودک به دلیل شرایط خاص کودکان 
انتخاب طرح، مدل، رنگ و جنس پارچه می باشد. در این کتاب از روش ترسیم الگوهای پایه به روش مولر 
استفاده شده است، این روش در الگوسازی بیش از یک قرن سابقه دارد. در تألیف این کتاب سعی بر آن بوده 

که از بهترین و کاربردی ترین روش الگوسازی در دنیا استفاده شود.
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بررسی اندام کودکان

 انواع اندام بر اساس قد و اندازه های عرضی

کودکان براساس اندازه تمام قد و وزن شان به دو گروه درشت اندام و الغر اندام تقسیم بندی می شوند.
با بررسی جدول سایزهای مختلف، اندازه های عرضی پسران 1 الی 2 سانتی متر از اندازه های عرضی دختران 

بیشتر است.
سرعت رشد در کودکان زیاد است، در طول یک سال 5 تا 7 سانتی متر به قدشان و 2سانتی متر به اندازه های 

عرضی آنها اضافه می شود.
جدول رشدکودکان 

کمر )سانتی متر(باسن )سانتی متر(وزن )کیلوگرم(تمام قد )سانتی متر(سایز )سال(

145452- 9213/5ـ284

392-9914-165552-  54

499-10716-18/55853-  55

5107-11418/5 -216154-56

6114-12221-236355-57

7122-12723-266657-59

این جدول میزان رشد کودک را در طول یک سال نشان می دهد.

8 ساله

5 ساله
36 ماهه

24 ماهه
12 ماهه
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بچه گانه و دخترانه دوز )ویژۀ دختران(

اندازه گیری روی اندام

دور ساق پا

دور ران

دور مچ پا

بلندی فاق

بلندی باسن

بلندی کف حلقه آستین

پهنای جلوی یقه

قد باالتنه جلو

پهنای پشت یقه

دور بازو

قد باالتنه پشت تا کمر

قد باالتنه پشت تا باسن

دور سینه

دور کمر

دور باسن
قد آستین

بلندی تمام قد

پهنای سرشانه
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جدول اندازه های استاندارد اندام دخترانه

8 ساله7 ساله6  ساله5 ساله4 ساله3 ساله2 ساله1 سالهسن
869298104110116122128بلندی تمام قد

5354555657586164دور سینه
50515253545556/558دور کمر
5355575961636669دور باسن

25/625/926/226/526/827/12828/9پهنای جلوی یقه
4/654/74/754/84/854/95/055/2پهنای پشت یقه

12/913/514/114/715/315/916/316/7بلندی کف حلقه آستین
2223/224/425/626/82829/230/4قد باالتنه پشت تا کمر
3233/935/837/739/641/543/445/3قد باالتنه پشت تا باسن

1010/711/51212/813/51415بلندی باسن
24/526/528/530/532/534/537/540/5قد دامن
قد لباس بر حسب مدل یا مد روز متغیر استقد لباس

23/324/525/726/928/129/330/732/1قد باالتنه جلو بدون پشت یقه
10/310/510/710/911/111/311/812/3کارور پشت

5/966/16/26/36/46/77گشادی کف حلقه
10/310/510/710/911/111/31212/7کارور جلو
7/17/47/788/38/68/99/2پهنای شانه
28/330/632/935/237/539/842/344/8قد آستین
15/816/617/418/219/019/820/621/4دور بازو

11/511/812/112/412/71313/313/6دور مچ دست
48/65357/461/866/270/675/380قد شلوار تا زمین

17/51818/51919/52020/721/4بلندی فاق
31/13538/942/846/750/654/658/6داخل پا

19/319/619/920/220/520/821/121/4گشادی دم پا شلوار
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بچه گانه و دخترانه دوز

جدول اندازه های استاندارد اندام پسرانه

8 ساله7 ساله6  ساله5 ساله4 ساله3 ساله2 ساله1 سالهسن
869298104110116122128بلندی تمام قد

5456586062646668دور سینه
4850525456586062دور کمر
5557596163656871دور باسن
28/330/632/935/237/539/842/344/8قد آستین

4/64/74/855/25/45/65/8پهنای پشت یقه
13/51414/51515/51616/517بلندی کف حلقه آستین

22/52425/52728/53031/533قد باالتنه پشت
3638404244464850قد باالتنه پشت تا باسن

28313437/54144/54852داخل پا
4649/5535761656973قد شلوار تا زمین

1818/51919/52020/52121بلندی فاق

سایز  جدول  در  که  اندازه هایی 
پسرانه ذکر نشده است با جدول 

سایز دخترانه برابر است.

توجه
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شناخت و کاربرد ابزار ترسیم الگو 

 متر  : به منظور اندازه گیری اندام، پارچه و الگو
 خط کش  : ترسیم خطوط 

 گونیا  : گونیا کردن زوایا و ترسیم خطوط کوتاه تر
 پیستوله خیاطی  : ترسیم خطوط منحنی کوتاه الگو 

 خط کش منحنی مخصوص دامن و شلوار  : ترسیم خطوط منحنی بلند الگو 
 کاغذ الگو  : در سه جنس گراف، سفید تحریری و کاغذ پوستی 

 رولت  : به منظور ردگذاری و انتقال طرح روی کاغذ یا پارچه 
 قیچی کاغذ  : مخصوص برش کاغذ 

HB مداد و پاک کن  : مداد 
 سوزن ته گرد  : ثابت نگه داشتن قطعات الگو 

 چسب  : چسب های مایع و نواری به منظور وصل کردن قطعات الگو 
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بچه گانه و دخترانه دوز

عالئم قراردادی ترسیم الگو

 به نظر شما عالئم و خطوط ترسیم شده روی تصویر پایین نشان دهنده چیست؟
  آیا می توانید هر کدام از این عالئم و نشانه ها را دسته بندی کنید؟

این عالئم قراردادی، در ترسیم الگو ما را در شناخت صحیح تر الگو راهنمایی می کند، این عالئم، خطوط و 
نشانه ها قراردادی هستند.

 راستای دوالی باز پارچه

 عالمت چین: مکان چین روی الگو عالمت چیدن: حرکت فلش جهت چیدن

 خط ممتد: ترسیم خطوط اصلی الگو راستای دوالی بسته پارچه

 عالمت پیلی: عالمت تای پیلی

 عالمت جا دکمه عالمت دکمه

عالمت حذف ساسون  عالمت ساسون بسته

 عالمت گونیا

 خط چین: ترسیم خطوط غیر اصلی

 عالمت موازنه: قطعات الگو خط بلند و کوتاه: ترسیم خطوط مرکزی الگو

 عالمت و رنگ بنفش پنس



6 2

ترسیم الگوی اولیه دامن تنگ

 اندازه های مورد نیاز 

54 سانتی متر   دور کمر  
61 سانتی متر   دور باسن 
10 سانتی متر   بلندی باسن 
32/5 سانتی متر  قد دامن 

برای سنین مختلف کودکان چه مدل دامن هایی مناسب تر است؟ فکر کنید

 مرحله اول

 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم به وسیله گونیا رسم کرده، »   نقطۀ 1« به دست می آید.
بلندی باسن =2→1  از »   نقطۀ 1« به اندازه بلندی باسن پایین آمده، »   نقطۀ 2« به دست می آید. 
قد دامن =3→1  از »نقطۀ 1« به اندازه بلندی قد دامن )دلخواه( پایین آمده، »   نقطۀ 3« به دست می آید. 

 از »نقطۀ 3« به وسیله گونیا خطی موازی با خط باالی کادر رسم کنید.
 دور باسن +1/5 -2 سانتی متر )آزادی(« رسم کرده، » نقطۀ  1 __

 از » نقطۀ 2« خطی گونیا شده، به اندازه » 2
دور باسن +1/5 ـ2 سانتی متر =4→2

 
1 __
4« به دست می آید.                                                           2

 از »   نقطۀ 4« خطی گونیا شده، به باال و پایین رسم کرده، نقاط» 5 و 6« به دست می آید.
2→4 = 1→5= 3→6
فاصله 4→2 = 7→2

 
1 __
فاصله4→2« را محاسبه کرده»   نقطه 7« به دست می آید.                  2

 
1 __
 از »   نقطۀ 7« خطی گونیا شده، به باال و پایین کادر رسم کرده، نقاط »8 و 9« به دست می آید. » 2

 روی خط الگو خطوط مرکزی جلو و پشت، لبه دامن، خط راهنمای کمر و خط پهلو را بنویسید.
 فاصلۀ 7→2« داخل شده، »   نقطه 10« 

 
1 __
 از »   نقطۀ 2« روی خط باسن در قسمت جلو به اندازه »  3

فاصله 7→2 =10→2
 
1 __
به دست می آید.                                                                              3

 از »   نقطۀ 10« خطی گونیا شده، به خط کمر رسم کرده»   نقطۀ 11« به دست می آید.
 فاصلۀ 7→4« داخل شده، »   نقطۀ 12« 

 
1 __
 از »   نقطۀ 4« روی خط باسن در قسمت پشت به اندازه »  3

به دست می آید.                                                                                      10→2 =12→4
 از »   نقطۀ 12« خطی گونیا شده، به خط کمر رسم کرده»   نقطۀ 13« به دست می آید.

 روی خط راهنمای کمر از »   نقطۀ 8« به اندازه »0/7 سانتی متر« باال رفته »   نقطۀ 14« به دست می آید.
                0/7 سانتی متر =14→8

 از »   نقطۀ 14« خطی کوتاه به دوطرف و موازی با خط کمر رسم کنید.
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 مرحله دوم

اختالف دور کمر و باسن در الگو را از میزان ثابت پهنای ساسون 
 
1 __
مثال: برای محاسبه پهنای ساسون پهلو  2

پشت و جلو کم کنید.
1 cm + 2 cm = 3 cm   مجموع پهنای ساسون پشت و جلو 
5 cm - 3 cm = 2 cm   پهنای ساسون پهلو 

محاسبه مقدار ساسون ها

دور کمر + 0/5 سانتی متر 
 
1 __
2 

54 Cm ÷2=27 Cm +0/5 Cm =27/5 Cm

دور باسن +2 سانتی متر 
 
1 __
2 

61 Cm ÷2= 30/5 Cm +2 Cm =32/5 Cm

 اختالف دور کمر و باسن در الگو 1 __
2 

32/5 Cm –27/5 Cm =5 Cm

1 سانتی متر )ثابت(پهنای ساسون پشت

2 سانتی متر )ثابت(پهنای ساسون جلو

2سانتی متر )متغیر(پهنای ساسون پهلو
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 از »  نقطۀ11« به اندازه »0/5 سانتی متر« به طرفین عالمت زده، » نقاط 15 و 15َ« به دست می آید.
0/5 سانتی متر = 15َ → 11 و 15→11

 از »  نقطۀ 10« به اندازه » 3 سانتی متر« باال رفته، »   نقطۀ 16« به دست می آید.         
3 سانتی متر = 16 → 10

 از »  نقطۀ 13« به اندازه » 1 سانتی متر« به طرفین عالمت زده، »  نقاط 17 و 17ََ« به دست می آید.
1 سانتی متر = 17ََ→ 13 و17→13

 از »   نقطۀ 12« به اندازه »3 سانتی متر« باال رفته، »   نقطۀ 18« به دست می آید.
3سانتی متر = 18 →12
پهنای ساسون پهلو« به طرفین عالمت زده، »   نقاط 19 و 20« به دست 

 
1 __
می آید. از »   نقطۀ 14« به اندازه »   2

پهنای ساسون پهلو = 20 → 14 و 19→ 14 
 
1 __
2   سپس خط پهلو را با خط کش منحنی رسم کنید.

 محل قرار گرفتن خط کش مخصوص پهلو از تقاطع خط کمر با پهلو از نقاط » 19 و 20« تا »3ـ  5 سانتی متر« 
باالتر از خط باسن در »   نقطۀ 7« می باشد.

 » نقاط 17 و 19« و » 15َ و 20« را با خط کش منحنی به هم وصل کنید، خط کمر به دست می آید.
 قبل از جدا کردن الگو » عالمت موازنه« را در خط پهلو عالمت گذاری کنید.

دامن تنگ به دلیل محدود کردن حرکات بدن، برای کودکان در سنین پایین کاربردی ندارد.
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 مرحله سوم

 روی خط مرکزی جلو عالمت راستای پارچه دوالی بسته و روی خط مرکزی پشت عالمت راستای دوالی 
باز را رسم کنید.

 برای محل زیپ )سجاف زیپ( از نقطه»5 و 6« به اندازه »3 سانتی متر« بیرون آمده، نقاط »21 و 22« 
به دست می آید. 

)سجاف زیر زیپ( 3 سانتی متر = 22→ 6 و 21→ 5
 پهنای ساسون در خط کمر را تا کرده، خط کمر را به وسیله خط کش مخصوص کمر مجدداً ترسیم کنید.

با توجه به الگوی اساس دامن، الگوی دامن برای کودک 6 ساله را ترسیم کنید. فعالیت 
عملی 

مواد و ابزار: خط کش بلند، خط کش منحنی، سوزن ته گرد، رولت، چسب مایع، رولت خیاطی، مداد سیاه و 
رنگی، پاک کن، کاغذ الگو
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 از نقاط »9و 9َ« از خط پهلو در لبه دامن به اندازه »2ـ3 سانتی متر« بیرون آمده، نقاط »23 و24« به دست 
می آید.

2ـ3 سانتی متر = 24 → 9 و23 →9
 طول خطوط »ʹ23→ 7« و »ʹ24→ ʹ7« باید برابر با خطوط »9→7« و »ʹ9→ ʹ7« شود. تا نقاط »ʹ23 

و ʹ24« به دست آید.
 ʹ9 → ʹ7= ʹ24 → ʹ7 و 9→7 =ʹ23→ 7
 جهت برابر شدن اندازه اوازمان ها در لبه دامن باید پهنای ساسون ها در الگوی جلو و پشت دامن یکسان شود.

 از طرفین ساسون پشت به اندازه » 0/5 سانتی متر« داخل شده، نقاط» 26 و 25« به دست می آید.
0/5 سانتی متر = 25 → ʹ17 و26 →17

 نقاط» 26 و 18و 25« را به یکدیگر وصل کنید، ساسون جدید به دست می آید.
پنس جدید پشت= 26→18→25
 از انتهای ساسون جلو و پشت، از نقاط » 16 و 18« خطوط موازی با خط مرکزی جلو و پشت تا لبه دامن 

رسم کرده، نقاط» 27 و 28« به دست می آید.
 خطوط اوازمان » 27→18« و » 28→16« را قیچی کنید. 

