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گلدوزی روی پارچه و لباس از زمان های بسیار دور با هدف تزیین و شکیل کردن لباس در بین مردم ایران 
مرسوم بوده است، به همین دلیل زیباترین کارهای گلدوزی را می توان در رودوزی های سنتی ایران مانند: 

بلوچ دوزی، ممقان دوزی، ابریشم دوزی، شبکه دوزی ... و ده ها نوع آن نقاط مختلف ایران بررسی کرد.
این هنر می تواند در جهت تقویت و هماهنگی بین چشم و دست و انجام و یادگیری مهارت های ظریف که به 

دقت باالیی نیاز دارد همواره در مرکز توجه قرار داشته باشد.
با تزیینات مناسب، استفاده از  با پیشرفت تکنولوژی و نیاز جامعه برای سرعت بخشیدن به تولید لباس ها 

گلدوزی ماشینی می تواند نقش بسزایی در تولید محصوالت پوشاک داشته باشد.
در پوشاک برای حفظ هویت ایرانی در کنار استفاده از تکنولوژی می توانید از نقوش زیبای ایرانی و تکنیک های 

دوخت که هویت ایرانی را دارند استفاده کرده و در عین حال پوشاک با کیفیت را تولید کنید.

مقدمه

گلدوزی ماشینی روی لباس 1واحد یادگیری
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کارگاه خیاطی

 آیا ویژگی های یک کارگاه خیاطی مناسب را می دانید؟
 آیا می توانید محل قرارگیری لوازم و تجهیزات و وسایل را در کارگاه مشخص کنید؟

فکر کنید

در کارگاه های دوخت به موارد ذیل دقت کنید:
 از نورهای خیره کننده بپرهیزید و از شیوه نور غیر مستقیم استفاده کنید.

 سوزن معموالً روی فرش و قالی عمود می ایستد، ممکن است به پا فرو رود.
 روکش های میز کار )برش( نباید لغزنده و شیشه دار باشد.

ایمنی و 
بهداشت

1 کتابخانه ای از کتاب ها و مجالت تخصصی رشته
باال  رومیزی  کوچک  مطالعه  چراغ  از  استفاده   2

ماشین دوخت
3 متناسب بودن بلندی میز اتو با قد فرد و روکش 

مناسب برای آن
4 استفاده از یک میز کار بزرگ از جنس چوب به 

همراه قفسه در طبقات پایین آن
و  دوخت  میز  با  متناسب  صندلی  از  استفاده   5

متحرک و بدون دسته
شست وشو  قابل  کف پوش های  با  کار  اتاق  کف   6

مانند موزاییک
7 یک پنجره در سمت چپ میز دوخت با نور کافی 

طبیعی
8 کامپیوتر برای دسته بندی اطالعات و استفاده از 

نرم افزارهای مرتبط با رشته
9 جعبه ای در کنار میز ماشین دوخت برای نگه داری 

ابزار
10 قفسه های نگه داری پارچه ها، وسایل دوخت، نخ

11 برای رولت کردن و برش پارچه ها از صفحه برش 
)َمت(

قرار دادن  تابلو  برای نصب  از یک دیوار  12 استفاده 
طراحی ها، پارچه ها و نقوش دلخواه
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ماشین دوخت

1 بدنه ماشین دوخت
2 میله قرقره

3 محل عبور نخ
4 میله ماسوره پرکن

5 توپی
6 کارپیش بر

7 درجه عرض دوخت
8 درجه تنظیم طول دوخت

9 صفحه کارپیش بر
10 کارپیش بر پایین

11 سوزن 
12 پایه فشار

13 باالبر پایه فشار
14 تیغ نخ چین

15 درجۀ تنظیم کشش نخ

 در سال های گذشته با ماشین دوخت آشنا و کاربرد آنها را می دانید؟
 آیا می توانید قسمت های مختلف ماشین دوخت را مشخص کنید؟

 آیا تفاوت ماشین های دوخت همه کاره خانگی و معمولی را می دانید؟
تفاوت هایی  چه  نیمه اتوماتیک  و  اتوماتیک  تمام  دوخت  ماشین  با  ماشینی  گلدوزی  دوخت های   

دارند؟

فکر کنید
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ارتباط درجه تنظیم دوخت و درجه پهنای زیگزاگ

انواع دوخت گلدوزی ماشینی

 دوخت دوتایی تزیینی: از دو دوخت تزیینی در 
چند ردیف برای تزیین استفاده می شود.

