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سخنی با هنرجویان عزیز

شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار،
ما را بر آن داشت تا برنامههاي درسي و محتواي كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات
پايههاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و
برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي باز طراحي و تأليف كنيم.
مهمترين تغيير در كتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است .شايستگي ،توانايي
انجام كار واقعي بطور استاندارد و درست تعريف شده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و
نگرش ميشود .در رشته تحصيلي  -حرفه اي شما ،چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:
 .1شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي ترسیم الگوهای لباس بچه گانه
 .2شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
 .3شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
 .4شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي
و با مشاركت متخصصان برنامه ريزي درسي فني و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه
اسناد برنامه درسي رشتههاي شاخه فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و
راهنماي تأليف كتابهاي درسي هر رشته است.
اين كتاب دومين كتاب كارگاهي است كه ويژه رشته «طراحی و دوخت» تأليف شده است
و شما در طول دو سال تحصيلي پيش رو چهار كتاب كارگاهي و با شايستگيهاي متفاوت
را آموزش خواهيد ديد .كسب شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت در شغل و حرفه براي
آينده بسيار ضروري است .هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيهاي آموزش داده شده
در اين كتاب را كسب و در فرايند ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب درسي «طراحی و دوخت لباس بچه گانه» شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي
يك يا چند واحد يادگيري است و هر واحد يادگيري از چند مرحله كاري تشكيل شده است.

شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان ميتوانيد شايستگيهاي مربوط به آن را
كسب نماييد .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور
مي نمايد و نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12مي باشد.
همچنين عالوه بر كتاب درسي شما امكان استفاده از ساير اجزاء بسته آموزشي كه براي شما
طراحي و تأليف شده است ،وجود دارد .يكي از اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو
مي باشد كه براي انجام فعاليتهاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده نماييد .كتاب همراه
خود را مي توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .اجزاي بسته آموزشي
ديگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است كه با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني
 www.tvoccd.medu.irميتوانيد از عناوين آن مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق
حرفهاي ،حفاظت از محيط زيست و شايستگيهاي يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات
و ارتباطات همراه با شايستگيهاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده
است .شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين شايستگيها را در كنار شايستگيهاي فني
آموزش ببينيد ،تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليتهاي يادگيري به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيههاي هنرآموز
محترمتان را در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب آمده است ،در انجام كارها جدي بگيريد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري
در جهت سربلندي و استقالل كشور و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثري شايسته
جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش

سخني با هنرآموزان گرامي

در راســتاي تحقــق اهــداف ســند تحــول بنياديــن آمــوزش و پــرورش و برنامــه درســي ملــي جمهــوري

اســامي ايــران و نيازهــاي متغيــر دنيــاي كار و مشــاغل ،برنامه درســي رشــته «طراحــی و دوخــت» طراحي
و بــر اســاس آن محتــواي آموزشــي نيــز تأليــف گرديــد .كتــاب حاضــر از مجموعــه كتاب هــاي كارگاهــي
مــي باشــد كــه بــراي ســال یازدهــم تدويــن و تأليــف گرديــده اســت ايــن كتــاب داراي  5پودمــان اســت
كــه هــر پودمــان از يــك يــا چنــد واحــد يادگيــري تشــكيل شــده اســت .همچنيــن ارزشــيابي مبتنــي بــر

شايســتگي از ويژگي هــاي ايــن كتــاب مي باشــد كــه در پايــان هــر پودمــان شــيوه ارزشــيابي آورده شــده

اســت .هنرآمــوزان گرامــي مي بايســت بــراي هــر پودمــان يــك نمــره در ســامانه ثبــت نمــرات بــراي هــر

هنرجــو ثبــت كننــد .نمــره قبولــي در هــر پودمــان حداقــل  12مي باشــد و نمــره هــر پودمــان از دو بخــش
تشــکيل مي گــردد كــه شــامل ارزشــيابي پايانــي در هــر پودمــان و ارزشــيابي مســتمر بــراي هريــك

از پودمان هــا اســت .از ويژگي هــاي ديگــر ايــن كتــاب طراحــي فعاليت هــاي يادگيــري ســاخت يافته

در ارتبــاط بــا شايســتگي هاي فنــي و غيرفنــي از جملــه مديريــت منابــع ،اخــاق حرفــه اي و مباحــث
زيســت محيطــي اســت .ايــن كتــاب جزئــي از بســتۀ آموزشــي تــدارك ديــده شــده بــراي هنرجويــان

اســت كــه الزم اســت از ســاير اجــزاء بســتة آموزشــي ماننــد كتــاب همــراه هنرجــو ،نرم افــزار و فيلــم
آموزشــي در فراينــد يادگيــري اســتفاده شــود .كتــاب همــراه هنرجــو در هنــگام يادگيــري ،ارزشــيابي و

انجــام كار واقعــي مــورد اســتفاده قــرار مي گيــرد .شــما می توانیــد بــرای آشــنایی بیشــتر بــا اجــزای

بســته یادگیــری ،روش هــای تدریــس کتــاب ،شــیوه ارزشــیابی مبتنــی بــر شایســتگی ،مشــکالت رایــج
در یادگیــری محتــوای کتــاب ،بودجه بنــدی زمانــی ،نــکات آموزشــی شایســتگی های غیرفنــی ،آمــوزش

ایمنــی و بهداشــت و دریافــت راهنمــا و پاســخ فعالیت هــای یادگیــری و تمرین هــا بــه کتــاب راهنمــای
هنرآمــوز ایــن درس مراجعــه کنیــد.

