
فصل 2
پوشاک
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انسان از زمان های گذشته با وسیله های مختلفی چروک  
لباس های خود را باز می کرده است. اتو در طی سال های 
طوالنی از یک وسیله فلزی سنگین که استفاده از آن 
خیلی سخت بوده، به شکل امروزی درآمده است. به طور 
از آن وسایل، دستگاه پرس دستی بود که  مثال؛ یکی 
با پارو یا چکش فلزی تخت، به لباس ها ضربه می زدند 
و به این ترتیب چروک ها از بین می رفت. وسیله دیگر 
پارچه های نخی  بین دو تخته،  بود که  دو تخته چوبی 
را می گذاشتند و با پیچاندن آچار، فشار بیش تری به آن 
وارد می کردند و پارچه اتو می شد کار کردن با این وسیله 

نیز سخت و پرزحمت بود. 
دسته  با  آهنی  صفحه  یک  از  که  تخت  اتوی  بعدها 
فلزی تشکیل شده بود، ساخته شد. برای اینکه اتو داغ 
شود، آن را روی آتش نگه می داشتند یا کامال در آتش 
می گذاشتند تا داغ شود، سپس با پارچه آن را برداشته و 
روی لباس می گذاشتند همچنین یک تکه پارچه نازک 
بین لباس و اتو می گذاشتند تا دوده های روی اتو، لباس 

را کثیف نکند.
با  اتو  این  شد.  اختراع  ساده  برقی  اتوی  زمان  گذشت  با 
سیم های جداشدنی به برق وصل می شد. مشکل مهم این 
اتو دیر گرم شدن و زود سرد شدن آن بود، همچنین باید 

برای صاف شدن پارچه بر روی آن، آب پاشیده می شد.
امروزه از اتوی بخار استفاده می شود که یک محفظه آب 
دارد و آب گرم شده در آن، به صورت بخار از حفره های 
کوچک صفحه کف اتو، بیرون می آید و موجب اتوکشی 

مناسب پارچه یا لباس می شود.

بخوانیم
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به تصاویر زیر نگاه كنید. این تصاویر معروف ترین و پُر استفاده ترین وسایل خیاطی را نشان مي دهد.

هر دسته از وسایل باال را در کدام فعالیت خیاطی استفاده می کنید؟

گفت وگو کنید:
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برای دوخت یک کار ساده به طور مثال دوخت لیف، باید کارهایی به ترتیب انجام شود؛
1( آماده کردن وسایل کار 

2( انتقال الگو بر روی زمینه کار
3( عالمت گذاری زمینه کار جهت برش

4( وصل قطعات برش خورده با سوزن ته گرد و دوخت کوک
5( چرخکاری قطعات وصل شده

6( اتو کاری

در باره  شکل هاي زیر، باهم گفتگو کنید و تصاویر را شماره گذاری کنید: 

گفت وگو کنید:
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دوخت آلبوم سی دی )کار گروهی( فعالیت 1
وسایل و مواد مورد نیاز: 

- پارچه فوتر یا نمدی در چند رنگ
- الگوی آماده در ابعاد 15 × 23 سانتی متر

- سوزن ته گرد )مرواریدی(
- مداد مخصوص یا صابون خیاطي 

- قیچي برش پارچه
- سوزن دوخت دستی

- خط کش
- نخ گلدوزی)عمامه( 

- نخ کوک
- روبان یا نوار قیطان

- دستگاه پانچ

مراحل انجام كار:

1- الگوی آماده را با استفاده از سوزن ته گرد بر 
روی پارچه نصب کنید.

نشده  اختراع  دوخت  ماشین  که  قدیم  زمان های  در 
می شد.  انجام  دستی  صورت  به  فقط  دوخت  بود، 
امروزه نیز برخی دوخت هایی که با دست کار می شود 
دوخت  ماشین  با  دوخت  به  نسبت  بیشتری  ارزش 
دارد. دوخت های دستی در صورتی که به طور منظم 
در  استحکام  ایجاد  بر  دوخته شود عالوه  یکسان  و 

دوخت، باعث زیبایی کار نیز می شود.