درجه طول دوخت بر روی برخی از ماشین ها براساس اینچ )2/5 سانتی متر( و از صفر تا 20 و در برخی 
براساس سانتی متر »0 تا 4« یا »0 تا 9« است. درجه تنظیم طول دوخت های نرمال در ماشین دوخت اینچی 

»0 تا 12« دوخت در هر اینچ است.

از  معموالً  که  ساده  دوخت  یک  ساده:  دوخت   
»3ـ10 میلی متر« در اینچ در گلدوزی استفاده می شود.

 دوخت دوسوزنه: استفاده از سوزن های چندقلو 
همراه با نخ های رنگی، دوخت های تزیینی در روی 

لباس به وجود می آورد.

چندقلو،  سوزن  با  دوخت  در 
در پشت پارچه زیگزاگ بوجود 

می آید.

توجه
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ماسوره

ماسوره می تواند به صورت ثابت یا متحرک باشد.

 در نوع متحرک آن ماکو متحرک است 
و بیرون جای ماسوره پر می شود.

 در نوع ثابت ماکو هم ثابت است و نخ 
در درون ماکو به ماسوره پیچیده می شود.

 پایه شفاف )پایۀ ساتن دوزی(: از نوع 
پالستیکی شفاف است، زیرا این پایه دارای 
یک برآمدگی است که امکان نگاه داشتن 
روی دوخت های برجسته مثل ساتن دوزی 

را می دهد.

 پایۀ ریشه دوزی )کوک شل(: از این 
پایه برای دوخت ریشه های تزیینی شبه قالی 

در گلدوزی استفاده می شود.
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 پایۀ مغزی دوزی با نخ قیطانی: از این پایه برای 
قیطانی  نخ  و  دوقلو  سوزن  با  همراه  مغزی  دوختن 

ظریف استفاده می شود.

سوراخ هایی  داشتن  با  پایه  این  نخ دوزی:  پایۀ   
در قسمت جلوی پایه و با عبور نخ از آنها می توان با 
تنظیم دوخت زیگزاگ طرح های تزیینی با نخ روی 

پارچه به وجود آورد.

با   پایه گلدوزی: این پایه شما را قادر می سازد 
تنظیم ماشین دوخت، طرح های تزیینی را به صورت 

اتوماتیک بدوزید.

صفحه  نصب  با  گلدوزی:  مخصوص  دستگاه   
تنظیم  و  شفاف  پایۀ  از  استفاده  و  مخصوص  سوزن 
ماشین دوخت، می توان طرح های تزیینی روی روبان 

و نوار به وجود آورد.
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ابزار و وسایل گلدوزی ماشینی

 کارگاه گلدوزی خیاطی

قبالً با کارگاه گلدوزی آشنا شده اید.

 با توجه به تصویر کدام یک از وسایل در گلدوزی 
ماشینی کاربرد دارد؟

 آیا این ابزار تفاوتی با دیگر ابزار و وسایل خیاطی 
دارد؟

طبقه بندی  را  وسایل  و  ابزار  این  می توانید  آیا   
کنید؟

فکر کنید

 کارگاه باید به اندازه ای بزرگ باشد، که پارچه داخل آن قرار گیرد، در غیر این صورت کار را روی زمینه 
پارچه بزرگ تر وصل کنید.

پیچ  پارچه  نگه داشتن  محکم  برای   
آن را محکم کنید.

 برای محافظت از پارچه دور تا دور 
کار با نوار پوشانده شود.
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 طرح مورد نظر را به وسیله یکی از ابزار عالمت گذار 
روی پارچه منتقل کنید.

مراحل آماده سازی گلدوزی ماشینی

 با دو دست کارگاه گلدوزی ماشینی را هدایت کنید.

 در گلدوزی ماشینی طرح مورد نظر را برعکس در 
کارگاه گلدوزی قرار دهید.

