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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 اّوليه در تكه دوزي و چهل تكه دوزي را نام ببرد. 1 .
انوع روش هاي تكه دوزي را نام ببرد.  2 .

روش مَعّرق در تكه دوزي را انجام دهد. 3 .
روش  اليه زدن و شيوه ي اتوكشي در تكه دوزي را اجرا كند.  4 .

روش هاي تكه دوزي را شرح دهد. 5 .
پارچه هاي مناسب در دوخت تكه دوزي و چهل تكه دوزي را نام ببرد.  6 .

اصول برش دادن قطعات و اتصال آن ها به يك ديگر را شرح دهد. 7 .

 پيش آزمون واحد كار هشتم
1. كدام گزينه در تكه دوزي و چهل تكه دوزي به كار نمي رود ؟

د) بخيه ي روماني  ج) زنجيره  ب) بخيه   الف) دندان موشي 
2. در چهل تكه دوزي بيش تر از طرح هاي ............................... استفاده مي كنند.

3. اولّين وسيله ي كار درتكه دوزي و چهل تكه دوزي .................................. است.
4. هماهنگي ....................................... مهم ترين مسئله در دوخت چهل تكه دوزي است.
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مقدمه
تكه دوزي و چهل تكه دوزي يكي از هنرهاي قديمي 
و سنتِي ديار ماســت. در چهل تكه دوزي با استفاده از 
پارچه هاي دور ريز خياطي به  صورت اشــكال هندسي 
(مربع، مثلث، مســتطيل،…) قطعات، پارچه با مهارت 
هرچــه تمام تر و بــا هماهنگي كامل رنگ هــا و تلفيق 
آن ها در كنار هم دوخته مي شــود. با تكه دوزي مي توان 
طبيعت زيبا را با ظرافت دوخت به زيباترين شــكل در 
آورد. جاذبه ي تكــه دوزي در حالــت رنگارنگي آن 
اســت. كاربرد اين دو هنر بيش ــتر در دوخت روتختي، 
لحــاف، بالش، كوســن، روي مبل، پــرده و لباس و... 

است . 

1-2 آشنايي با هنر تكه دوزي
اين دوخت معموالً به دوخِت قطعات ريز و درشت 
و رنگارنــگ پارچه هــاي مختلف بــه يكديگر اطالق 
مي شــود. اين قطعات معموالً از انواع پارچه هاي ساده، 
گلــدار، چهار خانه، راه راه و خالدار تهيه مي شــود. به 
مناسبت استفاده كردن ازتكه هاي مختلف در تعداد زياد، 
به اين هنردســتي چهل تكه دوزي مي گويند. تكه هاي 

پارچه ، عموماً به شــكِل مربع، مثلث، مستطيل هاي ريز 
و درشــت و لوزي بريده شــده، از پشــت با كوك به 
يكديگر وصل مي شوند، ســپس با دوخت هاي ريز به 

هم دوخته و محكم مي شوند.
 جاذبــه ي تكه دوزي يــا خاتمــي دوزي در حالت 
رنگارنگي آن اســت كــه در طرح هايي با اســتفاده از 
قطعات گوناگون پارچه از رنگ هاي مختلف به دست 
مي آيد. گاهي ممكن  اســت بــراي زيبايي  بيش ــتر در 
بعضي از حالت ها، مثًال روي بخيه ها را ابريشــم دوزي 
كنند كه البته اين كار بيش تر در نمونه هاي قديمي ديده 
شده است. اين دوخت از دوران گذشته در ايران رايج 
بوده اســت ولي تاريخ مشخصي براي پيدايش اين هنر 

در دست نيست.
مركز اصلي اين رو دوزي در گذشته رشت، اصفهان، 
تبريز، كاشــان، يزد، كردستان و آذربايجان غربي بوده 
است ولي اكنون در اكثر جاها اين دوخت رايج است. 
تكه دوزان، قبل از پرداختن به عمل دوخت، پارچه هاي 
الوان براي دوخت را كامالً مي  شســتند و از ثابت بودن 
رنگ و شــكل آن اطمينــان پيدا مي كردنــدو پس از 
آشــنايي كامل نســبت به هماهنگــي رنگ ها، دوخت 
قطعات آغــاز مي  كردند. براي تكــه دوزي مي توان به 
پارچه هاي مختلف، سوزن، نخ هاي قيطاني، نخ دمسه و 
نخ پنبه اي اشــاره كرد. تقريباً از همه نوع پارچه در اين 
زمينه مي توان اســتفاده كرد، ولي بهتر اســت پارچه اي 
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براي اين زمينه انتخاب كرد كه با طرح دل خواه و حالتي 
كه مي خواهيد به دست بياوريد تناسب داشته باشد. 