الگوی دامن فون 
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بچه گانه و دخترانه دوز )ویژۀ دختران(

 ساسون های » 26→18→25«و » 15َ→16→15« را به طرف پهلو تا کرده، سپس آنها را ببندید.
 پایین دامن را اوازمان )اوازمان طبیعی( داده به وسیله خط کش مخصوص، لبۀ دامن را اصالح کنید.

فاصله19 →5« را محاسبه کرده، »   نقطۀ 29« به دست می آید.
 
1 __
فاصله 19 →5 = 29→5 »  2

 
1 __
2   از »   نقطۀ 27« خط عمودی بر خط باسن رسم کنید.

 از »   نقطۀ 27« به اندازه فاصله » 18→13« پایین آمده، »   نقطۀ 29« به دست می آید.
29→30 = 13→18

 از طرفین »   نقطۀ 29« به اندازه » 0/5 سانتی متر« خارج شده، نقاط »31 و ʹ31« به دست می آید.
0/5 سانتی متر = ʹ31 → 29 و31 → 29

 نقاط » 31و 30 و ʹ31« را به یکدیگر وصل کنید.
پنس جدید پشت = ʹ31 → 30→ 31

 خط راستای پارچه را روی الگو رسم کنید.

ساسون جابه جا شده
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بر  عمود  خط  دو  کاغذ  گوشه  در   
هم رسم کرده، تقاطع آنها را »   نقطۀ 1« 

بنامید.
دور کمر« گونیا 

 
1 __
 از »   نقطۀ 1« به اندازه »  3

کرده، نقاط» 2و 3« به دست می آید.
54 Cm ÷3 = 18Cm

دور کمر = 3→1 و 2→1 1 __
3 

 دور کمر + 1ـ2 سانتی متر« 1 __
 فاصلۀ 3→2 برابر است با »  2

اندازۀ » فاصلۀ 2→1« به اضافه قد دامن عالمت بگذارید،   برای ترسیم خط لبه دامن از »   نقطۀ 1« به 
نقاط» 5 و4« به دست می آید.

18 Cm +32 Cm = 50 Cm                                                                                       :مثال
 )اندازۀ 2→1( به اضافه قد دامن = 5→ 1 =4→1

 به وسیله متر هالل لبه دامن را عالمت گذاری کرده و رسم کنید. 
 در هنگام برش پارچه، از این الگو یک بار روی دوال بریده شود.

الگوی دامن کلوش

  اندازه های مورد نیاز 

54 سانتی متر     دور کمر  
         32/5سانتی متر  قد دامن  

انواع دامن های کلوش را برای  انواع دامن های کلوش را آموزش دیده اید،  با توجه به اینکه سال گذشته 
کودک 6 ساله رسم کرده و با یکدیگر مقایسه کنید.

فعالیت 
عملی 
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الگوی دامن شلواری

 قسمت جلو ـ مرحله اول

 برای تهیه این دامن از الگوی دامن فون استفاده 
می شود.

اندازه  به   »1 »   نقطۀ  از  جلو  مرکزی  خط  روی   
پایین آمده، »   نقطۀ  » بلندی فاق +1ـ2 سانتی متر« 

30« به دست می آید.
بلندی فاق +1ـ2 سانتی متر =30→1
  دور باسن  1 __

31«  از »   نقطۀ 30« با گونیا به اندازه »  8 »   نقطۀ  آمده،  بیرون  سانتی متر«   2 منهای 
به دست می آید.

دور باسن منهای 2 سانتی متر =31→30 1 __
8 

 از»   نقطۀ 3« با گونیا به اندازه فاصله » 31→ 30« 
بیرون آمده، »   نقطۀ 32« به دست می آید.

3→32 = 30→31
 نقاط » 31و 32« را با خط کش به یکدیگر وصل 

کنید.

مرکزی  خط  روی   »30 از»   نقطۀ   
جلو به اندازۀ فاصلۀ » 31→ 30« باال 

رفته، »   نقطۀ 33« به دست می آید.
30→33 = 30→31
 فاصلۀ » 33→ 31« را نصف کرده، 

»   نقطۀ 34« به دست می آید.
33→34 =31 →33 1 __

2 
 فاصلۀ » 34→ 30« را نصف کرده، 

»   نقطۀ 35« به دست می آید.
34→35 =30 →34 1 __

2 
 نقاط » 33و 35 و 31« را به صورت 

منحنی به یکدیگر وصل کنید. 
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 قسمت پشت ـ مرحله دوم 

 روی خط مرکزی پشت از »   نقطۀ 5« به اندازه » بلندی فاق +1ـ2 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 36« 
به دست می آید.

بلندی فاق +1ـ2 سانتی متر =36→5
 دور باسن +2 سانتی متر« بیرون آمده، »   نقطۀ 37« به دست می آید. 1 __

دور باسن +2 سانتی متر =37→36 از »   نقطۀ 36« با گونیا به اندازه »   8
 
1 __
8 

 از»   نقطۀ 6« با گونیا به اندازه فاصله » 37→ 36« بیرون آمده، »   نقطۀ 38« به دست می آید.
6→38 = 36→37

 نقاط » 37و38« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 از»   نقطۀ 36« روی خط مرکزی پشت به اندازه فاصلۀ » 37→ 36« باال رفته، »   نقطۀ 39« به دست می آید.
36→39 = 36→37

 فاصلۀ » 37→ 39« را نصف کرده، »   نقطۀ 40« به دست می آید.
39→40 =39 →37 1 __

2 

الــگوی دامـــن   
شلــواری را بـــرای 
کـــودک 4 سالـــه 

ترسیم کـنید.
 آیا می توانید الگوی 
دامن شلواری چین دار 

را رسم کنید؟

فعالیت 
عملی 

  فاصلۀ )40→36(  1 __
+ 0/5 سانتی متر« داخل شده، »   نقطۀ 41« به دست  از »   نقطۀ 40« به اندازه »  2

می آید.
فاصله )40→36( + 0/5 سانتی متر =41→40

 
1 __
2 

به  منحنی  صورت  به  را   »39 41و  » 37و  نقاط   
یکدیگر وصل کنید
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مرحله اول 
 با توجه به شکل روبه رو به سؤاالت پاسخ دهید. 1

 فاصلۀ 4→2  چگونه به دست می آید؟
 ......................................................................................

 فاصلۀ 10→2چه مقدار است؟
......................................................................................

 فاصلۀ 16→10  چه مقدار است ؟
 ......................................................................................

تمرین

 با توجه به شکل رو به رو به سؤاالت پاسخ دهید. 2
 فاصلۀ 30→1 چگونه به دست می آید؟ 

..........................................................................................
 فاصلۀ 31→30 چگونه به دست می آید؟ 

..........................................................................................

  اوازمان طبیعی را توضیح دهید؟  3
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

 55 کمر  دور  و  سانتی متر   63 باسن  دور  اگر      4
سانتی متر باشد میزان ساسون پهلو را محاسبه کنید؟
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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اساس الگوی باالتنه

 مرحلۀ اول

 در سمت راست کاغذ دو خط عمود بر هم به وسیله گونیا رسم کرده، »  نقطۀ 1« به دست می آید.
 از »نقطۀ 1« روی خط عمودی به اندازه »  بلندی کف حلقه آستین +1/5ـ2/5 سانتی متر« پایین آمده، 

»نقطۀ 2« به دست می آید.
بلندی کف حلقه آستین +1/5ـ2/5 سانتی متر= 2→1

 از »نقطۀ 1« به اندازه بلندی باالتنه پشت پایین آمده، »نقطۀ 3« به دست می آید.
قد باالتنه پشت =3 →1

 از »نقطۀ 3« به اندازه بلندی باسن پایین آمده، »نقطۀ 4« به دست می آید.
           بلندی باسن=4 →3

 از نقاط »1، 2، 3، 4« خطوطی گونیا شده، به سمت چپ رسم کنید.
 روی الگو خطوط راهنمای سرشانه، کف حلقه آستین )راهنمای سینه(، کمر و باسن و خط مرکزی پشت 

را بنویسید. 
 کارور پشت +1ـ1/5 سانتی متر« را روی خط کف حلقه آستین عالمت زده،  1 __

»نقطۀ 5« به دست می آید. از »نقطه 2« به اندازه »  2
کارور پشت +1ـ1/5 سانتی متر =5 →2 1 __

2 
 از » نقطۀ 5« به وسیله گونیا خطی موازی با خط مرکزی پشت به سمت باال رسم کرده، »نقطۀ 6« به دست می آید.

 اندازه های مورد نیاز )سایز 5 ساله(

15/3 سانتی متر   بلندی کف حلقه آستین  
26/8 سانتی متر     بلندی باالتنه پشت 
28/1 سانتی متر     بلندی باالتنه جلو 
6/3 سانتی متر    پهنای کف حلقه 

11/1 سانتی متر        کارور پشت 
11/1 سانتی متر       کارور جلو 
4/8 سانتی متر     پهنای پشت یقه 
8/3 سانتی متر        شانه 
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اندازه »کف حلقه آستین + 2ـ3 سانتی متر« را به سمت چپ عالمت زده، »نقطۀ 7«   از »نقطۀ 5« به 
به دست می آید.

کف حلقه آستین + 2ـ3 سانتی متر =7 →5
 از »نقطۀ 7« خطی گونیا شده، به سمت باال رسم کنید.

)5→7( را محاسبه کرده، عالمت بزنید »نقطۀ 8« به دست می آید. 1 __
 از»نقطۀ 7«  3

7→ 8=)7→5( 1 __
3 

 از »نقطۀ 8« خطی گونیا شده، به سمت پایین رسم کنید. نقاط»9 و10« به دست می آید. )خط پهلو(
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 قسمت پشت ـ مرحله دوم

 از» نقطۀ 1« به اندازه )پهنای پشت یقه( داخل شده، » نقطۀ 11« به دست می آید.
 پهنای پشت یقه =11 →1
 از » نقطۀ 11«، خطی گونیا شده، به اندازه »1/5 سانتی متر« به طرف باال رسم کرده، » نقطۀ12« به دست 

می آید.
1/5 سانتی متر =12 →1

 از» نقطه6«، » 1 سانتی متر« پایین آمده، » نقطۀ 13« به دست می آید.
1 سانتی متر =13 →6

 نقاط»12ـ13« را به هم وصل کنید و امتداد دهید.
 از »نقطۀ 12« به اندازه پهنای شانه +0/5سانتی متر جدا کرده، »نقطۀ 14« به دست می آید.

پهنای شانه +0/5سانتی متر =14 →12
 هالل یقه پشت را رسم کنید.

 خط 13→5« را به طرف باال عالمت زده »   نقطۀ 15« به دست می آید.  1 __
 خط 13→5 =15 →5 از »نقطۀ 5« به اندازه »  4 1 __

4 
 از »   نقطۀ 15« خطی گونیا شده، به اندازه 1/3سانتی متر رسم کرده»   نقطۀ 16« به دست می آید.

1/3سانتی متر =15 →5
 »   نقطۀ 16« نقطه موازنه حلقه آستین پشت است.

 با استفاده از خط کش منحنی حلقه آستین پشت را رسم کنید. 
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 قسمت جلوـ مرحله سوم

کارور جلو +1ـ1/5سانتی متر( محاسبه کرده، از »نقطۀ 17« به دست می آید.
 
1 __
کارور جلو +1ـ1/5سانتی متر = 17 →7 از » نقطۀ 7« به اندازه ) 2 1 __

2 
 از »  نقطۀ 17« خطی گونیا شده به پایین رسم کنید، نقاط»18 و 19« به دست می آید.

 از »  نقطۀ 18« به اندازه قد باالتنه جلو باال رفته، »  نقطۀ 20« به دست می آید.
قد باالتنه جلو = 20 →18

 از »  نقطۀ 20« خطی گونیا شده، به اندازه » پهنای پشت یقه« رسم کرده، »نقطۀ 21« به دست می آید.
         پهنای پشت یقه = 21 →20

 از »  نقطۀ 20« به اندازه »پهنای پشت یقه+ 1 سانتی متر« عالمت زده، » نقطۀ 22« به دست می آید.
پهنای پشت یقه+ 1 سانتی متر = 22 →20

 نقاط »7 و 20« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 از »   نقطۀ 20« روی خط » 7→20« به اندازه » پهنای پشت یقه + 0- 0/5 سانتی متر« عالمت زده، »  نقطۀ 23« 

به دست می آید.
پهنای پشت یقه + 0- 0/5 سانتی متر= 23 →20  

 نقاط »21 و 22« را با خط کش منحنی به گونه ای وصل کنید که از»   نقطۀ 23« بگذرد.
 از »  نقطۀ 7« خطی گونیا شده، به سمت باال رسم کنید.

 از »  نقطۀ 16« خطی موازی با خط کف حلقه آستین، به سمت چپ رسم کنید، »نقطۀ 24« به دست 
می آید.

 از »  نقطۀ 24« به اندازه )15→13منهای 1 سانتی متر( کمانی رسم کرده، »   نقطۀ 25« به دست می آید. 
 از»  نقطۀ 21« به اندازه پهنای شانه تا روی کمان را عالمت زده، » نقطۀ 26« به دست می آید.

پهنای شانه = 26 →21
 »نقاط 24 و 26«را به یکدیگر وصل کنید. 

 از نقاط » 21 و 26« به اندازه »1 سانتی متر« روی هالل یقه و آستین پایین آمده، نقاط» 28 و 27« به دست 
می آید.

1 سانتی متر = 27 →26 و 28 →21
 نقاط» 27 و 28« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید، سر شانه جلو به دست می آید.

 از نقاط »12 و 14« به اندازه » 1 سانتی متر « از یقه و حلقه آستین پشت باال رفته، نقاط» 29 و 30« 
به دست می آید.

1 سانتی متر = 30 →14 و 29 →12
 نقاط »29 و 30« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید، سر شانه جدید پشت به دست می آید.

فاصله 27→24«را محاسبه کرده، »   نقطۀ 31« به دست می آید.
 
