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شكل 3-2

3–2-3  پس دوزي
كاربــرد پــس دوزي در خياطي بــراي پارچه هاي 
ظريف و لطيف اســت. درپس دوزي، دوخت نبايد از 
رو يا از پشــت لباس ديده شــود. روش كار اين گونه 
اســت كه لبه ي پارچه راحدود يك سانتي متر تا بزنيد 
و اتو كنيد. ســپس لبه ي پارچه را به اندازه مورد نياز تا 

كنيد و كوك  بزنيد. (شكل 3-3)

شكل 3-3

حال براي پس دوزي با نــِخ هم رنِگ پارچه، يك 
تار از سطح پارچه را به سوزن بگيريد. سپس سوزن را 
از ميان تاي يك ســانتي متري ردكنيد و به فاصله ي نيم 
تا يك سانتي متر از تاي پارچه سوزن را از پارچه خارج 
كنيد و دوباره از همان محل، كه سوزن از پارچه خارج 
شده است، از سطح پارچه يك تار برداريد و اين عمل 

را تكرار كنيد. 
دقت كنيد در شــروع كار، نــخ را روي تاي پارچه 
با دو شــالل ريــز محكم كنيد. نــخ را گــره نزنيد، با 
ايــن روش دوخت يك پــس دوزي مخفــي خواهيد 
داشــت كه نــخ ازروي پارچه و پشــت پارچــه ديده 

نمي شود. 
چنان چــه پــس دوزي در كنار خط چرخ  شــده اي 
انجام گيرد هربار سوزن را از زيربخيه ي چرخ و سپس 
از داخــل تاي پارچه رد كنيد. در اين پس دوزي نيز نخ 

كامًال مشخص نمي شود.

 توجه!
چنان چــه مي خواهيد لبه ي دامن يا جايي كه داراي 
طول زياد اســت پــس دوزي كنيد حتمــاً در فاصله ي 
هرچنــد بخيه يك بار آن را محكــم كنيد تا اگر زماني 
نخ پس دوزي بــه جايي گيركرد كار كامًال كشــيده و 

شكافته نشود.
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4–2-3  زيگزاگ
كاربردايــن دوخــت در پارچه هاي ضخيم اســت. 
چنان چــه لبه ي پارچــه ي ضخيم را تاكنيــد ضخامت 
پارچه، لبه ي كار را بد فرم نشان مي دهد. بنابراين، بهتر 
اســت لبه ي پارچه را با قيچي زيگزاگ برش بزنيد يا با 
چرخ اورالك (سردوز) تميزدوزي كنيد. سپس پارچه 
را به اندازه ي موردنظر «تــا» كنيد و كوك بزنيد و اتو 

كنيد. 
زيگزاگ از طرف چپ به راســت دوخته مي شود. 
ابتدا نخ را در سمت چپ با دوشالل ريز محكم كنيد، 
بعد چند تار از سطح پارچه را برداريد و نخ را از پارچه 
خارج كنيد، سپس از لبه ي تاشده ي پارچه نيز چند تار 

برداريد و سوزن را از پارچه خارج كنيد. 
ايــن عمل را تكرار كنيد. توجه كنيد و هنگامي كه 
نخ را از پارچه برمي داريد، نخ بايد روي دست يا روي 
سوزن قرار گيرد تا دوخت به صورت زيگزاگ (هفت 
و هشت) ديده شود. هنگام دوخت، نخ را هرگز محكم 
نكشيد زيرا نخ در روي پارچه كشيده مي شود و كار را 

جمع مي كند. (شكل 3-4)

شكل 3-4

5–2-3  بخيه
نوعــي ديگــر از دوخت هايي اســت كــه همانند 
بخيه ي چــرخ محكم و بادوام اســت و در مواقعي كه 
به دوخت دست دوزي محكم نياز باشد از اين دوخت 
استفاده مي كنند. ســوزن را از ميان پارچه خارج كنيد 
و از ســمت راست آن ســوزن را به پارچه فرو بريد و 
از ســمت چپ آن خــارج كنيد، به طــوري كه هربار 
ســوزن از محل دوخت قبلي به پارچه فرو برده شــود. 
شكل ظاهري اين دوخت شبيه به دوخت بخيه ي چرخ 

خياطي است. (شكل 3-5)

شكل 3-5

 فعاليت عملي 1
دوخت هاي تدريس شــده را تمرين كنيد و روش 

صحيح آن را به صورت نمونه داشته باشيد.
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3–3   انواع درزها
براي وصل كــردن دو قطعه ي پارچــه به يكديگر 
بايد آن ها را درز گرفــت. براي دوخت هر نوع پارچه 
و مدل لباس از درزخاصي استفاده مي شود. اين درزها 

عبارت اند از:
1–3–3  درز ساده

ســاده ترين نوع دوخت،براي اتصال تكه هاي لباس 
به يكديگر درز ســاده است. دو تكه پارچه را روي هم 
قرار مي دهيــد و بادرنظرگرفتن اضافه ي درز (زاپاس)، 
كه حدود 1 تا 1/5 ســانتي متر است، آن را چرخ كنيد. 

سپس درز را بازو آن را اتو كنيد (شكل 3-6).

شكل 3-6

2–3–3  درز دوبله:
ايــن درز به صورت دوبله ي بــاز و خوابيده دوخته 

مي شود.
الف) درز دوبله ي باز:

دو تكه پارچــه را روي هم قرار دهيد و بايك   –1
درزســاده، بــا درنظرگرفتــن زاپــاس، آن را با چرخ 

بدوزيد.
درز را اتوكنيــد، ســپس جا درز را از وســط   –2

بازكنيد و اتو بكشيد.
از ســمت روي پارچــه با فاصله ي ســه تا پنج   –3
ميلي متــر در طرفين درز، آن را صاف چرخ كنيد و اتو 

بكشيد. (شكل 3-7)

شكل 3-7

ب) درز دوبله ي خوابيده:
دو تكــه پارچه را روي هم قرار دهيد و با يك   –1

درز ساده با چرخ آن دورا بدوزيد.
درز دوخته شده را اتو كنيد و جادرز (زاپاس) را   –2

به يك سمت بخوابانيد.
از ســمت روي پارچــه در فاصلــه ي 3 تــا 5   –3
ميلي متــري از درز قبلي، روي قســمت ضخيم جادرز، 

آن را چرخ كنيد (شكل 3-8).

شكل 3-8
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چنان چه بخواهيد درز دوبله ي خوابيده ضخيم   –4
نشود، پس از اتو كردن، جا ي درز اليه ي داخلي درز را 

باريك، سپس طبق دستور چرخ كنيد. (شكل 3-9)

شكل 3-9

ايــن نــوع دوخــت بيش تر در پوشــاك اســپرت 
كاربرددارد.

بــا توجه به نــوع پارچه و دوخــت مي توانيد از نخ 
ضخيم و بخيه ي درشت استفاده كنيد تا دوخت جلوه ي 

بهتري داشته باشد.
3–3–3  درز منحني

بــراي دوخت ايــن نــوع درز، عرض جــا درز را 
حدود1تا1/5ســانتي متردر نظر بگيريد، پس از دوخت 
ساده، طبق شكل، مثلث هايي را از داخل درز (زاپاس)  
بچينيد، اين عمل باعث مي شــود درز پس از اتو كردن 
بدون ضخامــت، صاف و بدون چيــن خوردگي قرار 

مي گيرد. (شكل 3-10)

شكل 3-10

4–2–3  درز مغزي دار:
براي دوخت درز مغزي دار بايــد از پارچه دلخواه 
با عرض 2 سانتي متر به شــكل اريب به اندازه ي كافي 
برش بزنيد و نوار اريب برش زده شــده را از وســط تا 
كوك بزنيدوســپس، اتو كنيد و وقتي نوار آماده شــد 
آن را در وســط دو اليه ي درز بگذاريد و سپس چرخ 

كنيد. (شكل 3-11)

شكل 3-11
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5–3–3  درزمغزي دار برجسته
ايــن درز مانند درز مغزي دار اســت، با اين تفاوت 
كه مابين نوار اريب درســت كنيد و قيطاني متناسب با 

ضخامت پارچه قرار دهيد. 
سپس كوك بزنيد تا قيطان ثابت در ميان نوار قرار 
گيرد. آن گاه نوار قيطان دار را ميان دواليه ي درز قرار 

دهيد و چرخ كنيد. 
بــراي برجســتگي بيش تر كار، جــا درز را به يك 
ســمت بخوابانيد و اتو كنيد. ايــن نوع درز براي تزيين 

به كار مي رود (شكل 3-12).

شكل 3-12

6–3–3  درز شكسته
دو تكه پارچه را روي هم قرار دهيد و يك درز   -1
ســاده بدوزيد. توجه كنيد، در اين نوع دوخت تفاوت 
نمي كنــد درز ســاده را در جهت رو يا پشــت پارچه 
بدوزيد زيرا برجســتگي اين درز مي تواند درسمت رو 

يا پشت لباس در نظرگرفته شود.

جادرز را به يك طرف بخوابانيد و اتو بزنيد.  –2
عــرض جادرز (زاپــاس) زير را بــا فاصله ي 4   –3

ميلي متر از درز دوخته شده با قيچي بچينيد.
جادرز رويي را تا بزنيد. روي پارچه  اي كوك   –4
بزنيد و از لبه ي درز، آن را چرخ كنيد. (شكل 3-13)

شكل 3-13

4-3  انواع دوخت
1-4-3  دوخت دو درزه

دو درزه ي مناســب ترين دوخت بــراي پارچه هاي 
نازك و لطيف است.

دواليه پارچه را از پشــت روي هم قرار دهيد و   –1
از سمت روي پارچه يك درز ساده بدوزيد.

جادرز را به يك سمت بخوابانيد، سپس آن را   –2
اتو كنيد.

عرض جــادرز را به يك انــدازه قيچي كنيد،   –3
بــه طوري كه حدود يك چهارم ســانتي متراز آن باقي 

بماند.
پارچه را به ســمت پشــت برگردانيــد و از آن   –4
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سمت دوباره يك درز ساده بدوزيد. به طوري كه درز 
اول در وسط درز دوم قرار گيرد و مشخص نشود.

درز را اتو كنيد. (شكل 3-14)  –5

شكل 3-14

 فعاليت عملي 2
كليه ي دوخــت درزهاي آموزش داده شــده را با 

چرخ خياطي تمرين كنيد. 

2-4-3  دوخت دندان موشي (جادكمه)
كاربرد اين  نوع  دوخت درتميزدوزي جادرز يا جهت 
تزيين لبه ي دستمال يا لباس و هم چنين دوخت جادكمه 

با دست يا دوخت پايين لباس است. (شكل 3-15)
شروع دوخت از چپ به راست است.

سوزن را از ميان پارچه بيرون آوريد، به طوري كه نخ 
به صورت حلقه اي در زير آن قرار گيرد. اين نخ حلقه را با 

انگشت شست دست ديگر نگه داريد و وقتي كه سوزن را از 
پارچه بيرون مي آوريد نخ را رها و اين عمل را تكراركنيد.

با اين روش مي تــوان لبه ي جادرز را تميزدوزي كرد 
يا لبه ي دســتمال و لباس را با نخ رنگي به صورت تزييني 

دوخت.

