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الياف نساجى

چكيده

در اين فصل شــناخت مختصري از الياف نساجي، 
شــامل اليــاف طبيعــي و مصنوعي به دســت آورديد.

هم چنين، با عاليم بين المللي محافظت از لباس و نحو ه ي 
شســت و شو و مراقبت و نگه داري از منسوجات آشنا 
شــديد و در انتها، روش برطرف كردن انواع لكه هاي 

روي لباس را آموختيد.

 آزمون پاياني نظري واحد كار نهم
1- الياف را تعريف كنيد.

2- الياف طبيعي به چند دســته تقسيم مي شوند؟ نام 
ببريد.

3- به چه نوع اليافي مصنوعي مي گويند؟
4- شــكل رو به رونشــان دهنده ي چه نوع عالمت 

بين المللي است؟
5- دماي مناسب براي پارچه هاي پشمي داراي چه 

نوع عالمتي است؟
6- پارچه هــاي كتانــي را در چــه زمانــي بايد اتو 

كرد؟
7- كدام يك از الياف پنبه، كتان،پشم، داراي طول 

عمر زيادند؟
8- قبــل از لكه گيــري بايد چه نكاتــي را مراعات 

كرد؟ سه نمونه كافي است.
9- اســتون چه چيــزي را در خود بــه راحتي حل 

مي كند؟



واحد كار دهم
روش اندازه گيرى و برش و دوخت چند 

نوع پرده ى ساده
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فهرست تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز

فعاليت عملى 2فعاليت عملى 1وسايل و تجهيزاترديف

××پارچه ى پرده اى1
××قيچى2
××چرخ خياطى3
××خط كش4
××متر5
××خط كش موازنه6
××گچ مل7
××سوزن8
××ميل پرده9

××تورهاى تزيينى10
××ميل پرده11
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1-10 مقدمه
از پرده، عالوه بر زيبايي، براي كنترل نورخورشيد 
و جلوگيري از نفوذ گرما و ســرما به محل كارو محيط 

زندگي استفاده مي كنند.

براي مثال، وقتي هواي گرِم اتاق با شيشه هاي پنجره 
برخــورد كند هواي گرم خنك مي شــود، در نتيجه از 
گرماي اتاق كاسته مي شود. يا برعكس چنان چه سرماي 
اتاق به شيشــه ي گرم برخورد كند سرما به گرما تبديل 

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

1-روش اندازه گيري پرده را بداند.
2-به روش نصب ميل پرده آشنا باشد.

3-نوار پرده ي مرغوب را تشخيص دهد.
4-محاسبه ي پارچه براي برش پرده را انجام دهد.

5-دوخِت نوار پرده ي پهن و باريك را انجام دهد.
6-گيره هاي مخصوص مدل هاي مختلف نوار پرده را توضيح دهد.

7-تورهاي تزييني را به پرده بدوزد.
8-دوخِت دو نوع واالن پرده را انجام دهد.

 پيش آزمون واحد كار دهم
1-انواع ميل پرده را نام ببريد.

2-هنگاِم نصِب ميل پرده، فاصله ي هرميل  پرده از يكديگر بايد چندسانتي متر باشد؟
3-دليل استفاده از پرده را توضيح دهيد.

4-فاصله ي ميل  پرده از باالي پنجره دست كم بايد چند سانتي متر باشد.؟
  5-چند نوع نوار پرده وجود دارد؟ 3 نمونه را توضيح دهيد. 

6-نوار سربي چه كاربردي در پرده دارد.
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مي شــود و از ســرماي اتاق مي كاهد. بنابراين، استفاده 
از پرده  ي مناســب در محل زندگي، از خروج گرما و 
ســرما و عبور گردوغبار به داخل ساختمان جلوگيري 

مي كند.

2-10 روش اندازه گيري پرده:
قبــل از دوخت پرده بايــد اندازه گيــري دقيقي از 
محل صورت گيرد. چنان چه  در خانه اي پنجره هايي به 
اندازه هاي مختلف  باشــد، با دوخت پرده نما مي توانيد 
آن هــا را به يــك اندازه نشــان دهيــد و دكورخانه را 

هماهنگ كنيد. 
بنابراين، مرحله ي نخست دوخت پرده اندازه گيري 

آن است.
طول و عــرض محلي را كــه مي خواهيد براي آن 

پرده بدوزيد، اندازه گيري كنيد.

بلنــدي پرده نيز، با توجه به مــدل و قد محل، متغير 
است. ابتدا مدل پرده را انتخاب و سپس، نسبت به مدل 

انتخاب شده، پارچه ي دل خواه را تهيه كنيد. 
3-10 انتخاب  ميل پرده   و نصب آن

براي نصب پرده از ميل پرده اســتفاده مي شود. ميل 
را مي توانيد به شــكل وجنس هــاي مختلف و با توجه 
به مدل  وســليقه ي خودتان از بازار تهيــه كنيد. هنگام 
خريد بايد به جنس و مرغوبيت و هم چنين محكم بودن 
آن توجه كنيد، به طوري كه تحمل وزن پرده ي انتخابي 

را داشته باشد. 
مــدل انتخابي پرده نشــان دهنده ي انــدازه و محل 
قرارگيري ميل پرده نيز هســت. ميل پرده بايد باالتر از 
محل اندازه گيري قرار گيرد وازعرض نيز اضافه درنظر 
گرفته شــود. تقريباً ميل پرده بايد 20-15 سانتي متر از 
لبه ي پنجره باال باشــد و باالتر قرار گيرد . از عرض نيز 
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بايد از لبه ي هر دوطرف پنجره 20-10 سانتي متر بيش تر 
اندازه گيري شود. ميل پرده انواع مختلف دارد.

1-3-10 ميل پرده ي فلزي معمولي:
اين ميل پرده را مي توان به عرض هاي مختلف تهيه 
كرد. ميل پرده ريلي است كه گيره ي پرده از آن عبور 
مي كنــد. بعضــي از اين ميل پرده هــا داراي دو رديف 
ريل اند و براي نصِب پرده هاي دوتايي از آن ها استفاده 

مي شود. 
هنــگام نصب ميل پــرده به ديوار بايــد، با توجه به 
محل نصب (سقف ، ديوار)، تعداد، نوع بست و پايه ي 
دل خــواه را انتخاب كنيد. فاصله ي هر ريل از يكديگر 

بايد حدوداً 5 سانتي متر در نظر گرفته شود. 
هرگاه طول ميل پرده از يك متر بيش تر باشد بايد از 
يك بست كمكي در وسط ميل پرده نيز استفاده كرد. 
چنان چه پرده ي انتخابي شــما جزو پرده هاي دوتايي يا 
بيش تر اســت بايد دقت كنيد كه ميل پرده ي جلويي از 
ميل پرده ي زيري باشد تا پرده هاي زيري از روي پرده 

ديده نشوند و تنها پرده ي جلويي نمايان شود.
2-3-10 ميل پرده ي گرد:

ميل پرده ي ديگري به شــكل گرد و با ضخامت هاي 
مختلف دربازار عرضه مي شــود. قطر اين ميل پرده تقريباً 
يك تا پنج ســانتي متر يا بيش تر اســت و با توجه به مدل 
انتخابي پرده مي توان ضخامت ميل پرده را انتخاب كرد. از 
ميل پرده هاي باقطر بيش تر براي پرده ي  رويي و از ميل پرده 

با قطركم تربراي پشت دري مي توان استفاده كرد.
3-3-10  ميل پرده ي كششي يا كشويي

ايــن نوع ميــل پرده ها قابليــِت كوتاه و بلندشــدن 
دارد، هم چنين، براي نصب در، چارچوب در و پنجره 

مي توان از آن ها استفاده كرد.
4-3-10  ميل پرده هاي تزييني:

ايــن نوع ميل پرده فقط جنبــه تزييني دارد و جهت 
روي كار از آن اســتفاده مي نماييد و بدون ريل است.

دو طرف اين ميل پرده داراي انحناســت و يك رديف 
چيــن تزييني ليفه اي شــكل از آن عبــور مي كند و در 
جلوي ميل پرده نصب مي گردد و باعث مي  شــود ميل 

پرده هاي زيرين خود را پوشش دهد تا نمايان نشوند.

4-10 نوار پرده:
نوارپرده به شــكل و اندازه هاي مختلــف در بازار 
يافت مي شــود و با توجه به مــدل انتخابى، نوارپرده را 
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انتخــاب مي كنند. به طور معمــول نوارپرده يك نخ تا 
چهارنخ و با طرح هاي مختلف، مثل النه زنبوري، چين 

پليسه، چين دار و … است. 
اگر مدل انتخابي شــما داراي واالن خاصي باشــد 
مي توانيد جهت پرده رويي از نوار پرده ي پهن و تزييني 
و بــراي پرده هايي زيري از نوار پرده ي باريك ســاده 

استفاده نماييد. 
هنــگام خريد بايــد به جنس نوارپــرده توجه كنيد 
كــه از جنس مرغوب باشــد. به اين  گونــه كه هنگام 
جمع كردن، نخ آن ســريع پاره نشود و نشانه ي شناخت 
نوارپــرده مرغوب اين اســت كه هنــگام جمع كردن 
نوار نخ در نوار به ســختي جابه جا شــود و نيز محكم 
باشد. در اين صورت چين هاي موردنظر نيز سريع جابه 
جا نمي شــوند و مدل تنظيمي خــود را حفظ مي نمايند 
و هنــگام شست و شــو نيــز حالــت خود را از دســت 

نمي دهند. 

5-10 گيره پرده
گيره درجنس هاي فلزي يا پالستيكي موجود است. 
بايد دقت كنيد گيره اي انتخاب نماييد كه به راحتي از 

ريل عبور نمايد.