دوخت 
دستـی
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3 - الگو را برداشته و با توجه به خط کشی، دور کار 
را برش بزنید.

2- با استفاده از صابون یا مداد خیاطی، دور الگو را 
عالمت گذاری کنید.

4- مراحل بندهای 1 تا 3 را روی رنگ های دیگر 
پارچه، چند بار دیگر انجام دهید.

در این مرحله با استفاده ازدوخت تز ئینی، ابتدا زمینه کار را تزئین کنید:
مانند شکل با مداد مخصوص، طرح های ساده ای بر روی قطعات برش زده، نقاشی کنید. 

سوزن را با استفاده از نخ عمامه، نخ کنید. 
با استفاده از دوخت کوک، بخیه یا زنجیره طرح کشیده شده را گلدوزی کنید. 

123
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5 - )با راهنمایی مربی( 8 سانتی متر از طول کار 
اندازه زده و با صابون  را در چند نقطه با خط کش 

خیاطی عالمت گذاری کنید.

7 - قسمت خط کشی شده را بر روی زمینه کار تا زده و با استفاده از سوزن ته گرد آن را ثابت کنید.

به  خط کش  با  را  شده  عالمت گذاری  نقاط   -  6
یکدیگر وصل کنید.

8 - سوزن معمولی را نخ کنید و قسمت تا شده را  
با دوخت کوک بدوزید.

9 - دور کار را با دوخت دندان موشی بدوزید.
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10 - لبه باالیی را دوال کرده و نقطه  ی وسط را 
مشخص و عالمت گذاری کنید.

12 - مراحل بندهای 5 تا10 را روی سایر قطعات 
پارچه نیز انجام دهید.

پانچ،  دستگاه  از  استفاده  با  را  باالیی  لبه   -  11
سوراخ کنید.

13 - مطابق تصویر، روبان را از جلدهای دوخته 
شده رد کرده و دو سر آن را گره بزنید.

هنگام کار در کارگاه، لباس کار 
مناسب بپوشید. 

هنگام پانچ کردن، زمینه کار را 
با توجه به عالمت نشانه گذاری 

در دستگاه پانچ قرار دهید.

نکته

نکته ایمنی – 
بهداشتی:
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مواد و وسایل مورد نیاز : 
- دو قطعه پارچه در ابعاد 20 ×20 سانتی متر

- الگوی آماده
- سوزن ته گرد 

- صابون خیاطي 
- قیچي برش زیگزاگ
- نخ گلدوزی )عمامه(

- سوزن دوخت معمولی و گلدوزی
- الیاف، پولک و منجوق

تهیه جا سوزنی فعالیت 2

مراحل انجام كار:

1- دو قطعه پارچه را روی میز قرار دهید.

2- الگو را با سوزن ته گرد به دو قطعه پارچه  وصل 
کنید.

عالمت گذاری  خیاطی  صابون  با  را  الگو  دور   -3
کنید.
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5- دو الیه پارچه را با سوزن ته گرد ثابت کنید.

6- خط عالمت گذاری شده )به جز قسمت کوچکی(  
را با دوخت کوک بدوزید.

7- با دست الیاف را از هم جدا کنید.

8- درون جا سوزنی را با الیاف ُپر کنید.

4- سوزن ته گردها و الگو را از پارچه جدا کنید.
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10- دور کار را با در نظر گرفتن اضافه درز )2 سانتی 9- قسمت دوخته نشده را بدوزید. 
متری( با استفاده از قیچی زیگزاک برش بزنید.

مانند فعالیت شماره 2، یک بالشتک تهیه کنید و آن را با استفاده 
از دانه های خشک یا الیاف معطر پر کنید.

می توانید؛ 
1- قبل از شروع به دوخت، 

زمینه کار را تزئین کنید.
2- قبل از پُر کردن جاسوزنی، 
اضافه درز دور کار را عالمت 

گذاری کنید.
3- برای پُر کردن جاسوزنی، 

از ریز خرده های پارچه ای 
استفاده کنید.