قطعات اپليكه يا تكــه دوزي را نيز مي توان از انواع 
پارچه هــا انتخاب كــرد، ولي بايد دقــت كنيد كه اين 
پارچه هــا داراي بافت محكمي باشــند وپس از بريده 
شــدن كناره هاي تميزي داشــته باشــند. كار كردن با 
پارچه  ي پنبه اي از همه پارچه هاي ديگر آسان تر است 
ولي پارچه هايي مثل تافته، كتان و مخمل و پارچه هاي 
ديگــر را مي توان با هــم تركيب كرد. بــراي دوختن 
قطعــات در تكه دوزي از نخ ظريفي كــه با رنگ هاي 
قطعات يكدست باشد استفاده مي كنند، اگر دوخت با 
بخيه هاي تزييني انجام شود نخ را با رنِگ متضاد آن به 

كار مي گيرند.
2-2 روش هاي مختلف تكه دوزي

روش هــاي تكــه دوزي را مي تــوان به شــرح زير 
خالصه كرد:

1) روش ساده
2) روش مُعّرق

3) روش نمدي 
4) روش مُرّصعي 

روش ساده
در ايــن روش نخســت طرح دل خــواه را كه اغلب 
 هندســي يا نگاره  اي اســت روي كاغد طرح مي  كنيم 
سپس، با استفاده از براده ي گچ يا زغال يا قالب قلمكار 

يــا كاغذ گراف  و يا كپــي  روي زمينه به  نقش پردازى 
مي  پردازيم. آن ــگاه پارچه هاي دل  خواه را طبِق نقشــه 
برش مي  دهيم و براي اين كه كناره هايي صاف به دست 
آيد قســمت اضافي اي را كه براي حاشيه گذارده ايم با 
قيچي مي بريم و آن را به تو بر مي گردانيم، تكه ها را بر 
روي پارچه ي زمينه سنجاق مي كنيم و در جا با بخيه ي 

لغزنده ي1 بسيار ريز آن را مي دوزيم.
 اگر يك حاشــيه ي تزييني در لندره دوزي در نظر 
باشــد مي توان آن را با نخ همرنگ يــا با رنگي متضاد 
بخيــه زد يا براي اين كار از بخيه ي شــالقي2  اســتفاده 
كرد. همين طور مي توان بخيه هاي سوراخ دكمه اي را 
نزديــك به هم يا دور از هم زد. در اين حالت توجه به 

هماهنگي رنگ ها امري الزامي است. 
نيز مي توانيد از پارچه هــاي نقش دار گل يا تصوير 
پرنــدگان يا طرح هاي ديگري كه بــه  آن  عالقه داريد 
با يك ســانتي متر زاپاس قيچي نماييــد و آن ها را روي 

پارچه ي ساده تكه دوزي كنيد.
 اگر خواستيد تكه دوزي برجسته باشد از اسفنج دو 
ميلي متري به صورت يك اليه ي وسط استفاده كنيد و 
آن را بين پارچه ي اصلــي و پارچه ي خاتمي بگذاريد 
و  بعد روي طرح را كوك بگيريد. ســپس دور آن را 

دندان موشي بدوزيد. 

1- بخيه لغزنده نوعي بخيه ي ساده است ولي زير است (به حالت پس دوزي)
2- بخيه شالقي : تركيبي از دو بخيه است . بخيه ساده دوخته مي شود . روي آن با رنگ 

متضاد حالت مارپيچ تزئين مي كنيم.
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 فعاليت عملي 1
- 1 از طرح هاي آماده كارتوني يك دستمال دست يا 

يك پيش بند كودك تكه دوزي كنيد.
- 2 از طرح هاي آماده ميوه يك دستگيره  ي آشپزخانه 

تكه دوزي كنيد.

 بيشتر بدانيد
روش مُعّرق

در اين روش هنرمند پس از طراحي و نقش پردازي 
روي زمينه، كادرهاي معيِن روي زمنيه را از زمينه جدا 
وبه اندازه ي آن از رنگ ديگر زمينه مي  بُرد و جاي گزين 
مي كند. سپس، با دقت زياد در ايجاد هماهنگِي رنگ ها  
و محاسبه و برش، روي بخيه ها را قيطان  گذاري مي كند. 
ضمن بست، دوخت هاي ترييني ديگري را براي جلوه 

بخشيدن خاص به دوخت به كار مي برد.
 در گذشــته اين روش مشكل را لندره دوزها كم تر 
به كار مي بستند. بيش تر پارچه ي زمينه را ماهوت تشكيل 
مي داد و تكه ها تماماً هم جنس زمينه ولي به رنگ هاي 

مختلــف بــود. قيطان  هايي كه در ايــن دوخت به كار 
مــي رود بيش ــتر قيطان  هايي روكش دار و ملّون اســت. 
در دوخت هاي نفيــس، معموالً قيطان  ها را با گالبتون1 

دوزي و ده يك دوزي همراه مي سازند. 
از نمونه هاي بســيار بارز اين نوع تكه دوزي پرده اي 
است بسيار بزرگ از جنس ماهوت الوان و طرح  كامًال 
هندســي، كه به ســده ي 13 هجري قمري تعلق دارد و  

درموزه ي هنرهاي تزييني موجود است. 
نكته:

گالبتــون دوزي نوعــي دوخت اســت كــه با نخ 
روكش دار طاليي يا نقره اي به صورت زنجيره باقالب 
دوخته مي شــود. ده يــك دوزي هــم از همين نخ در 
دوخت هــاي ده  ال با بســت دوخته  مي شــود و با نخ و 
سوزن از يك نقطه ي زمينه ده بار عبور داده مي شود.  