شكل 3-15

چنان چــه از اين دوخــت براي وصــل پايين لباس 
استفاده مي كنيد، اين گونه عمل كنيد:

لبه ي پارچه را به اندازه ي يك سانتي متر تا بزنيد   –1
و اتو كنيد.

به اندازه ي پايين، لبه ي لباس را تا و كوك بزنيد.  -2
شروع دوخت از چپ به راست باشد.  -3

ســوزن را مطابق شــكل به طور عمــود داخل   -4
پارچــه فرو بريــد (به طوري كــه از ضخامت يك تار 
پارچه رد شود) و آن را خارج كنيد. سپس داخل لبه ي 
تــازده فروببريد و بيرون بياوريــد (به طوري كه 2 تا 3 
تار از الياف پارچه در قســمت لبه گرفته شود). در اين 
نوع دوخت نيز نخ بايد به صورت حلقه زيرسوزن قرار 
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گيــرد تا اتصال لبــه ي تورفته با دوخت دندان موشــي 
انجام شود. (شكل 3-16). 

شكل 3-16

اين دوخت براي لباسي كه نياز به دوام بيش تر دارد 
و زياد پوشيده مي شود به كار مي رود. 

3-4-3  دوخت درز با كاغذ
چــرخ كردن بعضي از پارچه ها غالباً با اشــكاِل انجام 

مي گيرد. 
درز زيــر پايه ي چرخ گاه كــش مي آيد و گاه جمع 
مي شــود. در هر دو صورت پس از دوخت، درز لباس بد 

فرم مي ايستد. 
پارچه هاي لطيف و لغزنده مثل حريرو ژرســه از اين 

نوع پارچه اند. 
براي رفع اين مشــكل بايد يك ال كاغذ نازك زير 
پارچه قرار دهيد، سپس درزرا چرخ كنيد. پس از اتمام 

كار كاغذ را از پارچه جدا كنيد (شكل 3-17).

شكل 3-17

4-4-3  دوخت جادكمه:
درخياطي جادكمه معموال" با مدل هاي مختلف به 
چشم مي خورد، كه با توجه به مدل و نوع پارچه دوخته 
مي شود. در اين قسمت دوخت دو نوع جادكمه با دست 

و با ماشين و به دو شكل آموزش داده مي شود.
الف) دوخت جادكمه با دست:

دوخت جادكمه بادســت آخرين مرحله ى دوخت 
لباس است. دكمه بايد در جادكمه به خوبي جا بيفتد و 
بزرگ تر و يا كوچك تر ازآن نباشد. زيرا اگر جادكمه 
بزرگتر از دكمه دوخته شــود، دكمه از محل جادكمه 
خارج مي شــود و چنان چه كوچك تر از دكمه باشــد 
دكمه به سختي در داخل جادكمه مي گيرد و جادكمه 
براثرفشــاري كه دكمه وارد مي كند بدشــكل خواهد 

شد.
بــراي اندازه گيري دقيق جادكمه با توجه به مراحل 

زير كار را انجام دهيد.
قبــل از دوخت جادكمه، دكمــه ى دل خواه را   –1

انتخاب كنيد.
با متر، قطــر دكمه را انــدازه بگيريد. چنان چه   –2
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دكمــه داراي پايه باشــد دور دكمه را بــا كاغذ اندازه 
 بگيريد و آن را سنجاق بزنيد. 

طول كاغذ را مطابق شــكل از وســط تاكنيد.   –3
طول به دست آمده طول جادكمه است.

انــدازه ى جادكمــه را در پشــت پارچه رســم   –4
كنيــد و ســپس روي خطــوط كوك (شــالل)  بزنيد. 

(شكل 3-18)

شكل 3-18

قرقره ى مناسب با جنس پارچه و همرنگ با آن   -5
را انتخاب كنيد. (بهتر است پارچه هاي ضخيم را با نخ 
عمامه و پارچه هاي ظريف را با نخ مرسريزه يا ابريشمِي 

يك ال بدوزيد).
طول جادكمه را كه رسم كرديد برش بزنيد.  -6

باتوجه بــه دوخت دندان موشــي كه آموزش   -7
داده شــده است، جادكمه را با دوخت فشرده ى دندان 

موشي،  بدوزيد.
گره را از ميان دوالي پارچه بيرون بياوريد و سوزن 
را به طور عمود از زير چاك فرو ببريد و در حالي كه 
نخ به صورت حلقه زيرسوزن باقي مي ماند سوزن را از 
روي پارچه خارج كنيد و اين عمل را نزديك به هم و 

فشرده تكرار كنيد. 
براى محكم كردِنِِ كار در انتهاي دوخت چند   –8

بست (طبق شكل) بدوزيد. (شكل 3-19)

شكل 3-19

ب) دوخت جادكمه ي با ماشين:
هماننــد جادكمه قبلــي، محل را انتخــاب كنيد و 

اندازه ى جادكمه را به دست آوريد و عالمت بزنيد.
بــا توجه به دفترراهنماي چرخ و اســتفاده از پايه ى 

مخصوص، جادكمه  را بدوزيد. 
در بعضي از چرخ هاي پيشــرفته طراحي طوري است 
كه در پايه ى مخصوص جادكمه، دكمه ى د  ل خواه را قرار 
مى دهند و چــرخ اتوماتيك ، جادكمه را به اندازه ى دكمه 

مي دوزد.
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 فعاليت عملي 3
يك نمونه جادكمه با دست و يك نمونه جا دكمه 

با ماشين را بدوزيد.

ج) دوخت دكمه به دو شكل:
پايه دار 1 -

بدون پايه  2 -
چنان چــه بخواهيد دكمه بــه خوبي در جادكمه جا 

بيفتد بايد پايه دار باشد. 
اگر در لباس از دكمه ى پايه دار اســتفاده مي كنيد 
مي توانيد به راحتي نخ را از ســوراخ پايه عبور دهيد و 

دكمه را در محل مورد نظر بدوزيد. (شكل3-20)

شكل 3-20
اگر دكمه بدون پايه  باشــد بايــد براي آن دكمه به 

كمك نخ، پايه  درست كنيد.
ســوزن را از نقطه ى عالمت زده شــده روي لباس 
خارج، سپس سوزن رااز داخل سوراخ دكمه رد كنيد 
و قبــل از اين كه دوباره ســوزن را در پارچه فرو كنيد 
يك چوب كبريت در زيرلباس يا روي لباس زيردكمه 
بگذاريــد و دوخــت را ادامه دهيد. پــس از اين كه به 

اندازه ى كافي پايــه زديد، چوب كبريت را از زيركار 
خارج كنيد. دكمه را با يك دست به سمت باال بكشيد 
و نخ و سوزن را در زير دكمه روي پايه ى دوخته شده 
بچرخانيد. سپس ســوزن را به پشت پارچه فرو ببريد و 
محكم كنيد. توجه كنيد ارتفاع پايه به تناسب ضخامت 

پارچه متغير خواهد بود (شكل3-21).

شكل 3-21

آيا مي دانيد براي دكمه ى بدون پايه بايد به كمك 
نخ پايه ايجاد كرد.

 فعاليت عملي 4
يــك نمونه ى دكمــه ى با پايــه و نمونه ى دكمه ى 

بدون پايه را بدوزيد.

5-3 روش دوخت زيپ 
همه ى زيپ ها داراي دندانه ى فلزي يا نايلوني اند و 
به سر هر زيپ يك گيره ى كوچك وصل است كه با 

كمك آن زيپ باز و بسته مي شود. 
در انتهاي گيره زايده اي هســت كه با آن زيپ قفل 
مي شــود. زيپ هاي نايلوني قابليــت انعطاف بيش تري 

دارند.
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دوختن زيپ گاهي براي افراد مبتدي مشكل به نظر 
مي رسد. به كارگيري نكته هاى صحيح زير اين مشكل 

را بر طرف مي كند:
هرگز بدون پايه ى مخصوص زيپ دوزي چرخ،   –1
زيپ را ندوزيد، وگرنه با شكســتن سوزن چرخ يا كج 

و خردشدن دندانه ى زيپ روبه رو خواهيد شد. 
زيپ به روش هاي مختلف در قسمت هاي مورد   –2
نياز لباس دوخته مي شــود. گاهي ميان چاك يك درز 
ســاده و گاهي زير درز قــرار مي گيرد. گاهي نيز براى 

تزيين لباس به كاربرده مي شود.
طول چاك زيپ بايد نيم تا يك ســانتي متر بلندتر 
از طول زيپ باشد. محاســبه ى طول زيپ از دندانه ى 
اول تا انتهاي دندانه است و قسمت هاي ديگر زيپ در 

اندازه گيري تأثيري ندارد.

چنان چه طول چــاك درز كوتاه تر ازطول زيپ   -
باشــد در هر بار باز و بسته كردن زيپ، گيره ى زيپ به 
انتهاي چاك گير مي كند و بيرون آوردن آن از درون 

چاك مشكل مي شود.
چنان چــه طول چــاك درز بلندتــر ازطول زيپ   -
باشــد فضاي اضافي (ســوراخي) در يك طرف زيپ 
ايجاد مى شود و اين فضا لباس را بد فرم جلوه مي دهد. 
انتهاي چاك را، قبل از دوخت زيپ، محكم بدوزيد. 
كافي اســت انتهاي درز دوخته شــده را محكم كاري 

 كنيد (دو يا سه بار روي هم چرخ كنيد).

1-5-3 دوخت زيپ دوطرفه
در ايــن نــوع دوخت زيــپ از روي لبــاس ديده 

نمي شود.



هنر در خانه جلد (2)
انواع دوخت هاى اوليه در خياطى

61

كاربرد اين نوع دوخت در اتصال زيپ به چاك  1 -
يقه، آســتين، درز وســط پشــت و جلــو زيرپيلي هاى 

خوابيده است.
انتهاي درز دوخته شده را محكم كنيد. 2 -

درز لباس را با شالل بدوزيد. سپس درز (زاپاس)   3 -
را باز و اتو كنيد.

اگر پارچه اي كه مي دوزيد كتاني ضخيم يا پشمي  4 -
اســت يك ال نوار نخِي لطيف و چنان چه ابريشــمي و 
لطيف است يك ال نوار ابريشمي لطيف (تركي پارچه) 

آماده كنيد.
نــوار را لب به لــب درز روي پارچــه قرار دهيد  5 -
و پارچه را بكشــيد تا صاف شــود. نوار را به كنار درز 
زيگــزاگ كنيد. ايــن عمل مانع كــش آمدن جا زيپ 

مي شود.

توجه كنيد هميشه درز جا زيپ بايد نوار شود. در  6 -
غير اين صورت، پس از چند بار پوشيدن لباس، چاك 
زيــپ در لباس تغيير شــكل مي دهد و لباس بدشــكل 

نمايان مي شود.
زيپ را از پشــت روي درز قرار دهيد و با درز و  7 -

نوار يك جا كوك بزنيد.
پايه ى مخصوص زيپ دوزي را روي چرخ نصب  8 -
كنيد، به طوري كه پايه درسمت راست قرار گيرد و از 
پايين به باال با فاصله ى 3 ميلي متر از دندانه ى زيپ روي 
نوار و جادرز بدوزيد (مواظب باشــيد اين نوع دوخت 

از روي لباس ديده نشود). 
سمت ديگر زيپ را با تغيير دادن پايه ي زيپ، از  9 -
ســمت راست به چپ و از پايين به باال، بدوزيد، سپس 

اتو كنيد.
حــال پارچه يا لباس را زيــر پايه ى چرخ، صاف  10 -
قــرار دهيــد و بخيــه ي رو را بــا فاصله ى حــدود نيم 
سانتي متر از دندانه ى زيپ، از پايين به باال، چرخ كنيد.

