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     - مقدمه
     - راهنماي استفاده از پودمان

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

هدف هاي رفتاري
پيش آزمون

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

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

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

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

8-1-1  جالباسي
9-1-1  وسايل اتوكشي

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

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

هدف هاي رفتاري
پيش آزمون

مقدمه
1-2   ماشين هاي دوخت

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

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

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

6-2-2  كار پيش بر

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

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

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

پيش آزمون
مقدمه

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

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

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

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

6-2-3  درز شكسته
3-3  انواع دوخت

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

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

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

7-3  تميزكردن كف اتو
چكيده

آزمون پاياني نظري واحد كار سوم

فهرست مطالبفهرست مطالب
 (بخش اول) (بخش اول)



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

(ص 67)
هدف هاي رفتاري

پيش آزمون
مقدمه

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

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

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

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

هدف هاي رفتاري
پيش آزمون

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

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

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

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

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

پيش آزمون
مقدمه

1-6   الگوي دامن

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

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

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

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

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

3-6  آستين پيراهن
چكيده

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

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

پيش آزمون
مقدمه

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

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

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

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

پيش آزمون
مقدمه

1-8  رنگ شناسي
1-1-8  چرخه ي رنگ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پيش آزمون
مقدمه

1-9  تعريف الياف
1-1-9  الياف طبيعي

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

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

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

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

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

3-4-9  انواع لكه
چكيده

آزمون پاياني نظري واحد كار نهم
آزمون پاياني عملي واحد كارنهم

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

هدف هاي رفتاري
پيش آزمون

مقدمه
1-10- روش اندازه گيري پرده

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

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

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

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

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

1-9-10  محاسبه ي اندازه ي واالن
چكيده

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



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

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

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

پيش آزمون
مقدمه

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

3-1-1 انگشتانه
4-1-1 نخ

5-1-1 كارگاه
6-1-1 پارچه

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

1-2-1 دوخت شالل ساده
2-2-1 شالل پيچ

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

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

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

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

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

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

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

چكيده
آزمون نظري واحد كار اّول
آزمون عملي واحد كار اّول

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

هدف هاي رفتاري
پيش آزمون

مقدمه
1-2 آشنايي با هنر تكه دوزي

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

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

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

بيش تر بدانيد
چكيده

آزمون نظري واحد كار دوم
آزمون عملي واحد كار دوم

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

هدف هاي رفتاري
پيش آزمون

مقدمه
وسايل و ابزار مورد نياز در بافتني

فهرست مطالبفهرست مطالب
 (بخش دوم) (بخش دوم)



1-1-3 نخ بافتني
مشخصات انواع نخ بافتني

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

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

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

7-2-3 بافت كش باف
8-2-3 كم كردن دانه

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

كفش كودك
4-3 بافت جوراب

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

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

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

هدف هاي رفتاري
پيش آزمون

مقدمه
2-4 وسايل اوليه ي قالب بافي 

1-1-4 قالب
2-1-4 نخ

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

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

4-2-4 پايه  ي دوتايي 
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مقدمه

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

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



راهنماي استفاده از پودمان

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خانواده   اي سالم و صاحب فرزندانى تندرست شوند.



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

بعضي از پارچه ها در خانواده است.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خياطي:
1-1 وسايل برش

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

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

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

و پارچه از قيچي مخصوص هر يك استفاده كنيد.

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

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

شبيه يكديگر است.  (شكل1-1)

شكل 1-1

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

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

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

شكل 1-2

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

آن استفاده كنند. (شكل 1-3)

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

مي زنند و خالي مي كنند.

شكل 1-3

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

است. (شكل1-4)

(شكل 1-4)

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

برش بخورد. (شكل 1-5)

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

قرار دهيد.   (شكل 1-6)

شكل 1-6

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

نظر برش امتحان نماييد.

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

1ـ بشكاف: شكافنده، شكاف دهنده

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

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

شكل 1-7

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

بايد محاسبه و ترسيم شود.

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

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

(شكل 1-8)

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

كوتاه كاربرد بهتري دارد. (شكل 1-9)

(شكل` 1-9)

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

و كوچك در بازار موجود است. (شكل 1-10)

شكل 1-10

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

است. (شكل 1-11)

شكل 1-11

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

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

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

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

شكل 1-12

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

مي كند. (شكل 1-13)

شكل 1-13

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

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

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

شكل 1-14  

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

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

(شكل 1-15)

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

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

توصيه مي شود. 
 توجه!

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

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

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

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

سوزن خارج نماييد. (شكل 1-17)

(شكل 1-17) 

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

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

(شكل 1-18)



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

23

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

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

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

دوخت دارد.(شكل 1-19)

(شكل 1-19)

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

باقي نخواهد ماند. (شكل 1-20)

(شكل 1-20)

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

استفاده  مي كنند ، (شكل1-21) 

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

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

قرار مي گيرد(شكل 1-22)

شكل 1-22

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

شكل 1-23

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

كار با آن را تمرين كنند.

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

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

مي چسبانند. (شكل 1-24)

شكل 1-24

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

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

موجود است. (شكل 1-25)

(شكل 1-25)

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

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

(شكل1-26)

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

تمرين كنيد.

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

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

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

زغال گرم مي شود. (شكل 1-27)

شكل1-27

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

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

برطرف مي شود. (شكل 1-28)

(شكل 1-28)

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

بهترين وجه اتو كرد. (شكل1-29)

(شكل 1-29)

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

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

روميزي به صورت قالب و صاف روي ميز قرار گيرد. 

شكل 1-30
 توجه!

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

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

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

مي رود.  (شكل 1-31) 

شكل 1-31

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

مورد استفاده قرار مي گيرد. (شكل 1-32)

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

پارچه ي چلوار و كتان ظريف. (شكل 1-34)

شكل 1-34

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

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

استفاده نمود؟

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

كارگاه تعويض و جهت استفاده آماده كنند.

 بيش تر بدانيد
       چند نكته ي مهم در خياطي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ضمنا"مواظب اطراف خود نيز باشيد.

چكيده

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

انضباط هنگام دوخت، آشنا شديد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2- كار با اتوپرس و اتوبخار را تمرين كنيد.



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

عيوب اوليه ى آن
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فهرست تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6ـ براي دوخت پارچه هاي ظريف، از سوزن شماره ي....... مي توان استفاده كرد؟
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چرخ ها در خانه معمول نيســت و ضرورتي ندارد0 در 
منزل مي تــوان با يك چرخ خانگــي (همه كاره)، كه 

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

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

آموزش مي بينيد.
2-2 ماشين هاي دوخت

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

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

دسته ي خياطي خانگي و صنعتي تقسيم كرد. 