1- گالبتون: نخ هاى زرين و سيمين 
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روش نمدي
تكــه دوزي يا لَنَدِره دوزي با نمد را بســيار آســان 
مي توان اجرا كرد. چون نمد هيچ وقت سائيده و ريش 
ريش نمي شــود و نيازي به برگردانــدن كناره هاي آن 
نيز نيســت. قطعــات را فقط در جا ســنجاق مي  كنند و 
با بخيــه ي لغزنده به زمينه مي دوزنــد. تكه هاي نمد را 
هنگام دوختن مي توان با چند قطره چسب نگه داشت. 
البته جنــس زمينه را بايد از پارچــه اي ضخيم انتخاب 
كنيد تا با جنس نمد تناسب داشته باشد. نخ پشمي الوان 
براي بريده دوزي با تكه دوزي مناسب است. مي توان اين 

دوخت را با دوخت هاي ديگر همراه كرد.
روش مُرّصعي1

تكــه دوزي  هنرمنــد  دوخــت،  روش  ايــن  در 
پديــده ي خودش را با ســنگ دوزي، مرواريددوزي، 
منجــوق  دوزي  و زغــره دوزي2 همــراه مي  كنــد. اين 

لندره دوزي  را لندره دوزي  مرصعي مي گويند. 
در بيش ــترتكه دوزي ها، تكه ها به شكل هاي هندسي 

1- مُرّصع: گوهر نشان
2- زغره دوزى؛ به دوختى اطالق مى شود كه از سرمه و پولك تشكيل شده باشد.

(مثلث، مربع و مســتطيل) يــا به  صــورت نوارهايي با 
اندازه هاي مســاوي بريده مي  شوند. ســپس آن ها را  به 

شيوه هاي گوناگون به يكديگر مي  دوزند.

 فعاليت عملي 2
از پارچه هاي جير رنگــي با طرح گل يا دايره هاي  1 -
كوچك و بزرگ با اســتفاده از دوخت دندان موشــي 
يــك روميزي  كوچــك بــراي ميزآشــپزخانه  ي خود 

بدوزيد.
از طرح هاي كارتوني بزرگ با استفاده از پارچه هاي  2 -
رنگي و اليه برش دهيد و از آن براي تزيين ســرويس 

خواب كودك استفاده كنيد.
از پارچه هــاي دور ريــز رنگــي يــك روبالــش  3 -

تكه دوزي كنيد.

3-2 آشنايي با هنر چهل تكه دوزي
لندره دوزي يــا خاتمي دوزي كه امــروزه به چهل 
تكــه دوزي نيز معروف اســت به دوختــن پارچه هاي 
رنگارنــگ، كه از لحاظ جنس نيــز با همديگر تفاوت 

داشته باشند، اطالق مي شود. 
در زمان  هاي گذشــته هنرمندان سعي مي كردند كه 
در تكــه دوزي حتمــاً از پارچه هاي هــم جنس حتي با 
رنگ هاي مختلف كم تر استفاده كنند ولي بر اثر مرور 
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زمان اين تعهد از بين رفت و هنرمندان خود را موظف 
نمي دانند كه در تكــه دوزي از پارچه هاي هم جنس با 
رنگ هاي مختلف اســتفاده نكنند. گاهي فقط به رنگ 

قطعات توجه دارند و بس. 
از ســابقه ي اين هنر هيچ اطالعي در دست نيست، 
ولي مسلم است كه اين هنر در اكثر نقاط ايران و جهان 

از رواج نسبي برخوردار بوده است. 
از ايــن هنر براي تهيه ي روميزي، روتختي، لحاف، 
بالش، كوســن، كيف، لباس و ســاير وســايل تزييني 
استفاده مي كنند. بيش تر تكه دوزي ها تكه هاي هندسي اي  
است كه از مثلث ها و مربع ها يا نوار هايي به اندازه هاي 
مســاوي مي  شوند و آن ها را طرق  گوناگون به يكديگر 
وصل مي كنند. در زمان قديم تكه دوزي با دست انجام 
مي گرفــت ولي امــروزه چرخ خياطي جاي دســت را 
گرفته اســت. تكه دوزان قبل از دوخــت، پارچه هاي 
رنگارنگ براي دوخت را كامًال مي شســتند و از ثابت 
بــودن رنگ و شــكل آن اطمينان پيدا كردنــد. بعد با 
آشنايِي كامل نسبت به تناسب رنگ ها، دوخت تكه ها 
را آغــاز مي كردند و پس از دوخــت و دوز، آن ها را با 

استفاده از نخ هاي ابريشم رنگارنگ تزيين مي كردند.
 هنرمنــدان بــا آگاهــي از تناســب رنگ ها عمل 
مي كردند و معموالً رنگ هاي سبز، قرمز، آبي آسماني، 
سرمه اي، صورتي يا سوســني و سفيد را كنار هم قرار 
داده اند و از پشــت سرهم به كار بردن رنگ هاي تيره، 

خودداري مي كردند. 
1-3-2 وسايل چهل تكه دوزي

الف) پارچه
بهتريِن پارچه ها براي اســتفاده در چهل تكه دوزي 
پارچه هايــي هســتند كه خاصيت كش ســاني ندارند، 
فرســوده نيســتند و به ســادگي هــم تا مي شــوند. در 
تكــه دوزي، هرگــز از پارچه هايي كــه ضخامت هاي 
متفاوت دارند اســتفاده نكنيد. چرا كه تكه  ي ضخيم و 
سنگين (مانند پارچه ي كتاني روميزي) سبب فرو بردن 
و پايين كشــيدن تكه  ي ظريف (مثل ململ كه در كنار 

آن دوخته شده است) مي شود.
 چنان چه پارچه  هاي نو و مصرف شــده را در كنار 
يكديگر مــي دوزيد، هر دو را قبًال بشــوئيد. پارچه ي 
نو را به اين دليل بشــويد كه بعــد از دوخت آب نرود 
و باعث چروكيدگي دوخت نشــود. پارچه ي مصرف 
شده را نيز بشوييد تا مطمئن شويد كه فرسوده نيست و 

تحمل آب و شست و شو را دارد.
 چنان چــه طرحــي را كه مي دوزيد كامــًال تزييني 

است نيازي به شست و شو نداريد.
 معموالً براي چهل تكه دوزي از اســتفاده مي شود 
پارچه هاي كتان، الياف مصنوعي، ابريشــمي، پنبه اي و 
مخمل استفاده مي  شــود. امّا توجه داشته باشيد در اين 
كار از پارچه هاي با جنس مشــابه ولــي در رنگ هاي 

متفاوت استفاده كنيد. 