6-10 نوار سربي
وســيله اي اســت زنجيروار كه در لبه ي پايين پرده 
براي سنگين تر شده پرده، به كار برده مي شود. در نتيجه 

پرده خوش فرم در جاي اصلي خود قرار مي گيرد.
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 توجه!
هنگام شست وشــوي پرده،گيره ي پرده و نوارهاي 

سربي را بايد از پرده جدا كنيد.

7-10 تور و نوارهاي تزييني
از تور تزييني در پرده به شــكل هاي مختلف (باال، 
پاييــن، وســط) مي توان اســتفاده نمــود و هم چنين از 
نوارهاي تزييني، مثل روبان، يــراق و منگوله، با توجه 
به داشتن هماهنگي با رنگ و فرم پرده، مي توان هنگام 

دوخت دوپرده استفاده نمود.
8-10 پارچه پرده اي

هنگام خريد پرده، با توجه به محل مورداســتفاده، 
مدل پرده وجنس مناسب آن را انتخاب نماييد. چنان چه 
پرده را بــراي پنجره ي اتاقــي تهيه مي كنيــد كه اتاق 
نوركافي نــدارد از پارچه هاي نازك و رنگ روشــن 

استفاده كنيد.
 اگــر جهت اتاق رو به آفتاب اســت و مي خواهيد 
نوركم تــري وارد اتاق شــود مي توانيــد از پارچه هاي 

ضخيم استفاده كنيد. 
چنان چــه مي خواهيد در يك اتــاق از هر دو مزايا 
اســتفاده كنيد از دو رديف پرده ي يكي پرده ي توري 
در قســمت زير و ديگري پرده ي رويــه، كه از پارچه 

ضخيم و تزييني است، استفاده نماييد.
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9-10 روش برش و دوخت پرده:
پس از انتخاب مدل پرده به محاســبات متراژ پارچه 
نياز است. اين اندازه به طول ميل پرده و قدپرده بستگي 
دارد. پارچه هــاي پرده اي عرض هــاي متفاوتي دارند. 

بيش ترين آن ها 2/80 تا 3 متر است.
 چنان چــه قدپــرده را اندازه زده ايــد اگر از عرض 
پارچه بيش تر باشد بايد طول پرده را با قد پرده مطابقت 
دهيــد وچين پرده را با توجه به عرض پارچه محاســبه 
نماييــد. درغيراين صــورت اگر عــرض پارچه با طول 
پرده اندازه باشد چين موردنظر، با توجه به طول پارچه 

(متراژ)، محاسبه مي شود. 
چين پرده به طور معمول دوونيم تا ســه برابر طول 
ميل پرده بايد محاســبه گرد، ولي گاهــي امكان دارد 
پارچه ي پرده اي مثل حرير خيلي لطيف و ظريف باشد. 
درا ين صورت به چين 4 يا 5 برابر نياز است. گاهي نيز 
به اين نوع پارچه ها آستري مي دهند تا پرده خوش فرم 

روي ميل پرده قرار گيرد.
الف) روش دوخت پرده ي شماره ي 1

شــكل 1-10 نشــان  دهنده ي مدل پرده ي پاكتي يا 
ليفه اي اســت، كه ميل پرده داخــل پاكت يا ليفه ي آن 
قــرار مي گيرد. از اين مــدل، هم جهت دوخت پرده ي 

بلند و هم جهت واالن پرده مي توان استفاده نمود.
جهــت دوخت اين نــوع مدل مراحل زيــر را بايد 

انجام دهيد.
با توجه به مدل پنجره و ميل پرده، متراژ پارچه   -1

را محاسبه نماييد.
2-با متر، دور ميل پرده را، كه گرد مي باشد اندازه 
بزنيــد و اندازه به دســت آمده را دو تا چهارســانتي متر 
اضافه نماييد (اين اضافه جهت حركت پرده روي ميل 

پرده است)، سپس يك دوم اندازه را يادداشت كنيد.

بلندي اندازه ي چين باالي پاكت يا ليفه را نيز،   -3
با توجه به مدل، اندازه بزنيد.

شكل 10-1
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پارچه را، با توجه به محاســبه ي انجام شــده و   -4
در نظــر گرفتن اندازه پاكتي وچين باالي پاكتي و تاي 
لبه پايين پرده (بســتگي به مــدل دارد  و چين، پنج تاده 

سانتي متر است)، محاسبه نماييد و سپس برش بزنيد.
لبه ي پايين پــرده را، با توجه به اندازه ي درنظر   -5
گرفته شــده، بزنيد. هم چنيــن آن را كوك بزنيد و اتو 

كنيد. سپس چرخ را تنظيم و آن را چرخ كنيد.

لبه ي كناري پرده را حدود 5 سانتي متر تا كنيد   -6
و طبق مراحل قبل آن را تنظيم و اتو نماييد. ســپس آن 

را چرخ كنيد.

براي دوخت لبه ي باالي پرده، اندازه محاســبه   -7
شــود و ميل پرده را بــه اضافه ي انــدازه ي چين باالي 

پاكتي پاكت كنيد يك سانتي متر نيز جهت تاي لبه در 
نظر بگيريد و تا و اتو كنيد.

از محل چرخ شده اندازه پاكتي را كه يادداشت   -8
نموده بوديد اندازه بزنيد و نشانه بگذاريد و آن را موازي 
با لبه ي چرخ شــده قبلي چرخ كنيد. اين قسمت محل 

ميل پرده مي باشد.

پس از آماده شــدن، ميل پــرده را از داخل پاكتي 
پرده عبور دهيد و چين را دقيق تنظيم نماييد.
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پرده هــاي مختلفي را مي توانيد بــراي اين نوع ميل 
پرده ها يا ميل پرده هاي مشــابه، كه در شكل نشان داده 

شده اند، بدوزيد.

 فعاليت عملي 1
يك نوع پرده را اندازه گيري و سپس محاسبه ي پارچه 

نماييد و يك نمونه از مدل شماره 1 را بدوزيد.

ب) روش دوخت پرده ي شماره ي2

شكل 10-2

شكل 2-10 نشــان دهنده ي دوخت پرده ي ساده با 
نوار پرده هاي متفاوت اســت. همان طــور كه قبًال ذكر 
گرديد، نوارپرده هاي متفاوتي در بازار موجود اســت، 
كــه هنگام دوخت گيره ي پــرده، بايد با توجه به طرح 
نــوار پرده، تهيه گردد. اين نوارپرده به شــكل يك نخ 
تا چهارنخ و پليســه هاي دوتايي يا بيش تر است و براي 

دوخت آن بايد به شكل زير عمل نماييد. 
پس از طــي مراحل دوخــت، لبه ي پاييــن ولبه ي 
دوطرف پرده و لبــه ي باالي پرده را، با توجه به پهناي 
نوارپرده، طبق شــكل تا كنيد و نوارپــرده را در محل 

موردنظرقرار دهيد و آن را بدوزيد.
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توجــه كنيد اگــر نوارپرده يك نخ يا دونخ باشــد 
چرخ كردن يك رديف در باال و يك رديف در پايين 
نوار پرده كافي است، ولي چنان چه نوار پرده چهارنخ 
باشــد به جز دورديف باال و پاييــن، يك رديف نيز از 

وسط نوار بايد چرخ كنيد.

10-10 روش اندازه گيري واالن
الف) واالن شماره ي 1

شكل 10-3

شكل 3-10 نشان دهنده ي يك نوع واالن دراپه ي 
ســاده اســت. جهت اندازه گيري اين نوع مدل مراحل 

زير را انجام دهيد:
ميل پرده را اندازه بگيريد.  -1

بلندي آويز كنار پرده (اندازه دل خواه اســت)   -2

و انــدازه ي بلنــدي آن را نيز مدنظر داشــته باشــيد و 
اندازه گيري كنيد ســپس اندازه ي بلندي دراپه را، كه 

به دل خواه است، اندازه بگيريد.
چنان چه طول ميل پرده 150ســانتي متر باشــد   -3
وآويز آن را نيز 75 ســانتي متر در نظر بگيريد پارچه اي 
به طول 300=75+75+150 ســانتي متر يعني 3 متر نياز 
است و به بلندي دراپه ي پرده نيز 150 سانتي متر درنظر 

بگيريد.
طبــق شــكل 4-10، انــدازه را روي پارچه با   –4

صابون رسم كنيد.

شكل 10-4

نقاط 1 تا 2 برابر اســت با 3 متر. وســط اين اندازه 
را به دســت آوريد و نقطه ي 3 بناميــد. ازنقطه 1و2 به 
انــدازه ي 75 ســانتي متر (اندازه آويز) داخل شــويد و 

نقاط 4 و 5 بناميد.
از نقطــه ي 3 به اندازه ي 150 ســانتي متر پايين   -5
بياييــد و نقطــه 6 بناميد و از نقطــه ي 6 خطي موازي با 

خط 2-1 رسم كنيد.
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نقاط 4 و 5 را عمود بر پايين رسم كنيد تا نقاط   -6
7 و 8 به دست آيد.

از نقــاط 7 و 8 از هــر طــرف به انــدازه ي 30   -7
ســانتي متر خارج شــويد تا نقاط 9 و 10 به دست آيد. 

سپس نقاط 9 را به 4 و 10 را به 5 وصل كنيد.
روي خط 9-4 و 10-5 را به اندازه هاي 5 يا 10   -8

سانتي متر تقسيم كنيد و عالمت بگذاريد.
(ايــن اندازه بــا توجه به انــدازه ي پليســه دل خواه 

است).
با توجه به عالمت ها، به صورت پليسه روي هم،   -9
خط را پليســه كنيد، به طوري كه كليه ي پليسه ها روي 
هم قرار گيرند. اين پليسه ها را با بست به يكديگر وصل 
كنيد و بدوزيد. در زير اين پليسه يك بند جهت گره زدن 

پرده ي روي ميل پرده بدوزيد.

