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     - مقدمه
     - راهنماي استفاده از پودمان

      - هدف كلي
   واحد كار اول - وسايل مورد نياز در هنر خياطي (ص 12)

هدف هاي رفتاري
پيش آزمون

مقدمه
1-1  نحوه ي استفاده از  وسايل مورد نياز خياطي

1-1-1  وسايل برش
2-1-1  وسايل اندازه گيري

3-1-1  وسايل عالمت گذاري
4-1-1  وسايل دوخت

5-1-1  انواع نخ دوخت
6-1-1  اليي
7-1-1  اتو

8-1-1  جالباسي
9-1-1  وسايل اتوكشي

چكيده
آزمون پاياني نظري واحد كار اول
آزمون پاياني عملي واحد كار اول

 واحد كار دوم - چگونگي كار با چرخ خياطي و نگه داري و 
رفع عيوب اّوليّه ي آن (ص 28)

هدف هاي رفتاري
پيش آزمون

مقدمه
1-2   ماشين هاي دوخت

2-2  روش راه اندازي و كار با ماشين دوخت
1-2-2  محافظ چرخ خياطي

2-2-2  پدال چرخ
3-2-2  كليد روشن و خاموش

4-2-2  ماكو و ماسوره
5-2-2  سوزن و روش جا انداختن آن در ماشين دوخت

6-2-2  كار پيش بر

3-2 تميز كردن چرخ و طرز روغن كاري آن
4-2  داليل بروز بعضي از عيوب در چرخ خياطي

چكيده
آزمون پاياني نظري واحد كار دوم
آزمون پاياني عملي واحد كار دوم

 واحد كار سوم - انواع دوخت هاي اوليه درخياطي (ص 45)
هدف هاي رفتاري

پيش آزمون
مقدمه

1-3  انواع دوخت هاي اوليه
1-1-3  كوك ساده

2-1-3  كوك ُشل يا كوك راهنما
3-1-3  پس دوزي
4-1-3  زيگزاگ

5-1-3  بخيه
2-3  انواع درزها
1-2-3  درز ساده
2-2-3  درز دوبله
3-2-3  درز منحني

4-2-3  درز مغزي دار
5-2-3  درز مغزي دار برجسته

6-2-3  درز شكسته
3-3  انواع دوخت

1-3-3  دوخت دودرزه
2-3-3  دوخت دندان موشي (جادكمه)

3-3-3  دوخت درز با كاغذ
4-3-3  دوخت جادكمه
4-3  روش دوخت زيپ

5-3  روش تعويض زيپ در لباس (زيپ دامن)
6-3  روش اتوكشي قسمت هاي مختلف لباس

7-3  تميزكردن كف اتو
چكيده

آزمون پاياني نظري واحد كار سوم

فهرست مطالبفهرست مطالب
 (بخش اول) (بخش اول)



آزمون پاياني عملي واحد كار سوم
 واحد كار چهارم – تهيه ي الگو و دوخِت ســرويس آشپزخانه

(ص 67)
هدف هاي رفتاري

پيش آزمون
مقدمه

1-4  دوخت سرويس آشپزخانه
1-1-4 روش درست كردن نوار اريب

2-1-4 الگوهاي شطرنجي
3-1-4 دستكش فِر
4-1-4  روقوري
5-1-4 دستگيره
6-1-4  دم ُكني
7-1-4  پيش بند

چكيده
آزمون پاياني نظري واحد كار چهارم
آزمون پاياني عملي واحد كار چهارم

 واحد كار پنجـم - روش اندازه گيري و برش چادر و مقنعه و 
پيژاما (ص 76)

هدف هاي رفتاري
پيش آزمون

مقدمه
1-5  برش و دوخت چادر
1-1-5  چادر دوگوشه

2-5  برش و دوخت مقنعه
3-5  برش و دوخت پيژاما

4-5  الگو و دوخت پيش بند غذاي كودك
5-5  زيرپوش با شورت سرهمي و آستين بلند و كوتاه

چكيده
آزمون پاياني نظري واحد كار پنجم
آزمون پاياني عملي واحد كار پنجم

 واحد كار ششم – تهيه ي الگوي ساده (ص 93)
هدف هاي رفتاري

پيش آزمون
مقدمه

1-6   الگوي دامن

1-1-6  روش اندازه گيري دامن
2-1-6  روش ترسيم الگوي اّوليه ي دامن

2-6  اساس باالتنه
1-2-6  روش اندازه گيري باالتنه

2-2-6   روش ترسيم الگوي باالتنه جلو
3-2-6  روش ترسيم الگوي باالتنه پشت
4-2-6  روش كنترل خط پهلوي كمر

5-2-6  روش كنترل كمر
6-2-6  انتقال پنس سرشانه به خط پهلو

7-2-6  رسم الگوي اوليه ي آستين
8-2-6  تبديل الگوي اوليه ي باالتنه به پيراهن

3-6  آستين پيراهن
چكيده

آزمون پاياني نظري واحد كار ششم
آزمون پاياني عملي واحد كار ششم

 واحد كار هفتم - الگوهاي آماده در خياطي (ص 115)
هدف هاي رفتاري

پيش آزمون
مقدمه

1-7  الگوهاي  آماده و روش به كار بردن آن 
1-1-7  روش تطبيق اندازه ي شخص با سايز
2-1-7  روش كپي برداري و استفاده از نقشه
3-1-7  راهنماي عاليم موجود در روي الگو

4-1-7  تطبيق الگوهاي آماده با اندازه هاي بدن
5-1-7  نحوه ي قراردادن الگو روي پارچه

چكيده
آزمون پاياني نظري واحد كار هفتم
آزمون پاياني عملي واحد كارهفتم

 واحد كار هشتم - كاربرد رنگ در لباس (ص 128)
هدف هاي رفتاري

پيش آزمون
مقدمه

1-8  رنگ شناسي
1-1-8  چرخه ي رنگ

2-1-8  رنگ هاي اوليه يا اصلي
3-1-8  رنگ هاي ثانويه



4-1-8  رنگ هاي ميانه 
5-1-8   رنگ هاي سرد و گرم

6-1-8  رنگ هاي متضاد (مكمل)
2-8  رنگ و لباس

3-8  عوامل موثر بر انتخاب رنگ
1-3-8  اثر نور

2-3-8  سطح بافت پارچه
3-3-8  ميزان سن
4-3-8  نوع اندام

5-3-8  رنگ پوست و مو
6-3-8  موقعيت و فصل

4-8  تاثيــر خطوط و جنــس و نقش پارچه هــاي مختلف بر روي 
اندام

5-8  طرح هاي پارچه
1-5-8  پارچه هاي ساده

2-5-8  پارچه هاي راه راه
3-5-8  پارچه هاي نقش دار
4-5-8  پارچه هاي چهارخانه

چكيده
آزمون پاياني نظري واحد كار هشتم
آزمون پاياني عملي واحد كارهشتم

 واحد كار نهم - شناسايي الياف نساجي (ص 139)
هدف هاي رفتاري

پيش آزمون
مقدمه

1-9  تعريف الياف
1-1-9  الياف طبيعي

2-1-9  الياف مصنوعي
2-9  عاليم بين المللي (برچسب) نگه داري از پوشاك

3-9  نحوه ي شست و شو و مراقبت و نگه داري از منسوجات
1-3-9  پارچه هاي پنبه اي
2-3-9  پارچه هاي كتاني

3-3-9  روش آهار زدن پارچه
4-3-9  پارچه هاي پشمي

5-3-9 شست و شوي منسوجات نايلوني
4-9  روش برطرف كردن لكه ي روي لباس

1-4-9  تعريف لكه
2-4-9  تعريف لكه گيري (لكه زدايي)

3-4-9  انواع لكه
چكيده

آزمون پاياني نظري واحد كار نهم
آزمون پاياني عملي واحد كارنهم

 واحد كار دهم - روش اندازه گيري و برش و دوخت چند نوع 
پرده ي ساده (ص 148)

هدف هاي رفتاري
پيش آزمون

مقدمه
1-10- روش اندازه گيري پرده

2-10- انتخاب ميل پرده و نصب آن
1-2-10  ميل پرده ي فلزي معمولي

2-2-10  ميل پرده ي گرد
3-2-10  ميل پرده هاي تزييني

3-10  نوار پرده
4-10  گيره ي پرده
5-10  نوار سربي

6-10  تور و نوارهاي تزييني
7-10  پارچه ي پرده اي

8-10  روش برش و دوخت پرده
9-10  روش اندازه گيري واالن

1-9-10  محاسبه ي اندازه ي واالن
چكيده

آزمون پاياني نظري واحد كار دهم
آزمون پاياني عملي واحد كار دهم



مقدمه (ص 168)
راهنماي استفاده از پودمان مهارتي (ص 169)

هدف كلي (ص 171)
 واحد كار اّولـ  توانايي شناخت وسايل گلدوزي و دوخت هاي 

اّوليه ي گلدوزي و ابريشم دوزي (ص 173)
هدف هاي رفتاري

پيش آزمون
مقدمه

1-1 وسايل گلدوزي
1-1-1 سوزن
2-1-1 قيچي

3-1-1 انگشتانه
4-1-1 نخ

5-1-1 كارگاه
6-1-1 پارچه

7-1-1 شيوه ي طراحي و نقش اندازي روي پارچه
2-1 دوخت هاي اّوليه

1-2-1 دوخت شالل ساده
2-2-1 شالل پيچ

3-2-1 بخيه ي ساده
4-2-1 بخيه هاي تزييني
5-2-1 بخيه ي روماني

6-2-1 پردوزي (ساتن)
7-2-1 توپُردوزي ساده

8-2-1 زنجيره ي تك قالب
9-2-1 زنجيره ي رومي

10-2-1 زنجيره ي دوبل (دوتايي)
11-2-1 دوخت جا دكمه (دندان موشي)

12-2-1 ساقه دوزي
13-2-1 زيگزاگ ساده
14-2-1 گره فرانسوي
15-2-1 گره ركُوكو
16-2-1 ستاره دوزي

17-2-1 دوخت تار عنكبوتي
18-2-1 دوخت با بست

19-2-1 توپُردوزي گل هاي بزرگ
بيش تر بدانيد

چكيده
آزمون نظري واحد كار اّول
آزمون عملي واحد كار اّول

 واحـد كار دوم ـ  توانايــي دوخــت انــواع تكــه دوزي و 
چهل تكه دوزي (ص 200)

هدف هاي رفتاري
پيش آزمون

مقدمه
1-2 آشنايي با هنر تكه دوزي

2-2 روش هاي مختلف تكه دوزي
1-2-2 روش ساده
2-2-2 روش مُعّرق
3-2-2 روش نَمدي

4-2-2 روش مُرّصعي
3-2 آشنايي با هنر چهل تكه دوزي

1-3-2 وسايل مورد نياز در چهل تكه دوزي
4-2 ديگر وسايل مورد نياز
5-2 طريقه ي بُرش قطعات
6-2 اتصال دادن قطعات

بيش تر بدانيد
چكيده

آزمون نظري واحد كار دوم
آزمون عملي واحد كار دوم

 واحد كار سوم ـ شناخت وسايل اّوليّه و اصول اّوليّه ي بافت با 
دو ميل و چند ميل (ص 217)

هدف هاي رفتاري
پيش آزمون

مقدمه
وسايل و ابزار مورد نياز در بافتني

فهرست مطالبفهرست مطالب
 (بخش دوم) (بخش دوم)



