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ازهــر طرف آن 1 ســانتي متر خارج کنیــد و به بلندي 
8 ســانتي متر یك پنس در قســمت جلوي دامن رســم 
 کنید. پنس دامن را ببندید و هالل کمر را رســم کنید. 

)شکل 6-3(

شکل 6-2

شکل 6-3

قبل از بــرش الگواطالعات مربوط بــه آن راروی 
الگویادداشت کنید.

یکــي از مهم تریــن عالیــم در الگــو رســم خط 
راست اســت، زیرا الگو برمبناي خط راســتا روي راه 
پارچه قرار مي گیرد و بعد برش زده مي شــود. چنان چه 
الگــو کج یا اریب روي پارچــه قرار گیرد و برش زده 

شود، کارغیرقابل استفاده خواهد شد.
← ج( نحوه ی رسم خط راستا: 

بــه موازات خط مرکزي جلو و پشــت، به فاصله ی 
ً  10 ســانتي متر از وســط خط جلو و پشت یك  حدودا

خط به طول حدوداً 30 سانتي متر رسم کنید.
د( رسم نقاط موازنه:

در بعضي از قســمت هاي خطوط اصلي دورتادور 
الگو برای تطبیق و وصل دو قســمت الگو به یکدیگر 
عالمت هایی گذاشــته مي شــود؛ براي مثال در قسمت 
خــط پهلو، یك عالمــت روي خط باســن و دیگری 
ً  20 الي 30 ســانتي متر، پایین تر از خط باســن،  حدودا

عالمت موازنه گذاشته مي شود.
حال اطراف الگوی دامن را بچینید. )شکل 6-4(
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شكل 6-4
آيا مي دانيد: نقاط موازنه در الگو نشان دهنده ى چه 

چيزي است؟
3-6 اساس باالتنه

1-3-6  روش اندازه گيري باالتنه
مهم تريــن مرحله در برش و دوخــت هرنوع لباس 
اندازه گيري آن اســت كه بايد ســعي شــود با حوصله 
و دقــت انجام گيرد. قبل از شــروع بــه كار، لباس زير 
مناسب به تن كنيد. زيرا استفاده  از يك لباس زير يك  
ســره (زيرپوش)  كار اندازه گيري   را آســان مي كند و 

اندازه هاي   به دست آمده نيز دقيق خواهد بود.
قبــل   از اندازه گيري، نوار باريكي را دور كمر قرار 
دهيــد و كمــي آن را جابه جا كنيد تا نوار در قســمت 
گودي كمر قرار گيرد. سپس آن رابه دوركمر ببنديد.

اين عمل باعث  مي شــودكه  اندازه هــاي طولي بدن به 
طور دقيق روي خط كمر انجام گيرد.

دورســينه: متر را دوربرجسته ترين قسمت سينه   -1
قــرار دهيد و اندازه گيري  كنيد. متر هنگام  انداز ه گيري 
دور ســينه، بايد طوري قرار گيرد كه يك خط افقي و 
موازي با خط كمر ايجاد كند، (توجه كنيد اندازه ى  دور 

سينه مشخص كننده ى سايز اندام  نيز هست).
دوركمــر: متر را دوركمر بــه طور معمولي (نه   -2

محكم و نه ُشل) قرار دهيد واندازه گيري كنيد.
دور باســن: برجسته ترين قســمت باسن را، كه   -3
تقريباً بين 23-18 سانتي متر از خط كمر پايين تر است، 

اندازه گيري كنيد.
قد باالتنه ى جلو: متر را در محل تقاطع گردن و   -4

شانه قرار دهيد و تا خط كمر اندازه بگيريد.
شانه  و  گردن  تقاطع   بلندي  ســينه:متررادرمحل   -5
قرار دهيد و تا برجستگي سينه  (سرسينه) اندازه بگيريد 
و اندازه ى   به  دســت آمده را به اضافه ى   يك سانتي متر 

يادداشت كنيد.
فاصله ى ســينه: فاصله ى دو برجستگي سينه را   -6

اندازه بگيريد.
كارور جلو: در قسمت جلو حدود 7 سانتي متر   -7
پايين تر از گودي گردن، فاصله ى دو حلقه ى آستين از 
يكديگر (محل اتصال دست به بدن) را اندازه بگيريد.

شــانه: ســر متر را در محل اتصال گردن  به اندام   -8
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(شانه) قرار دهيد و  تا استخوان   سرشانه   اندازه  بگيريد.
قد پشــت باالتنه: متر را پشت گردن، روي اولين   -9

مهره ى ستون فقرات،  قرار دهيد و تا كمر اندازه   بگيريد.
10-كارور پشــت: حــدود 15 ســانتي متر پايين تر 
از اســتخوان  گردن  مركز پشــت، از حلقه ى آستين  به   
حلقه ي  آستين  ديگر را اندازه   بگيرد   و يادداشت كنيد.

11– دورگردن: متر را دورتا دور طوق گردن قرار 
دهيد و اندازه بگيريد.

12– قدآســتين: دســت را كمي خميده نگه داريد 
و از اســتخوان سرشانه تاآرنج، ســپس تا مچ دست را 

اندازه بگيريد.
13- دوربازو:برجســته ترين قســمت بــازو را اندازه 

بگيريد.
14- دورمــچ: دورمــچ را به طور معمولــي اندازه 

بگيريد و به اضافه ى 2 سانتي متر يادداشت كنيد.
15- قددامن:از كمر تا بلندي دل خواه  خودرا براى 

قددامن اندازه بگيريد.
16- بلندي باسن: از خط كمر تا خط باسن را اندازه 

بگيريد. (شكل 6-5)

34363840424446485052اندازهرديف
8084889296100104110116122دور سينه1
626670747882869298104دور كمر2
86909498102106110116122128دور باسن3
3940414343/54546474849قد باال تنه ى جلو4
3637384041/54243444546قد باالتنه ى پشت5
24252627282930313333بلندى سينه6
3233343535/53636/53838/539كارور جلو7
33343536/53738/54041/542/543/5كارور پشت8
33343536373839404142دور گردن9

17171718181819202020بلندى حلقه آستين10
2626/527/529313335384144دور بازو11
57585859595960606060قد آستين12
1212/512/71313/213/513/81414/214/5شانه13
18192021222324252627فاصله ى سينه14

جدول اندازه هاى استاندارد سايز 34 تا 52
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 فعاليت عملي 1
      دوستان  خود را، طبق مراحل باال، اندازه بگيريد 

و اين عمل را تكراركنيد.   

اندازه هاي  خــود را با اندازه هــاي مربوط به   الگوي 
آماده   مقايسه  كنيد. اندازه هاي  باال نمونه  اى از اندازه هاى 

استاندارد يا سايزبندى است.

 فعاليت عملي 2
اندازه هاي خود را بگيريد و با جدول تطبيق دهيد و 

سايز خود را مشخص كنيد.

2-3-6  روش ترسيم الگوي باالتنه ى جلو
مســتطيلي به طول قد باالتنه ى جلو و به عرض   -1
يك چهارم دور سينه به اضافه 1 يا 2 سانتي متر رسم كنيد 

شكل 6-5
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و با شماره  ى 4،3،2،1 گوشه هاي آن رامشخص  كنيد.
خــط 2-1 خط مركزي جلــو و خط 3-1 خط   -2

گردن و خط 4-2 خط كمر است (شكل 6-6).

شكل 6-6

از نقطه ى 1، به اندازه ى يك ششــم دورگردن   -3
به اضافه ى 0/5 ســانتي متر، روي خط 3-1 داخل بياييد 

و نقطه ى 5 بناميد.
از نقطه ى 1، به اندازه ى يك ششــم دورگردن   -4
به اضافه ى 1/5 سانتي متر، روي خط 2-1 پايين بياييد و 

نقطه ى 6 بناميد.
نقطــه ى 5 را بــه نقطه ى 6 به صــورت هالل به   -5
يكديگــر وصل كنيد تا هالل حلقه ى گردن به دســت 

آيد.

از نقطــه ى 3 بــه اندازه ى 5/5 ســانتي متر پايين   -6
بياييــد و يــك خط به طــول تقريبي 10 ســانتي متر به 
موازات خــط 3-1 رســم  كنيد (توجه: انــدازه ى 5/5 

سانتي متر ثابت است.)
ازنقطه ى5 اندازه ى سرشــانه را رســم كنيد، به   -7
طوري كه خط تقريبي رســم شــده، 10 سانتي متري را 

قطع كند.محل تقاطع را نقطه 7 بناميد.
از نقطــه ي 2، بــه اندازه ى يــك دوم فاصله ى   -8
ســينه، روي خط 4-2 داخل بياييــد و نقطه ى 8 بناميد. 
خطــي به موازات خط 2-1 از نقطه ى 8 رســم كنيد و 

خط 9-8 بناميد.(شكل6-7)

شكل 6-7
از نقطه ى 5 به اندازه ى بلندي سينه را روي خط   -9

9-8 عالمت  بزنيد و نقطه ى 10 بناميد.
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10- ا ز نقطــه ى 8 ، بــه انــدازه ى يك ســانتي متر 
به ســمت نقطــه ى 2 داخل شــويد (نقطــه ي 11) و از 
نقطه ي 8 به اندازه ي 2 ســانتي متر به ســمت نقطه ى 4 
داخل شــويد (نقطه ى 12)، ســپس نقاط 11 و 12 را به 
نقطه ى 10 وصل كنيد. پنس زيرسينه به دست مي آيد. 

(شكل 6-8)
11- از نقطــه ى 5 به اندازه ى نصف سرشــانه روي 
خط شانه داخل شويد و نقطه ى 13 بناميد و به اندازه ى 
يك دهم نصف دور سينه از نقطه ى 13 روي خط شانه 
داخل شــويد تا نقطه ى 14 به دســت آيــد. نقاط 13 و 
14 را بــه نقطه ى 10 وصل كنيد. پنس سرشــانه رســم 

مي شود. (شكل6-8)

شكل 6-8

12- از نقطه ى 7 به اندازه ى بلندي حلقه ي آســتين 
پاييــن بياييد و نقطه ى 15 بناميــد و اين نقطه را به خط 
4-3 به صورت عمود رســم كنيد و نقطه ى 16 بناميد. 
ســپس فاصله ى 15-7 (بلندي حلقه آســتين) را نصف 
كنيــد و نقطــه ى 17 بناميــد و ازنقطــه ى 17 خطي به 
موازات  خط3-1رســم كنيد. خط 18-17 خط كارور

جلوست.  (شكل6-9) 

شكل 6-9

13- پنس سرشــانه را ببنديد و خط شانه را دوباره 
رســم كنيــد. نقطــه ى 7-5 خط جديدشــانه اســت. 

(شكل6-10)
14- پنس سرشانه، همان طور كه بسته است، نصف 
كارور جلو را اندازه بزنيد. نقطه ى 17 به دست مي آيد. 

خط كارور جديد را رسم كنيد.

9
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شكل 6-10

15- براى رســم هالل حلقه ي آستين، نقطه ى 7َ را 
ابتدا به 17َ و ســپس به نقطه ي 16 (طبق شــكل) وصل 

كنيد. (شكل6-11)

شكل 6-11

1

2
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16

14 13

10

19
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16– از نقطه ى  4 به  اندازه ى   2 ســانتي متر روي خط 
كمر داخل  شويد و آن را  نقطه ى  19 بناميد. نقطه  ي16 
را بــه 19وصــل كنيد، خط پهلــو به   دســت مي آيد. 

(شكل6-11)
عاليم  مخصوص  روي  الگو را رسم كنيد.

عالمتC.F عالمت  اختصاري  خط مركزي  جلوي 
باالتنه  است. 

3-3-6  روش ترسيم الگوي باالتنه ى پشت
مســتطيلي  به  طول قدباالتنه ى پشت به اضافه ى  -1

2 سانتي متر وبه  عرض يك چهارم دورسينه به اضافه ى 
1 ســانتي متر رســم كنيــد و بــا شــماره هاي 4،3،2،1 

گوشه هاي آن را مشخص كنيد.  (شكل 6-12)

شكل 6-12
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خط 2-1 خط مركزي پشت و 3-1 خط گردن   -2
و 4-2 خط كمر است. 

