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انتخاب پارچه و رنگ و جنس آن در لباس های محلی
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دسته بندی پارچه های دستبافت ايرانی

پارچه های سنتی و محلی ایرانی

تقسیم  دستبافت  پارچه های  سایر  و  فاخر  منسوجات  به  دستبافت  پارچه های 
ابریشم، نخ  اولیۀ گران قیمت همچون  از مواد  پارچه های فاخر  تولید  می شود. در 
سرعت  طبعاً  و  دشوار  بسیار  پارچه هایی  چنین  بافت  می شود.  استفاده  گالبتون 
تولید آن بسیار کم بوده و تعداد بافندگان آن محدود است؛ از  این  رو ارزش چنین 
پارچه هایی بسیار باال بوده و گران قیمت است. زری، ترمه، مخمل، دارایی، مخمل 

نقش برجسته و پارچه های ابریشمی در این رده قرار دارد.
ترمه

نوعی پارچه گران بهای بافته شده از الیاف بسیار لطیف است که از صنایع دستی 
نساجی نفیس ایران است. نقش های منحنی مانند بته جقه و گل های شاه عباسی 
با طرح های بسیار متنوعی در  در رنگ های مختلف در ترمه به کار می رود. ترمه 
نقاط مختلف ایران بافته می شود و ترمه اصفهان به زیبایی بسیار معروف است. برای 
ترمه بافی از ابریشم و پشم مرغوب با الیاف بلند استفاده می کنند نخ ها با رنگ های 
گیاهی و مواد مصنوعی طبیعی و بیشتر به رنگ های عنابی، قرمز، سبز، نارنجی و 

مشکی رنگرزی می شوند.
برخی از نقش های متنوع ترمه بافی عبارت اند از بته جقه، گل های شاه عباسی، بته 
بادامی می باشند.  خرقه، شاخ گوزنی، امیری، راه راه )محرمات(، بته سروی و بته 
ترمه در گذشته به روش انگشتی ایجاد می گردید ولی امروزه از دستگاه چهاروردی 

دوران  اوایل  از  ترمه بافی  می شود.  استفاده 
در  اکنون  ولی  داشته  رواج  اصفهان  در  صفویه 
حال منسوخ شدن است و تنها در کاشان، یزد، 
ترمه بافی وجود  تهران در کارگاه های  و  کرمان 

دارند.
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زری
زری یعنی پارچۀ ساخته شده از زر )طال(. پارچه ای که پودهای آن از طال است. 
از  آن  تار  یا  گرانبهاست که چله  بسیار  و  پارچه ای ظریف  زربفت  یا  زری  زربفت 
ابریشم خالص است و پودهای آن ابریشم رنگی و یکی از پودها، نخ گالبتون است 

که می تواند زرین یا سیمین باشد.
زری نفیس ترین و افسانه ای ترین منسوج ایرانی که در روزگار رونق و رواج خود 
از آن زینت بخش موزه ها و سایر  نمونه هایی  شهرتی عالم گیر داشته و هم اکنون 
مراکز هنری ایران و دیگر کشورهای جهان است و دارای سابقه ای طوالنی از لحاظ 

بافت و تولید می باشد.
مخمل

بافته می شود. روش  یا پشم  پنبه، کتان  ابریشم،  از  پارچه کرکی است که  نوعی 
با  با تارها و پودهای جداگانه  تولید مخمل به این شکل است که دو الیه پارچه 
یک ماشین هم زمان با هم بافته می شوند. فاصله این دو الیه می تواند حدود یک 
سانتی متر باشد و نخ خواب با درگیر شدن بین دو الیه پارچه ها را به هم متصل 
می نماید بالفاصله یک تیغ نخ های خواب درگیرشده را می برد در اینجا الیه های 
از الیه ها به یک الیه پارچه  بریده شده و هرکدام  به وسیله نخ های خواب  پارچه 

مخمل جداگانه تبدیل می شوند.

مخمل جزِء پارچه های اشرافی و لوکس محسوب می شود و با پیشرفت فناوری روز 
تولید آن هزینۀ کمتری پیدا کرده است. صفت »مخملی« اشاره مستقیم به لطافت 

و نرمی این نوع پارچه دارد و منظور از آن »به نرمی مخمل« است.
برک

در  بیشتر  که  است  ضخیم  پارچه  نوعی 
بز  کرک  از  استفاده  با  و  خراسان  بشرویه 
ورودی  دو  دستگاه  روی  بر  و  شتر  کرک  یا 
برای  آن عمدتاً  از  و  بافته می شود  بافندگی 
تهیه و دوخت کت مردانه استفاده می کنند. 
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برک به طور معمول، خودرنگ بوده و در رنگ های قهوه ای، سیاه، سفید، شیری، 
شکری و خاکستری تولید می شود.