1-1-3 نخ بافتني
مشخصات انواع نخ بافتني

2-1-3 ميل بافتني
اصول اّوليه بافت با دو ميل

1-2-3 روش عملي سرانداختن
2-2-3 بافت از رو
3-2-3 بافت ساده
4-2-3 تور باف

5-2-3 بافت از زير
6-2-3 راهنماي جدول عاليم

7-2-3 بافت كش باف
8-2-3 كم كردن دانه

9-2-3 اضافه كردن دانه
10-2-3 كور كردن دانه
11-2-3 بافت جودانه

كفش كودك
4-3 بافت جوراب

روش انتقال نقشه و طرح به بافت
6-3 توصيه  هاي الزم در بافتني

- چكيده
آزمون نظري واحد كار سوم
آزمون عملي واحد كار سوم

 واحد كار چهارم ـ شناخت وسايل و اصول اوّليّه  ي قالب باقي 
(ص 232)

هدف هاي رفتاري
پيش آزمون

مقدمه
2-4 وسايل اوليه ي قالب بافي 

1-1-4 قالب
2-1-4 نخ

روش بافت با قالب 
1-2-4 دانه ي اّول زنجيره 

2-2-4 پايه  ي كوتاه
3-2-4 پايه  ي بلند 

4-2-4 پايه  ي دوتايي 
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مقدمه

لباس يكي از اساســي ترين نيازهاي انسان در زندگي است و در طول تاريخ نيز، همواره دست خوش 
تغييرات و تحوالت بسيار شده است. براساس همين تغييرات، در تمام دوره ها دوخت و دوز از مهارت  هاي 
تحســين برانگيز بوده است. مديرخانواده كســي است كه بتواند نيازهاي اساســي خانواده را با شرايط و 
امكانات خود بشناســد وبا برنامه ريزي دقيق براي برآوردن آن ها بكوشد و كانون خانواده را حفظ كند. 
هــدف از ارائه ي اين پيمانه ي آموزشــي تالش در جهــت تأمين نيازهاي خانواده اســت. در اين كتاب 
ســعي شده است با آموزش فنون صحيح خياطي، قدمي در جهت خودكفايي نسبي در خانواده برداشته، 
هم چنيــن به هنرجويان كمك شــود تا نقش خــود را در ارتباط با مديريت خانواده بشناســند و نيازهاي 
دوخت و دوز را به شــيوه اي مطلوب برآورند. آموزش مهارت خياطي زماني كارآمد خواهد بود كه با 

حفظ ارزش هاي فردي، در خانواده از لحاظ مادي و معنوي تأثير به سزايي داشته باشد.
      مؤلف



راهنماي استفاده از پودمان

ازآن جــا كــه دخترانِ امروز، مــادران فرداي جامعه خواهند بود، به  دســت آوردن مهارت هــاي الزم در زمينه ي 
مديريت و برنامه ريزي خانواده  براي داشــتن خانواده ي ســالم و توسعه ي اجتماعي و اقتصادي كشور نقش به  سزايي 
دارد. از ايــن  رو، رشــته ي مهارتي “ مديريت و برنامه ريزِي خانواده ” در شــاخه ي كاردانش بــا افزايش توانمندِي 
دختران درخصوص برنامه ريزي امورخانواده، خوداشــتغالي و تأســيس كارگاه هاي خانگي، افزايش خوداتكايي و 

اعتماد به نفس و ارتقاي سطح سالمت خانواده، از اهميت خاصي برخوردار است.
“مديريت و برنامه ريزي امورخانواده”، “مهارت هاي سالم زيستن” و “هنر درخانه” سه استاندارد مهارتي اين رشته 

هستند كه براساس مجموعه اي به هم پيوسته از پودمان هاي مهارتي تهيه وتنظيم شده اند. 
مجموعه ي پودمان هاي استاندارد “مديريت و برنامه ريزي امورخانواده”، هنرجو را قادر مي كند براساس نيازهاي 
خانــواده و با توجه به درآمد و شــرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برنامه ريــزي امور خانواده ي خود را برعهده 
گيرد، توازن در دخل و خرج را رعايت كند، ازعهده ي تعليم و تربيت فرزند برآيد، از حقوق خود و خانواده بهره-

مند شود  و روابط سالِم انساني و اخالقي را برقرار سازد.
مجموعه ي پودمان هاي اســتاندارد “مهارت هاي سالم زيســتن” هنرجو را قادر مي كند، مهارت هاي الزم را براي 
تأمين ســالمت خانواده در زمينه هاي مختلف بهداشتي مانند بهداشت فردي، بهداشت محيط، بهداشت مواد غذايي، 
بهداشــت رواني، نظام عرضه ي خدمات بهداشــتي و درماني، بهداشــت مادر وكودك، بهداشــت بلوغ، بهداشت 
ســالمندان، كمك هاي اوليه، حوادث خانگي، شناســايي برخي بيماري ها، مراقبت از بيماران و آموزش بهداشــت 

درمحيط خانه و خانواده به  كار بندد.
مجموعه ي پودمان هاي استاندارد “هنر درخانه”، هنرجو را قادر مي كند مهارت هاي آشپزي، شيريني پزي، پذيرايي 
از ميهمان ، خياطي، گلدوزي، بافتني، گل ســازي، آراستگي شخصي، چيدمان وسايل منزل، كاربرد و  نگه داري لوازم 

خانگي و پرورش گل  و گياه را در منزل به  كار بندد.
توصيه مي شــود براي اســتفاده از پودمان هاي مهارتي به منظور اجراي مطلوب آموزش ها به نكته هاي زير توجه 

كنيد:
با مطالعه ي هدف كلي، فهرست وسايل و تجهيزات موردنياز، جدول زمان بندي و مهارت هاي پيش نياز برنامه ي 



آموزشي خود را تنظيم كنيد.
 پيش آزمون هاي ابتداي هر واحد كار را بررســي كنيد. اين كار اطالعات و مهارت هاي ورودي را ارزيابي و 

براي شروع برنامه ي  آموزشي انگيزه و تمركز بيش تري ايجاد مي كند.
 به انتظارهاي آموزشي هر واحد كار با مطالعه ي دقيق هدف هاي رفتاري توجه كنيد.

 محتواي آموزشــي هر واحد كار براساس روش هاي فعال ياددهي - يادگيري تدوين شده و شامل پرسش هاي 
انگيزشــي، فعاليت هاي عملي، مباحث نظري، جدول ها، نمودارها و تصاوير مرتبط با موضوع اســت كه با توجه به 

هدف هاي رفتاري تدوين شده است.
 به منظور افزايش بازدهي آموزشي توصيه مي شود، كارهاي عملي فردي و  گروهي را  دركنار مطالعه ي مطالب 

نظري انجام  دهيد. اين فعاليت هاي عملي شامل بازديد، تحقيق، تمرين عملي و ... است.
 در هر واحد كار مطالبي تحت عنوان “بيش ــتر بدانيد” گنجانده شــده كه مطالعه ي آن صرفاً براي كسب اطالع 

بيشتر توصيه مي شود و جزء برنامه ي آموزشي نيست.
 در هــر واحــد كار، نكته هايي با اهميِت بيشــتر با عنــوان “توجه”، “ نكته” و “آيا مي دانيد” طراحي شــده كه 

نشان دهنده ي تأكيد بر اهميت مطلب است.
 در پايان هر واحد كار، چكيده ي واحد كار، آزمون هاي پاياني نظري و عملي براي ارزش يابي بخش هاي نظري 

و عملي مطرح شده است.
 پاســخ نامه ي پيش آزمون و آزمون پاياني نظري هر واحد كار در بخش پيوســت ها آمده است. توصيه مي شود 
به منظور ارزيابي ميزان يادگيري محتواي هر واحد كار ابتدا به پرسش ها پاسخ دهيد، بعد به پاسخ نامه مراجعه كنيد. 
چنان چه پاســخ دهي شــما به  آزمون پاياني رضايت بخش نبود، پيش از    آغاز واحد كار بعدي مجدداً آن را مطالعه 

 كنيد.
 در بخش پيوســت ها پس از معرفي منابع مؤلف يا مؤلفان، بخش ديگري نيز با عنوان “براي مطالعه ي بيش ــتر” 
آمده اســت. در اين بخش كتاب ها، نرم افزارها و پايگاه هاي اينترنتي كه به يادگيري بيش ــتر هنرجو كمك مي كند، 

معرفي شده است. چنان چه اين منابع براي هر واحد كار متفاوت باشد، در پايان آن واحد ذكر مي شود. 
اميدواريــم كــه هنرجويان عزيز در به  دســت آوردن مهارت هاي الزم عالقه مندانه بكوشــند تــا مادراني آگاه، 

خانواده   اي سالم و صاحب فرزندانى تندرست شوند.



هدف كلى:
هدف از ارائه ي اين پودمان، آموزش هنر خياطي و دوخت 
و دوز و نيز روش نگه داري، شسـت و شـو، و لكه بري از روي 

بعضي از پارچه ها در خانواده است.



واحد كار اول
وسايل مورد نياز در هنر خياطي
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فعاليت عملى 4فعاليت عملى 3فعاليت عملى 2فعاليت عملى 1نام تجهيزاترديف
×××قيچى ساده1
×قيچى كوچك2
×قيچى برش پارچه (ضخيم)3
×قيچى زيگزاگ4
×كاتر مخصوص برش پارچه5
××بشكاف6
××خط كش7
×گونيا8
×پيستوله9
×خط كش موازنه10
×رولت11
×كاربن مخصوص خياطى12
××گچ خياطى (مِل)13
××سنجاق14
××سوزن15
××سوزن نخ كن16
××انگشتانه17
××نخ قرقره18
××اليى19
××اتو20
×كش قيطانى21
×نخ كوك22
×ميز اتو23

فهرست تجهيزات و مواد مصرفى



هنر در خانه جلد (2)
وسايل مورد نياز در هنر خياطى

16

 هدف  هاي  رفتاري
انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:

1ـ وسايل مورد نياز خياطي را نام ببرد.
2ـ انواع وسايل اندازه گيري را نام ببرد و كاربرد هر يك را توضيح دهد.

3ـ وسايل برش را نام ببرد و كاربرد هر يك را شرح دهد.
4ـ انواع وسايل عالمت گذاري را در خياطي نام ببرد.

5ـ از وسايل و ابزار دوخت و دوز در خياطي استفاده كند.
6ـ انواع نخ را در خياطي نام ببرد و كاربرد هر يك راتوضيح دهد.

7ـ اتو و ميز اتو و كاربرد آن را توضيح دهد.
8 ـ اليي و كاربرد آن در خياطي را شرح دهد.

