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پودمان الگوسازحجمی باالتنه )بلوز زنانه(: مدل های پایه
دوم

نکات و اصول اساسی استفاده از ابزار دوخت و ماشین های دوخت
ـ شناخت انواع ماشین دوخت

ماشین های دوخت تنوع زیادی دارند. به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند که 
شامل ماشین های دوخت خانگی و ماشین های دوخت صنعتی.

ـ ماشین های دوخت خانگی: ماشین های دوخت دستی قدیمی ترین نمونه های 
ماشین دوخت خانگی می باشند. دوخت با این ماشین بسیار اسان است ولی سرعت 

عمل کمی دارد. 

ـ ماشین های دوخت همه کاره خانگی: این ماشین ها توانایی انجام چندین کار 
را دارند. با این ماشین های دوخت، می توان گلدوزی ـ پاک دوزی ـ جا دکمه ـ 

دوخت های تزئینی و دوخت انواع لباس را انجام داد. 
ـ ماشین های دوخت صنعتی )چرخ راسته دوز(: این ماشین دوخت فقط راسته 
دوزی انجام می دهد، که دارای سرعت باالیی می باشد. پیشرفته شدۀ این ماشین های 

دوخت، که در حال حاضر در بازار موجود 
می باشد دوخت را سرقائمی  می زند و نخ 
زیر و رو را قیچی می کند دارای یک مخزن 

روغن می باشد. 
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انواع اتو
اتو ساده ـ اتو بخار و میز اتو

ـ اتو ساده 
اتو ها می باشد  و معمولی ترین  ساده ترین 
که توسط درجه ای که روی اتو قرار دارد 

حرارت آن تنظیم می شود. 

ـ اتو بخار
این اتو دارای یک مخزن آب می باشد. با 
به  را  لباس  چروک های  می توان  اتو  این 
از زیر  با بخاری که  بر طرف کرد  آسانی 

اتو به پارچه منتقل می گردد.

ـ میز اتو
برای اتوکردن لباس به میز اتو نیاز است 
شونده  تنظیم  پایه  دارای  میز ها  که این 
هستند. بهتر است روی میز اتو را با یک 

پارچه سفید نخی پوشاند و روکش کرد.

ـ ماشین دوخت سر دوز با پاک دوز این 
لبۀ  دوزی  پاک  مخصوص  دوخت  ماشین 
پارچه می باشد. این نوع ماشین هم خانگی 
و هم صنعتی در بازار موجود است. معموالً 
با تعداد سه نخ به باال کار می کند که پنج 
نخ آن عالوه بر پاک دوزی یک دوخت ساده 

در کنار سر دوز هم انجام می دهد.
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انواع الیی چسب
الیی چسب در انواع مختلف در بازار موجود 
و  ضخامت  با  متناسب  باید  که  می باشد 

جنس پارچه مورد نظر انتخاب شود.
الیی چسب کاغذی: از این الیی چسب 
متوسط  ضخامت  با  پارچه هایی  برای 

استفاده می شود.

چسب  الیی  این  پارچه ای:  چسب  الیی 
باید  استفاده  از  بوده و قبل  پارچه  از جنس 
شسته شود و وقتی که کمی  نمدار است باید 
مخصوص  و  شود  چسبانده  اصلی  پارچه  به 

پارچه های لطیف می باشد.

الیی چسب حریر: این الیی چسب 
در بازار به رنگ های مختلف موجود 
پارچه ای  نوع  هر  برای  که  است 
رنگ  هم  می توان  که  است  مناسب 
خود پارچه تهیه کرد و استفاده نمود.



42

ویژه دختران

نکات و اصول عالمت گذاری خطوط 
جهت رسـم مکان دکمه و جا دکمه

دکمه و جا دکمه با تناسب به لباس باید دوخته شود و بهتر است خرید دکمه قبل 
از شروع کار باشد تا اندازه دکمه خور و جا دکمه و فاصله دکمه ها با قطر دکمه 

محاسبه شود.
اندازه دکمه خور : اندازه دکمه خور باید متناسب با قطر دکمه مشخص گردد. 
اندازه دکمه خور به طور معمول برابر است با قطر دکمه به اضافه 1 تا 2 سانتی متر 
و دکمه پس از بسته شدن باید با لبه 1/5 سانتی متر فاصله داشته باشد. دکمه پس 

از بسته شدن باید روی خط مرکزی قرار گیرد
اندازه طول جا دکمه : طول جا دکمه برابر است با قطر دکمه به اضافه 2 تا 3 

میلی متر.

بهترین مکان جا دکمه : ابتدا باید سه محل مهم و اساسی برای قرار گرفتن جا 
دکمه را مشخص نمود؛ این سه محل عبارت اند از روی خط گردن، روی خط سینه 
و روی خط کمر و سپس جا دکمه های دیگر بین آنها در نظر گرفته می شود و 

فاصله هر جا دکمه بین 7 الی 8 سانتی متر می باشد.

انتقال پنس سینه جلو
پنس سینه در باالتنه جلو به 9 نقطه اصلی منتقل می شود. کلیه  این خطوط به 

نوک سینه با یکدیگر تالقی می کنند.
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انتقال پنس سرشانه پشت
پنس سرشانه پشت را می توان به دو نقطه منتقل کرد.