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

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

چرخ ها انجام چندكار با يك ماشين دوخت است.

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

انجام مي دهند. (شكل 2-2)

شكل 2-2

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

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

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

(شكل2-3)

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

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

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

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

شكل 2-4

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

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

شكل 2-5

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

سردوز دو نخ،  سه نخ،  چهارنخ و پنج نخ).
ايــن نوع چــرخ در حين ســردوزي، اضافه درز را 
برش مي زند و نوع پنج نخ آن، در كنار سردوزي يك 
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رديف دوخت ساده نيز انجام مي دهد. (شكل 2-6)

(شكل 2-6)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

متفاوت اند. (شكل 2-7) 
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(شكل 2-7)

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

دارد.
2–3-2  پدال چرخ

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

(شكل 2-8)

(شكل 2-8)

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

نكشيد. 
4–3–2 ماكو و ماسوره

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

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

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

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

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

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

پرشدِن صحيح ماسوره را نشان مي دهد.

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

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

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

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

(شكل2-9)

(شكل 2-9)

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

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

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

(شكل 2-10)
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(شكل 2-10)

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

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

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

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

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

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

(شكل 2-12)

(شكل 2-11)

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

 توجه!      
هنگاِم تعويض ســوزن چرخ خياطــي، حتماً كليد 

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

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

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

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

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

(شكل 2-13) 

شكل 2-13

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

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

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

ديگر از علل شكستن سوزن در چرخ است. 

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

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

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

است.

شكل 2-14

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

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

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

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

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

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

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

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

(شكل 2-15).

(شكل 2-15)

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

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

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

حركت نخ آزادتر يا كندتر مي شود.

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

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

قرارگيري كار پيش بر هنگام دوخت دقت كرد. 

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

شكل 2-16

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

(شكل 2-17)

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

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

شكل 2-18

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

روغن كاري كنيد.

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

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

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

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

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

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

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

 فعاليت عملي 1
دســتگاه چرخ خياطــي را طبق مراحــل زير براي 

دوخت آماده كنيد:
1– چرخ را روشن كنيد.

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

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

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

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

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

دوخت تزييني چرخ را، روي پارچه تمرين كنيد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپس  بدوزيد).

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

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

چيست؟

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

چرخ نصب و دوخت با پايه را امتحان كنيد.

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

نخ كشي و براي دوخت آماده كنيد.

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

چكيده

هنرجويــان در ايــن واحــد كار مطالب زيــر را فرا 
گرفتند:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7- وظيفــه ي كارپيــش بــررا در خياطــي توضيح 
دهيد.

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

(دو دليل كافي است)

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

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

روغن كاري و براي دوخت آماده كنيد. 



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

وسايل و تجهيزاترديف

ى 1
عمل

ت 
عالي

ف

ى 2
عمل

ت 
عالي

ف

ى 3
عمل

ت 
عالي

ف

ى 4
عمل

ت 
عالي

ف

ى 5
عمل

ت 
عالي

ف

ى 6
عمل

ت 
عالي

ف

ى 7
عمل

ت 
عالي

ف

ى 8
عمل

ت 
عالي

ف

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

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

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

بياموزند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(شكل 3-1)

شكل 3-1

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

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

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

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

قيچي كنيد. (شكل3-2)
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شكل 3-2

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

كنيد و كوك  بزنيد. (شكل 3-3)

شكل 3-3

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

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

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

كامًال مشخص نمي شود.

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

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

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

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

جمع مي كند. (شكل 3-4)

شكل 3-4

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

خياطي است. (شكل 3-5)

شكل 3-5

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

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

عبارت اند از:
1–3–3  درز ساده

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

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

شكل 3-6

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

مي شود.
الف) درز دوبله ي باز:

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

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

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

بكشيد. (شكل 3-7)

شكل 3-7

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

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

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

آن را چرخ كنيد (شكل 3-8).

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

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

شكل 3-9

ايــن نــوع دوخــت بيش تر در پوشــاك اســپرت 
كاربرددارد.

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

بهتري داشته باشد.
3–3–3  درز منحني

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

مي گيرد. (شكل 3-10)

شكل 3-10

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

كنيد. (شكل 3-11)

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

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

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

به كار مي رود (شكل 3-12).

شكل 3-12

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

يا پشت لباس در نظرگرفته شود.

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

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

شكل 3-13

4-3  انواع دوخت
1-4-3  دوخت دو درزه

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

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

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

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

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

درز را اتو كنيد. (شكل 3-14)  –5

شكل 3-14

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

چرخ خياطي تمرين كنيد. 

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

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

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

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

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

دوخت.

شكل 3-15

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

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

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

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

شكل 3-16

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

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

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

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

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

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

شكل 3-17

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

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

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

شد.
بــراي اندازه گيري دقيق جادكمه با توجه به مراحل 

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

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

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

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

(شكل 3-18)

شكل 3-18

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

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

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

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

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

بست (طبق شكل) بدوزيد. (شكل 3-19)

شكل 3-19

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

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

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

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

با ماشين را بدوزيد.

ج) دوخت دكمه به دو شكل:
پايه دار 1 -

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

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

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

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

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

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

پارچه متغير خواهد بود (شكل3-21).

شكل 3-21

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

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

بدون پايه را بدوزيد.

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

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

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

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

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

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

اندازه گيري تأثيري ندارد.

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

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

 كنيد (دو يا سه بار روي هم چرخ كنيد).

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

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

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

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

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

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

مي شود.

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

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

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

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

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

(شكل3-22)

شكل 3-22

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

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

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

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

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

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

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

سمت راست را با چرخ بدوزيد.

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

مي نامند.

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

(شكل3-23).

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

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

شكل 3-24

 فعاليت عملي 7
يك نمونه زيپ مخفي را بدوزيد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نكنيد. (شكل3-25)

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

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

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

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

را اتو بكشيد. (شكل3-26)

شكل 3-26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شكل 3-27

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

تا لباس قالب تن شود.

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

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

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

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

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

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

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

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

فرم و صاف شوند.(شكل 3-28).

شكل 3-28

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

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

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

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

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

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

خارج مي شود.

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

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

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

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

كف اتو با وسايل فلزي تماس نگيرد؟ 

چكيده

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

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

نخواهد شد.

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

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

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

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

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

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

آن ها را بدوزيد.