 پيش آزمون واحد كار اول
1ـ كاربرد قيچي زيگزاگ را در خياطي توضيح دهيد؟

2- كدام گزينه نشان دهنده ي كاربرد خط كش موازنه در خياطي است؟
د) هر سه گزينه ج) عالمت گذاري جادكمه   ب) رسم خط راه   الف) قرينه كردن پنس ها 

3ـ در چه نوع پارچه اي از قرقره ي نايلوني مي توان استفاده كرد.
ب) الياف مصنوعي الف) الياف طبيعي 

4ـ مشخصات نخ كوك را توضيح دهيد؟
5ـ انواع وسايل عالمت گذار ي را در خياطي نام ببريد؟

6ـ انواع وسايل اندازه گيري را نام ببريد؟
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مقدمه
اولين قدم در هر كار فراهم كردن ابزار كار مناسب و 
آشنايي با كاربرد صحيح آن هاست. در اين صورت، كار 
سريع تر و راحت تر انجام مي پذيرد. داشتن محيطي تميز و 
دل نشــين هنگام دوخت ودوز باعث مي شود كه فرد كار 
دل خواه خود را با دقت و سرعت به نتيجه برساند. وسايل 
خياطي بايد داراي مكاني مناســب و مرتبط باشــد، تا از 
ريخت و پاش و شــلوغي و گم شدن آن ها جلوگيري 
شــود. بنابراين، داشتن جعبه اي مناسب براي نگه داري 

وسايل دوخت و دوز در هر خانه الزم است.
ــايل  ــتفاده از وس ــوه ي  اس ــزاركار و نح 1-  اب

خياطي:
1-1 وسايل برش

1-1-1 قيچي: يكــي از ابزارهاي خياطي كه به طور 
مداوم مورد اســتفاده قرار مي گيرد قيچي اســت. به همين 

سبب بايد هنگام خريد آن دقت فراوان كرد. 
از مشــخصه ي قيچــي خوب، داشــتن تيغــه فوالدي 
است كه قابليت تيز كردن داشته  باشد. هنگام خريد براي 
مطمئن شــدن از تيزبودن قيچي بابرش چند تكه پارچه،  با 
ضخامت هاي مختلف، آن را  امتحان كنيد. قيچي را بايد در 
جاي خشك نگه داري كنيد تا زنگ نزند. تيغه هاي قيچي 
بــه كمك پرچ يا پيچ و مهره به يكديگر وصل مي شــود. 
بهترين نوع آن قيچي اي اســت كه تيغه هاي آن به كمك 
پيچ و مهره به يكديگر وصل شده است، زيرا مي توان تيغه 

را براي برش، با ضخامِت پارچه، تنظيم كرد.
يـاد آوري: هيــچ گاه قيچي را بــا تيغه هاي باز به 
طــرف ديگــري نگيريد. هميشــه بعــد از كار، تيغه ها 
را ببنديد، ســپس قيچــي رادر جــاي مخصوص خود 
بگذاريد. هيچ گاه با قيچــي مخصوص پارچه كاغذ را 
نبريد، زيرا قيچي ُكند مي  شود. هميشه براي برش كاغذ 

و پارچه از قيچي مخصوص هر يك استفاده كنيد.

قيچي انواعي مختلف دارد.
الـف)  قيچي سـاده:  طراحي و شــكل اين قيچي 

صاف و حلقه  هاي دسته ي آن هم اندازه است.
معموالً اين نوع قيچي  پشت و رو ندارند و دو طرف  آن 

شبيه يكديگر است.  (شكل1-1)

شكل 1-1

ب) قيچـي كوچك:كاربرد اين قيچي در برش 
تكه  هــاي كوچك يا شــكافتن درزهــا و دوخت هاي 

ظريف است. اين قيچي به دو شكل است. 
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اگر قيچــي داراي تيغه بــا نوك گرد باشــد براي 
شكافتن درزها به كاربرده مي شود. چنان چه داراي تيغه 
با نوك تيز و برنده باشد براي بازكردن جادكمه و برش 

برودري1 هاي مختلف به كار مي رود. (شكل1-2)

شكل 1-2

ج) قيچـي بـرش پارچه هاي ضخيم: شــكل 
ظاهري ايــن قيچي با قيچي هاي ديگــر كمي متفاوت 
اســت. باالتر ازجاي اتصال دو تيغه ي اين قيچي كمي 
خميدگي وجود دارد.اين خميدگي باعث مي شود. كه 
تيغه هاي قيچي هنگام برش كامالً  روي ميز قرار گيرد. 
چنان چــه قيچي اين خميدگي را نداشــته باشــد برش 
مشــكل خواهد بود. حلقه هاي قيچــي يكي بزرگ تر 
از ديگري اســت. در حلقه ي كوچك قيچي انگشــت 
شست و در حلقه ي بزرگ آن انگشت هاي دوم و سوم 
دســت قرار مي گيــرد. امروزه براي افراد چپ دســت 
قيچي مخصوصي ســاخته اند كه مي توانند به راحتي از 

آن استفاده كنند. (شكل 1-3)

١ـ  نوعي سوزن دوزي است كه به شكل هاي مختلف و زيبا روي 
پارچه مي دوزند و سپس فضاي مابين دوخت ها را با قيچي برش 

مي زنند و خالي مي كنند.

شكل 1-3

د) قيچـي زيگـزاگ: لبه ي اين قيچي به شــكل 
زيگزاگ اســت و بــراي برش پارچه هايــي كه هنگام 
برش ســريع ريــش ريش مي شــوند بــه كار مي رود. 
كاربــرد ديگر آن تميزكردن جــاي درزها در دوخت 

است. (شكل1-4)

(شكل 1-4)

هـ) كاتر مخصوص برش پارچه: اين وسيله يك 
دسته با تيغه اي گرد دارد (تقريباً شبيه رولت) و بيش تر براي 
پارچه  هايي كه به دقت زياد نياز دارد به كار برده مي شــود. 
مثــل برش پارچه براي تكه دوزي – چهل تكه. برش با اين 
وسيله باعث مي شــود كه پارچه صاف وبدون ريش شدن 

برش بخورد. (شكل 1-5)

(شكل 1-5)
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و) بشـكاف1:  كاربرد بشــكاف در خياطي بســيار 
است. گاهي براي شكافتن درزهاو زماني براي بازكردن  
جادكمــه  از آن اســتفاده مي كنند. هنگام    اســتفاده  از 
بشــكاف بايد دقت كرد. وگرنه امكان دارد باعث سوراخ 
شدن پارچه شــود. دقت كنيد، پس  از استفاده از بشكاف 
سرپوش آن را بگذاريد، سپس آن را درجايگاه  اصلي  خود 

قرار دهيد.   (شكل 1-6)

شكل 1-6

 فعاليت عملي 1
بــه كمك تجهيزاتــي كه كار با آن هــا را آموزش 
ديده ايــد، تمرين كنيد، از جملــه تيغه هاي قيچي را از 

نظر برش امتحان نماييد.

2-1وسايل اندازه گيري
1-2-1 متر خياطي: وسيله اي است براي اندازه گيري 
كه در مراحل مختلف (اندازه گيري  پارچه، اندام  و…) 
به كار گرفته مي شــود. اين وســيله روكش مشــمع يا 

1ـ بشكاف: شكافنده، شكاف دهنده

پالستيكي دارد و به سبب  انعطاف پذيري و نرمي براي 
 اندازه گيري مناسب است. طول  آن150 سانتي متراست. 
دريك روي آن هــر10 ســانتي متر يك  رنگ و روي 
ديگر رنگ ديگري دارد.پس از هر بار اســتفاده متر را 

جمع كنيد و در جايگاه خود قرار دهيد. (شكل 1-7)

شكل 1-7

 توجه!
هر متر 100 ســانتي متر و هر سانتي متر 10 ميلي متر 
است. در ترسيم الگو، اندازه ها حتي يك ميلي متر هم 

بايد محاسبه و ترسيم شود.

2-2-1 خط كش: اين وســيله در اندازه  هاي كوتاه 
به طول 20-15 ســانتي متر تا طول يك مترازجنس هاي 
مختلف (چوبي،  فلزي  و پالســتيكي) ســاخته  مي شود. 
كاربرداين خط كش در ترسيم الگواست. خط كش بايد 
مدرج و لبه ي آن صاف باشــد تاهنگام ترسيم،  خطوط 
 (T)صاف رسم  شود. از خط كش هايي كه به شكل تي
ســاخته مي شــوند، براي ترســيم  خطوط عمود و طول 
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كادر الگو اســتفاده  مي كنند. بايد مراقب بود كه لبه ي 
خط كش با جايي برخورد نداشته باشد، و گرنه تا لبه ي 

آن آسيب مي بيند و ناصاف مي شود. (شكل 1-8)

(شكل 1-8)

3-2-1گونيا: از اين وســيله براي گونياكردن   زاويه 
در ترســيم الگوها اســتفاده  مي كنيم در رســم خطوط 

كوتاه كاربرد بهتري دارد. (شكل 1-9)

(شكل` 1-9)

4-2-1 پيستوله1: نوعي ديگراز خط كش است كه 
در خياطي براي طراحي خطــوط منحني، مثل حلقه ي 
گردن، حلقه ي آســتين يا خط كمــر، مي توانيم ازآن 
اســتفاده  كنيم. پيستوله در سه اندازه ي بزرگ، متوسط 

و كوچك در بازار موجود است. (شكل 1-10)

شكل 1-10

5-2-1 خط كش موازنه: در وســط اين خط كش، 
وكاربــرد آن در  درجــه اي متحــرك تعبيــه شــده  
اندازه گيري و قرينه كردن پنس ها، خط راه و جا دكمه 

است. (شكل 1-11)

شكل 1-11

3-1  وسايل عالمت گذاري
از اين وســايل براي تسهيل كار استفاده مي كنند. با 

منحني هاي  ترسيم  براي  كه  است  كش  خط  نوعي  پيستوله  ١ـ 
.(pistolet) .نامنظم به كار مي رود
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توجه به نوع پارچه، نوع رنگ، جنس و ضخامت، اين 
وسايل را مي توان تغيير داد.

1-3-1 رولت: رولت  وســيله اي براي ردگذاري و 
انتقال طــرح روي پارچه  يا كاغذ اســت و دندانه هاي  
مختلف (تيز، بلند، كند، كوتاه و يا بدون دندانه) است 
و هنگاِم استفاده ازآن بايد دقت كرد. با رولت و كاربن 

مي توان  روي پارچه ردگذاري كرد. (شكل 1-12) 

شكل 1-12

2-3-1 كاربن مخصوص خياطي: كاربن مخصوص 
خياطي در رنگ هاي مختلف عرضه مي شــود. با توجه 
بــه رنگ پارچه، نزديك ترين رنگ كاربن به پارچه را 
انتخاب كنيد و قبل از شــروع به كار الزم است كاربن 
را روي تكــه اي از پارچه امتحــان كنيد و از هماهنگي 
آن با پارچه مطمئن شــويد، زيرا گاهــي اثر كاربن از 
روي پارچــه محو نمي شــود وروي لبــاس لك ايجاد 

مي كند. (شكل 1-13)

شكل 1-13

3-3-1 گــچ  خياطي (مِل): مِــل نوعي گچ خياطي 
است كه براي رســم خطوط  يا هرنوع عالمت گذاري 
روي پارچه به كار مي رود. مِل به شــكل هاي مختلف 
يافــت مي شــود. معمولي تريــن آن به شــكل ورقه ي 
سه گوش يا مربع است. گاهي مل را مي توان به صورت 

مداد تهيه كرد.
اســتفاده از اين  وســيله  براي  عالمت گذاري باعث 
مي شــودكه كار ســريع تر و راحت تر صــورت پذيرد. 
چنان چه عالمتي اشــتباه گذاشته شــود مي توان با برس 
مخصوص، كه در تِه مداد نصب شــده است. به راحتي 

خطوط را از روي پارچه پاك كرد. (شكل 1-14)

شكل 1-14  

4-1  وسايل دوخت:
هنرخياطي از هنرهاي ظريف اســت.به همين سبب 
بايــد در انتخــاِب ابزار مناســب آن دقت كــرد. ابزار 

نامناسب عيوبي غيرقابل رفع در لباس ايجاد مي كند. 
1-4-1 سنجاق (سوزن ته گرد): بيش ترين وسيله ي 
مورد اســتفاده ي خياطي ســنجاق اســت. بهترين نوع 
ســنجاق بايد بلند و نوك تيز و داراي انتهايي برجسته 
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(از جمله با مرواريد رنگي)  يا به شــكل مستطيل باشد. 
كار با اين نوع سنجاق ها راحت تر است. (شكل 1-15)

(شكل 1-15)

 هيچ گاه از سنجاق هاي كوتاه و كند استفاده نكنيد. 
بعد از استفاده ســنجاق ها را در جاسنجاقي مخصوص 

قرار دهيد. 
2-4-1سوزن: دوخت هر پارچه به سوزن مخصوص 
خود نياز دارد و به همين سبب سوزن خياطي انواع مختلفي 
دارد كه هر يك بــراي دوخت پارچه ي به خصوصي به 
كار مــي رود. ســوزن باريك با نوك تيز و ســوراخ ريز 
براي دوخت پارچه هاي لطيف و ســوزن هاي درشــت با 
سوراخ بزرگ و ضخامت بيش تر براي پارچه هاي ضخيم 

توصيه مي شود. 
 توجه!