کرباس یا پارچه کنفی
رنگ  و  است  سنگین  و  درشت بافت  ولی  نخی  آن  جنس  که  است  پارچه  نوعی 

و  نقاشی  بوم  برای  غالباً  و  سفید  آن 
جامه  آن  از  روستایی  مردان  و  زنان 
این  بافت  برای  امروزه  می ساختند. 
پارچه از دستگاه های ماشینی استفاده 
می شود. این دستگاه ها 2 تا 6 ورد دارد 
وردها  از  پارچه  کیفیت  به  نسبت  و 

استفاده می شود.
احرامی بافی یا حرمی

سانتی متر   120×90 و   100×70 اندازه های  در  معموالًً  پنبه،  از  پودی  و  تار  با 
پارچه ای به نام »احرامی« تولید می شود. این پارچه با عرض 70 سانتی متر دارای 
22 چله و با عرض 90 سانتی متر دارای 28 چله می باشد. احرامی دو رنگ است 
که عموماً سیاه و سفید بوده، اما به رنگ های سبز و سفید قرمز و سفید دیده شده 
است و یک صنعتگر بافنده می تواند روزانه 4 عدد احرامی به اندازه های 70×100 
سانتی متر را تولید نماید. این فراورده ها در قدیم بیشتر مورد استفاده حجاج قرار 
می گرفته و در حال حاضر با تغییر کاربری به عنوان رومیزی، سجاده، جانماز و... 

مورد استفاده است.
چوقا

چوقا یا چوخا، باالپوش مردان روستایی و عشایر بختیاری در غرب ایران است که 
همواره دارای آستین کوتاه است این پوشش در بین مردم شهرنشین این قوم نیز 
در مراسم گوناگون رواج دارد و توسط زنان بختیاری از موی گوسفند بافته می شود. 
چوقا نه پوششی سفید است و نه سیاه، بلکه پوششی است با دو رنگ سیاه و سفید. 
برسد. نقش چوقا همواره  زانو  زیر  تا  باشد که  به حدی  باید  بلندی چوقا  معموالًً 
دارای شکلی ثابت است و در آن خطوط سیاه به صورت عمودی وارد خطوط سفید 
ـ  قهوه ای  ـ  سرمه ای و یا کرم   ـ  آبی، کرم   می شوند. ترکیب رنگ های دیگر چوقا کرم  
است. آستین کوتاه چوقا بیشتر حالت نمایشی دارد و به عنوان جیب نیز می توان 

از آن استفاده کرد.
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شعربافی
بافندگی  اصطالح  است در  یا حیوان  انسان  به معنی موی  لغت  فرهنگ  در  شعر 
نوعی پارچه ابریشمی در کاشان و نوع پشمی و نخی آن در یزد و اصفهان رایج بوده 
است و به همین دلیل امروزه نام خانواده های شعرباف در این شهرها زیاد شنیده 
می شود. در بافت این پارچه از نقشه خامی استفاده نمی شود. در نتیجه تولیدات آن 
را می توان به دو گروه ساده و میله ای یا راه راه تقسیم نمود. شعر ساده در رنگ های 
بنفش، زرشکی، مشکی، زرد، بادنجانی، سبز و گلی در عرض 2 متر در طول 2  متر 
به رنگ های سیاه و سفید به  برای خانم ها بافته می شود. شعر میله ای را معموالًً 
عرض 2 متر و طول 1/5 متر برای آقایان می بافند. امضای بافنده که با نشان طالیی 

در سر و ته پارچه زده می شود، در تمامی کارگاه ها رایج است.
پارچه ابریشمی تولیدی در کالت استان خراسان 