نکته

فعالیت تکمیلی

سوزن های ریخته شده بر روی زمین و میز را با آهن ربا 
جمع کنید.  نکته ایمنی – بهداشتی:
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وسایل و مواد مورد نیاز : 
- پارچه فوتر در ابعاد 

25×25 سانتی متر
- الگوی آماده کیف

- طرح تزیینی
- سوزن ته گرد 
- صابون خیاطی

- خط کش، بشکاف
- قیچي برش پارچه

- سوزن خیاطی
- نخ عمامه

تهیه کیف کوچک چند کاره فعالیت 3

مراحل انجام كار: 

1- الگوی آماده را روی پارچه بگذارید و با سوزن 
ته گرد ثابت کنید.

2- دور الگو و نقاط موازنه )عالئم روی الگو( را با صابون عالمت گذاری کرده و دور کار را برش بزنید.

ی متر
7 سانت

7 سانتی متر

ی متر
7 سانت

7 سانتی متر

ی متر
11 سانت

11 سانتی متر
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3- مطابق تصویر، نقاط موازنه را با برشی کوچک 
به وسیله قیچی، روی پارچه مشخص کنید.

4- با کمک خط کش و صابون خیاطی، نقاط عالمت گذاری شده را به هم وصل کنید.

در این مرحله با استفاده از تکه دوزی، ابتدا زمینه کار را تزئین می کنیم:

الگوی اجزای طرح ساده را بر روی تکه پارچه هایی با رنگ متفاوت بگذارید.

طرح   گذاشته شده را با سوزن ته گرد ثابت کنید. 
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دور طرح  را با صابون خیاطی عالمت گذاری کرده 
و برش بزنید.

زمینه  از  قسمتی  روی  بر  را  زده  برش  پارچه  تکه 
کار )به انتخاب خودتان( بگذارید و با سوزن ته گرد 

ثابت کنید.

به دلخواه دور کارها و قسمت هایی از زمینه کار را دور کارها را با دوخت کوک محکم کنید. 
با دوخت تزئینی گلدوزی کنید.

5- با توجه به خط های کشیده شده، طول کار را سه ال تا زده و با سوزن ته گرد ثابت کنید.
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محکم  کوک  دوخت  با  را  زده  سوزن  قسمت   -6
کنید.

7- با استفاده از نخ عمامه، قسمت کوک زده را با 
دوخت دندان موشی بدوزید.

برای پاره کردن نخ از دست یا دندان خود استفاده نکنید و 
نخ را با قیچی برش بزنید. نکته ایمنی – بهداشتی:
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وسایل و مواد مورد نیاز : 
- پارچه فوتر در دو رنگ متفاوت

 CM طول30  به  روبان  تکه  دو   -
)سانتی متر(

- سوزن ته گرد 
- صابون خیاطي 
- قیچي معمولی

- سوزن خیاطی، نخ عمامه
- الگوی شماره 1 و 2 جامدادی در 

CM 32×10و CM 32×15 :ابعاد

تهیه جا مدادی فعالیت 4

3- الگوی شماره »2« را بر روی پارچه گذاشته 
و با سوزن ته گرد آن را ثابت کنید.

1- الگوی شماره »1« را بر روی پارچه گذاشته و 
با سوزن ته گرد آن را ثابت کنید

2- دور الگو را با صابون خیاطی عالمت گذاری کرده 
و برش بزنید.

مراحل انجام كار:

الگوهای شماره »1« و »2« را 
بر روی پارچه  هایی با رنگ های 

متفاوت بگذارید.
نکته

1

2
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5- پارچه برش زده شماره »2« را بر روی پارچه 
برش زده شماره »1« قرار داده و با سوزن ته گرد 

ثابت کنید.

خیاطی عالمت گذاری  با صابون  را  الگو  دور   -4
کرده و برش بزنید.

6- دو قطعه پارچه را با دوخت کوک محکم کنید.

7- سوزن را نخ کرده و خطوط کشیده شده )توسط مربی( بر روی زمینه کار را با کوک منظم بدوزید.
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را  روبان ها  از  یک  هر  سر  تصویر،  مطابق   -8
در میان دو لبه پارچه گذاشته و با سوزن ته گرد 

ثابت کنید.