 هميشه نخ را ازته سوزن خارج كنيد و در جاسوزني 
قرار دهيد تا نخ ها به هم نپيچد و گره نخورد.

3-4-1سوزن نخ كن: سوزن نخ كن وسيله ي مناسبي 

است براي عبور دادن نخ از داخل سوراخ سوزن، با اين 
وسيله به راحتي سوزن دست يا سوزن چرخ را مي توان 
نخ كرد. براي اين كار كافي اســت كه ســوزن  نخ كن 
را از داخل ســوراخ سوزن عبور دهيد، سپس نخ را در 

حلقه ي سوزن نخ كن وارد كنيد. 
ســپس، حلقه ي ســوزن نخ كن را با نخ از سوراخ 

سوزن خارج نماييد. (شكل 1-17)

(شكل 1-17) 

4-4-1 انگشــتانه: انگشــتانه معموالً از جنس فلز يا 
پالستيك است و هنگاِم دوخت و دوز با سوزن دستي 
كاربرد دارد. نــوع فلزي آ ن اگر زنگ نزند مرغوب تر 
است. استفاده از انگشتانه باعث سرعت در كار مي شود 
و هم چنين نوك انگشت از خراشيده شدن به واسطه ي 
ســوزن محفوظ مي ماند. بهتر است فرد، هنگام دوخت 

به استفاده از اين وسيله عادت كند. (شكل 1-18)

(شكل 1-18)
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5-1انواع نخ دوخت
نــخ هماننِد پارچه از نظــر جنس، ضخامت و رنگ 
از تنوع فراوان برخوردار اســت. هنگام خريد براي هر 
نوع پارچه بايد نخي متناسب با آن و در صورت امكان 
هم جنس بــا آن تهيه كرد. هم چنين بايــد رنگ قرقره  
را كمــي پررنگ تر از رنگ پارچــه انتخاب كرد. زيرا 
رنگ نخ قرقره پس از بازشــدن كم   رنگ تر از آن چه 

روي قرقره پيچيده شده به نظر خواهد رسيد. 
انواع مختلف نخ هاي دوخت عبارت انداز: قرقره ي 
نخي مرســريزه، قرقره ي ابريشــمي، قرقره ي نايلوني، 
كش قيطاني، عمامه ي نخي، نخ گل دوزي، ابريشــمي 

تابيده و نتابيده،  نخ كوك.
1-5-1 قرقره ي نخي مرســريزه: ايــن نوع قرقره ها 
داراي نخ تابيده اســت و بيش تريــن مصرف را دركار 

دوخت دارد.(شكل 1-19)

(شكل 1-19)

2-5-1 قرقــره ي ابريشــمي: از اين نــوع نخ براي 
دوخت انواع پارچه هاي پشــمي و ابريشــمي اســتفاده 
مي كنند. اين نخ هنگاِم دوخــت به خوبي روي پارچه 
مي خوابــد و درآن گــره نمي افتد و به ســبب ظرافت 
نخ، اثر آن روي گــره پارچه باقي نمي ماند. پس روي 
پيلي هــا را مي تــوان با اين نخ،كــوك زد و اتو كرد و 
سپس كوك را شــكافت.اثري از دوخت روي پارچه 

باقي نخواهد ماند. (شكل 1-20)

(شكل 1-20)

3-5-1 قرقــره ي نايلونــي: از اين نــوع قرقره  براي  
دوخــت پارچه هايــي كــه  داراي  اليــاف  مصنوعي  اند 

استفاده  مي كنند ، (شكل1-21) 

(شكل 1-21)
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اليــاف نايلونــي در تمــاس با اتو ذوب مي شــوند. 
بنابرايــن، هيچ گاه  از قرقــره ي نايلوني بــراي دوخت 
پارچه هاي پشمي و نخي استفاده نكنيد. زيرا در تماس 

با اتوي داغ ذوب خواهد شد.
4-5-1 كــش قيطانــي باريــك: كــش قيطاني با 
ضخامت هــاي مختلــف و گاهي با ضخامت رشــته ي 
قرقــره ي نخــي، خيلي ظريــف بافته مي شــود. از اين 
نخ بــراي چين كش كــردن پارچه اســتفاده مي كنند. 
همان طور كــه از نامش پيداســت، خاصيت ارتجاعي 
دارد براي دوخت آن را به دور ماســوره بپيچيد و پيچ 
روي ماسوره را كمي شل كنيد و به پارچه بدوزيد. به اين 
ترتيب، پس از چرخ كــردن، كش قيطاني در زير پارچه 

قرار مي گيرد(شكل 1-22)

شكل 1-22

5-5-1 نــِخ كــوك: هنگام خريد نــخ كوك هم 
بايد دقت كرد. اين نوع نخ بايد فاقد آهارباشــد، تاب 
كمي داشته باشد و ضخامت آن نيز متوسط باشد. سطح نخ بايد 
يك دست و با يك ضخامت و فاقدگره باشد.(شكل1-23) 

شكل 1-23

 فعاليت عملي 2
هنرجويان به چند گروه تقســيم شــوند و هر گروه 
نحوه ي استفاده از وسايل مورد نياز خياطي را بررسي و 

كار با آن را تمرين كنند.

آيا مي دانيد در خياطي چه نخي بيش ترين مصرف 
را دارد؟
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6-1  اليي
اليي وسيله اي است كه در خياطي براي جلوگيري 
از تغيير فرم در قســمت هايي از لباس، مثل يقه، كمر، 
مچ، سجاف و… به كار مي رود. اين اليي ها عبارت اند 

از:
الـف) اليِي پارچه اي: اين اليــي از پارچه هاي 
نخي لطيف و نازك اســت كه يك طرف آن كامًال با 
چســب پوشانده شده اســت. اين اليي به كمك اتو به 
پارچه چســبانده مي شــود. اين عمل باعث مي شود كه 
پارچه  آهاردار و صاف شود. گاهي به سبب آب رفِت 
پارچه، اليِي آن را در آب مي گذارند وسپس به پارچه 

مي چسبانند. (شكل 1-24)

شكل 1-24

در حــال حاضر اليي هاي بســيار ظريفــي دربازار 
عرضه مي شــود  كه به اليِي حريري معروف اســت و 

بسيار كاربرددارد.
ب) اليي كاغذي: شكل  ظاهري  اين  اليي تقريباً 
شبيه  كاغذ اســت و در ضخامت هاي مختلف در بازار 

موجود است. (شكل 1-25)

(شكل 1-25)

ج) اليـيِ مويـي: اين اليي نيز پارچه اي اســت 
فقط داخل بافِت اين اليي كمي موي اسب به كار رفته 
است. گاهي نيز از موهاي مصنوعي به جاي موي اسب 
استفاده مي كنند. اين اليي دركت و پالتوكاربرد دارد.

د) زانفيكـس: اليي ديگري به صــورت متري يا 
نوار يك ســانتي يا دوســانتي در بازار موجود اســت 
كه از هــر دو طرف به پارچه مي چســبد و كاربرد آن 
بيش تر در لبه ي پايين دامن، آستين، شلوار و… است.

(شكل1-26)

(شكل 1-26)
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 فعاليت عملي 3
نمونه اي ازانواع اليي هــا را تهيه و كار بردآن ها را 

تمرين كنيد.

7-1 اتو
اتو وســيله اي اســت كه براي برطرف كردن چين 
و چــروك لباس بــه كار مي رود. هم چنيــن مهم ترين 
ابزاري است كه هنگام دوخت از آن استفاده مي كنندو 

به لباس و دوخت آن جلوه ي خاصي مي دهد.
1-7-1 انــواع اتو: اتوي زغالي، اتوي برقي ســاده، 

اتوي بخار و اتوي پرس خانگي.
الف) اتوي زغالي: يكي از اتوهاي اوليه اســت 
كه ديگر مورد اســتفاده ندارد. اين اتو به كمك آتش 

زغال گرم مي شود. (شكل 1-27)

شكل1-27

ب) اتوي برقِي سـاده: اين نوع اتو، كه برقي و 
بدون بخار اســت، درجه اي دارد كه مي توان، با توجه 
بــه جنس پارچه، گرماي اتو را باآن كنترل و ســپس با 

اطمينان اتوكشي كرد. 
ج) اتوي بخار: اين نوع اتو داراي يك محفظه ى 
آب است. كف آن نيز مشبك و از جنس هاي مختلف 
ساخته شده است. با اين اتو چين و چروك لباس كامًال 

برطرف مي شود. (شكل 1-28)

(شكل 1-28)

د) اتو پرس: عالوه بر اتوپرس هاى بزرگ، كه در 
اتوكشى هاست، اتوپرس هايي نيزدراندازه هاى كوچك 
طراحي شــده كه در منازل از آن استفاده مى كنند و به 
كمك آن خيلى آسان و به سرعت مي توان لباس را به 

بهترين وجه اتو كرد. (شكل1-29)

(شكل 1-29)

8-1جالباسي
پس از اتوكشــي بايد لباس رابه كمك رخت آويز 
به جالباسي آويزان كرد تا لباس دوباره چروك نشود.
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9-1 وسايل اتوكشي:
مهم تريــن  وســايل عبــارت انداز:ميز اتــو، ژانت، 

دستمال اتوكشي و جالباسي.
1-9-1 ميزاتو: در اندازه هــاي مختلف، با پايه هاي 
كوتــاه و بلند و قابل تغيير و تنظيم بــا قِد فرد، در بازار 
موجود است. (شكل 30-1) روي ميز اتو را بايد هميشه 
با پارچه ي نخي و سفيد و ضخيم بپوشانيم تا روكش آن 
تميز بماند. پس از چند بار اســتفاده، روكش را بشوييد 
و مجدداً مورد استفاده قرار دهيد. همچنين، براي راحتي 
در كار مي توانيد پارچه را به شكل روي ميز ولي بزرگ تر 
از آن بــرش بزنيــد و به دور آن را يــك كش بدوزيد تا 

روميزي به صورت قالب و صاف روي ميز قرار گيرد. 

شكل 1-30
 توجه!