 فعاليت عملي 2
يك نمونه از واالن شــماره ي يك را اندازه گيري 

كنيد سپس پارچه را برش بزنيد و بدوزيد.

ب) واالن شماره 2

شكل 10-5

اين مدل واالن شــكل 5-10  نيــز به صورت دراپه 
است، ولي اين واالن بايد حتماً روي اريب پارچه برش 

زده شود.
1-10-10- محاسبه ي اندازه ي واالن

محاســبه اين مــدل بنا به تعداد دراپه ها اســت. اگر 
مي خواهيــد در يــك ميل پرده به طــول 1/5 متر يك 

دراپه برش بزنيد، اندازه گيري اين گونه است:
چين پليسه اي كه در دو طرف يك دراپه مي خورد، 
اگر30 سانتي مترباشــد، 60 سانتي متر از ميل پرده كسر 

مي شود.
سانتي متر 90= 150-60

باقي مانده ي ميل پرده 90 ســانتي متر است با توجه 
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بــه مــدل، كــه روي دوالي پارچــه اريب بــرش زده 
مي شود، 90 سانتي متر را نصف مي كنيد و 45 سانتي متر 

مي شود.
عــرض پارچه را روي طــول پارچه قرار دهيد.   -1
گونيــا را هم روي پارچه قرار دهيد و 45 ســانتي متر را 
مطابق شكل رسم كنيد. خط 2-1 برابر با 45 سانتي متر 

است.
خــط 3-1 روي اريب پارچه قــرار دارد. برابر   -2
130 ســانتي متر عالمت بزنيد و خــط 5-3 را برابر 75 
سانتي متر به شكل گونيا رسم كنيد. (75=30+45 توجه 

كنيد 30 سانتي متر ثابت است).
يــك بار ديگــر از نقطه ي 1 تــا 4 را برابر 150   -3

سانتي متر عالمت بزنيد.
خط 5-2 را برابر 130 سانتي متر عالمت بزنيد،   -4
طوري كه از نقطه ي 2 به اندازه ي يك يا دو پيلي صاف 
شــود، يعني موازي خط 3-1 و ادامه ي آن را تا نقطه ي 

5 رسم كنيد.
نقطه ي 5-4 را، به صورت هالل، طبق شكل به   -5

يكديگروصل كنيد.
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پارچه را برش بزنيد وبه هالل پايين نقطه ي 4-5   -6
نوار تزييني (منگوله – ريشه) بدوزيد و لبه بااليي را نيز 
تميزدوزي كنيد. يا به اندازه يك ســانتي متر تا بزنيد و 

آن را چرخ كنيد.
خط 5-2 را با توجه به پهناي پليســه به فرض 5   -7
و 10 سانتي متر يك در ميان عالمت بزنيد و پليسه ها را 

در كنار هم قراردهيد و بدوزيد. (شكل 10-6)
ايــن مــدل را بــه گونــه ي ديگــري نيــز مي توان 
اندازه گيري نمود. قسمت هالل پايين پرده را مي توانيد 
با يك ريســمان اندازه بزنيد. ســپس انــدازه را نصف 
نماييد و هالل پايين پرده خط 5-4 را طوري رسم كنيد 

كه خط 5-2 برابر 130 سانتي متر باشد.

براي رسم الگوي آويز، به شكل زير عمل كنيد.
از نقطه ي 2-1 به اندازه ي 130 سانتي متر روي   -1

پارچه عالمت بزنيد.
نقطه ي 3-1 (بلندي گوشواره به دل خواه است)    -2

بلندي را اندازه بزنيد و نقطه 4-2 نيز دلخواه است.
(راســتا)  پارچــه  دوالي  روي  را   1-3 خــط   -3

قراردهيد و پارچه را برش بزنيد.

از نقطــه ي 2 تا 4 و ســپس تــا 3 را نوار تزييني   -4
بدوزيــد و لبــه ي 3-1 را نيــز تابزنيــد و چــرخ كنيد.

(شكل10-7)
خط 2-1 را به صورت پليســه 5 و 10 سانتي متر   -5
عالمت بزنيد ســپس، آن را اتو كنيد و بدوزيد. پس از 

پليسه نمودن گوشواره را به پليسه دراپه وصل كنيد. 
مي توانيد پليســه ها را روي هم قــرار دهيد و چرخ 
كنيد يا لبه ي پليسه دراپه را به يك پارچه ي دوال چرخ 
كنيد و اين نوار پارچه راحدود 10-5 سانتي متر در نظر 

بگيريد. 
ســپس پليسه ي گوشــواره را به ســمت ديگر نوار 
پارچــه وصل كنيــد و در روي اين نوار از ســمت زير 
بندينــك بدوزيد و آن را براي وصــل به ميل پرده نيز 
بدوزيــد. دقت كنيد كه دولبه ي كوتاه گوشــواره بايد 
به سمت وسط پرده و دو لبه ي 5-10 بلند گوشواره در 

سمت لبه ي پرده قرار گيرد. 
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چكيده

در ايــن فصــل با لــوازم جانبــي پــرده و هم چنين 
اندازه گيــري و برش و دوخت چند نمونه پرده و واالن 

آشنا شديد.

 آزمون پاياني نظري واحد كار دهم
1- هنگام نصب ميل پرده، فاصله ي هر ميل پرده از 

يكديگر بايد تقريباً چندسانتي متر باشد؟
2-از پــرده در منزل براي چه اســتفاده مي شــود؟ 

توضيح دهيد.
3- چند نوع نوارپرده را نام ببريد.

4- كاربرد نوار سربي در پرده را توضيح دهيد.
5- در پرده هايي با ضخامت متوسط، پارچه را چند 

برابر ميل پرده مي توان محاسبه نمود؟
6- چــرا در ميل پرده هــاي بلند بايد از بســت هاي 

اضافي كمك گرفت؟

 آزمون پاياني عملي واحد كار دهم
1- روش برش يك نوع پرده را انجام دهيد.

2- يك نوع واالن دراپــه را توضيح دهيد و آن را 
بدوزيد.



بخش دوم

(بر اساس استاندارد هنر در خانه)

هنر گلدوزى و بافتنى در خانه
پودمان مهارتى

ويژه ى رشته ى مديريت و برنامه ريزى خانواده، شاخه ى كاردانش

جمعآموزش عملىآموزش نظرىپودمان
18 ساعت15 ساعت3 ساعتدوخت هاى اوليه گلدوزى

24 ساعت20 ساعت4 ساعتبافتنى هاى ساده
42 ساعت35 ساعت7 ساعتجمع

جدول زمان بندى

مؤلف: زينت فرقانيان



مقدمه

به  نام خالق زيبايي  ها.
خداوند بزرگ نيروي خارق العاده اي در وجود انسان به وديعه نهاده است تا بتواند در بهترين فرصت ها 

استعدادهايش را شكوفا سازد.
هنر زيباسازي فضاي خانه نشانه ي سليقه ي ما در خانه است.

جلوه ي طبيعت به صورت گل ها و پرندگان زيبا يا مناظر دل انگيز با ســر انگشــتاِن ظريف هنرجويان 
خوش ذوق بر روي پارچه نشانه ي هنر و سليقه ي آن هاست. هدف از تدوين اين كتاب دست يابي به اُصول 
دوخت هاي تزييني و بافتني است كه به هنرجويان كمك خواهد كرد تا بيش تر از توانايي ذاتي خود براي 

زيباسازي محيط زندگي بهره ببرند.
از آنجا كه زكات علم و دانش و هنر، آموزش آن به عالقمندان و هنردوســتان به ويژه نســل جوان 
كشور است و هر كس اين زكات را بپردازدموجب خوشنودى خداوند و زمينه افزايش استعداد هنرى و 
توسعه ى خالقيت و ابتكار و ابداع در طول عمر خود را خواهد داشت، من خداى متعال را سپاسگزارم كه 
با لطف بى پايان خود مرا يارى نمود تا آنچه را كه از هنر آموخته ام در اين پودمان در اختيار هنرجويان 
عزيز قرار دهم، اميد است كه همه هنرجويان فرصت را غنيمت دانسته و در پرورش استعدادهاى خود با 

آموزش هنر و به كار گرفتن آن در طول زندگى خود بهره هاى با ارزشى را فراهم نمايند.
مؤلف            



راهنماي استفاده از پودمان

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خانواده   اي سالم و صاحب فرزندانى تندرست شوند.



هدف كلى:
توانايـى انجـام دوخت هـاى اوليـه ى گلـدوزى و بافتنى و 

شناخت وسايل كار.



واحد كار چهارمواحد كار سومواحد كار دومواحد كار اولمشخصات فنىتجهيزاترديف
××××فوالدىانواع سوزن1
××كتان ـ ترگالپارچه2
×گردكارگاه3
××××سركج ـ سر صافقيچى4
××ميز نور5
××دمسه ـ ابريشمنخ6
×××پالستيكى ـ فلزىانگشتانه7
××مقوا8
××زرد و سفيدكاربن9

×اليى چسب10
××××بخاراتو11
××پالستيك12
×سنجاق13
×ابر14
××منجوق و سنگ15
××××خط كش16
×××سانتى متر17
×ميل18
×چهارميل19
×قالب20
×نخ قالب باقى21
××كاموا22

فهرست تجهيزات و وسايل مورد نياز



واحد كار اول
آموزش گلدوزى
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واحد كار چهارمواحد كار سومواحد كار دومواحد كار اولمشخصات فنىتجهيزاترديف
××××فوالدىانواع سوزن1
××كتان ـ ترگالپارچه2
×گردكارگاه3
××××سركج ـ سر صافقيچى4
××ميز نور5
××دمسه ـ ابريشمنخ6
×××پالستيكى ـ فلزىانگشتانه7
××مقوا8
××زرد و سفيدكاربن9

×اليى چسب10
××××بخاراتو11
××پالستيك12
×سنجاق13
×ابر14
××منجوق و سنگ15
××××خط كش16
×سانتى متر17

فهرست تجهيزات و وسايل مورد نياز
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 هدف  هاي  رفتاري
انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:

وسايل و ابزار الزم براي گل دوزي را نام ببرد. 1 .
روش استفاده از وسايل گل دوزي را توضيح دهد. 2 .