9- سوزن را با استفاده از نخ عمامه، نخ کنید و دور کار را با دوخت دندان موشی بدوزید. 
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استفاده از ماشین دوخت، موجب منظم شدن دوخت و سرعت در کار می شود. همچنین با استفاده از ماشین 
دوخت می توان در کار دوخت، تنوع بسیار زیادی ایجاد نمود.  

کار با ماشین 
دوخت

وسایل و مواد مورد نیاز : 
- پارچه برش زده با ابعاد  55 ×120 سانتی متر

- قالب مقوایی تای لبه شماره 1،  2×50 سانتی متر
- قالب مقوایی تای لبه شماره 2،  3×50 سانتی متر

- کوسن آماده 50×50 سانتی متر
- سوزن ته گرد 

- صابون خیاطي 
- قیچي معمولی

- ماشین دوخت خانگی  
- نخ قرقره معمولی

- نخ چین
- اتوی بخار

- میز اتو
- ُمهر طبیعی )مقطع سیب، ذرت، پرتقال و ...(

- رنگ گواش یا اکریلیک
- قلم مو یا تامپون

- بشقاب

دوخت روکش کوسن فعالیت 5

1- پارچه را از پشت روی میز اتو قرار دهید.
2- مطابق تصویر، قالب لبه شماره »1« را روی 

عرض پارچه قرار دهید.

مراحل انجام كار:
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3- با استفاده از قالب، عرض پارچه را تا زده و لبه ی 
تا شده را اتو کنید.

4-  با استفاده از قالب شماره »2« لبه تاخورده پارچه را بار دیگر تا زده و اتو کنید.

برای جلوگیری از سوختن پارچه، 
درجه اتو را متناسب با جنس 

پارچه  تنظیم کنید و از صفحه 
محافظ اتو استفاده نمایید.

نکته

6- مراحل بندهای 1 الی 6 را برای عرض دیگر 5- لبه ی تا شده را با سوزن ته گرد ثابت کنید.
پارچه انجام داده و سپس هر دو لبه را کوک بزنید.
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7- دو عرض کوک زده را با ماشین دوخت تنظیم شده بدوزید.

در این مرحله با استفاده از چاپ، ابتدا زمینه کار را تزئین کنید:

با توجه به طرح ُمهر، رنگ مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی پالت بگذارید.
ُمهر را با استفاده از تامپون یا قلم مو رنگ بزنید.

ُمهر رنگ شده را به آرامی، بر روی پارچه کوسن بگذارید)انتخاب محل چاپ به دلخواه(.
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پس از اطمینان از اثر گذاری رنگ بر روی زمینه کار، ُمهر را به آرامی از روی زمینه کار بردارید.

پس از اطمینان از خشک شدن اثر چاپ، پشت پارچه را اتو کنید.

9- مطابق تصویر، کوسن آماده را روی پارچه قرار 
دهید.
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10- دو طرف پارچه را بر روی کوسن برگردانید.

12- دو طرف سوزن زده را دوخت کوک زده و 
سوزن ته گردها را بیرون بیاورید.

11- لبه ها را با سوزن ته گرد ثابت کنید و بالش 
را بیرون بیاورید و دور کار را سوزن ته گرد بزنید.

13- قسمت های کوک زده را چرخکاری کنید.
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فعالیت تکمیلی:

14- رو کوسنی را پشت و رو کرده و اتو بزنید.

با راهنمایی مربی، یک روبالشی را با این روش برش زده و بدوزید.

در پایان کار، وسایل استفاده شده برای چاپ را به خوبی 
بشویید. در هنگام شستن وسایل رنگی شده، از دستکش 

یک بار مصرف استفاده کنید.
نکته ایمنی – بهداشتی:
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وسایل و مواد مورد نیاز : 
- پارچه در دو رنگ 

در   آماده شماره یک  الگوی   -
ابعاد 30×32 سانتی متر

در   دو  شماره  آماده  الگوی   -
ابعاد 30×36 سانتی متر

- سوزن ته گرد 
- صابون خیاطي 
- قیچي معمولی

- ماشین دوخت خانگی  
- نخ قرقره معمولی

- نخ چین، اتوی بخار
- میز اتو، شابلون یا کلیشه
- رنگ گواش یا اکریلیک

- تامپون، پالت تخت

تهیه جا دستمال کاغذی فعالیت 6

1- الگـوی شـماره »1« را روی پارچـه قرار داده 
و بـا سـوزن ته گـرد آن را ثابـت کنید.