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

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

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

آشپزي از هر حادثه اي مصون بماند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 دوخت. (شكل 4-1)

شكل 4-1

 فعاليت عملي 1
با توجه به آموزش دوخت سرويس آشپزخانه نوار 

اريب راآماده كنيد.
2-2-4  الگوهاي شطرنجي

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

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

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

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

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

شكل 4-2

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

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

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

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

(شكل 4-3)

شكل 4-3

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

برش  بزنيد. 

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

يكديگر اتصال دهيد و بدوزيد.

دقت در دوخت،تنظيم درجات دوخت چرخ و استفاده 

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

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

دوخت را انجام دهيد (شكل 4-4).

شكل 4-4

ستا
ط را

خ

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

به مدل و اندازه قابل تغيير است.

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

 شكل  باشد بايد در نواردوزي گوشه ها دقت كنيد.

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

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

دوخت حدوداً 2سانتي متر،پارچه را برش بزنيد.

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

كنيد.

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

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

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

وصل كنيد و درزآن را تميزدوزي كنيد.

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

باال دوخته و كش از آن رد كنيد.

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

بزنيد و سپس بدوزيد.

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

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

شكل 4-5

1

3

7

8 65

2

4

سته
ى ب

و ال
د

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

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

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

استفاده كرد؟

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

چكيده

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

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

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

2- در انتقال الگوهاي شــطرنجي كدام گزينه مهم 
است؟

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

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

 آزمون پاياني عملي واحد كار چهارم

الگوي يك پيش بند رارسم كنيد، سپس برش بزنيد 

و بدوزيد.



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

و لباس نوزاد

متر

چرت
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فهرست تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز

فعاليت عملى وسايل و تجهيزاترديف
1

فعاليت عملى 
2

فعاليت عملى 
3

فعاليت عملى 
4

فعاليت عملى 
5

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

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

وبه كارگرفته ايد، استفاده كنيد. 

پس ســعي كنيد نهايت دقــت را درآموزش خود 
داشته باشيد.

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

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

زيادباشد.

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بينيد.
مقدار پارچه ى مورد نياز:   

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

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

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

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

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

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

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

يك چرت بزنيد. (شكل 5-1)

شكل 5-1

چرت

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

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

كنيد. (شكل 5-2)

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

(شكل 5-3)

شكل 5-3

قسمت جلو

قسمت پشت

2

2
سته

ى ب
دوال

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

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

شكل 5-4

جلو
ت 

سم
ق

2دوالى بسته 3

ت
 پش

سط
و

انى
يش
ط پ

وس

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

شكل 5-5

ت
 پش

سط
و

3دوالى بسته

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

رابه يكديگروصل  كنيد. (شكل 5-6)

شكل 5-6

3

3

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

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

12

3

4

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

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

شكل 5-8

6 تفاوت فاصله ى پشت و جلو را تا مى زنيم5

12

4

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

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

مطابق شكل آماده است. (شكل 5-9)

شكل 5-9

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

(شكل 10-5 و 5-11)

شكل 5-11

وشه
ه گ
ضاف

اضافه گوشها

شكل 5-10
تركى پارچه

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

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

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

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

برش بزنيدو بدوزيد.

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

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

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

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

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

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

(شكل 5-12)

شكل 5-12

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

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

شكل 5-13

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

(شكل 5-14)

شكل 5-14

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

برش دهيد.
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شكل 5-15

1

2

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

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

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

مقنعه وصل كنيد. (شكل 5-16)

شكل 5-16

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

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

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

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

شكل سه گوش 1 و2و3 به  دست  مي آيد.

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

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

(شكل5-17)

شكل 5-17

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

3-3-5 مدل شماره ى 3 

مدل شماره ى 3 مقنعه

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

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

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

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

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

دهيد.

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

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

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

اندازه هاي مورد نياز:
قد شلوار
دورباسن

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

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

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

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

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

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

صورت هالل نقطه ى 6 را به 3 وصل كنيد. 

شكل 5-18

ستا)
ط را

(خ

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

نقطه ى 9-6 انجام دهيد. (شكل 5-19)

ستا)
ط را

(خ

شكل 5-19

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

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

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

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

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

جدا از پارچه، برش بزنيد.
 روش دوخت

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

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

آموزش ديده، به روش درز دوبله ى خوابيده بدوزيد. 

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

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

ندوزيد.

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

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

پارچه ترسيم كنيد و برش بزنيد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(شكل 5-20)

9

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

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

1 است.

 فعاليت عملي 3
يك نمونه پيژاما را برش بزنيد و بدوزيد.
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متر

5–5 الگو و دوخت پيش بند غذاي كودك:
نيازها: پارچه ى حوله  اي يا كركي و نوار اريب نخي.

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

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

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

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

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

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

شكل 5-21

cm

cm cm

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

شكل 5-22
روش دوخت:

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

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

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

گردن، نواراضافي درنظر بگيريد.
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 فعاليت عملي 4
يك نمونه پيش بند را برش بزنيد و بدوزيد.

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

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

سانتي متر. 

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

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

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

شكل 5-23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دقت كنيد قسمت پشت بر روي جلو بسته مي شود. 

 فعاليت عملي 5
يــك نمونه زيرپوش با شــورت ســرهمي را برش 

بزنيد و بدوزيد. 

چكيده

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

در اين دوخت ها را به دست آوريد.

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

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

چادر در جلو را بايد تاكرد؟توضيح دهيد.

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

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

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



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

فعاليت عملى وسايل و تجهيزاترديف
1

فعاليت عملى 
2

فعاليت عملى 
3

فعاليت عملى 
4

فعاليت عملى 
5

فعاليت عملى 
6

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

هريك از آنها موجب افت كيفيت لباس خواهد شد. 

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

مي شود.

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

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

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

5-پاترون الگوي رسم شده را برش بزند.

 پيش آزمون واحد كار ششم

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

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

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

براى رســِم الگــوي دامن بــه اندازه هــاي زير نياز 
داريد:

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

  بيش تر بدانيد
چند راهنمايي براى اندازه گيري:

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

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

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

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

كنيد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دست آيد.

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

2-1 و 4-3 گونيا شود. 

دور كمر

قد دامن

بلندى باسن

دور باسن

3436384042444648اندازه
6266707478828692دور كمر
86909498102106110116دور باسن

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

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

 فعاليت عملي 1
در كالس انــدازه عرضى وطولى دوســتان خود را 

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

است. (شكل 6-1)
خط كمر

خط باسن

1

5

3

2

6

خط لبه ى دامن4

C.
F ى

جلو
ى 
كز
 مر

خط

C.
B 
ت
 پش

زى
رك
ط م

خ
شكل 6-1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



103

هنر در خانه جلد (2)
تهيه ى الگوهاى اساس

(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

3

4

16

14 13

10

19

17
17

7 7

ِ

ِ

C
.f

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
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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

2
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4

5
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7

8

9

10

1112 13

14 15
1617

18 19

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. 
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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.
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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 



136

هنر در خانه جلد (2)
كاربرد رنگ در لباس

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. 
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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.