1 __
فاصله 27→24 = 31 →24 » 2

 
1 __
2 
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بچه گانه و دخترانه دوز

 با توجه به الگوی اساس باالتنه، الگوی باالتنه کودک 7 ساله را ترسیم کنید.
 چه تفاوت ها و شباهت هایی در الگوکشی باالتنه بزرگساالن و کودکان مشاهده می کنید؟

فعالیت 
عملی 

 از »   نقطۀ 31« به اندازه»0/5ـ 0/75 سانتی متر« داخل شده، »   نقطۀ 32« به دست می آید.
 0/5ـ 0/75 سانتی متر = 32 →31

 هالل حلقه آستین را با خط کش منحنی رسم کنید.
 کف حلقه آستین« باال رفته، »   نقطۀ 33« به دست می آید. 

 
1 __
کف حلقه آستین = 33 →7 از »   نقطۀ 7« به اندازه » 4

 
1 __
4 

 از»   نقطۀ 33« خطی گونیا شده، به حلقه آستین رسم کرده، »   نقطۀ 34« به دست می آید.
 »  نقطۀ 34« موازنه حلقه آستین جلو است.
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مرحله دوم
 عالئم قراردادی موضوعات زیر را رسم کنید. 1

 عالمت موازنه  راستای دوالی بسته  پارچه                 
 پیلی   چیدن                                           

 حذف ساسون  جادکمه                                         

تمرین

 با توجه به شکل زیر به سؤاالت پاسخ دهید. 2
 فاصله 5→2  چگونه به دست می آید؟  

..........................................................................................
 فاصله  7→5 چگونه به دست می آید؟ 

..........................................................................................
 فاصله  22→20 چه مقدار است؟

..........................................................................................
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بچه گانه و دخترانه دوز

الگوی اساس آستین

 اندازه های مورد نیاز )سایز 5 ساله(

15/5 سانتی متر     بلندی از سر شانه تا کف حلقه آستین )الگو باالتنه( 
30 سانتی متر     دور تا دور حلقه آستین جلو و پشت )الگو باالتنه( 
9/3سانتی متر     پهنای کف حلقه آستین اضافه شده )الگوباالتنه( 

37/5 سانتی متر             قد آستین  
12/7 سانتی متر            گشادی لبه آستین 

 با توجه به تصویر باال آیا می توانید الگوی آستین آن را رسم کنید؟
 به نظر شما مدل آستین های کودکان چه خصوصیاتی را باید داشته باشد؟

فکر کنید
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مراحل اندازه گیری آستین

 اندازه گیری بلندی حلقه آستین الگو

 روی الگوی جلو با خط کش فاصلۀ نقاط »7→ 27« را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
 روی الگوی پشت گونیا را به گونه ای قرار دهید که یک ضلع آن مماس با خط کف حلقه آستین و ضلع 

دیگر با » نقطۀ 30« برخورد کند. این فاصله را اندازه بگیرید.        
مجموع بلندی حلقه آستین = 30 →5 + 27 →7  

 بلندی کف حلقه آستین  1 __
 اندازه های به دست آمده را با هم جمع کرده و نصف آن را محاسبه کنید،  2

جلو و پشت به دست می آید. 
17 cm +14 cm =31 cm مجموع بلندی حلقه آستین اندازه گیری شده  

 31 cm ÷2 =15/5 cm بلندی کف حلقه آستین جلو و پشت
 
1 __
2   
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بچه گانه و دخترانه دوز

 اندازه گیری دور حلقه آستین الگو

 الگوی جلو و پشت باالتنه را در محل خط پهلو با یکدیگر مماس کنید.
 با متر ایستاده منحنی حلقه آستین جلو و پشت باالتنه را از »نقطه 27« تا »نقطه30«  اندازه بگیرید.

دور حلقه آستین جلو و پشت باالتنه = 30 →27 منحنی
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روش ترسیم الگوی پایه آستین

 مرحله اول 

 خط عمودی روی کاغذ رسم کنید، ابتدای آن را »  نقطه 1« بنامید.
 کف حلقه اضافه شده باالتنه، » )7→5(+ 0/5-1 سانتی متر« پایین آمده،  2  ___

10 
اندازه   از» نقطۀ 1« به 
» نقطۀ 2« به دست آید.

کف حلقه اضافه شده باالتنه + 0/5-1سانتی متر = 2→1
 

2  ___
10 

   

  بلندی حلقه آستین جلو و پشت« عالمت زده، » نقطۀ 3« به دست آید. 1 __
 از» نقطۀ 1« به اندازه »  2

بلندی حلقه آستین جلو و پشت= 3→ 1
 
1 __
2   از » نقطۀ 2« به اندازه قد آستین پایین آمده، »نقطۀ 4« به دست می آید. 

قد آستین =4→2  
 )4→3( منهای 1 سانتی متر« پایین آمده، » نقطۀ 5« به دست می آید. 1 __

)4→3( منهای 1 سانتی متر = 4→3 از » نقطۀ 3« به اندازه »   2
 
1 __
2   

کف حلقه اضافه شده« باال رفته »   نقطۀ 6« به دست می آید. 
 
1 __
کف حلقه اضافه شده  = 6→3 از » نقطۀ 3« به اندازه»   4

 
1 __
4   » نقطۀ 6« همان نقطۀ موازنه در قسمت جلوی آستین است.  
 از » نقاط 2، 3، 5، 4« خطوطی گونیا شده، به سمت راست رسم کنید.

دورحلقه آستین باال تنه منهای 0-1 سانتی متر« روی خط راهنمای کاپ 
 
1 __
اندازه »   2 عالمت زده، »   نقطۀ 7« به دست می آید.              از » نقطۀ 6« به 

دور حلقه آستین باال تنه منهای 0-1 سانتی متر =7→6
 
1 __
2   

 از »   نقطۀ 7« به وسیله گونیا خطی موازی» 4→2«رسم کرده، »   نقاط 8، 9، 10« به دست می آید.
فاصله )7→2(+1 سانتی متر« عالمت زده، »   نقطۀ11« به دست می آید.

 
1 __
فاصله )7→2(+1 سانتی متر =11→2 از »   نقطۀ 2« به اندازه »    2

 
1 __
2   فاصله11 →2« داخل شده، »   نقطۀ 12« به دست می آید. 

 
1 __
فاصله11 →2 =11→2 از»   نقطۀ 2« به اندازه »   2

 
1 __
2   نقاط» 6   و12« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. 

 فاصله12 →6« عالمت زده، »   نقطۀ 13« به دست می آید.
 
1 __
فاصله12 →6 = 13→6 از»   نقطۀ 6« به اندازه»   2

 
1 __
2   

گشادی کف حلقه آستین + 0/5 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 14« به دست 
 
1  __
می آید. از »نقطۀ 7«به اندازه »    4

 گشادی کف حلقه آستین +0/5 سانتی متر = 14→7 1 __
4   

 نقاط »13، 14«را با خط کش به »   نقطۀ 11« وصل کنید.
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 از »   نقطۀ 14« روی خط »14→11« به اندازه»0/5 سانتی متر« داخل شده، » نقطۀ 15« به دست می آید.
0/5 سانتی متر = 15→14  

 از »   نقطۀ 8« به اندازه فاصله »11→2« روی خط »8→3« جدا کرده، »   نقطۀ 16« به دست می آید.
8→16 = 2→11  

 فاصله 16→3 را محاسبه کرده، »   نقطۀ 17« به دست می آید.  1 __
 فاصله 16→3 = 17→3  2 1 __

2    

 از »   نقطۀ 17« به اندازه 0/5 سانتی متر باال رفته، »   نقطۀ 18« به دست می آید. 
0/5 سانتی متر = 18→17  

خط راهنمای کف حلقه آستین

خط لبۀ آستین
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 »3→17 خط  اندازه» فاصله  به   »4 »   نقطۀ  از   
داخل شده، »   نقطۀ 19« به دست می آید.

4→19 = 3→17
یکدیگر وصل  به  با خط کش  و 19«را  نقاط» 18   

کنید.
کرده،  محاسبه  را   »11→13« خط  فاصله    1 __

2   
» نقطۀ21« به دست می آید.

 فاصله خط »13→11« = 21→11 1 __
2 

 از »   نقطۀ 21« به اندازه »0/75 سانتی متر«خارج 
شده، »   نقطۀ 22« به دست می آید.

0/75 سانتی متر = 22→21
 فاصلۀ خط »14→11« را محاسبه کرده، »   نقطۀ 23« به دست می آید. 1 __

 فاصله خط »14→11« = 23→11  2 1 __
2 

 از »   نقطۀ 23« به اندازه» 0/75 سانتی متر« خارج شده، »   نقطۀ 24« به دست می آید.
0/75 سانتی متر = 24→23

 منحنی کاپ آستین را به گونه ای رسم کنید که از نقاط »18، 6، 13، 22، 11، 24، 14« بگذرد.
 از »نقطۀ 18« به اندازه »منحنی )16→8( حلقه آستین باالتنه +0/5سانتی متر« روی منحنی آستین 

اندازه زده، موازنه حلقه آستین پشت، »   نقطۀ 25« به دست می آید.  
منحنی )16→8( حلقه آستین باالتنه +0/5سانتی متر = 25→18 منحنی

 »   نقطۀ 25« را با انحنای مالیم به»   نقطۀ 14« وصل کنید. 

خط لبۀ آستین
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بچه گانه و دخترانه دوز

 روش رولت کردن آستین

تا کرده و هالل »18→6« و   »خط )6→4(« را 
را   »20→5« و   »19→4« و   »18→19« خطوط 

رولت کنید.
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 » خط10→14« را تا کرده، و هالل » 18→14« 
و خطوط »19→18« و »9→20« و »10→19« 

را رولت کنید.  
3ـ2 سانتی متر = ʹ26→ ʹ19 و 26→19
 نقاط »18 و 26« و »ʹ18و ʹ26« را با خط کش به 

یکدیگر وصل کنید.

 با توجه به الگوی اساس آستین، الگوی آستین کودک 7 ساله را ترسیم کنید. 
 چه تفاوت ها و شباهت هایی در الگوکشی باالتنه بزرگساالن و کودکان مشاهده می کنید؟ 

فعالیت 
عملی 
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بچه گانه و دخترانه دوز

 از نقاط»19 و ′19« به اندازه »3-2 سانتی متر« 
داخل شده، نقاط »26 و ′26« به دست می آید.

 نقاط »18و26« و »′18 و ′26« را با خط کش به 
یکدیگر وصل کنید.

 روش تنگ کردن لبۀ آستین 
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آستین کوتاه پفی )چین در مچ و کاپ(

 مرحله اول 

 برای کوتاه کردن قد آستین از نقاط» ʹ20 و20« به اندازه »3ـ  5 سانتی متر« باال رفته، نقاط»26و27« 
به دست می آید.

 نقاط»26و27« را با خط کش به هم وصل کنید. 
5 ـ3 سانتی متر = 27→ʹ20 = 26→20

 نقاط »ʹ18و18« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
خط راهنمای اوازمان ʹ18→18

 از »   نقطۀ 11« خطی عمود به لبه آستین رسم کنید، نقاط »28و 29« به دست می آید.
 فاصلهʹ18→28« داخل شده، »   نقطۀ 30« به دست می آید. 1 __

 از »   نقطۀ 28« به اندازه»   2
 فاصله 18َ→28 = 30→28  1 __

2 
 از»   نقطۀ 30« خطی گونیا شده، به کاپ و لبه آستین رسم کنید. نقاط»31و32« به دست می آید.

 از»   نقطۀ 28« به اندازه فاصله »30→28« به سمت راست عالمت بزنید، »   نقطۀ 33« به دست می آید.
28→33 = 28→30

 روی هر قسمت از تکه ها را شماره گذاری کنید.
 خطوط اوازمان را قیچی کنید.
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بچه گانه و دخترانه دوز

 مرحله دوم

 روی کاغذ خطوط عمودی و افقی راهنمای اوازمان را رسم کنید.
 قطعات چیده شده، را به گونه ای روی کاغذ و الگو روی یکدیگر منطبق شوند.

 خط مرکزی آستین همان خط راهنمای اوازمان در الگو است.
 به اندازه »3ـ6 سانتی متر« بین قطعات چیده شده، را اوازمان دهید.

 اندازه اوازمان را در دو طرف خط جدید مرکز آستین جدا کرده، و قطعات 2 و 3 را بچسبانید. 1 __
 از »   نقطۀ 36« به اندازه» 3ـ  5 سانتی متر«، باال رفته، »   نقطۀ 37« به دست می آید.  2

3ـ  5 سانتی متر = 37→36
 از »   نقطۀ 38« به اندازه »1/5 تا 2 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 39« به دست می آید.

1/5 تا 2 سانتی متر =39→38
 خط منحنی کاپ و لبه آستین را اصالح کنید.

 نقاط موازنه و محل شروع و پایان چین در آستین را مشخص کنید.

آیا می دانید علت اضافه کردن به کاپ و لبه آستین چیست؟

فعالیت 
عملی 

×
×
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الگوی آستین کیمونو

 الگوی جلو باالتنه را رولت کنید.
 از » نقطۀ 27« در امتداد خط سر شانه خطی به 
به دست   »35 »   نقطۀ  کرده،  رسم  آستین  قد  اندازه 

می آید.
قد آستین =35→27
اندازه                     به  شده،  گونیا  خطی   ،»35 »   نقطۀ  از   
  دور مچ را به اضافه 3ـ2 سانتی متر« رسم کرده،  1 __

»   نقطۀ 36« به دست می آید.»  2
 دور مچ را به اضافه 2ـ3 سانتی متر =36→35 1 __

2 

 قسمت جلو ـ مرحله اول 

 از »   نقطۀ 8« به اندازه» 2ـ 4 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 37« به دست می آید.
2ـ 4 سانتی متر =37→ 8

 نقاط » 36 و 37« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 از نقاط »37و 10« با اندازه » 2 سانتی متر« بیرون رفته، نقاط » 38 و 39« به دست می آید.

2 سانتی متر = 38→ 37 و39→ 10 
 نقاط» 38 و 39« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.

 از »   نقطۀ 38« به اندازه » 3ـ6 سانتی متر« روی خط زیر دست و خط پهلوی جدید جدا کرده، نقاط» 40 و 41« 
به دست می آید.

 38 → 40 38 و →41 = 3ـ6 سانتی متر
 نقاط» 40 و 41« را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.
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 از » نقطۀ 30« در امتداد خط سر شانه خطی به اندازه قد آستین 
رسم کرده، »   نقطۀ 42« به دست می آید.

