
9( كار دوال شده را با سوزن ته گرد ثابت كنيد سپس درز پايين و پهلوي كيسه سبزي را چرخ كنيد

 و با ماشين دوخت سر دوزي كنيد. 

10(  از كنار درز ليفه، شكاف كوچكي جهت عبور نوار قيطان ايجاد كنيد.
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11. نوار قيطان را از قسمت ليفه رد كنيد و دو طرف آن را گره بزنيد.

برای جلوگیری از پارگی
رویه مشمع باید درجه

دوخت بخیه درشت باشد.
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 همانطور كه مي دانيد براي حفظ تـازگي و مانـدگاري ميوه از كيسه محافـظ استفاده

 مي شود، با دوستان گروه خود بحث كنيد؛

 براي حفظ بهداشت و ايمني، از چـه نوع مشمع هايي بايد در دوخت كيسه محافـظ

 استفاده كرد؟ 

 براي حفظ بهداشت كيسه سبزيجات) پس از استفاده( ، چه نكاتي را بايد رعايت كرد؟

 براي تـهيه كيـسه سبـزيجـات به مــشمع نـرم ، پـارچه آستـري

 و نوار قيطان نياز داريم پس از انجام برش ها، نوار را بين دو اليه 

مشمع و آستـري قـرار داده و آن را مي  دوزيم پس از دوخت ليفه

دور كيسه را دوخته و سردوزي مي كنيم.
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هدف های رفتاری
 برش و دوخت کیسه نان زیپ دار

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

1. ابتدا و انتهاي زيپ را نشان دهد.
2.  ابتداي زيپ را از محل چرت شروع و انتهاي آن را به همان چرت وصل كند.

3. زبانه زيپ را وارد دو لبه زيپ كند و زيپ را ببندد. 
4. پارچه دوخته شده  راپشت ورو كند. 

5. دو طرف درزها را چرخ كاری كند.
6. كيسه نان زيپ دار را به طور مستقل بدوزد.
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برای حفظ كيفيت نان و جلوگيری از خشک و بيات شدن آن
 بايد از كيسه ي نان استفاده كرد. اگر مدت طوال نی نان را در كيسه قرار دهيم

 نان كپک می زند بهتر است هر چند وقت يک بار كيسه را شستشو دهيم
 و در معرض جريان هوا و نور خورشيد قرار دهيم.    

 مشمع نرم 

 پارچه آستري

 زيپ متري 150 سانتی متر 

 الگوي آماده 

 ملزومات خياطي                                                                
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1(  پس از قرار دادن الگو و برش مشمع و آستري، نقاط موازنه را بر روي پارچه مشمع عالمت گذاري كنيد.

2( دور پارچه آستري را سر دوزي كنيد.  
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3( مشمع و آستري را به وسيله دوخت كوك يا سوزن ته گرد به همديگر وصل كنيد و نقاط موازنه را چرت بزنيد.
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5( سر زيپ را از سر چرت با سوزن ته گرد وصل كنيد.

4(  دو لبه زيپ را به طور كلي از هم جدا كنيد.
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6( ادامه زيپ را تا سر همان چرت ، بوسيله سوزن ته گرد به بدنه جای نان متصل كنيد و بدوزيد.

7( ماشين زيپ را وارد دو لبه ي زيپ كنيد و سر آن را بست بزنيد.

زیپ را با استفاده از پایه زیپ بدوزید.
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براي تهيه كيسه نان به مشمع نرم، پارچه آستري و زيپ متري 

نياز داريم.

 پس از برش، آستري را سر دوزي كرده و مشـمع و آستـري

 را روي هم قرار مي دهيم و از نقطه موازنه شـروع به دوخت

 زيـپ مي كنيم . در پـايان ماشين زيپ را نصب مي كنيم.     

انواع زيپ در اندازه هاي 20، 30و 50 سانتي متري را با زيپ متري مقايسه كنيد، 

تفاوت ها و شباهت ها را بنويسيد.   
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هدف های رفتاری
 برش و دوخت دستگیره یخچال

10درس
از فراگير انتظار می رود در پايان به اهداف زير دست يابد.

1. آستری و رويه را شناسايی كند.
2. خطوط راهنمای زيپ چسبان را با دقت بروی آستری و رويه انتقال دهد.

3.با استفاده از سوزن ته گرد و دوخت كوك آستری و رويه را به هم وصل كند. 
4. دور آستری و رويه وصل شده را سردوزی و نوار دوزی كند. 

5. يک رويه دستگيره يخچال را به طور مستقل بدوزد.



