
4( كار دوخته شده را اتو كنيد.

5( خطوط مشخص شده توسط كاربن را چرخ كاري كنيد.)قسمتي از دوخت را باز بگذاريد.(

 7( در پايان قسمت دوخته نشده را بدوزيد. 

6( با استفاده از سنجاق قفلی كش را  از 
درون ليفه عبور داده و دو سر كش را بدوزيد . 

51  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »





 پس از برش دم کنی،  برای تزئین کار می توانید لبه دم کنی را تور دوزي یا روبان دوزي  کنید.

 معموالً دم کني ها در سه سایز تهیه مي شود. شما هم با توجه به سایز یکي از قابلمه هاي
 موجود در منزل یك دم کني تهیه کنید. 

  براي دوخت دم کني دورکش دار از دو الیه رویه و آستـري استفـاده مي کنیم 
دم کنی را برش می زنیم هنگام دوخت دور دم کني حدود 4 الي 5 سـانتي متـر 

را نمي دوزیم و از همان محل دم کـــني را به طـــرف رو بــرمي گردانیم و از 
روي عالمتـگذاري لیفــه را مي دوزیم سپس کــش را از داخل لیــــفـه رد 

مي کنیم  و دو سر کـش را وصـــل و قسمت دوخت نشده را مي دوزیم.  
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پارچه رويه و آستري پنبه ای 

 الگوی آماده دم كنی 

پشم شيشه

 نوار اريب 

ملزومات خياطي 
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1( پس از قرار دادن الگو روی پارچه ، دور آن را  يك و نيم سانتي متر اضافه درز عالمت گذاري كنيد و برش بزنيد.

2( پـارچه را بر روی پـشم شـيشه و

سپس آستري قرار دهيد و برش بزنيد.
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بهتر است قبل از دوخت،  روی دم کنی را
 با تکه دوزی و گلدوزی یا چاپ پارچه تزئین کنید. 

3(  پشم شيشه  را بين دو اليه پارچه قرار دهيد و با سوزن ته گرد ثابت كنيد. 
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بهتر است قبل از دوخت،  روی دم کنی را
 با تکه دوزی و گلدوزی یا چاپ پارچه تزئین کنید. 

1( دور دم كنی را سردوزی كنيد. 

2(  دور دم كني را با نوار اريب بدوزيد.
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 4(  با چند بار رفـت و بـرگشت دوخت را محکم کنید. ) محکم کاری (

3(  ادامه نوار اریب را به صورت حلقه درآورید
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 همان طور كه مي دانيد دم كنی را در سايزهای مختلف

 تــهيه مي  كنند، آيا مي دانـيد اين  انـدازه  ها چـگونه 

 به دست مي آيد؟ 

 مزايا و معايب دم كنی هاي دوركشدار و تزئيني را با هم مقايسه كنيد و  با همكاري

 گروه جدول زير را كامل كنيد. 
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براي دوخت دم کني تزئیني از سه الیه رویه، پشم شیشه و آستري

استفاده مي کـنیم، 

 پـــشم شـیشه را بـین دولــایه رویــه و آستـری قـرار می دهیم و

 و آن را سردوزي مي کنیم سپس دور کار را نواردوزي مي کنیم. 

1. هنگام دوخت دم کني چند سانتي متر جاي دوخت براي رد کردن کش مي گذاریم؟ 

الف(  3 سانتي متر    

ب(  1/5 سانتي متر    

ج(  5 سانتي متر     

د(  6 سانتي متر 

2. در دوخت دم کني تزئیني قبل از نوار دوزي چه کاري را انجام می دهیم؟          

الف( دم کني را سر دوزي مي کنیم.    

ب( دور دم کني را با دست پس دوزي مي کنیم.   

ج( دور دم کني را با ماشین دوخت شالل مي زنیم.   

د( نوار را با سنجاق ته گرد به دور دم کني نصب مي کنیم.
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3(  كدام يك از موارد زير براي تعيين اندازه دم كني بكار مي رود؟

     الف( اندازه درب قابلمه

     ب( در حدود 5 الی10 سانتيمتر بزرگتر از درب قابلمه

     ج(  در حدود 5 الی10 سانتيمتر كوچكتر از درب قابلمه

     د( بدون در نظر گرفتن اندازه درب قابلمه 

تمرين عملي »دوخت دم كني دور كش دار «

 پس از تشكيل گروه، وظايف زير را بين اعضا تقسيم كنيد:

- نصب و  انتقال الگو

-  برش پارچه و آستري  

-  دوخت درزها و ليفه ها 

-  رد كردن كش از ليفه   

4(  در دم كني تزئيني عالوه بر دو اليه پارچه از .......................... استفاده مي كنيم.
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هدف های رفتاری
 برش و دوخت دستگیره

درس
از فراگير انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند به اهداف زير دست يابد.