208

هنر در خانه جلد (2)
هنر گلدوزى و بافتنى در خانه

 توجه!
از تكه هاي دور ريز رنگي مي توانيد جهت دوخت 

چهل تكه دوزي استفاده كرد.

ب) الگو 
دركارهاي اوليه و ساده (چهل تكه) نيازي به قالب 
نيســت، امّا در كارهاي پيشــرفته  ي آن، قطعات اصلي 
دقيــق كه از روي آن ها الگو ها را به شــكل هاي دل خواه 
مي  بُرند، تهيه مي كنند. مي توان اين الگو ها را با موادي 
كه به راحتي با دست بريده مي شوند و شكل مي گيرند 
تهيه كرد. بسياري از قالب ها را در قديم مردان خانواده 
تهيه مي كردند از مواد متنوعي مثل: چوب، حلبي، نقره 
و برخي از برنز و  مس نيز ســاخته مي شــد. اين قالب ها 
را هنــوز هم مي تــوان در خانه ســاخت (به خصوص 
شــكل هاي بزرگ تر را) ولي بهتراست  قطعات و اَشكال 
كوچك را كــه دقت و صحت انــدازه  ي آن ها اهميت 
بســياري دارد، در اشــكال آماده از فلز يا پالســتيك 
سخت خريداري كرد. اين قطعات اغلب در شكل  هاي 
ســنتي و هندســي و داراي اندازه هاي متنوعي هستند.

(شكل 2-1)

شكل 2-1

ج) سوزن
سوزن ها نيز بايد به همان خوبي موادي باشند كه به 
كار مي بريد. بهترين اندازه ي سوزن بين 8 تا 10 است. 
مي توان از ســوزن هاي شــارپ و بيتوين استفاده كرد. 
اگر از ســوزن كرول با يك چشم بلند در اندازه ي 9 تا 

10 استفاده كنيد بهتر خواهد بود. (شكل 2-2)

شكل 2-2

د) سوزن سنجاقي(ته گرد)
بايــد ســنجاق هاي ظريف و صاف را بــه كار برد، 
تا از ســوراخ  كردن پارچه و اثر گــذاردن بر روي آن 
جلوگيري شــود. سوزن ســنجاقي هاي خياطي، سوزن 



209

هنر در خانه جلد (2)
هنر گلدوزى و بافتنى در خانه

ســنجاقي هاي برنزِي تور بافي يا ســوزن سنجاقي هاي 
بســيار كوتاه و بســيار نازك براي قطعــات كوچك 

مناسب اند. 
هـ) قيچي

قيچي هــا از نظر وزن و اندازه بايد در حد متوســط 
و داراي  تيغه  هاي كامًال صاف باشــند. از اين رو به دو 
قيچي نيــاز داريد؛ يكي براي بريــدن قطعات كاغذ و 

ديگري براي بريدن قطعات پارچه. 
و) نخ

بــراي اكثر پارچه هــا نخ هايي از اليــاف پنبه و پلي 
استر مناسب است، امّا براي كار ابريشم بايد از نخ هاي 
ابريشمي استفاده كرد. نخ بايد نازك باشد. شماره 100، 
80 و60 مناسب تراست. مي توانيد آن ها را براي پارچه هاي 

پنبه اي، كتاني، ساتن و مخمل به كار بريد. 

 توجه!
هنگامي كه قطعه اي تيره را با يك قطعه اي روشــن 
كنــار هم وصل مي كنيد اگر از نخ تيره اســتفاده كنيد 

دوخت ها كمتر ديده مي شود. 

ز) كاغذ (مقوا)
كاغــذ براي تهيه ي الگوها به كار مي رود و قطعات 
چهل تكه روي آن ها شكل مي گيرد. كاغذ بايد نازك و 
خشك باشد تا بتوان الگوها را با دقت و صّحت كامل 
بريد. مهم ترين نكته اين است كه براي يك قطعه كار، 
تمام الگوها بايد از كاغذهايي با ضخامت مشابه بريده 
شــود، در غير اين صورت طرح ها يك ســان نخواهد 
شــد. هنگامي كه الزم اســت الگوي كامًال ســخت و 
محكم به كار برده شود از چند اليه كاغذ كه روي هم 

چسبانده شده نيز مي توان استفاده كرد. 
توّجه داشــته باشــيد كه الگوها را با تيغ بســيار تيز 
(تيغي شــبيه به تيــغ موكت بري) ببريد تــا لبه ها كامًال 

صاف بريده شود. 
با اين روش مي توانيد چندين اليه را همزمان ببريد. 
اين گونه برش سبب دقت در كار و يك سانِي اندازه هاي 

الگو مي شود. 
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4-2 ديگر وسايل مورد نياز
بــراي  كار به  يك مــداد تيز و متوســط  ونرم  براي 
عالمت گذارِي لبه ها درپشــت پارچه، يك مداد سفيد 
خياطي براي نشــانه گذاري ســطح پارچــه (هرگز از 
خودكار يــا روان نويس براي عالمت گــذاري پارچه 
اســتفاده نكنيد) و يك تيغ تيز يا بشــكاف براي صاف 

كردن لبه هاي چيده  نشده نياز داريد. 