159

هنر در خانه جلد (2)
روش اندازه گيرى و برش و دوخت چند نوع پرده ى ساده

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



178

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

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
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فعاليت عملى 2فعاليت عملى 1مشخصات 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 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. 
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 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 
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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
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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)
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شكل 3-8

روش  ديگر اضافه كردن با ژته داخل بافت اســت. 
نــخ را روي ميل بيندازيد و بافتن را ادامه دهيد. در رج 
بعد آن برگردان ژته را مثل يك دانه ي معمولي ببافيد. 

(شكل3-9) 

شكل 3-9

10-2-3 كور كردن دانه
كور كردن هم به دو طريق است:

به  حاشــيه  اگربخواهيــم  باقــالب:  كور كــردن  1 -
صــورت تور شــود،آن را  به صورت ســاده با قالب  هم 
مي توانيم كور كنيم. يــا مي  توان دو دانه را با هم يكي 
كرد و دانــه ي باقي مانده را با دانه ي بعدي يكي كنيم. 

(شكل3-10)

شكل 3-10  
كــور كردن با دو ميــل: دو دانه ببافيــد و دانه ي  2 -
دوم را بــه روي دانــه اوّل بيندازيد  و دانــه را ردكنيد. 
نكته ي مهم آن اســت كه در كوركردن هم، مانند كم 
 كردن، اگر بافت از زير است از زير كور شود و اگر از 
رواست از رو كور شود و يا دو دانه را با هم يكي كنيم 
و دانــه ي باقي مانده را با دانــه ي بعدي مي  بافيم و ادامه 
مي دهيم و به همين  ترتيب دانه ها همه كور مي شــوند. 

(شكل3-11) 

شكل 3-11



227

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

11-2-3 بافت جو دانه
اين مدل بافت به چند طريق شكل مي گيرد: 

يك دانــه از زير و يك دانــه از رو و در رديف  1 -
بعدي جابه جا مي كنيم.

دو دانــه از زير و دو دانــه از رو و در رديف بعد  2 -
جابه جا مي كنيم.

مي توانيم در مدل  هاي بــاال دو رديف تكرار كنيم 
بعد جابه جا  كنيم. 

3-3 كفِش كودك
بــا 54 دانه شــروع كنيد و بــا مدل همــه از زير به 

اندازه ي 3 تا 4 سانتي متر ببافيد. (شكل 3-12)

شكل 3-12

دانه ها را كور نكنيد و 10 تا 12 دانه وسط اين بافت را 
با رنگ ديگر و مدل ساده ببافيد در هر رديف يك دانه از 
هر طرف را با بافت وسط يكي كنيد تا روي پا بافته شود. 
(شكل 13-3) وقتي به اندازه ي مچ پا دانه باقي ماند، با 
مدل «همه از زير» به اندازه ي  ساق پا بلند يا كوتاه ببافيد.

(شكل 3-14)

شكل 3-13

شكل 3-14

«جلوي كفش» را مي توانيد بند و دكمه اضافه كنيد. 
در پايان پشت و زير كفش را بدوزيد. (شكل 3-15)

شكل 3-15
نكته ي مهم: تعداد دانه هاي ذكرشده براي كامواي 

متوسط پيش بيني شده است. 
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4-3 بافت جوراب
ايــن بافت با 54 يــا 56 دانه با كامواي متوســط به 
بلنديِ 4 ســانتي  متر با مدِل همه از رو بافته مي شود (در 
بافت به ضخامت كاموا توجه شــود) (شكل 16-3) يا 
همه از زير. با پيداكردن ســه  دانه  ي وسط بافت را بافتن 
را، با مدل ساده شروع كنيد و در هر رج به دانه هاي دو 
طرف دو دانه را يكي كنيد و  آن قدر ادامه دهيد (شكل 
17-3)  تــا دانه ها به اندازه ي دور مچ پا به دســت آيد. 
آن مقدار به  دســت آمده را با بافت همه از زير يا همه 
از رو ببافيد (شكل 18-3) و در پايان پشت و زير بافت 
را بدوزيــد. اگر بخواهيد مي توانيد روي جوراب طرح 

و نقشه هم بيندازيد. (شكل3-19)

شكل 3-17

شكل 3-16

شكل 3-18

شكل 3-19

 فعاليت عملي 2
يك جوراب يا روفرشــي براي خود، با استفاده از 
بافت جودانه و دو رنگ مناســب، ببافيد و روي آن را با 

دوخت هاي تزييني گلدوزي كنيد.

5-3 روش انتقال نقشه و طرح بر روي بافت
انتقالِ نقشه بر روي بافت  هاي با دو ميل هم يكي از 
زيباترين هنرهاست و همواره نقش و نگارهاي طبيعت 
در دل ايــن بافت  ها جــاي دارد و خود گوياي هنر زن 
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ايراني است. 
در اين روش در ابتدا از نقشــه هاي كوچك و ساده 
اســتفاده كنيد، در متــن بافت عالوه بر نقشــه مي توان 
هنــر گلدوزيِ شــماره دوزي را به  كاربــرد و روي آن 

نقشه هاي زيبا آفريد .(شكل 3-20)

شكل 3-20

 بيش تر بدانيد
روش سر انداختن بافت گرد

بافــت گــرد (اين بافت بــا ميل هاى كوتاه دو ســر 
نوك تيز با ســه ميل، چهار ميل، پنــج ميل و ميل گرد 
بافته مى شود) در هر ميل  به  تعداد مساوي دانه بيندازيد. 
ســپس بافتن را شروع كنيد. فقط دانه ي آخر هر ميل را 
در هــر بافت تغيير دهيد تا آن قســمت باز و شــل بافته 

نشود . با اين روش مي توان جوراب و دستكش و حتي 
لباس تهيه كرد. پنج ميل بافي يكي از بافت هاي ســنتي 
زنان روستايي ماست كه با طرح و نقش هاي بسيار زيبا 

به اين بافت جلوه ي خاصي مي دهند. (شكل3-21)

شكل 3-21
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6-3 توصيه  هاي الزم در بافتني
هنگام بافتن سر كاموا را از درون كالف در بياوريد  1 .