1. با استفاده از خط كش و صابون خطوط مخصوص ابر دوزي را بر روي پارچه مشخص كند.
2. خطوط مشخص شده بر روي دستگيره برش خورده را ابر دوزي كند.

3. بندينك حلقه شده را به گوشه دستگيره وصل كند.
4. دور دستگيره را توسط نوار اريب وبندينك  بدوزد.

5. يك دستگيره را به طور مستقل بدوزد.   
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 استفاده از دستگيره باعث مي شود، حرارت و محتويات درون ظرف و بخار حاصل 
از پخت، بر روی دست نريزد و انگشتان تماس مستقيم با ظروف داغ نداشته باشند.

 پارچه پنبه اي  

 الگوی آماده 

 پشم شيشه 

 ملزومات خياطي 

 نوار اريب به مقدار الزم 

 پايه ابر دوزي 
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1( پس از قـرار دادن الگـــو

 بر روي دو اليه پارچه دور الگو

 را عالمت گذاري كنيد.

2( سه سانتي متر اضافه درز براي

 دوخت بگذاريد و برش بزنيد.
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3( پارچه بريده شده را بر روی دواليه

 آسترقراردهيد و برش بزنيد.

پارچه بريده شده را بر روی  )4

 پشم شيشه قراردهيد و برش بزنيد

)اين عمل را تكرار كنيد(.
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5(  با استفاده از خط كش و صابون خط هايي را بر روي پارچه مشخص كنيد.

6(  پشم شيشه را بين دو اليه پارچه 

و آستري قرار دهيد وكوک بزنيد.
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7(  خطوط مشخص شده را ابر دوزي كنيد.

 8(  دور دستگيره را با ماشين دوخت سردوز كنيد.
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9( نــوار اريب را با دست و يا با پــايه نـواردوزي بدوزيد

 در گـوشه راست دستگيره حدود 7 سانتی متر نوار اريب اضافه را به صورت بندينك بدوزيد.

نکته:
بهتر است پارچه ي دستگیره  از جنسي باشد

 که در مقابل حرارت مقاوم باشد.     

عمليات دوخت را براي جفت ديگر دستگيره تكرار كنيد.
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پس از برش پارچه دستگيره، روی آن را تكه دوزی يا گلدوزی كنيد، سپس دوخت هاي الزم را انجام دهيد.

شما مي توانيد دستگيره ها را در شكل هاي مختلف:  مثلث ،دايره و ستاره اي تهيه كنيد.

 به تصوير زير توجه كنيد و با گروه خود درباره چـگونگي

 دوخـت آن بحث كنيد سپس در صورت نـياز با راهنمايي

 مربي خود اقدام به دوخت آن نماييد.  
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 مزايا و معايب دستگيره با بندينك جدا و يك سره را  مقايسه كنيد

 و  با همكاري گروه جدول زير را كامل كنيد. 

براي دوخــت دستــگيره از دواليه پــارچه و يك اليه پــشم شــيشه 

استفــاده مي  كنيم. پــس از بــرش ســه لـــــايه آنــــها را روي هـم

 قــرارمی دهيم و دستـــگيره را ابـــردوزي مي كنيم و در پـايان دور 

كار را نواردوزي مي كنيم. 
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1. قبل از نواردوزي دستگيره بهتر است چه دوختي دور آن زده شود؟   

الف( دندان موشی   

ب( پس دوزي  

ج( سر دوزي

د( شالل ساده 

2. در دوخت دستگيره ما بين دواليه پارچه از .................................... استفاده مي كنيم.

3. می توان برای دوخت دستگيره بجای پارچه پنبه اي از پارچه..........................استفاده كرد.

4. خطوط مخصوص چرخكاري )ابردوزي( را بعداز برش مشخص مي كنيم.

صحيح               غلط

برش ،چرخكاري، سردوزي و نواردوزي يك دستگيره را با توجه

 به الگـــويي كه معلم در اخــتيار شما قـرار مي دهد، به صورت 

گروهی انـجام دهيد.
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هدف های رفتاری
 برش و دوخت دست کش فر

درس
از فراگير انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند به اهداف زير دست يابد.

1. اليه هاي پارچه، پشم شيشه و آستري را مطابق الگو برش بزند. 
2. دوخت اليه  هاي پارچه، پشم شيشه و آستري را مطابق دستورالعمل انجام دهد.  

3. در جاي مشخص شده چرت )شكاف كوچك ( بزند.
4. پايين دستكش را پس از قرار دادن آستري درون رويه ، نواردوزي كند.