(شكل3-22)

شكل 3-22

 فعاليت عملي 5
يك نمونه زيپ دوطرفه بدوزيد.
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2-5-3 دوخت زيپ يك طرفه:
در اين نوع دوخت روي زيپ از يك طرف پوشيده 

مي شود.
درز چــاك را بازوســپس اتــو كنيــد. حدود   -1
يك ســانتي متر پايين تر از انتهــاي چاك را كه محكم 
دوخته ايد در روي اضافه درز (زاپاس) در سمت چپ 

يك چرت1 كوچك بزنيد.
اضافه درز چاك را در سمت چپ، روي خط   -2

اصلي الگو، به طرف پشت تاكنيد و سپس اتو كنيد.
درســمت راست، روي خط اصلي درز، حدود   -3
3 ميلي متر اضافه كنيد و اضافي درز را به ســمت پشت 

تا و اتو كنيد.
سمت راســت را، كه 3 ميلي متر اضافه از خط   -4
اصلي تاشــده اســت، روي زيپ قرار دهيد و ســپس، 

كوك بزنيد.
(در اين قسمت توجه كنيد كه لبه ى تاي پارچه زياد 
نزديك به دندانه ى زيپ نباشد. حدود يك ميلي متر از 

دندانه زيپ فاصله داشته باشد).
با پايه ى مخصوص زيــپ دوزي روي كوك   -5

سمت راست را با چرخ بدوزيد.

1– براي صاف كردن درزهاي منحني و گوشه دار در دوخت با 
قيچي نوك تيز اضافه درز را قيچي زده، اين عمل را چرت زدن 

مي نامند.

سمت چپ لبه ى درز را، كه اتوكرده ايد، روي   -6
زيــپ قرار دهيد، به طــوري كه كامــالً  روي زيپ را 
بپوشاند و آن را كوك بزنيد. پس از اطمينان از صاف 
بــودن، آن را با فاصله حدود يك ســانتي متر از باال به 
پايين با چرخ بدوزيد و وقتي ســوزن بــه انتهاي زيپ 
رسيد سوزن را در روي پارچه نگه داريد و پايه را بلند 
كنيد و پارچه را بچرخانيد و در عرض زيپ چرخ كنيد 

(شكل3-23).

شكل 3-23
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 فعاليت عملي 6
يك نمونه زيپ يك طرفه بدوزيد.

3-5-3 دوخت زيپ مخفي
اين زيپ نيز از لحاظ ظاهري مانند زيپ هاي ديگر 
اســت، با اين تفاوت كه دندانه هاي آن در پشت زيپ 
قــرار دارد و هنــگام دوخــت دندانه ها در پشــت كار 
قرار مي گيــرد و از روي كار جز يك درز زيپي ديده 
نمي شود. از اين رو، زيپ مخفي ناميده مي شود. روش 
دوخت آن نيز با پايه ي مخصوص است. (شكل3-24)

شكل 3-24

 فعاليت عملي 7
يك نمونه زيپ مخفي را بدوزيد.

6-3 روش تعويِض زيپ در لباس (زيپ دامن)
گاهي زيپ دوخته شــده، براثر اســتفاده ى بســيار 
يا مرغوب نبــودن جنس آن، ســريع از گيره خارج و 
خراب مي شود.براى تعويض و دوخت زيپ نو بايد به 

روش زير عمل كرد:
1- بــا حوصلــه و دقت كامــل با بشــكاف، كمر 
دوخته شده به دامن را از هرطرف حدود 10 سانتي متر 

بشكافيد.
2- با دقت زيپ دوخته شده را طوري از دامن جدا 

كنيد كه لطمه اي به پارچه ى آن وارد نشود.
3- زيپ جديدي به اندازه ى زيپ خراب شده تهيه 

كنيد.
4- انتهاي درز را محكم و سپس اتو كنيد.

5- بــا توجه به آموزش دوخــت زيپ يك طرفه يا 
دوطرفه، مرحله به مرحله دوخت را انجام دهيد.

6- پــس از دوخت زيپ، كمــر را دوباره در جاى 
خود بدوزيد، سپس اتو كنيد.

 فعاليت عملي 8
 يــك نمونه زيپ يك طرفه بدوزيد، ســپس آن را 

بشكافيد وزيپ ديگرى رابه جاى آن بدوزيد.
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7-3 روش اتوكشي قسمت هاي مختلف لباس
يكي از عوامل مؤثر بــراي خوش فرم جلوه كردِن 
دوخت لباس، به كارگيري روش صحيح اتوكشي آن 
اســت. چنان چه محِل دوخت لباس صحيح اتو نشــود 

لباس بدفرم و كم ارزش به نظر مي آيد.
هنگام دوخت، وسايل مورد نياز بايد به گونه اي   -1
چيده شوند كه به راحتي بتوانيد از آن ها استفاده كنيد. 
بنابراين اتو و ميز آن را هنگام دوخت نزديك به ماشين 
دوخــت قرار دهيد تا پس از دوخت هر درز، بالفاصله 
آن را اتــو كنيد. اين روش اتوكشــي باعث مي شــود 

دوخت جلوه ي خود را حفظ كند.
هرگز انتظار نداشته باشيد كه تمام عيوب لباس را با   -2
اتو كشى برطرف سازيد، در واقع اتوكشي باعث مي شود 
چنان چه عيبي در دوخت وجود داشته باشد خوب نمايان 

شود و در همان مرحله ى اول آن را رفع كنيد.
قبل از اتوكشــي به جنس لبــاس توجه كنيد و   -3

درجه ى اتو را مطابق با جنس پارچه تنظيم كنيد.
هنگام اتوكشِى درزها، دستمال اتو را فراموش   -4

نكنيد. (شكل3-25)

شكل 3-25
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چنان چه براي اتو كردن، شناخت جنس پارچه   –5
برايتان مشــكل باشــد بهترين روش اين است كه روي 
يــك تكــه از پارچه گرماي اتــو را مرحله بــه مرحله 
افزايــش دهيد و امتحان كنيد تــا گرماي دل خواه را به 

دست آوريد.
هميشه در اتوكشي به راسته ى پارچه دقت كنيد   -6
و اتو را در آن جهت بكشيد وگرنه پارچه كش خواهد 
آمــد. اتوكردن در جهِت اريب و بــي راه پارچه باعث 
مي شود كه لباس تركيب مناسب خود را از دست بدهد.

هنگام اتوكردن، با دست ديگر پارچه را نكشيد.   -7
فقط سطح پارچه را با دست صاف كنيد.

1-7-3 روش اتوكردن درزهاي چرخ شده ى لباس 
پس از چرخ كردن درز و قبل از اين كه درز را   -1
به طرفين دوخت باز و اتو كنيد، روي خط چرخ شــده 

را اتو بكشيد. (شكل3-26)

شكل 3-26

درزهاي صــاف را روي ميز اتو قــرار دهيد و   -2
سپس اتو كنيد.

درزهاي منحني را حتماً  روي بالشــتك بيضي   -3
قرار دهيد و سپس اتو كنيد. در قسمت هاي انحنا،  درزها 
را چرت دهيد تا فضاي كافي براى انحنا ايجاد شــود و 
درز كيــس برندارد. دقت كنيد هنــگام اتوي درزهاي 
منحني هربار حدود 4 تا 5 سانتي متر از طول درز را در 
نظر بگيريد و اتوكنيد، تا درز كش نيايد و انحنا حالت 

خود را حفظ كند.
آيا مي دانيدچرا هنگام اتوكشي بايد راسته ى پارچه 

را در نظر گرفت؟
هميشــه درز را از ســمت پشــت اتــو كنيد، به   -4
طوري كه جادرز را باانگشــتان دســت ديگر باز كنيد. 
هم چنيــن، طوري با نوك اتو درز را اتو كنيد كه كف 

اتو با پارچه مماس نشود.
هيــچ گاه ضخامت جــادرز را روي پارچه اتو   -5
نكنيد. زيرا امكان دارد رِد جادرز روي پارچه باقي بماند. 
براي مثال، رد باقي مانده در پارچه ى ساتن ابريشمي را 
به هيــچ وجه نمي توان از بين برد. مناســب ترين روش 
براي اتوي اين نوع پارچه و آن اســت كه كمي پهن تر 
از درزلباس،كاغذ سفيدي را برش بزنيد و در زير درز 
قرار دهيد، ســپس درز را اتو كنيد. پس از اتو كشيدن، 

كاغذ را برداريد و زير آن را نيز اتو كنيد. 
آيــا مي دانيد چــرا هرگزنبايد ضخامــت جادرز را 
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روي پارچه اتوكرد؟
2-7-3 روش اتو كردن پنس1 لباس

پــس از چرخ كــردن پنس هماننــد اتوكردن   -1
درزها، دوطرف خطوط چرخ شده را اتو كنيد و پنس 
را روي بالشتك بيضي شكل قرار دهيد و به يك سمت 
بخوابانيد. در زير پنس هم يك تكه كاغذ قرار دهيد و 

سپس، اتو كنيد.
هميشــه از پهن ترين قســمت پنس به ســمت   -2
نوك پنس اتو كنيد. ســعي كنيد رأس پنس هميشــه 
در سمت گرد بالشتك باشــد و شكل آن هنگام اتو 

حفظ شود.
چنان چه پارچه خيلي ضخيم باشــد، بهتر است   -3

وسط پنس را بچينيد، سپس اتو كنيد. (شكل3-27)

شكل 3-27

1- پنس: واژه اي فرانسوي است. به معني چين كوچكي به شكل 
مثلث، كه در پشت پارچه در قسمت هاي گشاد لباس مي دوزند 

تا لباس قالب تن شود.

3-7-3 سمت خوابانيدن پنس لباس
هنگام ا توكردن لباس، پنس هاي موجوددر لباس را 

به شكل  هاى زير بخوابانيد و اتوكنيد.
 پنس دامن را در جهت درز پهلوي لباس؛ 

 پنس سينه را به سمت پائين لباس؛
 پنس زيرسينه را به سمت خط مركزي جلو؛
 پنس پشت رابه سمت خط مركزي پشت؛

 و پنس سرشــانه را به ســمت خط مركزي پشت 
خوابانيده و اتو كند؛

4-7-3 روش اتوي سجاف لباس:
پــس ازدوخت ســجاف، بايد دقــت كنيد كه درز 
را، هماننــد مراحل قبل، يك بــار روي خط چرخ اتو 
كنيد. سپس كمي درز را به سمت داخل حركت دهيد 
و كوك بزنيد به طــوري كه دوخت درز از رو نمايان 
نشود. ميزان بخيه هاي كوك روي سجاف بايد طوري 
باشد كه در قســمت روي كار كامالً  كوچك و ريز و 

در پشِت كار درشت تر باشد. 
نخ مورد استفاده نيز نازك و لطيف باشد. بايد دقت 
كنيد كه هنگام اتوكردن، جاي كوك روي لباس باقي 

نماند. 
براي اين كار بايد روي ســجاف پارچه اى مرطوب 
پهن و ســپس اتو كنيــد و در همان حال كه هنوز بخار 
روي كار است كوك ها را بچينيد و اتوكشى نهايي را 

انجام دهيد.