5-2 طرز برش قطعات 
دو روش اساســي بــراي بريدن پارچه بــه كاربرده 

مي شود: 
1- با قرار دادِن الگوي كاغذي روي پارچه و با در 
نظر گرفتن فاصله اي مناســب براي درز، كه اغلب به 6 
تــا 7 ميلي  متر براي پارچه هاي معمولي اســت، برش را 

انجام دهيد.

2- بــا قــرار دادن يــك قالــب بــر روي پارچه و 
خط كشــي دور قالب (با مداد رنگي آسان تر است) و 
بعــد بريدن پارچه با فاصله ازخط مدادي. كاغذ را بايد 
پشت پارچه بگذاريد و پارچه را تا كنيد. در طول يك 
طرف كامًال مماس با لبه ي كاغذ باشد. سپس با استفاده 
از يك نخ ظريف و ســوزن نازك محل تا را با كوك 

محكم كنيد. طرف ديگر نيز تا و محكم شود.
 تاي پارچه را درگوشه ها به دقت روي هم بخوابانيد، 
به طوري كه با لبه  ي كاغذ در گوشــه مماس باشد. اين 
عمــل را در تماِم دور قطعه انجام دهيد. مطمئن شــويد 
كه تمام لبه ها و گوشــه ها به دقت تا شــده و كاغذ در 
تماِم نواحي و در محل هاي تا در تماس دقيق با پارچه 

است.
 الگويي ديگر را در باالي قطعه قرار دهيد. به دقت 
اندازه بگيريد كه هر دو با هم كامًال منطبق باشــند. اگر 
يك ميلي  متر در گوشه اي يا لبه اي اختالف باشد حتماً 

كار اشتباه است. 
6-2 اتصال دادن قطعات

دو قطعــه را طوري بر روي هــم بگذاريد كه روي 
پارچه هــا بر روي هــم بيفتد و كاغذ هــا در بيرون قرار 
گيرد. ســپس يك طرف را با بخيه هــاي ظريف درز، 
مماس بدوزيد. دقت داشــته باشيد كه اندازه هاي بخيه 
يك ســان باشــد و محكم زده شــود و كامًال در لبه ي 
كاغذ قرار گيرد. سوزن به كاغذ فرو نرود. هنگامي  كه 
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دو قطعه به هم متصل شد درز را باز وآن را اتو كنيد. اتو 
را پشت پارچه بكشيد.

 بهتــر اســت قطعات را به صورت دســته دســته به 
هم بدوزيــد و بعد اين قطعــات بزرگتــر را يكباره به 
هــم بدوزيد تا قطعــه ي اصلي تهيه شــود. به توصيه  ي 
يكــي از متخصصان فن براي متصــل كردن قطعات به 
يكديگر، اگر بخواهيد طرحي از شــش ضلعي   ها را به 
هم متصل كنيد بايد كار را به صورت پشــت رو روي 
ميز بگســترانيد، بعد يك دســت را زير آن بگذاريد و 
ســوزن را در لبــه ي قطعه ها فرو كنيــد. دراين حالت 
بخيه هــا از رو ديده نمي شــوند. در ضمن كاغذها هم 
زير سوزن نمي روند و مي توان از آن ها براي بار دوم هم 

استفاده كرد. 

هنگامي كه ســطِح اصلي و كلي كار دوخته شــد، 
تمام كوك  هاي فرعي اتصالي را بيرون بكشــيد و كار 
را به خوبي اتو كنيد، سپس كاغذ ها را از قسمت پشت 

كار بيرون بياوريد. 

 بيشتر بدانيد
1- از كاغــذ ميلى متــرى جهــت تهيــه الگــو در 

چهل تكه دوزى استفاده شود.
2- هنــگام برش پارچــه در چهل تكــه دوزى 7/5 

ميلى متر زاپاس يا اضافه بگذاريد.
3- از كاغذ ســنباده جهت انتقال الگو روى پارچه 

استفاده شود.
4- اطــو كردن در هنگام اتصــال مهمترين كار در 

چهل تكه دوزى مى باشد.
5- در تعيين رنگ در اين دوخت دقت شود.

6- از مداد جهت انتقال الگو بر روى پارچه استفاده 
شود.
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الگو در چهل تكه دوزى
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نمونه ى دوخت چهل تكه دوزى
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طرح هاى چهل تكه دوزى



215

هنر در خانه جلد (2)
هنر گلدوزى و بافتنى در خانه

چكيده

 ●هنــر تكه دوزي بــه دوخِت قطعات ريز و درشــت 
پارچه هاي رنگارنگ اطالق مي شود.

 ●در ايــران مراكز اصلي اين رو دوزي در گذشــته 
رشــت، اصفهــان، تبريــز، كاشــان، يزد، كردســتان، 
آذربايجان غربي بوده است. ولي اكنون در اكثر شهر ها 

اين نوع دوخت رايج است.
 ●هماهنگــي رنگ ها در اين هنر نقش بســيار مهمي 

دارد. 
 ●بــراي اتصــال و دوخت قطعات در تكــه دوزي از 

دوخت دندان موشي استفاده مي كنند. 
 ●روش هاي «ســاده»، «معّرق»، «نمدي»، و «مرصعي» 

از روش هاي مختلف تّكه دوزي است.
 ●چهل تكه دوزي يا لَنَدِره دوزي يا خاتمي دوزي از 
دوختن پارچه هاي رنگارنگي كه اشكال هندسي دارند 

شكل مي گيرد. 
 ●معموالً هنرمندان با استفاده از نخ هاي ابريشم رنگي 

دوخت هاي خود را تزيين مي كنند. 
 ●بهتريــن پارچه براي چهل تّكــه دوزي پارچه هايي 
است كه خاصيت كش ســاني ندارند، فرسوده نيستند 

و به سادگي هم تا مي شوند.
 ●پارچه هاي قابل اســتفاده، در اين هنر كتاني، الياف 

مصنوعي، پنبه اي و ابريشمي است. 