قد آستین =42→30
 دور مچ را به اضافه  1 __

 از»   نقطۀ 42«، خطی گونیا شده، به اندازه»  2
2ـ3 سانتی متر« رسم کرده، »   نقطۀ 43« به دست می آید.

 دور مچ را به اضافه 2ـ3 سانتی متر = 43→42 1 __
2 

 از »   نقطۀ 8« به اندازه » 2ـ 4 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 44« 
به دست می آید.

2ـ4 سانتی متر = 44→ 8

 الگوی پشت ـ مرحله دوم

 نقاط» 43 و 44« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 از نقاط »44وʹ10« به اندازه » 2 سانتی متر« بیرون رفته، نقاط » 45 و 46« به دست می آید.

 44 →45 10 وʹ→46 = 2 سانتی متر
 از »   نقطۀ 45«  به اندازه » خط 38→36« الگوی جلو، جدا کرده »   نقطه 47« به دست می آید.

 نقاط»42و 47« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 از »   نقطۀ 45« به اندازه » 6  ـ3 سانتی متر« روی خط زیر دست و خط پهلوی جدید جدا کرده، نقاط» 48 و 49« 

به دست می آید.  
 45 → 48 3ـ6 سانتی متر = 49→ 45 و

 نقاط» 48 و 49« را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید. 
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 از الگوی جلوی آستین کیمونو رولت کنید.
 از»   نقطۀ 28« روی هالل یقه جلو به اندازه »4ـ3 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 50« به دست می آید.

4ـ3 سانتی متر = 50→28
 نقاط»  38 و 50« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید و امتداد دهید تا با منحنی زیر بغل برخورد کند 

»   نقطۀ 51« به دست می آید.
 فاصله 51→50« را محاسبه کرده، »   نقطۀ 52« به دست می آید. 1 __

 فاصله 51→50 = 20→50 »  2 1 __
 از »   نقطۀ 52« به اندازه » 1 سانتی متر« خارج شده، »   نقطۀ 53« به دست می آید. 2

1 سانتی متر = 53→52
 نقاط »50 و51 و53«را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.

الگوی آستین کیمونو رگالن

 قسمت جلو ـ مرحله اول 



9 3
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 از الگوی پشت آستین کیمونو رولت کنید.
 از»   نقطۀ 29« روی هالل یقه پشت به اندازه »3ـ4 سانتی متر« داخل شده، »   نقطۀ 54« به دست می آید.
3ـ4 سانتی متر = 54→29
 نقاط»54 و 45« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید و امتداد دهید تا با منحنی زیر بغل برخورد کند، 

»   نقطۀ 55« به دست می آید.
  فاصلۀ 55→54« را محاسبه کرده، »   نقطۀ 56« به دست می آید. 1 __

 فاصله 55→54 = 56→54 » 2 1 __
 از »   نقطۀ 56« به اندازه » 1 سانتی متر« خارج شده، »   نقطۀ 57« به دست می آید. 2

1 سانتی متر = 57→56
 نقاط»54 و55 و57«را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید. 

 قسمت پشت ـ مرحله دوم 
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 مرحله سوم

 نقاط موازنه را روی برش منحنی آستین رگالن در جلو و پشت 
الگو مشخص کنید.

 خطوط برش رگالن باال تنه جلو و پشت را قیچی کنید.
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از   آستین قسمت جلو و آستین قسمت پشت را 
خط مرکزی آستین کنار یکدیگر بچسبانید. 
خط مرکزی آستین = 42→29 و 35→28

 از نقاط »47، 35 و 36« به اندازه »3ـ  5 سانتی متر« 
باال رفته نقاط »58 و 59 و 60« به دست می آید.

 نقاط »58 و 59 و 60« را با خط کش به یکدیگر 
وصل کنید.

 خطوط » 36→35 → 47→60→ 59 →58« را رولت کنید.

چه
پار

ی 
ستا

 را
ی و

کز
 مر

خط

جلوپشت
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 با توجه به شکل رو به رو به سؤاالت پاسخ دهید. 2
 فاصله 36→35 چه مقدار است؟ 

..........................................................................................
 فاصله  39→10چه مقدار است؟ 

..........................................................................................

 با توجه به شکل رو به رو به سؤاالت پاسخ دهید. 1
 فاصله 2→1 چگونه به دست می آید؟

..........................................................................................
 فاصله 6→3 چگونه به دست می آید؟

..........................................................................................
 فاصله 14→7چگونه به دست می آید؟ 

..........................................................................................
 فاصله 11→2 چگونه به دست می آید؟ 

......................................................................................
 فاصله 16→8 چگونه به دست می آید؟

..........................................................................................

مرحله سوم تمرین

خط لبۀ آستین

خط راهنمای کف حلقه آستین
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بچه گانه و دخترانه دوز )ویژۀ دختران(

ترسیم الگوی یقه 

 آیا طراحی یقه را می توان خارج از الگوی باالتنه انجام داد؟
 به نظر شما چه مدل یقه هایی را باید برای کودکان انتخاب کرد؟

فکر کنید
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 ابتدا سرشانه جلو خط )27→28( و سرشانه پشت خط )30→29( مماس کنار یکدیگر قرار دهید.
 از »   نقطۀ 1« در خط مرکزی پشت به اندازه » 0/3ـ0/5 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ45« به دست می آید.

0/3ـ0/5 سانتی متر = 45→1
 از نقاط»29و28« روی خط سر شانه به اندازه » 1 سانتی متر« داخل شده، »   نقطۀ 46« به دست می آید.

1 سانتی متر =46→29و28
 از »   نقطۀ 22« روی خط مرکزی جلو به اندازه »1 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 47« به دست می آید. 

سانتی متر =47→22

 گشاد کردن حلقه یقه 

0/5
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 اندازه گیری دور حلقه 

 الگوی جلو و پشت باالتنه را در محل خط سرشانه با یکدیگر مماس کنید.
 با متر ایستاده منحنی حلقه یقه جلو و پشت باالتنه را از» نقطۀ 47« تا »   نقطۀ 45« اندازه بگیرید.

دور حلقه یقه جلو و پشت باالتنه = 45 →47 منحنی
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 پس از گشاد کردن و چیدن حلقه یقه گرد قبلی، الگوی پشت و جلو باالتنه را در »   نقطۀ 47« در قسمت 
حلقه گردن و امتداد سر شانه با یکدیگر مماس قرار دهید.

 از نقاط»19و47« خط مرکزی جلو به اندازه » 1/5ـ2 سانتی متر« برای دکمه خور خارج شده، نقاط »49و48« 
به دست می آید.

خط دکمه خور = 49→48 
1/5ـ2 سانتی متر= 49→19 و 48→47 

یقه ب ب مسطح )بدون پایه( 

 از »   نقطۀ 47« روی خط مرکزی جلو به اندازه » 5ـ4 سانتی متر« 
پایین آمده، »   نقطۀ50« به دست می آید.

5  ـ4 سانتی متر =50→47
 از »   نقطۀ 50« به اندازه » 5  ـ3سانتی متر« روی خط گونیا داخل 

شده، »   نقطۀ51« به دست می آید. 
5  ـ3 سانتی متر =51 →50

به  خط کش  با  را  و47«  نقاط»51   
یکدیگر وصل کنید.

» 4ـ6  اندازه  به   »45 »   نقطۀ  از   
پشت  مرکزی  خط  روی  سانتی متر« 
به دست   »52 »   نقطۀ  زده،  عالمت 

می آید.
4ـ6 سانتی متر =52 →45

46
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 از »   نقطۀ 46« روی خط سر شانه به اندازه » عرض یقه پشت + 1 سانتی متر« عالمت زده، »   نقطۀ 53« 
به دست می آید.

)52 →45( + 1 سانتی متر =53 →46
به دلخواه  را  یقه  به یکدیگر وصل کرده، نوک  با خط منحنی  را  یقه  لبه  نقاط »52→53→51« خط   

طراحی کنید. 
توجه: اندازه هایی که برای طراحی یقه ذکر شده، با توجه به مدل قابل تغییر است.

 الگوی باال تنه جلو و پشت که در قسمت سر شانه و مماس با 
یکدیگر سنجاق شده بود را از یکدیگر جدا کنید.

 تکه رولت شده یقه، الگوی زیر یقه است. 
تکه های زیر یقه = 47→ 52 →45

قرار  باز  یا  بسته  دو الی  روی  را می توانید  مرکزی پشت   خط 
دهید.

 از روی الگوی زیر یقه رولت کنید، از »   نقطۀ 52« در خط مرکزی 
پشت به اندازه » 0/25ـ  0/5 سانتی متر« )بستگی به ضخامت پارچه 

دارد( بیرون بیایید، »   نقطۀ 54« به دست می آید.
 سپس منحنی مالیمی به گونه ای رسم کنید، که از »   نقطۀ 45« 

شروع شده و در »   نقطۀ 47« به صفر برسد.
تکه رو یقه = 47 → 54 → 45
به جنسیت و طرح  یقه بستگی  زیر  پارچه در  راستای   عالمت 
پارچه دارد و قرار گرفتن خط مرکزی پشت، روی دوالی باز یا بسته 

پارچه دارد.
 از نقاط»49 و 48« به اندازه » 4سانتی متر« خارج شده، نقاط 

»55 و 54« به دست می آید.
4سانتی متر = 55 → 49 و 54 → 48 

 نقاط»55 و 54« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
سجاف سر خود= 49 → 55 → 54 → 48
خط  و  کنید  تا   »48→  49 « دکمه خور  خط  در  را  کاغذ   

» 54 → 48« را براساس حلقه یقه مجدد رسم کنید.

46

46
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 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و 
تقاطع آنها را » نقطۀ 1« بنامید.

ـ  8 سانتی متر« باالرفته،   از »  نقطۀ 1« به اندازه » 6  
»  نقطۀ 2« به دست می آید.

ـ  8 سانتی متر = 2→1   6
 از »  نقطۀ 2« به اندازه »1/5 سانتی متر« باال رفته، 

»  نقطۀ 3« به دست می آید.
پایه یقه 1/5سانتی متر = 3→2
 از »  نقطۀ 3« به اندازه » 4ـ 6 سانتی متر« باالرفته، 

»  نقطۀ 4« به دست می آید. 
پهنای یقه 4 سانتی متر =4→3

یقه ب ب پایه دار

 دور حلقه یقه گشاد شده باالتنه منهای 1/5 ـ2 سانتی متر« به صورت مورب،  1 __
 از »  نقطۀ 2« به اندازه»   2

روی خط گونیا شده عالمت زده، » نقطۀ 5« به دست می آید.
 دورحلقه یقه گشادشده باالتنه منهای1/5 ـ2 =5→2 1 __

2 
فاصله 5→2« را عالمت زده، به دست می آید.       1 __

فاصله 5→2 = 6→ 2 از »  نقطۀ 2« به اندازه»  2 1 __
2 
 از »  نقطۀ 6« به اندازه »2ـ3 سانتی متر« خارج شده، » نقطۀ 7« به دست می آید.

2ـ3 سانتی متر = 7→6
 نقاط »5→7→2« را با خط کش منحنی رسم کنید.

هالل داخل یقه = 5→7→2
 خط »5→3« را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.     

خط پایه یقه =5→3 منحنی 
 از »  نقطۀ 5« به اندازه »5/5 سانتی متر« خارج شده، » نقطۀ 8« به دست می آید.

5/5 سانتی متر =8→5
 از » نقطۀ 8« خطی گونیا شده به سمت باال به اندازه »3سانتی متر« رسم کنید، » نقطۀ 9« به دست می آید.
3 سانتی متر =9→8

 نقاط »9و 5« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 نقاط »9و 4« را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.

 نوک یقه را به دلخواه طراحی کنید. 
 چنانچه مدل یقه تیز باشد، این مدل یقه را، شکاری می نامند.
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 زیر یقه را رولت کنید و خط راستا را روی الگو مشخص کنید. 
زیر یقه =5→4 →2 

 مانند یقه ب ب مسطح به خط بیرونی یقه » 0/25ـ0/5 سانتی متر« اضافه کنید.
0/25ـ0/5 سانتی متر=10→4

 خط بیرونی یقه را به گونه ای رسم کنید که در »  نقطۀ 5« به صفر برسد.
رو یقه =2→5→10

 خط راستا را روی قطعات الگو رسم کنید. 

 چه تفاوتی در فرم قرار گرفتن یقه ب ب مسطح و پایه دار روی بدن وجود دارد؟
  مدل های دیگری از یقه ب ب را با این دو روش برای کودک 3 ساله رسم کنید. 

فعالیت 
عملی 

خط لبۀ بیرونی یقه

موازنۀ سر شانه

خط لبۀ بیرونی یقه

موازنۀ سر شانه
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یقه ملوانی

الگوی  گرد،  حلقه  چیدن  و  کردن  گشاد  از  پس   
پشت و جلو باالتنه را در »نقطۀ 46« در قسمت حلقه 

گردن با یکدیگر مماس کنید و سنجاق بزنید.
 انتهای سرشانه جلو و پشت در نقاط »30 و 27« 
را با فاصله »1 سانتی متر« از یکدیگر سنجاق بزنید.

اندازه   از »نقطۀ 45« روی خط مرکزی پشت به 
»8  ـ12 سانتی متر« پایین آمده، » نقطۀ 48« به دست 
می آید.                       8  ـ12 سانتی متر = 45→48
 از » نقطۀ 48« خطی گونیا شده به اندازه »12ـ 15 
سانتی متر« رسم کنید، » نقطۀ 49« به دست می آید.
12ـ 15 سانتی متر = 49→48           
 از » نقطۀ 47« روی خط مرکزی جلو، میزان بازی 
یقه را با توجه به مدل اندازه بگیرید و عالمت بزنید. 
این مدل          50« به دست می آید. )در   »   نقطۀ 
»17 سانتی متر«(           17سانتی متر = 50→47
 نقاط »50 و 46« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 از » نقطۀ 46« روی خط سرشانه جدید به اندازه 

 مرحله اول 

»9ـ11 سانتی متر« عالمت زده، »نقطۀ 51« به دست می آید.                          9ـ11سانتی متر = 51→46
 نقاط »50→51→49« را با انحنای مالیم به یکدیگر وصل کنید.