 درجۀ کشش نخ و پهنای دوخت را تنظیم کرده 
زیر صفحه فشار را به پایین منتقل کنید.

 نخ ماسوره را به روی پارچه منتقل کنید
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 برای دوخت چشم ماهی از یک پولک و منجوق 
استفاده کنید.

 آیا روش دوخت این تصویر مانند گلدوزی دستی است؟
 آیا می توانید مراحل دوخت را انجام دهید.

فکر کنید

 روش اول دوخت گلدوزی ماشینی 

 طرحی انتخاب کنید که اجزای داخل آن مثل این 
ماهی شامل دو قسمت است )تنه و دم ماهی(

 از کمرنگ ترین یا پررنگ ترین نخ گلدوزی با حرکت 
مستقیم دوخت ساده خطی را کنار هم بدوزید.

که  مستقیم  حرکت  با  را  پررنگ تر  رنگ  سپس   
کمی داخل خطوط قبلی شده با دوخت ساده خطی 

بدوزید. در مراحل بعدی تنه ماهی را کامل بدوزید

یک  برجستگی،  ایجاد  و  ماهی  دم  دوخت  برای   
ردیف از وسط بدوزید، در مرحله بعدی روی مرحله 

قبلی را پر کنید.

12

3

4

5
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 با نخ پررنگ تر دوباره بعضی از قسمت های طرح را 
با خطوط شکسته بدوزید.

 روش دوم دوخت گلدوزی ماشینی

 در این روش دو رنگ متفاوت در قسمت های جداگانه دوخته 
می شود، روی طرح، فواصل هر رنگ را تعیین کنید.

  روش سوم دوخت گلدوزی ماشینی 

 با دوخت خطوط شکسته درهم کارگاه گلدوزی را 
حرکت دهید.

 در این روش خطوط طولی را با نخ گلدوزی و رنگ مناسب بدوزید.
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نخ دوخت مخصوص گلدوزی ماشین دوخت: نخ های ماشین دوخت گلدوزی باید کیفیت خوبی داشته 
باشد، زیرا به علت ظرافت نخ امکان پاره شدن آن زیاد است بهترین نخ های گلدوزی از جنس های 100 درصد 

پنبه، یا پنبه با ویسکوز یا پنبه با پلی استر است.

 سوزن 

 نخ دوخت ماشینی 

 سوزن تیتانیم روکش دار: این سوزن های روکش دار در گلدوزی ماشینی و تکه دوزی به علت مقاومت و 
ظرافت کاربرد زیادی دارد.

 سوزن نوک گرد Topestry: نوک گرد آن این امکان را می دهد که از بافت پارچه عبور کند. )به جای اینکه 
در تار و پود نفوذ کند و پارچه را پاره کند(

 سوزن استاندارد نوک تیز Sharp: دارای نوک تیز است، به راحتی درون پارچه فرو می رود، برای انواع 
پارچه ها با بافت فشرده سنگین و ضخامت های زیاد مناسب است.

و  موازی  دوخت های  برای  است،  سوار  پارچه  یک  روی  بر  سوزن  این  )دوقلو، سه قلو(:  سوزن چند   
هم زمان »تزیینی و روی کار« استفاده می شود.
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 پارچه 

در گلدوزی از پارچه های سبک وزن و ظریف مانند ارگانزا تا پارچه های 
سنگین وزن مانند مخمل استفاده می شود ولی نکته اصلی این است 
که پارچه های محکم و بادوام بیشترین کاربرد در گلدوزی ماشینی 

دارند.

 قلم عالمت گذاری 

 ماژیک محوشو: این 
قلم ها بعد از مدتی ترسیم 
کردن از روی پارچه کامل 

از بین می رود.

مخـصوص  ماژیک   
از  بعد  ماژیک  این  پارچه: 
ترسیم و دوخت روی طرح، 
رنگ آنها با شست وشو از بین 

می روند.

 مداد سفید و رنگی 
این  پارچه:  مخصوص 
بوده  چربی  فاقد  مدادها 
رنگ آنها از بین می روند 

و اثر باقی نمی ماند.