 آزمون پاياني نظري واحد كار دوم
1- مناسب ترين دوخت در تكه دوزي كدام است:

ب) شالل الف) ساقه دوزي 
د) دندان موشي  ج) توپردوزي 

2- مّهم ترين وسيله در تكه دوزي و چهل تكه دوزي 
عبارت اند: 

ب) نخ الف) كارگاه 
د) ج و ب ج) پارچه 

3- در اين روِش تكــه دوزي، هنرمند اثر خود را با 
سنگ، مرواريد و منجوق …… همراه مي سازد. 

ب) نمدي الف) مرصعي 
د) مّعرق ج) ساده 

4- نام هاي ديگر تكه دوزي و چهل تكه دوزي … 
است. 

5- جاذبه ي  تكه دوزي در …… آن است. 
6- در تكــه دوزي كار كردن با پارچه ي …… از 

پارچه هاي ديگر آسان تر است.

 آزمون پاياني عملي واحد كار دوم
در پايان اين بخش طرح هايي ارائه  شــده است كه 
دانش آموزان بايد براساس آموخته هاي خود، دو نمونه 
تكه  دوزي و چهل  تكه دوزي را انتخاب كنند و آن ها را 

بدوزند. 
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تكه دوزى كنيد:



واحد كار سوم
شناخت وسايل اوليه و اصول اوليه بافت با دو ميل و چند ميل
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فعاليت عملى 2فعاليت عملى 1مشخصات فنىتجهيزاترديف
××فوالدىانواع سوزن1
××سركج ـ سر صافقيچى2
××دمسه ـ ابريشمنخ3
××پالستيكى ـ فلزىانگشتانه4
××خط كش5
××سانتى متر6
××ميل7
دو ميل مخصوص بافتنىچهارميل8
قالب9

نخ قالب بافى10
××با قطر متوسطكاموا11

فهرست تجهيزات و وسايل مورد نياز
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مقدمه
هنر بافندگي از قديم در ميان هنرهاي ســنتي ايران 
جايگاهي خاص داشته است. زنان ما، بعد از فارغ شدن 
از كارهاي سخت روزانه و با حضور در دامن طبيعت، 
از اين نقاشــي زيبا و الهي الهام مي  گرفتند و با دســتان 
ظريــف خود گل هــا و بوته ها را ميــان رج هاي بافتني 
نقــش مي انداختند. حتي كودكان خــود را از اين هنر 
بي بهره نمي گذاردند و با بافت عروسك  هايي با رنگ  
و نقش  هاي بســيار زيبا براي آن ها ايــن هنر را آموزش 

مي دادند. انتظار مي  رود دختران جوان ما با آموزش اين 
كتاب بتوانند اين هنر را زنده نگه  دارند و در زندگي از 

آن استفاده  نمايند. 
1-3 وسايل و ابزار مورد نياز در بافتني 

براي شــروع به كار كاموا بافي با توجه به ضخامت 
كاموا بايد ميل مناسب انتخاب كرد. معموالً ميل بافتني 

بايد سبك، بلند و نوك آن باريك و صيقلي باشد.
وسايل مورد نياز:

نخ بافتني 1 -

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

وسايل و ابزار مورد نياز در بافتني را نام ببرد. 1 .
2.  روش انتقال نقشه در بافت را توضيح دهد.

نمونه اي از بافت دو ميل  را ببافد.  3 .
يك نمونه قالب  بافي را با رعايت اصول آن انجام دهد.. 4

 پيش آزمون واحد كار هشتم
1. اولّين بافت در «دو ميل» بافي عبارت اند از 

د) كشباف ج) جودانه  ب) ساده  الف) بافت «ژور» 
2. مناسب ترين بافِت حاشيه در بافتني . بافت ........................... است. 

د) همه از زير  ج) ساده  ب) ژور  الف) كشباف 
3. ................. و................... اصلي ترين وسيله درهنر بافتني است.

4. بافتني هاي پشمي بعد از شستن در آب گرم حالت ............................... به خود مي گيرند. 
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ميل  2 -
قيچي  3 -

وسايل اندازه گيري  4 -
الگو يا طرح  5 -

1-1-3- نخ بافتني
كاموايي كه براي بافتني به كار مي رود به دو گروه 

اصلي تقسيم مي شود:
2- مصنوعي  1- طبيعي 

هــر دو نــوع بــراي بافــت لباس هــاي مختلف در 
دسترس اند. معموالً بيش تر كامواها براساس تار مشخص 
مي شــوند، كه شــخص مبتدي به اين موارد بايد توجه 

داشته باشد.
كلمه ي تار (رشته) به معني شماره ي نخ هايي است 
كه براي تهيه  ي كاموا به يكديگر تابيده شــده اند. براي 
بافِت لباس كودكان از كامواهاي ظريف و نرم و راحت 
و بــراي بافت ژاكت، پوليــور و... از كامواهاي ضخيم 
و ضخيم تــر اســتفاده مي كنند. از كامواهاي متوســط 
نيــز براي بافت وســايل تزييني منــزل، مانند روتختي، 