هنر در خانه جلد (2)
انواع دوخت هاى اوليه در خياطى

67

5-7-3 روش اتو كردن چين ها
چنان چه در دوخت لباس قسمتي از آن را چين كش 
كرده ايد اين چين ها نيز براي اين كه صاف بايستند بايد 
اتو شــوند. هيچ گاه اتو را روي چين ها نگذاريد، بلكه 
نوك اتو را در داخل چين  ها فرو ببريد و ســپس آن را 
خــارج كنيد تا روي چين ها بــدون تاخوردگي خوش 

فرم و صاف شوند.(شكل 3-28).

شكل 3-28

6-7-3 روش اتو كردن زيپ
براى اتوكشي قسمت زيپ دار، بايد در مرحله ى اول 
زيپ را ببنيديد، سپس آن را روي بالشتك قراردهيد و 
دســتمال اتوكشى را روي زيپ دوخته شده پهن كنيد، 
آن گاه اتو بزنيد. توجه كنيد كه به منظور رد نگذاشــتن 
زيــپ روي لباس، ميان دندانه ى زيــپ و لبه ى دوخته 

شده كاغذبگذاريد،سپس اتوكنيد.
هرگز اتو را روي دندانه ى زيپ نكشيد، زيراهم به   -

زيپ آسيب مي رسد و هم كف اتو خراش برمي دارد.

بيش تر بدانيد
چون آب داراي امالح است امكان دارد، پس   -1
ازچند بارمصرف، امالح رســوب كند و شبكه ى كف 
اتو بســته شــود، بنابراين بهتر اســت ازآب جوشيده ى 

سردشده استفاده كنيد.
پس از هر بار اتوكشــى، آب باقي مانده دراتو را   -2

خالي كنيد.
امروزه اتو بخارهايي ســاخته شــده كه داراي كف 
ســراميك اســت و چنان چــه براثرامــالح آب بســته 
شــود،براثر فشــار دادن دكمه ى بخار كليه ى رســوب 

خارج مي شود.

8-3   تميزكردن كف اتو
قبل از شــروع به اتوكشــي و وصل اتو به برق، بايد 
كف اتو را بررســي كنيــد و ازتميزبــودن آن مطمئن 
شويد. اگركف اتو  سياه يا براثر اليِي چسب چسبناك 
شده باشــد، مي توانيد باكشيدن صابون خشك به كف 

اتوآن را تميز كنيد. 
براي پاك كردن نايلون از كف اتو مي توانيد اتورا 
به برق وصل كنيد تا كمي گرم شود. سپس نايلون نرم 
را با كاردك چوبي پاك كنيد. آن گاه با پارچه نخي يا 

روزنامه، باقي مانده ي آن را نيز ازكف اتو پاك كنيد.
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 توجه!
هنگاِم اتوكشي بايد دقت كنيدكه كف اتو با وسايل 
فلزي مثل قزن، زيپ و دكمه تماس نگيرد، زيرا آسيب 
مي بيند. بــراي اتوكردن، جاى مخصوصــي را در نظر 
بگيريد. قبل از وصل دو شــاخه ى اتــو به پريز برق، از 
سالم بودن سيستم اتو مطمئن شويد. مراحِل ايمني برق 

را مراعات كنيد. 
آيا مي دانيد چرا هنگام اتوكشــي بايد دقت كردكه 

كف اتو با وسايل فلزي تماس نگيرد؟ 

چكيده

در ايــن واحــد كار آموختيد كه خياطــى در تمام 
مراحل زندگى به شــكلي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
بنابراين، الزم اســت، بــا تمرين مكرر مهــارت كامل 
را در دوخــت و دوز به دســت آوريد. اين آموزش ها 
شــامل انواع دوخت هاي اوليه ى مورد نيازدرخياطي، 
دوخت درزهــا درلبــاس، دوخــت دكمــه و جادكمه 
ودوخــت زيپ به روش هاي مختلف اســت. هم چنين  

مراحل مختلف اتوكشي لباس را آموزش ديديد.
 بايد توجه داشــته باشــيد چنان چــه اين آموزش ها 
تكــرار و تمرين نشــوند هيــچ گاه كار مطلوبــي ارائه 

نخواهد شد.

 آزمون پاياني نظري واحد كار سوم
1- كاربرد دوخت بخيه را نام ببريد.

2- هنگام دوخت چــه نوع پارچــه اي ازكاغذ مي توان 
استفاده كرد؟

3-كف  اتو  را  چگونه  مي توان تميز نمود؟
4-  هنگام اتو كردن درز لباس بايد به چه نكته هايى توجه 

كرد؟  (سه  مورد كافي  است)
5-  چند  نوع  درز  دوبله  مي شناسيد؟  نام  ببريد.

 آزمون پاياني عملي واحد كار سوم
1- كاربرد دوخت درز شكسته را توضيح دهيد و نمونه اى 

را به كار بنديد.
2- يكــى از انواع درز دوبله را انتخاب كنيد و نمونه اى از 

آن ها را بدوزيد.



واحد كار چهارم
تهيه ى الگو و دوخت سرويس آشپزخانه
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فهرست تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز

فعاليت عملى 4فعاليت عملى 3فعاليت عملى 2فعاليت عملى 1وسايل و تجهيزاترديف
××××چرخ خياطى1
××××پارچه2
×ابر3
××××نوار اريب4
×شمع5
××××قيچى6
××××نخ7
××××سوزن8
×××كاغذ9

××مجله10
×كش11
×××متر12
×××خط كش13
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1-4 مقدمه
اولين قدم در هركاري فراهم كردن ابزاركارمناسب 
آن اســت. هنگام آشــپزي نيز اولين قدم فراهم كردِن 
ى  ازجمله  دركاراست.  حفاظت خودوراحتي  وسيله ي 
اين وســايل پيش بند مخصوص آشــپزي، دستگيره و 
دستكش مخصوص و … است. كه استفاده ى به موقع 
از اين وســايل باعث مي شــود لباس و جان فرد هنگام 

آشپزي از هر حادثه اي مصون بماند.

2-4- دوخت سرويس آشپزخانه
1-2–4 روش درست كردن نوار اريب  

نــوار در رنگ هــا و جنس هاي مختلــف در بازار 
عرضه مي شود. چنان چه بخواهيد نوار اريب را خودتان 

بدوزيد به طريق زير عمل كنيد:
بهترين زاويه براي برش نوار اريب 45 درجه است. 
عرض پارچه را روي طول آن قراردهيد. دراين مرحله 
زاويه ى 90 درجه ى گوشــه ى پارچه در قســمت تاي 

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

1-روش تهيه ى نوار اريب را انجام دهد.
2-الگوى دستكش فّر و رو قوري را روي كاغذ شطرنجي اجراكند.

3-دستكش فر و روقوري را ابردوزي كند.
4-الگوى دم كني را رسم كند و دوخت آن را انجام دهد.

5-الگوي پيش بند را رسم كند و نمونه اى بدوزد.

 پيش آزمون واحد كار چهارم
1-بهترين زاويه براى برش نوار اريب كدام است؟

د ) 85 درجه ج ) 65 درجه  ب ) 35 درجه  الف ) 45 درجه 
2-چگونه مي توان الگوي شطرنجي را منتقل كرد؟
3-الگوي پيش بند را چگونه مي توان رسم كرد؟
4-چرا براى دم كني نمي توان از ابر استفاده كرد؟
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آن به 45 درجه تبديل مي شود.ازقسمت تاشده، پارچه 
را برش زنيد. ســپس نوار را به عــرض دل خواه اندازه 
بگيريد و برش بزنيد. براى تهيه ى نوار بلند و يك سره 
بايد تكه هاي برش زده را، روبه رو وروي هم قرار داد، 

 دوخت. (شكل 4-1)

شكل 4-1

 فعاليت عملي 1
با توجه به آموزش دوخت سرويس آشپزخانه نوار 

اريب راآماده كنيد.
2-2-4  الگوهاي شطرنجي

در بعضــي از مجالِت لباس الگــوي مدل هاي ارائه 
شده درمجله را به روش ساده تري در اختيارخريداران 

مى گذارنــد. به اين ترتيــب كه صفحاتــي از مجله را 
شــطرنجي مى كنند، سپس روي چهارخانه ها الگو را با 
مقياس كوچك تررسم مي كنند. مقياس و روش انتقال 
الگو بــه كاغذبرش اندازه ى شطرنجى  هاســت. گاهي 
اندازه ى شــطرنجى  ها بــا اينچ تعيين مي شــود وگاهي 
با ســانتي متر. در هردوصورت بايــد در اندازه ي اصلي 
تعيين شده روي كاغذ برش منعكس شود. كاغذ برش 
را به همان اندازه  شطرنجي كنيد سپس، با تطبيق الگوي 

مجله روي كاغذ شطرنجي، الگو رارسم كنيد. 
3–2-4  دستكش فِر

بــراى رســم الگــوي دســتكش فــر كافي اســت 
انــدازه ى الگوي ارائه شــده را روي كاغذ شــطرنجي 
(هرخانه1/5 ×1/5ســانتي متر) انتقال دهيــد، تا الگويى 

مناسب دستكش فر را به دست آوريد. (شكل 4-2)

شكل 4-2

خط راستا

 



هنر در خانه جلد (2)
تهيه ى الگو و دوخت سرويس آشپزخانه

73

(شكل 2-4) و يا هم چنين دست خود را روي كاغذ 
بگذاريد به طوري كه چهار انگشت چسبيده و انگشت 
شست كامًال باز باشد ســپس اطراف دست را بافاصله 

2سانتي متر خط بكشيد و كاغذ را ببريد.
الگو را با توجه به راســتاي رسم  شده، روي پارچه 
قرار دهيد و ســنجاق كنيد. ســپس، بــا در نظر گرفتن 
 درز بــراي دوخت، دو عــدد از دوالي پارچه را برش

بزنيــد. دو عدد نيز از يك الي ابــر را طبق الگو برش 
بزنيد. 

- روش دوخـت: ابر را ميــان دوالي پارچه كه 
برش زده ايد قرار دهيد و كــوك بزنيد. چرخ را براى 
دوخت آماده كنيد (تنظيم درجات دوخت،ســوزن و 
پايــه براى ابردوزي)، آن گاه هر دو روي دســتكش را 
براى ابردوزي و چرخ كاري بــه يكديگر وصل كنيد. 

(شكل 4-3)

شكل 4-3

 توجه!
مي توانيــد قبــل  از برش  پارچــه  و ابر، طبق الگــو، ابر را 
ميان  دوالي  پارچه  قرار دهيد و ابر دوزي كنيد.  و آن را پيش 
روي خود نگه  داريد  و سپس الگو را روي پارچه ى ابردوزي 
شــده  سنجاق كنيد و با در نظر گرفتن درز دوخت، پارچه را 

برش  بزنيد. 

لبه ى پايين دســتكش را با نوار اريب هر يك جدا 
بدوزيــد. ســپس دو رويه را روي هم قــرار دهيد و به 
يكديگــر كوك بزنيــد و با نوار اريــب دو رويه را به 

يكديگر اتصال دهيد و بدوزيد.