 الیی 

 )Softfusible( باشد، الیی چسب نرم )الیی می تواند به صورت بافته شده )پارچه ای( و یا بدون بافته شده )کاغذی
برای پارچه های نرم و ظریف استفاده می شود، الیی آب شونده که با گذاشتن در آب حل می شود و اثری از خود 

باقی نمی گذارد.



90

 دوخت خطوط راست 

دوخت اولیه با پایۀ گلدوزی 

یک طرح انتخاب کرده با پایه گلدوزی خطوط 
راست )شکسته و اریب( را بدوزید.

فعالیت 
عملی 

 در دوخت به نقاط زاویه دار )گوشه ها(  طرح را روی پارچه اصلی کپی کنید.
سوزن را داخل پارچه نگه داشته و پایه 

را بلند کرده و جابه جا کنید.

 خط مرکزی وسط برگ را مستقیم 
بدوزید.

 خطوط اریب برگ ها را بدوزید.

 سپس به محل انتهای برگ برگردید.
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دوخت خطوط منحنی

 در انتها دوخت نخ را کور کنید.
حرکت  دوخت ها  نوع  این  دو  هر  در 

دست بسیار مهم است.
در  پارچه  سطح  روی  به  سوزن  ورود 
میزان  و  زیگزاگ  و  ساده  دوخت های 
کشیدگی پارچه در آنها متفاوت است، 
پارچه در زیگزاگ کشیدگی زیاد و در 
از  صاف تر  پارچه  سطح  ساده  دوخت 

زیگزاگ خواهد بود.

 طرح را روی پارچه کپی کرده، درجه 
دوخت را تنظیم کنید.

به آرامی پارچه را حرکت  با دست   
کرده اید  شروع  که  مکانی  به  و  دهید 

برسید.

 انتهای نخ را کور نکنید، پایۀ فشار را 
بلند کرده و به دایره بعدی بروید.

دوخت  به  شروع  قبلی  دایره  مانند   
کنید.
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کشش نخ و فشار پایه در دوخت ساده

 دوخت صحیح: اگر کشش نخ رویی و زیری )ماسوره( درست باشد و فشار پایه 
نیز متناسب با ضخامت پارچه تنظیم شود، دوختی ایجاد می شود که زنجیره های 
آن در میان دو پارچه قرار می گیرد، در این حالت طول دوخت ها و کشش آنها در 

دو طرف پارچه مساوی است.

اندازه  از  بیش  )ماسوره(  زیری  یا  زیر  نخ های  کشش  اگر  روسفت:  دوخت   
ایجاد می شود. )در اصطالح دوخت  پارچه  باشد، دوخت زنجیره ای در رو و زیر 
دون دون است(. اگر کشش نخ رویی سفت باشد کشش نخ رویی را کمی شل کرده 

و برعکس اگر کشش نخ زیری سفت باشد، پیچ کنار ماسوره را کمی شل کنید.

 دوخت روشل: اگر کشش نخ های رویی یا زیری کمتر از اندازه باشد زنجیره ها 
شل و ضعیف می شود. اگر کشش نخ رویی شل باشد، دوخت پارچه زیری دون دون 
می شود. باید درجه کشش نخ رویی را کمی سفت کرد و اگر نخ زیری )ماسوره( 

شل باشد، پیچ کنار ماسوره را کمی سفت کنید.

 با توجه به تصاویر در دوخت زیگزاگ کشش نخ و فشار پایه چه تغییری می کند؟
 برای رفع اشکاالت جمع شدگی یا شل شدن دوخت زیگزاگ چه روش هایی را پیشنهاد می کنید؟

فعالیت 
عملی 
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 با توجه به تصاویر آیا می توانید طرح های گلدوزی ماشینی را طبقه بندی کنید؟
 آیا می توانید براساس نوع دوخت های هرکدام را طبقه بندی کنید؟

فعالیت 
عملی 
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دوخت طرح ها به روش خطی ساده

 طرح روی پارچه ترسیم شود، از دوخت ساده با 
کشش نخ روی درجه »2/5 ـ 3« شروع می شود.

مرتبه   3 و  ساده  دوخت  با  ساقه ها  دوخت  تمام   
دوخته شود.