كتاب شامل پودمان هاي ذيل است:

پودمان اول با عنوان «دستیار طراحی لباس (دوخت و ترسیم)»

که ابتدا کسب مهارت طراحی پز و فیگور اندام ،یادگیری شکل گیری خطوط مدل های پیراهن ،یادگیری انواع

مدل های پیراهن ،کسب مهارت طراحی خطوط شکل دهنده پیراهن ،فراگیری نحوه ترسیم فنی پیراهن بر اساس
ویژگی های آن.

پودمان دوم با عنوان «بچه گانه و دخترانه دوز»

معرفی و طبقه بندی انواع پارچه لباس کودک و انتخاب آنها بر اساس (رنگ ،طرح ،نقش ،جنس و سن

کودک) ،چیدمان الگو روی پارچه و برش آن و انتقال الگوی لباس کودک روی آن ،مهارت دوخت

قسمت های مختلف لباس های کودک مانند (دامن ،پیراهن کودک ،سربند ،کاله ،پیش بند ،شلوار).
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

پودمان 1

دستیاری طراحی لباس

واحد یادگیری1

طراحی پیراهن

آیا تاکنون به وظایف الگوساز پیراهن زنانه توجه کرده اید؟
برای کسب مهارت پز و فیگور اندام چه نکات اصلی را در طراحی باید رعایت کرد؟
خطوط اصلی به کار رفته در طراحی پیراهن کدام خطوط است؟
در طراحی انواع پیراهن زنانه به چه شاخصه هایی باید توجه کرد؟
قسمت های مختلف یک پیراهن زنانه مانند یقه و آستین چگونه طراحی می شود؟
ترسیم فنی یک مدل پیراهن چه تأثیری بر طراحی آن می گذارد؟

استاندارد عملکرد
طراحی پیراهن با استفاده از آناتومی اندام (مانکن) ،رعایت نسبت های طولی و عرضی اندام نسبت به سر و
شکل گیری خطوط لباس با توجه به نمایش حجم و حرکات

2
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نمایش تناسبات اندام را با سطوح سادۀ هندسی فرا گرفته اید.
تمرین فیگور و پزهای مختلف و ترسیم حرکات عضالنی اندام را با استفاده از مانکن های مختلف انجام
دهید.
اکنون دانستید که با فراگرفتن چند فیگور ساده می توان با تغییرات حرکت دست ها و پاها ،فیگورها و پزهای
جدیدی را طراحی کرد .فیگورهای قابل استفاده در طراحی لباس ،فیگورهایی است که به صورت ایستاده اند و
حرکت های ساده و چرخش های مناسب نمایش لباس را شامل می شوند.
تعادل و زیبایی حرکات فیگور که مناسب با طراحی پیراهن باشد را مورد توجه قرار دهید.
3

فعالیت
عملی

4

چهره و موی این فیگور را مجددا ً و با اندازه ای متفاوت طراحی کنید.
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ترسیم دکمه خور یک ردیف
در طراحی دکمه خور یک ردیف باید به این نکات
توجه کرد:
ـ دکمه و جادکمه روی خط مرکزی جلو قرار می گیرد.
ـ لبۀ دکمه خور لباس در دو طرف خط مرکزی جلو
به یک فاصله قرار می گیرد.
ـ فاصلۀ بین دکمه ها به طور مساوی تعیین می شود.

ترسیم دکمه خور دو ردیف
در طراحی دکمه خور دو ردیف باید به این نکات
توجه کرد:
ـ دو ردیف دکمه با فاصلۀ مساوی از خط مرکزی جلو
قرار می گیرند.
ـ لبۀ دکمه خور لباس در هر دو طرف نیز با فاصلۀ
مساوی از خط مرکزی جلو قرار دارد.
ـ پهن ترین دکمه خور دو ردیف بر روی ساسون زیر
سینه قرار می گیرد.

فعالیت
عملی

دکمه خور یک و دو ردیف را بر روی مانکن سه رخ طراحی کنید.

5

یقه
یقه یکی از اجزای مهم لباس است که سبب زیباتر و رسمی تر شدن آن می شود .انتخاب نوع و حالت یقه
بستگی به نوع کاربرد لباس در موقعیت های متفاوت دارد.
ـ یقه های سادۀ خطی ،یقه های ایستاده و نیز یقه های برگرددار از انواع مختلف یقه می باشد .در انتخاب یقه
باید به نوع صورت نیز توجه گردد.
یقه های ساده خطی
یقهگرد :این مدل یقه بر اساس خط حلقۀ گردن طراحی میشود .اندازۀ فاصلهای که خط منحنی یقه از گردن و
خط مرکزی را میگیرد متغیر است .این تغییرات باعث تنوع در طرح و سبب بهوجود آمدن انواع مدلها میشود.

فعالیت
عملی

6

یقۀ گرد را در نمای سه رخ طراحی کرده و تفاوت آن را با تمام رخ بررسی کنید.
انواع یقۀ گرد را طراحی کنید.
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یقۀ هفت :این یقه با دو خط مایل و به شکل  7طراحی می شود و با فاصله گرفتن از خط گردن ،طراحی و
اجرا می شود .بازی یقه و بلندی آن می تواند متفاوت باشد.

فعالیت
عملی

فرم های مختلف یقۀ هفت را به صورت بلند ،کوتاه ،باز و بسته طراحی کنید.
به نظر شما یقۀ هفت چه تأثیری بر روی چهره دارد؟
این یقه چه تأثیری بر روی اندام می گذارد؟
7

یقۀ چهار گوش :فرم این یقه به شکل چهارگوشه است و با نام یقۀ خشتی نیز شناخته می شود .اندازۀ بازی
یقه در قسمت مرکز جلو و سرشانه بستگی به مدل دارد.

فعالیت
عملی

8

این مدل یقه را بر روی پیراهن جلو بسته طراحی کنید.
به نظر شما کاربرد این یقه در چه لباس هایی بیشتر است؟
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یقۀ قایقی :این یقه تقریباً حالت افقی دارد و دو طرف یقه در روی شانه ،از گردن فاصلۀ بیشتری می گیرد.
بعضی از یقه های قایقی سرشانه نداشته و در انتهای شانه در قسمت کاپ آستین به هم وصل می شوند.