انواع دوخت هاي اّوليّه را در ابريشم دوزي انجام دهد. 3 .
روش انتقال طرح برروي پارچه را انجام دهد.  4 .

از دوخِت اّوليه طرحي را كامل بدوزد. 5 .
با استفاده از دوخت هاي اوليه طرحي دل خواه را بدوزد. 6 .

 پيش آزمون واحد كار هشتم
1.كدام گزينه جز ء وسايل كار گلدوزي نيست ؟

د) كاموا ج) نقشه و كاربن  ب) پارچه و كارگاه  الف) نخ وسوزن 
2. كدام گزينه اّولين دوخت در گلدوزي است ؟

د) ساقه دوزي  ج) شالل (كوك)  ب) دندان موشي  الف) توپردوزي 
3. براي دوخت شاخه  ي گل در گلدوزي از كدام دوخت استفاده مي كنند ؟

د)ساقه دوزي  ج) زيكزاك  ب) زنجيره  الف) شالل 
4. ساده ترين روش انتقال طرح بر روي پارچه استفاده از…… است.

5. براي دوخت تخم  گل در گلدوزي از …… استفاده مي كنند.
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مقدمه 
هنــر گلدوزي در فضاي خانه هاي ايراني جايگاهي 
خــاص دارد.بنابرايــن، پرداختــن به هنــر گلدوزي و 
ابريشــم دوزي ســاعات و لحظــات زندگــي را براي 
دانش  آموزان، شــيرين و محصول كارشــان را ماندني 
مي ســازد. بــراي بهره گيري بيش ــتر از ايــن هنربه اين 

توصيات ضروري توجه  كنيد.

1-1 وسايل گلدوزي
وسايلي مانند سوزن، قيچي، نخ ، انگشتانه، كارگاه، 
پارچه، كاربــن، ميز  نور، متر، كاغذ و مداد در بيش ــتِر 
ســوزن دوزي هاي ايران به كار مي رود. سوزن  در انواع 
مختلف معرفي شده اســت كه هر يك جهت دوخت 
يك هنر بــه كار مي رود. پارچه نيــز در هنر گلدوزي 
نقــش بســيار مهمــي دارد. در هنــر ســوزن دوزي از 
پارچه هاي بسيار ضخيم نمي توان استفاده كرد و پارچه 
در اين دوخت ها بايد از يك بافت مناســب برخوردار 

باشد. 

در هنــر گلدوزي نــخ و پارچــه مهم ترين نقش را 
دارنــد، به طــوري كه با تهيه ي نِخ مناســب و با رنگ 
بندي صحيح مي توان گل هــا و طبيعت را به زيبايي بر 

روي پارچه نقش بست. 

1-1-1 سوزن
سوزن انواع مختلفي دارد و از هر يك براي كاري 
مخصوص اســتفاده مي كنند. كاربرد سوزن در خياطي 
و سوزن دوزي ها به ضخامت پارچه  و نخ و نوع دوخت 
بســتگي دارد. انواع سوزن ها با اين نام ها در بازار يافت 

مي شود: 
الف) ِكِرول1: مخصوص گلدوزي است از شماره ي 
8 اين ســوزن براي پارچه هاي لطيف و نازك كاري با 
يك يا دو ال نخ گلدوزي مي توان اســتفاده كرد براي 
پارچه هاي متوســط ماننــد كتان و پارچه هاي پشــمي 
لطيف از سوزن شماره ي 6 و7، با 2تا 4 ال نخ گلدوزي 

استفاده مي كنند. 
Crewwl - 1
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براي پارچه هاي ضخيم از ســوزن شــماره ي 5 و از 
شش ال نخ گلدوزي استفاده مي كنند.(شكل 1-1)

شكل 1-1

ب) ِچنايل 1: از اين ســوزن بــراي گلدوزي روي 
پارچه هــاي درشــت بافــت، مانند پارچه هاي پشــمي 
ضخيم و پارچه هاي كش ــباف و كنفي استفاده مي شود. 
الياف ابريشم خام و بدون تاپ را توسط سوزن شماره 
(20) و الياف پشــم بدون تاپ را توسط سوزن شماره 

(14 و 17) استفاده كنيد. (شكل 1-2)
ج) رفــو (دارنينــگ2): از اين ســوزن، چون طول 
بلنــدي دارد. بيش ــتر در كارهايي كه دوخت درشــت 
دارند. (مانند اليافِ پشــم و كاموا) اســتفاده مي  كنند.

(شكل 1-3).

Chenille .1
Darning .2

شكل 1-2

شكل 1-3

د) تَپِســتري3: از اين سوزن ، كه امروزه به نام سوزن 
گوبلن دوزي معروف است، براي پر كردن سطح تور 

Tapestry .3
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استفاده مي كنند و داراي اندازه ها و شماره هاي متفاوتي 
است. (شكل1-4).

شكل 1-4

هـ) شارپ1: ســوزني است كه به طور معمول براي 
خياطي در دســترس اســت و داراي نوك بسيار تيزي 
اســت. اين ســوزن داراي شــماره هاي مختلف است 
از شــماره ي  8 بــه بعــد آن را براي ســوزن  دوزي ها، 
بر روي پارچه هاي لطيف، استفاده مي شود.  مخصوصاً 

(شكل 1-5).

 توجه!
در گلدوزي سعي شود از سوزن ظريف و كوتاه و 

متناسب با نخ و پارچه استفاده شود. (شكل 1-5).
Sharps .1

شكل 1-5

2-1-1 قيچي
قيچــي نيز از وســايل مهم كار اســت و اندازه ها و 
فرم هــاي مختلفــي دارد.. از انــواع آن مي توان قيچي 
زيگزاگ2، قيچيِ برش با اندازه ي  متفاوت و هم چنين 
قيچــي  مخصــوص گلدوزي ها را نام بــرد. قيچي هاي 
مخصــوص گلدوزي ها معموالً كوچك اند، با فرم ســر 
صاف يا سر كج و قسمت بُرنده ي آن نيز كوتاه است. 
قيچي ســركج را براي بريدن دالبرها و ســوراخ كردن 
شــبكه هايي كه در ســطح كار دوخته مي شــود به كار       

مي برند. (شكل 1-6).

Zigzag .2
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شكل 1-6

3-1-1 انگشتانه: 
يكي از وســايلي كه هم در كارهاي سوزن دوزي و 

هم در خياطي به كار مي رود انگشتانه است. 
انگشتانه يك وسيله ي بسيار الزم و ضروري است. 
بدون آن از سرعت عمل كاسته مي  شود و كار ظرافت 
وزيبايي كامل نخواهد داشت. انواع مختلف آن فلزي، 
پالستيكي و چرمي موجود اســت ولي نوع فلزي ضد 
زنگ آن بهتراز انواع ديگر است.اندازه ي آن بايد كامًال 

متناسب با انگشت سوم دست باشد. (شكل 1-7).

شكل 1-7

4-1-1 نخ:
نخ هــاي گلدوزي و ســوزن دوزي انــواع مختلف 

دارد:
نخ عمامه  ● 
نخ ابريشم ● 
نخ پشم ● 

نخ هاي مصنوعي  ● 
الياِف فلزي ● 

دمسه  ● 

شكل 1-8
الــف) نخ عمامه: نخي تابدار و براق اســت و براي 
دوخت هــاي درشــت و نقش هايي كه طرح برجســته 
دارند و بافت حاشيه هاي قالب بافي مورد استفاده قرار 

مي گيرد. (شكل 1-9)
ب) نخ ابريشم: اين نخ به دو صورت عمامه و كالف 
تهيه مي شــود. الياف كالف آن بيش ــتر بــراي دوخت 
ابريشــم دوزي و الياف عمامه  ي آن، كه ضخامت نسبتاً 
زيادي دارد، براي دوخت انواع حاشيه دوزي و كروشه 
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(بافت با قالب) به كار مي رود. (شكل 1-10)

شكل 1-9

شكل 1-10

ج) نخ پشــم: به دو صــورت كالف كاموا و الياف 
پشم خام (نتابيده) در بازار عرضه مي شود كه از الياف 
تابيده نشــده  ي آن بيش تر براي دوخت استفاده مي شود. 

(شكل 1-11)
د) نخ هــاي مصنوعي: انواع مختلفــي از اين نخ در 
بازار عرضه مي شــود كه در دوخــت و دوزها كاربرد 

فراواني دارد. (شكل 1-12)

شكل 1-11

شكل 1-12

هـــ) الياف فلــزي: از اين نخ ها بيش ــتر جهت تزيين 
گلدوزي و ســوزن دوزي ها اســتفاده مي شــود و اين 
الياف به دو صورت  كالف و قرقره به  رنگ هاي طاليي 
ونقره ــاي بــه نام هاي نقــده و گالبتون تهيه مي شــود.

(شكل 1-13)
و) نخ دمسه: اين نخ، معمولي ترين نخ در گلدوزي 
و ابريشم دوزي است، به صورت كالف هاي كوچك 
كه داراي رشته نخ هاي شش الست و از رنگ بندي هاي 
بســيار متنوع و ثبات رنــگ خوبي برخوردار  اســت.