و  شروع به بافتن كنيد.
. 2 در حين بافتن ســعي كنيد بافت كامل به يك ميل 

منتقل شود، بعد بافت را كنار بگذاريد.
. 3 با بافت دو ميل مي توانيد اســباب بازي (عروسك 

،حيوان ،…) تهيه كنيد. 
براي انتقال نقشه سعي كنيد كامواها از يك جنس  4 .

باشند.
از بافــت ژور مي توانيد روســري، شــال، ســاك،  5 .

حاشيه،… تهيه كنيد. 
در بافــِت بــا دو ميل ســعي كنيد اولين دانــه بافته  6 .

نشود.
در انتقــاِل نقشــه در بافت مي توانيــد از طرح هاي  7 .

شماره دوزي استفاده كنيد. 
براي زيباتر شــدن بافت در حاشــيه و زمينه از هنر  8 .

گلدوزي نيز مي توانيد استفاده كنيد . 
براي دوخِت بافتني ســعي كنيد  از كامواي رنگ  9 .

زمينه استفاده كنيد.
 

چكيده

بافت زير و رو (ســاده) اولين بافت در بافتني است 
كه با آن مي توان مدل هاي زيادي را ارائه داد. 

وســايل و ابزار كار در بافتني عبارت اند از كاموا، 
ميل، متر، طرح و سوزن.

كاموا در هنر بافتني نقش بسيار مهمي دارد و انواع 
آن عبارت اند از پشــمي، پنبه اي، مصنوعي و ابريشمي. 
نكته ي مهم در كامواي پشمي اين است كه سعي كنيد 
هنگام بافت شــل بافته شــود زيرا مدل بافته شــده بهتر 

نمايان مي شود. 
ميل هاي بافتني از شماره ي 10 تا 12 با جنس تفلون، 

پالستيك و فلزهاي سبك در بازار يافت مي شود.
براي شروع بافت بايد ميل مناسب با ضخامت كاموا 

را انتخاب كرد. 
در چهــار ميل بافي بايد توجه كرد كه ميل  ها كوتاه  

نوك تيز و به يك اندازه باشند. 
در گــرد بافي (پنج ميل بافي) تعــداد دانه ها بايد به 

طور مساوي ميانِ ميل  ها تقسيم شوند. 
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 آزمون پاياني نظري واحد كار سوم

1- كــدام يك از وســايل زيــر در بافتنــي به كار 
مي رود؟

ب) پارچه الف)كاموا 
د) الف و ج  ج) دو ميل 

2- كامــواي ……. از نــخ پيلــه ابريشــم تهيــه 
مي شود.

انواع ميل  هاي بافتني از شماره ……. است. 
ب) 10-1 الف) 7-1 
د) 14-1  ج) 12-1 

3- جهت بافت محكم در مچ ، آستين و لبه جوراب 
از ……. .

ب) كامواي يك ال الف) كامواي دوال 
د) سه ال  ج) كامواي نخ 

4- در راهنمــاي جدول عاليم اشــكال بافت زير،  
رو،  ژته كدام  اند؟

الف ـ 
ب ـ 
ج ـ 
د ـ 

 آزمون پاياني عملي واحد كار سوم

1- از طرح هاي داده شده نمونه اي را ببافيد.
2- روش كم يا زياد كردن بافت را انجام دهيد.

3- مراحل بافت يك جوراب را انجام دهيد.



واحد كار چهارم
وسايل و اصول اوليه ى قالب بافى
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فعاليت عملى 2فعاليت عملى 1مشخصات فنىتجهيزاترديف
××فوالدىانواع سوزن1
××فلزى نوع مرغويبقالب2
××ازجنس كتان يا ابريشمنخ قالب بافى3
××از نوع ظريفكاموا4

فهرست تجهيزات و وسايل مورد نياز
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مقدمه
هنر قــالب بافي يكي از هنرهــاي ظريف وزيبايي 
اســت كه زنــان و دختران هنرمند ايرانــي مي توانند با 

وسايل اندكي نمونه هاي زيبا و جذابي  ارائه دهند. 
از ايــن رو بافت انواع روميزي ها و وســايل تزييني 
مي توانند در آراســتِن منزل نقش بســيار مهمي داشــته 

باشند. 

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

وسايل مورد نياز در قالب بافي را نام ببرد. 1 .
اصول بافت با قالب را شرح دهد. 2 .

نمونه اي از بافت  هاي چهارگوش و گرد را ببافد.. 3

 پيش آزمون واحد كار هشتم
1. مهم ترين وسيله در قالب بافي كدام است.

د) قيچي  ج) قالب  ب) سوزن  الف) نخ 
2. اولين بافت در هنر قالب بافي …… است. 

د) الف و ج  ج) پايه بلند  ب) زنجيره   الف) پايه كوتاه 
3. براي بافت رو ميزي از …… و ……. در قالب بافي استفاده مي كنند. 

د ) طرح / نخ مناسب ج) طرح / قالب  ب) كاموا / قالب   الف) نخ / كاموا 
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1-4 وسايل اوليه قالب بافي
1-1-4 قالب

قالب يكي از مهم ترين وســايل در هنر قالب بافي 
اســت كه با شــماره هاي مختلف در بــازار به صورت 

پالستيكي و فلزي عرضه  مي شود. 

 توجه!
انتهاي قالب هــاي خود را مي  توانيد بــا مرواريد، 

تسبيح يا هر مهره كشيده مي  توانيد تزيين كنيد.

2-1-4 نخ
نــخ نيــز در قالب  بافي نقش بســيار مهمــي دارد و 
مي توان در بازار نخ هاي فراواني براي بافت، پيدا كرد، 

مانند نخ ابريشمي و نخ كتان (عمامه نخي) 

خصوصيات نخ
نخ در قالب بافي براي بافت تور و رو ميزي بايد،

الف) محكم باشد. 
ب) شفاف باشد و ظريف با رنگ روشن. كامواي 
متوســط هم براي بافت وســايل تزييني به كار مي رود. 

مانند كوسن و دستگيره ي آشپزخانه و… . 
2-4 اصول اوليه  ي قالب  بافي 

دانه ي اّول: با انگشت حلقه اي از نخ درست كنيد و 
مانند شكل داده شده شروع به بافت كنيد. 

شكل 4-1

1-2-4 دانه ي اّول زنجيره
نخ را به دور انگشت اشاره بپيچيد. بعد تكه  ي آزاد 
نخ را حلقه كنيد و  با انگشــت شست و انگشِت مياني 
حلقه را نگه داريد. قالب را داخل حلقه كنيد، از نخي 
كه به انگشــت اشــاره متصل اســت يك دانه از حلقه 
بيرون بياوريد و به همين ترتيب زنجيره بافته مي  شــود. 
ســعي كنيد گيره ي قالب به سمت صورت شما باشد. 