فعالیت
عملی

به نظر شما این یقه ها در چه لباس هایی کاربرد دارد؟
تأثیر یقۀ قایقی در فرم صورت فرد چگونه است؟
9

یقه های ایستاده
یقه هایی که به صورت ایستاده دور گردن قرار می گیرند را یقه های ایستاده گویند .این نوع یقه ها در پهنای
متفاوت کوتاه یا بلند استفاده می شود و شامل یقۀ چینی ،یقۀ ایرانی و یقۀ فرنچ می باشند.
یقۀ چینی :لبه های جلوی یقه مقابل یکدیگر قرار می گیرند و همراه این یقه برای بستن جلوی لباس از
دکمه و بندینک استفاده می شود .همان طور که از نام آن پیداست ،این یقه جزئی از لباس ملی مردم کشور
چین است.

10
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یقۀ ایرانی :تفاوت این مدل با یقۀ چینی در میزان فاصلۀ میان دو لبۀ یقه از یکدیگر می باشد .در این نوع یقه
دو قسمت جلویی روی هم قرار می گیرد و با دکمه بسته می شود.

فعالیت
عملی

این نوع یقه را در چه پوشاکی دیده اید؟
چه مدل هایی از این یقه را می توان طراحی کرد؟
آیا نام دیگری برای این مدل می شناسید؟
11

یقۀ فرنچی :لبه های جلویی این یقه به صورت منحنی است و بدون فاصله روبه روی هم قرار می گیرد.

فعالیت
عملی

12

این یقه را با استفاده از مانکن سه رخ طراحی کنید.
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یقه های برگردان
یقه های برگردان از دو قسمت روی یقه و پایۀ یقه تشکیل شده است .بخشی از یقه ،دور گردن را در بر گرفته و
بخشی دیگر از آن روی تنۀ لباس برمی گردد .دو نوع یقۀ برگردان وجود دارد .گروهی بر پایۀ یقۀ گرد هستند
(پایه دار و بدون پایه) و گروهی دیگر یقه هایی که بر اساس یقۀ هفت طراحی می شوند (پایه دار و بدون پایه).
یقه های برگردان با پایۀ یقۀ گرد :این مدل از یقه ها به سه گروه اصلی تقسیم می شوند و عبارت اند از یقۀ
ب ب ،خرگوشی ،شومیز مردانه.
یقۀ ب ب :این نوع یقه در دو مدل پایه دار و بدون پایه طراحی می شود و دارای دو برگرد منحنی است که
روبه روی هم قرار می گیرد.
یقۀ ب ب پایه دار :این مدل یقه در قسمت گردن دارای پایه است.

فعالیت
عملی

این نوع یقه را با گوشه های تیز طراحی کنید.
13

یقۀ ب ب بدون پایه :پهنای برگردان این مدل یقه روی شانه گسترده می شود و گوشه های یقه منحنی
طراحی می گردد .پهنای این یقه در قسمت پشت ،شانه و جلو به یک اندازه است.

فعالیت
عملی

14

تفاوت در طراحی یقه ب ب پایه دار و بدون پایه را بررسی کنید.
آیا می توان طراحی لبۀ این یقه را به صورتی دیگر طراحی کرد؟
این یقه را با پهنای متفاوت طراحی کنید.
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یقۀ شکاری :پایۀ یقه باالتر از خط گردن قرار می گیرد و لبۀ بیرونی برگردان روی شانه گسترده نمی شود.

فعالیت
عملی

این یقه را با استفاده از مانکن سه رخ طراحی کنید.
به نظر شما از این مدل یقه در چه لباس هایی استفاده می شود؟
15

یقۀ شومیزیه مردانه :مهم ترین یقه در انواع یقه های پایه دار گرد می باشد .در این مدل ،یقه به پایه ای جدا
متصل می شود و روی پایه برمی گردد.

فعالیت
عملی

16

این فرم یقه را با دکمۀ بسته نشده طراحی کنید.
به نظر شما آیا می توان قسمت جلوی برگردان این یقه را به صورت های دیگری طراحی کرد؟
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یقه های برگردان با پایۀ یقۀ هفت
شامل چهار گروه اصلی می باشد :یقۀ شال ـ یقۀ آرشال ـ یقۀ آمریکایی و یقۀ انگلیسی
یقۀ شال :پهنای این یقه سرشانه ها را پوشش می دهد و دارای پایه کوتاه است .میزان بلندی آن اغلب تا خط
سینه و گاهی تا پایین تر ادامه می یابد.

فعالیت
عملی

به نظر شما می توان لبۀ بیرونی این یقه را به صورتی دیگر طراحی کرد؟
این یقه را با بلندی پایین تر از خط سینه طراحی کنید.
17

یقۀ آرشال :پهنای یقه و مقدار باز بودن هفت آن متغیر طراحی می شود و در کت و پیراهن کاربرد دارد.
گاهی نیز لبۀ خارجی این یقه را به صورت های دیگری می توان طراحی کرد که در این صورت به آن یقۀ
آرشال طرح دار می گویند.

فعالیت
عملی

18

این یقه را با دکمه خور یک ردیفه طراحی کنید.
مکان دکمه ها را با توجه به مدل انتخاب کنید.
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یقۀ آمریکایی :یقه دارای برگردی است که قسمت باالی آن باریک و قسمت پایین آن پهن است.