دقت در دوخت،تنظيم درجات دوخت چرخ و استفاده 
از پايه ى مخصوص در بهبودكار نقش مهمي دارد. 
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4-2–4 روقوري
چاي يكي از نوشــيدني هاى دل چسب خانواده هاي 
ايراني است و روقوري هم وسيله اي است براى تسريع 

در بهتردم كشيدن چاي. 
شكل ارائه شده را، طبق مراحل الگوى  دستكش  فر، 
روي كاغذ شطرنجي رسم  كنيد وهمانندآن ابردوزي يا 
روي پارچه ى ابردوزي شده الگو را برش بزنيدومراحل 

دوخت را انجام دهيد (شكل 4-4).

شكل 4-4

ستا
ط را

خ

 توجه! 
اندازه  هاي ارائه شده در دست كش و روقوري باتوجه 

به مدل و اندازه قابل تغيير است.

5–2-4  دستگيره:
دســتگيره را به اندازه و مــدل دل خواه (مربع، دايره 
و...) برش بزنيدوهمانندروقوري  ابردوزي كنيد و سپس 
دور آن را با نواراريب بدوزيد. چنان چه  دستگيره  مربع 

 شكل  باشد بايد در نواردوزي گوشه ها دقت كنيد.

 فعاليت عملي 2
با توجه به الگوى شطرنجي و اندازه ى ذكر شده ى 
الگو، دســتكش فر يــا روقوري را رســم كنيد و يك 

نمونه از آن را بدوزيد.
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6–2-4  دم كني:
در قابلمــه را روي كاغــذ قرار دهيــد و دورتادور 
آن را خط بكشيد. الگوي به دست آمده را روي پارچه 
قرار دهيد و ســنجاق كنيد. سپس با در نظر گرفتن درز 

دوخت حدوداً 2سانتي متر،پارچه را برش بزنيد.

 توجه!
ســه ال از پارچه را برش بزنيد. بــا اين كه ابر كار را 
زيبا نشان مي دهد ولي مناسب دم كني نيست.اليه هاي 
داخلي رامي توانيداز پارچــه اي نخي مانند متقال انتخاب 

كنيد.

پس از برش ســه ال، پارچه  ها را بــا چرخ كاري به 
يكديگر وصل كنيد. ســپس مســتطيلي به طول محيط 
پارچه برش بزنيد و به عرض يك دوم شعاع دم كني به 

اضافه ى يك سانتي متر براى  درزدوخت آماده كنيد. 
از عــرض، پارچه را به يكديگــر وصل كنيد. يك 

لبــه ى پارچه را بــراى ردكــردن ِكش يا بندتــا بزنيد 
و بــه صورت ليفــه بدوزيــد و طرف ديگــر آن را به 
محيط دايره ى دم كني (ســه الپارچه كه دوخته شــده) 

وصل كنيد و درزآن را تميزدوزي كنيد.

چنان  چه بخواهيد دم  كني را از يك ال پارچه نخي 
ضخيم تهيه كنيد، مي  توانيد پس از خط  كشي دورتادور 
درِ قابلمه،دايره به دســت آمده را حدوداً 10ســانتي متر 
بزرگ تر برش زده و لبه دايره را به صورت ليفه شــكل 

باال دوخته و كش از آن رد كنيد.

 فعاليت عملي 3
با توجه به اين آموزش، يك نمونه دم كني را برش 

بزنيد و سپس بدوزيد.

7-2–4  پيش بند
مربع مســتطيلي به طول 75 و به عرض 30 سانتي متر 

رسم كنيد و نقاط 4-3-2-1 را مشخص كنيد.
از نقطه ى 1 به اندازه ى 25 ســانتي متر پايين بياييد و 
خطي موازي با خط 2-1 رسم كنيد و نقاط 6-5 بناميد. 
از نقطه ى 1و5 به اندازه ى 15 سانتي متر داخل شويد و 
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خطي موازي با خط 5-1رسم  كنيد و نقاط 8-7 بناميد. 
سپس طبق شكل (شكل 5-4) الگو را طراحي كنيد. 

شكل 4-5

1

3

7

8 65

2

4

سته
ى ب

و ال
د

خط 3-1 را روي دوالي بسته  ى پارچه قرار دهيد و 
سنجاق كنيد و يك بار ديگر الگو را طبق برش پارچه 

روي مشمع بگذاريد و برش بزنيد. 
پارچه و مشــمع برش زده شده را روي هم گذاشته، 
به يكديگــر وصل كنيد. دورتادور لبــه پيش بند رابا نوار 
اريب به يكديگر وصل كنيد. در قسمت كمر و همچنين 
باالي ســينه ي پيش بنــد براى ثابت نگه داشــتن پيش بند 
(دركمر و قسمت باالى سينه بند يا نوار اريب)نوار اضافه 

درنظربگيريد.
آيـا مي دانيد:  چــرا بايد هنــگام كار از پيش بند 

استفاده كرد؟

 فعاليت عملي 4
يك نمونه پيش بند را برش بزنيد و سپس بدوزيد.

چكيده

در اين واحد كار، روش شــطرنجي كردن و تبديل 
الگوي كوچك به الگوي دل خــواه و هم چنين روش 
ابردوزي راآموختيد. توجه داشته باشيد شما مي توانيد، 
بنا به ذوق وســليقه و ابتكار و نوآوري خود، مدل هاي 
مختلفي را طراحي وآن را با روشي كه آموزش ديديد 

بدوزيد.



هنر در خانه جلد (2)
تهيه ى الگو و دوخت سرويس آشپزخانه

77

 آزمون پاياني نظري واحد كار چهارم
1– بهتريــن زاويــه براى بــرش نوار اريــب كدام 

است؟
ب) 45 درجه الف) 30 درجه  
د) هيچ كدام  ج) 90 درجه   

2- در انتقال الگوهاي شــطرنجي كدام گزينه مهم 
است؟

ب) رسم الگو الف) كاغذ   
د) نوع مدل ج) اندازه ى صحيح شطرنج 

3– چند نوع درز دوبله مي شناسيد؟ نام ببريد.

 آزمون پاياني عملي واحد كار چهارم

الگوي يك پيش بند رارسم كنيد، سپس برش بزنيد 

و بدوزيد.



واحد كار پنجم
روش اندازه گيرى و برش چادر، مقنعه، پيژاما 

و لباس نوزاد

متر

چرت
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فهرست تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز

فعاليت عملى وسايل و تجهيزاترديف
1

فعاليت عملى 
2

فعاليت عملى 
3

فعاليت عملى 
4

فعاليت عملى 
5

×پارچه ى چادرى1
×××××چرخ خياطى2
×××××قيچى3
×××××متر4
×پارچه ى حرير5
×پارچه ى مقنعه اى6
×پارچه ى پيژاما7
×پارچه ى حوله اى يا كركى8
×نوار اريب نخى9

××كاغذ10
×××××نخ11
×××××سوزن12
×دكمه13
×كش14
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1-5 مقدمه
روش اندازه گيــري، برش ودوخــت مقنعه، چادر، 
پيژاما و لباس نوزاد در خياطي به قدري آســان اســت 
كــه هرفرد با ذوق مي تواند، بــا كمي دقت و حوصله، 
آنهــا راآمــوزش ببيند وبــدوزد. درآمــوزش اين نوع 
دوخت ها ازدوخت هايي كه تاكنون آموزش ديده ايد 

وبه كارگرفته ايد، استفاده كنيد. 

پس ســعي كنيد نهايت دقــت را درآموزش خود 
داشته باشيد.

2-5 برش و دوخت چادر
چادررا به روش هــاي مختلف مي تــوان برش زد: 

چادربدون گوشه وچادردوگوشه.
دربرش چادر بدون گوشه، الزم است عرض پارچه  

زيادباشد.

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

1- مراحل برش چادر را توضيح دهد.
2- چادر را روي فرد اندازه گيري كند.

3- چادر را برش بزند و بدوزد.
4- اندازه گيري، برش و دوخِت دو نوع مقنعه را انجام دهد.

5- نوعى پيژاما را اندازه گيرى كند، برش بزند و بدوزد.

6- پيش بند غذاي بچه را رسم كند، برش بزند و بدوزد.

 پيش آزمون واحد كار پنجم
1- روش اندازه گيري چادر چگونه است؟ شرح دهيد.

2- براى دوخت پيژاما از چه نوع دوختي مي توان استفاده كرد؟
3- روش اندازه گيري يك نمونه مقنعه را شرح دهيد. سپس آن را ببريد و بدوزيد.

4- نوعى پيژاما را برش بزنيد و سپس بدوزيد.
5- روش برش شورت سرهمي نوزاد را توضيح دهيد.
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1-2-5  چادر دو گوشه
در ايــن نوع، قســمت برش و دوخت چــادري را 
كــه تكه ى پايين آن داراي دوگوشــه اســت آموزش 

مي بينيد.
مقدار پارچه ى مورد نياز:   

بــا توجه بــه تنوع در عــرض پارچه هــاي مصرفي 
موجود در بازار و متغير بودن قدافراد، مقدار مورد نياز 

4/5 تا 5/5 متر با عرض 115 تا 140 سانتي متر است. 
افــراد بلندتر ازقد160 ســانتي متر به متراژ بيش تري 

(از اندازه تعيين شده) نياز دارند. 
در پارچــه ى بــا عرض 90 ســانتي متر نيز بــه متراژ 
بيش تري نياز اســت،كه اين اندازه نسبت مستقيم با قد 

فرد دارد.
در برش چادر به الگوي كاغذي نياز نيست و درچند 

مرحله، چادر اندازه گيرى و برش زده مي شود.
 مراحل اندازه گيري و برش ودوخت چادر:

1- ابتدا پارچه را از طول (قسمت تركي) سركنيد، 
به طوري كه يك ســمت تركي پارچه روي پيشــاني 
قرار گيرد، سپس دو لبه ى چادر را تا روي زمين اندازه 

بگيريد.
2 تا 3 سانتي متربراى چرخ كاري پايين چادر اضافه 
منظــور كنيد و روي پارچه عالمت بگذاريد يا با قيچي 

يك چرت بزنيد. (شكل 5-1)

شكل 5-1

چرت

توجه  كنيــد، هنــگام اندازه گيري، ســر را باال نگه 
داريدتا قسمت لبه ى جلوي چادركوتاه نشود.

در قسمت پشت، مطابق با شكل، به همان حالت   -2
كه ايستاده ايد (سر به پايين قرار گيرد) فاصله ى تركي 
تا زمين را با متر اندازه بگيريد و 2 تا 3 ســانتي متربراى 
چرخ كاري پايين چادر اضافه منظور و آن را يادداشت 

كنيد. (شكل 5-2)

شكل 5-2
متر
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پارچــه را، مطابــق شــكل، روي زمين  يــا ميز   -3
پهن كنيــد. اضافه پارچه  را از پارچــه ى چادري قيچي 
كنيد تا قســمت قد چادراز اضافه ى پارچه جدا شــود.

(شكل 5-3)

شكل 5-3

قسمت جلو

قسمت پشت

2

2
سته

ى ب
دوال

پارچــه را دوال كنيــد و محــل دوال را نقطه ى   -4
2 بناميد. اين محل وســط پيشاني اســت. قسمت پايين 
دوالي پارچه را، كه قســمت وسط پشت چادر (سمت 

تركي ديگر) است، نقطه ى 3 بناميد (شكل 5-4).