(شكل 1-14).
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شكل 1-13

شكل 1-14

5-1-1 كارگاه
يكي از اساسي ترين وسايِل سوزن دوزي ها كارگاه 
اســت و معمــوالً به دو نــوع گرد و مســتطيلي عرضه  
مي شوند. از نوِع گرد آن معموالً براي كارهاي كوچك 
و ظريف اســتفاده مي كنند. استفاده از كارگاه  در كار 
سوزن دوزي به اين سبب است كه باعث مي شود، كار 
بر اثر دوخــت روي آن جمع و چروك نشــود. البته، 
بايد دقت كرد تا ســطح پارچه كامالً  كشــيده و صاف 
درون  كارگاه قــرار گيــرد. كارگاه گرد از دو دايره ي 
بزرگ و كوچك تشــكيل شــده اســت، به طوري  كه 

دايــره ي كوچك در درون دايره  ي  بزرگ جا مي افتد. 
هم چنين پيچي بر روي دايره ي بزرگ هســت  كه  براي 
تنظيم  و ســفت كردن كارگاه  به  كار مي  رود و دوخت 
را راحت تــر مي كند. كارگاه هاي  پايه  دار به دو شــكل 
دايره يا مستطيل موجودند. نوع مستطيل شكل آن براي 

كارهاي بزرگ به كار مي رود. (شكل 1-15).

شكل 1-15

 توجه!
در هنگام گلدوزي، سعي شود دست ها شسته و   -1

تميز باشد تا پارچه ودوخت كثيف نشود.
پارچه در كارگاه زياد كشــيده نشــود زيرا تار   -2
و پودهاي پارچه باز مي  شــود و پارچــه فرم خود را از 

دست مي دهد.

6-1-1 پارچه
زمينه ي دوخت طــرح را مي توان از هر نوع پارچه 
انتخــاب كرد، با اين شــرط كه تناســب طرح و طرح 

پارچه و جنس نخ و نوع دوخت رعايت شود. 
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براي دوختن الياف ضخيم   بايد پارچه هاي ضخيم تر 
به كار برد. 

دوخت انواع سوزن دوزي براي ملَحفه  ها و روميزي 
و غيره منحصراً  روي پارچه هاي قابل شست و شو انجام 
مي گيرد. انواع پارچه هاي نخي  كتاني، پشمي لطيف و 
ريز بافت و هر نوع پارچه اي، كه بافت مســطح داشــته 

باشد، مي توان براي گلدوزي استفاده كرد. 
پارچــه اي كــه داراي بافت ناهموار يــا رنگارنگ 
باشــد مناسب گلدوزي نيست، زيرا سطح الياف پارچه 
و رنگ متنوع آن «مزاحم» كار اســت، در نتيجه الياف 
نخ به راحتي روي آن نمي خوابد و ســوزن دوزي ها هم 

خوب ديده نمي شود. 
براي گلدوزي با الياف پشم فقط بايد از پارچه هاي 
پشــمي اســتفاده كرد. هر چه ضخامت الياف پشم در 
گلدوزي بيش ــتر باشــد پارچه  را بايد به همان نســبت 
درشت  بافت تر انتخاب كرد زيرا نخ ضخيم را نمي توان 

از ميان پارچه اي ريز بافت رد كرد. 
پارچــه  ي گلــدوزي بايد كامًال مســتحكم باشــد. 
زيرا پارچه  در ميان كارگاه از اطراف با فشــار كشــيده 

مي شود. 
بنابراين، بايد به پارچه هاي با الياف مصنوعي توجه  
داشــت. زيرا بســياري از ايــن اليــاف مقاومت طبيعي 
ندارنــد. به طور كلــي براي پارچه هايي كــه به حالت 
آويــزان قرار مي گيرنــد مانند پرده هــا و روتختي ها و 

غيرآن هــا پارچه هاي كتاني كنف، كتان دســت بافت، 
ساتن يا كتان (ارگاندي) مناسب است. 

روي پارچه هاي نخي مطلقاً نمي توان با الياف پشــم 
گلدوزي كرد، زيرا الياف پشــم بــه زحمت از داخل 
پارچه عبور مي  كند و پس از چند بار سوزن زدن پارچه 

و نخ هر دو پاره مي شوند.
بــراي تابلوهاي ديــواري، ديواركوب  ها، قاب  ها و 
غيرآن ها انتخاب پارچه هاي بيش ــتري امكان  پذيراســت. 
پارچه هاي «الياف مصنوعي» كه داراي شرايط ظاهري 
كتان يا كنف يا پشــم باشــد براي دوخت گلدوزي و 
تهيه ي وســايلي كه ذكر شــد مناسب اســت، زيرا اين 
نوع پارچه در قاب و شيشــه به خوبي حفظ مي شــود. 
براي گلدوزي بعضي طرح هاي استثنايي از پارچه هاي 
پُــرزدار چون مخمل و غيره نيز مي توان اســتفاده كرد. 
دوخت هاي خيلي ظريــف را گاه روي ارگاندي نخي 
«ارگانزا» ابريشمي و يا حتي «تور گاز»  نازك نيز انجام 
مي دهند. شكل 16-1 نمايانگر پارچه هاى درشت بافت 

و ريزبافت مى باشد.

شكل 16-1 پارچه هاى ريزبافت
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شكل 16-1 پارچه هاى درشت بافت

7-1-1 شيوه ي طراحي و نقش پردازي روي پارچه
هنرمند سوزن دوز پس از انتخاب طرح دل  خواه، به 
نقش  پردازي آن بر روي پارچه اقدام مي كند. بعضي  از 
هنرمندان كه با طراحي كامًال آشنايي  دارند ابتدا طرح 
مــورد دل  خــواه روي پارچه با مداد ترســيم مي  كنند، 

سپس به دوخت آن مي پردازند.
 در مواردي نيز، دوزندگان به دليل آشــنا نبودن با 
طراحي يا الزام انتقال نقش ســفارش شــده ي ديگران، 
ازطرح هــاي چاپي  يــا طرح هايي كه ديگران ترســيم 
كرده انــد بهره  مي گيرند. در چنين مــواردي اگر قرار 
باشد طرح در اندازه اي بزرگ تر يا كوچك تر از اندازه ي 
اصلي باشد، الزم است ابتدا دوزنده نسبت به كوچك 

يا بزرگ كردن طرح  اقدام كند.
 براي اين كار شــيوه هاي گوناگوني رواج دارد كه 
مرسوم ترين آن ها استفاده از روش شطرنجي كردن طرح 
 اســت. به اين معنا كه ابتــدا دور طرح اصلي يك مربع 
يا مستطيل ترسيم مي شود به طوري كه برجوانب طرح 
محاط باشــد. سپس آن را از طول و عرض به مربع هاي 

كوچك  تــري تقســيم و تعداد خانه هاي آن را محاســبه 
مي كننــد و بعد بــا توجه به كوچك كــردن يا بزرگ 

كردن، طرح اصلي رسم شده را ترسيم مي كنند.
 چنان چه پارچه  ي  زمينه از پارچه هاي نازك باشــد 
بهتريــن روش انتقال طرح آن اســت كه طرح را روي 
شيشــه ي پنجره بچســبانند، بعد پارچه انتخابي را روي 
آن بگذارند و با مداد كم رنگ به ترســيم طرح  بر روي 
پارچه   بپردازند (از ميز نور نيز مي توان اســتفاده كرد). 
چنان چه پارچه  ي انتخابــي براي دوخت پرزدار يا تيره 
باشــد، ابتدا طرح را روي كاغذ كالــك، كه ابعاد آن 
كمي بزرگتر از اندازه ي پارچه باشــد، ترسيم مي كنند. 
بعد با ســنجاق يا رولت خياطي تمامــي خطوط طرح 
روي كاغذ را با فواصل نزديك به هم سوراخ مي كنند 
و ســپس طــرح را روي پارچه مي گذارنــد و مقداري 
پــودر گچ، يا هر نوع پودر ســفيد رنگ ديگري را كه 
با تــكان دادن پارچه قابل پاك شــدن باشــد بر روي 
قســمت هاي سوراخ شــده  ي طرح  مي ريزند تا پودر از 
ســوراخ ها عبور كند و بر روي پارچه بنشيند. در پايان، 
صفحــه  ي طرح را به آرامــي از روي پارچه بردارند و 
با اســتفاده از مداد ســفيد طرح كلي را برروي پارچه 
ترسيم مي كنند. بديهي است چنان چه پارچه  ي انتخابي 
رنگ روشن داشته باشد براي انتقاِل طرح  بايد از پودر 

زغال و مداد سياه استفاده كرد. 
روش ديگر، اســتفاده از پودر رنگين در كيسه هاي 
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مخملي كوچك (عروســكي) است كه در حقيقت به 
جــاي پودر گچ و پــودر زغال بــه كار مي رود. روش 
ديگر نيز اســتفاده از كاربن هاي (كپي)  رنگي است كه 
ســرعت انتقال طرح  در اين روش بيش تر است ولي بايد 

مواظب بود كه كاربن پارچه  ي زمينه را كثيف نكند. 