 رنگ نخ را عوض کنید، برای بدن پرنده 3 مرتبه 
روی هر خط با دوخت ساده بدوزید.

و شکوفه ها  نوک  گلدوزی  کارگاه  آرام  با حرکت   
را بدوزید.

00020 رنگ نخ 

0435

B1432

B6362

0376

12

4 3
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 مواد و وسایل مورد نیاز 

ماشین دوخت همه کاره خانگی یا معمولی، پارچه با بافت محکم، نخ های گلدوزی ماشینی، کارگاه گلدوزی. 

 با انتخاب طرح های مناسب دوخت ساده خطی یک نمونه را 
بدوزید.

 نمونه های نخ های انتخابی را با طرح هماهنگ کنید.

فعالیت 
عملی 

 نوک پرنده 3 مرتبه دوخت ساده، ولی برگ ها تا پر 
کردن از دوخت ساده استفاده می شود.

 از قسمت باالی حلقه دور طرح از 5 مرتبه دوخت 
ساده شروع کرده در قسمت پایین 7 مرتبه دوخته شود.

56
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دوخت طرح های ترکیبی خطی ساده، کردونه دوزی و توپردوزی ساده
رنگ

1000
B5939
B5170
 B6661
 B8371
 B1418

  0219
  0271
  0312

615

با دوخت ساده »3  را  ببر   خطوط منحنی چهره 
مرتبه« با کشش نخ »2/5ـ3« بدوزید.

 خطوط مستقیم سبیل ببر را با »4 مرتبه« بدوزید.

 قسمت پشت چشم ببر را با ساده دوزی بدوزید. وسط پیشانی و بینی ببر را با پردوزی ساده بدوزید.

12

4 3
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تکه دوز

با انتخاب طرح های مناسب ترکیبی دوخت ساده خطی )دوردوزی(، کردونه دوزی و دوخت توپردوزی 
یک نمونه بدوزید.

فعالیت 
عملی 

 برای ایجاد برجستگی زیر خط چشم کردونه دوزی 
کنید، و قسمت موها را کردونه دوزی پهن بدوزید.

 قسمت عنبیه چشم و نور تابیده بر چشم را کردونه 
کرده و روی آن را دوخت ساده خطی بدوزید.

56
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دوخت طرح ها به روش خطی ساده )دوردوزی و کردونه دوزی(

رنگ نخ
B5316 
P2013 
B6981 
B6362  
0851  
0811  
0376
B1432

 قسمت های بیرونی پروانه کامل شده و گلبرگ های 
بزرگ را »3 مرتبه« بدوزید.

وسط  گلبرگ ها  بیرونی  قسمت  مرحله  این  در   
گل های کوچک را با »3 مرتبه« دوخت بدوزید.

 رنگ ها را عوض کرده بیرون گلبرگ ها کوچک و 
بدن پروانه را با دوخت ساده »3 مرتبه« شاخک های 

پروانه »2 مرتبه« بدوزید.

 »3« شماره  نخ  درجه کشش  با  ساده  دوخت  از   
»3 مرتبه« برگ ها و ساقه ها »2 مرتبه« دوخته شود.

12

4 3
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تکه دوز

با انتخاب طرح های مناسب ترکیبی دوخت ساده خطی و کردونه دوزی یک نمونه بدوزید. فعالیت 
عملی 

 وسط گلبرگ ها و برگ ها با کردونه دوزی دوخته 
شود.

 در انتهای بدن و شاخک های پروانه ها را کردونه دوزی 
کنید.

56
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دوخت طرح ها به روش سایه زدن با استفاده از توپردوزی، کردونه دوزی و دوخت خطی ساده

»2ـ2/5«  کردونه دوزی  دوخت  کشش  درجه   
ساقه  است.  ـ2/5«  »صفر  از  کردونه  دوخت  سایز  و 

گل ها دوخته شود.

دوخت  با  را  پررنگ تر  رنگ  گلبرگ ها  مرکز  از   
توپردوزی بدوزید.

طرف  به  روشن تر  رنگ  با  گلبرگ ها  دوم  رنگ   
انتهای گلبرگ ها دوخته شود.