فعالیت
عملی

فرم های مختلفی از این یقه طراحی کنید.
تأثیر هر کدام از فرم ها را بر روی چهره بررسی کنید.
19

یقۀ انگلیسی :یقۀ انگلیسی در خانوادۀ یقه های پایه دار ،مهم ترین و متنوع ترین یقه است .این یقه از دو قطعه
برگردان تشکیل می شود .دو برگردان یقه در یک خط به هم وصل شده و در نتیجه شکافی ایجاد می شود که
دال یقه نام دارد .بیشترین تغییرات در این مدل بر روی طول قد آن و فرم دو برگردان یقه اعمال می شود.

فعالیت
عملی

20

به نظر شما تغییر مدل یقۀ انگلیسی چه تأثیری بر روی صورت و یا اندام فرد دارد؟
کاربرد این یقه در چه لباس هایی است؟
یقۀ انگلیسی را به شکل های دیگر و در پهنای متفاوت طراحی کنید.
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آستین ها
آستین ها را بر اساس نحوۀ اتصالشان به باالتنه به دو دستۀ جدا و سر خود تقسیم می کنند.
آستین جدا
محل درز آستین جدا ،باالی شانه است .درست در محل اتصال بازو و شانه ،آستین از باالتنه جدا می شود و
شامل تقسیم بندی زیر می شود:
آستین تنگ :این آستین ،از محل درز شانه تا پایین به صورت یک سره تنگ می شود .استفاده از پارچه های
کشی ،فرم بهتری از این آستین را نمایش می دهد.

فعالیت
عملی

بر روی مانکن سه رخ این آستین را طراحی کنید.

21

آستین ساده :از انواع آستین های جداست که به صورت لوله ای  شکل بازوها را می پوشاند .در ناحیه کاپ
(باالی آستین) این مدل ساده و بدون چین خوردگی است.

فعالیت
عملی

22

این مدل آستین را در قدهای متفاوت طراحی کنید.
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آستین کلوش :آستین کلوش از محل درز شانه به سمت مچ ،به تدریج گشاد می شود .این گشادی در محل
لبۀ آستین متغیر بوده و سبب ایجاد تنوع در مدل آن می شود.

فعالیت
عملی

به نظر شما طول قد آستین چه تأثیری بر روی اندام می گذارد؟
انواع آستین های کلوش را در گشادی و طول های متفاوت بررسی کنید.
23

آستین های پفی
این نوع آستین با توجه به محل چین خوردگی انواع مختلفی دارد .و در انواع کوتاه و بلند طراحی می شود.
در سه مدل چین در کاپ ،چین در مچ و چین در کاپ و مچ اجرا می شوند.
آستین پفی (چین در کاپ) :گشادی باالی آستین در باال زیاد بوده و به وسیلۀ چین های ریز و مرتبی جمع
شده و به حلقۀ آستین باالتنه وصل می شود.

فعالیت
عملی

24

آستین بلند این فرم را طراحی کنید.
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آستین پفی (چین در مچ) :این آستین در باال ساده و بدون چین بوده و گشادی لبۀ آستین با چین جمع
می شود و معموالً با مچی همراه است.

فعالیت
عملی

تأثیر این مدل آستین را بر روی اندام بررسی کنید.
مدل کوتاه این آستین را طراحی کنید.
25

آستین پفی (چین در کاپ و چین در مچ) :این مدل هم در لبه و هم در کاپ آستین چین دارد.

فعالیت
عملی

26

آستین بلند این فرم را طراحی کنید.
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آستین های سرخود
به آستین هایی گفته می شود که در آنها آستین بدون برش حلقه به باالتنه وصل است.
آستین های سرخود عبارت اند از :کیمونو ـ رگالن ـ افتاده
آستین کیمونو :در حالت یک تکه ،درز آستین وجود ندارد .و در حالت جدا ،حلقه آستین باالتنه و آستین با
منحنی مالیمی به یکدیگر وصل می شود .این نوع آستین برحسب گشادی ،متغیر است.

فعالیت
عملی

این آستین را با بلندی تا آرنج طراحی کنید.
آیا می توان این مدل آستین را با مدل های دیگر ترکیب کرد؟
27

آستین رگالن :برش آستین در قسمت جلو و پشت گاهی از قسمت کارور ،گاهی از شانه و گاهی نیز از
قسمت یقه طراحی شده و آستین را از باالتنه جدا می سازد.

فعالیت
عملی

28

انواع دیگر برش های رگالن را طراحی کنید.
برش رگالن را با انحنای مالیم و زیبا طراحی کنید.
این مدل آستین در چه لباس هایی کاربرد دارد؟
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آستین افتاده :درز زیر آستین به صورت هاللی و منحنی طراحی می شود و در قسمت روی دست به صورت
افتاده قرار می گیرد .قد این آستین بسیار کوتاه است .معموالً درز روی شانه ،همان درز روی آستین است.

فعالیت
عملی

آستین افتاده را در قدهای متفاوت طراحی کنید.

29

انواع مچ
بخش انتهایی آستین ها در پایین آن ،مچ نام دارد .مچ ها انواع مختلفی دارند که رایج ترین آنها عبارت اند از:

 1مچ شومیز:
از رایج ترین نوع مچ ها بوده و به شکل مستطیل به
لبۀ آستین دوخته می شود .طول بلندی مچ متغیر
است که سبب ایجاد تنوع در مدل می شود.

 2پاکتی:
این مچ به صورت دوبل به آستین متصل می شود.
طول قد آن دو برابر اندازۀ معمول است .نوع دیگری
از این مچ که با دکمه بسته می شود نیز مرسوم است.

30
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 3مچ کشی:
این مدل با استفاده از کش در دوخت آستین شکل
می گیرد .محل قرارگیری کش در مچ را می توان هم
در لبۀ آستین و هم کمی باالتر در نظر گرفت .انواع
این مچ بیشتر در پیراهن و بلوز کاربرد دارد.

 4مچ پیلی دار:
در این نوع آستین از پیلی های یک طرفه یا
دو طرفه در لبۀ آستین استفاده می شود.