(شكل 4-1)
2-2-4 پايه ي كوتاه

بعد از اين كه زنجيره بافته شد قالب را داخل زنجيره 
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مي  بريــم و  يك دانــه را بيرون مي آوريــم، آن گاه نخ 
گرفته  ي دو دانه را يكي مي كنيم. (شكل4-2)

شكل 4-2

3-2-4 پايه ي بلند (يكي)
دور قالب نخ گرفته قالب را داخل زنجيره مي كنيم 
و يك نخ بيرون مي آوريم. سه دانه تشكيل مي شود كه 
باز دور قالب نخ گرفته از دو دانه  ي اّول دوباره به دور 

قالب نخ گرفته دو دانه بعد را مي بافيم. (شكل4-3)

شكل 4-3

4-2-4 پايه ي دوتايي
مانند پايه بلند (يكي) اســت بــا اين تفاوت كه دور 
قالب دوبار نــخ مي گيريم و دوتا دوتا پايه را در ســه 

مرحله مي بافيم. (شكل4-4) 

شكل 4-4

3-4 بافت به صورت چهار گوش 
نــخ را حلقه مي  كنيم و با يــك پايه  ي  كوتاه داخل 
حلقه  ي اّول را مي بنديم. بعد، ســه زنجير اولين  پايه را 
مي  زنيم و  كنار آن دو پايه ي ديگر را هم مي بافيم. بعد 
دو زنجيره، دوباره پايه هاي ســه  تايي را تكرار مي كنيم 
تا 4 مثلث تشــكيل شــود. در پايان دو زنجيره مي  زنيم 
و بــه پايه  ي اوّل متصل مي كنيم . از اين شــيوه  ي بافت 
مي تــوان كادرهاي كوچــك با طرح هــاي مختلف، 
براي تهيه  ي روتختــي، روميزي، كيف پول و تورهاي 

قالب بافي و…… استفاده كرد. (شكل 4-5)

شكل 4-5
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1-3-4 كادر بافي
بعد از بافت زنجير، در شــروع كار براي پايه  ي بلند 
سه زنجيره مي  زنيم. بعد از دو فاصله (دو زنجيره) يك 
پايه و دو زنجيره را تكرار مي كنيم. به اين ترتيب آخر 
كادر بافته مي شــود. اگر بخواهيــم در كادر بافي و در 
حاشــيه نقش انداخته شود در يك كادر دو دانه پايه  ي 
داخــل كادر را مي بافيم و كادر پر مي شــود و نقش و 
طرح دل  خواه را با اين شــيوه بــه بافت منتقل مي كنيم. 
از اين نوع بافت براي تهيه  ي، پرده، روميزي، روتختي، 

كوسن و كيف استفاده مي  كنند. (شكل 4-6)

شكل 4-6

فعاليت عملي 1
با استفاده از كاموا يا نخ هاي رنگي (زرد، صورتي، 
قرمز و ســبز) تعدادي تك گل و تــك برگ ببافيد و 
براي تزيين وسايل زينتي(كيف، جعبه، كيسه) خود، از 

آن ها  استفاده كنيد.

4-4 بافت به صورت ِگرد در قالب بافي 
 نــخ را حلقــه مي  كنيم و  يك دانــه از حلقه بيرون 
مي آوريــم و درون آن حلقه ي ايجاد شــده را با پايه  ي 
كوتاه يا بلند مي بافيم تا كامالً پر شــود. راه ديگر اين كه 
زنجير مي  زنيــم و زنجير اّول را به آخر متصل مي كنيم 
و داخــل آن را با پايه ي بلند پــر مي كنيم. از اين روش 
براي بافت تورهاي گرد، ليف، كيف، دســتگيره و به 
طور كلي براي بافتن وسايل تزييني… در منزل استفاده 

مي شود. (شكل 4-7)

شكل 4-7

5-4 توصيه  هاي الزم در قالب  بافي 
در هنــر قالب بافي، از بافتــن طرح هاي كوچك و  1 -
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اتصال آن ها به هم مي توانيد مدل  هاي بســيار زيبا، مانند 
روميزي، روتختي وكوسن… ببافيد 

با اتصــال پارچــه و كادر كوچــك از قالب بافي  2 -
مي توانيد روميزي ببافيد و زمينه ي پارچه را گلدوزي يا 

شماره دوزي يا تكه دوزي كنيد.
در قالب بافي از نخ و قالب مناسب استفاده كنيد.  3 -

تورهاي قالب بافي را مي توانيد با ژالتين و نشاســته  4 -
آهار بزنيد.

از تركيــب نخ هاي عما مــه اي رنگي و نخ ســفيد  5 -
مي توانيد روميزي هاي بسيار زيبا ببافيد 

نمونــه  ي بافت قالب بافي را از پشــت اتو كنيد. در  6 -
غير اين صورت زيبايي بافت از بين مي رود. 

  

 فعاليت عملي 2
بــا كامواهــاي رنگــي اضافي با قــالب به صورت 

گردباف با سر نوشابه يك زير قابلمه اي زيبا ببافيد.

چكيده

بافت هــاي زنجيــره اي پايه كوتــاه و  پايــه بلند از 
بافت هــاي اّوليّه ي اين هنر اســت كه شــالوده ي تمام 

بافت ها و مدل  هاي قالب بافي است.
 از قالب هاي فلزي و پالستيكي براي بافتن مي توان 
اســتفاده كرد. نخ ها بايد از شــفافيت و استحكام الزم 

برخوردار باشند.
براي انتقال طرح و نقشه در قالب بافي بايد به تعداد 

شماره هاي كادر توجه شود.
با استفاده از كامواهاي رنگي مي توان وسايل بسيار 
زيبا و جالب براي تزيين اتاق كودك و آشــپزخانه… 

تهيه كرد.
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 آزمون پاياني نظري واحد كار چهارم
1- قالب در بازار به صورت …… یافت مي شود.