به اندازه ي يك  ششــم دورگــردن، به اضافه ى   -3
5/. سانتي متر، از نقطه ى 1 روي خط 3-1 داخل شويد 

و آن را نقطه ى 5 بناميد.
از نقطه ى 1 به اندازه ى 2 ســانتي متر روي خط   -4
2-1 پاييــن بياييد و آن را نقطــه ى 6 بناميد. نقطه  ى 6 
را بــه نقطه ى 5 به صورت هالل وصــل كنيد، حلقه ى 

گردن پشت به دست آيد. (شكل6-13)

شكل 6-13

از نقطــه ى 3 بــه اندازه ى 4/5 ســانتي متر پايين   -5
بياييــد و خطي به مــوازات خط 3-1 به طــول تقريبي 
10 ســانتي متر رسم كنيد(توجه: اندازه ى 4/5 سانتي متر 

ثابت است).

از نقطه ى 5 اندازه ى سرشــانه را رسم كنيد، به   -6
طوري كه خط تقريبي رســم شــده 10 سانتي متري را 

قطع كندوآن رانقطه ى 7 بناميد. (شكل6-13)
از نقطه ى 7 به اندازه ى بلندي حلقه ي آســتين   -7
پاييــن بياييــد و آن را نقطه ى 8 بناميــد و نقطه ى 8 را 
به خــط 4-3 به صورت عمود رســم كنيد و نقطه ى 9 

بناميد.
فاصلــه ى 8-7 را نصف كنيــد و نقطه ى 10 و   -8

خط كارور پشت 11-10 را رسم كنيد. (شكل6-14)
روي خط 11-10 كارور پشــت را اندازه بزنيد   -9

تا نقطه ى 12 به دست آيد.

شكل 6-14

10- روي خط كمر، از نقطه ى 2 به اندازه ى نصف 
فاصله ى ســينه به اضافه ى 0/5 ســانتي متر داخل شويد 
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و آن را نقطــه ى 13 بناميــد و از نقطه ى 13 به اندازه ى 15 
سانتي متر باال برويد و آن را نقطه ى 14 بناميد.

11- از هــر طــرف نقطــه ى 13 بــه انــدازه ى 1/5 
سانتي متر خارج شويد و آن را نقطه ى 15 و16بناميد و 

پنس كمر پشت را رسم كنيد. (شكل6-14)
12- نصف شــانه را از نقطه ى 5 روي خط 7-5 داخل 
كنيد و آن را نقطه ى 17 بناميد. از نقطه ى 17 به اندازه ى 8 

الي 10 سانتي متر پايين بيايد و آن را نقطه ى 18 بناميد.
13-از نقطه ى 17 به اندازه ى يك سانتي متر خارج 
شويد و آن را نقطه ى 19 بناميد و پنس سرشانه را رسم 

كنيد. (نقاط 17-18-19)
14- پنس سرشــانه را ببنديد و خط شانه را اصالح 

كنيد ونقطه ى جديد را 7َ بناميد.
15- هالل حلقه ى آستين را رسم كنيد. 7َ را ابتدا به 

12 و سپس به 9 به صورت هالل وصل كنيد.
16- از نقطه ى 4 به اندازه ى 2 سانتي متر داخل شويد 
و آن را نقطه ى 20 بناميد. نقطه ى 9 را به 20 وصل كنيد. 

خط  پهلو ى  پشت  به  دست مي آيد. (شكل6-15)

 فعاليت عملي 3
با توجه به اندازه هاي خود، الگو را طبق مراحل باال 

رسم كنيد؟
آيــا مي دانيــد براى ترســيم طول باالتنه ى پشــت 

چگونه بايد عمل كنيم؟

شكل 6-15

الگوى پشت

4-3-6  روش كنترل خط پهلوي الگو:
الگــوى باالتنــه ى جلو وپشــت را روي هم منطبق 
كنيد، به طوري كه خط پهلوى باالتنه ى پشت (9-20) 
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روي خــط پهلوي باالتنه ى جلــو (19-16) قرار گيرد. 
چنان چه اين دو خط با يكديگر به يك اندازه نباشــند، 
مقدار اضافه خط پهلو درپشــت يا جلورااندازه بزنيد و 
مقداراضافي را نصف و به خط پهلويي كه كوتاه است 
اضافــه كنيد و از خط پهلــوي ديگركم كنيد تا هر دو 

خط پهلو به يك اندازه شوند. (شكل6-16)
5-3-6  روش كنترل كمر

الگوى  باالتنــه ى جلوى خط 4-2 را بدون  در نظر 
گرفتن  پنس زير سينه در كمر اندازه بگيريد. سپس در 
الگوى باالتنه ى پشــت نيز همين عمــل را انجام دهيد. 
مجموع اندازه ى به دســت آمده را بــا نصف اندازه ى 
دوركمر به اضافه ى يك ســانتي متر مقايســه كنيد. اگر 
انــدازه ى الگو از اندازه ى كمر كمتر باشــد از پنس ها كم 
كنيد. چنان چه اندازه ى الگو از اندازه ى كمر بيش تر باشد 

به پهناي پنس اضافه كنيد.
6-3-6 انتقال پنس سرشانه به خط پهلو

پنس سرشانه را ببنديد و گونيا را طوري روي خط 
10-13 قرار دهيد (پنس سرشــانه) كه قسمت قائمه ى 
 آن روي نقطه ى 10 قرار گيرد.سپس خط پنس پهلو را 
مطابق (شكل 17-6) رسم كنيد. پنس سرشانه را ببنديد 
و پنس را به پهلو انتقال دهيد. نوك پنس را به اندازه ى 

2 تا 3 سانتي متر كوتاه  كنيد.(شكل6-18)

فعاليت عملي 4
كليه ى كنترل ها را روي الگوي رســم شده اعمال 

كنيد.

شكل 6-16
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شكل 6-18

شكل 6-17

1
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16
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7-3-6  رسم الگوى اوليه ى آستين:
براى رســم الگوى آســتين به اندازه هــاي زير نياز 

است.
- قد آستين

- دور بازوي اضافه شده
براى ترسيم الگوي آستين بايد به مدل لباس و جنس 
پارچه و اندازه ى گشادي حلقه ى آ ستين درباالتنه توجه 
كرد، زيرا اضافه هــاى دور بازو با توجه به پارچه متغير 

است.
اندازه ي اضافه دردور بازو

ســانتي متر 5 الي 3 + دوربازو = پاترون ولباس هاي 
تنگ

سانتي متر 8 الي 5 + دوربازو = بلوز
سانتي متر 12 الي 8 + دوربازو = پالتو

1- خطي به بلندي قدآستين رسم كنيد وآن را خط 
2-1 بناميد.

از نقطه ى 1 به اندازه ى دوربازوي اضافه شده،   -2
خارج كنيد و آن را نقطه ى 3 بناميد.

خــط 4-3 را بــه مــوازات خــط 2-1 رســم   -3
كنيــد. ســپس نقطه ى 2 را بــه نقطه ى 4 وصــل كنيد. 

(شكل6-19)
خــط 3-1 را بــه چهار قســمت تقســيم كنيد.   -4
ســپس آن را (طبق شكل)، شــماره گذاري كنيد. خط 
8-7 خط وســط آستين و سمت راست الگو ى قسمت 
جلو و ســمت چپ الگوى قسمت پشت آستين  است. 

(شكل6-19)
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شكل 6-19

از نقطه ى 7 به انــدازه ى بلندي قد آرنج خطي   -5
رسم كنيد، به طوري كه خط 6-5 را قطع كند و تقاطع 
اين نقطــه را 11 بناميد. از نقطه ى 11 خطي به موازات 
خط 3-1 رســم كنيد تا خط آرنج به دســت آيد. خط 

13-11 خط آرنج است.
از نقطــه ى 3 به انــدازه ى يك ســوم دوربازو   -6
اضافه كنيد هم چنين، به اضافه ى 2 تا 3 سانتي متر روي 
خط 4-3 پايين بياييد و آن را نقطه ى 14 بناميد. نقطه ى 

14-3 بلندي حلقه آستين است.
از نقطه ى 14 خطي به موا زات خط 3-1 رســم   -7

كنيد تا نقطه ى 15 به دست آيد. (شكل6-20)

شكل 6-20

نصف بلندِي حلقه ى آستين را در قسمت جلوى   -8
آســتين روي خط 10-9 از نقطــه ى 9 پايين بياوريد و 
آن را نقطه 16 بناميد. هم چنين، يك ســوم بلندي حلقه 
آســتين را در قسمت پشت آســتين روي خط 6-5 از 

نقطه 5 پايين بياوريد و آن را نقطه ى 17 بناميد.
نقطه ى 14 را به 17 وصل و سپس نصف كنيد.   -9

1 سانتي مترداخل  شويد و آن را عالمت  گذاريد.
10- نقطــه ى 17 را به 7 وصل كنيــد و از نصف اين 
خط به اندازه ى 1ســانتي متر خارج شــويد و آن را عالمت 

بگذاريد.
11- نقطه ى 7 را به 16 وصل كنيد و از نصف خط 
16-7 به اندازه ى 1/5 ســانتي متر خارج  شويد و آن را  
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عالمت بگذاريد.
12- نقطــه ى 16 را به 15 وصــل كنيد و از نصف 
خط 15-16 به اندازه ى 2 ســانتي متر داخل شويد و آن 

را عالمت بگذاريد.
13- طبق  شــكل باتوجه  به عالمت هاي رسم شده، 

هالل آستين را رسم كنيد. (شكل6-21)
14- از نقطه ى 4 و 2 به اندازه ى 2 ســانتي متر داخل 
شــويد. ســپس نقاط به دســت آمــده (18 و 19) را به 

نقطه ى 14 و 15 وصل كنيد. (شكل6-21)

شكل 6-21

1
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15- دور حلقه ى  آستين  را اندازه  بزنيد همچنين  دور 
حلقه ى الگوي آســتين  را نيز اندازه  بگذاريد. اندازه ى 
 دورحلقه ى  آستين بايد حدود 3 الي 4 سانتي متر از دور 
حلقــه ى باالتنه پشــت وجلو بيش تر باشــد تا كمي در 

آستين خورد بخورد و در حلقه قرار گيرد.

پشت
جلو

ستا
لاير

ط
خ

 فعاليت عملي 5
الگوى آستين را، با توجه به اندازه هاي رسم شده ى 

الگوى باالتنه، رسم كنيد.
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8-3-6  تبديل الگوى اوليه ى باالتنه به پيراهن
الگــوى باالتنــه ى جلورا روي كاغذ ســنجاق   -1
كنيــد. بلنــدي دامن را از خط كمر، (نقــاط 2 و 4 ) به 

الگو اضافه كنيد.
از نقطه ى 2 بلندي باسن را نيز اندازه بزنيد و آن   -2

را نقطه ى 5 بناميد.
از نقطه ى 5 خط باســن را به موازات خط 2-4   -3

رسم كنيد. خط باسن به دست مي آيد.
فاصله ى كمر تا باســن را نصــف كنيد تا خط   -4

باسن كوچك به دست آيد.
بــا يك چهــارم دورباســن (بــه اضافه ى يك   -5
ســانتي متر)از نقطه ى 5 داخل شويد، تا نقطه ى 6 روي 

خط باسن به دست آيد. 
نقطه ى 6 را به موازات خط وســط جلو، روي   -6

خط لبه ى دامن به صورت عمود رسم كنيد.
نقطه ى 6 را به نقطه ى 4 طبق (شكل22-6) وصل   -7

كنيد.
پنس زيرســينه را از خط كمر به بلندي 10-12   -8
سانتي مترروي قســمت دامن پيراهن  طبق(شكل6-23)

رسم كنيد.

 توجه!
تمام مراحل ذكر شــده را روي الگوى پشت باالتنه

نيز رسم كنيد. مرحله ى اول، الگوى پيراهن آماده است.

شكل هاى  22 و 6-23

از كارور جلو و پشــت به انــدازه ى نيم يا يك   -9
سانتي متر خارج شــويد (اين اندازه به ضخامت پارچه 

بستگي دارد).
10- از حلقــه ى آســتين نقطه ى 16 بــه اندازه ى 5 
ســانتي متر (اندازه دل خواه اســت) پايين بياييد و آن را 
عالمت بگذاريد. سپس به اندازه ي نصف اندازه اي كه 

پايين آمده ايد خارج شويدوآن را نقطه ى 16َ بناميد.
11- از خط كمر به اندازه ى يك ســانتي متر خارج 
شــويد. از خط باسن نيز يك ســانتي متر خارج شويد 

(اين اندازه دل خواه است).
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12- ســپس خطوط 16َ را بــه 4َ و به 6َ با خط كش 
منحني به لبه ى دامن وصل كنيد.