روش  به  ساقه ها  و  گلبرگ  بعدی  رنگ های   
توپردوزی به طرف مرکز گل دوخته می شود.

B2452 
P1432 
B5310 
B5316 
00020 
0023 
0430
0845
0822
0851
B4306 

12

4 3
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تکه دوز

با انتخاب طرح های مناسب ترکیبی سایه زدن با دوخت توپردوزی، کردونه دوزی یک نمونه بدوزید. فعالیت 
عملی 

را  توپردوزی  گلبرگ ها  آخر  رنگ   
بدوزید.

 مرکز گلبرگ ها را کردونه دوزی و وسط گلبرگ را 
با »2 مرتبه« دوخت خطی ساده بدوزید.



102

دوخت طرح به روش کردونه دوزی گل و حاشیه و ساتن دوزی
رنگ نخ
B5939 
B8134 
B5310 
B5316 
B2256
B3439 
B8365
0205
00020 
0006  
1308 

با  ساده  توپردوزی  روش  با  را  برگ ها  خطوط   
کشش نخ )دوخت ساده 2/5( الیه اول را بدوزید، 
برگ های کوچک »2 مرتبه« روی هم دوخته شود.

 حاشیه را با کردونه با »شماره 3« دوخته، دوبار 
روی آن با کردونه پهن »شماره 4« دوخته شود. برای 
پهنای  و  )2ـ2/5(  دوخت  کشش  از  گلبرگ  دوخت 

کردونه از »صفر تا شماره 3« می باشد.

 برگ های پهن که روی نوار حاشیه قرار می گیرد 
را با روش ساتن دوزی پر کنید.

12

3
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تکه دوز

با انتخاب طرح های مناسب ترکیبی ساتن دوزی، حاشیه دوزی و گل رز کردونه دوزی شده یک نمونه 
بدوزید.

فعالیت 
عملی 

 ردیف بعدی توپردوزی برگ ها و دور گلبرگ ها را 
کامل کنید.

روشن  رنگ  و  کردونه دوزی  با  را  رز  گل  اطراف   
بدوزید، حاشیه پایین را کامل کنید.

45
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دوخت طرح به روش کردونه دوزی و دوخت ساده خطی

رنگ نخ
B5170  
B7406  
B7412  
B2452  
B1418  
B1432  
0811
0845  

 ابرها را با کردونه دوزی کامل کرده و باله ها را با 
ساده دوزی خطی بدوزید.

 قسمت انتهای پروانه ها را با دوخت ساده آن قدر 
بدوزید تا سطح پر شود و از کردونه »صفر تا آخر« 

درجه بدوزید.

 برای دوخت ابرها از کشش دوخت »2/5« و درجه 
دوخت کردونه »صفر تا آخر درجه« با کشش دوخت 
باله های  داخل  رگ های  شود.  استفاده  »2ـ2/5« 

پروانه را با »3 مرتبه« دوخت خطی بدوزید.

12

3
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تکه دوز

با  را  خورشید  نور  شعاع  و  پروانه  باله  اطراف   
کردونه دوزی بدوزید.

 3« خطی  ساده  دوخت  با  را  پروانه  شاخک های   
مرتبه« بدوزید، تنه پروانه و شعاع نور خورشید را با 

کردونه دوزی کامل بدوزید.

در کارگاه های دوخت به موارد ذیل دقت کنید:
 تکیه گاه کمری مناسب یکی از ضروریات صندلی خوب است. صندلی باید یک پشتی قابل تنظیم 

با برجستگی در ناحیه کمر داشته باشد.
 هنگام نشستن باسن و ران ها باید کامل روی صندلی قرار گیرد و تمام کمر شما به پشتی صندلی 

تکیه داده شود و کف پاها با زمین تماس داشته باشد.

ایمنی و 
بهداشت

45



106

ترکیب گلدوزی ماشینی با تکه دوزی و رنگ آمیزی پارچه

در واحد تکه دوزی چاپ روی پارچه را آموخته اید، اکنون با ترکیب کالژ، گلدوزی ماشینی و دستی و چاپ با 
پارچه طرح هایی مانند تصاویر انجام دهید.