این نوع پارچه به وسیله دستگاه های ساده بافندگی که دارای عرض تا حدود 100 
به صورت  که  است  هندسی  غالباً  طرح هایش  و  می گردد  تولید  است  سانتی متر 
برجسته جلوه می نماید. طرز عمل، بدین ترتیب است که در حین بافت، طبق طرح 
ذهنی پود پارچه با دست از البه الی نخ های تار عبور کرده و قسمت های اضافی 
در پشت پارچه مخفی می ماند. حاصل این نوع بافت که شکل تکامل یافته ای از 
بافت معروف به بافت نافنی است معموالًً به مصرف لبه لباس یقه، سرآستین، پای 
دامن، جلوی پیراهن و... می رسد. ضمن آنکه روسری و سفره و نظایر آن را از به 
هم دوختن قطعات بافته شده تهیه می نمایند. طرح های رایج در این نوع پارچه که 
تار و پود آن از ابریشم طبیعی می باشد، شامل طرح هایی اصیل و سنتی منطقه از 
جمله پرده ای، کج بوته، ساراته، گل، ریزه گل، پناورا به معنی پول خرد، قشماری 
و... می باشد که به صورت ذهنی بر متن پارچه و ضمن بافت به وجود می آید که به 
خاطر استفاده از نخ های ابریشمی رنگی و رنگ های شاد و زنده نظیر زرد، قرمز، 

سرمه ای، آبی، زیبایی خاصی به پارچه می بخشد.
ارمک بافی

یکی از صنایع دستی ایران است که در گروه نساجی سنتی قرار می گیرد. ارمک 
عرض  دارای  معموالًً  و  می شود  یافت  یزد  استان  در  که  است  دست بافتی  پارچه 
175 الی 90 سانتی متر و طول 25 متر است. پارچه های ارمک دارای طرح ساده، 

پیچازی و راه راه است و برای پیراهن و روپوش مدارس از آن استفاده می کنند.
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عبا يا عبايه يا چادر عربی
خوزستان  در  می گذارند.  خود  سر  روی  بر  را  آن  عرب  زنان  که  است  پوششی 
و  است  سیاه  عبا  رنگ  می کنند.  استفاده  چشمگیری  به طور  پوشش  نوع  این  از 
که  است  متفاوت  انواع  دارای  عربی  کشورهای  در  ندارد.  دیگری  رنگ های  البته 
از نوع عبای رسمی استفاده  در مکان های رسمی برای دست و پاگیر نبودن آن 
می کنند. عبای رسمی را اصوالً با شیله بر سر می گذارند؛ برخالف چادرهای رایج 
در ایران، در طرفین شانه های عبایه، بریدگی هایی وجود دارد که دست به راحتی 

از آن بیرون می آید.

طرح و نقش در پارچه ايرانی 

و  موضوعات  هست.  ایرانی  هنر  و  فرهنگ  خاص  ایرانی  پارچه  در  نقش  و  طرح 
نقوش اکثراً برگرفته از طبیعت، کوه، گل، پرندگان و حیوانات اهلی؛ و موضوعات 
غیر انتزاعی برگرفته از ذهن خالق و اعتقادات، و باورهای ایرانی است. البته الزم به 
ذکر است بعد از ظهور اسالم نقوش اسلیمی و خطی بیشتر از هر موضوع دیگری 

در پارچه های ایرانی نمایان هست.
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اصول و دوخت کمر دامن محلی

دوخت کمر در دامن لباس محلی قابل توجه است و تفاوت های اساسی با دوخت 
کمر در لباس های معمولی دارد این تفاوت ها عبارت اند از:

1 فاقد زیپ است
2 کمر چین دارد

مراحل دوخت کمر: به دو نوع دوخته می شود
روش دوخت کمر نوع اول

1 در مرحله اول چین روی خط کمر دامن را به اندازه دو برابر اندازه کمر شخص 
تنظیم می کنیم.

2 پارچه کمری را به طول برابر با خط کمر دامن و به عرض دلخواه به اضافۀ جا درز 
برش می زنیم.

3 پارچه کمری را از طرف عرض پارچه به هم می دوزیم و اتو می کنیم.
4 پارچه کمری را از وسط پارچه اتو کرده و به صورت دوال به کمر دامن متصل می کنیم.

 6 الی   4 منهای  کمر  دور  طول  به  و  کمر  پهنای  مناسب  کش  از  پایان  در   5
سانتی متر از داخل لیفۀ کمر رد کرده و انتهای آن را می دوزیم.
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روش دوخت کمر نوع دوم
در نوع دوم کمر دامن محلی یکسره نیست بلکه در وسط پشت چاکی برای راحت تر 

رد شدن گذاشته می شود. مراحل دوخت این نوع کمر به شرح زیر است:
1 چین کمر دامن تنظیم می شود.