 تکه یقه » 46→50→49→48→45« را رولت کنید.
ـ  8 سانتی متر« پایین آمده »  نقطۀ 52« به دست می آید.  برای تکه زیر یقه هفت از »  نقطۀ 47« به » اندازه 6  
ـ  8 سانتی متر = 52→47 )بستگی به مدل دارد(    6    

 از » نقطۀ 52« خطی گونیا شده رسم کنید تا خط »50→46« را قطع کند. »نقطۀ 53« به دست می آید. 
تکه زیر یقه هفت )ملوانی( = 53→52→50 



105

بچه گانه و دخترانه دوز

    
 تکه یقه »46 →50→51→49→48→45« را رولت کنید.

 الگوی باالتنه پشت و جلو را که در قسمت سرشانه سنجاق شده بود، جدا کنید.
 خط مرکزی پشت یقه را روی دوالی بسته قرار دهید؛ این تکه زیر یقه است.

 عالمت راستای پارچه و » نقطۀ 46« تقاطع سرشانه و » نقطۀ 52« محل وصل تکه زیر یقه هفت را مشخص 
کنید.

تکه زیر یقه 46→50→49→48→45 
 از تکه زیر یقه رولت کنید.

 از نقاط »49 و 48« به اندازه 0/25ـ 0/5 سانتی متر )بستگی به ضخامت پارچه دارد( بیرون آمده، نقاط 
»55 و 54« به دست آید.

 »نقاط 50→55→54« را به یکدیگر وصل کنید. 
تکه روی یقه 45→50→55→54

 تکه »53→52→50« را قیچی کنید.
 از »نقطه 50« خط »46→50« را قیچی کنید. 
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 مرحله دوم 

 از تکه زیر یقه هفت دوبار برش زده می شود.
 هنگام دوخت »  زیر یقه هفت« یک طرف آن به سجاف باالتنه 
دوخته شده، طرف دیگر آن جا دکمه زده شده و با دکمه به طرف 

دیگر سجاف باالتنه وصل می شود.

مدل  این  در  دارد(  الگو  سایز  به  )بستگی  دلخواه  اندازه  به   »  50ʹ »   نقطۀ  از   
»4 سانتی متر« پایین آمده، »نقطۀ 56« به دست می آید.

4 سانتی متر = 56→ʹ50  
مدل  این  در  دارد(  الگو  سایز  به  )بستگی  دلخواه  اندازه  به   »53ʹ »نقطۀ  از   
»3 سانتی متر« به سمت راست عالمت زده، » نقطۀ 57« به دست می آید.              
3 سانتی متر = 57→ʹ53  

 از »نقطۀ 56« خطی موازی با خط »57→52« رسم کنید.
 از »نقطۀ 57« خطی موازی با خط »ʹ50 →ʹ53 « رسم کنید، » نقطۀ 58« 

به دست می آید.
 خط »56→52« خط مرکزی جلو است و باید روی دوالی بسته قرار گیرد.

اندازه  به  سرشانه  خط  روی   »46 »   نقطۀ  از  هفت  یقه  سجاف  ترسیم  برای   
»3 سانتی متر« عالمت زده، »نقطۀ 59« به دست می آید.

3 سانتی متر = 59→46
 از »  نقطۀ 50« روی خط مرکزی جلو به اندازه » 3 سانتی متر« پایین آمده، 

»  نقطۀ 60« به دست می آید.
3 سانتی متر = 60→50

 از » نقطۀ 60« خطی گونیا شده رسم کنید.
با خط »50→ 46« رسم کنید. »  نقطه 61«  از » نقطۀ 59« خطی موازی   

به دست می آید. 
 خطوط »46→59→61→60→50→46« را رولت کنید. 
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 الگوی یقه ملوانی را بر روی باالتنه کودک 4 ساله رسم کنید.
 چه قسمت هایی از الگوی یقه را می توان روی اریب و چه قسمت هایی را روی راستای پارچه قرار داد؟

فعالیت 
عملی 

 خط مرکزی جلو روی دوالی بسته قرار می گیرد.

 در صورتی که بخواهید از سجاف پشت یقه استفاده 
کنید، مراحل زیر را انجام دهید.

اندازه   از »نقطۀ 45« روی خط مرکزی پشت به   
به دست   »62 »   نقطۀ  آمده،  پایین  سانتی متر«   5«

می آید. 
5 سانتی متر = 62→45
 از »نقطۀ 46« روی خط سرشانه به اندازه پهنای 
زده،  عالمت  سانتی متر«   3« جلو  سرشانه  سجاف 

»نقطۀ 63« به دست می آید.
3سانتی متر = 63→46
 نقاط »63 و 62« را به صورت منحنی به یکدیگر 

وصل کنید.

 قطعه »63→62→45→46« را رولت کنید.
 روی سجاف پشت خط راستا را رسم کنید.



108

الگوی اساس شلوار

چه مدل شلوارهایی برای کودکان مناسب است؟

 اندازه های مورد نیاز

 دور کمر                             54 سانتی متر
 دور باسن                           61 سانتی متر 

 بلندی فاق                          19/5 سانتی متر 
 قد شلوار از کمر تا زمین         66/2 سانتی متر 
 قد )بلندی( داخل پا              46/7 سانتی متر 
 گشادی دمپا                       20/5 سانتی متر 

به نظر شما مدل های شلوار کودکان چه خصوصیاتی را باید داشته باشد؟ فکر کنید
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 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کرده و 
تقاطع آن را »نقطۀ 1« بنامید.

 از » نقطۀ 1« با گونیا به اندازه قد شلوار تا زمین 
پایین آمده، »نقطۀ 2« به دست می آید.

قد شلوار تا زمین )این اندازه 66/2 سانتی متر( =2→ 1
 از » نقطۀ 2« به اندازه »2ـ3 سانتی متر« باال رفته، 

» نقطۀ 3« به دست می آید.
2ـ3 سانتی متر 4 = 3→ 2
آمده،  پایین  فاق  بلندی  اندازه  به   »1 » نقطۀ  از   

» نقطۀ 4« به دست می آید.
بلندی فاق)در این اندازه 19/5سانتی متر( = 4→ 1

 4 فاصله 4→ 3 + 2/5ـ 
 
1 __
2 
 از » نقطۀ 3« به اندازه » 

سانتی متر« باال رفته » نقطۀ 5« به دست می آید.
فاصله 4→ 3 + 2/5 ـ4 سانتی متر = 5→ 3 

 
1 __
2 
 

نصف دور باسن + 
 

1  ___
 از » نقطۀ 4« به اندازه »   10

3 سانتی متر« باال رفته، »نقطۀ 6« به دست می آید. 

نصف دور باسن +3 سانتی متر = 6 →4
 

1  ___
10 

نصف دور باسن +3 سانتی متر 
 

1  ___
10 

 مثال: 
 30/5÷10=3/0+3=6 Cm
 61÷2=30/5 Cm

 

 مرحله اول 

خط راهنمای لبۀ شلوار

خط راهنمای کمر

خط لبۀ شلوار

اضافات برای به دست آوردن خط زانوی شلوار

2/5 سانتی متر 2ـ1 ساله

3 سانتی متر 4ـ3 ساله

3/5 سانتی متر 6ـ5 ساله

4 سانتی متر 8ـ7 ساله
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 قسمت جلو ـ مرحله دوم

 به وسیله گونیا از نقاط» 2، 3، 5، 4، 6، 1« خطوط افقی به سمت راست رسم کنید.
 دور باسن + 1 سانتی متر« روی خط راهنمای باسن عالمت زده »   نقطۀ 7«  1 __

به دست می آید.  از » نقطۀ 6«به اندازه »   4
 دور باسن + 1 سانتی متر )در این اندازه 16/25سانتی متر( = 7→6 1 __

4   
 61 Cm ÷ 4 =15/25 Cm دور باسن  1 __

4 
15/ 25 Cm + 1=16/25 Cm 1+ دور باسن  1 __

4 
 نصف دور باسن +1 سانتی متر« بیرون آمده، »   نقطۀ 8« به دست 

 
1  ___
 از»   نقطۀ 7« با گونیا خطی به اندازه»  10

می آید.

نصف دور باسن +1 سانتی متر )در این اندازه 4/1 سانتی متر( = 7→8
 

1  ___
10 

61 Cm ÷2=30/5 Cm دور باسن  1 __
2   

30/5÷10=3 Cm + 1 Cm =4 Cm   نصف دور باسن + 1 سانتی متر
 

1  ___
10 

 از»   نقطۀ 7« به وسیله گونیا خطی به باال تا خط کمر و پایین تا خط فاق رسم کنید، نقاط»10و 9« به دست 
می آید.

  فاصله 8→6«را محاسبه کرده، »   نقطۀ 11« به دست می آید. 1 __
 روی خط باسن » 2

 فاصله 8→6 = 11→6 1 __
2 

 از»   نقطۀ 3« روی خط لبه شلوار، به اندازه » فاصله )11→6(« به سمت راست عالمت زده »   نقطۀ 12« 
به دست می آید.

3→12 = 6→ 11
به دست  امتداد دهید، »نقطۀ 13«  تا خط کمر  به یکدیگر وصل کنید و  با خط کش  را  نقاط»12و11«   

می آید.
 نقاط »15و 14« را روی الگو مشخص کنید. 

 گشادی لبه شلوار منهای 1 سانتی متر« به طرفین جدا  1 __
 از »   نقطۀ 12« روی خط لبه شلوار، به اندازه »  4

کرده، نقاط»17و 16« به دست می آید.         
 گشادی لبه شلوار منهای 1 سانتی متر = 17 →12 و 16→12 1 __

4 
 نقاط»16 و 6« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. 

 نقاط »19و 18« را روی الگو مشخص کنید.
 از »نقطۀ 15« روی خط زانو به اندازه » فاصله 18→15« عالمت زده، »   نقطۀ 20« به دست می آید. 

15→20 =15→ 18
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 نقاط »8 و 20 و 17«را با خط کش به یکدیگر 
وصل کنید.

 » نقطۀ 21« را روی الگو مشخص کنید.
 از »   نقطۀ 21« به اندازه » 1 سانتی متر« پایین 

آمده»   نقطۀ 22« به دست می آید.  
1 سانتی متر = 22→21   
سانتی متر«   0/7 « اندازه  به   »22 »   نقطۀ  از   

بیرون آمده، »   نقطۀ 23« به دست می آید. 
0/7 سانتی متر = 23→22
به  منحنی  خط کش  با  را   »20 و  نقاط» 23   

یکدیگر وصل کنید.
 از »   نقطۀ 1« به اندازه »  0/5 سانتی متر« داخل 

شده »   نقطۀ 24« به دست می آید. 
0/5 سانتی متر = 24→1 
به  منحنی  خط کش  با  را   »24 و   6 « نقاط   

یکدیگر وصل کنید.
 الگوی جلو شلوار را رولت کنید.

خط راهنمای لبۀ شلوار

خط لبۀ شلوار
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 قسمت پشت ـ مرحله سوم 

 الگوی پشت را روی جلو رسم کنید.
از »   نقطۀ 11« روی خط باسن به اندازه » 0/75 ـ 1/5 سانتی متر« به سمت راست عالمت بزنید، »   نقطۀ 25« 

به دست می آید.
0/75ـ 1/5 سانتی متر = 25→11 
  فاصله )7→6( + 0/5ـ1 سانتی متر« را محاسبه کرده، به سمت راست  1 __

اندازه »   4 عالمت بزنید »   نقطۀ 26« به دست می آید.             از »   نقطۀ 25« به 
 فاصله )7→6( + 0/5ـ1 سانتی متر =26→25 1 __

4 
 از »   نقطۀ 19« به اندازه »4ـ3 سانتی متر« باال رفته، »   نقطۀ 27« به دست می آید.

3 ـ4 سانتی متر =27→19
 با خط کش نقاط » 27 و 26« را به یکدیگر وصل کنید، این خط، خط کمکی برای ترسیم خط فاق پشت 

می باشد.
 از »   نقطۀ 26« گونیا را طوری قرار دهید که یک ضلع آن روی خط کمکی )27→26( قرار گیرد.
 از »   نقطۀ 23« خطی گونیا شده به طرف باال تا خط کمر و به سمت پایین تا خط فاق رسم کنید.

 دور باسن + 3 سانتی متر« به سمت چپ عالمت زده، »   نقطۀ 28« به دست  1 __
می آید. از »   نقطۀ 26« به اندازه »    4

 دور باسن + 3 سانتی متر =28→26 1 __
4 

راست عالمت زده، »   نقطۀ 29«  به سمت  فاصله »28→25«  اندازه  به  باسن  از »   نقطۀ 25« روی خط   
به دست می آید.

25→29 =25→28
 روی خط زانو، از نقاط » 20و 18« به اندازه » 2 سانتی متر« خارج شده، نقاط»30 و 31« به دست می آید.
2 سانتی متر = 31→18 =30→20
 روی خط لبه شلوار از نقاط » 16 و 17« به اندازه » 2 سانتی متر« خارج شده، نقاط »32 و 33« به دست 

می آید.
2 سانتی متر = 33→16 =32→17

 نقاط »29→30→32« )خطوط راهنمای داخلی پا( را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 نقاط »28→31→33« )خط پهلو( را با خط کش به یکدیگر وصل کنید و امتداد دهید تا با خط راهنمای 

کمر برخورد کند.
 از »   نقطۀ 31« به اندازه )فاصله 24→18( روی خط پهلوی پشت شلوار عالمت زده، »   نقطۀ 34« به دست 

می آید.
31→34= 18→24
 گونیا را روی خط فاق پشت طوری قرار دهید که یک ضلع آن روی خط فاق و ضلع دیگر آن با »  نقطۀ 

34« برخورد کند، حال زاویه قائمه را رسم کنید، »   نقطۀ 35« به دست می آید.        
خط کمر پشت 35→34
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بچه گانه و دخترانه دوز )ویژۀ دختران(

را  زانو، خط داخل شلوار جلو  تقاطع خط   
اندازه بگیرید.

 از »   نقطۀ 30« به اندازه فاصله )23→20( 
»   نقطۀ  زده،  عالمت  سانتی متر   0/5 منهای 

36« به دست می آید. 
)23→20( منهای 0/5 سانتی متر =36→30
  فاصله 36→30« را محاسبه کرده،  1 __

»   نقطۀ 37« به دست می آید.    »  2
 فاصله 36→30  =37→30            1 __

2 
 از »   نقطۀ 37« به اندازه »0/5 سانتی متر« 

داخل شده، »   نقطۀ 38« به دست می آید. 
0/5 سانتی متر =38→37
 نقاط » 36 و 30« را با خط کش منحنی به 
گونه ای وصل کنید که از »   نقطۀ 38« بگذرد.