 5مچ لیفه ای:
این نوع از مچ ،بیشتر برای بلوزهای راحتی و
پیراهن های خانگی رایج است .لبۀ آستین را با تو
گذاشتن به صورت لیفه درمی آورند و سپس نواری را
از داخل لیفه عبور داده که با جمع کردن لیفه ،آستین
چین دار می شود.
31

الگوی گسترده پیراهن یا بلوز
مدل طرح پیراهن را روی مانکن ترسیم کنید.
طرح اولیۀ الگوی گسترده جلو و پشت پیراهن را انتخاب کنید.
طرح اولیه را رسم کرده و جزئیات مدل را طراحی کنید.
روی طرح نام جلو و پشت را مشخص کنید( .تصویر رو به رو)

فعالیت
عملی

32

طرح مانکن متناسب با الگوی گسترده (تصویر
رو به رو) را انتخاب کرده و جزئیات این مدل را
طراحی کنید.
طرح شلوار مناسب با این بلوز را طراحی کنید.

دستیاری طراحی لباس

بررسی خطوط و تدابیر بصری
مهم ترین ابزاری که یک طراح لباس در اختیار دارد ،خطوط است .این خطوط با ویژگی هایی که داراست
موجب می شود تا اندام به شکلی دیگر جلوه کند.
خطوط مستقیم
خطوط افقی ،اندام را پهن و کوتاه نشان می دهد( .تصویر الف )
خطوط عمودی ،اندام را بلند و باریک نشان می دهد( .تصویر ب)

(الف)
فعالیت
عملی

(ب)

خطوط افقی و عمودی را در قسمت های دیگر اندام طراحی کرده و تأثیر آن را بررسی کنید.
33

خطوط مایل
تأثیر خطوط مایل با توجه به درجۀ شیب آن تعیین می شود .در عین حال مقداری نیز اندام را پهن تر
نشان می دهد.
خطوط مایل به خط افقی ،تأثیراتی نزدیک به خط افقی را داراست( .تصویر الف )
خطوط مایل به خط عمود ،تأثیراتی نزدیک به خط عمود را داراست( .تصویر ب)

(الف)

فعالیت
عملی
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این خطوط را در قسمت های دیگر اندام طراحی کنید.
تأثیر هر خط را بر روی قسمت های مختلف اندام بررسی کنید.

(ب)

دستیاری طراحی لباس

فاصلۀ بین خطوط
از تغییر فاصله بین خطوط ،تأثیرات متفاوتی ایجاد می شود و نیز تأثیر آن بیشتر از یک خط است.
فاصلۀ زیاد بین دو خط عمود :این دو خط اندام را پهن تر و کوتاه تر نشان می دهد( .تصویر الف )
فاصلۀ کم بین دو خط عمود :این دو خط اندام را بلندتر و باریک تر نشان می دهد( .تصویر ب )

(الف)

فعالیت
عملی

(ب)

تأثیر دو خط افقی بر روی اندام چگونه است؟
با توجه به تأثیر دو خط افقی بر   روی اندام ،شما چگونه فاصلۀ خطوطی را برای اندام خود در نظر
می گیرید؟
35

برخورد خطوط
برخورد خطوط با یکدیگر ،موجب تضعیف و یا تقویت اثر آن می شود .در تصاویر طول خط عمود در هر
سه لباس مساوی است.
در (تصویر الف ) حرکت چشم پس از عبور از روی خط عمود به سمت پایین هدایت می شود.
در (تصویر ب ) حرکت چشم بعد از خط عمود به سمت باال کشیده می شود.
در (تصویر ج ) حرکت چشم پس از خط عمود ،به وسیله خط افقی ثابت می شود.

(الف)

فعالیت
عملی
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(ب)

کدام خط عمود بلندتر به نظر می آید؟
کدام خط عمود کوتاه تر به نظر می رسد؟
تأثیر خطوط مستقیم و شکسته را در کدام قسمت اندام می توان دید؟

(ج)

دستیاری طراحی لباس

ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ طراحی یک سر متناسب با سطوح هندسی نسبت به کادر
2ـ محاسبه و ترسیم نسبت های طولی اندام و نسبت های عرضی اندام
3ـ طراحی فیگور و پز مانکن توسط ساختمان اسکلتی و مفصلی اندام با اعمال حرکات وضعی و چرخشی
4ـ طراحی خطوط محیطی عضالنی قسمت های مختلف اندام شامل سر و گردن ،قسمت های فوقانی و تحتانی
 5ـ طراحی چهره با محاسبۀ نسبت های طولی و عرضی چهره و طراحی عضوهای چهره
 6ـ طراحی مدل مو
7ـ طراحی مدل پیراهن یا شکل گیری خطوط ،با توجه به تأثیرات بصری به صورت شیشه ای با توجه به حرکت و
چرخش اندام
  8ـ ترسیم فنی مدل پیراهن (جلو و پشت) و ترسیم خطوط کمر ـ پنس ـ جیب ـ چین ـ پیلی ـ برش ـ دکمه ـ
دکمه خور ـ جادکمه ،زیپ و سایر متعلقات
9ـ اجرای طرح نهایی اندام و لباس بر روی صفحۀ کار
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
1ـ طراحی فیگور و پز مانکن به وسیلۀ ساختمان اسکلتی اندام که با مدل دامن هماهنگ باشد ،با اعمال حرکت های
وضعی و چرخشی
2ـ شکل گیری خطوط و طراحی عضالت اندام در حرکت های چرخشی و وضعی
3ـ طراحی چهره و مدل مو
4ـ طراحی مدل پیراهن و شکل گیری خطوط کمر ،پنس ،برش ها ،یقه ،آستین به صورت شیشه ای
  5ـ اجرای صحیح تأثیرات بصری خطوط بر روی پیراهن
 6ـ ترسیم فنی مدل پیراهن (جلو و پشت) و خطوط کمر ،پنس ،برش ،یقه و آستین
ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
تجهیزات :میز نور ـ تخته وایت برد ـ میز و صندلی مخصوص طراحی ،مانکن ویترینی ،اسکلت انسان
ابزار :تخته شاسی ،کاتر طراحی ،خط کش فلزی ،چراغ مطالعۀ پایه بلند ،قیچی ،گیرۀ کاغذ ،گیرۀ فلزی ،آرشیو
نگه داری طراحی
مواد مصرفی :کاغذ سفید تحریری در اندازه های مختلف ،مقوا ،مداد طراحی ،کاور کاغذ
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واحد یادگیری2