 توجه!
تمام مراحل ذكر شــده را روي الگوى پشت نيز رسم 

كنيد.

13– مي توانيد در وسط خط پشت، يك پنس 1-2 
ســانتي متري بگيريد و ســپس اضافه هــاى كمر را بين 

پنس ها تقسيم كنيد. 
14- در ايــن مرحله بــا خط كش منحنــي انتهاي 
پنس هــا را به ســمت داخل با،كمي انحنا رســم كنيد. 
پنس زيرســينه ياپنــس پهلو را مي توانيد بــه  اندازه ى2 

سانتي متر جابه جا كنيد. (شكل6-24)
4-6 آستين پيراهن

براى رسم آستين پيراهن بايد الگوي اساس آستين 
را آماده كنيد و مراحل زير را روي آن انجام دهيد:

از حلقــه ى باالتنه در ترســيم پيراهن بــه اندازه ى 
5ســانتي مترواز نقطه ى 14 در الگوى آستين به اندازه 
ى نصف آن2/5ســانتي متر پايين بياييــد و به اندازه ى 5 
سانتي متر خارج شويد (اندازه ها به دل خواه و با توجه به 
تغييرهاى باالتنه است). نقاط 14َ و 15َ به دست مي آيد. 
نقــاط فوق را به لبه ى آســتين با توجه بــه مدل. وصل 

كنيد. هالل آستين را اصالح كنيد(شكل6-25)

شكل 6-24

شكل 6-25
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 فعاليت عملي 6
  الگوى ترسيم شده را به پيراهن تبديل كنيد. 

چكيده

  هنرجويــان عزيــز، شــما در ايــن مرحلــه از كار 
مي توانيد اســاس الگوى دامن، باالتنه ى جلو و پشــت 
و الگوى آســتين را رســم و الگوى رســم شــده را به 
يك الگــوي پيراهن تبديل كنيــد. هم چنين مي توانيد 
اندازه هاي خود را با جــدول اندازه گيري تطبيق دهيد 
و آن ها را يادداشــت كنيد. طبق مراحل تدريس شده، 
الگوى اســاس رانيز مي توانيد به يــك الگوى پيراهن 

تبديل نماييد.

 آزمون پاياني نظري واحد كار ششم
1- براى رسم گشادي كادر دامن، نصف دورباسن 

را به اضافه ى……. مي كنيم.
ب) 2 سانتي متر  الف) 1/5 سانتي متر 

د) 1/25 سانتي متر ج) 4/25 سانتي متر 
2- براى رســِم قسمت جلوي الگوى دامن اندازه ى 

كادر را چگونه تقسيم مي كنيم؟
3- براى رسم پنس پشت دامن خط كمر را بر چند 

تقسيم مي كنيم؟
الف) تقسيم بر 3  

ب) تقسيم بر 2
ج) تقسيم بر 3 به اضافه ى 2 

د) تقسيم بر 3 به اضافه ى 1
4- براى رسم كادر آســتين از چه الگويي استفاده 

مي كنيم؟
5- پنس سرشــانه ى جلوى الگــوى باالتنه چگونه 

رسم مي شود توضيح دهيد.
6- عالمِت اختصاري خط مركــزي جلوى باالتنه 

را بنويسيد؟
7- كنترل پنس در كمر را شرح دهيد.

8- طبق اســتاندارد به هر سايز چندسانتي متر اضافه 
مي شود.

9- در تبديــل الگــوى باالتنه به پيراهن به قســمت 
سينه و كمر چندسانتي متر اضافه مي شود؟

 آزمون پاياني عملي واحد كار ششم
1- الگــوى دامن را با اندازه هاي شــخصي رســم 

كنيد.
2- الگوى باالتنه ى جلو را با اندازه هاي شــخصي رســم 

كنيد.
3- الگو ى باالتنه ى پشــت را با اندازه هاي شخصي 

رسم كنيد.
4 – الگوى آســتين را با توجه بــه الگوى باالتنه ى 

جلو و پشت رسم كنيد.



واحد كار هفتم
الگوهاى آماده در خياطى
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فهرست تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز

فعاليت عملى 4فعاليت عملى 3فعاليت عملى 2فعاليت عملى 1وسايل و تجهيزاترديف
×××مجالت مدل لباس (ژورنال)1
×××كاغذ الگو2
××پارچه3
×چرخ خياطي4
×چرخ سردوز5
××××نخ6
××××سوزن7
××مِل8
×رولت9

××××متر10
××××اليي11
××××قيچي12
×××مداد13
×زيپ14
×كاربن15
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 1-7 مقدمه
تا ايــن مرحلــه از كار، بيش تر وســايل دوخت را 
آموزش ديده و تمرين كرده ايد. اكنون آمادگي داريد 
تا يك مــدل لبــاس را از روي مجله(ژورنال) انتخاب 
و كپي بــرداري كنيد، برش بزنيــد و بدوزيد. چنان چه 
مراحــل مختلــف كاري را با دقت دنبــال كنيد و طبق 
آموزش هاي ارائه شــده دوخت را انجــام دهيد، يك 

مدل لباس را خودتان جهت استفاده آماده كرده ايد.

2-7 الگوهاي آماده و روش به كاربردن آن
الگوهــاي آمــاده را مي توان به راحتــي تهيه كرد. 
مؤسســات مختلفي هســتندكه ايــن الگوهــا را آماده 
مى كننــد و در پاكــت مخصــوص مى گذارنــد و در 
فروشــگاه ها و دكــه ى روزنامــه فروشــى ها به فروش 
مي رســانند. در فروشــگاه، مجله اي دراختيار خريدار 
مى گذارندتا خريدار مدل خود را انتخاب كند. ســپس 
بنا به انتخاب مدل وســايز دل خواه الگو را در دسترس 

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

1-با الگوهاي آماده آشنا شود.
2-روش تطبيق اندازه هاى شخصي را با سايز استانداردبكارگيرد.

3-از الگوهاي آماده الگو بردارى كند.
4-عاليم روي نقشه را بخواند.

5-الگوهاي آماده را بعد از تبديل به سايز رفع عيوب كند.
6-الگوهاي يك مدل لباس را روي پارچه بچيند و برش بزند و بدوزد.

 پيش آزمون واحد كار هفتم
1-قبل از برش پارچه، كدام يك از اندازه هاي خود را بايد با الگوى آماده مطابقت داد؟

↓ در الگو نشان دهنده ى چيست؟ 2-اين عالمت 
3-اين عالمت  در الگو نشان دهنده ي چيست؟

4-چنان چه اندازه ى دورسينه  از الگو بيش تر باشد براى تطبيق چه بايدكرد؟
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خريدار مى گذارند.
 ايــن الگوهــا از هر لحاظ كامل اند. بــه اين مفهوم 
كه تمام قطعات الگو براى برش پارچه، آســتر، اليي، 
دهانه ى جيب، كيسه ى جيب و غير آن ها درآن پاكت 
اســت.هم چنين، گشــادي هاي الزم، با توجه به مدل، 

منظور شده است. 
مثًال براي پالتو كه روي لباس پوشيده مي شود الگو 

با گشادي بيش تري رسم شده است. 
توجــه كنيدكه اســتفاده از الگوهــاي حاضري به 

تخصص يا مهارت خاص نياز ندارد. 
در بعضــي موارد ايــن الگوها حتــي اضافه درز را 
نيــز درنظر گرفته اند. به جزالگوهــاي آماده در پاكت، 
مجالتي نيز هســت كه مدل هاي مختلفــي از لباس در 
آن طراحي شــده و به صورت دفتر راهنماي الگوهاي 
مختلــف در اندازه هاي متفاوت ضميمه ي اين مجالت 

است. 
شــماره و اندازه (ســايز) دركنار تصوير قيد شــده 
اســت. با توجه به اندازه ي خود، مــدل دلخواه خود را 
انتخاب كنيد. ســپس كد منــدرج در كنار طرح را در 

قسمت راهنماي مجله پيدا كنيد. 
توضيحات ارائه شــده در آن را مطالعــه كنيد و با 
توجه به جدول اندازه گيري مجلــه اندازه هاي خود را 
كنترل كنيد و اندازه ى دل خواه را انتخاب و الگوي آن 

را ازروي نقشه پيدا كنيد.

2–1-7  روش تطبيق اندازه ى شــخص با اندازه ي 
استاندارد

براي به دســت آوردن ســايز خود كافي اســت به 
اندازه هاي ضميمه ى مجله اي مراجعه كنيد. در كليه ى 
مجالت يا الگوهاي آماده،  اندازه  هاي ســايز يادداشت 
شــده اند. ابتدا اندازه ى خود رابگيريدو با مجله مقايسه 
كنيد. بهترين  روش، مقايســه ى  اندازه ى  دورسينه است 

كه مشخص كننده ي سايز است.
هنگاِم مقايســه ى اندازه ها امكان دارد اندازه هايتان 
دقيقاً با اندازه هاي استاندارد يكي نباشند. نزديك ترين 
اندازه در دفتر راهنما در پيراهن، به اندازه ى دورسينه و 

در دامن به اندازه ى دورباسن است. 
هنگاِم مطالعــه ى راهنماي مجالت، توجه كنيد كه 
اندازه هاي داده شــده براساس سانتي متر باشد. چنان چه 
اندازه ها براساس اينچ قيد شده باشد آن را به سانتي متر 
تبديل كنيد. ســپس اندازه ها را با اندازه ي خود تطبيق 

دهيد. 
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قبل ازبــرش پارچه حتماً قدلباس،دورســينه،بلندي 
ســينه،دور كمر،  قدآســتين و طول باالتنه ى خود را با 
الگــو مطابقت دهيد. در صورت نياز مي توانيد طول قد 
را به دل خواه تغيير دهيدوبا توجه به روشي كه آموزش 

داده مي شود آن الگو را به اندازه خود تغيير دهيد.

 توجه!
با توجه به سايزانتخاب شده، تمام مدل هاي مختلف 
طراحي شــده در يك مجله يك سايز است. چنان چه 
اندازه ي 38 مناسب شماست، براي مدل پيراهن يا كت 

و پالتو نيز همان اندازه برايتان مناسب خواهد بود.  

براي مثال، مدل و ســايز دل خواه را مشخص كنيد. 
ســپس شماره ي نقشــه ي همراه را با شــماره هاي الگو 

يادداشت كنيد.

شماره ى طرح: 108
شماره ى نقشه: ب 

شماره هاي الگو: 1-2-3     
طرح خطوط را مشخص كنيد. اندازه ي --- 38

طرح رنگ خطوط را مشخص كنيد: سياه 
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در كنــار قســمت هاي الگو شــماره و عاليمي براى 
راهنمايي در برش و دوخت قيد شــده است. بايد توجه 
كرد هنگام الگوبرداري انتقال تمام عاليم و شــماره هاي 
كوچك موجود در الگوبرروي كاغذ الگو الزامي است. 
اين عاليم شامل خط راستا، ادامه ى خط ها، چين كش، 
پيلــي نقاط وصل، محل جادكمه و دكمه، دوالي پارچه 

و … است.
2-2-7- روش كپي برداري و استفاده از نقشه

روي نقشــه، در قســمت حاشــيه ى بــاال و پاييــن 
شــماره هايي است. در قســمت باالي نقشه شماره هاي 
فرد از چپ به راست و در قسمت پايين نقشه شماره هاي 

زوج از راست به چپ است.
در داخل نقشــه در كنار خطــوط، الگوي دل خواه 
اين شــماره نيز چاپ شده اســت. ضمن مطابقت دادن 
شــماره اي كه يادداشــت كرده  ايد با شــماره ى حاشيه 
نقشه و امتداد مستقيم آن بر روي نقشه، مي توانيد قسمت 
دل خواه الگو را در داخل نقشــه پيدا كنيد و روي كاغذ 

پوستي انتقال دهيد. 
روش انتقال الگو روي كاغذ پوستي: نقشه را روي 
ميز پهن كنيد و روي نقشه يك برگ كاغذپوستي قرار 
دهيد. خطوط نقشه را دنبال و الگو را روي كاغذ منتقل 

كنيد. 
چنان چــه خطوط نقشــه كم رنگ باشــد يــا كاغذ 
پوستي تان شفاف نباشد و به راحتي نتوانيد كپي برداري 

كنيد، بهتر است پس از مشخص شدن الگو روي نقشه، 
خطــوط مورد نظر را بــا ماژيك يا خــودكار پررنگ 
كنيد. سپس كاغذ پوســتي را روي نقشه قرار دهيد، به 
طوري كه كاغذ از روي نقشــه حركت نكند (باسوزن 
كاغذ را روي نقشه وصل كنيد) و خطوط نقشه را روي 

كاغذ منتقل كنيد.
توجه كنيــد كليه ى عاليــم روي الگو را (شــامِل 
شماره هاي كوچك، مطالب روي خطوط، سجاف ها، 
جيب ها و …)، كه روي نقشــه ي اصلي است، با همان 
شــكل روي كاغذ كپي كنيد. ســپس كاغذ پوستي را 
برداريــد و دورالگو را قيچي كنيد. الگو آماده ى برش 

است. 
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3-2-7 راهنماي عاليم موجود در روي الگو 
1- خط منقطع: 

چنان چه لبه ى الگويي با خط هاي بلند منقطع نشــان 
داده شــود، اين قســمت الگو بايد روي دوالي بســته 
پارچه قــرار گيرد. بنابراين، اين قســمت به اضافه درز 

براي دوخت نياز ندارد.