خط لبۀ شلوار
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 نقاب شلوار 

 از »   نقطۀ 10« تقاطع خط فاق و کمر به اندازه » 11سانتی متر« 
پایین آمده، »   نقطۀ 39« به دست می آید.

11سانتی متر = 39 →10
 از »   نقطۀ 10« تقاطع خط فاق وکمر به اندازه »2/5سانتی متر« 

خارج شده، »   نقطۀ40« به دست می آید.  
2/5سانتی متر = 41 →39 و 40→10

خط لبۀ شلوارخط لبۀ شلوار
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بچه گانه و دخترانه دوز

 مرحله اول

 از الگوی اساس شلوار رولت کنید.
 از »   نقطۀ 24« تقاطع خط کمر و پهلو به اندازه » 3 سانتی متر« 

داخل شده، »   نقطۀ 42« به دست می آید.
3 سانتی متر =42→24
پهلو  خط  روی  سانتی متر«  » 8  ـ12  اندازه  به   »24 »   نقطۀ  از   

پایین آمده، »   نقطۀ 43« به دست می آید.
خط دهانه جیب 8ـ12سانتی متر = 43→42

 نقاط»43و42« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
  فاصله 24→10« را محاسبه کرده، »   نقطۀ 44« به دست  1 __

می آید. »  2
 فاصله 24→10=44→24 1 __

2 
اندازه » 1سانتی متر« به سمت چپ عالمت   از »   نقطۀ 11« به 

زده، »   نقطۀ 45« به دست می آید.
1سانتی متر =45→11

 مطابق شکل کیسه جیب را طراحی کنید.
 از »   نقطۀ 42« روی خط کمر به  اندازه »  3سانتی متر« عالمت 

زده، »   نقطۀ 46« به دست می آید.
3سانتی متر =46→42

 نقاط »46 و 6« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.

الگوی مدل شلوار جیب دار 

 مرحله دوم 

 قطعات جیب را مطابق شکل با خطوط داخلی آن کپی یا رولت کنید. 
 توجه کنید که قبل از قیچی کردن قطعات جیب، عالمت راستای پارچه را بر اساس راستای الگوی شلوار 

روی قطعات الگو رسم کنید.
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 مرحله سوم 

از گونیا خطی عمود روی کاغذ رسم  استفاده  با   
کنید و ابتدای آن را »   نقطۀ 47« بنامید.

 این خط به عنوان خط راهنمای اوازمان می باشد.
 به طرفین »   نقطۀ 47« به اندازه »1/5 سانتی متر« 

عالمت بزنید، نقاط » 49 و48« به دست می آید.
1/5سانتی متر =49→47 و48→47
 خط اتوی پشت شلوار را از کمر تا لبه شلوار قیچی 
کنید به گونه ای که الگو از لبه شلوار از هم جدا نشود.
 خط اتو جدا شده را در دو طرف عالمت اوازمان 

بچسبانید.
 نقاط » 35 و34« را مجدد به یکدیگر وصل کنید، 

تا خط کمر اصالح شود.
 نقاط »33و32« را مجدد به یکدیگر وصل کنید تا 

خط لبه شلوار اصالح شود.

 آیا الگوی شلوار کودکان هم به رفع عیوب نیاز دارد؟
 چه تفاوت هایی در الگوکشی و مدل سازی شلوار برای کودکان نسبت به بزرگساالن وجود دارد؟

فعالیت 
عملی 

خط لبۀ شلوار اصالح شده
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بچه گانه و دخترانه دوز

الگوی  از  را  قطعات جیب خط 43→42  رولت کردن  از   پس 
جلوی شلوار قیچی کنید. )تصویر باال سمت چپ(

 خط 43→42 را تا کنید و خط 6→46 →42 را رولت کنید. 
سجاف سرخود دهانه جیب 43→ʹ6→ʹ46→42
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مرحله چهارم 
به سؤاالت  رو به رو  شکل  به  توجه  با    1

پاسخ دهید.
 فاصله 7→6 چگونه به دست می آید؟ 
........................................................................

 فاصله 8→7 چگونه به دست می آید؟ 
........................................................................

به دست  چگونه   12→17 فاصله   
می آید؟ 

........................................................................

 با توجه به شکل رو به رو به سؤاالت پاسخ دهید. 2
 فاصله 30→20 چه مقدار است؟

..........................................................................................
 فاصله 28→26چگونه به دست می آید؟ 

..........................................................................................

تمرین

خط پهنای فاق

خط راهنمای لبۀ شلوار

ت(
پش

ر )
لوا

 ش
ای

ست
 را
و و

ط ات
خ

خط لبۀ شلوار
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بچه گانه و دخترانه دوز )ویژۀ دختران(

ترسیم الگوی اساس پیراهن

در مدل های پیراهن تصاویر باال چه وجه مشترکی دیده می شود؟ فکر کنید
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 قسمت پشت ـ مرحله اول 

 الگوی پشت اساس باال تنه را رولت کنید.
اندازه  به  پشت  مرکزی  روی خط   »4 »   نقطۀ  از   
» 7ـ  15سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ40« به دست 

می آید.
7ـ  15 سانتی متر =40→4
توجه: قد پیراهن به مدل و سن کودک بستگی دارد.
 از »   نقطۀ 4« به اندازه » 2 سانتی متر« داخل شده، 

»   نقطۀ 42« به دست می آید.
2 سانتی متر =42→4
وصل  یکدیگر  به  با خط کش  را  و1«   42« نقاط   

کنید و تا خط لبه پیراهن امتداد دهید.
1/5 سانتی متر«  » 1ـ  اندازه  به   »43 »   نقطۀ  از   

پایین آمده، »   نقطۀ 44« به دست می آید.
1ـ 1/5 سانتی متر =44→43
 از »   نقطۀ 9« به اندازه » 1ـ 1/5 سانتی متر« خارج 

شده، »   نقطۀ 47« به دست می آید.
1ـ 1/5 سانتی متر =47→9
بیرون رسم  به  از »   نقطۀ 41« خطی گونیا شده   

کنید.
وصل  یکدیگر  به  با خط کش  را   »8 »47و  نقاط   
کنید و تا خط لبه پیراهن امتداد دهید، »   نقطۀ 48« 

به دست می آید.
 نقاط »  48 و 44« را با خط کش منحنی به یکدیگر 

وصل کنید.
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بچه گانه و دخترانه دوز

 قسمت جلو ـ مرحله دوم

 الگوی جلوی اساس باال تنه را رولت کنید.
اندازه  به  جلو  مرکزی  روی خط  »   نقطۀ 19«  از   
» 7ـ  15 سانتی متر« پایین آمده، »  نقطۀ 49« به دست 

می آید.
7ـ  15 سانتی متر =49→19
اندازه » 1ـ2سانتی متر« پایین   از »  نقطۀ 49« به 

آمده، »  نقطۀ 51« به دست می آید.
1ـ 2 سانتی متر =51→49
ـ  1 سانتی متر« خارج   از »   نقطۀ ʹ9« به اندازه » 0/5 

شده، »  نقطۀ 52« به دست می آید.
9 ـ  1 سانتی متر =52→   0/5
یکدیگر وصل  به  با خط کش  را   »8ʹ و  نقاط»52   
کنید و تا خط لبه پیراهن امتداد دهید، »   نقطۀ 53« 

به دست می آید.
 نقاط »53 و 51« را با خط کش منحنی به یکدیگر 

وصل کنید.

 الگوی پیراهن را برای کودک 3 ساله رسم کنید.
 چرا فاصله 42→4 از الگوی پشت باالتنه کسر می شود؟

فعالیت 
عملی 
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ترسیم الگوی اساس پیراهن فون
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بچه گانه و دخترانه دوز

 ابتدا از الگوی اساس پیراهن یکسره رولت کنید. 
 فاصله » 28→27« و » 30→29« )سرشانه جلو و پشت( را نصف کرده، نقاط » 61 و 60« به دست می آید.
فاصله 29→30 =60→29

 
1 __
2  

فاصله 27→28 =61→28
 
1 __
 از » 61 و 60« خطی به موازات خط مرکزی جلو و پشت تا لبه پیراهن رسم کنید.  2

 خط »60→62« و »61→63« را به گونه ای قیچی کنید که خط سرشانه از یکدیگر جدا نشود. 
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 لبۀ پیراهن را در الگوی پشت و جلو به اندازه »  5  ـ3 سانتی متر« اوازمان دهید.  
5 ـ3 سانتی متر = ʹ63 → 63 و ʹ62 → 62  

 خط لبۀ پیراهن و سرشانه را اصالح کنید.
 خطوط موازنه و راستا را بر روی الگو مشخص کنید.   
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بچه گانه و دخترانه دوز

مدل اولـ   الگوی پیراهن یکسره

به نظر شما چه مدل های دیگری برای پیراهن یکسره می توان در نظر گرفت؟  فکر کنید
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 قسمت پشت ـ مرحله اول

رولت  فون  پیراهن  اساس  و پشت  الگوی جلو  از   
کنید.

 از »   نقطۀ 29« به اندازه » 3 سانتی متر« روی خط 
سر شانه عالمت زده، »   نقطۀ60« به دست می آید.

3 سانتی متر =60→29
پایین  اندازه » 3ـ  5 سانتی متر«  به  از »   نقطۀ 1«   

آمده، »  نقطۀ 61« به دست می آید.
3ـ  5 سانتی متر =61→1
 نقاط»61 و60« را به صورت منحنی به یکدیگر 

وصل کنید.
 سجاف پشت را رولت کرده و خط راستای پارچه 

را روی آن مشخص کنید.
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 قسمت جلو ـ مرحله دوم

اندازه  به  و22«   51« نقاط  از   
نقاط  شده،  خارج  » 1/5سانتی متر« 

»63 و 62« به دست می آید.
1/5سانتی متر = 63→51 و 62→22
خط  موازات  به  را  دکمه خور  خط   

مرکزی جلو رسم کنید.
 از »   نقطۀ 28« به اندازه » 3 سانتی متر« 
روی خط سر شانه عالمت زده، »   نقطۀ 

64« به دست می آید.
3 سانتی متر = 64→28
 4/5 « اندازه  به   »51 »   نقطۀ  از   
سانتی متر« روی خط لبه پیراهن داخل 

شده، »   نقطۀ 65« به دست می آید.
4/5 سانتی متر = 65→51
 نقاط »65 و 64« را به گونه ای وصل 
به صورت  تا کمر  از سر شانه  کنید که 
به  پیراهن  لبه  تا  کمر  از  و  منحنی 

موازات خط مرکزی جلو رسم شود.
 خط روی هم گرد را تا کرده، خطوط 

 »62→28→64→65 →63«
)خطوط سجاف( را رولت کنید.
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مدل دومـ   پیراهن با برش از سینه 
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بچه گانه و دخترانه دوز

 قسمت جلو ـ مرحله اول 

 از »   نقطۀ 22« روی خط مرکزی جلو به اندازه » 5ـ7 سانتی متر« 
پایین آمده، »   نقطۀ70« به دست می آید.

5ـ7 سانتی متر = 70→22
 از »   نقطۀ 70«، خطی گونیا شده، به سمت راست رسم کرده، 

»   نقطۀ 71« به دست می آید.
به دست  »   نقطۀ 72«  کرده،  محاسبه  را  فاصلۀ 71→70    1 __

می آید.  2
 فاصله 71→70 = 72→71 1 __

2 
 از »   نقطۀ 71« به اندازه » 1سانتی متر« باال رفته، »   نقطۀ 73« 

به دست می آید.
1سانتی متر = 73→71

 نقاط »73و72« را به یکدیگر وصل کنید.
 از »نقطۀ 72«، خطی گونیا شده، به موازات خط مرکزی جلو به 

لبه پیراهن رسم کرده، »   نقطۀ 74« به دست می آید.
 قطعات الگو را شماره گذاری کنید.

4

5 6
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رسم  را  اوازمان  راهنمای  افقی  خط  کاغذ  روی   
کنید.

 قطعه 5 را به گونه ای که خط کمر الگو روی خط 
راهنمای اوازمان قرار گیرد، روی کاغذ بچسبانید.

» 8ـ12سانتی متر«  اندازه  »74و72«به  نقاط  از   
خارج شده، خطی موازی با خط 74→72 رسم کنید.
بچسبانید  کاغذ  روی  به گونه ای  را  الگو   6 قطعه   
اوازمان  راهنمای  خط  امتداد  در  الگو  کمر  خط  که 

قرار گیرد.
8 ـ12سانتی متر = ʹ74→74 و ʹ72→72

 منحنی لبه پیراهن را اصالح کنید.

 قسمت جلو ـ مرحله دوم 

4

5 6

خط لبۀ لباس اصالح شده
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بچه گانه و دخترانه دوز

 قسمت پشت ـ مرحله سوم 

 الگوی پشت پیراهن را رولت کنید.
 از نقاط »44 و 1« از خط مرکزی به اندازه » 1/5سانتی متر« بیرون رفته، نقاط»61 و 60« به دست می آید.
1/5سانتی متر = 61→44 و 60→1

 از »   نقطۀ 29« روی خط سر شانه به اندازه » 3 سانتی متر« عالمت زده، »   نقطۀ 62« به دست می آید.

1

3 2

3 سانتی متر = 62→29
 از »   نقطۀ 44« روی خط لبه پیراهن 
به اندازه » 3ـ4 سانتی متر« عالمت زده، 

»   نقطۀ 63« به دست می آید.
3ـ4سانتی متر = 63→44
تا  را  هم گرد(  )روی  61  ـ60  خط   
کرده، خط 63 و62 )سجاف( را رولت 

کنید.
محاسبه  را   5→13 فاصله    1 __

2  کرده، »   نقطۀ 64« به دست می آید. 
 فاصله 13→5 = 64→5 1 __

 از » نقطۀ 64«، خطی گونیا شده، به  2
طرفین رسم کرده، نقاط »67 و 66 و 

65« به دست می آید.
محاسبه  را   65→66 فاصله    1 __

2  کرده، »   نقطۀ 67« به دست می آید. 
 فاصله 66→65 = 67→65 1 __

2 
اندازه »0/5 ـ1  به  از »نقطۀ 65«،   
 »68 »   نقطۀ  رفته،  باال  سانتی متر« 

به دست می آید.
0/5 ـ1 سانتی متر = 68→65
به  خط کش  با  را  و  67«  نقاط» 68   

یکدیگر وصل کنید.
شده،  گونیا  خطی   ،»67 »نقطۀ  از   
به  پشت  مرکزی  خطی  موازات  به 
 »69 »   نقطۀ  کرده،  رسم  پیراهن  لبه 

به دست می آید.
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 قسمت پشت ـ مرحله چهارم 

 خطوط عمودی و افقی برش در الگوی پشت و جلو را قیچی کنید.
 روی کاغذ خط افقی راهنمای اوازمان را رسم کنید.