2 پارچه کمر به اندازه طول دور کمر دامن آماده شده و به عرض دلخواه برش 
زده می شود.

3 چاک و شکاف درز دامن دوخته می شود.
4 عرض کمر در دو سر آن به هم دوخته می شوند. سپس آن را به خط کمر دامن 

دوخته و به اندازه متناسب کش را از لیفه کمر رد می کنیم.
اصول و دوخت لبۀ دامن در دامن محلی

دوخت لبه دامن )تنبان(
مراحل دوخت لبه دامن

1 دوخت درز پهلو
2 دوخت مغزی دو طرفه به لبه دامن )رنگ آن معموالً مشکی یا قرمز می باشد(

3 وصل سجاف به عرض 5 الی 15 سانتی متر به سمت دیگر نوار مغزی لبۀ دامن
4 تاکردن نوار مغزی از وسط و اتوی آن و کوک زدن پهنای سجاف به لبۀ دامن

می دوزیم  را  دامن  لبۀ  تزئینات  دامن  لبۀ  به  سجاف  راهنمای  کوک  از  بعد   5
)نواردوزی، توردوزی، قیطان دوزی، چرخ کاری، سوزن دوزی محلی(

اصول و دوخت پيراهن محلی

مراحل دوخت پیراهن
1 دوخت سرشانه جلو به سرشانه پشت

2 دوخت سجاف یقه پیراهن
3 وصل یک ضلع مرغک به تکه پهلویی

4 وصل عرض تکه پهلویی و ضلع دیگر مرغک به قسمت زیر آستین
5 بر روی آستین وسط آن را عالمت گذاری نموده و آن نقطه را به درز سرشانه 
متصل  پیراهن  وسط  قسمت  را  آستین  و  پهلو  تکه  درز  سپس  و  زده  سنجاق 

می نماییم.
6 بعداز دوخت خط برش پیراهن زیر بغل پیراهن را به طور سرتاسری چرخکاری 

می کنیم.
7 دوخت مچ آستین
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دوخت چین
چین در پیراهن و دامن های محلی ایران 

به انواع مختلف دوخته می شود
1 چین ریز و سوزنی

2 چین پهن
3 پیلی های موازی

دوخت کت

دوخت کت در لباس محلی دارای ویژگی های زیر می باشد.
1 معموالً فاقد دگمه می باشد
2 دارای تزئینات محلی است

3 الیی کاری به شیوه امروزی در کت محلی ضروری نیست
4 سجاف به روش کت های امروزی نیست

5 اگر چنانچه دگمه داشته باشد از جادگمه قیطانی و یا بندینک استفاده می شود.

دوخت جليقه

دوخت جلیقه محلی از نظر جایگاه آن خاص و ویژه می باشد.
1 جنس آن در اقوام مختلف متفاوت است.

2 تزئینات در اقوام مختلف خاص مناطق مختلف می باشد.
3 تزئینات در مناطق مختلف متفاوت می باشد.

4 کاربرد جلیقه بنا بر فصول سال یا محل استفاده آن می باشد.
5 دارای آستری می باشد.

6 تزئینات معموالً فقط در قسمت جلو دوخته می شود.
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طرز وصل سوزن دوزی به لباس

جلیقه محلی 
ایرانی

هر
کل

مازندرانی و گیالنی

 اردالنی
ی و

وران
س

سون
شاه

خراسانیابیانه

لری

افشاری

وصل و دوخت سوزن دوزی برروی پیراهن یا شلوار و کت و یا غیره به روش های 
مختلف صورت می گیرد.

1 بعداز دوخت کامل لباس مورد نظر سوزن دوزی مورد نظر بر روی آن دوخته 
می شود.

2 محل مورد نظر در لباس را قباًل سجاف یا مغزی می دوزند و سپس تکه آماده 
شده را به محل مورد نظر توسط چرخ خیاطی و یا با دست متصل می کنند.

3 بعد از برش سوزن دوزی محلی را روی تکه مورد نظر دوخته و سپس تکه های 
مختلف لباس را به هم وصل می کنند.