2- راه پارچه: خط راستا 

اين عالمت در روي الگو به منظور قرارگرفتن الگو 
روي راستاي پارچه است، يعني با تركي پارچه موازي 
قرار مى گيرد. براى تنظيم راســتاي پارچه، بايد الگو را 
روي پارچه طوري قرار دهيد كه اندازه ى عالمت راستا 
تا لبه ى پارچه درسرتاســر الگو به يك اندازه باشد. در 
بيش تر قسمت هاي الگو، خط وسط جلو و وسط پشت 

حكم خط راستاي الگو را دارد.
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ــ  بــر روي درز الگو نشــان  3- ايــن عالمــت ـ 
دهنــده ى ابتدا و يــا انتهاي چاك در لباس اســت. در 
اين محل زيپ يا ســجاف دوخته مي شــود. در بعضي 
از موارد نيز باز اســت، مثل چاك دامن و چاك لبه ى 

آستين.
:  اين عالمت بر روي الگو  4- چاك 
نشــان دهنده ى چاك در لباس اســت. محل دل خواه 
بــراي دهانه ى جيب، چــاك در جلو يا سرآســتين و 
…اســت. بايد چاك را به اندازه ى  خط طراحي شده 

درست كرد.
:  اين عالمت نشــان دهنده ى محل  5- دكمــه 

دوخت دكمه است.
: اين عالمت در روي الگو  6- جادكمه 
نشــان دهنده ى محل دوخت جادكمه به اندازه ى داده 

شده است.
: اين عالمت در الگو نشــان  7 - پيلي 
دهنــده ى پيلي در لباس اســت: پيلي هــا را در جهت 
عالمت فلش يا با قــراردادن عالمت   برروي عالمت ¡ 
تنظيم و آن ها را با سوزن ثابت كنيد. سپس روي لبه ي  

پيلي را اتو كنيد.
8- شــماره هايى كوچك (همراه خطي روي الگو 

كنار درزها) 
اين اعداد كه در دو قسمت الگو مشابه هم اند براى 
منطبق كردن دو قســمت الگو با يكديگرند مثل وصل 

يقه، آستين، درز پهلو و …
9- اين عالمت  نشان دهنده ى اين است كه 
رسم قسمتي از الگو در نقشه جا نگرفته و ترسيم آن نيز 
مهم و نياز به دقت دارد. اين قســمت، از الگوي اصلي 
جدا شده، با همان شماره در كنارآن كشيده شده است.
در اين زمان شــما دو قســمت را از روي خطوط روي 
كاغذ كپي و با چســب نواري خطــوط را به يكديگر 

وصل كنيد.
 يا بعد از كشــيدن قســمت الگــوي اصلي دوخط 
باريك الگوي اصلي را با توجه به حروف يا شــماره ى 
مشــابه روي دو خط باريك تكــه ى الگو منطبق كنيد و 
در ادامه ى آن تكه ى ديگر الگو را بكشــيد تا الگو كامل 

شود.
10- گاهي يك قســمت ازالگو بزرگ تر از نقشــه 
اســت و تمام الگو روي نقشــه جا نمي گيرد و قسمت 
مهم الگو در نقشــه كشيده شده است. در ادامه ى خط 
الگو عالمت فلش â رسم شــده و بعد از آن اندازه اي 
نوشته شده است. اندازه را به بلندي الگو اضافه كنيد تا 

الگو كامل شود.
11-      اين عالمت نشــان دهنده ى 
چين كــش كردن اســت. بايد دوطرف خــط درز را با 
فاصله ى 2 ميلي متر با درجه ى درشــت چرخ كنيد يا با 
دست شالل ريز بزنيد. ســپس از يك طرف دو سرنخ 
را بگيريــد و به آرامي بكشــيد، تا به طــور منظم محل 
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موردنظــر چين بخــورد و به اندازه ى قســمتي كه بايد 
وصل شود درآيد.

12-   اين عالمت، نشــان دهنده ى 
خورد دادن اســت، به طوري كه ايــن خورد تبديل به 
چين نشــود، بلكه اضافه براثر خــورد دادن در دوخت 
محو شود. دو طرف خط درز را با فاصله ى 3 ميلي متر 
از يكديگر با بخيه درشــت چرخ كرده و ســردو نخ را 
با هم بگيريدو به يك انــدازه محل موردنياز را خورد 

دهيد.
  قرار گيرد 

*
 اگر عالمت مورد نظر مابين دو ستاره 

خورد را بايد در همان محل بدهيد. اين نحوه ى خورد 
دادن معموالً در باالي آستين يا روي درز سرشانه پشت 
و يادرز پشت آستين دو تكه به كار برده مي شود. پس 

از خورد دادن بايد آن را توسط اتو محو كنيد.
13- توجه داشته باشيد،  الگوها بدون اضافه درزند 
و مقــدار اضافه دوخت هنگام برش براي قســمت هاي 
مختلف الگو متغير اســت. بهتريــن اندازه ي اضافه هاي 

درز براي برش پارچه به شرح زير است:
الف)سرشانه، حلقه، برش هاي دورسينه و پشت

 1/5 سانتي متر
ب) درز پهلوها 2 الي 3 سانتي متر

ج) جلو لباس وقسمت سجاف 1سانتي متر
د) مقداردرزپايين لباس بــراي پس دوزي 3 الي 5 

سانتي متر

هـــ) اضافه   بــراي  لبه هايــي كه چرخ كاري  مي شــود 
1سانتي متر

روي  الگوهــا،  بــر  يك ســان  شــماره هاي   -14
نشــان   دهنده ي محل اتصــال آن ها به  هم  اســت. براي 
 مثال،  در سرشــانه ي  جلو عدد 1 بر سرشــانه ي پشت  به 

همان عدد 1 وصل مي شود.
15- سعي كنيد مقدار اضافه دوخت در تمام برش ها 
به يك اندازه باشد تا هنگام دوخت حتي بدون كوك 

شل هم بتوانيد دوخت را انجام دهيد.
16- پاك دوزي (تميــزدوزي) و پرِو لباس در هر 

مرحله فراموش نشود.

 فعاليت عملي 1
راهنمــاي عاليــم را روي الگــوي ترســيم شــده 

يادداشت كنيد.

4-2-7 تطبيق الگوهاي آماده با اندازه هاي بدن
تهيه ي الگوهاي آماده بســيار آســان و ساده است. 
مهم پروگيري آن و ميزان كردن الگو به بدن شــخص 
است. ممكن است بيش تر اندازه هاي يك الگو، با توجه 
بــه تطبيق اندازه ها مطابق اندازه هاي شــخص موردنظر 
باشد ولي در يك يا دو اندازه تفاوت داشته باشد. مثًال 
الگو در قسمت دورباسن گشادتر يا تنگ تر از اندازه ي 
الزم باشد يا باالتنه كوتاه يا بلندتر از حد معمول باشد. 



126

هنر در خانه جلد (2)
الگوهاى آماده در خياطى

بنابراين، انتخاب و برش از روي الگوهاي آماده ي تنظيم 
براي اندازه هاي اندام شخص بسيار مهم است.

چنان چــه قدباالتنه بلندتر از اندازه ي الگو باشــد   -
كافي است فاصله ي نقطه ي زيرحلقه ي آستين، قسمت 
درز پهلوي الگو و خط كمر رانصف و خطي به موازات 
خط ســينه يا كمر رسم كنيد. سپس اين خط را بچينيد 
و بــه اندازه ي الزم در فاصله ي خط چيده شــده اضافه 
كنيد و روي كاغذ بچسبانيد و همين كار را در قسمت 

پشت الگو هم انجام دهيد.

محل هاى اندازه گيرى و كنترل الگو

كنترل شانه

كنترل قد دامن

كنترل محل پنس و كوتاه 
نمودن آن

چنان چه اندازه ي باالتنه كوتاه تر از اندازه ي الگو   -
باشد به اندازه ي موردنظر از روي خط رسم شده روي 
هم قرار داده، و كوتاه كنيــد. بدين ترتيب به اندازه ي 

پنس ها دست نخواهد خورد.

روش بلند نمودن قد الگو

روش كوتاه نمودن قد الگو

هــرگاه اندازه ي دورســينه بيش تر از الگو باشــد   -
از وســط خط سرشــانه خطي عمود به خط كمر وصل 
كنيد. ســپس اين خط را بچينيد و به اندازه ي موردنياز 
اضافه كنيد، تا اندازه ي الزم به دست آيد. و همين عمل 

را در الگوي پشت نيز انجام دهيد. 
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روش تنگ كردن الگو در قسمت سينهروش گشاد نمودن الگو در قسمت سينه
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توجه كنيد فرم و تركيب پنس ها تغيير نكند.
هــرگاه انــدازه ي دورســينه ي شــخص كم تر از   -
الگو باشــد از وسط خط سرشــانه خطي عمود به خط 
كمروصــل كنيد و اين خــط را بچينيد و بــه اندازه ي 

موردنياز روي هم قرار دهيد. 
حال اگر اندازه ي سرشــانه مناســب است فقط در 
قســمت ســينه تنگ كنيد و به اندازه ي سرشانه دست 
نزنيــد و براي اين كه الگو، صــاف روي ميز قرار گيرد 
وســط پنس درز پهلو را بچينيد و الگو را صاف كنيد. 

در اين حالت پنس پهلو پهن تر خواهد شد. 
هرگاه اندازه ي دورباسن بزرگ تر يا كوچك تر   -
از الگو باشد از خط وسط جلو و پشت به اندازه ي الزم 
اضافه يا كم  كنيد. طبيعي است كه ساسون ها در قسمت 
كمر بايد جابه جا شود ضمناً درصورتي كه اندازه هاي 
قددامن نياز به تغيير داشته باشد بادرنظرگرفتن قددامن، 

الگوي مورد نظر را كوتاه يا بلند كنيد.

 فعاليت عملي 2
با توجه به اندازه ي خود، يك مدل لباس از مجله اي 
را انتخاب و الگو راكپي برداري كنيد. ســپس آن را با 
اندازه هاي خود تطبيق دهيد. توجه كنيد كليه ي عالئم 

را روي الگو قيد كنيد.

روش كوتاه و گشاد نمودن الگو دامن

5-2-7  نحوه ي قراردادن الگو روي پارچه
پس  از اجراي  فعاليت عملي 2، الگوآماده  اســت تا 
روي پارچه   قرارگيرد. جهت تكميل اين قسمت مراحل 
كاري زير را انجام  دهيد (توجه داشــته باشيد كه مقدار 

پارچه به مدل  وعرض پارچه بستگي دارد).
چنان چه الگو داراي چين و چروك است قبل   -1
از هر كاري آن را اتوكنيد تا چروك ها برطرف شود و 

الگو صاف روي پارچه قرار گيرد.
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 توجه!
شــماره گذاري روي تكه هاي الگوي كپي شده را 
فراموش نكنيد. يك بار ديگر كليه ي عاليم موجود در 
روي الگو را مثل عالمت راستاي الگو،  دوالي بسته يا 
باز، دكمه و جادكمه و شماره هاي محل وصل تكه هاي 
الگو به يكديگر و هم چنين تعداد دفعات برش هر تكه 

را بررسي كنيد.