 قطعه 2 را به گونه ای که خط کمر الگو روی خط راهنمای اوازمان 
قرار گیرد، روی کاغذ بچسبانید.

اندازه » 8  ـ12سانتی متر« خارج شده،  به  نقاط »69 و 67«  از   
خطی موازی با خط 69→67 رسم کنید. 

 قطعه 3 الگو را به گونه ای روی کاغذ بچسبانید، که از خط کمر 
الگو روی خط راهنمای اوازمان قرار گیرد، 

8  ـ12سانتی متر = ʹ69 →69 و ʹ67→67
 قطعه 3 الگو را به گونه ای روی کاغذ بچسبانید که خط کمر الگو 

در امتداد خط راهنمای اوازمان قرار گیرد.
 منحنی لبۀ پیراهن را اصالح کنید.

 1

3 2
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بچه گانه و دخترانه دوز )ویژۀ دختران(

مدل سومـ  پیراهن با برش از کمر 

چه نکاتی را باید برای انتخاب پیراهن در سنین مختلف در نظر گرفت؟ فکر کنید
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 قسمت پشت ـ مرحله اول 

 الگوی پشت اساس باال تنه پیراهن را رولت کنید.
باال  اندازه » 1/5 ـ2سانتی متر«  به  از»   نقطۀ 47«   

رفته، »   نقطۀ 60« به دست می آید.
1/5 ـ2سانتی متر = 60→47
یکدیگر  به  مالیم  منحنی  با  را  »45و60«  نقاط   

وصل کنید.
سانتی متر«  » 0/5ـ1  اندازه  به   »60 »   نقطۀ  از   

داخل شده، »   نقطۀ61« به دست می آید.
0/5ـ1 سانتی متر = 61→60
 نقاط»8 و61« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 فاصله 47→45 را محاسبه کرده، »   نقطۀ 62«  1 __

به دست می آید.  2
 فاصله 47→45= 62→45  1 __

2 
 از » نقطۀ 62«، خطی به موازات خط مرکزی پشت 
به سمت پایین رسم کرده، »   نقطۀ 63« به دست می آید.
 خطوط مشخص شده را قیچی کنید و قطعات الگو 

را شماره گذاری کنید.

 1

 2 3
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بچه گانه و دخترانه دوز

 قسمت جلو ـ مرحله دوم

 الگوی جلو اساس باال تنه پیراهن را رولت کنید.
باال  اندازه » 1/5ـ2سانتی متر«  به  از »   نقطۀ 52«   

رفته، »   نقطۀ 64« به دست می آید.
5 /1 ـ2سانتی متر = 64→52
 نقاط»18و64« را با منحنی مالیم به یکدیگر وصل 

کنید.
سانتی متر«  » 0/5ـ1  اندازه  به   »64 »   نقطۀ  از   

داخل شده، »   نقطۀ 65« به دست می آید.
0/5ـ1 سانتی متر = 65→64
 نقاط »ʹ8 و 65« را با خط کش به یکدیگر وصل 

کنید.
 فاصله 52→18 را محاسبه کرده، »   نقطۀ 66«  1 __

به دست می آید.   2
 فاصله 52→18= 66→18 1 __

2 
 از » نقطۀ 66«، خطی به موازات خط مرکزی جلو 
به دست   »67 »   نقطۀ  کرده،  رسم  پایین  سمت  به 

می آید.
 خطوط مشخص شده را قیچی کنید و قطعات الگو 

را شماره گذاری کنید. 

 4

 6 5
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 مرحله سوم 

 خطوط عمودی و افقی برش را در الگوی پشت و 
جلو قیچی کنید.

 از نقاط »45و1«به اندازه »1/5سانتی متر« خارج 
شده، نقاط»69 و 68«به دست می آید.

1/5 سانتی متر = 69→45 و68→1         
 نقاط »69 و 68« را با خط کش به یکدیگر وصل 

کنید.
 از نقاط»45 و 29«به اندازه »3 سانتی متر« داخل 

شده، نقاط»71 و 70«به دست می آید.
3 سانتی متر = 71→45 و70→29  
به یکدیگر  با منحنی مالیم  را  نقاط »71 و70«   

وصل کنید.

 برای رسم سجاف سرخود خط 69→68 )خط روی هم گرد( راتا کرده، خط ) 69→71→70→ 
29→68( را رولت کنید.

 قطعه 2 را به گونه ای که خط باسن الگو روی خط راهنمای اوازمان قرار گیرد، روی کاغذ 
بچسبانید. 

 از نقاط »63 و 62« به اندازه » 10ـ15سانتی متر« خارج شده، خطی عمودی رسم کنید.
10ـ  15سانتی متر =ʹ63→63 و ʹ62→62

خط  از  که  گونه ای  به  را  الگو   3 قطعه   
قرار  اوازمان  راهنمای  خط  روی  الگو  باسن 

گیرد، بچسبانید.
 منحنی لبه پیراهن را اصالح کنید.

63→ʹ63 و 62→ʹ62   

هلو
ط پ

خ

 1

خط لبۀ دامن اصالح شده

23
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بچه گانه و دخترانه دوز

 روی کاغذ خط افقی راهنمای اوازمان را رسم کنید.
 اوازمان دامن جلوی پیراهن مانند پشت انجام می شود.

 خطوط راستای پارچه را روی قطعات الگو رسم کنید.             

مدل پیراهن برش از کمر را برای کودک 8 ساله ترسیم کنید.    فعالیت 
عملی 

4

خط لبۀ دامن اصالح شده

65
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مرحله پنجم
 با توجه به شکل رو به رو به سؤاالت  1

پاسخ دهید.
 فاصله 42→4 چه مقدار است؟
.................................................................
 فاصله 47→9 چه مقدار است؟
.................................................................
 فاصله 52→ ʹ9 چه مقدار است؟
.................................................................

تمرین

 الگوی مدل پیراهن زیر را ترسیم کنید.  فعالیت 
عملی 
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بچه گانه و دخترانه دوز )ویژۀ دختران(

ترسیم الگوهای پیش بند

آیا می توانید با توجه به الگوی اساس باالتنه مدل های پیش بند را ترسیم کنید؟ فکر کنید
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 ترسیم الگوی پیش بند 

 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم به وسیله گونیا رسم کرده، 
»   نقطۀ 1« بنامید.

 از»   نقطۀ 1« به اندازه » 30 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 2« 
30 سانتی متر = 2→1  به دست می آید. 
 از »   نقطۀ 1« خطی گونیا شده، به اندازه » 12 سانتی متر« رسم 

کرده، »   نقطۀ 3« به دست می آید.       
 از »   نقطۀ 2« به وسیله گونیا خطی موازی با 3→1 رسم کرده، 

»   نقطۀ4« به دست می آید.              
12 سانتی متر = 4→2 و 3→1 
 از »   نقطۀ 2« به اندازه » 13 سانتی متر« باال رفته، »   نقطۀ 5« 

به دست می آید.                   

اندازه » 13 سانتی متر« باال رفته، »   نقطۀ 6«   از »   نقطۀ 5« به 
به دست می آید.

12 سانتی متر = 6→5 و 5→2 
 فاصله » 6→5« را نصف کرده، »نقطۀ 7« به دست می آید.

فاصله 6→5 = 7→5
 
1 __
رسم  2  »1→3 « با  موازی  خطی  گونیا  به وسیله   »7 »   نقطۀ  از   

کرده، » نقطۀ 8« به دست می آید.               
 از »   نقطۀ 7«روی خط »8→7« به اندازه »5 سانتی متر« داخل 

شده، » نقطۀ 9« به دست می آید.
5 سانتی متر = 9→7
 از »   نقطۀ 6« به اندازه »1 سانتی متر« داخل شده، »   نقطۀ10« 

به دست می آید.
1 سانتی متر = 10→6
 نقاط »5 و 9 و10« را با خط منحنی به یکدیگر وصل کنید، تا 

یقه جلو و پشت ترسیم گردد. 
اندازه »3/5 سانتی متر«  به  از »   نقطۀ 1« روی خط »3→1«   

جدا کرده، »   نقطۀ 11« به دست می آید.      
1 سانتی متر = 11→1

 نقاط » 10 و 11« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 از »   نقطۀ 2« خطی به وسیله گونیا به اندازه »1 سانتی متر« رسم 
کرده، سپس نقاط »2 و 8 و 11« را با خط منحنی به یکدیگر وصل 

کنید تا لبه بیرونی پیش بند ترسیم گردد. 

3

8
9 7

10

11 1

5

2

6

4
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بچه گانه و دخترانه دوز )ویژۀ دختران(

ترسیم الگوی پیش بند باغبانی 

آیا علت نام گذاری پیش بند باغبانی را به این نام می دانید؟ فکر کنید



142

 برای رسم الگوی پیش بند باغبانی الگوی اساس پیراهن فون را رولت کنید. 
 قسمت پشت الگو را به پشت کامل تبدیل کنید.
 پهلوی الگو جلو و پشت را به یکدیگر بچسبانید.

 2 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 64« به دست می آید.  از » نقطۀ 22« روی خط مرکزی جلو به اندازه »4ـ 
4 ـ 2 سانتی متر =64→22

 خط سر شانه جلو را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده نقاط » 66 و 65« به دست می آید.
 فاصله 27→28 = 27 →66 و 66 →65 و 65 →28 1 __

3 
 روی سر شانه جلو فاصله » 66→65«را نصف کرده، »   نقطۀ 67« به دست می آید.

 فاصله 66→ 65 = 67 → 65 1 __
2 

4ـ2

ت
پش

ی 
کز
 مر

خط

هلو
ط پ

خ

جلو
ی 

کز
 مر

خط

خط کمر
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بچه گانه و دخترانه دوز

 از»   نقطۀ 67« به اندازه » 1/5 سانتی متر« باال رفته، »   نقطۀ 68« به دست می آید.
1/5 سانتی متر = 68→67

 52 → ʹ8« پایین آمده، »   نقطۀ69« به دست می آید. 1 __
 از »   نقطۀ ʹ8« به اندازه »  3

 8ʹ→ 69= 8ʹ→ 52  1 __
3 

 از »   نقطۀ 64« خطی به اندازه »1 سانتی متر« گونیا شده رسم کنید، سپس نقاط » 64 و 65 و 68 و 66 و 
69« را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.

  3→1« پایین آمده، »   نقطۀ 70« به دست می آید. 1 __
 فاصله 3→ 1 = 70→ 1           از »   نقطۀ 1« به اندازه »  3 1 __

3 
 خط سر شانه پشت را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده نقاط » 72 و 71« به دست می آید.

 فاصلهʹ30 →ʹ29 = ʹ30→ 72 و 72→71 و 71 →ʹ29  1 __
3 

 روی خط سرشانه پشت » فاصله 72→71« را نصف کرده، »   نقطۀ 73« به دست می آید.
 فاصله 72→ 71 = 73→ 71 1 __

 از »   نقطۀ 73« به اندازه »1/5 سانتی متر« باال رفته، »   نقطۀ 74« به دست می آید. 2
1/5 سانتی متر =74→73

 نقاط » 69 و 71 و 74 و 72 و 51« را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.

 آیا می توان از پایه های دیگر باالتنه برای رسم پیش بند باغبانی استفاده کرد؟
 به نظر شما پیش بند باغبانی برای چه سنینی مناسب تر است؟

فعالیت 
عملی 
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کاله دختران و پسران از چه سنینی متفاوت طراحی می شود و هر کدام دارای چه خصوصیاتی است؟ فکر کنید
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 الگوی پشت کاله 

 دو خط عمود بر هم رسم کرده، تقاطع دو خط را »   نقطۀ 1« بنامید.
 از »   نقطۀ 1« دایره ای به شعاع » 16 سانتی متر« رسم کنید تا »   نقطۀ 2« به دست  آید.

16 سانتی متر = 2→1
 از »   نقطۀ 1« دایره ای به شعاع» 10/5 سانتی متر« رسم کنید تا »   نقطۀ 3« به دست آید. 

10/5 سانتی متر = 3→1  
 از »   نقطۀ 1« دایره ای به شعاع » 12 سانتی متر« رسم کنید تا »   نقطۀ 4« به دست آید.

12 سانتی متر = 4→1
 از »   نقطۀ 2« به اندازه »8 سانتی متر« روی خط »2→1« باال رفته، »   نقطۀ 5« به دست می آید.  

8 سانتی متر = 5→2
 از »   نقطۀ 2« به اندازه » 6/5 سانتی متر« روی محیط دایره به طرفین عالمت زده، نقاط » 7 و 6« به دست می آید. 
6/5 سانتی متر = 6→2 و 7→2 

 نقاط» 7→5 و 6→5« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 فاصله خطوط » 6→5« و » 7→5« را نصف کرده، نقاط »9و 8« به دست می آید.

 فاصله 6→5 = 8→5 1 __
2 

فاصله 7→5 = 9→5  
 
1 __
 از نقاط »9 و 8« به اندازه »2 سانتی متر« خارج شده، نقاط» 10و 11« به دست می آید. 2

2 سانتی متر = 10 →8 و 11 →9 
 نقاط » 6 و 10 و 5 و 11 و 7« را به صورت منحنی به یکدیگر وصل کنید و هالل پشت گردن کاله را رسم کنید.
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 الگوی چین لب کاله

 مستطیلی به طول »30 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر« رسم کنید.
30 سانتی متر = 15 →14 و 13 →12
5 سانتی متر = 15 →13 و 14 →12

 از »   نقطۀ 13« به اندازه »5 سانتی متر« داخل شده، »   نقطۀ 16« به دست می آید.
5 سانتی متر = 16 →13

 نقاط »16 و 15« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 از »   نقطۀ 13« نیمسازی به اندازه » 2 سانتی متر« رسم کرده و نقاط » 16 و 15« را به صورت منحنی به 

یکدیگر وصل کنید. 