شكل 5-4

جلو
ت 

سم
ق

2دوالى بسته 3

ت
 پش

سط
و

انى
يش
ط پ

وس

پارچه ى اضافي را نيز دوالكنيدوقسمت دوال را   -5
نقطه ى 3 بناميد. (شكل 5-5)

شكل 5-5

ت
 پش

سط
و

3دوالى بسته

نقطــه ى 3 دوالي تكــه ى باالي چــادرراروي   -6
دوقطعه- تكه  پايين  چادرقراردهيدو  قســمت  نقطه ى 3 

رابه يكديگروصل  كنيد. (شكل 5-6)

شكل 5-6

3

3

اندازه ى قســمت پشت تا زمين را كه يادداشت   -7
كــرده بوديــد، از نقطه ى 3 بــه پايين  انــدازه بگيريد و 

عالمت بزنيد و محل را نقطه ى 4 بناميد (شكل 5-7).
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شكل 5-7

12

3

4

براى برش، ابتدا نقطه ى 1 تا 2 و سپس 2 تا 4 را   -8
اندازه بگيريد و يادداشت كنيد. آن گاه تفاوت دواندازه 
را از نقطه ى 1 و 2 به طرف داخل پارچه اندازه بگيريد 

وتا كنيد ونقطه ى 5 و 6 بناميد. (شكل 5-8)

شكل 5-8

6 تفاوت فاصله ى پشت و جلو را تا مى زنيم5

12

4

اين اندازه با توجه به فاصله ى پيشاني تا وسط سر در 
افراد متفاوت است.به طور معمول اين اندازه 12الي14 

سانتي  متر در نظرگرفته مي شود. 
پس از تازدن بــاالي پارچه، نقطه ى 6 را حول   –9
نقطــه ى 5 به آرامــي (مطابق شــكل) حركت و روي 
دوالي 5 و 4 قــرار دهيد، به طوري كه نقطه ى 4 روي 
نقطه ى 5 قرار گيرد. در اين قسمت، پارچه ى چهارال را 
روي هم قرار دهيد و بار ديگر چهارالي پارچه را روي 
حول نقطه ى 6 حركت دهيد و به طوري كه هشــت ال 
(مطابق شــكل) روي يكديگر قرار گيرد. سپس مطابق 
شكل از نقطه ي 5 پارچه را قيچي كنيد. چادر برش زده 

مطابق شكل آماده است. (شكل 5-9)

شكل 5-9

10– بــراى دوختِ گوشــه  ى چــادر ازپارچه هاي 
ســه  گوش  باقي مانده  ازبرش،اســتفاده كنيد، به طوري 
كه تركــي پارچــه را روي تركــي ديگــر قراردهيد.
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ابتــدا  نقطه  ى مثلثــي  را، كه زاويه  ى قائمه آن درســت 
باشــد، به دو طرف تكه  ى پايين چادر بدوزيد، ســپس 
تركي وســط چادر را به يكديگــر وصل وچرخ  كنيد.

(شكل 10-5 و 5-11)

شكل 5-11

وشه
ه گ
ضاف

اضافه گوشها

شكل 5-10
تركى پارچه

مجدداً چادر را مانند قبل  تا كنيد، واضافه هاي  پارچه 
را در قسمت پايين مطابق با گردي  چادر قيچي نماييد و 
درزهاي دوخته شده را اتوبكشيد. سپس پايين چادر را 

تا زده، اتو بكشيد. و با دقت چرخ كنيد. 
توجه كنيــد، چون پايين چادر بــه صورت كلوش 

است، بايد در دوخت آن بيش تري دقت كرد تا بدون 
چروك و تميز دوخته شود.  

 فعاليت عملي 1
يك نمونه چادررا اندازه گيري كنيد، ســپس آن را 

برش بزنيدو بدوزيد.

3-5 برش و دوخت مقنعه: 
1-3-5 مدل شماره ى 1 

بــرش و دوخــِت اين مقنعه بســيار ســاده اســت. 
چنان چــه كمي دقت كنيد بــرش آن مانند برِش چادري 
اســت كه آموزش ديديد و مثل چادر به الگوي كاغذي

نياز نيســت و اندازه گيري و بــرش آن روي پارچه انجام 
مي گيرد. 

مدل شماره ى 1 مقنعه
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مقدار پارچه ى موردنيــاز: پارچه به عرض 90 و به 
طول 100 تا 120 سانتي متر نياز است.

انتخاب پارچه براى دوخت مقنعه مهم است. بهتر است 
پارچه اي نخي، سبك و لطيف، كه داراي افت باشد، تهيه 

كنيد.
پارچــه را از طــول دوال و روي ميز پهن كنيد.   -1
نقــاط 1 و 2 و 3 و 4 را طبــق شــكل مشــخص كنيد.

(شكل 5-12)

شكل 5-12

از ســمت دوالي پارچه 4-2 به اندازه  ى 12 تا   -2
14 سانتي متر تا بزنيد. 

در قســمت چهارالي پارچه نقطه ى 5 و 6 به دست 
مي آيد (شكل 5-13).

شكل 5-13

نقطه ى6 را روي حول  نقطه  ى 5 حركت دهيد تا   -3
روي لبــه ى 4-5  قرار گيرد. لبه ى قطر را نقطه ى  7 بناميد. 

(شكل 5-14)

شكل 5-14

بارديگــر نقطه ى 7 را روي حــول نقطه ى 5 به   -4
حركت در آوريد و روي لبه ى قبلي قرار دهيد. (شكل 
15-5) ســپس لبه قفســه را به صــورت هالل ماليمي، 

برش دهيد.



86

هنر در خانه جلد (2)
روش اندازه گيرى و برش چادر، مقنعه، پيژاما و لباس نوزاد

متر

شكل 5-15

1

2

فاصله ى 2 تا 8 روي شــكل به اندازه ى نصف   -5
دورصورت است. 

روي خط 2-1، از نقطه ي 1 (دوالي پارچه) تقريباً 
بــه اندازه ي دو برابر مقدار 2 تــا 5 بگذاريد و بقيه را تا 

نقطه ي 2 بدوزيد.
همان طــور كه در طرح مي بينيــد، مقنعه داراي   -6
زيرچانه اســت. براي برش اين قسمت، مربعى  به طول 
10 تا 12 ســانتي متر از پارچه را برش بزنيد. ســپس آن 
را از قطر تا بزنيد تا ســه گوش 1،2،3 به دست آيد. دو 
ضلــع كوچك تر مثلث را به مقنعه در قســمت چانه به 

مقنعه وصل كنيد. (شكل 5-16)

شكل 5-16

بــراى لبه ى بااليِي مقنعــه پارچه اي به طول 20   -7
تــا 25 و به عرض 10 تا 12 ســانتي مترآماده كنيد. طبق 
شــكل، لوزِي تكه ى باالي مقنعه را آماده كنيد سپس 
روي قطــر پارچه را تا بزنيد و وســط ايــن قطعه را در 
قسمت وسط پيشــاني نقطه ى 1 قرار دهيد و به قسمت 
پيشــاني مقنعه بدوزيد. ســپس آن را اتو و تميزدوزي 

كنيد. لبه ى پايين مقنعه را با دقت مثل چادر بدوزيد.
2-3-5 مدل شماره ى 2

پارچه اي به طول 80 تا 90 ســانتي متر (اين اندازه به   -1
بزرگي و كوچكي مقنعه بســتگى دارد). را روي ميز قرار 

دهيد. 
پارچه را روي يكي از قطرهاى پارچه تا بزنيد. پارچه به 

شكل سه گوش 1 و2و3 به  دست  مي آيد.

مدل شماره ى 2 مقنعه
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دورتــادور صــورت را با متر انــدازه بگيريد و   -2
نصــف آن را با 1 تا 2 ســانتي متر اضافه منظوركنيد. از 
نقطــه ى 1 روي تاي بســته پايين بياييد تــا نقطه ى 4 به 
دست  آيد. از نقطه ى 4 به صورت گونيا روي ضلع 1، 3 

وصل كنيد، نقطه ى 5 به دست  مي آيد.
فاصلــه ى 5-3 رااز نقطه ي4 بــه پايين عالمت   -3
بزنيد تا نقطه ى 6 به دســت  آيد. از نقطه ى6 به اندازه ى 
10 تا 20 ســانتي متر (اين اندازه متغيراســت)  به طرف 
نقطه ى 2 عالمت بزنيد تا نقطه ى 7 به دست  آيد. سپس 
نقطــه ى 7 را گونيا كنيد و به صورت هالل برش بزنيد.

(شكل5-17)

شكل 5-17

نقطه ى 5-3 را بدوزيد و پايين مقنعه را نيز تميزدوزي 
كنيد. سپس درز 3-5  راخوب  اتو بكشيد. 

3-3-5 مدل شماره ى 3 

مدل شماره ى 3 مقنعه

پارچــه اي نخــي و ظريــف راكه كمــي حالت   -1
ارتجاعي داشــته باشد (اســترچ)، به طول 75 و به عرض 
50 ســانتي متر، آماده كنيد (اين اندازه به سليقه ى افراد و 

هم چنين بزرگي وكوچكِي مقنعه بستگى دارد).
پارچه ى ديگري را از جنس حريركشي ظريف   -2
و لطيــف، به طول يك متر و به عرض 50 ســانتي متر، 
آماده كنيد. اين اندازه نيز با توجه به سليقه ى افراد متغير 

است.
هر دو پارچه را از عرض به يكديگر وصل كنيد   -3

و دوال روي هم قرار دهيد.
از نقطــه ى 1 به انــدازه ى 30 ســانتي متر روي   -4
لبــه عالمت بزنيد و نقطه ى 3 بناميد.ايــن اندازه بايد به 
اندازه ى دور صورت باشد و سپس دو طرف لبه ى باقي 
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مانده(دوالي بــاز) را با نوار تزييني، مثــل روبان براق 
همرنــگ پارچه ى حرير يا با نوار هــاي ظريف تزييني 
ديگر بدوزيد. از نقطه ى 2 تا 3 و ســپس از نقطه ى 4 تا 
5 (فاصله ى نقطه ى 2 تا محل سردوزي يا تقريباً به طول 

8-5 سانتي متر) دولبه را به يكديگر بدوزيد. 
براى قسمت پيشاني از پارچه ى نخي استرچ، مربعى 
به طول 20 به عرض 16 تا 18 سانتي متر انتخاب و پارچه 
رااز عرض دوال كنيد و مثل شكل برش بزنيد. سپس به 
قسمت وسط پيشاني بدوزيد به طوري كه قسمِت دوال 
در لبه ى پيشــاني قرار گيرد. هنگام ســركردن، قسمت 
حرير را به صورت ضربدر در قسمت جلو،روي سر قرار 

دهيد.

 فعاليت عملي 2
يك نمونه مقنعه را برش بزنيد و بدوزيد.

4-5  برش و دوخت پيژاما: 
1-4-5 مدل شماره  ي 1

يكي  از لباس هاي راحتِي آقايان در منزل پيژاماست، 
كه دوخت آن آسان است.