چنان چــه ميــزي براي اتوكشــي در منــزل نداريد 
مي توانيد از هر ميز ديگري جهت اتوكشــي اســتفاده 
كنيــد. روي ميــز را بــا دواليه پتوي ضخيم بپوشــانيد 
و روي آن پارچه ي ســفيد نخي پهــن كنيد. پارچه را 

طوري روي پتو پهن و وصل كنيد كه محكم روي پتو 
قرار گيرد تا پارچه، هنگام اتوكردن، جمع نشود.

2-9-1 ژانت: ميز كوچكي با پايه ي كوتاه اســت كه 
براي اتو كردن آســتين، مچ، شــانه و يقــه ي لباس به كار 

مي رود.  (شكل 1-31) 

شكل 1-31

3-9-1 بالشــتك هاي اتو: اين نوع بالشــتك ها نيز 
براي اتوكردن قسمت هاي مختلف شانه، سينه، حلقه ي 
آســتين و قســمت هاي مختلف لباس، كه انحنا دارند، 

مورد استفاده قرار مي گيرد. (شكل 1-32)

شكل 1-32
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4-9-1 پارچه ي مخصوص اتوكشي: هميشه جهت 
اتوكشي يك پارچه براي انداختن روي لباس نياز است. 
بايد اين پارچه نخي، بدون پرزدهي و ظريف باشــد مانند 

پارچه ي چلوار و كتان ظريف. (شكل 1-34)

شكل 1-34

 هيچ گاه اتو را بدون دســتمال روي لباس قرار ندهيد، 
زيرا امكان دارد لباس شــما بر اثر اتوكشي مستقيم، برق 

بيفتد يا بر اثر بي احتياطي دچار حادثه  گردد.
آيا مي دانيد چرا بايد هنگام اتوكشي از دستمال اتو 

استفاده نمود؟

فعاليت عملي 4
هر گروه از هنرجويان روكــش يك ميز اتو را در 

كارگاه تعويض و جهت استفاده آماده كنند.

 بيش تر بدانيد
       چند نكته ي مهم در خياطي:

1. در خانــه هرگــز با لباس منــزل به خياطــي اقدام 
نكنيد. توصيه مي شود لباس كار به تن كنيد يا از پيش بند 

مخصوص اســتفاده نماييد، زيرا پــرز پارچه براثر برش و 
دوخت به روي لباس مي چســبد و جداسازي آن مشكل 

خواهد بود.
2. در خانــه محــل مخصوصي را جهــت دوخت 
درنظر بگيريد، به طوري كه كف محل از كف پوش، 
سنگ يا سراميك پوشــانده شود تا جمع آوري سوزن 
كاغذ و پارچه به آســاني صورت گيــرد. چنان چه در 
مكاني كه خياطي مي كنيــد فاقد كف پوش مخصوص 
مى باشــد، مستقيم روي فرش و قالي خياطي نكنيد. تأكيد 
مي شود يك زيرانداز بزرگ و ضخيم زير چرخ پهن كنيد 

تا جمع آوري وسايل براحتي صورت پذيرد. 
3. محل خياطــي بايد از نور كافي برخوردار باشــد، 
با توجــه به اين كه چرخ هاي خانگي به المپ روشــنايي 
مجهزنــد ولي احتمال دارد در زماني كــه دوخت و دوز 
انجام مي دهيد نور كافي نباشد. پس سعي كنيد در آن زمان 
از نور غيرمستقيم، كه صفحه كار را به خوبي روشن كند، 

استفاده كنيد. 
4. قبل از شروع به خياطي، وسايل مورد نياز خياطي 

را فراهم نمائيد.
5. مرتب بودن و داشتن نظم وانضباط باعث مي گردد 
هنــگام دوخت، محيط كاري تميز و دل نشــين داشــته 

باشيد.
6. الزم اســت وســايل خياطي با مكاني مناســب و 
مرتبط داشته باشد. بنابراين، بهتر است وسايل خياطى در 
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جعبه اى مناسب نگه داري شود. 
7. بلندي ميززير چرخ بايدبه اندازه اى باشد كه تسلط 
كامل به كار و چرخ داشته باشيد. هيچ گاه پشت چرخ به 

حالت خميده ننشينيد. 
8. هيچ گاه سنجاق و سوزن را در دهان و زيردندانهاي 
خود نگذاريد يا روي لباس نزنيد، زيرا امكان دارد براثر 

عطسه يا حرف زدن اتفاقى ناگوارپيش آيد.
9. هنــگام دوخــت، نــخ را خيلــي بلنــد نگيريــد. 

ضمنا"مواظب اطراف خود نيز باشيد.

چكيده

روش اســتفاده از وســايل خياطــي را آموختيد. 
هم چنين، با قيچي هاي مختلــف برش پارچه و كاغذ 
و وســايل اندازه گيري و عاليم نشانه گذاري، نخ هاي 
مورد نياز در خياطي، وسايل اتوكشي و به كارگيري 
اليــي در خياطــي و در نهايت به كارگيــري نظم و 

انضباط هنگام دوخت، آشنا شديد.

 آزمون پاياني نظري واحد كار اول
1- كاربــرد قيچــي زيگــزاگ را در خياطي توضيح 

دهيد؟
2- براى قرينه كردن ساسون ها در الگو از چه وسيله اي 

مي توان استفاده كرد؟
3- دو نمونه از وسايل اندازه گيري را نام ببريد؟

4- كــدام قيچــي، باالتــر از اتصــال دو تيغــه، كمي 
خميدگي دارد؟

5- دو نمونــه از كاربــرد بشــكاف را در خياطــي نام 
ببريد؟

6- از چه نوع خط كشي براى رسم خطوط منحني در 
الگو مي توان استفاده كرد؟

7- از قرقره ي ابريشمي در دوخت چه نوع پارچه هايي 
مي توان استفاده كرد؟

8- كاربرد خط كش موازنه را شرح دهيد؟
9- انواع اليي را در خياطي نام ببريد؟
10- وسايل اند ازه گيري را نام ببريد؟

 آزمون پاياني عملي واحد كار اول
1- هنگام اتوكشي وسايل مورد نياز را آماده كنيد.

2- كار با اتوپرس و اتوبخار را تمرين كنيد.



واحد كار دوم
چگونگى كار با چرخ خياطى نگه دارى و رفع 

عيوب اوليه ى آن
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فهرست تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز

فعاليت عملى 3فعاليت عملى 2فعاليت عملى 1وسايل و تجهيزاترديف
×××چرخ خياطى1
×××پايه ها و لوازم جانبى چرخ2
×چرخ راسته دوز3
×چرخ سردوز4
××نخ مخصوص چرخ5
×نخ مخصوص چرخ سردوز6
×××سوزن7
×××پارچه8
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1-2 مقدمه
امروزه ماشــين هاي مختلف دوخت در بازار بسيار 
اســت. در توليدي هاي بزرِگ پوشاك، هر قسمت از 

كار دوخت يك لبــاس را با چرخ مربوط به آن انجام 
مي دهند. به كارگيري اين چرخ ها باعث مي شــود كه 
كار تميزترو ســريع تر انجام پذيرد، ولي استفاده از اين 

 هدف  هاي  رفتاري
انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:

1ـ انواع چرخ خياطي را نام ببرد.
2ـ كاربرد چرخ هاي ذكر شده را توضيح دهد.

3ـ نحوه ى نخ كشــي چرخ، پركردن ماسوره، جا انداختن ماكوماسوره، تعويض سوزن، تنظيم بخيه، باز و بسته 
كردن صفحه ى سوزن و روش روغن كاري چرخ را انجام دهد.

3ـ چرخ خياطى را راه اندازي كند.
4ـ عيوب اوليه ى راه اندازي چرخ را رفع كند.

5ـ هنگام كار با چرخ نكته هاى ايمني را رعايت كند.

 پيش آزمون واحد كار دوم
1ـ روش نخ كشي چرخ خياطي را انجام دهيد.

2ـ روش نخ كشي چرخ سردوز(اورالك) را انجام دهيد.
3ـ ماشين هاي دوخت به چند دسته تقسيم مي شوند.

ب ) سه الف ) دو  
3ـ  قبل ازتميزكردن چرخ خياطي، چه نكته هاي ايمني را بايد رعايت كرد؟توضيح دهيد.

4ـ نخ ماسوره ونخ روي چرخ چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟ 
5ـ كاربرد چرخ ميان دوز را توضيح دهيد؟

6ـ براي دوخت پارچه هاي ظريف، از سوزن شماره ي....... مي توان استفاده كرد؟



هنر در خانه جلد (2)
چگونگى كار با چرخ خياطى نگه دارى و رفع عيوب اوليه ى آن

33

چرخ ها در خانه معمول نيســت و ضرورتي ندارد0 در 
منزل مي تــوان با يك چرخ خانگــي (همه كاره)، كه 

دوخت هاي مختلفي را انجام مي دهد، كار كرد.
در اين واحد كار، شما

تقريباً با انواع چرخ هاي دوخت آشــنا مي شــويد و 
روش بــه كارگيــري و رفع بعضي از عيــوب چرخ را 

آموزش مي بينيد.
2-2 ماشين هاي دوخت

يكي از وسيله هاي ضروري در خانواده هاي امروزي 
ماشــين دوخت اســت. نمونه هاي مختلف ماشين هاي 
دوخت با كاربردهاي مختلف در بازار عرضه مي شود، 

كه براي انتخاب آن ها بايد دقت كافي داشت0.
بــه طور كلي مي توان ماشــين هاي دوخت را به دو 

دسته ي خياطي خانگي و صنعتي تقسيم كرد. 

1-2-2 چرخ هاي خياطي خانگي 
ساده ترين نمونه ي ماشين هاي دوخت، چرخ خياطي 
دســتي و چرخ خياطي پايي است. اين چرخ بادست يا 
با ركاب به حركت درمي آيد و فقط به ســمت جلو يا 
عقب حركت مي كند و براي دوخت هاي ساده كاربرد 
دارد. (شــكل 1-2) اختــراع ايــن نوع چــرخ در زمان 
خود پيشرفت چشــم گيري در صنعت دوخت به شمار 
مي رفت، ولي امروزه به علت درگير شدن هر دو دست 
(هنگام دوخت) و پايين بودن ســرعت عمل، كم تر به 

كار مي رود. امروزه، چرخ هاي اتوماتيك باكارآيي و 
كيفيت مطلوب در بازار فراوان اســت. مشخصه ي اين 

چرخ ها انجام چندكار با يك ماشين دوخت است.

شكل 2-1  
ايــن ماشــين ها كارهايــي مثــل دوخت ســاده ي 
دوخــت  دوزي،  ياپــاك  ســردوزي  گل دوزي، 
 جادكمه،دوخت  دكمه  و دوخت هاي تزييني زيبايي را 

انجام مي دهند. (شكل 2-2)

شكل 2-2

چنان چه درفكر خريد چرخ خياطي هســتيد، انواع 
آن؛  را بشناســيد و بنــا به نياز و امكانــات خود يكي را 

تهيه كنيد.
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2-2-2 چرخ هاي صنعتي (راسته دوز)
سرعت اين چرخ ها باالست و كار با آن ها نياز به مهارت 

دارد. نوع ديگر آن ها چرخ دوسوزنه است (شكل 2-3). 