ساخت انواع عروسک برای نمايش لباس محلی

نمایش لباس بر روی عروسک به جای مانکن و انسان در مراحل اولیه طراحی لباس 
مد و لباس سفارشی از مقدمات تهیه لباس برای معرفی لباس طراحی شده می باشد. 
در این فصل ساخت عروسک هایی که قابلیت پوشاندن و نمایش لباس را دارند به 
زیادی  عروسک های  امروزه  که  است  ذکر  قابل  البته  داد.  خواهیم  آموزش  شما 
است.معروف ترین عروسک های  ایران ساخته شده  لباس های محلی  معرفی  برای 
ساخته شده برای لباس محلی اقوام عبارت اند از گلین قشقایی، هامون سیستانی 

و بلوچستان و لری.
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عروسک های محلی ایرانی
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ابزار و وسايل الزم برای ساخت عروسک

1ـ انواع پارچه: انواع پارچه هایی که به جای پوست بدن عروسک به کار می رود 
پارچه ای  البته  می باشد.  فوتر،  کتان،  پوپلین،  کرکی،  کنتواری،  جنس  از  معموالً 
که برای این کار انتخاب می گردد باید محکم باشد که در موقع پر کردن شکم و 
دست ها و پاهای عروسک از پوشال یا پنبه پاره نشود و رنگ آن نیز صورتی و نسبتاً 
کدر و رنگ پوست طبیعی بدن باشد. برای بدن عروسک هایی که شکل شرقی دارند 
بهتر است از پارچه های پنبه ای قهوه ای استفاده شوند. پارچه فوتر نیز برای این نوع 
عروسک ها مناسب هست و قابل شست وشو می باشد. از انواع پارچه هایی که در باال 
نام برده شد برای تهیه لباس عروسک می توان استفاده کرد. به عالوه پارچه های 
باشد.  الیاف مصنوعی ساخته شده  از  نایلونی پشمی و هر پارچه ای که  ابریشمی 
راه راه وپارچه های گلدار  نمود.از چیت های  استفاده  لباس عروسک  برای  می توان 
ریز پنبه ای هم می توان استفاده نمود. چون این پارچه ها هم ارزان و هم بادوام اند. 
در صورتی که مایل باشید می توانید برای هر عروسک چند نوع لباس با طرح های 
مختلف بدوزید و به مناسبت های گوناگون از آنها استفاده کنید. در مورد تهیه انواع 

تکه های لباس باید از پارچه های نازک و ظریف مناسب انتخاب نمایید.
2ـ مواد الزم برای پرکردن شکم و دست و پای عروسک: سهل الوصول ترین 
ماده ای که برای پرکردن عروسک وجود دارد پوشال یا خرده های اسفنج الستیکی 
می باشد. مخصوصاً اسفنج که خیلی سبک بوده و رنگ روشن دارد و از پشت پارچه 
البته مواد مناسب دیگری برای این کار وجود دارد  بدن عروسک دیده نمی شود 
که به وسیله سازندگان عروسک مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد عبارت اند از 
پارچه های نایلونی و خرده های بی مصرف نخ کارخانجات تریکو پنبه و امثال آنها به 
هرحال رنگ این مواد نباید تیره باشد که از پشت پارچه صورتی که به جای پوست 

بدن عروسک انتخاب شده است نمایان گردد.
مغازه های  و  بزرگ  فروشگاه های  اکثر  در  مواد  این  تزئین:  برای  مواد الزم  3ـ 
خرازی وجود دارد و آن انواع نوارهای تزئینی روبان های مخملی قطعات تور قیطان 
منگوله و غیره به رنگ های مختلف است. سعی کنید که این لوازم حتی االمکان 
ظریف تر انتخاب شود. انواع دکمه، منجوق، پولک ها، مروارید های بدلی، پر گل های 
لباس آن مورد  تزئین  و  برای ساخت عروسک  است  نیز ممکن  و غیره  مصنوعی 

استفاده قرار گیرد.
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می باشد.  ابریشمی  یا  پشمی  نخ  عروسک  موی  برای  ماده  مناسب ترین  مو:  4ـ 
معموالً نخ های پشمی و ابریشمی را دوال و سه ال می بافند که نسبتاً ضخیم شود ولی 
برای موی سر عروسک های کوچک باید از نخ های باریک تر استفاده نمود. بعضی از 
ترکیبات نخ نایلون و پشم دارای درخشندگی خاص هستند و برای تهیه گیسوی 
بسیار  دارند  براق  مشکی  موی  که  مدل سرخ پوست  عروسک های  انواع  از  بعضی 
مناسب است. بعضی مواد دیگر مانند نخ های برودری دوزی و حتی الیاف )رافیا( نیز 
برای این کار به خوبی مورد استفاده قرار می گیرند. انتخاب نوع مواد برای گیسوی 