2- دور الگــو را بــا صابــون خیاطــی عالمت گذاری 
کــرده و بــرش بزنید.

مراحل انجام كار:

» دوخت بـالـش«

الگوی 1

الگوی 2



74

3- بند های یک و دو را برای الگوی شماره»2« 
نیز انجام دهید.

در این مرحله با استفاده از چاپ، ابتدا زمینه کار را تزئین کنید:

با توجه به طرح کلیشه یا شابلون، رنگ    مورد نظر 
را انتخاب کرده و بر روی پالت بگذارید.

پس از اطمینان از اثر گذاری رنگ بر روی زمینه کار، شابلون را بر روی لبه دیگر پارچه گذاشته و کار 
چاپ را ادامه دهید.

چسب  با  دلخواه،  محل  در  را  کلیشه  یا  شابلون 
کاغذی ثابت کنید. 

با استفاده از تامپون رنگ شده، به آرامی، بر روی 
شابلون و پارچه ضربه بزنید.
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4- مطابق تصویر، هر دو پارچه را از طول دوال کرده و نقطه تا را با قیچی عالمت گذاری کنید.

5-  تکه پارچه کوتاه تر را از پشت روی تکه پارچه 
بلندتر گذاشته، عرض دو پارچه را به یکدیگر وصل 

کرده و با سوزن ته گرد ثابت کنید.

6-  عرض  سوزن زده را کوک بزنید.

پس از خشک شدن اثر چاپ، با گذاشتن پارچه محافظ بر روی چاپ آن را اتو کنید.
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7- عملیات بندهای 5 و 6 را برای عرض دیگر نیز 
انجام دهید.

8- دو عرض کوک زده را با ماشین دوخت تنظیم 
شده، بدوزید.

9- درز دوخته شده را اتو کنید.

به  شده  ایجاد  شکاف های  تصویر،  مطابق   -11
وسیله قیچی را بر روی هم گذاشته و با سوزن ته 

گرد ثابت کنید.

10- کار دوخته شده را پشت و رو کنید.

12- زمینه کار و دو درز دوخته شده را از روی کار 
اتو کنید.
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تا بزنید  لبه  را به طرف وسط زمینه کار،  13- دو 
طوری که دو لبه ی کناری روبروی هم قرار گیرد.

14- لبه های تا زده را سوزن ته گرد زده و کوک بزنید.

15- لبه های کوک زده را با ماشین دوخت تنظیم 
شده چرخکاری کنید.
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16- کار را پشت و رو کرده و اتو کنید.

در پایان کار در کارگاه، وسایل برقی را خاموش کرده و 
دوشاخه آن ها را به آرامی از پریز بیرون بکشید.

نکته ایمنی – بهداشتی:
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سـاخـت عـروسـک

وسایل و مواد مورد نیاز : 
- پارچه فوتر یا نمدی

- الگوی آماده شده توسط مربی
- سوزن ته گرد )مرواریدی(

- مداد مخصوص یا صابون خیاطي 
- قیچي برش پارچه

- سوزن دوخت دستی
- نخ گلدوزی)عمامه( و نخ کوک

- الیاف
- ماشین دوخت

دوخت کوسن عروسکی فعالیت 7

مراحل انجام كار:

1- الگوی آماده را با استفاده از سوزن ته گرد بر 
روی دو الیه پارچه نصب کنید.

عروسک های بالشی یکی از زیباترین و پراستفاده ترین عروسک هاست. از این عروسک ها عالوه بر اسباب 
بازی، می توان برای تزئین اتاق و تخت نوزادان و کودکان استفاده کرد.

2- با استفاده از صابون یا مداد خیاطی، دور الگو را 
عالمت گذاری کنید.
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3- با توجه به خطوط عالمت گذاری شده، دور کار 
را برش بزنید.

پس از برداشتن الگو و قبل از 
برش، برای جلوگیری از جا به 
جا شدن دو الیه پارچه، آن ها 
را با سوزن ته گرد ثابت کنید.