(شكل2-3)

در چنــد ســال اخير چرخ هــاي راســته دوزي، كه 
چنديــن دوخــت تزييني را انجــام مي دهند، بــه بازار 
عرضه شده اســت. در حال حاضر، با پيشرفت فناوري 
در صنعــت دوخت، بــراي دوخت هر قســمت لباس، 
چرخ مخصوصي طراحي و ساخته شده و مورد استفاده 

است. 
چرخ هاي ديگري نيز مثل چرخ مادگي دوز، چرخ 
ميان دوز، چرخ اورالك يا سردوز و … با كاربردهاي 

مختلف در بازار هست.
3-2-2 چرخ مادگي دوز يا مادگي زن

كاربــرد ايــن چــرخ در دوخت جادكمــه و برش 
اتوماتيك آن است. (شكل 2-4)

شكل 2-4

4-2-2 چرخ ميان دوز
كاربــرد اين چرخ در دوخت زيگزاك در وســط 
كار اســت. مثل دوخت ســجاف يقه يا دوخت لباس 

زير، كه به راحتي انجام مي گيرد. (شكل 2-5)

شكل 2-5

5-2-2 چرخ سردوز يا اورالك
اين چرخ مخصوص تميزدوزي لبه ي كار است، كه 
با توجه به تعــداد نخ،كاربردهاي مختلفي دارد. (چرخ 

سردوز دو نخ،  سه نخ،  چهارنخ و پنج نخ).
ايــن نوع چــرخ در حين ســردوزي، اضافه درز را 
برش مي زند و نوع پنج نخ آن، در كنار سردوزي يك 



هنر در خانه جلد (2)
چگونگى كار با چرخ خياطى نگه دارى و رفع عيوب اوليه ى آن

35

رديف دوخت ساده نيز انجام مي دهد. (شكل 2-6)

(شكل 2-6)

ســردوزي باعث مي شــود كه كار با سرعت عمل 
بيش تري انجام گيرد.

 توجه
هنگام كار با ماشين دوخت هاي پيشرفته (اتوماتيك) 
بايــد دقت فراوان كرد. كار با اين  گونه چرخ ها بســيار 
حساس است  و امكان دارد براثر بي  دقتي از كار بيفتد و 

خراب شود و در نتيجه از طول عمر آن كا سته شود.

3-2 روش راه اندازي و كار با ماشين دوخت: 
امروزه با اســتفاده از نيروي بــرق وطراحي صنعتي 
پيشرفته مدل هاي بسيار كاملي توليد مي شود كه صدها 
كار ويژه و ظريــف را در صنعت دوخت و دوز انجام 
مي دهــد. اكثر مدل هايي كــه در خانواده به كار گرفته 

مي شــود داراي سيستم كار شــبيه به هم اند و طريقه ي 
راه اندازي آن ها تقريباً مشــابه و يك سان است. اما بايد 
دانست كه ماشين دوخت را، با در نظرگرفتن نكته هاي 

اصلي و ايمني آن، چگونه مي توان به كار گرفت.
نكته هاي ايمني

هميشــه قبل از اســتفاده از وســيله اي برقي، بايد از 
اصــول اوليه ي ايمنــي پيروي كنيد. قبل از اســتفاده از 
چرخ خياطي برقي الزم است تمام نكته ها و دستورهاي 

ايمنِي زير را مطالعه كنيد و به ياد بسپاريد.
الف)  هيچ گاه از وسيله ي برقي به جاي يك وسيله ي 
بازي اســتفاده نكنيد. در منزل مراقب كودكاني كه در 

نزديكي چرخ بازي مي كنند، باشيد.
ب) قبل از شــروع بــه كار، دفترچه ي راهنماي چرخ 
خياطــي را مطالعه كنيد و توصيه هــاي آن را دقيقاً به كار 

ببنديد. 
ج) هميشــه قبل از تميزكردن يا تعويض المپ. دو 

شاخه ي سيم چرخ را از پريز برق خارج كنيد.
د) انگشــتان خود را از تمام قســمت هاي متحرك 

چرخ (سوزن،تيغه ي برش و …) دور نگه داريد.
1–3-2  محافظ چرخ خياطي

كليه ي ماشــين هاي دوخت محافظ مناسبي دارند. 
اين محافظ هــا، گاه به صورت جعبه وگاهي برزنتي اند 
و بــا توجه به مدل و كارخانه ي توليد كننده  با يكديگر 

متفاوت اند. (شكل 2-7) 
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(شكل 2-7)

اين پوشــش براي محافظت چرخ خياطي از گرد و 
غبار و دخالت كودكان اســت. در داخِل اين پوشش، 
وسايل جانبي چرخ (از جمله دفترچه ي راهنما) نيز قرار 

دارد.
2–3-2  پدال چرخ

ســيم رابط چرخ و پدال را به چرخ و دو شــاخه ي 
ســيم را به پريز برق وصل كنيد. از پــدال براي تنظيم 
سرعت دوخت اســتفاده كنيد. با فشار آوردن بر روي 
صفحه ي پدال پايي، سرعت دوخت را مي توان كنترل كرد. 

(شكل 2-8)

(شكل 2-8)

3–3–2 كليد روشن و خاموش
چرخ هاي برقي كليدروشن و خاموش دارند. هنگامي 
كه از چرخ استفاده نمي كنيد كليد را روي عالمت خاموش 
بگذاريد و ســيم را نيز از پريز بــرق خارج كنيد. هيچ گاه 
براي خارج كردن دوشــاخه از پريز، آن را از قسمت سيم 

نكشيد. 
4–3–2 ماكو و ماسوره

ماسوره را از جنس هاي مختلِف فلز،پالستيك و شيشه  
مي ســازند. نخ زير دوخت در چرخ، روي ماسوره پيچيده 
مي شــود و چرخ بدون ماســوره، قادر به هيچ نوع دوختي 

نيست.
نخ ماســوره و نــخ روي چــرخ براي دوخــت، بايد 
هم جنس و به يك ضخامت باشند. براي پركردن ماسوره 
حتماً آن را كنترل كنيد و از سالم بودن آن مطمئن شويد.

ماسوره را طوري بر روي ميله ي مخصوص ماسوره پيچ 
قرار دهيد كه خارميله ي ماسوره پيچ در شيار ماسوره قرار 
گيرد. نــخ را در ميله ي مخصوص قرقره قرار دهيد و طبق 
شكل دفترچه ي راهنما، با عبور دادن نخ، آن را دور ماسوره 

بپيچيد.اكنون ماسوره آماده ي پركردن است.
هنگام پيچيدن نخ به دور ماســوره بايد ســوزن چرخ 
حركت نكند. توپي چرخ را بچرخانيد تا سوزن چرخ خارج 
از صفحه ي دوخت و در باالترين وضعيت قرار گيرد. سپس 
توپِي چرخ را طبق شكل به سمت خود بپيچيد تا آزاد شود. 
اين عمل حركت ميله ي سوزن را متوقف مي سازد و هنگام 
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پركردن ماسوره، ديگر پايه ي چرخ حركت نمي كند. انجام 
دادن اين كار براي طول عمر ماشين دوخت الزامي است.

حال ماسوره  آماده ي پركردن است. با فشار بر روي 
پداِل چرخ، ماســوره پرمي شــود و زماني كه ماســوره 

پرشد چرخ به طور خودكار متوقف مي شود.
از درســت پرشدن ماســوره مطمئن شويد. تصوير، 

پرشدِن صحيح ماسوره را نشان مي دهد.

  توجه!
اگر روي ماسوره نخ پيچيده ايد هيچ گاه نخ ديگري 

را روي آن نپيچيد.
نخ را به اندازه ي مصرف درماسوره بپيچيد.

هنگام خارج كردن ماكو و ماسوره ياجاانداختن آن در 
چرخ حتماً  كليد چرخ را در وضعيت خاموش قرار دهيد.

 نحوه ي جاانداختن ماســوره در ماكو: ماكو را در 
دســت چپ نگه داريد و ماســوره را، در حالي كه نخ 
آن در جهِت عقربه هاي ساعت قرار دارد، در ماكو جا 
بيندازيد. نخ را خالف جهت گردش عقربه هاي ساعت 
به سمت شــيار روي ماكو بكشيد، به طوري كه نخ در 
داخل شــيار ماكو و زير فنر قرار گيرد. حال اگر انتهاي 
نخ را بكشــيد ماسوره در درون ماكو در جهت گردش 
عقربه هاي ســاعت (در جهت فلــش) خواهد چرخيد. 

(شكل2-9)

(شكل 2-9)

 تنظيم كشش نخ ماسوره: پس از قراردادن ماسوره 
در ماكو بايد كشــش نخ ماســوره را تنظيم كنيد. با يك 
حركت ســريع و كوتاه دســت، در حالي كه نخ ماسوره 
را در دســت داريد، ماكو و ماسوره را رها كنيد. ماكو به 

آرامي به سمت پايين رانده مي شود.
 چنان چه نخ شــل باشد و نخ ماســوره بيش از حدباز 
شــود،  بايد پيچي را بر روي ماكوست كمي سفت كنيد. 
چنان چه بيش از كشــش- نخ سفت باشد به همان اندازه 

پيچ را شل مي كنيم. 
شــكل نحوه ي كشــش نخ را در ماكو نشان مي دهد. 

(شكل 2-10)
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(شكل 2-10)

 طــرز قرار گيــري ماكو درجاماكويــي چرخ: با 
چرخاندن توپي چرخ با دســت، ســوزن چــرخ را در 
باالتريــن وضعيت خود قرار دهيد ســپس ضامن فنري 
ماكو را بكشيد و ماكو و ماسوره را از جاماكويي خارج 

كنيد و ماسوره ي پرشده را درون ِماكو قرار دهيد. 
- ضامن فنري شــكل را با انگشــت اشاره ي دست 

نگه داريد و ماكو را در جاي ماكو قرار دهيد. 
هنــگام جاگذاري ماكو در جــاي ماكو دقت كنيد 
و چنان چــه دقيقــاً در جاي خود قرارگيــرد صدايي را 

مي شنويد. 
حــال كنترل كنيد، انتهاي نخ ماســوره را بكشــيد. 
در ايــن حالــت بايد ماكو از جاي ماكو خارج نشــود. 

(شكل 2-11)
شــكل هاى (11-2و12-2) نحوه ي صحيــِح قرارگيري 

ماسوره را در ماكو و ماكورا در جاماكويي نشان مي دهد.

(شكل 2-12)

(شكل 2-11)

5-3-2  ســوزن و روش جاانداختن آن در ماشــين 
دوخت:

 توجه!      
هنگاِم تعويض ســوزن چرخ خياطــي، حتماً كليد 

روشن و خاموش را در وضعيت خاموش قرار دهيد.
هنگام دوخت، امكان دارد سوزن بشكند يا بخواهيد 

سوزن را، با توجه به نوع پارچه، عوض كنيد.

يك ســمت ســوزِن چرخ تخت و سمت ديگر آن 
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انحنــا دارد. توپي چرخ را با دســت حركــت دهيد تا 
جايي كه ســوزن در باالترين وضعيت خود قرارگيرد. 

پيچ سوزن را شل كنيد و سوزن را خارج نماييد. 
حال، ســوزن ســالم ديگري كه قسمت منحني آن 
را به ســمت خود نگه داشــته ايد، در ميلــه ي توخالي 
مخصوص ســوزن قرار دهيد تا جايــي كه امكان دارد 

سوزن را به سمت باالي ميله فشار دهيد. 
ســپس، پيــچ مخصوص ســوزن را محكــم كنيد. 