ب( پالستیکي الف( کائوچویي 
د( فلزي ج( ب، د 

2- خصوصیات نخ در قالب بافي چگونه باشد ؟
ج( نایلوني الف( نازك 

د( محکم و شفاف  ب( سفید 
3- در بافت پایه ي دوتایي به دو قالب چند بار نخ 

مي گیریم و در چند مرحله بافته مي شود؟ 
الف( سه بار در دو مرحله
ب( دو بار در سه مرحله 
ج( یك بار در سه مرحله

د( سه بار در سه مرحله 
4- در بافت چهارگوش بعد از بافت حلقه شــروع 

بافت با ……. بافته مي شود. 
الف( یك پایه  ي بلند

ب( یك پایه  ي کوتاه 
ج( سه زنجیره

د( یك پایه  ي دوتایي

 آزمون پاياني عملي واحد كار چهارم
1- از طرح هاي داده شده کوسن، پرده و دستگیره  ي 

آشپزخانه در دو مدل و پیش بند در یك مدل ببافید. 
2- از ســه نمونــه بافت تــور )رومیــزي ( یکي را 

ببافید. 
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بافت نمونه تور (روميزي) 
با نمونه هاي اّوليّه ي زنجيره، پايه  ي كوتاه و پايه  ي بلنِد مدل هاي زير را ببافيد:

پايه  ي يكي پايه  ي دوتايي  پايه  ي كوتاه  زنجيره 
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 پاسخ نامه هاي پيش آزمون (بخش اول)

 واحد كار اول 
1- توضيح مربوط به قيچي زيكزاك در محتواي كتاب

2- هر سه مورد
3- پ

4- توضيح مربوط به نخ كوك
5- رولت ، كاربن ، گچ خياطي (مِل)

6- سانتي متر ، خط كش ، گونيا ، پيستوله و خط كش موازنه
 واحدكار دوم

سؤاالت 1 و 2 به صورت عملي است.
–3 الف

–4 توضيح مربوط به نكات ايمني

–5 بايد نخ ماسوره و روي چرخ از يك جنس باشد.

–6 دوخت زيگزاگ مثل دوخت سجاف يقه در وسط كار است.

–7 سوزن هاي شماره ي 10 و 11

 واحدكار سوم
1- درز ســاده ، درز دوبله ي باز ، درز دوبله ي خوابيده ، درز منحني ، درز مغزي دار و مغزي دار برجســته، درز 

شكسته ، دوخت دو درزه
2- نيم تا يك سانت بلندتر از طول زيپ باشد.

3- بايد پايه ايجاد نمود.
4- از كاغذ استفاده نمود.

5- به سمت خط مركزي جلو
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 واحدكار چهارم
1- 45 درجه

2- محتواي مربوط به الگوي شطرنجي
3- رسم الگوي پيش بند

4- براثر طبخ ابر سريع بو مي  گيرد و خراب مي شود.  
 واحدكار پنجم

1- محتواي مربوط به آموزش برش چادر
2- محتواي مربوط به برش و دوخت مقنعه

3- برش و دوخت مربوط به پيژاما
4- برش شورت سرهمي نوزاد

 واحد كار ششم
1- دور كمر ، دورباسن و قددامن

2- 4 سانتي متر
3- 4/5 سانتي متر

c.f -4
 واحد كار هفتم

1- قد لباس ، قدآستين و طول باالتنه
2- راستا

3- چين كش
4- محتواي تطبيق اندازه با الگو

 واحد كار هشتم
1- زردنارنجي ، قرمزنارنجي ، قرمز بنفش و آبي بنفش

2- قرمز ، زرد و آبي
3- رنگ هاي روبه روي هم در چرخه ي رنگ را مي نامند.
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4- اثر نور ، نوع اندام
5- محتواي مربوط به تأثير خطوط

6- محتواي مربوط به طرح هاي پارچه
 واحد كار نهم

1- پنبه، كتان و كنف
2- طال ، نقره و پنبه ي نسوز

3- سه روش: ميكروسكوپ ، سوزاندن و شيميايي
4- استون

5- الكل طبي
 واحد كار دهم

1- فلزي معمولي ، گرد ، كشويي و تزييني
2- 5 سانتي متر

3- توضيح محتوا قيد گردد.
4- 20-15 سانتي متر

5- دو نخه ، سه نخه و چهار نخه
6- پرده را صاف نگه مي دارد.

 پاسخ  نامه هاي آزمون هاي پاياني نظري (بخش اول)

 واحد كار اول 
1- جهت برش پارچه هايي است كه هنگام برش سريع ريش مي شوند و هم چنين تميز كردن جادرزها در دوخت 

است.
2- خط كش موازنه

3- متر ، مداد
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4- قیچي برش پارچه هاي ضخیم
5- شکافتن درز ،بازکردن جادکمه

6- پیستوله
7- پشمي و ابریشمي

8- وســط این خط کش یك درجه ي متحرك تعبیه شده و کاربرد آن در اندازه گیري و قرینه کردن ساسون ها ، 
خط راه و جادکمه است.

9- متر،  خط کش، گونیا، پیستوله و خط کش موازنه
 واحدکار دوم

1- باید هم جنس و داراي یك ضخامت باشند.
2- براي تنظیم سرعت دوخت استفاده مي شود.

3- ماکو را در دســت چپ نگه دارید و ماســوره را در حالي، که نخ آن در جهت عقربه هاي ســاعت قرار دارد، 
در ماکو جا بزنید. سپس نخ را برخالف جهت عقربه ي ساعت به سمت شیار روي ماکو بکشید، به طوري که نخ در 
داخل شیار ماکو و زیرفنر قرار گیرد. حال اگر انتهاي نخ را بکشید ماسوره در درون ماکو در جهت عقربه ي ساعت 

)در جهت فلش( خواهد چرخید.
4- سوزن چرخ را در باالترین وضعیت قرار دهید. ماسوره ي پرشده را نیز در ماکو قرار دهید. ضامن فنري شکل 
ماکو را با انگشــت اشاره ي دست نگه دارید و ماکو را در جاماکو قرار دهید. قرار گرفتن ماکو در جاي اصلي خود 

با صداي تق همراه است.
5- دو مورد از هشت مورد قید شده در واحد کار 2 را ذکر نمایید.

6- الف
7- به حرکت درآوردن پارچه در زیر پایه ي چرخ است.

8- دو مورد از هفت مورد قید شده در واحد کار 2 را ذکر نمایید.
9- دو مورد از هشت مورد قید شده در واحد کار 2 را ذکر نمایید.
10- دو مورد از پنج مورد قید شده در واحد کار 2 را ذکر نمایید.
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 واحدکار سوم
1- در مواقعي که به دوخت دست محکم نیازمند باشید از این دوخت استفاده مي شود.