نکته

در این مرحله با استفاده از دوخت تزئینی، ابتدا زمینه کار را تزئین کنید:

قطعه  روی  بر  مخصوص،  مداد  با  شکل  مانند 
بریده شده، چشم، ابرو و لب نقاشی کنید.

سوزن را با استفاده از نخ عمامه، نخ کنید.

با استفاده از دوخت دندان موشی، یا زنجیره طرح کشیده شده را گلدوزی کنید.
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4-  )با راهنمایی مربی( دو قطعه پارچه را از رو بر 
روی هم قرار داده و با سوزن ته گرد ثابت کنید.

نخ  را  معمولی  سوزن  کوک،  نخ  از  استفاده  با   -5
کنید.

می توانید به جای چرخکاری از دوخت دستی نیز استفاده کنید. نکته

6-  دور کار را با فاصله کمی از لبه، با دوخت 
کوک بدوزید.

8-  پس از دوخت درز با ماشین دوخت، نخ کوک 
را بشکافید.

7- با کمک مربی دور کار را با توجه به دوخت کوک 
)به جز قسمتی( با ماشین دوخت تنظیم شده بدوزید.
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9-  قبل از پشت و رو کردن زمینه کار، دور کار دوخته شده را با قیچی چاک بزنید.

10- کار را پشت و رو کنید.

12- قسمت دوخته نشده را با سوزن ته گرد به 
هم وصل کرده و بدوزید. 

11- با دست الیاف را از هم جدا کرده و درون 
عروسک را با الیاف ُپر کنید.
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دوخت کوسن عروسکی فعالیت 8

وسایل و مواد مورد نیاز : 
- پارچه چلوار زرد رنگ 

- پارچه نمدی رنگ قرمز
- الگوی آماده بدن و نوک پرنده

- سوزن ته گرد )مرواریدی(
- نخ کوک

- مداد مخصوص یا صابون خیاطي 
- قیچي برش پارچه

- سوزن دوخت دستی
- نخ گلدوزی)عمامه( 

- الیاف
- چشم عروسکی

- چسب پارچه
- ماشین دوخت

2- با استفاده از صابون یا مداد خیاطی دور الگو را 
عالمت گذاری کنید.

مراحل انجام كار:

1- الگوی بدن پرنده را با استفاده از سوزن ته گرد 
بر روی دو الیه پارچه نصب کنید.
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5- مراحل بندهای 1 تا 4 را روی پارچه قرمزرنگ 
برای الگوی آماده نوک نیز انجام دهید.

7- قسمت های سوزن زده را با دوخت کوک محکم 
کنید.

4- الگو را برداشته و با توجه به خط کشی، دور کار 
را برش بزنید.

6- با راهنمایی مربی تکه های مربوط به نوک را با 
سوزن ته گرد به بدن پرنده وصل کنید.

3- به فاصله ی یک سانتی متر، از لبه الگو، روی پارچه را دوباره عالمت گذاری کنید.
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10- دو قطعه آماده شده را از رو، بر روی هم قرار 
با  به هم وصل کرده سپس  ته گرد  با سوزن  داده، 

دوخت کوک محکم کنید.

11- دور کار را به جز قسمت کوچکی با استفاده از 
ماشین دوخت بدوزید.

12-کار را پشت و رو کنید.

8-  با استفاده از دوخت دندان موشی، مقطع نوک 
را به بدنه محکم کرده و تزئین کنید.

قرار  مناسب  محل  در  را  عروسک  چشم                         های   -9
داده، بدوزید یا بچسبانید.

13-  الیاف را با دسـت از هم باز کنید و از قسـمت 
دوخته نشـده، درون بدن عروسک بگذارید.
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14- قسمت دوخته نشده را با سوزن ته گرد به هم وصل کرده و بدوزید.
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بافتنـی
شما در سال گذشته با تهیه موتیف گرد آشنا شدید، امسال با همان شیوه می توانید با 

استفاده از دستگاه موتیف زن چهارگوش، موتیف تهیه کنید.