 مواد مورد نیاز 

 خرده ریز پارچه
 نخ گلدوزی دستی 

 نخ گلدوزی ماشینی
 ماشین دوخت

 رنگ پارچه
 دکمه، تور
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تکه دوز

گلدوزی بر روی تور

 آیا می توانید گلدوزی روی پارچه تور را انجام دهید؟
 برای دوخت تور به چه وسایل و ابزاری نیاز دارید؟

 در دوخت آن به چه نکاتی باید دقت کرد؟

فکر کنید

را  دلخواه  طرح  تور  روی  بر  مخصوص  ماژیک  با   
از  ترسیم کنید، رنگ ماژیک در آب حل می شود و 

بین می رود.

ظریف  و  باریک  سوزن  بردارید،  را  دوخت  پایه   
مخصوص گلدوزی را روی ماشین دوخت نصب کنید.

با هم  که  دو الیه الیی مخصوص  و  تور  دو الیه   
داخل کارگاه گلدوزی کرده را زیر پایۀ ماشین دوخت 

قرار دهید.

مستقیم  دوخت  روی  را  ماشین  دوخت  درجۀ   
تنظیم کرده و نخ ماکو را روی سطح کار بیاورید.
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 چند دوخت روی هم برای محکم کردن نخ ها انجام 
دهید، کارگاه گلدوزی را با هر دو دست نگه دارید، و 

به هر طرف طرح که باید بدوزید، بچرخانید.

 در پایان الیی مخصوص را که زیر تور قرار داده 
بردارید، سپس قسمتی را که گلدوزی شده داخل آب 
سرد کرده تا باقی مانده الیی در آب از بین برود. روی 

تور را یک پارچه تمیز قرار داده و اتو بزنید.
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تکه دوز

گلدوزی ماشینی روی ارگانزا )طرح گل برجسته(

 طرح مورد نظر را روی پارچه ارگانزا منتقل کنید.

 درجۀ دوخت روی کردونه دوزی با پهنای »شماره 
2« تنظیم کنید، سیم ظریف را روی طرح قرار داده 

بدوزید.

 یک بار دیگر روی طرح را با کردونه دوزی »شماره 
3« بدوزید، در مرکز گل دایره را بدوزید.

کردونه دوزی  با  را  گلبرگ  تک تک  روی  سپس   
پهنای »شماره 5« دوخته شود.

 همه گلبرگ ها را که جداگانه دوخته اید، روی هم 
قرار داده مرکز گل )کاسبرگ( را بدوزید.

رنگ نخ
0376  
B1432



110

دوخت  ماشین های  از  استفاده  با  و  برجسته  به صورت  ارگانزا  گل های  دوخت  نمونه  تصاویر   
گلدوزی است، آیا می توانید این نمونه ها را بدوزید؟

 آیا می توانید با ترکیب این طرح ها مدل های دیگر به وجود آورید.

فعالیت 
عملی 
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تکه دوز

ارزشیابی شایستگی گلدوزی ماشینی

شرح کار:
1ـ انتقال طرح »موتیف« به وسیله وسایل عالمت گذار متناسب با جنس پارچه )کاربن، مداد عالمت گذاری، شالل، 

میز نور، ...(
2ـ دوخت پارچه کمکی در اطراف پارچه اصلی در صورت نیاز )استفاده از پارچه نخی برای دوردوزی پارچه اصلی(

3ـ قرار دادن پارچه در دستگاه گلدوزی )کارگاه مخصوص( »گرد، بیضی، در سایزهای مختلف«
4ـ انتخاب رنگ و جنس نخ متناسب با نوع طرح »موتیف« و جنس و رنگ پارچه )انواع نخ های ابریشمی در کالفی 

و قرقره، تابیده و نتابیده، عمامه، پنبه ای، گالبتون در رنگ های مختلف(
5 ـ راه اندازی و تنظیم ماشین های دوخت همه کاره خانگی و صنعتی با توجه به جنس پارچه، نخ، نوع گلدوزی و...