عروسک بستگی به سلیقه و ذوق سازنده آن دارد.
5  ـ انواع نخ ها: نخ های مورد استفاده در عروسک سازی عبارت اند از نخ تابیده 
مخصوص دکمه دوزی نخ قرقره نخ برودری دوزی به رنگ های مختلف نخ عمامه 
برای وصل کردن دست و پا و سایر اعضای بدن و نیز نخ های معمولی که برای 

دوختن لباس به کار برده می شوند.
6  ـ کاغذ مخصوص رسم و طراحی

7ـ پارچه الیی یا الیی چسبان برای ساختن عروسک و غیره
8  ـ مواد متفرقه

عالوه بر موارد ذکر شده از لباس های کهنه کیف های مستعمل پارچه های مصرف 
دم قیچی موجود در کارگاه خیاطی نیز می توان استفاده نمود.
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تزئينی  دوخت های  برای  مختلف  پايه های  کاربرد 
برای لباس محلی

پایه کوک شل

به عنوان  و  پارچه  روی  الگو  قرینه سازی  برای 
پایه  این  می رود.  به کار  تزئینی  دوخت های 

دوخت را به صورت شل و برجسته می زند.

کردن  کم  پایه،  این  از  استفاده  هنگام  نکته: 
کشش نخ الزامی می باشد.

پایه لب تاکن

پارچه  لبه  میلی متری  چند  کردن  تا  برای 
کاربرد بسیار خوبی دارد. استفاده از این پایه 

به لب پارچه زیبایی خاصی می بخشد.

پایه را نصب کنید، چند میلی متر از لبه پارچه 
را به طرف رو تاکرده، زیر پایه قرار دهید. اهرم 
داخل  تا  آورده  پایین  را  سوزن  و  پایه  باالبر 
پارچه قرار بگیرد. نخ های شروع کار را از پشت 
نگه دارید. هنگام دوخت پارچه را با دست به 
پایان  تا  را  دوخت  و  کرده  هدایت  پایه  داخل 

ادامه دهید.
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پایه لبه دوزی باریک

به  پارچه  لبه  دو  دوختن  برای  پایه  این  از 
تور  لبه  یک  با  پارچه  لبه  یک  یا  یکدیگر 
می توان استفاده کرد که باعث یکنواختی طول 

دوخت دو لبه خواهد شد.

بدین صورت که یک لبه پارچه زیر پایه و لبه 
دیگر پارچه یا لبه تور در کنار زائده مشکی رنگ 
که در پایه وجود دارد قرار گیرد تا لبه پارچه و 

تور به  طور منظم و یک دست دوخته شود.

پایه رگه دوزی

با فاصله  به کمک این پایه می توان رگه دوزی 
5 تا 11 میلی متر ایجاد کرد. از رگه دوزی جهت 

تزئینات روی لباس استفاده می شود.

پایه را نصب کنید، سوزن دوقلو را نصب کنید. 
اولین رگه را بدوزید. رگه های بعدی را نسبت 
به فواصلی که انتخاب می کنید داخل شیارهای 
موازی  و  یکنواخت  رگه ها  تا  داده  قرار  کناری 

دوخته شوند.
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پایه ساتن

این پایه از لحاظ ظاهری شبیه پایه استاندارد 
می باشد.

و  توپر  دوخت های  اجرای  برای  پایه  این 
داشت  خواهند  برجستگی  که  دوخت هایی 
شیاری  واسطه  به  که  است  کاربرد  دارای 
راحت تر  عبور  اجازه  است  آن  کف  در  که 

برجستگی های دوخت را از زیر پایه می دهد.