وسایل و مواد مورد نیاز : 
- دستگاه موتیف چهارگوش

- سوزن  مخصوص دوخت بافتنی
- نخ کاموایی در دو رنگ

- قیچی کوچک

تهیه موتیف چهارگوش فعالیت 9

مراحل انجام كار:

تا  ببرید  فرو  دستگاه  شکاف  در  را  نخ  سر  1-ابتدا 
محکم کاری سر نخ انجام شود. 

2- مانند تصاویر زیر، نخ کاموایی صورتی ُپر رنگ 
را به دور میله های بیرونی موتیف بپیچید.
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از  آرامی  به  را  نخ ها  دوخت،  اتمام  از  پس   -4
حلقه ها بیرون بیاورید.

آماده  شما  چهارگوش  موتیف 
است.

1- نحوه پیچیدن به صورت کشیدن نخ به دورمیله های روبه روی هم است.
2- پیچیدن  نخ ها باید به صورت مساوی برای همه ی میله باشد. نکته

3- سوزن را نخ کرده و قسمت درونی کار را مانند تصاویر زیر بدوزید.
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3- مطابق تصاویر، نخ کاموایی صورتی کم رنگ را به دور میله های درونی موتیف بپیچید.

4- سوزن را نخ کرده و قسمت درونی کار را مانند تصاویر زیر بدوزید.

مرحله دوم ( تهیه موتیف دو رنگ
مراحل انجام كار:

1-  ابتدا سر نخ را در شکاف دستگاه فرو ببرید تا 
محکم کاری سر نخ انجام شود.

2- نخ کاموایی صورتی ُپر رنگ را به دور میله های 
بیرونی موتیف بپیچید.
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5- پس از اتمام دوخت، نخ ها را به آرامی از حلقه ها 
بیرون بیاورید.

فعالیت شماره »9« را با راهنمایی مربی با استفاده از روبان 
یا نوار ساتن انجام دهید. 

فعالیت تکمیلی
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وسایل و مواد مورد نیاز : 
- دستگاه موتیف زن چهارگوش یا گرد 

- سوزن مخصوص دوخت بافتنی
- نخ کاموایی در دو رنگ متضاد

- نخ کاموایی ضخیم
- قیچی

تهیه رومیزی )کار گروهی( فعالیت 10

1- چندین موتیف به رنگ های گوناگون تهیه کنید.

مراحل انجام كار:

2-  سوزن را نخ کرده و موتیف ها را با استفاده از دوخت بست، به یکدیگر وصل کنید.

تصویر وسایل كار
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اکنون رومیزی شما آماده است

نام چند محصولی را که در این فصل آموختید، بنویسید.

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

تمرین
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دانش آموز عزیز شما در سال های گذشته، با دو شغل خیاط و بافنده آشنا شدید ولی همانطور که می دانید 
مشاغل مختلفی در رابطه با گروه پوشاک وجود دارد، حال که به پایان  دوره اول متوسطه نزدیک شده و در 

سال آینده قدم به دوره دوم متوسطه می گذارید، شما را با چند شغل دیگر گروه پوشاک آشنا می کنیم:

بررسی كنید

به دلخواه در باره ی یکی از شغل های باال، گزارشی تهیه کنید و به کالس ارائه دهید.

شناخت مشاغل
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به طور صحیح فعالیت هاردیف
 انجام می دهم

با راهنمایي دیگران
 انجام مي دهم

نیاز به تالش 
بیشتر دارم

انتقال الگو و در نظر گرفتن اضافه درز1

برش پارچه با قیچی ساده و دالبر2

دوخت زنجیره3

دوخت دندان موشی دور کار4

کار با دستگاه پانچ5

ُپر کردن الیاف6

تکه دوزی7

دوخت با ماشین دوخت8

اتوکاری9

چاپ با ُمهر10

چاپ با شابلون11

بافت موتیف با دستگاه چهارگوش12

وصل کردن موتیف ها به یکدیگر13

رعایت نکات ایمنی و بهداشتی14

خود ارزيابي

1- نحوه عملکرد خود را، در هر یک از فعالیت های زیر عالمت بزن.

با توجه به نتایج ارزیابی خود ، درصورتی که در برخی از فعالیت ها مهارت کامل پیدا نکرده اید ، با راهنمایی 
مربی تمرینات بیشتری را انجام دهید.