طراحی سربند

آیا تا کنون به وظایف مدل ساز سربند دقت کرده اید؟
برای کسب مهارت پز و فیگور اندام چه نکات اصلی را در طراحی باید رعایت کرد؟
کدام خطوط شکل یک مدل سربند را به وجود می آورند؟
برای ایجاد حجم پردازی در طراحی چهره و مو چه نکاتی را باید تأکید کرد؟
برای ایجاد چین و شکن پارچه در طراحی دامن به چه نکاتی باید دقت کرد؟

استاندارد عملکرد
طراحی سربند با استفاده از آناتومی اندام ،مانکن ـ رعایت نسبت های
طولی و عرضی اندام نسبت به سر و شکل گیری خطوط سربند.

39

مقدمه
سربندها در فرم ها و شکل های مختلف طراحی می شوند که انواع کاله ها ،شال های سر ،مقنعه ،روسری و نیز
انواع چادرها را شامل می شوند .البته چادر به عنوان یک پوشش کامل اسالمی در بین زنان مسلمان رایج است.
در سال های اخیر تالش هایی جهت طراحی های نو و جدید در زمینۀ چادر انجام شده که مورد استقبال نیز
قرار گرفته است .در کل به هر نوع پوششی که برای سر استفاده می شود ،سربند می گویند که در این فصل از
کتاب با تعدادی از آنها آشنا می شوید.

40

دستیاری طراحی لباس

روسری
پارچه ای است مربع شکل که از قطر تا شده و به شکل مثلث در می آید .طریقۀ بستن روسری به مدل های
گوناگون می باشد.
مدل اول
پس از تاشدن روسری به شکل مثلث ،دو گوشۀ جلویی آن در زیر چانه گره خورده و آویزان می شود.

به قرارگیری روسری روی سر توجه کنید.
به نحوۀ قرارگیری چین و شکن های روسری توجه کنید.
فعالیت
عملی

این مدل روسری را طراحی کنید.
خطوط روسری را نرم و منحنی طراحی کنید.
41

مدل دوم روسری( :مدل چارقد)
روسری پس از تا شدن از قطر ،روی سر قرار گرفته و به وسیلۀ سنجاق روسری در زیر چانه بسته می شود و
دو گوشۀ آن در جلو باال تنه و مقابل هم قرار می گیرد.

فعالیت
عملی
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مدل روسری را طراحی کنید.
چین و شکن های روسری را طراحی کنید.

دستیاری طراحی لباس

مدل سوم روسری
فرم سه گوش شدۀ روسری ،در زیر چانه به وسیلۀ سنجاق و یا گیرۀ مخصوص روسری بسته شده و یک گوشۀ
آویزان آن بر  روی شانۀ مقابل قرار می گیرد.

فعالیت
عملی

فرم اولیۀ روسری را طراحی کنید.
خطوط منحنی روسری را طراحی کنید.
چین و شکن روسری را با توجه به مدل آن طراحی کنید.
43

شال سر
شال سر ،پوششی مستطیل شکل و در طول و عرض های متغیر است که با توجه به جنس آن برای فصول
مختلف استفاده می شود .شال سر را به فرم های مختلفی سر می کنند.
مدل اول شال
در این مدل ،شال از نیمۀ قسمت طولی آن روی سر انداخته و با سنجاق در زیر چانه بسته می شود .در این
حالت یک لبۀ آن روی شانه قرار گرفته و به سمت پشت می رود .گاهی نیز هر دو لبه به صورت ضربدری از
روی هم رد شده و روی شانه ها قرار می گیرد.

فعالیت
عملی
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شال سر را در حالتی که هر دو لبه روی شانه ها قرار گرفته طراحی کنید.

دستیاری طراحی لباس

مقنعه
پوششی است مخصوص سر و گردن که تا پایین سینه ها را می پوشاند .و بیشتر در مکان های عمومی و دولتی
و نیز مدارس پوشیده می شود.
مدل اول مقنعه
1
این مدل مقنعه به شکل
4

دایره برش خورده و دو شعاع آن روی هم قرار گرفته و از لبۀ مقنعه تا زیر چانه

دوخته می شود .و سپس با قرارگرفتن صورت در جای باز مقنعه ،آن پوشیده می شود.
چین و شکن های مقنعه به صورت منحنی در جلوی باالتنه قرار می گیرد.

فعالیت
عملی

این فرم مقنعه را طراحی کنید.

45

فرم دوم مقنعه
1
این مدل مقنعه نیز به فرم
2

دایره برش می خورد .سپس دو شعاع آن روی هم قرار گرفته و پس از

باز گذاشتن جای صورت ،درز آن تا لبۀ مقنعه دوخته می شود.

به فرم قرارگیری چین و شکن ها توجه کنید.
به نظر شما آیا گشادی مقنعه در قرارگیری چین و شکن های آن تأثیر دارد؟
فعالیت
عملی
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این مدل مقنعه را طراحی کنید.

دستیاری طراحی لباس

چادرها
چادر ایرانی
الگوی این چادر نیم دایره است ،بنابراین چین و شکن های آن مانند دامن های کلوش می باشد .و تمامی اندام
را دربر می گیرد.