تركي پارچه هميشــه كمي محكــم و جمع تر از   -2
قسمت هاي ديگر پارچه است. به همين دليل، اين قسمت را 
قبل از هر كاري بچينيد. اگر پارچه نيز چروك بود و نياز به 

اتو نياز داشت آن را اتو كنيد.
چنان چــه پارچــه داراي خــواب و ناخواب و   -3
نقوش سرباال (يك طرفه) است، بايد دقت كرد كليه ي 
الگوهــا، با توجه به طرح و خواب پارچه در يك ســو 
قرار گيرند و يا پارچه، داراي حاشــيه باشد. بايد توجه 
كرد كه قصد داريد اين حاشــيه در چه قسمتي از لباس 
قرارگيرد، الگــو را برمبناي آن روي پارچه قرار دهيد. 
هميشــه جهت قراردادن الگو روي دوالي پارچه روي 

الگو در داخل تاي پارچه قرار مي گيرد.
الگوها را روي پارچه و در كنار هم قرار داده،   -4
پــس از اطمينان از صحت چيدمان،آن هــا را به پارچه 

سنجاق كنيد.

دورتــادور الگو را با توجه بــه اضافه درزمورد   -5
نياز، قيچي كنيد و سپس دورتادور الگو را كوك شل 
بزنيــد يا با كاربن همرنگ پارچه،يا رولت كردن روي 
پارچه منعكس كنيد. سپس دوخت را آغاز كنيد. قبل از 
دوخت، روي پارچه را با چســباندن يك تكه نوارچسب 

كاغذي مشخص كنيد.

پنس ها را بدوزيد و اتو كنيد. درزها را، با توجه   -6
به عاليم، كوك بزنيد. پس از وصل تكه ها به يكديگر، 

لباس را پرو كنيد.



130

هنر در خانه جلد (2)
الگوهاى آماده در خياطى

لبه ي اضافه درزها را با چرخ سردوز تميزدوزي   -7
كنيد، پس از انجام مراحل، درزها را چرخ كنيد.

با توجه به مدل، قسمت هاي مورد نياز را با اتو،   -8
اليي بچسبانيد. (مثل كمر، يقه، مچ، سجاف و…).

يقه را بدوزيد و حلقه هاي آستين را چرخ كنيد   -9
و كمي خورد دهيد. سپس آن ها را به محل خود وصل 

كنيد.
10- پس از دوخت تمام قسمت ها، بار ديگر درزها 

را اتو كنيد و دكمه وجادكمه ها را بدوزيد.

 فعاليت عملي 3
بااســتفاده ازالگويي آماده، يك مدل بلوز دامن يا 

پيراهن بدوزيد. 

چكيده

با الگوهاي آماده آشنا شديدو روش كپي برداري و 
تبديل الگو به الگــوي فردي مورد نظر را آموختيد.در 
اين قسمت نيز يك نمونه از الگوي آماده را برش زديد 
و دوختيد. براثر تكرار و تمرين، روزبه روز الگوبرداري 

و دوخت و دوز راحت تري خواهيد داشت.
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 آزمون پاياني نظري واحد كار هفتم
1- چنان چه اندازه ي دورسينه بيش تر از الگو باشد 

جهت تطبيق چگونه بايد عمل كرد؟ شرح دهيد.
2- چرا الگو بايد روي راســتاي پارچه قرار گيرد؟ 

توضيح دهيد.
3- آيــا روي الگوهــاي آمــاده اضافه هــاي لباس 

درنظرگرفته شده است يا خير؟
4- روش كپي برداري و استفاده از نقشه را توضيح 

دهيد.
5- چه عالمتي نشــان دهنده ي ابتدا و انتهاي چاك 

در روي الگوهاي آماده است؟
6-عالمت پيلي در روي الگوهاي آماده چيست؟

7- عالمت چين كش را رسم كنيد.
8-اگر قد باالتنه از اندازه ي الگو كوتاه تر باشد چه 

تغييراتي بايد روي الگو اعمال كرد؟

 آزمون پاياني عملي واحد كار هفتم
1- يك مدل لباس را از مجله ي لباس انتخاب كنيد 
و طبق مراحل ذكر شده، مرحله به مرحله كار را انجام 

دهيد و در نهايت دوخت آن راكامل كنيد.



واحد كار هشتم
كاربرد رنگ در لباس
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1-8 مقدمه
بــا دقت به اطراف خود نگاه كنيد، چه تعداد رنگ 

در اطراف خود مي بينيد؟ 
در طول تاريخ و در زندگي انســان ها، رنگ نقش 
به سزايي داشته است. رنگ به زندگي گرمي و زيبايي 

و هيجــان و تحرك مي بخشــد. اين رنگ هاي به ظاهر 
بي زبان يكــي از عوامل بازگو كننده ي احساســات و 
عواطف دروني انسان ها به شمار مي روند. حتي آرامش 
هنگام اســتراحت را مديون انتخاب صحيح رنگ هاي 
اطراف خود هستيد، وگرنه هرگز آرامشي اين چنين را 

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

1-با كاربرد رنگ در لباس آشنا شود.
2-رنگ هاي اوليه يا اصلي را نام ببرد.
3-رنگ هاي ثانوي را تشخيص دهد.

4-رنگ هاي ميانه را نام ببرد.
5-رنگ هاي سرد و گرم را نام ببرد.

6-رنگ هاي متضاد را نام ببرد.
7-عوامل مؤثر در انتخاب رنگ راتوضيح دهد.

8-تأثير خطوط و جنس و نقش پارچه هاي مختلف را بر روي اندام بداند.

 پيش آزمون واحد كار هشتم
1-چه رنگ هايي را رنگ هاي ميانه مي نامند؟

2-رنگ هاي اصلي كدام اند؟
3-رنگ هاي متضاد را نام ببريد؟

4-عوامل مؤثردرانتخاب رنگ چيست؟ (دو عامل را بيان كنيد.)
5-خطوط چه تأثيري روي اندام دارد؟

6-جنس پارچه بر روي اندام چه اثري دارد؟
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احساس نخواهيد كرد. هرجا كه نگاه مي كنيد، رنگ ها 
را مي بينيد و تنوع رنگ ها را احساس مي كنيد. 

رنگ پوشــاك ها از اين جمله اند و تأثير بســزايي 
در فضــا دارند. حال اگر بــدون توجه به اصول خاص 
رنگ شناسي، لباســي را برگزينيد فكر مي كنيد تناسب 

در پوشاك را رعايت كرده ايد؟ 
بــا به كاربــردن رنگ هاي مختلف شــما مي توانيد 
فردي را جدا از آن چه هست نشان دهيد. براي اين امر 

كافي است كمي از اسرار رنگ ها با خبر باشيد. 
بــار ديگر به اطراف خود دقيق تر نگاه كنيد، دنيايي 
كه ما ناظر آن هســتيم پوشــيده از رنگ هاست و هيچ 
تركيب ناموزوني در طبيعت به چشم ما نمي خورد. اين 

رنگ ها به زندگي زيبايي و مفهوم مي بخشند.
2-8 رنگ شناسي

اولين گام در رنگ شناسي شناخت چرخه ي رنگ 
و تقسيم بندي در آن است. 

تصوير چرخه ى رنگ

1-2-8  چرخه ي رنگ:
روش هاي  متعددي  براي تقســيم بندي رنگ هاســت 
يكي از آن ها را درچرخه ي رنگ مي بينيد. مبناي اين-

 تقسيم بندي «رنگ هاي اوليه يااصلي» اند.

2–2-8  رنگ هاي اوليه يا اصلي
رنگ هــاي اوليــه به آن دســته از رنگ هــا اطالق 
مي شــود كه به خودي خود هســتند و نمي توان آن ها 
از مخلوط كردن رنگ هاي ديگر به دســت آورد. اين 

رنگ ها عبارت اند از: زرد، قرمز، آبي.
3-2-8 رنگ هاي ثانوي:

هرگاه دو رنگ اصلي يا اوليه را به مقدار مســاوي 
با يكديگــر مخلوط كنيد، رنگ هاي ثانوي به دســت 

مي آيد كه عبارت انداز: نارنجي، بنفش، سبز
نارنجي = قرمز + زرد
بنفش = قرمز + آبي
سبز = آبي + زرد
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4-2-8 رنگ هاي ميانه:
از مخلوط كــردن هر رنگي با رنــگ هم جوارش 
رنگ هاي ميانه به دســت  مي آيد،كه  عبارت  انداز: زرد 
ســبز،  بنفش،آبي  آبي  زرد،قرمزنارنجي،قرمزبنفــش  و 

زرد سبز
5-2-8  رنگ هاي سرد و گرم

اگر در چرخه ي رنگ از رنگ زرد به بنفش خطي 
بكشــيد رنگ هايي كه در طرف راست اين خط قرار 
دارند رنگ هاي ســردند و در ســاخت آن ها از رنگ 

آبي استفاده شده است.
 رنگ هايــي كه طرف چپ اين خــط قرار دارند 
گــرم اند و در ســاختن آن هــا قرمز به كار برده شــده 
است. رنگ هاي گرم محرك اند و باعث مي شوند كه 
همه ي اجسام جلو بيايند و بزرگ تر به نظر برسند، ولي 
رنگ هاي سرد باعث مي شوند كه اجسام عقب بروند و 
كوچكتــر به نظر آيند. اين حركت رنگ ها در خياطي 

و دوخت لباس بسيار مهم  است.
6-2-8  رنگ هاي متضاد (مكمل):

رنگ هاي متضاد به رنگ هايي گفته مي شود كه در 
چرخه ي رنگ، روبــه روي يكديگر قرار دارند، مانند 
زرد و بنفش يا قرمز و ســبز يا آبي و نارنجي. دو رنگ 
متضــاد اگر كنار هــم قرار گيرند ايجاد درخشــندگي 

مي كنند و شدِت رنگ يكديگر را زياد مي كنند.

3-8 رنگ و لباس 
با توجه به شناختي كه از رنگ ها به دست آورديد، 
حــال مي دانيد كــه رنگ يكــي از عوامــِل مهم براي 
انتخاب لباس اســت، زيرا آن چه در وهلــه ي اّول نظر 

بيننده را متوجه لباس مي كندرنگ آن است. 
بنابراين، پوشاِك انتخابي هر فرد يكي از مهم ترين 
عوامل نموداركننده ي ذوق و سليقه ي شخصي آن فرد 
است. از طرف ديگر رنگ ها مي توانند اندام را چاق تر 
يا الغرتر و كوتاه تر يا بلندتر از آنچه هســت جلوه گر 
سازند و حتي روي رنگ پوست و مو نيز اثر بگذارند.

 در اين صورت رنگ ها به آســاني قادرند شــما را 
بــه مراتب زيباتــر و موزون تر از آن چه هســتيد نمايان 
سازند، مشــروط براين كه صحيح انتخاب شده باشند. 
بــا اين عمــل مي توان عيوب اندام را نيــز تا حد امكان 

پوشيده نگه داشت.
به طور كلي، تقسيم رنگ ها در لباس بايد به طريقي 
صــورت پذيرد كه بين آن ها توازن برقرار باشــد. مثًال 
اگر شــما بلوزي به رنگ روشن و دامني به رنگ تيره 
مي پوشيد براي ايجاد توازن بايد تيرگي دامن به نحوي 
روي بلوز ظاهر شود. مثًال با به كارگيري روسرِي تيره 
يا گردن بندي تيره يا نقشــه هايي به رنگ دامن بر روي 

بلوز مي توانيد اين توازن را برقرار كنيد.
بنابراين، اين نكته را هميشــه درنظر داشته باشيد كه 
رنگ هــاي انتخابــي بايد كامًال بــا يكديگر هماهنگي 
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داشته باشند. يعني در حقيقت هنگامي كه به آن ها نگاه 
مي كنيد احســاس كنيد كه به يكديگر تعلق دارند و با 

هم در ارتباط اند.
4-8 عوامل مؤثربر انتخاب رنگ: 

در انتخاب رنگ به عوامل بســياري توجه مي شود 
كه با كمك گرفتن از اين عوامل مي توان محاسن اندام 
را دل نشــين تر و معايب آن را تا حدامكان پوشيده نگه 

داشت.
1-4-8  اثر نور:

نور تأثير روي رنگ ها بسيار تأثير دارد. رنگ ها در 
شــرايط متغير نور، نوعي ديگر جلــوه مي كنند. هنگاِم 
تهيــه ي پارچه، بايد با توجه به مورد اســتفاده ي آن در 
روز يا شــب و تأثير نور درهمــان زمان، اقدام به خريد 

كنيد.
2-4-8  سطح بافت پارچه:

جنس تــار و پود، نوع بافت پارچه، و درآخر (پس 
از بافته شــدن) نمــاي ظاهري پارچه، ســطح پارچه را 
تشــكيل مي دهنــد. انتخاب نــوع رنگ پارچه بســيار 
مهم اســت. براي مثال، اســتفاده از يــك رنگ روي 
پارچــه ي مخمل، كرپ، دانتل، با بــه كارگيري همان 
رنگ روي ســطح پارچه ي براق مثل ساتن يا مخمل -

ابريشــمي  براّق،  تاثيرمتفاوتى ايجادمــى كند. انعكاس 
نور روي اين پارچه ها نيز متفاوت اســت و در انتخاب 
آن بايــد دقــت كرد،زيــرا پارچه هاى بــراق به جهت 

انعكاس نورزياد،اندام را چاق تر از آن چه هست نشان 
مى دهند.