6 ـ تعیین خطوط و جهت دوخت روی طرح »موتیف«
7ـ قرار دادن الیه مناسب با جنس پارچه و نخ گلدوزی )نایلون، کاغذ، روزنامه، پارچه و...(

8 ـ استفاده از دوخت های خطی برای دورگیری خطوط خطی طرح »موتیف ها« )ساقه دوزی، زنجیره، شالل، بخیه، 
زیگزاگ و...(

9ـ ساقه دوزی )ساده، توپر، با بخیه »  با رنگ دیگر«(
10ـ زنجیره )ساده، با بخیه، هفت و هشت، پر، ملیله ای و مارپیچ و...(

11ـ شالل )مستقیم، مارپیچ و پیچ با رنگ دیگر و شالل اریب و...(
12ـ بخیه )بخیه سواره، بخیه پیچ و مارپیچ »  با رنگ دیگر«(

13ـ زیگزاگ )ساده، زیگزاگ با بخیه، مارپیچ، ...(
14ـ استفاده از دوخت توپر برای پر کردن انواع طرح »موتیف« )ساتن دوزی، کوتاه بلند و...(

15ـ استفاده از دوخت های مختلف برای برگ دوزی
با ماشین گلدوزی همه کاره خانگی و صنعتی )متن دوزی، عرض دوزی، شن دوزی،  اولیه گلدوزی  16ـ دوخت های 

کردونه دوزی(
17ـ استفاده از انواع دوخت گره ها )فرانسوی، مرجان، روکوکو(

18ـ استفاده و تنظیم درجات و دکمه ها و ژتون های مخصوص گلدوزی با ماشین های دوخت همه کاره و صنعتی 
)ستاره دوزی، گل های تزیینی، زیگزاگ دوزی »ساده، تلفیقی«، ...(

19ـ اتوکاری و قسمت های گلدوزی شده: اتو کردن قسمت های گلدوزی شده از پشت پارچه

استاندارد عملکرد:
گلدوزی ماشینی بر روی لباس به وسیلۀ ماشین براساس نقوش و تناسبات رنگ و جنس پارچه و براساس شاخص 

توافق خبرگان حرفه ای

شاخص ها:
1ـ انتقال طرح »موتیف« به وسیله وسایل عالمت گذار متناسب با جنس پارچه

2ـ انتخاب رنگ و جنس نخ )متناسب با نوع طرح »موتیف« و پارچه(
عرض دوزی، شن دوزی،  )متن دوزی،  صنعتی  و  خانگی  همه کاره  گلدوزی  ماشین  با  گلدوزی  اولیه  دوخت های  3ـ 

کردونه دوزی(
4ـ استفاده از دوخت های مختلف مانند: برگ دوزی، گره ها، توپردوزی

5  ـ تلفیق دوخت ها با یکدیگر
6  ـ استفاده و تنظیم درجات و دکمه ها و ژتون های مخصوص و پایه های گلدوزی

7ـ اتوکاری نهایی )قسمت های گلدوزی شده(
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ارزشیابی شایستگی گلدوزی ماشینی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان: کارگاه دوخت

زمان: 4 ساعت
ابزار: انواع قیچی، پارچه رو اتویی، بالشتک اتو، پایه دوک، پایه ماشین دوخت، انگشتانه، کارگاه )دستگاه گلدوزی(، 

انواع پایه ماشین دوخت، صندلی و میز هنرجو
تجهیزات: میز نور، میز اتو ثابت و متحرک، مانکن خیاطی، ماشین دوخت گلدوزی همه کاره خانگی و صنعتی، اتو، 

میز برش
رنگ های  )در  گلدوزی  یا دوک  قرقره  براق(،  و  و ضخیم، شفاف  برجسته  معمولی،  بافت  )با  پارچه  مواد مصرفی: 
مختلف متناسب با طرح »موتیف« جنس و رنگ پارچه(، سوزن ماشین دوخت مخصوص گلدوزی )از شماره 9 تا 14 
و 18 برای نخ عمامه مخصوص ماشین دوخت صنعتی و خانگی(، انواع وسایل عالمت گذاری )کاربن، میز نور، شالل(، 
کاغذ پوستی )روغنی، ساده(، طلق شفاف )نازک، ضخیم(، قلم یا مداد انتقال طرح )در رنگ های مختلف »رنگ های 

روشن«( 