 الگوی لبه جلوی کاله

 مستطیلی به طول »17 سانتی متر و عرض 3 سانتی متر« رسم کنید.
17سانتی متر =20 →19 و 18 →17
3سانتی متر =20 →18 و 19 →17

 خط 19 →17 را روی دو الی بسته پارچه برش بزنید. 

الی
دو

ته
بس
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ترسیم الگوی سرهمی

 به نظر شما سرهمی برای چه سنینی مناسب تر است؟
 چه مدل هایی را برای سرهمی پیشنهاد می کنید؟

فکر کنید
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 الگوی پشت ـ مرحله اول 

 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید، تقاطع آن را »   نقطۀ 1« بنامید.
 از »   نقطۀ 1« به اندازه » 1/5سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 2« به دست می آید.

1/5سانتی متر = 2→1 
 از »   نقطۀ 2« به اندازه » 23/5سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 3« به دست می آید. 

23/5سانتی متر = 3→2 
 از »   نقطۀ 3« خطی گونیا شده، به اندازه »14 سانتی متر« رسم کرده، »   نقطۀ 4« به دست می آید.  

14 سانتی متر = 4→3 
 از »   نقطۀ 3« به اندازه » 7 سانتی متر« باال رفته، »   نقطۀ 5« به دست می آید. 

7 سانتی متر = 5→3 
 خط »6→5« را موازی و هم اندازه خط »4→3« رسم کنید.

14 سانتی متر = 6→5 
 از »   نقطۀ 1« به اندازه » 5 سانتی متر« داخل شده، »   نقطۀ 7« به دست می آید.

5 سانتی متر = 7→1 
 از »   نقطۀ 7« به اندازه » 27 سانتی متر« خارج شده، »   نقطۀ 8« به دست می آید.

27 سانتی متر = 8→7
 از »   نقطۀ 8« خطی گونیا شده، به اندازه » 3 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 9« به دست می آید. 

3 سانتی متر = 9→8
 نقاط » 7 و 9« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.

 از »   نقطۀ 9« خطی گونیا شده، به اندازه »7 سانتی متر« جدا کنید، »   نقطۀ 10« به دست می آید.
7 سانتی متر = 10→9

 نقاط» 10 و 6« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 از »   نقطۀ 6«روی خط »11→6« به اندازه »7 سانتی متر« جدا کرده، »   نقطۀ 11« به دست می آید.

7 سانتی متر = 11→6  
 از »   نقطۀ 11« خطی گونیا شده، به اندازه » 3 سانتی متر« به سمت باال رسم کنید، »   نقطۀ 12« به دست 

می آید.
3 سانتی متر = 12→11
را  کرده، سپس» نقاط10و12و16«  رسم  » 1سانتی متر«  اندازه  به  گونیا  به وسیله  »   نقطۀ 10« خطی  از   

به صورت منحنی به یکدیگر وصل کنید.
 از »   نقطۀ 3« به اندازه » 9 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 13« به دست می آید.

9 سانتی متر = 13→3
 از»   نقطۀ13« به اندازه » 8 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 14« به دست می آید.

8 سانتی متر = 14→13 
 از »   نقطۀ 14« خطی گونیا شده به اندازه »1 سانتی متر« به داخل رسم کرده، »   نقطۀ 15« به دست می آید.
1 سانتی متر = 15→14 

 خط »16→15« را به موازات خط » 14→13« با فاصله » 1 سانتی متر« رسم کنید.
1 سانتی متر = 16→15 
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به  خطی   »13 »   نقطۀ  از   
اندازه» 10سانتی متر« با زاویه 45درجه 
نسبت به خط » 14→13«رسم کنید، 

»   نقطۀ 17« به دست می آید.
10 سانتی متر = 17→13
می توانید  نقاله  نداشتن  صورت  در   
برابر  از » نقطۀ 13« خطی گونیا شده 

خط» 14→13« رسم کرده، » نقطۀ ʹ13« به دست می آید. 
13→13ʹ = 13→ 14
 حد فاصل نقاط » 14 و ʹ13« را نصف کرده، نقطه به دست آمده، را 
به »   نقطۀ 13« وصل کرده، و به اندازه »10 سانتی متر« امتداد دهید، 

تا »نقطۀ 17« به دست می آید.
اندازه  به  خطی  پشت  مرکزی  خط  با  موازی   »4 »   نقطۀ  از     

»13سانتی متر« رسم کرده، »   نقطۀ 18« به دست می آید.
13سانتی متر = 18→4  
 از»   نقطۀ 18« در امتداد خط 18→ 4 به اندازه »18 سانتی متر« 

پایین آمده، »   نقطۀ 19« به دست می آید.
18 سانتی متر = 19→18
 از»   نقطۀ 19« به اندازه »4 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 20« 

به دست می آید. 
4سانتی متر = 20→19
 از نقاط» 20 و 19« خطی گونیا شده، به اندازه »2 سانتی متر« رسم 

کرده، نقاط» 22 و 21« به دست می آید.
2 سانتی متر =22→20 و 21→19

 نقاط » 21 و 18« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 از نقاط» 21 و 22« خطی گونیا شده، به اندازه »7 سانتی متر« رسم 

کرده، نقاط» 24 و 23« به دست می آید.
7 سانتی متر =24→22 و 23→21
 از نقاط» 24 و 22« نیمسازی به اندازه» 1/75 سانتی متر« رسم کرده، سپس منحنی جوراب سرهمی را 

رسم کنید.
 فاصله »23→15« را محاسبه کرده، به اندازه»1 سانتی متر« داخل شده، »  نقطۀ 25« به دست می آید.  1 __

3  

 نقاط»23 و 15«را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.
 فاصله 23→15 =25→15  1 __

3 
 نقاط» 15 و 13« را به صورت منحنی به یکدیگر وصل کرده و قیچی کنید.
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 الگوی جلو

 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید، تقاطع آن را »   نقطۀ 26« بنامید. 
 از »   نقطۀ 26« به اندازه » 5 سانتی متر« روی دو خط عمود عالمت زده، نقاط » 28و27« به دست می آید.
5 سانتی متر = 27→26 و28→26 
 از »   نقطۀ 28« روی خط مرکزی جلو به اندازه » 18 سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 29« به دست می آید.
18سانتی متر =29→28

 از »   نقطۀ 29« به اندازه »9سانتی متر« پایین آمده، »   نقطۀ 30« به دست می آید.
9سانتی متر =30→29
 از »   نقطۀ 29« خطی گونیا شده، به اندازه »14 سانتی متر« خطی به سمت راست رسم کرده، »   نقطۀ 31« 

به دست می آید.
14سانتی متر =31→29

 از »   نقطۀ 31« به اندازه» 7 سانتی متر« موازی با خط مرکزی جلو باال رفته، »   نقطۀ 32« به دست می آید.
7سانتی متر =32→31

 از »   نقطۀ 32« خطی گونیا شده، به خط مرکزی جلو رسم کرده، »   نقطۀ 33« به دست می آید.
 از »   نقطۀ 27« به اندازه » 27 سانتی متر« جدا کرده، »   نقطۀ 34« به دست می آید.

27سانتی متر =34→27
 از »   نقطۀ 34« خطی گونیا شده، به اندازه» 3 سانتی متر« رسم کرده، »   نقطۀ 35« به دست می آید.

3سانتی متر =35→34
 نقاط » 35 و 27« را با خط کش به یکدیگر به وصل کنید.

 از »   نقطۀ 35« خطی گونیا شده، به اندازه » 7 سانتی متر« رسم کرده، »   نقطۀ 36« به دست می آید.
7سانتی متر =36→35

 نقاط » 36 و 32« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 از »   نقطۀ 32« روی خط 32→36 به اندازه »7 سانتی متر« جدا کنید، »   نقطۀ 37« به دست می آید.

7سانتی متر =37→32
 از »   نقطۀ 37« خطی گونیا شده به داخل، به اندازه » 3 سانتی متر«رسم کرده، »   نقطۀ 38« به دست می آید.
3سانتی متر =38→37
 از »   نقطۀ 36« خطی گونیا شده، به اندازه »1 سانتی متر«رسم کرده، سپس نقاط »32 و 38 و 36« را به صورت 

منحنی به یکدیگر وصل کنید.
 از»   نقطۀ 31« به اندازه »13 سانتی متر« موازی با خط مرکزی جلو پایین آمده، »   نقطۀ 39« به دست می آید.
13سانتی متر =39→31
 از »   نقطۀ 39« به اندازه » 18 سانتی متر« خطی عمود به سمت پایین رسم کرده، »   نقطۀ 40« به دست می آید.
18 سانتی متر =40→39
 از »   نقطۀ 40« به اندازه »9 سانتی متر« خطی عمود به سمت پایین رسم کرده، »   نقطۀ 41« به دست می آید.
9سانتی متر =41→40
 از نقاط » 41و40« خطی گونیا شده به اندازه» 2 سانتی متر« رسم کرده، نقاط » 43و42« به دست می آید.



151

بچه گانه و دخترانه دوز

2سانتی متر =42 →41 و 43 →40
 از نقاط » 42و43« به اندازه» 7 سانتی متر« به سمت چپ عالمت 

زده، نقاط » 44و 45« به دست می آید.
7سانتی متر =45 →42 و 44 →43
 از نقاط » 42و45« به اندازه »3 سانتی متر« باال رفته و با خط کش 

خطی افقی رسم کنید، نقاط » 46 و 47« به دست می آید.
3سانتی متر =47 →45 و 46 →42
 از نقاط » 47 و 46« به اندازه » 0/5 سانتی متر« داخل شده نقاط 

» 48 و 49« به دست می آید.
0/5 سانتی متر =49 →47 و 48 →46
 از نقاط » 42و45« نیمسازی به اندازه » 1/5سانتی متر« رسم کرده، 

سپس هالل جوراب سرهمی را رسم کنید.
 نقاط » 43 و 39« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.

 از نقاط » 30 و 28« )خط مرکزی جلو( »1  سانتی متر« خارج شده، 
نقاط » 51 و 50« به دست می آید.

1سانتی متر =51 →30 و 50 →28
 نقاط » 44 و 51 و50« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
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 الگوی کف پا 

 مستطیلی به »طول 11 و عرض 5 سانتی متر« رسم کنید.
11 سانتی متر = 55→53 = 54→52
5 سانتی متر = 55→54 = 53→52
به دست  »نقطۀ 56«  داخل شوید،  اندازه »3 سانتی متر«  به  » نقطۀ 52«  از   

می آید.
3  سانتی متر  = 56 →52
به دست  » نقطۀ 57«  بروید،  باال  اندازه »2/5 سانتی متر«  به  » نقطۀ 55«  از   

می آید.
2/5  سانتی متر  = 57 → 55

 نقاط »57 و 56« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
به دست  اندازه »1 سانتی متر« داخل شوید، » نقطۀ 58«  به  از » نقطۀ 54«   

می آید.
1  سانتی متر  = 58 → 54

 نقاط »58 و 57« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. 
 نقاط » 57 و 52« را مطابق شکل به یکدیگر وصل کنید.

 الگوی مچی

 مستطیلی به »طول 12 و عرض 5 
سانتی متر« رسم کنید. 

12 سانتی متر =62→60 و 61→59
5 سانتی متر =62→61 و 60→59

با توجه به اینکه برش رگالن در آستین را آموزش دیده اید سرهمی را با برش رگالن رسم کنید. فعالیت 
عملی 
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بچه گانه و دخترانه دوز

مرحله ششم 
 با توجه به شکل روبه رو به سؤاالت  1

پاسخ دهید.
 فاصلۀ 44→43 چه مقدار است؟
.................................................................
 »نقطۀ 47« چگونه به دست می آید؟ 
.................................................................

تمرین

 با توجه به شکل رو به رو به سؤاالت پاسخ دهید. 2
 فاصله 6→4 چه مقدار است؟

.......................................................................
 »نقطه 25« چگونه به دست می آید؟ 
.......................................................................
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ارزشیابی پایانی

شرح کار:
1ـ  ترسیم عالئم قراردادی )راستای پارچه، عالمت موازنه، چین، پیلی، دوالی بسته و ...(

2ـ ترسیم الگوی اساس باالتنه )کادر اولیه، خطوط طولی و عرض، حلقه گردن، حلقه آستین، سرشانه، پنس ها و ...(
3ـ ترسیم الگوی یقه برگردان بدون پایه

4ـ  ترسیم الگوی آستین )خطوط طولی و عرضی، منحنی های کاپ آستین و ...(
5ـ کپی برداری از الگوی اساس جهت مدل سازی

6ـ مدل سازی پیراهن کودک براساس مدل انتخاب شده )پیراهن راسته، برش، چین، پیلی، دکمه خور، محل جادکمه 
و ...(

7ـ مدل سازی یقه )یقه ب ب پایه دار، بدون پایه، ملوانی و ...(
8  ـ مدل سازی آستین، مچ، سجاف و ...

9ـ ترسیم سجاف ها )یقه، آستین، جلو و لب پیراهن و ...(
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 

1ـ ترسیم الگوی اساس باالتنه، آستین، یقه متناسب با مدل انتخاب شده در مدل سازی لباس کودک )ترسیم کادر 
اولیه، خطوط طولی و عرضی، حلقه آستین، گردن، پنس ها و ...(

2ـ مدل سازی الگوی اساس باالتنه، آستین، یقه انتخاب شده )ترسیم خطوط طولی و عرضی، قدلباس، آزادی موردنیاز 
براساس سن کودک و ...(

3ـ ترسیم عالئم قراردادی الگو )راستای پارچه، عالمت موازنه، پیلی، دوالی بسته و ...(

ابزار و تجهیزات مورد نیاز کار:
ابزار: انواع خط کش منحنی، گونیا، خط کش مدرج، رولت، خط کش T، خط کش  ماری، متر، رولت، انواع قیچی

تجهیزات: میز رسم الگو، تخته وایت برد، میز نور، ماشین دوخت، اتو، میز اتو، مانکن )موالژ( کودک
مواد مصرفی: انواع کاغذ برش، کاربن، انواع چسب، سوزن ته گرد، ماژیک وایت برد، مداد رنگی، مداد و پاک کن