5. به طور مستقل يك دستكش فر تهيه كند.
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  دستكش فر يكی از وسايل ضروری سرويس آشپزخانه است كه استفاده از آن 
 باعث مي شود، حرارت و محتويات درون ظرف و بخار حاصل از پخت وپز بر روی

 دست نريزد و دست و انگشتان در تماس مستقيم با ظروف داغ، آسيب نبيند.

 پارچه رويه و آستري از جنس پنبه اي  

 پشم شيشه

 ملزومات خياطي

نوار اريب به مقدار الزم
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1( الگوی دستكش فر را روی دواليه پارچه قرار دهيد و پس ازعالمت گذاری
 بايك و نيم سانتي متر اضافه درز برش بزنيد.

2( پارچه برش زده را بر روي آستري، سپس پشم شيشه قرار دهيد و برش بزنيد.

77  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



 3( اليه پشم شيشه و آستري را روي هم قرار دهيد و هر دواليه را
 توسط دوخت كوك به يكديگر وصل كنيد.

4( بند هاي 2 و 3 را تكرار كنيد.   

5( بندهاي 1 الي 5 را براي جفت ديگر دستكش نيز انجام دهيد.
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6(  دو تكه پارچه رويه را از قسمت رو، روي هم قرار دهيد و دور آن را به جز قسمت پايين چرخ كنيد.

7( بين انگشت شست و ديگر انگشتان را چرت بزنيد.
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9( دو تكه پشم شيشه و آستري را از طرف آستري روي هم قرار داده چرخ كرده و سپس سردوزي كنيد.

8( روي انگشتان را چرت بزنيد. نکته: 

ز باشد.
ضافه در

ن ا
یزا

ر از م
توجه کنید طول چرت کمت

نکته:
براي دوخت پارچه هاي ضخیم یا چند الیه پارچه ، عالوه بر استفاده

 از پـایه فـشار باید از سوزن و درجه دوخـت مناسب استفاده کرد.
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نکته:

ز باشد.
ضافه در

ن ا
یزا

ر از م
توجه کنید طول چرت کمت

نکته:
براي دوخت پارچه هاي ضخیم یا چند الیه پارچه ، عالوه بر استفاده

 از پـایه فـشار باید از سوزن و درجه دوخـت مناسب استفاده کرد.

نکته :
 براي آسان چرخ کردن پشم شیشه روي

 آن یك الیه کاغذ پوستي قرار دهید.

براي درست جـابه جـا شدن بخش داخـلي در رویـه

 یــکبار دست خود را وارد   دستــکش کرده و آن

 را  با کمك انگشتان به طور صحیح جاگذاري کنید.

10( كار انجام شده را وارد رويه كنيد.  
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هنگام کار با چرخ خیاطی ، به طور صحیح بنشینید

 تا سالمت بدن شما حفظ شود.

 11( پايين دستكش را با دوخت كوک محكم كنيد سپس آن سردوزي كنيد.

 12( پس از سردوزي پايين دستكش را نوار دوزي كنيد.
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براي دوخت دستكش فر نياز به پارچه پنبه اي، پشم شيشه و آستري داريم

 دو اليه رويـه را به صورت جـداگانه مي دوزيم قسمت داخــلي دستــكش

شامل؛ آستـري و پشم شيشه را نـيز به صورت جـداگانه مي دوزيم و سپس 

قسمت داخلي را در رويه دستكش قرار مي دهيم. 

چرا هنگام كار با فر، به جاي دستگيره از دستكش فر استفاده مي شود؟

چرا هر چه طول دستكش بلندتر باشد بهتر است؟
.1
.2
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هدف های رفتاری
 برش و دوخت جاسیخی

درس
از فراگير انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند به اهداف زير دست يابد.

1. برش جاسيخي را براساس الگوي مورد نظر انجام دهد.
2. جهت عبور نخ قيطان ، باالي جاسيخي را بصورت ليفه بدوزد.

3. كفي جا سيخي را با توجه به نقاط موازنه به بدنه جاسيخي وصل كند.
4. بطور مستقل يك جاسيخي تهيه كند.
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  براي جابجايي و نگهداري صحيح سيخ ها از جاسيخي استفاده مي شود،
 جاسيخي از پراكنده شدن و نامرتب بودن آن ها در آشپزخانه جلوگيري مي كند.

 سيخ ها را بايد از قسمت انتهاي آن، درون جاسيخي قرار داد.

پارچه  از جنس متقال ضخيم

آستري ازجنس پنبه اي

 نوارقيطان 

الگو های آماده جاسيخي

 نوار اريب به ميزان الزم

ملزومات خياطي
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1( پس از گذاشتن الگوي شماره 1 بر روي دو الی پارچه و در
 نظرگرفتن يك سانتي متر جاي دوخت دور آن را بـرش بزنيد. 