(شكل 2-13) 

شكل 2-13

بعضي از سوزن هاي چرخ هاي راسته دوز كامًال گرد 
است. چنان چه ســوزن دقيقاً در جاي خود قرار نگيرد 

بالفاصله، پس از شروع به كار، خواهد شكست.
هرگز از ســوزن كج اســتفاده نكنيــد، زيرا باعث 
مي شود كه ســوزن سريعاً بشــكند و داخل چرخ گير 

كند يا به صفحه ي كار پيش بر آسيب  برساند.
هماهنگ نبودن شماره ي سوزن با ضخامت پارچه يكي 

ديگر از علل شكستن سوزن در چرخ است. 

دوخت پارچه هــا ي با ضخامت هــاي مختلف نياز به 
سوزن  با شماره هاي مختلف دارد. هر چه شماره ي سوزن 
پايين باشد نشانه ي آن است كه نشان سوزن نازك است و 
هر چه شماره باال برود از ضخيم بودن سوزن خبر مي دهد.

ســوزن شــماره ي 10-11 براي دوخت پارچه هاي 
ظريــف مثل حريــر، شــماره ي 12 و 14 براي دوخت 
پارچه هايي با ضخامت متوســط مثل چلوار و ســوزن 
شــماره ي 16 به باال براي دوخت پارچه هاي ضخيم به 

كار مي روند. 
ناهماهنــگ بودن ســوزن با ضخامــت پارچه با به 
شكستن آن منجر مي شود. از داليل ديگر شكستن سوزن، 
كشــيدن پارچه از زير پايه ي چرخ بــه هنگام دوخت 

است.

شكل 2-14

طريقــه ي نخ كردن چرخ خياطي: هر چرخ خياطي 
براي نخ كردن سيستم خاصي دارد، اما در همه ي آن ها 
مســير نخ از قرقره تا نك سوزن مشابه است. نخ بايد از 

ميان پيچ تنظيِم كشِش نخ عبور كند.
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هنگام نخ كردن چرخ خياطي حتماً  كليد روشــن و 
خاموش را در وضعيت خاموش قرار دهيد. نخ را روي 
ميله ي چرخ قرار دهيد و طبق دفترچه ي راهنماي مسير 

نخ كشي را دنبال نماييد و چرخ را نخ كشى كنيد.

 توجه!
نخ كشي بيش تر چرخ ها تقريباً شبيه به هم اند.

قبل از شــروع به دوخت، بايد نخ ماســوره را به سمت 
روي صفحــه ي كار پيش  بر  هدايت كنيد، ســپس براي 
دوخت اقدام كنيد. پايه ي چرخ را باال ببريد و با دست چپ 
نخ روي چرخ را پس از گذراندن مسيرنخ كشي و سوزن،  

نگه  داريد. 
توپي را بــه طرف خود بچرخانيد تا حدي كه يك بار 
ســوزن داخل پايه فرو رود و ســپس ســوزن را به سمت 

باالبياوريد. 
در ايــن زمان نخ روي چــرخ با نخ زير آن به يكديگر 
قالب مي شود، با كشيدن نِخ رو، نخ زير نيز به طرف روي 

صفحه ي كارپيش بر در مي آيد. 
حال نخ رو و نخ زيررا در سمت پشت پايه قرار دهيد. 
سپس، پارچه را زيرپايه بگذاريد و دوخت را شروع كنيد 

(شكل 2-15).

(شكل 2-15)

 توجه!
چرخ را بدون گذاشــتن پارچه در زير پايه به حركت 
درنياوريد، زيرا نِخ زيرو رو به يكديگر قالب مي شوند و 
در صورت تكرار، نــخ پاره و مانع حركت چرخ خواهد 

شد.
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پــس از دوخت روي پارچه، بــه بخيه ها با دقت نگاه 
كنيد. دوخت بخيه در رو ودر پشت پارچه بايد با يكديگر 

تفاوت نداشته باشد. 
شــل يا ســفت بودن نخ بايــد به يك اندازه باشــد. 
دســتگاه تنظيم نخ در چرخ به منظــور تنظيم نخ براي 
ضخامت هاي مختلف پارچه اســت. كليه ي ماشين هاي 
دوخت داراي دســتگاه تنظيم نخ اند. كه با چرخش آن 

حركت نخ آزادتر يا كندتر مي شود.

براي تنظيم طول (درشتي و ريزي) بخيه از درجه ي 
تعبيه شده بر روي چرخ استفاده مي كنيم. 

6-3–2 كار پيش بر
وظيفه ي كارپيش بر به حركت درآوردن پارچه در 
زير پايه ي چرخ است. اگر كار پيش بر بيش ازحد پايين 
قــرار گيرد دنده هاي آن قدرت بــه حركت درآوردن 
پارچه از زير پايه را نخواهد داشــت و اگرباالتر از حد 
نيز قرار گيرد حركت پارچه كند خواهد شد. در نتيجه 
دوخت درستي نخواهيم داشت. بنابراين، بايد به نحوه ي 

قرارگيري كار پيش بر هنگام دوخت دقت كرد. 

شكل (16-2) نشان دهنده صفحه ي كارپيش بر در 
چرخ خياطي است. 

شكل 2-16

كنــاره ي صفحه اي كه زيرپايه ي چــرخ قرار دارد 
درجه بندي شده اســت. اين درجه براي تنظيم دوخت 
(بخيــه) بــا لبه ي پارچه اســت. پارچــه را زيرپايه قرار 
دهيــد و لبه ي آن را با يكي از اين درجه ها تنظيم كنيد. 
مي توانيد يك نوار چســب كاغذي نيــز، جهت تنظيم 
لبه ي پارچــه بادوخت، روي صفحه بچســبانيدتا لبه ي 
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چسب راهنماي شما براي دوخت صاف و راست باشد. 
(شكل2-17)

(شكل 2-17)

4-2 تميز كردن چرخ وطرز روغن كاري آن
براي اين كه چرخ نياز به تعمير نداشــته باشد وبراي 
باالبردن عمِر چرخ، هميشه از چرخ درست نگه داري 
شود. از جمله پرزهاي انباشته شده بر روي شانه ي كار 

پيش  بر و قاب ماكورا مرتباً تميز كنيد. (شكل2-18)

شكل 2-18

 توجه!
براي اين كه عمر چرخ خياطي زياد شــود و احتياج 
به تعمير نداشــته باشــد بايد از چرخ خوب نگه داري 
كــرد و پس از هر 15 تا 20 ســاعت كار، آن را تميز و 

روغن كاري كنيد.

قبل از تميزكــردِن كارپيش بر وقــاب ماكو، كليد 
روشــن و خاموش را در وضعيت خاموش قرار دهيد، 
و ســيم رابط چرخ را نيز از پريز خارج كنيد. اهرم باال 
برنده را باال ببريد و ســوزن و پايــه ي چرخ را از محل 
خود بيرون آوريد. روي صفحه ي ســوزن دو پيچ تعبيه 
شده است با پيچ  گوشتي آن دو را باز كنيد و صفحه را 

برداريد. 
با برس پرزهاي انباشته شــده روي دندانه هاي كار 
پيش بــر را كامًال تميــز و دوباره صفحه ي ســوزن را 

درجاي خود نصب كنيد و پيچ ها را ببنديد. 
براي تميزكردن قاب ماكو بازوهاي متحرك آن را 

باز كنيد و  قاب ماكو را بيرون آوريد.
 ســپس، با برس پرزها ونيز جاي قاب ماكو را تميز 

كنيد و يك قطره روغن را در آن بريزيد. 
در جــاي ديگر چرخ روغن نريزيد. (به دفتر راهنما 

مراجعه نماييد).
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 توجه!
امــروزه طراحي چرخ هاي خانگي به گونه اي اســت 
كه غير از روغن كاري محل هايي كه در شكل نشان داده 

شده، بقيه ي قسمت ها نياز به روغن كاري ندارند.

 فعاليت عملي 1
دســتگاه چرخ خياطــي را طبق مراحــل زير براي 

دوخت آماده كنيد:
1– چرخ را روشن كنيد.

2– ماسوره را پركنيد.
3– ماسوره را در ماكو جا بيندا زيد.

4– كشش نخ ماسوره را تنظيم كنيد.
5– ماكو را در كمپلتي چرخ قرار دهيد.

6– سوزن چرخ را در ماشين دوخت جا بيندازيد.
7– چرخ را نخ كشي كنيد.

8– كشش نخ را به منظور دوخت امتحان كنيد.
9– طول دوخت را تنظيم كنيد.

10–  انــواع دوخت هــاي كاربــردي، مانند درجات 
مختلف بخيه، دوخت زيگــزاگ، جادكمه و چند مدل 

دوخت تزييني چرخ را، روي پارچه تمرين كنيد.

ــوب در چرخ  ــل بروز بعضي از عي 5–2  دالي
خياطي

اول- داليل شكستن سوزن در چرخ
انتخاب سوزن نامناسب بدوِن توجه به ضخامت نخ  1 -

و پارچه؛
استفاده از سوزن خميده در چرخ خياطي؛ 2 -

جا نيفتادن دقيق سوزن در جايگاه اصلي خود؛ 3 -
انتخاب ســوزن بيش از حدنازك به منظور دوخت  4 -

پارچه ي ضخيم؛
جا نيفتادن ماكو و ماسوره به طور صحيح؛  5 -

كشــيدن پارچه با فشــار زياد از زيرپايه ي چرخ به  6 -
هنگام دوخت؛

محكم نشدن پيچ سوزن به اندازه ي كافي؛  7 -
اســتفاده از نخ هــاي نامرغوب كه گاهي كشــيده  8 -

مي شود يا گاهي گره مي خورد.
آيا مي دانيد به چه علت سوزن در چرخ مي شكند؟

دوم- داليل پاره شدن نخ روي چرخ؛
ناصاف بودن نخ قرقره يا وجود گره در نخ؛ 1 -

نخ كشي نادرست چرخ؛ 2 -
وصل نبودن پايه به طور صحيح در چرخ؛ 3 -
پايين بودن «كار پيش بر» هنگام دوخت؛ 4 -

بسيار زياد بودن كشش نخ رو؛ 5 -
نامرغوب بودن سوزن؛ 6 -

نصب نادرســت ســوزن (پائين تر از حدنصب شود يا  7 -
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طرف صاف سوزن در جهت اشتباه  قرار گيرد)؛
كند يا خميده بودن نوك سوزن؛ 8 -

نامطلوب بودن كيفيت نخ، (نخ كش بدهد يا كرك  9 -
دهد)؛

خراب بودن صفحه ي دوخت يا ماكو. 10 -
سوم- داليل پاره شدن نخ زير چرخ (نخ ماسوره)

كشش نخ زير بسيار زياد باشد. 1 -
ماسوره در ماكو به درستي قرار نگرفته باشد. 2 -

سوراخ صفحه ي دوخت توسط سوزن خراب شده  3 -
باشد.

ســوزن كنــد يا خميــده يا به درســتي نصب نشــده 4 -
 باشد.