عالوه  برروش هاي فوق، در اصفهان و كرمان براي 
انتقال طرح از رنگ هاي قلم كار به همراهِ قالب هاي آن 
اســتفاده مي  كنند و  در واقع نقــش را روي پارچه مُهر 

مي زنند. (شكل 1-17)

شكل 1-17

انتقال طرح با كاربن

انتقال طرح با ميز نور

انتقال طرح با پودر گچ
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2-1 دوخت هاي اولّيه 
1-2-1 شالل ساده

اين دوخت در امتداد خطي كه ممكن است مستقيم 
يا منحني باشــد، شــروع مي شود و شــامل كوك هاي 
يك نواخت و معموالً يك اندازه اســت. ممكن است 
در طرح هــاي مختلف تغييراتــي نيز از نظــر اندازه  ي 
كوك هــا ايجاد كرد. اين دوخــت معموالً در دوخت 
برگ ها يا ساقه و يا پر كردن يك سطح به كار مي رود. 

(شكل 1-18)

شكل 1-18
2-2-1 شالل پيچ:

اين دوخت در اصل تركيب دو نوع دوخت است. 
اوّل شــالل هاي منظــم و يك  نواخــت در محل مورد 
نظر زده مي  شوند، ســپس با نخي ديگر متناسب با آن، 
شــالل هايي به طور مارپيچ از ميان شــالل ها عبور داده 
مي شود، به طوري كه سوزن در داخل پارچه فرو نرود. 
پس از اتمام كار،  دوخت شــباهت به قيطان تابيده پيدا 

مي كند. (شكل 1-19)

شكل 1-19

 توجه!
با دوخت شالل روي پارچه  ي چهارخانه مي توانيد 
دوخت هاي بسيار زيبا با رنگ هاي متضاد همان پارچه 

بدوزيد.

3-2-1 بخيه ي ساده
بخيه هــاي كوتاه در يــك خط به دنبــال هم قرار 
مي گيرند. دوخت بخيه بايد از ســمت راســت به چپ 
شــروع شــود، نخ هم در امتداد خطوط حركت كند. 
اين دوخــت را معموالً مي توان براي مشــخص كردن 
خطوط خارجــي يا تنها براي ســاقه ها يا حاشــيه ها به 

كار  بُرد.
 شــالل هاي اين دوخت در قسمت روي دوخت به 
صورت يــك رديف متصل به دنبال هم مي آيند؛ لكن 
پشــت دوخت شالل ها در هر فاصله دوباره تكرار شده 

است. (شكل 1-20)
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شكل 1-20

4-2-1 بخيه هاي تزييني 
پس از دوخت بخيه هاي يك دســت و منظم روي 
پارچه، نخي متناســب با نخ بخيه انتخاب مي كنيم و آن 
را با ســوزني كه نوك آن تيز نباشــد و در پارچه فرو 
نــرود، به طور مارپيــچ از زير بخيه ها عبــور مي دهيم. 
براي تكميل كار، نخ ديگري كه متناســب با نخ اّول و 
دوم باشــد انتخاب مي كنيم و در جهت عكس مارپيچ 
اوّل باز از زيــرِ بخيه ها رد مي كنيم. به  اين ترتيب طرح 
زيبايي ايجاد مي شود كه مي توان براي تزيين حاشيه ها 
از آن اســتفاده كرد. هر چه ضخامــت نخ هاي مارپيچ 

بيش تر باشد دوخت ما برجسته تر به نظر مي آيد. 
5-2-1 بخيه ي روماني

از اين دوخــت براي ايجاد حاشــيه هايي ظريف و 
زيبــا و نيز پر كــردن داخل گل هــا و برگ ها مي توان 
اســتفاده كرد، به طوري كه تمام بخيه ها كامًال كنارهم 

و چسبيده به هم باشند. 
دوخت دو مرحله دارد: اّول سوزن را از ميان پارچه 

بيــرون مي  آوريم و  يك شــالل بلند مي زنيم. ســپس، 
ســوزن را از پشــت پارچه و در قسمت چپ  شالل، از 
مركز آن بيرون  مي  آوريم و به طرف  راست  شالل فرو 

مي  كنيم و از قسمت پايين شالل بيرون مي آوريم.
ايــن كار بايد به طــور يك  نواخــت و منظم انجام 

گيرد. (شكل 1-21)

شكل 1-21
6-2-1 توپُردوزي (ساتن)

توپُردوزي به صورت شــالل هاي كنار هم است. با 
اين دوخت قسمت  هايي شــبيه گل برگ ها يا برگ هاي 
كوچك پر مي شود. معموالً  شالل ها مانند شكل، كمي 
مايل دوخته مي شوند. هميشه سوزن را از طرف راسِت 
طرح داخل پارچه فرو مي بريم و از ســمت چپ خارج 
مي كنيم. امّا چنان چه الزم  باشــد كه طرح را مســتقيم 
بدوزيم سوزن را از قسمت باالي نقشه يا طرح به داخل 
پارچه فرو مي  بريم و از قسمت پايين بيرون مي آوريم. 
در خصوِص طرح هاي دايره اي هميشه از قطر دايره 
شروع مي  كنيم. اوّل نيمه  ي طرف راست را، بعد نيمه  ي 
طــرف چــپ را مي دوزيم و براي دوختــن برگ هاي 
كوچــك و بيضي شــكل از پايين شــروع بــه دوختن 
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مي كنيــم و ســوزن را به طور مــوّرب در پارچه داخل 
مي    كنيم. (شكل 1-22)

شكل 1-22

7-2-1 توپُر دوزي ساده
اين دوخت، همان طور كه نشــان داده شده است، 
بــراي دوخت برگ ها وگل برگ ها بــه  كار مي رود. در 
طرح هاي وسيع بايد طرح را به چند قسمت تقسيم كنيم 
و سپس هر قسمت را طوري پُردوزي كنيم كه شالل ها 

كنار هم و يكدست باشد. (شكل1-23)

شكل 1-23

8-2-1 زنجير تك قالب
ايــن نــوع دوخــت بهتريــن نمونه بــراي دوخت 
گل برگ هاي كوچك و گل هاي وحشي است. سوزن 

را از راس گل برگ بيرون مي  آوريم و نخ را مانند يك 
حلقه زير ســوزن قرار مي دهيم و مجدداً ســوزن را از 
رأس گل برگ داخــل پارچه مي  كنيم و از طرف مقابل 
آن خارج مي ســازيم و با يك بســت كوچك حلقه  ي 
زنجيره را ثابت مي كنيم. براي يك گل كامل اين كار 
را طوري تكــرار مي كنيم كه هر گلبرگ شــعاعي از 

دايره ي مركزي گل باشد. (شكل1-24)

شكل 1-24
9-2-1زنجيره  ي رومي

در ايــن دوخــت نيز ماننــد زنجيره ي ســاده عمل 
مي كنيــم. با اين تفاوت كــه حلقه هاي زنجير را قدري 
گشــادتر مي گيريم و ســوزن را به  طور مايل در پارچه 
داخل و خارج مي كنيم. بايد ســعي كنيم كه حلقه هاي 
زنجيــره كامالً مســاوي ونزديك به  هم دوخته  شــود. 

(شكل1-25)
10-2-1 زنجيره  ي دوبل(دوتايي)

از اين دوخت به حالت حاشــيه  ي تزييني اســتفاده 
مي كنند. براي دوخت اين  نوع زنجيره  ي مانند زنجيره  ي 
ساده عمل مي كنند، با اين تفاوت كه محل دوخت هر 
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بار از راســت به چپ و از چپ به راســت تغيير جهت 
مي دهــد. البته بايد دقت كنيم زماني كه ســوزن را در 
ســمت راســت طرح فرو مي بريم نخ حلقه شده  هم در 
طرف راســت باشــد و اگر ســوزن را در طرف چپ 
طرح فرو مي بريم، نخ حلقه شــده در طرف چپ باشد. 

(شكل1-26)

شكل 1-25

شكل 1-26

11-2-1 دوخت جا دكمه (دندان موشي)
شــروع دوخت از چپ به راست است. سوزن را از 
پارچه درمي آوريم، به طوري كه نخ به صورت حلقه اي 
در زير آن قرار بگيرد. اين نخ حلقه شــده را با انگشت 

شست دســت چپ نگه مي داريم و وقتي كه سوزن را 
از پارچــه درمي آوريم نخ  را رها مي كنيم. اين عمل را 
مرتب تكرار مي كنيم تا طرح تمام شود. (شكل1-27)

شكل 1-27

 فعاليت عملي 1
دوخت هاي اولي يه ســتاره و شــالل حاشــيه اي را با 

رنگ هاي متنوع بدوزيد.
از دوخت ســتاره دوزي روي پارچــه  ي چهارخانه 

جهت دوخت پيش بند استفاده كنيد.
بــا دوخــت دندان موشــي يــك گل و بــرگ را 

بدوزيد.