پارچه تترون رنگي

پارچه آستري از جنس متقال يا پنبه اي 

 نوار اريب

 اليي چسب

 الگوي آماده 

 ملزومات خياطي                                                                
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1. پس از قرار دادن الگو و برش قطعات كار، اليي چسب را به پشت آستري 

بچسبانيد.

2. آستري و رويه را بر روي يكديگر قرار دهيد

 و دور آن را كوك بزنيد.     

برای زیبایی کار چند ردیف روبان به صورت مورب
 بر رویه و آستری چرخ کاری  کنید.
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 زیـپ چسبان باید با تـوجه به نـقاط موازنه مشخص شده ، بر روي

 کار دوخته شود تا چسباندن دو لبه به صورت صحیح انجام شود.

4. يک طرف زيپ چسبان را روي رويه كار دوخته

 و طرف ديگر چسب را روي آستري بدوزيد.

3. دور كار را با نوار اريب بدوزيد. 
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 زیـپ چسبان باید با تـوجه به نـقاط موازنه مشخص شده ، بر روي

 کار دوخته شود تا چسباندن دو لبه به صورت صحیح انجام شود.

4. يک طرف زيپ چسبان را روي رويه كار دوخته

 و طرف ديگر چسب را روي آستري بدوزيد.



چرا بايد زيپ چسبان با توجه به نقاط موازنه دوخته شود؟

با استفاده از پارچه هاي براق يک نمونه دستگيره يخچال تهيه كرده 

و دور آن را با تور تزئين كنيد. و به جاي زيب چسبان از بندينک و يا دكمه 

و جا دكمه استفاده كنيد.

براي دستگيره يخچال به دو اليه پارچه، زيپ چسبي و نوار

 اريب نياز داريم.

 پس از تعيين محل دوخت زيـپ، دو اليه پـارچه را بر روي

 هم قرار داده، دور آن كار را نوار دوزي مي كنيم در پايان

 دوخـت زيـپ چسبان را انجام مي دهيم.  
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سرويس آشپزخانه عالوه بر استفاده اي كه در كارهاي آشپزي و آشپزخـانه دارند

 براي تزئين نيز به كار مي روند شما نيز مي توانيد با استـفاده از طرح هاي جديدي

 كه در بازار، مجالت ، ژورنال ها و يا سايت های مرتبط مي بينيد هنر خود را در اين

 زمينه به روز كنيد.

 به اتفاق مربي خود به محل فروش سرويس هاي آشپزخانه برويد

 و با مدل هاي ديگر كار آشنا شويد، آيا مي توانيد مشابه آن ها را تهيه كنيد،

 گزارش كوتاهي بنويسيد.
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1. جنس كيسه داخلي محافظ سبزيجات از ................................... است.

2. محل رد شدن نوار قيطان در كيسه سبزی را مشخص كنيد.

3. شروع دوخت سر زيپ در كيسه نان از ........................... است.

4. براي اينكه ماشين زيپ از جاي خود خارج نشود سر آن را .......................... مي زنيم.

5. محل وصل زيپ چسبی در دستگيره يخچال را با .............................. مشخص می كنيم.

6. يک طرف زيپ چسبان را روي رويه كار و طرف ديگر چسب را روي ......................... مي دوزيم.

120



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

و سپس شروع به دوخت نماييد:

 انتقال و نصب الگو

 برش پارچه آستري، مشمع و نوار تترون  

 دوخت درزها، ليفه و سردوز 

  رد كردن قيطان از ليفه و محكم كردن سر قيطان

كار گروهی خود را بررسی كنيد

آيا همه اعضای گروه كار خود را به درستی انجام داده اند؟.................................................................

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

چه پيشنهاداتی برای بهتر شدن كار گروهی خود داريد؟.....................................................................

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

.......................................................................................................................................................
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هدف های رفتاری
 برش و دوخت رومیزی

درس
از فراگير انتظار مي رود در پايان به اهداف زير دست يابد

1. قطر ميز را شناسايي كند.
2. قطر ميز و افتادگي را اندازه بگيرد.

4. پارچه را دوبار دوال كند.
5. براساس اندازه بدست آمده لبه روميزي را عالمت گذاري كند.

6. نقاط عالمت گذاري شده به صورت نيم دايره را به همديگر وصل كند.
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روميزي براي پوشش ميز و زيبايي آن استفاده مي شود، 
روميزي در اشكال مختلف دايره، مربع، مستطيل و ... تهيه مي گردد.    

 پارچه تترون، پوپلين، ساتن و ............ 
 ملزومات خياطي
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1( براي تهيه روميزي ابـتدا
 قــــــطر ميـــــز را
 انــــدازه گــيري كنيد.