اندازه هاي مورد نياز:
قد شلوار
دورباسن

گشادي دِم پا
پارچه ى موردنياز: با توجه به عرض پارچه اندازه ها 
متغير است.عرض140سانتي متر يك قد شلواروعرض-

90   تا110 به  اندازه  ي دوقدشلوار پارچه نياز دارد. 
مربع مســتطيلي به طول قد شــلوار و به عرض   -1
يك چهارم دور با سن  به اضافه ى 7- 5 سانتي متر رسم 

كنيد و نقاط 4-3-2-1 بناميد. (شكل 5-18)
يــك  ســوم  دور  انــدازه ي  بــه   1 ازنقطــه ى   -2
باســن  به  اضافه ى  2 ســانتي متر پايين  بياييــد و نقطه ى 5

بناميد.
ازنقطــه ى5 به اندازه ى يك هشــتم   دورباســن   -3

خارج شويد و نقطه ى 6   بناميد.
فاصله ى 1 تا5 را نصف كنيد و نقطه ى7بناميد.  –4
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نقطــه ي  6 رابه صورت هالل (طبق شــكل)  به   –5
نقطه ى 7 وصل كنيد.

نقطــه ى 6  را بــه  نقطه ى  3 وصل  كنيد و ســپس    –6
اين  فاصلــه  را  نصف  كنيــد نقطــه ى 8  بناميد. حدود2 
ســانتي مترازنقطه ى 8 داخل شــويد (طبق  شــكل) و به 

صورت هالل نقطه ى 6 را به 3 وصل كنيد. 

شكل 5-18

ستا)
ط را

(خ

چنان چه بخواهيد گشادي دم پاي  شلوارتنگ تر   -7
از اندازه باشدازنقطه ى 3 به اندازه ى 4-2 سانتي متر داخل 
شــده نقطه ى 9 بناميد و سپس مراحل بند 6 را با توجه به 

نقطه ى 9-6 انجام دهيد. (شكل 5-19)

ستا)
ط را

(خ

شكل 5-19

براي آن كه درز وســط پاي شــلوار كشــيدگي   -8
نداشــته باشــد از نقطه ى 9 به اندازه ى يك ســانتي متر 

پايين،بيايد و آن را به وسط خط 4-9 وصل كنيد.
خط 4-2 خط پهلو در شلوار است،  هم چنين خط   -9

راستا نيز هست.
10- براى ليفه ى شــلوار، 7-5 سانتى متر اضافه درز 

در قسمت كمر در نظر بگيريد.
11- براى بــرش، اين الگــو را روي 4 الي پارچه 
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بگذاريــد، به طوري كه خــط 4-2 با مقداري اضافه ي 
درز روي تاي بســته قرار گيرد يــا 2 بار روي دوال برش 
بزنيــد، به طوري كــه خط 4-2 روي دوالي بســته قرار 

گيرد.
12- در قســمت دمِ پا نيز به اندازه ى7-5 ســانتي متر 
اضافه درنظر بگيريد و با ســجافي به انــدازه ى دل خواه، 

جدا از پارچه، برش بزنيد.
 روش دوخت

سجاف  رابه  دمِ   پاي شــلوار بدوزيد ولبه ى آن  را   -1
اتو كنيدو نوارى به رنگ ديگر به  صورت مغزي در لبه ى 
ســجاف  قرار دهيد و آن را كوك بزنيد. سپس  تميز و 

دقيق چرخ كنيد.
فاق شــلوار را با توجه بــه نمونه ى دوخت هاى   -2

آموزش ديده، به روش درز دوبله ى خوابيده بدوزيد. 

درز وســط پا را، به روش دوخــت دو درزه و   -3
يادوخت درز دوبله ي خوابيده، بدوزيد.

ليفه ى شلوار را در قسمت كمر تا و چرخ كنيد.   -4
توجه كنيــد براى عبــور كش يك ســانتى متر آن را 

ندوزيد.

 توجه!
حال كه روِش رســم الگــورا روي كاغذآموختيد 
چنان چــه نســبت به اندازه هــاي موردنياز، بــا توجه به 
تقســيمات ذكر شده، پارچه داراي عرض كافي است، 
عــرِض پارچه را دوال و ســپس چهــارال كنيد و بدون 
رسم الگوي كاغذي، همان الگو را روي پارچه ترسيم 

و برش بزنيد. 
چنان چه عــرض پارچه كم  و به انــدازه ى دو قد، 
پارچه آماده باشــد از قد، پارچه را دوال و از عرض نيز 
دوال كنيد تا پارچه  چهارال شــود. ســپس الگو را روي 

پارچه ترسيم كنيد و برش بزنيد.

2-4-5 مدل شماره ى 2
پارچـه ى موردنياز: با توجه به قــد افراد و دور 

باسن و عرض پارچه، اندازه ى آن متغير است.
خط 2-1 برابر قد شلوار  -1

خــط 3-1 برابر اســت با نصف دور باســن +  -2
12-10 سانتي متر. نقاط 4-3-2-1 را مشخص كنيد.

خط 3-1 و 4-2 را نصف و خط 6-5 را رســم   -3
كنيد. خط پهلو به دست مي آيد.
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خط 7-1 برابر اســت با يك ســوم دورباسن به   -4
اضافه 2 سانتي متر

خط 8-7 را موازي با خط 3-1 رسم كنيد.  -5
از نقطه ى 7 در قسمت پشِت شلوار، به اندازه ى   -6
يك دوازدهم دورباســن، خارج شويد و آن را نقطه ى 
9 بناميد. از نقطه ى 8 به اندازه ي يك ششــم دورباسن 

خارج شويد و آن را نقطه ى 10 بناميد.
از نقطــه ى 1 به انــدازه ى 2/5 تا 3 ســانتي متر   -7
داخل شــويد و نقطه ى 11 بناميــد. به اندازه ى 1/5 تا 2 

سانتي متر نيز باال برويد و نقطه ى 12 بناميد.
خط 7-1 را نصف كنيد و نقطه ى 13 بناميد.  -8

هالل 12-9 را مطابق شكل طوري رسم كنيدكه   -9
 از نقطه  ى 13 بگذرد. سپس هالل 3-10 را رسم كنيد.

11- از نقطــه ى  2و4 به اندازه ى 4 ســانتي متر از هر 
طرف داخل شــويد و نقطه ى 14 و 15 بناميد. نقطه ى 9 
را به 14 و 10 را به 15 وصل كنيد. سپس وسط دو خط 
رســم شده را مشــخص كنيد و به اندازه ى 2 سانتي متر 
داخل شــويد و طبق شــكل خطــوط را هــالل كنيد.

(شكل 5-20)

9

شكل 5-20
12- در قســمت كمربــه انــدازه ى 5 ســانتي متر و 
در قســمت پايين شــلوار به اندازه ى 4 سانتي متر براى 

تاكردن اضافه در نظر بگيريد.
الگو را روي دوالي پارچه طوري قرار دهيد كه خط پهلو 
روي راستاي پارچه قرار گيرد. سپس با در نظر گرفتن اضافه ي 
درز، آن را برش بزنيد. مراحل دوخت همانند پيژاماى شماره ى 

1 است.

 فعاليت عملي 3
يك نمونه پيژاما را برش بزنيد و بدوزيد.
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5–5 الگو و دوخت پيش بند غذاي كودك:
نيازها: پارچه ى حوله  اي يا كركي و نوار اريب نخي.

از نقطه ى 1 خطي به طول 18 ســانتي متر رســم   -1
كنيــد و نقطــه ى 2 بناميد، نقطه ى 2 راتا 12 ســانتي متر 

ديگر امتداد دهيد تا نقطه ى 3 به دست آيد.
از نقطه ى 1 و 2،دو عمود به طول 30 سانتي متر   -2

رسم كنيد و نقطه 5-4 را به يكديگر وصل كنيد.
3- از نقطه ى 2 روي خط 5-2 و هم چنين از نقطه ى 
3 به اندازه ى 12 سانتي متر پايين بياييد و نقطه ى 7-6 را 

به يكديگر وصل كنيد.
از نقطه ى 1 به اندازه ى 5 سانتي متر روي خط 1-4   -4
و هم چنين روي خط 2-1 داخل شــويد و هالل يقه ي 

قسمت جلو را با خط كش مخصوص رسم كنيد.
هالل 9-8 و 8-10 را رسم كنيد  -5

الگــوراروي خــط 3-2 تــا بزنيــد وقســمت  -6
(10-8-9-7-3-2) را رولت كنيد. (شكل 5-21)

شكل 5-21

cm

cm cm

بــراى برش، خــط 4-1 را روي دوالي بســته   -7
پارچه قراردهيد و آن را برش بزنيد. (شكل 5-22)

شكل 5-22
روش دوخت:

پس از برش، لبه ى  آستين را نواردوزي كنيد.  -1
هالل 8-2-1 را نواردوزي كنيد.  -2

هالل پايين پيش بند نقطه ى 8-3 را نيز نواردوزي   -3
كنيد.

ســپس نقطــه ى 7 و 8 را روي نقطــه ى 7َ و 8َ   -4
قراردهيدوزيربغل رابدوزيد.آن گاه درزراتميــزدوزي 
كنيد. توجه كنيددر طوِق يقه براى وصل يقه در پشت 

گردن، نواراضافي درنظر بگيريد.
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متر

 فعاليت عملي 4
يك نمونه پيش بند را برش بزنيد و بدوزيد.

6-5 زيرپـوش بـا شـورت سـرهمي آسـتين  
بلندوكوتاه: (0-3 ماهگي)

مخصــوص نخــي  تريكــوى  پارچــه ى  نياز هــا: 
لباس زيربچه، يك متر به عرض 90سانتي مترباآســتين 
بلنــد و آســتين كوتــاه 65 ســانتي متر بــه عــرض 90 

سانتي متر. 

الگوي ايــن زيرپوش در دو مدل آســتين كوتاه و 
آستين بلند طراحي شده است.

كاغــذ بــرش را 4×4 ســانتي متر بــه صورت   -1
شطرنجي آماده كنيد.

طرح ارائه شده را با دقت روي كاغذ شطرنجي   -2
پياده كنيد. (شكل 5-23)

شكل 5-23

خط وسط الگوي جلو را روي دوالي بسته  ى   -3
پارچه قراردهيد و با در نظرگرفتن يك سانتي متر اضافه 

درز، برش بزنيد.
قســمت وســط پشــت را روي دوالي بسته ى   -4
پارچه قراردهيد و بادر نظرگرفتن يك سانتي متر اضافه 

درز در اطراف، الگو را برش بزنيد.
الگــوي آســتين را نيــز روي دوالي پارچــه،   -5

بادرنظرگرفتن يك سانتى متر اضافه درز، برش بزنيد.
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نقاط رسم شده روي الگو راروي  پارچه  عالمت   -6
بگذاريد.

براى  دوخت ِ ســجاف از پارچه ى نوار اريب، به   -7
عرض سجاف رسم شده در الگو تهيه كنيد.

نواراريب را در قســمت هاي مشــخص شــده   -8
(ســجاف هاي يقه در قسمت جلو و پشت و سجاف در 
قسمت لبه ى شورت و لبه ى آستين) از پشت بدوزيد و 

به روي لباس برگردانيده و آن را چرخ كنيد.
محــل مشــخص شــده ى سرشــانه ها را روي   -9
يكديگر قرار دهيد، به طوري كه قسمت اضافي پشت، 

روي زيرپوش و قسمت جلو در زير قرار گيرد.
10-خط و سط آســتين را روي محل سرشانه قرار 

دهيد و آستين را به حلقه ى لباس بدوزيد.
11-درزهاي پهلو و قسمت زيرآستين را يك سره، 
از لبه ى شــورت تا مچ آستين، بدوزيد و سپس با چرخ 

اورلوك تميزدوزي كنيد.
12- قسمت وسط پاي شورت رادكمه ي منگنه بزنيد.