2( قسمت باالي پارچه را براساس نقاط موازنه تا بزنيد و به صورت ليفه بدوزيد.
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با چند بار رفت و برگشت انتهای دوخت را محکم کاری کنید.

3( الگوي شماره 2 را روي دو الي پارچه قرار دهيد و نقاط موازنه
 را عالمت گذاري كنيد و با در نظر گرفتن اضافه درز برش بزنيد.

4( درز طولي پارچه را تا قبل از ليفه بدوزيد و سر دوخت را محكم كنيد.
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5( دو اليه پارچه تكه شماره 2 را با توجه به نقاط موازنه به كيسه جاسيخی بدوزيد.

در پایان هر یك از مراحل کار ، درستی انجام کار خود را 
بررسی و اشکاالت احتمالی را بر طرف کنید.
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6( كار دوخته شده را پشت و رو كنيد و نوار قيطان را از قسمت ليفه رد كنيد و دو طرف آن گره بزنيد.
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 چه راه هاي ديگري جهت محكم كردن نوار قيطان مي شناسيد با راهنمايي مربي انجام دهيد.   

 چرا پارچه جاسيخي بايد از جنس ضخيم
 مثل متقال يا برزنت باشد؟

در دوخت جـاسيخي پس از گـذاشتن الگوي جـاسيخي بر روي
 دو اليه پارچه و برش آن، ليفه را چرخكاري مي كنيم و دوخت

 درز و كفي را انجام مي دهيم.  
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1. در دوخت دستكش فر كدام قسمت را چرت مي زنيم روي شكل نشان دهيد.

 

2. چه پارچه اي براي دوخت جاسيخي مناسب است؟
3. در قسمت ................. جاسيخي از دواليه پارچه استفاده مي كنيم.

4. براي ثابت ماندن نوار قيطان در ليفه، دو طرف نوار قيطان را گره مي زنيم.
صحيح                غلط 
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 پس از تشكيل گروه، وظايف زير را بين اعضا تقسيم كنيد
 و نسبت به انجام كار اقدام كنيد.:

- انتقال و نصب الگو
-  برش و وصل پارچه، پشم شيشه و آستر  

-  دوخت اليه هاي پارچه، پشم شيشه و آستر/ چرت و نوار دوزي 
- اتوكاري
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هدف های رفتاری
 برش و دوخت کیسه محافظ سبزیجات و میوه

درس
از فراگير انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند به اهداف زير دست يابد.
1. پس از برش مشمع و آستري، نوار تترون دوال شده را بين دواليه قرار دهد.

2. وسط عرض نوار را تشخيص دهد، دوال كند و اتو بزند.
3. لبه ي نوار اتو شده را بين دو اليه مشمع و آستر قرار دهد و بدوزد.

4. محل دوخت نوار و بدنه ي كيسه )مشمع و آستر( را پس از برگرداندن اتو بزند.
5. كيسه محافظ سبزيجات و ميوه را به طور مستقل بدوزد.
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مقدار زيادي  از حجم سبزيجات و ميوه ها از آب تشكيل شده است به همين دليل
 براي اين كه مدت بيـشتري در يخـچال بمانند، بهتر است آن ها را در كيسه هاي

 محافظ نگهداري كرد.

 مشمع نرم و نازک 

 پارچه آستري از جنس چلوار 

 پارچه تترون رنگي

 نوار قيطان 

 الگوي آماده كيسه سبزي    

 ملزومات خياطي  
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1. پس از قرار دادن الگو و برش قطعات كار، مشمع بريده شده را روي چلوار قرار دهيد و برش بزنيد.    

2. نواري از پارچه تترون به عرض 14 سانتي متر  و به طول لبه ي كيسه سبزي برش بزنيد

 در کارهایي که از چند رنگ پارچه استفاده مي شود 
هماهنگي رنگ ها به کار زیبایي مي دهد.
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3. نوار را از نقاط موازنه و از عرض پارچه به صورت دوال تا كنيد و اتو بزنيد.

4. لبه ي نوار را ميان دو تكه رويه و آستري قرار دهيد و چرخ كنيد.

 براي زیباي کار می توان از تور یانوار تزیینی 
استفاده کرد.
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4. لبه ي نوار را ميان دو تكه رويه و آستري قرار دهيد و چرخ كنيد.

5. دو تكه رويه و آستري را برگردانيد و درز دوخت شده را از سمت آستري اتوي پرس بزنيد.

6. يك سانت باالتر از درز را چرخ كنيد. 
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7( براي ايجاد ليفه به فاصله2 سانتي متر باالتر از دوخت قبلي را دوباره چرخ كنيد.

8( كار آماده شده را دوال تا كنيد به صورتي كه مشمع 

به طرف داخل و آستـري به طرف بـيرون باشد.    
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