3-4-8  ميزان سن
رنگ اگر متناسب با طرح پارچه، مدل لباس و سن 
افراد انتخاب شود بر متانت و برازندگي افراد مي افزايد 

و گرنه حالت هاي كاذبي را در افراد ايجاد مي كند. 
4-4-8  نوع اندام

رنــگ روي اندام تأثير به ســزايي دارد. رنگ هاي 
روشــن و براق بيش تر از رنگ هــاي تيره و مات توجه 
بيننــده را جلب مي كنــد. بنابراين ، اگــر  داراي اندامي 
 درشــت   هســتيد ومي خواهيد الغرتر و ريزتــر نمايان 
شويد از رنگ هاي تيره  با زمينه هاي مات استفاده كنيد.

 برعكس اگر داراي اندامي باريك و الغر هستيد، با 
استفاده از رنگ هاي روشن و براق مي توانيد درشت تر از 
آن چه هستيد نمايان شويد. هرگاه خانمي داراي اندامي 
درشت  باشــد نبايد رنگ هاي زياد متفاوت با يكديگر 
اســتفاده كند. مثًال در لباِس كــت و دامن،از كت تيره 
و دامن روشــن يا برعكس از دامن تيره و كت روشن 
اســتفاده كند در اين صورت انــدام دو نيمه مي كند و 

شخص درشت تر از آن چه هست نمايان مي گردد.
در انتخــاب رنگ بــراي لباس بايد دقــت كنيد و 
نكات اصولي را فرامــوش نكنيد. اگر در رنگ آميزي 
لباس، فضاهاي مختلفي را با رنگ هاي روشن بپوشانيد 
چشم به سرعت از يك نقطه ي روشن به  نقطه ي ديگر 
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متوجه مي شود. در نتيجه اندام كوتاه تر نمايان مي شود. 
مگر اين كه از اين رنگ هاي روشن در جا هاي صحيح 
اســتفاده كنيد. رنــگ هايي كه داراي تــه رنگ قرمز 
يــا زردند موجب مي شــوند كه شــيء رنگي نزديك 
تر به چشــم آيد. در نتيجه درشــت تر به نظر مي آيددر 
حالــي كه رنگ هايي كه ته رنگ آبي دارند شــيء را 
ريزتر  و  كوچك تر  فاصله دارتربه  نظرمي آورند.بنابراين 

به نظر مي آيد 
بنابراين، پوشــنده ي لباس قرمز درشت تر از فردي 
اســت كه لباس آبي به تن دارد. ولــي بايد دقت كرد 
كه ارزش ها و شــدت  رنگ ها بسيار مؤثرند. مثًال رنگ 
قرمز روشــن ممكن است شــما را درشت تر نشان دهد 
ولي رنگ قرمزمات كه خاكســتري در آن به كار رفته 

است روي اندام شما تأثيري نخواهد داشت.
5-3-8  رنگ پوست و مو:

رنگ پوســت و مو در انتخاب رنگ براي فرد تاثير 
بســزايي دارد. جلوي آينه بايستيد و به رنگ پوست و 
مــوي خود نگاه كنيد رنگ هــاي گونا گون را بارنگ 
پوست و موي خود مطابقت دهيد، مي بينيد كه انتخاب 
رنگ، با توجه به دو فاكتور (پوست ومو) بسيار مشكل 

است. 
مي توان رنگ هــاي متفاوتي را انتخــاب كرد مثًال 
رنگ آبي براي اشــخاصي كه ســفيد و بورند، مناسب 
اســت. حال اگر اين شخص سفيد و بوركم رنگ باشد 

باز اين رنگ براي او مناســب است؟ بهتر است از آبي 
روشن تر و يا سرمه اي و يا آبي تيره تر استفاده كند.

بنابرايــن بايــد فرد رنگ پوســت خــود را خوب 
بشناســد. رنگ روي چهره ي فرد نيــز تاثير مي گذارد. 
اشخاص پريده رنگ مي توانند بارنگ هاي زنده و شاد، 
پريدگي رنگ خود را از بين ببرند وجلوه ي خاصي به 
پوســت خود بدهند و برعكس با پوشــيدن لباس هايي 
با رنگ هاي مخصوص از شــدِت رنگ پوســت خود 

بكاهند و پريده رنگ تر به نظر برسند.
6-4-8  موقعيت و فصل

آب و هوا تأثير بســياري بر انتخــاب رنگ دارد. با 
توجه به فصل هاي مختلف مي توانيد در لباس هاي خود 
از رنگ هاي ســرد يا گرم اســتفاده كنيد. در شهرهاي 
گرمســير مردم از رنگ هاي روشــن بيش تر اســتفاده 
مي كنند، زيرا اين رنگ ها نور را كمتر جذب مي كنند 

و افراد كم تر احساس گرما مي كنند. 
در شهرهاي سردسير افراد تمايل بيشتري به استفاده 
از رنگ هاي تيره دارنــد. رنگ هاي تيره نور را جذب 
مي كننــد و باعث گرمــي بيش تر مي شــوند.در مناطق 
ابري و مه آلود از رنگ هاي زنده و شاد بيش تر استفاده 

مي كنند.
توجه كنيد اولين تأثيرشما در برخورد با افراد ديگر 
رنگ لباس شماســت. انتخاب رنگي نامناسب بهترين 
مدل هاي لبــاس را ناموزون جلــوه مي دهد. بر عكس 
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انتخاب رنگ مناســب در مدل، لباس نه چندان زيبا را 
در چشم بيننده بسيار زيبا نمايان مي سازد.

براســاس مباحثــي كــه تاكنــون مطالعــه كرديد، 
مي توانيد بــا توجه به نوع لباس هايتــان (لباس خواب، 
ميهماني،  عصر، شب، لباس منزل، كار و....) رنگ هاي 

مناسب انتخاب و از آن ها استفاده كنيد. 
5-8 تاثيـر خطوط و جنس و نقش پارچه هاي 

مختلف بر روي اندام
افراد اندام متناسب و يك سان ندارند. بعضي داراي 
شانه هاي پهن و عده اي داراي شانه هاي باريك و افتاده 
اند . عــده اي داراي قد بلند يا كوتاه و تعدادي چاق يا 

الغرند.
 تمــاِم ايــن مــوارد را با انتخــاِب صحيــح پارچه 
وبرش هاي مختلف در لباس (مثل برش عمودي، افقي، 
منحنــي و مايل) مي توانيد بهبود ببخشــيد وپوشــاكي 

متناسب با اندام خود بپوشيد.
اشــخاص كوتــاه قد مايل انــد بلندتر جلــوه كنند. 
اســتفاده از خطوط عمودي براي اين اشخاص، توصيه 
مي شــود و از پوشــيدن لباس هاي دورنگ خودداري 
كننــد. از پارچه هاي نرم با ضخامت متوســط و نقوش 
ريز اســتفاده كنند و پارچه هاي خشــن و ضخيم را به 

كار نبرند.
اگــر در لباس از خطوِط موازي عمودي دور از هم 
و يا نزديك به هم اســتفاده كنند، باعث مي شود كه در 

افــراد خطا ي ديــد ايجاد كند،  و قد را بلنــد و اندام را 
كشيده تر ببيند. 

هرچه خطوِط عمودي به هم نزديك تر و باريك تر 
باشــند اندام را بلندتر و باريك تر نشان مي دهند. گاهي 
اگر خطــوط عمــود ي و نزديك به هم بــا رنگ هاي 
مختلف همراه باشد، تاثير آن تغيير مي نمايد و چاقي و 
كوتاهي را در بيننده القا مي كند، اين پارچه ها مناســب 

افراد بلند واستخواني است.
 با به كارگيري نادرست پارچه ي راه راه اندام بسيار 
ناموزون به نظر خواهد رســيد و برعكس به كارگيري 
صحيــح آن در تناســب ظاهــري انــدام موثر اســت. 
پارچه هايــي با راه هــاي افقي قــد را كوتاه تر و چاق تر 
نشان مي دهد، پارچه ها با خطوط مايل سبب مي شود تا 
زيبايي هاي بدن كمتر به چشم آيند. خطوط عمود پهن 

اندام را كوتاه و چاق نشان مي دهد.
براي اشــخاص كوتاه وچاق نيــز خطوط عمودي 
توصيه مي شــود. برش هاي مايل نيز مناســب است. از 
پوشــيدن لباس هايي كه اندام را به دو قسمت مي كند 
بايد دوري كنند. پارچه هاي انتخابي اين اشخاص بايد 
مــات و لطيف بــا نقوِش كدر باشــد و از به كارگيري 
پارچه هــاي ضخيم و آهاردار و خشــن وبــراق پرهيز 

كنند. 
در كل مي توان اين گونه بيان كرد، خطوط عمود ي 
قد را بلندتر وخطوط افقي قد را كوتاه تر نشان مي دهد.
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خطــوط مايل اندام هاي چاق را الغرتر نشــان مي دهد. 
خطوط منحني در هر قسمت به كار  رود آن قسمت را 

چاق تر نشان مي دهد.
آيــا مي دانيــد افــراد كوتاه قــد بهتر اســت از چه 

برش هايي استفاده كنند؟
6-8 طرح هاي پارچه

همان طــور كه توضيح داده شــد، طــرح، رنگ و 
نوع پارچه در تهيه ي لباس مناســب بســيار مهم است. 
طرح هاي مختلف پارچه به چهار گروه اصلي تقســيم 
مي شوند، كه شامل پارچه هاي ساده، راه راه، نقش دارو 

چهارخانه است.
1–6-8  پارچه هاي ساده

اين گونــه پارچه ها نقش يا طــرح خاصي ندارند و 
غالباً تك رنگ اند و فقط از لحاظ رنگ، جنس و بافت 
با يكديگر متفاوت اند. در اين نوع پارچه، رنگ عامل 
مهم به كارگيري آن اســت. به اين گونه كه رنگ هاي 
روشن فرد را درشت تر و رنگ هاي تيره فرد را الغرتر 

نشان مي دهد. 
اســتفاده از تزيين هــا و نوارهــا و هم چنيــن تضاد 
رنگ ها تأثير به ســزايي در به كارگيري پارچه خواهد 
داشــت. براي مثال، اگر در حاشيه ي يك دامن روشن 
از نواردوزي تيره استفاده شود،توجه بيننده رابه قسمت 
پايين لباس معطوف خواهدكردو پايين تنه درشــت تر 
به نظر خواهد آمــد . برعكس، اگر همين نوار تيره در 

لباس روشن به صورت عمود به كار گرفته شود قد فرد 
را بلندتر نشان خواهد دارد.

آيــا مي دانيد عامــل مهم به كارگيــري پارچه هاي 
ساده كدام است؟

2–6-8  پارچه هاي راه راه
به طور كلــي پارچه هايي بــا راه راه عمودي قد را 
بلندتر و كشــيده تر و با راه هــاي افقي قد را كوتاه تر و 
چاق تر مي نمايانــد. پارچه هاي با خطــوط مايل باعث 

مي شود كه زيبايي اندام كم تر نمايان شود.
3–6-8  پارچه هاي نقش دار

به طور كلي پارچه هاي نقش دار اندام را درشــت تر 
نشان مي دهند و براي اشخاصي كه داراي اندامي باريك 
اند بســيار مناسب اند. از طرفي پارچه هايي بانقش هايي 
كوچــك و رنگ تيره، كه نور را جذب مي كنند اندام 

را الغرتر نشان مي دهند.
4–6-8  پارچه هاي چهارخانه

اين نوع پارچه  نيز همانند پارچه هاي نقش دار اندام 
را درشــت تر نمايان مي كند. بايد براي اســتفاده از اين 

نوع پارچه دقت نمود.
آيا مي دانيد پارچه هــاي چهارخانه اندام را چگونه 

نمايان مي كند؟
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چكيده

بامطالعه ي مطالب اين فصل با رنگ آميز ي در لباس 
و تأثير آن در زندگي روزمره آشــنا شــديد. بنابراين، 
شما مي توانيد با استفاده ي درست از رنگ ها، زندگي 

خود را با شادابي و دل نشيني همراه سازيد.