2(ارتفـــاع ميز )افــتادگي (
را به دلخواه اندازه گيري كنيد.

 اندازه افتادگي میز در واقع با توجه به ارتفاع میز محاسبه مي شود که

 مي تواندهمه ي ارتفاع میز، نیمي از آن یا هر اندازه دلخواه دیگري باشد.  

*دانش آموز عزيز براي آشنايي با قطر به كتاب رياضي سال دوم دوره ي متوسطه حرفه اي مراجعه كنيد
 و از معلم رياضي يا كارگاهي خود راهنمايي بخواهيد.
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4. پارچه مورد نظر را يك بار از طرف عرض و يك بار از طرف طول دوال كنيد تا پارچه چهار ال شود.   

مثال : اگر فرض کنیم قطر میز 50 سانتی متر و ارتفاع مورد نظر
برای افتادگی 30 سانتی متر باشد مقدار پارچه مورد نیاز و طول

رومیزی به صورت زیر محاسبه می شود:

3( برای تهيه روميزی محاسبات مربوط به كار را انجام دهيد:
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5( متر را از نقطه الف به طرف نقطه ب بگذاريد و به اندازه     قطر روميزی عالمت گذاری كنيد.

6( متر را از نقطه الف به سمت نقطه ج بگذاريد و به 
اندازه       قطر روميزی عالمت گذاری كنيد.
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7( مانند تصوير به اندازه     قطر روميزی بين نقطه
ب و ج  را چند بار عالمت گذاری كنيد.
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8( محل هاي عالمت گذاري شده را به صورت نيم دايره با صابون به هم وصل كنيد. 
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9. دور روميزي را با ماشين اورلوك سردوزي يا نواردوزي كنيد.

برای زيباتر شدن روميزی می توانيد  دور، وسط يا برخي از قسمت  هاي
 آن را تكه دوزی، گلدوزی، روبان دوزی يا هويه كاري كنيد.

 اگر با نخ همرنگ  دور پارچه رومیزي را سردوزي کنید
 نیازي به تو گذاشتن رومیزي نیست. 
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در صورت تمايل با كمک و راهنمايي مربي خود يک روميزي مربع شكل تهيه و آن را تزيين كنيد.
 در اندازه گيري پارچه به؛ اندازه يک ضلع ميز+ اندازه افتادگي ميز+ جاي دوخت لبه  توجه كنيد.

چرا بر روي روميزي مشمع يا شيشه گذاشته مي شود؟
)دو مورد را بيان كنيد(.

.............................................................. .1
                                                      ............................................................. .2

132



 پس از محاسبه اندازه روميزي، پارچه را به صورت چهار ال تا مي زنيم
 و به اندازه طول در نظر گـرفته شده براي روميزي، عـالمت گذاري ها 

را انجام داده، پايين روميزي را برش مي دهيم سپس دور روميزي را
 سردوزي مي كنيم.  

1.  افتادگي روميزي براساس اندازه دلخواه از .............................. ميز مي باشد.

2.  مقدار پارچه جهت برش روميزي دايره براساس ............................... و افتادگي روميزي محاسبه مي شود.

»دوخت روميزي«
با توجه به روميزي گرد و اندازه هاي آن يک روميزي از جنس مشمع بي رنگ برش بزنيد.
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اتوكاری ساده

دوخت هاي اوليه با ماشين دوخت خانگي

تكميلی ساده )پُر كردن، سر نخ زدن، پشت و رو كردن(     

تزئين البسه )تكه دوزي آماده و چاپ(

دوخت هاي اوليه با دست و ماشين دوخت صنعتي

انتقال الگو و برش پارچه

دوخت نواراريب با پايه

دوخت زيپ )1(

اتوكاري تكميلي

دوخت پارچه های خاص

كاربري اليي)بي بافت- بافت دار(

دوخت زيپ )2(

همه ی درس ها

درس های 9-8-7-6-4-3      

همه ی درس ها

برخی فعاليت های تكميلی

همه ی درس ها

همه ی درس ها به جز درس روميزی

درس های 10-6-5-4-3-2

درس9

همه ی درس ها

درس 9-8

درس 10

درس 10
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شما با یادگیری دوخت سرویس آشپزخانه می توانید :

با كار در كارگاه های توليدی و يا شخصی به كسب درآمد بپردازيد.
با تهيه برخی اقالم ضروری آشپزخانه در اقتصاد خانه صرفه جويی كنيد.

توليدات خود را به مناسبت های مختلف به اطرافيان هديه دهيد.
از اوقات فراغت خود به صورت بهينه ای استفاده كنيد.