12-2-1 ساقه دوزي
ســاقه دوزي يكي از دوخت هاي بســيار رايج است 
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كه كاربرد زيادي در ســوزن دوزي ها دارد. سوزن را 
از پارچه درمي آوريم  و نخ را در طرف راســت سوزن 
ثابت نگه  مي  داريم ســپس، به طور مايل ســوزن را در 
پارچه فرو مي بريم  وخــارج مي كنيم. هرگاه بخواهيم 
طرح  دل خواه  مان داراي پهناي بيش ــتري باشد مي توانيم 
ســوزن را در موقع دوخت، بيش تر مايل كنيم. هم چنين 
مي توانيم بــا تكرار چندين رج ســاقه دوزي، كنار هم 

فضايي را پر كنيم. (شكل1-28)

شكل 1-28
13-2-1 زيگزاگ ساده

ايــن دوخت معمــوالً بيــن دو خط مــوازي انجام 
مي شــود. ســوزن را هر بار از سمت راســت در پارچه 
فرو مي  كنيم و تعدادي ازتارهاي پارچه را روي سوزن 
مي  گيريم و از ســمت چپ خارجش مي كنيم. طوري 
كه شالل كوچك در پشت ديده شود. اين شالل يك 
بار روي خــط پايين و يك بــار روي خط باال دوخته 
مي شــود. بايد توجه داشته باشــيم كه بين هر شالل به 
انــدازه ي خود شــالل فضاي خالي  باقــي بماند. از اين 

دوخت، هم براي لبه دوزي پوشــاك و هم براي تزيين 
به صورت حاشيه استفاده مي كنند. (شكل1-29)

شكل 1-29
14-2-1 گره فرانسوي

براي دوخت، ســوزن را از پارچه بيرون مي  آوريم 
و نخ را يكي دوبار به دور سوزن حلقه مي كنيم. سپس 
ســوزن را در كنار همان نقطه در پارچه فرومي  كنيم و  
دوباره بيرون مي آوريم، به طوري كه يك شالل خيلي 
كوچك در پشت پارچه ديده شود. بعد انگشِت شست 
را روي گــره مي گذاريم و ســوزن را بــا ماليمت باال 
مي كشيم تا گره كامًال  روي پارچه ثابت شود. چنان چه 
بخواهيم گره برجســته     تر باشــد، مي توانيم از نخ دوال 

استفاده كنيم. (شكل1-30)

شكل 1-30
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15-2-1 گره ركوكو (تزييني)
از اين نــوع دوخت در طرح هاي ظريف وگل هاي 
كوچك اســتفاده مي شــود. به  اين گونه عمل مي كنيم 
كــه ســوزن را از پارچه بيــرون مي   آوريم. ســپس، به 
فاصلــه ي 5 تا 6 ميلي متر از طرف راســِت نخ در پارچه 
فرو مي بريم، بعد از همان نقطه  ي شــروع، نوك سوزن 
را بيــرون مي آوريم و نــخ را چهار يا پنــج بار به دور 
سوزن حلقه مي كنيم، بعد سوزن را كامًال به طرف باال 
مي كشــيم، به طوري كه انگشت شست دست چپ ما 

روي حلقه  ها قرار گرفته باشد.
 نخ را با ماليمت و باال مي كشــيم تا دوخت كامًال 
جايگزيــن شــود. چنان چه بخواهيــم از اين دوخت به 
صورت گل هاي كوچك اســتفاده كنيــم با تكرار آن 
به صورت دايره اي وحلقــه  مانند، در اطراِف هم عمل 

مي كنيم. (شكل1-31)

شكل 1-31
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 فعاليت عملي 2
با اســتفاده از پارچه هاي جير رنگي يا يك كيســه 
كوچك با دوخت گره ركوكو و گره تزييني گلدوزي 

كنيد.
از دوخــت زنجيره و تك زنجيره با طرح گل روي 

حاشيه ي يك دستمال گلدوزي كنيد.
بــا دوخــت ســاقه دوزي انــواع ميوه هــا را روي 

دست گيره  ي آشپزخانه گلدوزي كنيد.
از دوخــت زيگزاگ ســاده با اســتفاده از نخ هاي 
رنگارنــگ يك حاشــيه جهــت دوخت روبالشــي و 

حاشيه  ي ملحفه استفاده كنيد.

16-2-1 ستاره دوزي
بــراي اين نوع دوخت ابتــدا يك × پس در ميان × 
آن + يك ديگــر مي دوزيم. براي آن كه ســتاره مركز 
مشخصي داشته باشــد، يك + كوچك نيز در قسمت 
وسط مي دوزيم. اين دوخت را مي توانيم با دوخت هاي 
ديگــر با هم براي دوخت گل هاي كوچك يا گل هاي 

وحشي مورد استفاده قرار دهيم . (شكل1-32)
17-2-1 دوخت تار عنكبوتي

دايره اي را در نظر بگيريد. ســپس با دوخت نوك 
قالب باز شروع مي كنيم، به طوري كه دو طرف نوك 
قالب شــعاع دايره قــرار گيرد. پــس از آن در طرفين 

شــعاع  هاي قبلي با فاصله هاي مساوي و منظم از مركز 
دايره دو شالل مستقيم مي  زنيم و دايره را به پنج قسمت 
مســاوي تقسيم مي كند. ســپس مطابق شكل، از مركز 
سوزن را يك در ميان از روي شالل ها عبور مي دهيم، 
به طوري كه شــالل هايي كه دور قبلي در زير ســوزن 
قــرار گرفته بودند، روي ســوزن و شــالل هايي كه در 
روي سوزن قرار گرفته بود. زير سوزن قرار  گيرند. اين 
كار را آن قدر تكرار مي كنيم كه دايره كامًال پر شود. 
از اين دوخت مي توانيم براي دوخِت گل هاي وحشي 

استفاده كنيم. (شكل1-33)
18-2-1 دوخت بست

اين دوخــت در طرح هــاي كوچــك و گاهي به 
صورت حاشــيه در لباس ها به كار مــي رود. براي اين 
دوخت اوّل نخ ضخيم (مثالً دمســه  ي شــش ال) را در 
طول طرح مي  خوابانند، ســپس با سوزن و نِخ همرنگ 
يا رنگي ديگر با فاصله هاي متناســب روي آن بســت 
مي زنند. مهم اين است كه فاصله ي  عمودي بست هايي 
كه نخ را نگه مي دارد يك اندازه باشــد تا نخ زير را نيز 

خوب نگه دارد. (شكل1-34)

 توجه!
در روي تورهاي ساده مي توانيد از دوخت هاي اوليه 
مانند دندان موشي، تك زنجيره، شالل طرح بسيار زيبا 

به عنوان حاشيه بدوزيد.
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شكل 1-32

شكل 1-33

شكل 1-34

 فعاليت عملي 3
پارچه اي جهــت روكش جلد قــرآن تهيه كنيد و 
روي آن را با آيات الهي و با انواع و اقسام دوخت هاي 

تزييني و نخ گالبتون و نخ هاي ديگر گلدوزي كنيد.
بــا اســتفاده از دوخت هاي ركوكو و گــره تزييني 
روي جعبه ي شــكالت يا كرم با پارچه  ي جير طرحي 

را با سليقه ي خود گلدوزي كنيد.
با استفاده از دوخت هاي بست و شالل يا رنگ هاي 

متفاوت چند حاشيه به انتخاب خود بدوزيد.
بااســتفاده ازپارچه هاي جيررنگي يايك  كيســه  ي 
كوچك با دوخت گره ركوكو و گره تزييني گلدوزي 

كنيد.

 بيشتر بدانيد
جهــت دوخت برگ هاى كوچك از اين روش نيز 

مى توان استفاده كرد. (شكل 1-35)

شكل 1-35
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19-2-1 توپُردوزي گل هاي بزرگ
براي توپردوزي بهتر اســت ابتدا دور گل برگ ها را 
دوردوزي كنيم. دوخت لبه ي گل برگ ها از دو شــالل 
بزرگ و كوچك تشــكيل مي شــود. در شالل بزرگ 
ســوزن را روي لبه ي سمت راست گل برگ در قسمت 
نزديك به وســط گل از پارچه در مي آوريم، ســپس 
به قســمت باالي لبه ي گل برگ فــرو مي كنيم و كمي 

پايين تر از روي خط در مي آوريم. 
سوزن را روي خط باالي گل برگ در قسمت باالي 
شــالل قبلي فرو مي كنيم و از پاييِن شالل بزرگ بيرون 

مي آوريم. 
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بــه هميــن ترتيــب كار را ادامــه مي دهيــم تا دور 
گل برگ دوردوزي شود. 

مرحله ي بعــد، توپر كردن داخل گل برگ اســت. 
بعــد از دوردوزي براي اين كه هــر گل برگ از گل برگ 
مجاور متمايز شــود از رنگ هاي ســايه روشن استفاده 
مي كنيــم. رنگ هايــي كه بــراي توپــردوزي به كار 
مي روند شــامل رنگ خيلي روشــن، روشن معمولي، 
متوســط و تيره اســت. لبه ي گل برگ را با رنگ خيلي 
روشــن شــروع مي كنيم و در مرحلــه ي دوم، براي  تو 
پردوزي رنگ روشــن معمولي را مورداســتفاده قرار 
مي  دهيم. براي آن كه لبه  ي گل برگ ها از يك ديگر متمايز 
شــوند مي توانيم گل مجاور را با رنگي تيره تر از گل-

برگ اوّل شروع مي كنيم. به عبارت ديگر اگر گل برگ  
اّول را با رنگ خيلي روشــن شروع كرده ايم گلبرگ 
مجاور آن را با رنگ روشــن معمولي شــروع مي كنيم 
و به هميــن ترتيب ادامه مي دهيم تا كار طبيعي تر جلوه 

كند. (شكل1-36)
 بعــد از دوردوزي و با توجه به فنِّ ســايه روشــن    
رنگ ها، كه در باال به آن اشاره شد، كار توپردوزي را 
شروع مي كنيم. سوزن را كمي پايين تر از مرحله ي اّول 
دوخت و از وسط گل مي آوريم، درحالي كه نخ را به 
صورت حلقه در پايين دوخت، يعني بين شــالل كوتاه 
و بلنــد مرحله  ي اوّل قرار داده ايم، كمي از پارچه را به 

سوزن مي گيريم. 