پایه زیپ دوزی

معمولی،  های  زیپ  دوخت  برای  پایه  این  از 
استخوانی یا کاپشنی و فلزی استفاده می شود 
این پایه دارای دو لبه )چپ و راست ( است که 
راست  از  می توان  دوزنده  کارکرد  نوع  به  بسته 
یا چپ این پایه استفاده کرد.به عنوان مثال اگر 
از سمت  بدوزید  را  زیپ  بخواهید   سمت چپ 
راست پایه و بالعکس استفاده کنید.برای دوخت 
زیپ های معمولی ،زیپ را در زیر درز پارچه قرار 
دهید )توجه شود که سوزن در جای مناسب قرار 

گرفته باشد تا به پایه برخورد نکند(

با دوخت ساده یک طرف زیپ را می دوزیم. تقریباً 
حالی  زیپ،در  انتهای  به  مانده  متر  تا 3 سانتی 
که  سوزن درون پارچه قرار دارد پایه را بلند کرده ، 
زیپ را ببندید، پایه را پایین قرار داده و دوخت 
را ادامه دهید ،به انتهای زیپ که رسیدید ،سوزن 
درون پارچه قرار گرفته،پایه را بلند کرده،کار را نود 
درجه چرخانده انتهای زیپ را بدوزید)در اصطالح 
سرقائمی زده می شود.حدود یک الی یک و نیم 
سانت(دوباره پایه را کمی بلند کرده ،طرف دیگر 
زیپ را بدوزید. تا  3سانت مانده به سر زیپ،سوزن 
را درون پارچه قرار داده ،پایه را بلند نمایید ،زیپ 
نکته:  کنید.  تمام  را  زیپ  دوخت  و  کرده  باز  را 
درچرخ هایی که موقعیت تنظیم سوزن را دارند 
می توانید موقعیت سوزن را به دلخواه تغییر دهید.
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پایه قیطان دوزی

جهت  در  و  داشته  تزئینی  جنبه  پایه  این 
دوخت قیطان های باریک یا کامواهای ظریف و 
یا نخ های کوبلن مورد استفاده قرار می گیرد. از 
این دوخت بیشتر به عنوان حاشیه دوزی روی 
و...  سنتی  لباس های  روتختی،  کوسن،  لباس، 

استفاده می شود.

و  حلقه  داخل  از  را  قیطان  پایه،  نصب  از  بعد 
یک  با  درحالی که  و  می کنیم  رد  پایه  شیار 
به  شروع  می کنیم  کنترل  را  قیطان  دست 
و  حلقه  یک  دارای  پایه  این  می کنیم  دوخت 
و  حلقه  این  درون  قیطان  که  است  شیار  یک 

شیار قرار می گیرد.

پایه پس دوزی و سردوزی

دوزی  پس  مثل  فراوانی  کاربردهای  پایه  این 
از  استفاده  برای  و...دارد.  دامن  و  شلوار  پایین 
این پایه ، به مقدار حدود 4 الی 5 سانت ، پارچه 
کار  پارچه ، روی  نیاز است.سمت پشت  اضافی 
راست  از سمت  اضافی  را  قرار می گیرد.  مقدار 
،از  کرده  تا  سانت   2 الی  ونیم  یک  مقدار  ،به 
تا کنید  به همین مقدار  نیز  سمت روبروی آن 
طوری که تا نیمه تای قبلی را بپوشاند.آن را زیر 
پایه قرار داده به طوری که زائده قرمز رنگ کنار 

تا ی  دوم قراربگیرد.

دوخت باید طوری تنظیم شود که وقتی توپی را 
می چرخانید سوزن در منتهی الیه سمت چپ،تنها  
تاری از پارچه را بگیرد.کار را از زیر چرخ درآورده 
و پارچه را برگردانید..نکته: برای تنظیم پایه با لبه 
کار بایداز پیچ کنار پایه استفاده کرد. بدین صورت 
که اگر سوزن بیش از حد روی پارچه قرار می گیرد، 
پیچ را سفت کرده تا پایه به سمت چپ حرکت 
دوم  تای  روی  اگر سوزن  یعنی  بالعکس،  و  کند 
قرار نمی گیرد، پیچ را شل کرده تا پایه به سمت 
پاک دوزی  پایه جهت  این  کند.از  راست حرکت 
استفاده می شود و هم چنین از ریشه شدن پارچه 

جلوگیری می کند 
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پایه شفاف

هنگامی که کاربر تمایل دارد موقعیت دوخت از نظر ساختاری مانند پایه ساتن دوزی می باشد
در زیر پایه را مشاهده کند بهتر است از پایه 

شفاف استفاده کرد.

پایه رفو

این پایه برای رفوی قسمت هایی از لباس که 
پاره یا سوراخ شده اند، بسیار کاربردی است.

محل  زیر  که  است  بهتر  رفو  کار  ابتدای  1.در 
تا  شود  چسبانده  نازک  چسب  الیی  پارگی، 
هنگام دوخت  پارچه  یا چروک شدن  از جمع 

جلوگیری شود.
2.همچنین رنگ نخ باید کامالً شبیه رنگ پارچه 

باشد تا کار جلوه مناسبی داشته باشد.
3.تکه پایه را جدا کنید.