2- یکي از فعالیت هاي مورد عالقه من در این فصل .......................................................................................  بود.
من برای این فعالیت از مواد و وسایل زیر استفاده کردم:  

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

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

من با مهارتی که در این فصل پیدا کرده ام، می توانم .................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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دانش آموز عزیز، در صورتی كه به دلیل مشکالت حسی 
روبرو  مشکل  با  فعالیت ها  از  برخی  انجام  در  حركتی  یا 
انجام  می تواند  زیر  توصیه های  از  استفاده  هستید، 
شما  شود  باعث  و  كند  آسان تر  شما  برای  را  فعالیت ها 

مشاركت بیشتری در انجام كارها داشته باشید.

1- برای گلدوزی می توانید از نخ کاموا و سوزن 
بافتنی )فلزی( استفاده کنید.

2- برای دوخت دور زمینه کارها، به جای دوخت دندان موشی، از دوخت کوک ساده استفاده کنید.

3- شما می توانید برای وصل کردن تکه دوزی ها 
بر روی زمینه کار به جای دوخت، از الیی چسب 

یا پودر چسب زانفیکس استفاده کنید.

4- برای دوخت کوسن عروسکی، از اشکال ساده تر استفاده کنید. به طور مثال گرد و سه گوش.

درون  را  پارچه  دوخت،  درکار  سهولت  برای   -5
کارگاه گلدوزی قرار دهید.
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با توجه به اهمیتي كه هماهنگی اندام ها در انجام فعالیت ها 
دارد، ضروری است كه جهت اجرای صحیح فعالیت 

پوشاک، به تقویت این هماهنگی ها پرداخته شود. یکی از 
این هماهنگی ها، هماهنگی دو دست است كه جهت تقویت 

آن، تمرین های زیر را انجام دهید:

1- تصاویري را مشخص کنید و از دانش آموز بخواهید  به کمک خط کش تصاویر را رسم کند. مثال خط 
صاف، شکل چهارگوش یا مربع، شکل مثلث یا سه گوش.

از دانش آموز بخواهید خطوط و اشکال  را از بزرگ به کوچک بکشید. در این فعالیت استفاده درست  از 
خط کش، اهمیت دارد.
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ابتدا روي زمین یا میز دایره هایي به رنگ هاي آبي و زرد به قطر CM 20 و به فاصله10 الي20   -2
سانتي متر از یکدیگر رسم کنید و توپ هایی در این دو رنگ نیز تهیه نمائید به کمک یک مقواي ضخیم 
آموز بخواهید  از دانش  از روي آن حرکت کند.  بتواند  بسازید که توپ  پلیکا، مسیري  لوله  یا  و  باریک  و 
توپ هاي زرد را به سمت دایره هاي زرد  و توپ هاي آبي را به سمت دایره هاي آبي از روي سطح شیبدار 

مقوا نشانه گیري کند. )براي سخت تر کردن فعالیت مي توان دایره ها را در یک امتداد قرار نداد(

3- لوله پلیکا یا استوانه اي تهیه نمایید، مانند تصویر 
به دست  را  لوله  سر  یک  دانش آموزان  از  یک  هر 
بگیرند و لوله را بطرف همدیگر هل دهند تا بتوانند 

لوله را از جاي اولیه خود حرکت دهند.
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4- شکل هایي پر رنگ را روي صفحه کاغذ سفید بکشید بعد روي  آن کاغذ نازکي قرار دهید. از دانش 
آموز بخواهید که از روي آن اشکال کپي کند. مي توانید در بدو امر از خطوط مورب و دایره استفاده کنید و 
بعد خطوط افقي، عمودي، اشکال هندسي و باالخره حروف و اعداد را بکار گیرید. دانش آموز مي تواند از مداد 

رنگي یا مداد زغالي هم استفاده کند.

5- تصاویر مختلف اعم از تصاویر هندسي و یا سایر اشکال را ترسیم کنید بگونه اي که نیمي از تصاویر 
بشکل نقطه چین باشند. از دانش آموزان بخواهید که بدون برداشتن دست از روی کاغذ، نیمه نقطه چین 

شده را تکمیل کند.