دستگيره و … استفاده مي كنند. 
الف) مشخصات انواع نخ بافتني 

كامواي پشمي پشم يكي ازاعجازهاي طبيعت است. 
اين هديه ي الهي را خداوند در اختيار انسان گذاشته تا 
از آن براي تهيه ي پوشاك استفاده  كنند.پشم  گوسفند، 
زماني كه از پوســت اين حيوان جدا شــد، همان طور 

بدون فساد باقي مي ماند. 
ايــن كامواهــا در ضخامت هاي مختلــف در بازار 
هست و نسبت به ديگر كامواها مزاياي بيش تري دارند، 

كه عبارت اند:
كامواي پشمي گرم تر از الياف مصنوعي (اكريل  1 -

و پلي استر) است.
راحت بافته مي شود و به راحتي شسته مي شود.  2 -

دوام زيادي دارد. هنگاِم شســت و شو دقت شود  3 -
كه با آب گرم و صابون شســته نشــود زيرا در آبگرم 

حالت نمدي به خود مي گيرد. 
ب) شناسايي كامواي پشمي از ديگر كامواها

كامواي پشمي در آتش مي سوزد و توليد بوي پَريا 
شاخ سوخته مي كند و از خود خاكستر بر جا مي گذارد 
كــه با انگشــت كامًال پودر مي شــود. ايــن حالت در 

كامواهاي ديگر ديده نمي شود. 
كامواي موهر: از پشــم نوعي بز به نام آنقوره تهيه 

مي شود كه بسيار نازك و سبك است. 
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 توجه!
هنگام بافت با كامواي موهر، ســعي كنيد شل بافته 

شود زيرا بعد از بافتن ديگر شكافته نمي شود. 

1- نخ ابريشمي
اين نوع كاموا از نخ پيله  ي كرم ابريشــم، كه گاهي  
تا شــش هزار متر طول دارد، تهيه مي شود و خيلي زيبا 
و درخشــان اســت و چون خيلي گران است آن را براي 
جلــوه دادن به  اليــاف نخي با الياف ابريشــم مخلوط 

مي كنند و در بافت لباس به كار مي برند.
2- نخ هاي پنبه اي (نخي)

اين نوع كاموا معموالً بيش ــتر در دســترس است و 
براي بافتن لباس هاي تابستاني مفيداست. 

بــه طور كلي اين كاموا براي بافتن ســاده مناســب 
اســت و در انــواع مختلِف باريــك، ضخيم، صاف و 

پُرزدار عرضه مي  شود.

3- نخ كامواي مصنوعي
كامــواي مصنوعي انواع بســياري، ماننــد اورلون، 
اكريليك، نايلــون و... دارد. اين نوع كاموا براي بافتن 
بــه تنهايي به كار مــي رود. اين كامــوا مزاياي زيادي 
دارد. اشخاصي كه با پوشيدن لباس هاي پشمي احساس 
ناراحتي مي كنند با كامواهاي مصنوعي معموالً مشكلي 
ندارند. البته برخي از افراد هم نسبت به الياف مصنوعي 

حساسيت دارند.
 اين كاموا به خوبي شسته مي شود و به سبب ساختار 
مخصوصشــان كه خيلي بادوام اند به آن ها رنگ زده 
مي شود و رنگ هاي كامواهاي مصنوعي معموالً خيلي 
مرغوب اند. به خصوص رنگ سفيد آن ها شفاف و محكم 

است.
 كامواهاي مصنوعي به ســرعت خشك مي شوند و 
اگر شســت و شــو با دقت انجام شود لباس هايي كه از 
كامواهاي مصنوعي بافته شده اند شكل خود را از دست 
نمي دهند و براي پوشيدن خوب مي مانند. اين كامواها 

با ضخامت دو، سه، چهار رشته اي تهيه مي شود.
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2-1-3 ميل بافتني
براي بافتن لباس ميل بافتنِي مناسب نقش بزرگي را 
به عهده دارد. در قديم، كه اين صنعت هنوز پيشــرفتي 
نداشــت، ميل بافتني را با تراشيدن عاج فيل يا استخوان 
و بــه تدريج از برنــز تهيه مي كردنــد. بعدها از آهن و 
چوب و كائوچو ساخته شد. امروزه از فلزهاي سبك، 
تفلون، پالســتيك به صورت قالب، ميل گرد، دوميل، 

چهارميل و اشكال مختلف تهيه مي شود. 
ميل بافتني بايد ســبك، بلنــد و نوك آن باريك و 
صيقلي باشــد. انواع ميل هاي بافتني از شــماره ي 1 تا 12 

وجود دارد .(شكل 3-1)

شكل 3-1

 براي شــروع بافتن بايد ميل مناســب را با توجه به 
ضخامت  كامــوا انتخاب كرد. معموالً بــراي  كامواي 
نازك از ميل شــماره  ي 1 تا 3، براي كامواهاي متوسط 
از ميل شــماره ي3/5 تــا 5 براي  كامواهــاي  ضخيم از 
ميل شــماره ي6 به بــاال با توجه به مدل بافت اســتفاده 

مي كنند. 
2-3 اصول اّولّيه ي بافت با دو ميل 

1-2-3 روش عملي سر انداختن
شروع كار با سر انداختن دانه است كه در خصوِص 
بافتني با دو ميل يا چهــار ميل يا قالب انجام مي گيرد. 
قبــل از انجام اين كار بايد ضخامت كاموا و ميل را در 