دقت كنيد قسمت پشت بر روي جلو بسته مي شود. 

 فعاليت عملي 5
يــك نمونه زيرپوش با شــورت ســرهمي را برش 

بزنيد و بدوزيد. 

چكيده

در ايــن واحــد كار برش و دوخت چــادر، مقنعه، 
پيژاما و پيش بند و زيرپوش با شــورت ســرهمي 0 تا 3 
ماهگي را آموزش ديديد. با تكرار ســعي كنيد مهارت 

در اين دوخت ها را به دست آوريد.

 آزمون پاياني نظري واحد كار پنجم
1- روش اندازه گيــري قدپشــت چــادر در برش 

چگونه است؟ شرح دهيد.
2- جهت برش هالل پايين چادر چه اندازه از لبه ى 

چادر در جلو را بايد تاكرد؟توضيح دهيد.

 آزمون پاياني عملي واحد كار پنجم
1- يك نمونه مقنعه را اندازه بگيريد، برش بزنيد و 

سپس بدوزيد.
2- يك نوع الگو ى پيژاما را رسم كنيد، برش بزنيد 

و سپس بدوزيد.
3-الگوي پيش بند غذاي بچه را رسم كنيد.



واحد كار ششم
تهيه ى الگوهاى اساس
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فهرست تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز

فعاليت عملى وسايل و تجهيزاترديف
1

فعاليت عملى 
2

فعاليت عملى 
3

فعاليت عملى 
4

فعاليت عملى 
5

فعاليت عملى 
6

××××××متر1
××××كاغذ الگو2
××××خط كش3
××××پيستوله4
××××گونيا5
××××سوزن6
××××××دفتر يادداشت7
×××نوار باريك (نخ كوك)8
××××جدول اندازه ى استاندارد9
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1-6 مقدمه
در بررسي يك لباس، عوامل متعددي چون طرح، 
الگــوو دوخــت را درنظــر مي گيرند. بــه تعبير ديگر، 
مي تــوان گفت اين ســه مكمل يكديگرنــد و ضعف 

هريك از آنها موجب افت كيفيت لباس خواهد شد. 

ازآن هــا  هريــك  شــناخت  بــراي  هم چنيــن، 
شــاخص هايي وجود دارد. در اين واحــد كار، روش 
اندازه گيري  وترســيم  الگوي  دامن  وباالتنه  وآستين ارائه 

مي شود.

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

1-   روش صحيح اندازه گيري دامن و باالتنه و آستين را به كار گيرد.
2-با اندازه هاي شخصي، الگوي دامن را رسم كند.

3-بااندازه هاي شخصي، الگوي باالتنه و آستين را رسم كند.
4-اندازه هاي شخصي را با جدول استاندارد مقايسه كند و تطبيق دهد.

5-پاترون الگوي رسم شده را برش بزند.

 پيش آزمون واحد كار ششم

1-چه اندازه هايى در رسم  الگوي دامن مورد نياز است؟
2-طبق استاندارد سايز بندي، چند سانتي متر به اندازه ي الگوي دامن اضافه مي شود؟

3-در رسم قسمت جلوى باالتنه شيب سر شانه چند سانتى متر است؟
4-عالمت اختصارِي خط مركزي باالتنه ى جلو را بنويسيد؟
5-الگوى دامن ساده را براساس اندازه هاي خود رسم كنيد. 

6-الگوى باالتنه را براساس اندازه ي خود رسم كنيد.
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2-6 الگوى دامن
1-2-6  روش اندازه گيري دامن:

براى رســِم الگــوي دامن بــه اندازه هــاي زير نياز 
داريد:

1- دور كمر2-   دورباسن
3- بلندي باسن4- قددامن

  بيش تر بدانيد
چند راهنمايي براى اندازه گيري:

انــدازه ى هر قســمت را كه مي گيريد ســريعاً   -1
يادداشت كنيد.

در اندازه گيري از متر سالم استفاده كنيد.  -2
ابتدا اندازه  هاي عرضي، سپس اندازه هاي طولي   -3

را بگيريد.
يكي از راه هــاي مهارت آمــوزي تمرين زياد   -4
اســت. با تمرين اندازه گيري روي اندام هاي مختلف، 

روش صحيِح اندازه گيري را فرا گيريد.
بــراي اندازه گيــري، لباس نــازك (زيرپوش)   -5
بپوشــيد، ســپس با توجه به مراحل زيــر، اندازه گيري 

كنيد.

الف) اندازه هاي عرضي 
دور كمر: نوار ى باريك را به دور كمر گره بزنيد،   -1
به طوري كه دقيقاً  درگودي كمر قرار گيرد. ســپس با متر 

دوركمر را اندازه بگيريد و آن را يادداشت كنيد. 
دورباسن: دوربرجسته ترين قسمت باسن  رادرنظر   -2
بگيريد و متررا بــه طورمعمولى دورباســن  قراردهيدو 

اندازه را يادداشت كنيد. 
چنان چه داراي شكمى برجســته  هستيد، بهتراست 
خط كــش را موازي با بدن به شــكلي قــرار دهيد كه 
ســرخط كش روي برجســتگي شــكم و انتهاي آن به 
ســمت زمين به صورت عمودى قرار گيرد. ســپس  متر 
را  از پشــت دور برجسته ترين قســمت باسن ودر جلو 

روي برجستگي  شكم  قراردهيد اندازه گيري كنيد. 
ب) اندازه هاي طولي

بلندي باســن:  فاصله ى كمر تا باســن را اندازه    -1
بگيريد.

قددامن: از كمر به اندازه ى دل خواه قددامن را   -2
اندازه بگيريد. 

اين روش اندازه گيــري را روي اندام هاي  مختلف، 
زير نظر هنرآموز خود چندين   بار تكرار كنيد تا روش 
صحيح اندازه گيري را بياموزيد.سپس اندازه هاي دقيق 

خود را بگيريد.
طبق استاندارد جهانى از سايز 34 تا 40 به هر سايز4 
ســانتى مترو از اندازه ي 40به باال به هر  ســايز 5 سانتى 

متر به دور باسن اضافه مى شود.
در جدول زير اندازه هاي اســتاندارد جهت مقايسه 
و انتخاب سايز قيد گرديده است.اندازه هاى خود را با 
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جدول اندازه هاى استاندارد مقايسه و مورد دل خواه  را 
انتخاب  كنيد.(جدول شماره 1) 

ضمناً شما مي توانيد اندازه هاي خود را دقيق بگيريد. 
سپس طبق اندازه هاي گرفته شده الگو را رسم كنيد.

2-1-6  روش ترسيم الگوي اّوليّه ى دامن
الف) اندازه هاي الزم براى ساخت الگوي دامن

مثال:  سايز 38
دوركمر: 70 سانتي متر
دورباسن: 94 سانتي متر

بلندي باسن: 20/6 سانتي متر
قد دامن:  بستگي به مد روز دارد. 60 سانتي متر

ب) رسم كادر الگو
در سمت چپ كاغذ( تقريباً 5 سانتي متر از لبه ى   -1

كاغذ) نقطه اي انتخاب كنيد و آن را نقطه ى1 بناميد.
از نقطه ى 1 يك خــط افقي به اندازه ى نصِف   -2
دور باسن + 1/5 ســانتي متر امتداد دهيد تا نقطه ى 2 به 

دست آيد.

از نقطــه ى 1 و 2 دو خــط عمود به اندازه ى قد   -3
دامن رســم كنيد و نقطه ى 3 و 4 بناميد. سپس نقطه ى 
3 را بــه 4 وصل كنيد. خط 3-1 و 4-2 بايد روي خط 

2-1 و 4-3 گونيا شود. 

دور كمر

قد دامن

بلندى باسن

دور باسن

3436384042444648اندازه
6266707478828692دور كمر
86909498102106110116دور باسن

2020/320/620/921/221/521/811/1بلندى باسن

جدول شماره ى (1) - اندازه هاى استاندارد 34 تا 48

 فعاليت عملي 1
در كالس انــدازه عرضى وطولى دوســتان خود را 

بگيريد و تمرين كنيد.
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از نقطــه ى 1 و 2 بــه انــدازه ي بلنــدي باســن   -4
پاييــن بياييد و نقطــه ى 5 و 6 بناميد و نقطــه ى 5 را به 
6 وصــل كنيــد. خط 6-5 خط باســن اســت. در اين 
مرحلــه، كادر اصلي دامن براى ســاخت الگوي جلو 
و پشــت  آمــاده اســت. ايــن كادر نصف تمــاِم الگو

است. (شكل 6-1)
خط كمر

خط باسن

1

5

3

2

6

خط لبه ى دامن4

C.
F ى

جلو
ى 
كز
 مر

خط

C.
B 
ت
 پش

زى
رك
ط م

خ
شكل 6-1

 توجه!
خــط 4-2 خــط مركزي وســط پشــت دامن   -1

است،كه با عالمت 1C.B نشان داده مي شود.
خط 3-1خط مركزي وسط جلو دامن است،كه   -2

با عالمت C.F2 نشان داده مي شود.
خط 4-3 خط لبه ى دامن است.  -3

خط 2-1 خط كمر است.  -4
خط 6-5 خط باسن بزرگ است.  -5

C.B –1 يا Centry Back خط مركزي پشت
C.F -2 يا Centry front خط مركزي جلو

فاصلــه ى 6-5 را نصف كنيد و نقطه ى 7 بناميد   -5
و نقطــه ى 7 را به بــاال وپايين ادامه دهيد تا خط 2-1 و 

4-3 را در نقاط 8 و 9 قطع كند.
از نقطه ى 8 به اندازه ى 1 ســانتي متر باال برويد   -6

تا نقطه ى 10 به دست آيد.
دور كمر را به اضافه ى 1 سانتي متر نصف كنيد و از   -7
نقطه ى 1 روي خط 2-1 اندازه بزنيد. باقي مانده ى اندازه ى 

روي كمر مجموع پنس كمر خواهد بود.
دو عدد پنس در قسمت پشت الگو و يك عدد   -8

پنس در قسمت جلوي الگو رسم كنيد.
اندازه ى اضافي به دســت آمــده را نصف كنيد.   -9
عدد به دســت آمده پنس پهلوها خواهد بود. نصف اين 
اندازه به اضافه ى 0/5 پنس پهلوي قســمت جلو و منهاي 
0/5 پنس پهلوي پشت است. اندازه هاي به دست آمده را 
از نقطه ى 8 داخل شــويد تا نقاط 11 و 12 به دست آيد.

نقطه ى 11 و 12 را با خط كش مخصوص (پيســتوله)  به 
نقطه ى 7 وصل كنيد. (شكل 6-2)

10- فاصله ى 11-2 را به ســه قســمت تقسيم كنيد 
و نقــاط 14 و 15 بناميد و در نقطــه ى 15 از هر طرف 
1/5 سانتي متر و در نقطه ي 14 از هر طرف 1 سانتي متر 
خارج كنيد. پنس نقطه ى 15 را به طول 14 سانتي متر و 

پنس نقطه ى 14 را به طول 12 سانتي متر رسم كنيد.
11- نقطه ى 12 تا 1 را ســه قسمت كنيد، يك سوم 
آن را از نقطــه ى 12 داخل شــده، نقطــه ى 16 بناميـد. 