به نظر شما از این چادر در چه موقعیت هایی استفاده می شود؟
47

یک مدل چادر
گشادی این چادر کمتر از چادر ایرانی است و چون آستین دارد ،حرکت در آن راحت تر است .آزاد بودن
دست ها ،به طراح در انتخاب فیگور کمک می کند .در بعضی از مدل ها جلوی چادر با دکمه بسته می شود.
گشادی لبۀ این چادر می تواند متغیر باشد.

فعالیت
عملی

48

این چادر را با اضافه کردن برشی خاص در آن طراحی کنید.

دستیاری طراحی لباس

چادر شالی
این چادر در جلو بسته می شود و پوشش سر آن مانند شال سر است .بلندی قد شال تا انتهای قد این چادر
نیز می تواند باشد و از چادرهای آستین دار است.

فعالیت
عملی

این چادر را با تزیینات مناسب با آن طراحی کنید.

49

یک مدل چادر
این چادر همان طور که از نامش پیداست ،ریشۀ تاریخی از دورۀ قاجار دارد .این چادر با بندی در کمر بسته
شده و مابقی آن روی سر قرار می گیرد.

فعالیت
عملی
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این مدل چادر را با فرم های دیگر روسری طراحی کنید.

دستیاری طراحی لباس

ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ طراحی یک سر متناسب با سطوح ساده هندسی نسبت به کادر
2ـ محاسبه و ترسیم نسبت های طولی اندام فوقانی (خط چانه ـ شانه ـ سینه ـ کمرـ باسن و دست) و نسبت های عرضی
اندام (گردن ـ شانه ـ سر بازوـ کمرـ باسن) نسبت به سر
3ـ طراحی فیگور و پز مانکن توسط ساختمان اسکلتی و مفصلی اندام با اعمال حرکات وضعی و چرخشی (تمام رخ
جلو و پشت ،سه رخ)
4ـ طراحی خطوط محیطی عضالنی قسمت های مختلف اندام فوقانی در وضعیت (تمام رخ جلو و پشت ،سه رخ)
5ـ طراحی چهره با محاسبه نسبت های طولی و عرضی چهره و طراحی عضوهای چهره (تمام رخ ،سه رخ)
6ـ طراحی مدل مو (صاف ،موی بافته ،موی جعددار ،موی کوتاه ،موی بلند)
7ـ طراحی مدل سربند شامل کاله ،روسری ،شال ،مقنعه ،چادر یا شکل گیری خطوط (لبه ها ،چین و شکن ها ،درزها)
به صورت شیشه ای با توجه به حرکت و چرخش سر
  8ـ اجرای نهایی اندام و سربند بر روی صفحۀ کادر
9ـ ترسیم فنی مدل سربند (جلو و پشت) و ترسیم خطوط برش ،چین ،پیلی و سایر متعلقات
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
1ـ طراحی سر و گردن و اندام فوقانی مانکن به وسیله ساختمان اسکلتی اندام که برای نمایش مدل سربند مناسب
باشد( .تمام رخ پشت و جلو ،نیم رخ یا سه رخ) با اعمال حرکت های وضعی و چرخشی (سر و گردن ،شانه ها و باالتنه)
2ـ شکل گیری خطوط و طراحی عضالت سر و گردن ،شانه ها و باالتنه در حرکت های چرخشی و وضعی (تمام رخ پشت
و جلو ،سه رخ)
3ـ طراحی چهره و مدل مو (تمام رخ جلو و پشت ،سه رخ)
4ـ ترسیم فنی مدل سربند (جلو و پشت) و خطوط (کمر ،پنس ،برش و پیلی)
ابزار و تجهیزات مورد نیاز کار:
تجهیزات :میز نور ،تخته وایت برد ،میز و صندلی مخصوص طراحی ،مانکن ویترینی ،اسکلت انسان
ابزار :تختهشاسی ،کاتر طراحی ،خطکش فلزی ،چراغ مطالعه پایهبلند ،قیچیکاغذ ،گیره فلزی ،آرشیو نگهداری طراحی،
تراش
مواد مصرفی :کاغذ سفید تحریری در اندازه های مختلف ،مقوا ،مداد طراحی ،کاور کاغذ
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پودمان 2

بچهگانه و دخترانه دوز

واحد یادگیری1

ترسیم الگوی کودک

شایستگی ترسیم الگوی کودکان
اندام کودکان به چند گروه تقسیم بندی می شود؟
کودکان در طول یک سال از لحاظ قد و وزن چقدر رشد می کنند؟
در ترسیم الگوی کودکان چه نکته هایی را باید رعایت کرد؟
برای ترسیم الگوی شخصی از کدام اندازه های جدول سایز استفاده می کنیم؟

استاندارد عملکرد
ترسیم الگوهای لباس کودکان  2ـ  8سال و سایزبندی مطابق استاندارد روش مولر
54

بچهگانه و دخترانه دوز

مقدمه
لباس کودک به دلیل شرایط خاص کودکان از ابتدای رشد تا بلوغ مستلزم حساسیت و دقت بیشتری در
انتخاب طرح ،مدل ،رنگ و جنس پارچه می باشد .در این کتاب از روش ترسیم الگوهای پایه به روش مولر
استفاده شده است ،این روش در الگوسازی بیش از یک قرن سابقه دارد .در تألیف این کتاب سعی بر آن بوده
که از بهترین و کاربردی ترین روش الگوسازی در دنیا استفاده شود.
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بررسی اندام کودکان
انواع اندام بر اساس قد و اندازه های عرضی
کودکان براساس اندازه تمام قد و وزن شان به دو گروه درشت اندام و الغر اندام تقسیم بندی می شوند.
با بررسی جدول سایزهای مختلف ،اندازه های عرضی پسران  1الی  2سانتی متر از اندازه های عرضی دختران
بیشتر است.
سرعت رشد در کودکان زیاد است ،در طول یک سال  5تا  7سانتی متر به قدشان و 2سانتی متر به اندازه های
عرضی آنها اضافه می شود.
جدول رشدکودکان