 آزمون پاياني نظري واحد كار هشتم
1- انتخاب صحيِح رنگ چه تاثيري بر افراد دارد؟

2- رنگ هاي اوليه و ثانوي را نام ببريد؟
3- رنگ هــاي ميانــه از تركيــب چه رنــگ هايي 

درست مي شوند؟
4- مشــخصه ي رنگ هــاي ســرد و گرم را شــرح 

دهيد.
5-اگر دو رنگ متضاد كنــار يكديگر قرار گيرند 

چه چيزي را ايجاد مي كنند.
6- عوامل موثر برانتخاب رنگ را نام ببريد.

7- خطوط چه تاثيري روي اندام دارد؟



واحد كار نهم
الياف نساجى
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1-9 مقدمه
الياف ماده ي اوليه ي صنعت نســاجي است. امروزه 
شناســايي الياف اهميت زيادي پيدا كرده اســت. براي 
پوشــاك در هر فصلي به نوعي پارچه نياز است. بنابراين، 
بايــد بدانيم ايــن پارچه ها از چــه نوع اليافــي و با چه 

وسايلي فراهم مي شوند و طرز نگه دارى، شست وشو، 
لكه  گيري و اتوكشي آن چگونه است.

2-9 تعريف الياف:
كلمه ي الياف جمع ليف است و ليف عبارت است 
از رشــته اي نازك با طول كافي كه انعطاف پذير است 

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

1-الياف را تعريف كند.
2-الياف طبيعي را نام ببرد و توضيح دهد.

3-الياف مصنوعي را شرح دهد.
4-عاليم بين المللي نگه داري از پوشاك را بداند.

5-روش هاي شناسايِي الياف را نام ببرد.
6-نحوه ي شست و شو ي پارچه هاي كتاني و نايلوني را بداند.

7-روش آهارزدن پارچه را شرح دهد.
8-روش برطرف كردن لكه        ي روي لباس را بداند و آن راانجام دهد.

 پيش آزمون واحد كار نهم 
1-الياف گياهي را نام ببريد.
2-الياف معدني را نام ببريد.

3-به چند روش مي توان جنس و نوع الياف پارچه اي را شناسايي كرد؟
4-حالل چربي ها و الك ها را نام ببريد؟

5-محلول پاك كننده ي روژلب را نام ببريد؟
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و اســتحكام و ارتجاع الزم را براي عمليات ريسندگي 
و بافندگــي دارد. اليافي كه در صنعت نســاجي ازآن 
اســتفاده مي شود بســيار متنوع اســت و به دو دسته ي 

اصلي طبيعي و مصنوعي تقسيم مي شود. 
1-2-9 الياف طبيعي:

اليافي اســت كه بشــر در ايجاد اصل آن هادخالتي 
ندارد ودرطبيعت يافت مى شــوند، به سه دسته تقسيم 

مي شوند: گياهي وحيواني، معدني
الياف گياهي، مانند، پنبه، كتان و كنفر؛
الياف حيواني، مانندپشم، ابريشم و مو؛

اليــاف معدنــي، مانند، طــال، نقره و پنبه ي نســوز 
(آسبست). 

2-2-9 الياف مصنوعي:
بــه اليافي مى گوئيم كه به خــودي خود در طبيعت 
يافت نمى شــود و با استفاده  از مواد خام اّوليّه و يا ساير 
مواد شــيميايي و به كاربردن روش هــاي صنعتي تهيه 

مي  شود، مانند نايلون و ريون.
با توجــه به خــواص فيزيكي و شــيميايي  الياف و 
عكس العمل هــاي متفاوتي  كه  در عمليات ريســندگي 
وبافندگــي و تكميــل روي الياف صــورت  مي گيرد، 
كارخانجــات پارچه هايي را با مشــخصات معين توليد 
مي كنند. نوع و جنس پارچه به نوع اليافي بستگي دارد 
كه در تهيــه ي  آن به كار برده مي شــود. براي  تهيه ي 
پارچــه بايد اليــاف را به صورت نخ درآورده وســپس 

پارچه را توليد كرد.
3-9 عـال يم بين المللي (برچسـب) نگه داري 

از پوشاك
كارخانه هاي بــزرگ صنايــع پارچه بافي  معمــوالً 
طبق قوانين بين المللي به كليه  ي لباس هاي دوخته شده 
برچسبي مي دوزند كه مشــخص كننده ي درصد مواد 

تشكيل دهنده ي پارچه ي آن است.
توليدي هاي پوشــاك نيز روي پوشــاك توليدي 
خود برچسب ديگري نصب مي كنند كه نشان دهنده ي 
طرز نگه داري و روش شســت و شــوي  آن  لباس  براي 

مصرف  كنندگان است.
رعايت ســفارش هاي روي برچسب باعث مي شود 
كه مدت زمان  بيش تري از پوشاك خود استفاده كنيد.

به عاليم زير دقت كنيد:
دماي مناسب براي پارچه هاي پشمي   -1

دماي مناسب براي پارچه هاي الياف مصنوعي  -2

حداكثر درجــه ي حــرارت و درجــه ي طبيعي    -3
(نرمال)
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با دست شسته شود.   -4

خشك شويي شود.  -5

از خشك كن ماشين مي توان استفاده كرد.  -6

از خشك كن استفاده نشود.   -7

براي خشك شويي مناسب نيست.  -8

براي خشك كردن، درجه ي حرارت (دما) بايد   -9
پايين باشد.

10– درجه ي حرارت ماشــين براي خشك كردن 
مي تواند باال باشد.

11- بايد لباس را در سطح مسطح ودور از گرماي 
مستقيم خشك كرد.

12-  اليــاف مصنوعــي، روي دمــاي پاييــن اتــو 
مي شود.

13- گرماي متوســط اتو براي پارچه هاي پشــمي، 
ابريشــمي و  برخي اليــاف مصنوعي مخلوط مناســب 

است.

14- اتــوزدن ممنــوع اســت، زيرا پارچه آســيب 
مي بيند.

15- اتو بايد در درجه ي گرم تري قرار گيرد (براي 
پارچه هاي كتان و …)

16- پارچه حســاس اســت و با برخي از شيوه هاي 
خشك شويي بايد تميز شود.
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17- استفاده از مواد سفيد كننده بالمانع است.
18- بــه هيچ عنوان از مواد ســفيد كننده اســتفاده 

نشود.
به جز اين برچســب و عاليم بين المللي روش هاي 
ديگــري نيز براي شــناخت جنس ونــوع الياف پارچه 

هست كه عبارت اند از:
روش ميكروسكوپي؛ 1 -

روش سوزاندن؛ 2 -
روش شيميايي. 3 -

 بيش تر بدانيد
الياف نســاجي به دو دســته ي متمايــز الياف كوتاه 
(غيرمداوم) و بلند (مداوم يا فيالمنت) تقسيم مي شوند. 
ابريشــم،  تنها ليف طبيعي است كه به صورت فيالمنت 
در طبيعت هست. پشم و پنبه و كتان از الياف غيرمداوم 

اند.
الياف مصنوعي اغلب فيالمنت اند.

الياف گياهي: مهم ترين الياف نســاجي، يعني پنبه، 
كتان، كنف و چتايي. كه از طريق كاشتن تهيه مي شوند 

و پايه ي سلولزي دارند، ماده ي سازنده ي گياهان اند. 
اليــاف گياهــي بــه گروه هــاي فرعي زير تقســيم 

مي شوند:
الياف دانه اي، مانند پنبه؛

الياف ساقه اي، مانند كتان، كنف و چتايي؛

الياف برگي، مانند سيسال؛
الياف ميوه اي، مانند نارگيل.

اليــاف حيواني: اين اليــاف از حيوانات مختلف به 
دســت مي آيند و پرمصر ف ترين آن ها پشــم گوسفند 
و ابريشــم است كه كرم ابريشــم آن را توليد مي كند. 
ايــن الياف پروتئيني دارند كه عمده ي ســاختمان بدن 
جانــداران را تشــكيل مي دهد و بــه گروه هاي فرعي 

زيرتقسيم مي شوند:
پشم

ابريشم
مو

الياف معدني اين الياف ريشــه ي معدني دارند و به 
صورت ليف در دسترس نيستند، بلكه با انجام عملياتي 
به صــورت الياف درمي آيند. الياف فلــزي، مانند طال 
و نقره و آزبســت. آزبســت در اصطالح عاميانه پنبه ي 
كوهــي يا پنبه ي نســوز ناميده مي شــود و در البه الي 
ســنگ هاي معدني قــرار دارد. پارچه هــاي ضدحريق 

نمونه اي از كاربرد اين الياف است.
الياف مصنوعي، مثل 1 - الياف بازيافته(رژنره) 2 – 

الياف تركيبي (سنتتيك)
الياف بازيافته يــا رژنره: ماده ي اوليه اين الياف   -1
از طبيعت گرفته مي شــود و پس از عملياتي به صورت 

الياف در مي آيند، مانند ويسكوز و ريون.
الياف تركيبــي (ســنتتيك):ماّده ي اّوليّه ي اين   -2
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الياف از مواد شــيميايي اســت و به طور مصنوعي تهيه 
مي شوند، مانند نايلون، پلي استرها، داكرون، ترگال.

4-9  نحوه ي شست وشو و مراقبت ونگه داري 
از منسوجات

1-4-9  پارچه هاي پنبه اي
پارچه هاي پنبه اي عمــري طوالني دارند و تاكنون 
هيچ ليفــي نتوانســته جاي گزين آن شــود. اين پارچه 
داراي استحكام زياد و مقاومت بسيار است. آب رفتگي 

پنبه نسبت به پارچه هاي كتاني بيش تر است. 
پارچه هــاي پنبــه اي در تمــاس با بــدن هيچ گونه 
حساسيت پوســتي ايجاد نمي كنند. هنگا م شست وشو 
براي از بين بردن لكه ها مي توان آن را خوب چنگ زد 

و فشار داد وبراي ضدعفوني آن را جوشاند. 
چروك پذيري پارچه ي پنبه اي زياد است و بايد آن 
را مرطوب اتو كنيد. استفاده از سفيدكننده هاي كلردار 
(در صــورت مجاز بودن از طريق برچســب) براي اين 

جنس از پارچه مناسب است.
براي جلوگيري از رشــد كپك، قــارچ و باكتري، 
پارچه هــاي پنبه اي را بايد در جاي خشــك نگه داري 

كرد.
2-4-9  پارچه هاي كتاني:

مقاومت كتان بيش تر از پنبه است. پارچه هاي كتاني 
را نيز بهتر اســت در حالتي كه كامًال مرطوب است اتو 
كنيد تا چين و چروك آن باز شــود. پارچه هاي كتاني 

حــرارت بدن را بهتر از پنبــه انتقال مي دهند و به همين 
دليل از پارچه هاي ديگر خنك ترند. بهتر است پارچه ي 
كتاني را قبل از دوخت بشوييد. زيرا در شست و شوهاي 

مكرر آب رفتگي دارد.
پارچه ي كتاني را نيز، به علت داشــتن زمينه ي رشد 
كپك، قارچ و باكتري، بايد در جاي خشك نگه داري 

كرد.
3-4-9  روش آهار زدن پارچه:

بهتر اســت پس از شست و شــوي پارچه هاي نخي 
وكتاني آن هــا را قدري آهاربزنيد تــا جلوه ي اوليه ي 
خود را حفظ كنند. براي آهار زدن از نشاســته استفاده 
كنيد. ابتدا نشاســته را در كمي آب ســرد بريزيد و به 
تدريــج آب آن را زياد كنيد تا رقيق شــود. بعد روي 
آتــش بگذاريد و هم بزنيد. ســپس لباس يا روميزي و 
غير آن ها را كامــًال در محلول فرو  ببريد و چندين بار 
اين عمل را تكرار كنيد تا نشاســته جذب پارچه شود. 
ســپس بيرون بياوريــد و روي بند بيندازيد تا خشــك 