نك سوزن متناسب با پارچه نباشد. 5 -
نخ ماســوره از شــيار اصلــي ماكو به درســتي رد  6 -

نشود.
يادآوري: هنگام دوخت چنان چه موارد زير را مشاهده 

كرديد با تنظيِم دقيق درجات، عيب را برطرف كنيد.
آيــا مي دانيد به چــه علت هنگام دوخــت نخ پاره 

مي شود؟
چهارم- شل بودن نخ قسمت رو، هنگام دوخت

تنظيم نخ رو،  صحيح نيست. 1 -
كشش نخ كم است. 2 -

نك سوزن كند يا كج است. 3 -
نخ انتخابي براي پارچه ضخيم يا نازك است. 4 -

پنجم- شل بودن نخ قسمت زير، هنگام دوخت
نخ در داخل ماسوره صحيح جانيفتاده است. 1 -

كشش نخ در ماسوره زياد است. 2 -
دستگاه ماسوره كثيف است. 3 -

ماسوره به طور صحيح نخ نشده است. 4 -
آيــا مي دانيد هنگام دوخت نخ رو يا زير چرخ چرا 

شل مي شود؟
ششم- دوخت چروك يا جمع شدن دوخت

ماسوره درست نخ نشده است. 1 -
تنظيمات دوخت با پارچه هماهنگ نباشد. 2 -

سوزن با ضخامت نخ و پارچه هماهنگ نباشد. 3 -
كشش نخ زياد باشد. 4 -

چرخ درست نخ كشي نشده باشد. 5 -
آيــا مي دانيــد چــرا دوخــت، چــروك يــا جمع 

مي شود؟
هفتم- داليل نامســاوي بودن بخيه ي چرخ، هنگام 

دوخت
قبل از شــروع دوخــت، روي تكــه اي از پارچه ي 
اصلــي دوخت را امتحان كنيد. امــكان دارد بخيه ها به 

يك اندازه زده نشودپس موارد زير را بررسي كنيد.
سوزن به درستي جا نيفتاده است. 1 -

سوزن در جهِت صحيح قرار نگرفته است. 2 -
سوزن در جهِت اشتباه نخ شده است. 3 -

سوزن كند يا خميده است. 4 -
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از سوزن نامناسب استفاده شــده است. (با توجه به  5 -
ضخامت پارچه)

سوزن خيلي كوتاه است (بيش از حد در باال وصل  6 -
شده)

آيا مي دانيد هنگام دوخت، داليل نامســاوي بودن 
بخيه ي زيرورو در چرخ كدام اند؟

هشتم- امكان جمع شدن بخيه، هنگام دوخت 
نخ رو از دستگاه تنظيم نخ به سختي رد شود. 1 -

درجــه ي دوخــت روي بخيــه ي درشــت تنظيــم 2 -
 شود.

پارچه اي را كه مي دوزيد بيش از حد نازك (حرير)  3 -
يا لطيف باشــد (بايد كاغذ نازكــي زيركار قرار دهيد، 

سپس  بدوزيد).

 توجه!
 چنان چــه مــوارد باال را بررســي كرديــد و عيبي 
مشــاهده نشــد و در عين حال، چرخ خوب كار نكرد 
بهتر است  به نمايندگي چرخ مراجعه كنيد تا عيب يابي 

و رفع عيب گردد. 
آيا مي دانيد سبب جمع شدن نخ بخيه هنگام دوخت 

چيست؟

 فعاليت عملي 2
چند نمونه از پايه ي چــرخ را انتخاب كنيد و روي 

چرخ نصب و دوخت با پايه را امتحان كنيد.

 فعاليت عملي 3
طبق نقشه ي نصب شــده روي چرخ سردوز آن را 

نخ كشي و براي دوخت آماده كنيد.

 فعاليت عملي 4
عيوب اوليه ي چرخ خياطي را رفع كنيد.

چكيده

هنرجويــان در ايــن واحــد كار مطالب زيــر را فرا 
گرفتند:

با انواع ماشين هاي دوخت آشنا شدند. 1 -
روش راه اندازي و كار با ماشــين هاي دوخت را ياد  2 -

گرفتند.
تميزكــردن چــرخ و طــرز روغــن كاري آن را فرا  3 -

گرفتند.
داليــل بروز بعضي از عيوب در چرخ خياطي و طرز  4 -

رفع آن را آموختند.
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  آزمون پاياني نظري واحد كار دوم
1– نخ ماســوره و نخ روي چــرخ بايد چه ويژگي 

داشته باشند؟ توضيح دهيد.
2– از پــدال بــراي چــه كاري اســتفاده مي كنند؟ 

توضيح دهيد.
3– نحوه ي جاانداختن ماســوره را در ماكو شــرح 

دهيد.
4– نحوه ي قرارگيري ماكو را در جاماكويي چرخ 

بيان كنيد.
5– چرا ســوزن هنگام كار با چرخ مي شكند؟ (دو 

علت كافي است.)
6– سوزن شماره... براي دوخت پارچه هاي ظريف 
و سوزن شماره ي... براي دوخت پارچه هاي متوسط به 

كار برده مي شود.
الف) 10-11، 12-14
ب) 16-18، 10-11
ج) 12-14، 10-11
د) 10-11، 16-18

7- وظيفــه ي كارپيــش بــررا در خياطــي توضيح 
دهيد.

8- براي پاره شدن نخ روچرخ دو دليل بياوريد.
9- داليِل شكستن ســوزن را در چرخ شرح دهيد. 

(دو دليل كافي است)

10- به چه دليل هنگام دوخت،نِخ قســمِت روشل 
مي شود؟ (دو دليل كافي است)

 آزمون پاياني عملى واحد كار دوم
يك دستگاه چرخ خياطي را تميز كنيد. سپس آن را 

روغن كاري و براي دوخت آماده كنيد. 



واحد كار سوم
انواع دوخت هاى اوليه در خياطى
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فهرست تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز

وسايل و تجهيزاترديف

ى 1
عمل

ت 
عالي

ف

ى 2
عمل

ت 
عالي

ف

ى 3
عمل

ت 
عالي

ف

ى 4
عمل

ت 
عالي

ف

ى 5
عمل

ت 
عالي

ف

ى 6
عمل

ت 
عالي

ف

ى 7
عمل

ت 
عالي

ف

ى 8
عمل

ت 
عالي

ف

×××××××چرخ خياطى1
×××××××قيچى2
×××××××اتو3
×××××××ميز اتو4
×××××××پارچه ى زير اتو5
××××××××پارچه6
×××××زيپ7
××××دكمه با پايه و بدون پايه8
××××××××سوزن9
××××××××بشكاف10
××××××××نخ11
××××پايه چرخ خياطى12
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1-3 مقدمه
هنر يك دوزنده در آن است كه با دقت و حوصله ي 
فــراوان تمام كارهاي آموزش ديده را مرحله به مرحله 

انجام دهد. 
يــك لبــاس امــكان دارد از پارچــه اي گران بهــا 
تهيه شــود ولي به ســبب بي توجهــي در دوخت دقيق 

وبي حوصلگــي دوزنــده هنــگام كار، بعــد از اتمــام 
دوخت، به لباســي نامناسب تبديل شود. در اين كتاب، 
تكنيــك  دوخت هاي مورد نيــاز در خانه، قدم به قدم، 
آموزش داده شــده است تا زمينه اي باشد براي افرادي 
كــه عالقه مندند بيش تر بدانندو موارد دل خواهِ خود را 

بياموزند.

 هدف  هاي  رفتاري
انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:

كاربرد انواع دوخت هاي اوليه را در خياطي مثل دوخت كوك ســاده، كوك شــل، پس دوزي، زيگزاگ و  1 -
بخيه توضيح دهد و اجرا كند.

كاربرد دوخت هاي درز، شكسته و منحني را توضيح دهد و بدوزد. 2 -
كاربرد دوخت درزهاي دوبله (دوبله ي باز ، دوبله ي خوابيده) را انجام دهد. 3 -

درز مغزي دار و درز مغزي برجسته را انجام دهد. 4 -
زيپ يك طرفه و دوطرفه را بدوزد. 5 -

دوخت دكمه و جادكمه با دست و ماشين را انجام دهد. 6 -
نحوه ي اتوكشي را، با توجه به جنس پارچه، انجام دهد. 7 -

 پيش آزمون واحد كار سوم
چند نوع روش دوخت درز را نام ببريد؟ 1 -

براي دوخت زيپ طول چاك زيپ بايد چه اندازه باشد؟ 2 -
چنان چه دكمه داراي پايه نباشد هنگام دوخت چگونه بايد عمل كرد؟ 3 -

براي دوخت پارچه هاي لطيف با چرخ چگونه بايد عمل كرد؟ 4 -
هنگام اتوي پنس زيرسينه به كدام طرف بايد پنس خوابانيده شود؟ 5 -
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2-3  انواع دوخت هاي اوليه
1-3–2  كوك ساده

كــوك يكي از ســاده ترين دوخت هــا در خياطي 
اســت. كاربرد ايــن دوخت در خياطــي اتصال موقت 
درزهــا به يكديگر اســت.معموال" طول و فاصله ي هر 
كوك از يكديگر حدود نيم تا يك ســانتي متر است. 
طول شــالل هاي كوك و هم چنيــن فواصل آن ها را تا 
لبه ي پارچه به طور مســاوي كــوك مي زنند تا هنگاِم 
دوخت چرخكاري، درزها صاف و يك نواخت باشد.

(شكل 3-1)

شكل 3-1

براي دوخت درزي صاف و بدون چروك، پارچه 
را روي ميــز قرار دهيد و با ســوزن بلنــد كوك بزنيد. 
ضمناً هيچ گاه انتهاي نخ را گره نزنيد، زيرا امكان دارد 
هنگام چرخ گره در زيرسوزن قرار بگيرد و چرخ شود. 
در اين مدت جداســازي آن از پارچه مشــكل خواهد 

شــد. از ايــن دوخت بــراي اتّصــال درز تكه هايي كه 
يكي به ديگري «خورد» يا چين مي خورد نيز اســتفاده 

مي كنند، مانند اتّصال آستين به حلقه ي آستين.
2–2-3  كوك ُشل يا كوك راهنما:

از اين كوك، بــراي ردگذاري به صــورت قرينه 
روي لباس اســتفاده مي شــود. در واقع بــا اين دوخت 
شــكل الگو روي پارچه كپي مي شــود. روش دوخت 
اين گونه اســت كه دو اليه ي پارچــه را روي هم قرار 
دهيــد. الگــوي دل خــواه را نيز روي پارچه با ســوزن 
وصــل كنيــد. دور اين الگــو را با گــچ خياطي (مل) 
عالمت بگذاريد. پارچه را با فاصله ي 1 تا 2 ســانتي متر 
از عالمت قيچي و ســپس الگــو را از روي پارچه جدا 
كنيد. محل عالمت گذاري شــده را كوك شــل بزنيد 
و ســوزن را از پارچه خارج كنيد. دو شــالل كوچك 
بدوزيد. ســپس سوزن را از ســمت راست شالل دوم 
(پشــت شــالل دوم) داخل پارچه فرو ببريــد و دوباره 
يك شالل بزنيد و سوزن را از سمت چپ شالل خارج 
كنيد. هنگاِم كشــيدن نخ، حلقــه اي از نخ را به حالت 
شــل روي پارچه باقي بگذاريــد. اين عمل را تا انتهاي 
كار تكرار كنيد. بعــد از اتمام كار دو اليه ي پارچه را 
به طرفين بكشيد، به طوري كه تمام كوك  ها به حالت 
آزاد و يك نواخت در ميان دواليه ي پارچه قرار گيرند. 
سپس با يك قيچي كوچك و تيز كوك ها را از وسط 

قيچي كنيد. (شكل3-2)