باالی  میله  به طوری که  کرده  وصل  را  4.پایه 
پایه، روی سوزن بند قرار بگیرد.

قرار  پایین  وضعیت  رادر  بر  کارپیش  5.دنده 
دهید.

6.از دوخت ساده استفاده نمایید.
به علت  دوخت،  طول  و  بخیه  طول  درجه   .7

پایین بودن دنده کارپیش بر تأثیری ندارد.
8. درجه عرض زیگزاگ: روی صفر )ساده دوزی(

9.توسط دوخت ساده ، کادری دور کار بدوزید 
تا محدوده دوخت مشخص شود.

10. در حالی که پدال را به آرامی فشار می دهید، 
با حرکت دست کار را به چپ و راست وباال وپایین 
حرکت دهید. آنقدر این عمل را تکرار کنید تا 
محل پارگی پر شود. )دقت شود که بخیه ها در 

کنار هم قرار بگیرند(
توجه : در استفاده از این پایه هرچند دقیقه، 

سفت بودن پیچ سوزن بند را کنترل کنید.
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پایه راسته دوزی

از این پایه می توان جهت پنبه دوزی و دوخت 
لحاف و یا کوسن یا پشم شیشه یا پارچه هایی 
که می خواهید نقوش به حداقل برسد استفاده 
از  باید  فقط  پایه  این  از  استفاده  هنگام  کرد. 

دوخت ساده استفاده کرد.

با این صفحه فقط باید از دوخت ساده استفاده 
کرد. برای دوخت های راسته دوزی دقیق مثل 
دوخت ابردوزی، ایده آل است که سبب دوخت 

صاف و یکنواخت می شود.

پایه جادگمه

عالمت  روی  دوخت  را  طول  عدد3.درجه 
جادگمه قرار دهید عدد2.بر اساس درجه بندی 
روی پایه می توان اندازه  طول جادگمه را مشخص 
کرد. پایه را نصب کنید توجه شود هنگام وصل، 
درجات روی پایه باید در قسمت چپ قرار بگیرد.

فشار روی دگمه سمت راست دگمه
فشار روی دگمه انتهای دگمه
فشار روی دگمه سمت چپ

فشر روی دگمه ابتدای دکمه
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پایه نوار اریب

به  اریب  نوار  دوخت  برای  می توان  پایه  این  از 
)به عنوان  لباس، لب دامن، دور پارچه  لبه  لب، 
تزئین(، قاب دستمال، وسایل آشپزخانه و... یا 
به عنوان پاک دوزی درزهای داخل استفاده کرد.

برای  پایه  پیچ  توسط  تنظیم  قابلیت  پایه  این 
عرض های مختلف نوار اریب را دارا می باشد.
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زهرا  مؤلف  عروس،  و  شب  لباس های  دوختن  گام به گام  و  علمی  آموزش   1
احمدزاده، انتشارات شرکت ویستا نشر

2 پوشاک سنتی آذربایجان، مؤلف صفورا محمدزاده، ناشر بهاردخت
3 پوشاک و زیورآالت مردم ترکمن، مؤلف رامونا محمدی، ناشر جمال هنر

4 خیاطی زنانه جلد ۳ و 7، مؤلف نیره یونسی، ناشر معاونت آموزش متوسطه
5 خیاطی زنانه جلد 10، مؤلف استاد سیمین طیاری، استاد مهین فرخ سرشت، 

ناشر معاونت آموزش متوسطه
بشرا  کریمی،  ناهید  مکری،  پروین  بولینی،  ژاله  زندی،  آزاده  مؤلفان  6 درومان، 

بهرامی
7 راهنمای کامل دوخت جلداول، ان لد بری و انجمن ریدرز دایجست، ترجمه 

استاد نیره یونسی ناشر قطره
8 طرز ساختن انواع عروسک ها ومجسمه مومی، مؤلف منتخب صبا، ناشر منتخب 

صبا
9 کارگاه نقاشی با آبرنگ، مؤلف محمد مهدی هراتی، الهام هراتی، ناشر مؤسسه 

فرهنگی و هنری کمال هنر و مؤسسه فرهنگی و هنری خوش نهاد پیمان

منابع
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