نظر گرفت و بعد بافتن را شروع كرد. 
سر انداختن به دو روش انجام مي گيرد:

روش اول: دو ميــل و كامــواي مناســب را آماده 
ســازيد و  براســاس تصاوير زير، انداختن دانه بر روي 

ميل را شروع كنيد.
روش دوم: ابتدا يك دانه روي ميل بيندازيد. با ميل 
ديگر دانه را از شــكم دانه  ي اّول بيرون بكشيد و آن را 
روي ميل ســمت چپ منتقل كنيد و بــه همين ترتيب 

دانه هاي ديگر را ببافيد. (شكل 3-2)
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شكل 3-2
لبه هــاي بافتنــي را، كــه بايــد از دوام بيــش تري 
برخوردار باشــد، با كامواي دو ال سر مي اندازند، مانند 
لبه ي جوراب، دستكش، مچ آستين، لبه  ي لباس بچه ها 

كه بر اثر سايش زياد زودتر پوسيده مي شود. 
براي به دست آوردن تعداد دانه ها و اندازه ي بافت 
10 يــا 20 دانه با ميل و كامواي دل خواه ببافيد .ســپس، 
اين مقــدار را اندازه بگيريد و در بافت خود محاســبه 

كنيد.

2-2-3 بافت از رو
نخ كاموا را به طرف خودتان بگيريد و ميل ســمت 
راست را در دانه ي ميل چپ، جلوي اين ميل فرو كنيد. 
نخ را از راست به چپ پشت مدل راست بگيريد. سپس، 
حلقه را از ميل راســت بكشيد و حلقه ي باقيمانده را از 

روي ميل چپ بيرون بياوريد. (شكل 3-3)

شكل 3-3
3-2-3 بافت از زير

دانــه ي اّول را بــه ميل ســمت راســت منتقل كنيد 
(معموالً در شروع بافت دانه ي اّول بافته نمي شود). نخ 
كاموا را پشــت ميل بافتني بگيريد.ســپس، ميِل سمت 
راست را در دانه  ي بعدي به طرف زير فرو كنيد. نخ را 
ازچپ به راســت (از زير و رو) روي ميل سمت راست 
بگيريد. نخ كاموا را با ميل ســمت راســت از توي دانه 
بكشيد و حلقه ي باقي مانده را از ميل چپ بيرون آوريد. 

(شكل3-4)
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شكل 3-4

4-2-3 بافت ساده
در اين بافت يك رج از رو و يك رج از زير تا پايان 
بافت ادامــه مي دهيم. اين بافت در بيش ــتر مدل  ها قابل 
استفاده اســت، مانند انواع لباس و روتختي. در وسايل 

تزيينِي منزل نيز كاربرد فراوان دارد. (شكل3-5)

شكل 3-5

5-2-3 تور بافت
رج اّول دو تا يكي يك ژته و رج دوم همه از رو و 
در رج  هاي بعدي مدل تكرار مي شود(شكل6-3) ژته 
در هر بافــت حالت توري به مدل مي دهد (به نخي كه 

دور ميل گرفته مي شود  ژته گويند).

شكل 3-6

 فعاليت عملي 1
با اســتفاده از بافت ســاده (يك رديــف رو ، يك 
رديــف زير) با كامواهاي رنگي يك كيف كوچك با 
رنگ هاي شاد ببافيد و در صورت تمايل روي آن را با 

گلدوزي تزيين كنيد.

6-2-3 نشانه هاي مورد استفاده در اغلب  كتاب هاي 
 بافتني

+ يك دانه ي حاشيه (دانه اي كه بافته نمي شود)
 يك دانه ي راست (زير)

 يك دانه ي چپ (رو) 
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 دو دانه را باهم از زير يكي كنيد 
 دو دانه را از رو با هم يكي كنيد 

 سه دانه را از زير با هم يكي كنيد 
 سه دانه را باهم از رو يكي كنيد

 يك دانه ژته
 يك دانه و يك ژته را با هم از زير ببافيد

7-2-3 بافت كشباف
اين بافت بيش ــتر براي حاشيه و سر آستين ها به كار 
مي رود كه با چند روش مي توان آن را بافت. يك دانه 
از زير و يك دانه از رو يا دو دانه از زير يا دو دانه از رو 
تا پايان كار به همين ترتيب بافته مي شود، كه مي توان با 

كم و زياد كردن دانه ها مدل را تغيير داد. 
8-2-3 كم كردن دانه

كم  كردن دانه در بافت به دو روش صورت مي گيرد. 
كم كردن دانه در دو طرف بافت و حاشيه و كم كردن 

دانه در داخل رج. نكته ي مهم در اين بافت اين اســت 
كه بايد توجه شــود كه اگر مدل از رو بافته مي شــود 
كم كردن هم بايد از رو باشد و اگر از زير مي بافيد كم 

كردن بايد از زير صورت گيرد. (شكل3-7)

شكل 3-7

9-2-3 اضافه كردن دانه
براي اضافه كردن لبه ي بافت بايد دانه اي بدان اضافه 
كرد. با همان روش سرانداختن و براي اضافه كردن در 
داخــل يك بافتني يك دانــه از رو به صورت معمولي 
ببافيد ولي نگذاريد حلقه ي باقي مانده از ميل چپ بيرون 
بيايد. اين حلقه (دانه) را باز هم يك دفعه ي ديگر ببافيد 

ولي اين بار به صورت برگردان از رو. (شكل3-8)