شود. 
هنــگاِم اتوكردن پارچــه را مرطوب كنيــد. براي 
پارچه هاي نازك، مثل پرده ي توري و … از آهار رقيق 
و براي پارچه هاي ضخيم از آهار غليظ اســتفاده كنيد. 
گاهــي براي آهار زدن به پارچه هاي لطيف و رنگي از 
ورقه هاي ژالتين استفاده مي كنند. در تمام مراحل بايد 
در درجه ي اول به برچسب لباس ها توجه كنيد. سپس، 
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با توجه به آن اقدام به شست وشو كنيد.
4-4-9  پارچه  هاي پشمي

در شست وشوي پارچه هاي پشمي بايد از مصرف 
صابــون و پودرهايي كه خاصيت قليايــي زياد دارند، 
بــه خصوص در آب جوش بايد خــودداري كرد، زيرا 
باعث نمدي شدن آن مي  شود. اغلب منسوجات پشمي 
اگر درســت شســته و خشك نشــوند در اولين شست 

وشوي تغيير شكل خواهند داد.
 براي اســتفاده ي درســت از اين منســوجات بايد 
نكاتي را مراعات كرد. بلوز و ژاكت پشمي را در آب 
ولــرم و با مواد قليايي ضعيف و ماليم بشــوييد به هيچ 
وجه لباس را چنگ نزنيد و از ســفيدكننده هاي كلردار 
اســتفاده نكنيد. بعضي از لباس هاي پشمي را مي توانيد 
با اســتفاده از دستورالعمل ماشــين و برچسب لباس در 
ماشــين بشــوييد. اتو رامســتقيم روي پارچه ي پشمي 
نكشــيد. آفت پشــم بيد اســت و براي از بين بردن آن 

مي توانيد از نفتالين استفاده كنيد.
5-4-9  شست وشوي منسوجات نايلوني:

پرمصرف ترين الياف مصنوعي در صنعت نســاجي 
نايلون اســت. منســوجات نايلونــي را مدتي در آب و 
صابون بخيســانيد، ســپس با كمي تكان دادن در كف 
صابون آبكشي كنيد. مي توانيد، با توجه به دستورالعمل 
ماشــين وبرچســب لباس، آن را در ماشين لباس شويي 
بشــوييد. نبايــد نايلون را زياد فشــار داد، زيــرا امكان 

دارد چروك هايي كه براثر فشــار بر روي لباس ايجاد 
مي شود بعد از خشك شدن نيز از بين نرود.

پارچه ي نايلوني اگر خوب شسته شود احتياج به اتو 
ندارد، زيراحرارت زياد نايلون را خراب مي كند.

 توجه!
قبل از شســتن لباس ها بايدآن ها را بررسي كرد كه 
لكه و پارگي نداشته باشند. همچنين براي شست وشو، 
لباس ها را براساس جنس، رنگ و نوع دسته بندي كنيد 

و هريك را جداگانه بشوييد.

5-9  روش برطرف كردن لكه ي روي لباس
1-5-9  تعريف لكه:

اثر و عالمت چرك و كثافت بر پارچه يا هر شيئي 
ديگر را لكه مي نامند.

2-5-9 تعريف لكه گيري (لكه زدايي)
مجموعــه  روش هايي را كه بــراي زدودن لكه ها از 
تــار و پود پارچه يا از هر شــيئي ديگــر به كار مي رود 

لكه گيري مي نامند.
عمل لكه گيري بــه علت زياد بودن نــوع لكه ها و 
متعدد بودن نوع و جنس پارچه هاي مختلف، كار بسيار 

ظريف و پيچيده اي است. 
بــراي لكه گيري صحيــح بايد از طبيعــت و اصل 
لكه ها، تركيب ساختماني پارچه ها و نيز از فرآورده هاي 
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لكه زدايي، هم چنين از روش كاربرد وعمل لكه گيري 
شناخت كامل داشته باشيم.

 توجه!
قبل از لكه گيري به نكته هاي زير توجه كنيد:

زيــرا  نكنيــد،  لكه گيــري  بســته  محيــط  در   -1
فرآورده هــاي لكه گيري كم وبيــش از خود بخارهاي 
ســمي متصاعــد مي كنند و دســت كم بــوي نامطبوع 
دارند. تعدادي از مواد لكه گيري قابل اشتعال اند و بايد 

آن ها را از هرگونه شعله اي در محل دور كرد.
حداقل، قبل از لكه گيري ماده ي لكه گير را روي   -2

پارچه اي شبيه به جنس پارچه ي لكه دار، امتحان كنيد.
بهتر اســت به محض لكه شــدن لباس اقدام به   -3
لكه گيري كرد. زيرا پاك كردن لكه ي كهنه دشوار و 

گاهي غيرممكن است..
هنگام پاك كردن لكه هيچ گاه لكه را به هم نماليد   -4
و مچاله نكنيد، بلكه پارچه ي آغشته به ماده ي پاك كننده 

را با زدن ضربه به پارچه، لكه را پاك كنيد.
هيچ گاه از پارچه ي ســياه براي لكه گير استفاده   -5

نكنيد.
براي پــاك كردن لكه بهتر اســت در زير لكه   -6
يك پارچه ي كهنه تاشده ي تميز (شيفون جذب كننده 
يا يك كاغذ خشك كن چند ال) قرار دهيد. سپس، از 
پشــت لكه، لكه زدايي را آغاز كنيــد. پس از اين كه با 

كهنــه يا برس با محلول، ضرباتي به محل لكه زديد آن 
را به ســرعت يا به وســيله ي هوا يا خورشيد يا پاشيدن 
پودرهــاي جذب كننده، خشــك كنيد. ســپس عمل 
را تكــرار كنيــد. از روي لكه نيز ايــن مراحل را انجام 

دهيد:
الف) لكه هاي چرب (روغن، كره، روغن سوخته، 
رنگ شــمع و …): اين لكه ها در آب حل نمي شــود 

فقط در حالل هاي آلي قابل حل است. 
ب) لكه هاي كم چربي با مبدأ حيواني (خون، تخم 
مرغ، عرق بدن و ادرار): در آب حل  مي شــوند، ولي 

در مقابل حالل ها غيرحساس باقي مي مانند.
ج) لكه هــاي بي چربي با مبــدأ نباتي رنگين (قهوه، 
ميو ه ها،علف ها وگل ها): نــه به طور كامل بلكه كم و 
بيش در آب حل مي شوندو بايد با حالل هاي مخصوص 

لكه هاي رنگي را لكه زدايي كرد.
د) لكه هــاي مختلط مثــل لكه هــاي فرآورده هاي 
غذايي (ُسس،شيرقهوه، شكالت،شيركاكائو و آن ها): 
از آن جــا كه مواد و الياف مختلفــي در بافت پارچه به 
كار مي رود، به همين جهت با هم يك ســان نيســتند و 

بايد هر يك را به نحو خاصي لكه زدايي كرد.
فرآورده هــاي لكه زدايي، كه به ســادگي مي توان 

ازآن ها استفاده كرد، عبارت اند از:
اســتون: محلولي بي رنگ با بوي مشــخص كه   -1
اغلب اشــخاص با آن آشنا هســتند. ماده اي است قابل 
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اشــتعال كه چربي ها، صمغ ها، لعــاب يا الك ها را به 
آساني در خود حل مي كند.

الكل اتيليك: الكل 90 درصد يا رقيق شــده ي   -2
78 درصد كه در عين حال غيرقابل آشــاميدن اســت. 
يكي از بهتريــن حالل ها ي خوب چربــي ها، لعاب يا 

الك ها و بعضي از رنگ هاي قليايي است.
بنزين: محلول فوق العاده قابل اشــتعال كه براي   -3
زدودن انــواع لكه هاي چربي يا موم كاربرد دارد. فقط 
پارچه هاي نايلون و پرلون و امثال آن ها را نبايد با بنزين 
لكه گيري كرد. براي لكه هاي چربي، كه به سادگي از 

بين نمي روند بايد از اسيد سولفوريك استفاده كرد.
اسيد اســتيك  (ســركه): كه در بازار به شكل   -4
بلورهاي كريســتال يا به صــورت محلول 40 درصد به 
فروش مي رســد. يكي از عالي ترين حالل ها رنگ هاي 
قليايــي اســت، ولي اســتات و ســلولز را در خود حل 
مي كننــد. بنابراين در پارچه هــاي الياف مصنوعي بهتر 

است قبالً  آزمايش كنيد.
اســيد اگزاليك: كه در بازار به شكل بلورهاي   -5
كريستال و به صورت تركيب در جوهرترشك وجود 
دارد. اين اســيد درآب غيرقابل حل اســت و از آن به 

صورت رنگ زدا (ضدرنگ) استفاده مي كنند.
اســيدتارتريك (بلورهاي محلول در آب) كه   -6
براي زدودن لكه هاي گياهــي و رنگ هاي نباتى ازآن 

استفاده مي شود.

3-5-9 انواع لكه
لكه ي شمع:  شمع را با لبه ي كارداز روي لباس   -1
بتراشيد. لكه ي باقي مانده را بين دو ورقه ي خشك كن 
يا كاغذ كاهي  و دســتمال كاغذي قرار دهيد و با اتوي 
گرم چند لحظه برروي آن فشار دهيد. در اين صورت 
شــمع باقي مانده بــر اثر گرمــا ذوب و جــذب كاغذ 
مي شــود. ســپس آن را با مواد پاك كننده شست و شو 

دهيد. اگر لكه پاك نشد از بنزين سفيد استفاده كنيد.
لكه ي عرق بدن: براي از بين بردن لكه ي عرق   -2
از روي پارچه هاي پنبــه اي و كنفي، مي توانيد با كمي 
آب نمك محل لكه را بشــوييد، ســپس آن را با مواد 

پاك كننده شست و شو دهيد.
لكــه ي جوهر: اگــر پارچه ي ســفيدي را، كه   -3
لكه ي جوهر دارد،  در آب ژاول قرار دهيد، لكه از بين 
مــي رود. در پارچه هاي رنگي، محــل لكه را با محلول 
جوهــر ليمو خيس كنيــد و آن را در آفتاب بگذاريد. 
اگر لكه پاك نشــد اين عمل را آن قدر تكرار كنيد تا 
اثري ازآن باقي نماند.ضمنا" ماســت هم حالل خوبى 

براى لكه ي جوهر است.
لكــه ي الك ناخن: پارچه ي نازكــي زير لكه   -4
قرار دهيد و ابر يا پنبه ي آغشته به استون به شدت روي 
آن فشار دهيد. سپس پارچه را با آب بشوييد. چنان چه 
لكه مقاومت كرد با كمي الكل و چند قطره آمونياك 

آن را پاك كنيد.
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لكه ي خون: لباس را در آب سرد خيس كنيد و   -5
بعد با آب سرد خوب بشوييد (توجه كنيد به هيچ وجه 
از آب گرم اســتفاده نكنيد. زيرا لكه ثابت مي شــود). 
ســپس ماده ي پــاك كننده را روي محــل لكه بريزيد 
وخــوب چنگ بزنيد. اگر اثــري از لكه باقي ماند چند 
قطره آمونياك روي لكه بريزيد، سپس آن را بشوييد. 
در پارچه هــاي ســفيد مي توانيد از مايع ســفيد كننده 

استفاده كنيد.
لكــه ي روژلب: اين لكــه را مي توانيد از روي   -6
پارچه هاي پنبه اي،ويســكوز، پشمي و كنفي به كمك 

الكل طبي پاك كنيد و بشوييد.
لكه ي آدامس و انواع چســب: بر روي لكه يخ   -7
بماليد يا در آب ســرد خيــس كنيد. كمي صبر كنيد و 
ســپس با كاردك آدامس يا چســب را از روي پارچه 

بتراشيد و محل را با مواد پاك كننده بشوييد.
لكه ي قهــوه يا چاي: آب جوش را از فاصله ي   -8
زياد روي محل لكه بريزيد. ســپس هميــن كار را در 
طرف ديگر لكــه تكرار كنيد. اگر اثــري از لكه باقي 
ماند،روي آن محلول گليسيرين گرم بماليد و نيم ساعت 
صبر كنيد. سپس با آب، آن را خوب شست وشو دهيد 

و بعد با آب گرم ومواد پاك كننده بشوييد. 