2- پارچه ي حریر
3- با کشــیدن صابون خشــك به کف اتو یا داغ کردن اتو و یا پاك کردن آن با یك دستمال خشك، کف اتو 
پاك مي شــود. براي پاك کردن نایلون از کف اتو مي توانید اتو را به برق وصل کنید. با گرم شــدن تدریجي اتو، 

نایلون شروع به نرم شدن مي کند. آن گاه با کاردك چوبي مي توان نایلون را پاك نمود.
4- سه مورد از پنج مورد قید شده درواحد کار 3 را ذکر نمایید.

5- دو نوع درز دوبله ي باز و خوابیده
 واحدکار چهارم

1- 45 درجه
2- ج

 واحدکار پنجم
1- درقسمت پشت، به همان حالت که ایستاده اید، سر به پایین قرار گیرد. فاصله ي ترکي تا زمین را با متر اندازه 

بزنید و 2 تا 3 سانتي متر جهت چرخ کاري اضافه درنظر بگیرید و آن را یادداشت کنید.
2- جلو ي چادر را دوال اندازه بزنید و پشــت را هم اندازه بزنید. تفاوت دو اندازه مقداري اســت که باید از لبه ي 

چادر در جلو تاشود.
 واحد کار ششم

1- الف
2- نصف مي کنیم.

3- الف
4- 5/5 سانتي متر

5- قد  آستین، طول کادر و عرض کادر، دوربازوي اضافه شده است.
6- 4/5 سانتي متر

7- در یك دوم خط شانه یك دهم نصف دورسینه را براي پنس سرشانه عالمت بزنید و پنس سرشانه را رسم کنید.
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c.f -8
9- روش كنترل كمر در قسمت روش كنترل ها را ذكر نماييد.

10- چهارسانتي متر
11- بايد در كمر، يك سانتي متر و در سينه، به اندازه ي يك دوم اندازه اي كه از حلقه پايين آمده ايد بيرون برويد 

و آن را گشاد نماييد.
 واحد كار هفتم

1- از وسط سرشانه خط عمودي به خط كمر وصل كنيد. سپس اين خط را بچينيد و به اندازه ي مورد نياز اضافه 
كنند تا اندازه ي الزم به دست آيد.

2- چنان چه الگو روي راستاي پارچه قرار نگيرد لباس بدفرم مي شود و قابل استفاده نخواهد شد.
3- بله

4- به تيتر مربوط به روش كپي برداري مراجعه شود.
- -5

 -6
  -----   -7

8- فاصله ي نقطه ي زير حلقه ي آستين در قسمت درز پهلوي الگو و خط كمر را نصف و خطي به موازات خط 
ســينه يا كمر رســم كنيد. سپس اين خط را بچينيد و به اندازه ي الزم در فاصله ي خط چيده شده اضافه كنيد و روي 

كاغذ بچسبانيد. همين كار را در قسمت پشت الگو نيز انجام دهيد.
 واحد كار هشتم

1-محاسن اندام را دل نشين تر و معايب آن را تا حدامكان پوشيده نمود.
2- رنگ هاي اوليه زرد ، قرمز و آبي و رنگ هاي ثانوي نارنجي ، بنفش و سبز

3- از مخلوط كردن هر رنگي با رنگ هم جوارش رنگ هاي ميانه به دست مي آيد.
4- به رنگ هاي سرد و گرم مراجعه شود.

5- ايجاد درخشندگي مي كنند و شدت رنگي يكديگر را زياد مي كنند.
6- اثر نور ، سطح بافت پارچه ، ميزان سن ، نوع اندام ، رنگ پوست و مو و موقعيت و فصل
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7- به تأثير خطوط ، جنس و نقش پارچه هاي مختلف بر روي اندام مراجعه شود.
 واحد كار نهم

1-الياف جمع ليف است . ليف رشته اي است نازك با طول كافي، كه انعطاف پذير است و استحكام و ارتجاع 
الزم را براي عمليات ريسندگي و بافندگي دارد.

2- سه دسته ، گياهي ، حيواني و معدني
3- به اليافي اطالق مي شود كه به خودي خود در طبيعت وجود ندارند و با استفاده از مواد خام اوليه يا ساير مواد 

شيميايي و با به كاربردن روش هاي صنعتي تهيه مي شوند.
4- دماي منا سب براي پارچه هاي الياف مصنوعي

5- عالمت دماي مناسب پارچه هاي پشمي
6- نمناك

7- پنبه
8- به تيتر مربوط به قبل از لكه گيري (به نكات زير توجه كنيد) مراجعه شود.

9- چربي ها ، صمغ ها و لعاب يا الك ها را به آساني در خود حل مي كند.
 واحد كار دهم

1- 5 سانتي متر
2- مراجعه شود به كاربرد پرده در زندگي

3- نوار دو نخ تا 4 نخ ، نوار پرده پليسه ، النه زنبوري و …
4- پرده را صاف و كشيده نگه مي دارد.

5- 2/5 تا سه برابر
6- پرده سنگين است. اگر از بست اضافي استفاده نشود امكان دارد ميل پرده از محل خودكنده شود.
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 منابع
كتاب هاي چهارساله ي نظام قديم رشته ي خياطي 1 .

الياف نساجي، رشته ي طراحي و دوخت 2 .
روش طراحي بافت پارچه ، صمد نعمت اللهي 3 .

CURTAINS DESIGN AND MAKE CURTAINS . 4 HEATHERLUKE

Times aving sewin Minnetonku. 5 ,Minnesota

Sewing For �e Home Minnetonku. 6 ,Minnesota

�e PRACTICALENCYCLOPE  DIA OF SEWING DOROTHY  . 7 WOOD

Learntosew All �e Leennigues you need for sewing basic . 8 Projects

 پاسخ نامه هاي پيش آزمون (بخش دوم)

 واحد كار اول
د   -1
ج  -2
د  -3

كاربن  -4
گره فرانسوي   -5

 واحد كار دوم
د   -1

هندسي   -2
پارچه  -3
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4- رنگ ها   -4

 واحد كار سوم
ب  -1

2-  الف
ميل و كاموا  -3

4-  نمدي

 واحد كار چهارم
ج  -1
2-  ب
3-  د

 پاسخ  نامه هاي آزمون هاي پاياني نظري (بخش دوم)

 واحد كار اول
الف   -1
ب  -2

الف   -3
ج  -4

الف- ب   -5

 واحد كار دوم
د  -1
2-  د

3-  الف
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4-  لندره دوزي و خاتمي دوزي 
رنگارنگي   -5

پنبه اي  -6

 واحد كار سوم
د   -1

2-  ابريشمي 
ج  -3

الف   -4
ج    -5

 واحد كار چهارم
ج   -1
2-  د 
3-  ب
ج  -4
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