شكل 1-36

سپس، نخ باالي دوخت قرار مي گيرد. پايين دوخت 
نزديك به وســط گل، كمي از پارچه را دوباره سوزن 
مي گيريم (حدود 2 تا 3 تار پارچه). به اين ترتيب روي 

شالل يك بست موّرب قرار مي گيرد. 
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دوخــت اين مرحله را «دوخت يا بســت» مي ناميم. 
دوخت مرحله  ي بعد تكرار همين مرحله اســت با اين 

تفاوت كه نخ كمي تيره تر مي شود. 
يعنــي اگــر مرحلــه ي قبل را بــا روشــن معمولي 
دوخت هايم مرحله ي بعد را بايد با رنگ متوسط شروع

 مي كنيم. 
تعداد مراحل به اندازه ي گل برگ بستگي دارد. اگر 
گل برگ بزرگ باشد مراحل بيش تر و تعداد رنگ ها نيز 

بيش تر مي شود.
 نكته ي مهم در توپردوزي اين اســت كه هر چه از 
گل برگ به ســمت مركز گل پيش مي رويم بايد رنگ 
تيره تــري را انتخاب كنيم تــا گل طبيعي تر جلوه كند. 
در دوخــتِ برگ ها هم، مانند دوختِ گل برگ ها عمل 
مي كنيم و مركز آن را خط وســط به طرف لبه ي برگ 

انتخاب مي كنيم. 

 فعاليت عملي 4
يك گل شقايق كوچك را ابريشم دوزي كنيد.

از دوخت ابريشــم دوزي با رنگ هاي سايه روشن 
و نخ ابريشــم مي توانيد پروانه يا يــك پرنده كوچك 

ابريشم دوزي كنيد.
از دو دوخت گره تزيينــي و زنجيري طرح زيبايي 

براي حاشيه روسري خود بدوزيد.

 بيش تر بدانيد
موقع كار از نخ هاي كوتاه اســتفاده كنيد. اگر  1 .
طول نخ بلند باشــد بر اثر عبور دايم از پارچه، تاب آن 

باز مي شود و  نخ حالت پوسيده به خود مي گيرد. 
براي محكم كردن نخ در دوخت از گره استفاده  2 .
نكنيد. براي محكم كردن نخ بر روي پارچه بهتر است 
اّول چند دانه شــالل ريز بزنيد ، ســپس با دوخت هاي 

تكميلي روي آن را بپوشانيد.
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هنگامي كه نخ تمام شــد، سوزن را در قسمت  3 .
پشــت كار از زير شــالل ها عبور دهيد تا انتهاي نخ در 

ميان شالل ها محكم شود. 
قبل از شــروع كار ســوزن دوزي، بهتر اســت  4 .
نمونه  ي بخيه ها و شــالل هاي جديد را قبًال بر روي تكه 
پارچه  ي ديگري تمرين  كنيد ، بعد از كســب تجربه و  
عادت كردن دست، دوخت را روي كار اصلي، شروع 

كنيد. 
هنگام دوخت از سوزن فوالدي استفاده كنيد تا  5 .

اثر زنگ زدگي روي پارچه باقي نماند. 
هنگامــي كــه كار را در كارگاه قــرار داده ايد  6 .
دقــت كنيد كه پارچــه در درون آن كامــًال محكم و 

كشيده قرار گيرد. 
نــوع پارچه  بــا طرحي كه براي ســوزن دوزي  7 .

انتخاب كرده ايد بايد كامًال هماهنگ باشد. 
پارچه هايي كــه داراي بافــت ناهموارند براي  8 .
ســوزن دوزي مناســب نيســتند، زيــرا فرورفتگي ها و 
برجســتگي ها در بافت باعث خواهد شــد كه دوخت، 
روي پارچــه نخوابــد و زيبايــِي آن جلوه گــر نشــود 
(پارچه ي كرشــه). به طور كلي در سوزن دوزي ها بايد 
از پارچه هايــي كه داراي بافت هموار (ســاده) اســت 

استفاده كرد.
پارچه هايي كه داراي رنگ هاي متنوع اند براي  9 .
گلدوزي قابل اســتفاده نيســتند. زيرا رنگ هاي پارچه 

مزاحم هماهنگي دوخت خواهد شد. 
بــراي تهيه ي لوازم منزل مانند ملحفه، روميزي  10 .
و مانند آن ها از پارچه هاي نخي، كتاني،  پشمِي لطيف و 
ريز بافت استفاده مي شود. براي لوازمي  مانند روتختي، 
پرده، كوسن و مانند آن ها از پارچه هاي كتاني، گاندي، 

كنفي مي توان استفاده كرد.
اندازه هاي  در  گلدوزي  مخصوص  قيچي هايي  11 .
كوچك وجود دارند، كه از دو نوع ســر صاف و ســر 

كج آن مي توان استفاده كرد. 
نخ هــاي مخصــوص گلــدوزي بــه صــورت  12 .
كالف هاي كوچك و در دو نوع با نام  هاي «دمســه» و 
عمامه اي موجودند. نوع دوم براي دوخت هايي به كار 
مي رود كه طرح برجســته دارند. نخ عمامه مخصوص 
پارچه هــاي ضخيم اســت. در انتخاب جنــس نخ بايد 

دقت كرد كه رنگ آن ثابت بماند.
چنان چــه از كارگاه اســتفاده مي كنيــد براي  13 .
جلوگيــري از كثيف شــدن پارچه بهتر اســت قبل از 
گذاشــتن آن روي پارچــه، تكه اي مشــمع يا پارچه  ي 
نــازك روي كار بگذاريــد و  كارگاه را روي طــرح 
محكم كنيد. سپس، به اندازه ي سطِح مقطع كار مشمع 

يا پارچه را با قيچِي نوك تيز در آوريد.
براي شروع كار بهتر است ابتدا گل هاي بزرگ  14 .
را بدوزيد. ســپس رنگ شكوفه ها و ساير گل هاي ريز 

را بر اساس رنگ گل هاي بزرگ انتخاب كنيد. 
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پس از پايان گل دوزي ابتدا پارچه  را بشــوئيد ،  15 .
ســپس آن را اتو كنيد. شســت و شــو مي بايد با دست 
انجام گيرد و خوب آبكشــي شود. در اتو كردن دقت 

كنيد كه فقط پشِت كار اتو شود. 
از دوخــت زنجيره با نخ گالبتون مي توان براي  16 .

تزيين حاشيه ي لباس استفاده كرد. 
با استفاده از دوخت ساقه در اطراف طرح هاي  17 .
ميــوه و گل هاي رنگ شــده، زيبايي كار را دو چندان 

كنيد. 
از دوخــت گره تزييني بــراي تزيين جعبه هاي  18 .

كوچك مي توان استفاده كرد. 

چكيده

از وسايل اوليّه  ي گلدوزي، نظير سوزن، نخ، پارچه 
و انــواع آن ها در بيش ــتر دوخت ها و ســوزن دوزي  هاي 

رايج در ايران استفاده مي كنند.
با استفاده از دوخت گره فرانسوي (ركوكو) و گره 
تزييني و ساقه دوزي مي توان بر روي پارچه هاي مقاوم 

طرح هاي زيادي را تزيين كرد.
در طرح هاي بزرگ، پرندگان و طبيعت را مي توان 
از دوخت هــاي تو پُــردوزِي كوتــاه و بلنــد و دوخت 

روماني استفاده كرد.
در دوخــت ابريشــم دوزي (توپــردوزي گل هاي 

بزرگ) از نخ هاي كم رنگ و پررنگ استفاده مي كنند، 
بايد از رنگ هاي روشن در اطراف گل و از رنگ هاي 

تيره به طرف مركز گل استفاده كرد.
ح (ساده)  پارچه در گلدوزي بايد داراي بافت مسطَّ

باشد. 
رنگ نخ در سوزن دوزي بايد ثابت باشد.

 آزمون پاياني نظري واحد كار اول
1- معمولي تريــن نخــي كــه در گلــدوزي از آن 

استفاده مي كنند كدام است؟
الف) دمسه DMC  ب) كالف

د) قرقره ج) عّمامه  
2- سوزن مخصوص تورهاي درشت ……است.

ب) سوزن تپستري الف) سوزن كرول 
د) سوزن رفو  ج) سوزن چنايل 

3- براي دوخت پرچِم گِل گل هاي كوچك از نخ 
…… استفاده مي كنند. 
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ب) دو ال الف) يك ال   
د) سه  ال ج) تابيده   

4- مناســب ترين رنگ براي دوخت مركز گل در 
ابريشم دوزي كدام است؟

الف) رنگ خيلي روشن    ب) رنگ روشن معمولي         
ج) رنگ تيره      د) رنگ متوسط 

5- براي دوخت گل ها و برگ ها بيشــتر از چه نوع 
دوختي استفاده مي كنند؟

ب) توپردوزي ساده  الف) توپردوزي كوتاه بلند 
د) الف و ب ج- ساقه دوزي  

 آزمون پاياني عملي واحد كار اول
در ايــن بخش طرح هايي ارائه شــده كه هنرجويان 
بايد بر اســاس آموخته هاي خود چند نمونه را انتخاب 

و گل دوزي كنند.

مواد اوليه   ي مورد نياز :
1- پارچــه با بافت ظريف يــا از الياف مصنوعي يا 

نخي  
2- نخ دمسه، نخ ابريشمي با نخ عّمامه 

3- ساقه دوزى 1- گره فرانسه   
4- ساتن 2- دوخت تزئينى گره ركوكو  

1
2

3

4

 

1
2

3

4

3- ساقه دوزى 1- ساتن   
4- ساتن 2- گره فرانسه  

1- ساقه دوزى
2- گره فرانسه
3- توپُر دوزى

4- شالل

1
2

3

4
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1

2

3

1- ساتن
2- گره فرانسه
3- ساقه دوزى

1

2

3

4

3- ساقه دوزى 1- گره فرانسه  
4- ساتن 2- ساتن    

1 2

3

4

3- توپُر دوزى كوتاه بلند 1- ساتن   
4- ساقه دوزى 2- گره فرانسه  

1- ساقه دوزى
2- ساتن

3- پُر دوزى كوتاه بلند
4- شالل

5- زنجيره دوزى

1

2

3

4

5



واحد كار دوم
تّكه دوزى و چهل تّكه دوزى