سایز (سال)

تمام قد (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

باسن (سانتی متر)

کمر (سانتی متر)

2

92ـ84

13/5 -14

54

52

3

92-99

14-16

55

52- 54

4

99-107

16-18/5

58

53- 55

5

107-114

18/5 -21

61

54-56

6

114-122

21-23

63

55-57

7

122-127

23-26

66

57-59

این جدول میزان رشد کودک را در طول یک سال نشان می دهد.
 8ساله
 5ساله

 36ماهه
 24ماهه
 12ماهه
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اندازه گیری روی اندام

بلندی تمام قد

پهنای پشت یقه

پهنای جلوی یقه
قد باالتنه جلو

دور بازو

دور باسن

پهنای سرشانه

دور سینه

بلندی کف حلقه آستین

دور کمر

قد باالتنه پشت تا کمر

قد آستین

بلندی باسن
قد باالتنه پشت تا باسن

دور ران

بلندی فاق
دور ساق پا
دور مچ پا
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جدول اندازه های استاندارد اندام دخترانه
سن

 1ساله

بلندی تمام قد
دور سینه
دور کمر
دور باسن
پهنای جلوی یقه
پهنای پشت یقه
بلندی کف حلقه آستین
قد باالتنه پشت تا کمر
قد باالتنه پشت تا باسن
بلندی باسن
قد دامن
قد لباس
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 2ساله  3ساله  4ساله  5ساله  6ساله  7ساله  8ساله

86

92

98

104

110

116

122

128

53

54

55

56

57

58

61

64

50

51

52

53

54

55

56/5

58

53

55

57

59

61

63

66

69

25/6

25/9

26/2

26/5

26/8

27/1

28

28/9

4/65

4/7

4/75

4/8

4/85

4/9

5/05

5/2

12/9

13/5

14/1

14/7

15/3

15/9

16/3

16/7

22

23/2

24/4

25/6

26/8

28

29/2

30/4

32

33/9

35/8

37/7

39/6

41/5

43/4

45/3

10

10/7

11/5

12

12/8

13/5

14

15

24/5

26/5

28/5

30/5

32/5

34/5

37/5

40/5

قد لباس بر حسب مدل یا مد روز متغیر است

قد باالتنه جلو بدون پشت یقه

23/3

24/5

25/7

26/9

28/1

29/3

30/7

32/1

کارور پشت

10/3

10/5

10/7

10/9

11/1

11/3

11/8

12/3

گشادی کف حلقه

5/9

6

6/1

6/2

6/3

6/4

6/7

7

کارور جلو

10/3

10/5

10/7

10/9

11/1

11/3

12

12/7

پهنای شانه

7/1

7/4

7/7

8

8/3

8/6

8/9

9/2

قد آستین

28/3

30/6

32/9

35/2

37/5

39/8

42/3

44/8

دور بازو

15/8

16/6

17/4

18/2

19/0

19/8

20/6

21/4

دور مچ دست

11/5

11/8

12/1

12/4

12/7

13

13/3

13/6

قد شلوار تا زمین

48/6

53

57/4

61/8

66/2

70/6

75/3

80

بلندی فاق

17/5

18

18/5

19

19/5

20

20/7

21/4

داخل پا

31/1

35

38/9

42/8

46/7

50/6

54/6

58/6

گشادی دم پا شلوار

19/3

19/6

19/9

20/2

20/5

20/8

21/1

21/4

بچهگانه و دخترانه دوز

جدول اندازه های استاندارد اندام پسرانه
سن

 1ساله

 2ساله  3ساله  4ساله  5ساله  6ساله  7ساله  8ساله

بلندی تمام قد

86

92

98

104

110

116

122

128

دور سینه

54

56

58

60

62

64

66

68

دور کمر

48

50

52

54

56

58

60

62

دور باسن

55

57

59

61

63

65

68

71

قد آستین

28/3

30/6

32/9

35/2

37/5

39/8

42/3

44/8

پهنای پشت یقه

4/6

4/7

4/8

5

5/2

5/4

5/6

5/8

بلندی کف حلقه آستین

13/5

14

14/5

15

15/5

16

16/5

17

قد باالتنه پشت

22/5

24

25/5

27

28/5

30

31/5

33

قد باالتنه پشت تا باسن

36

38

40

42

44

46

48

50

داخل پا

28

31

34

37/5

41

44/5

48

52

قد شلوار تا زمین

46

49/5

53

57

61

65

69

73

بلندی فاق

18

18/5

19

19/5

20

20/5

21

21

توجه

اندازه هایی که در جدول سایز
پسرانه ذکر نشده است با جدول
سایز دخترانه برابر است.
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شناخت و کاربرد ابزار ترسیم الگو
متر  :به منظور اندازه گیری اندام ،پارچه و الگو
خط کش  :ترسیم خطوط
گونیا  :گونیا کردن زوایا و ترسیم خطوط کوتاه تر
پیستوله خیاطی  :ترسیم خطوط منحنی کوتاه الگو
خط کش منحنی مخصوص دامن و شلوار  :ترسیم خطوط منحنی بلند الگو
کاغذ الگو  :در سه جنس گراف ،سفید تحریری و کاغذ پوستی
رولت  :به منظور ردگذاری و انتقال طرح روی کاغذ یا پارچه
قیچی کاغذ  :مخصوص برش کاغذ
مداد و پاک کن  :مداد HB

سوزن ته گرد  :ثابت نگه داشتن قطعات الگو
چسب  :چسب های مایع و نواری به منظور وصل کردن قطعات الگو

60

بچهگانه و دخترانه دوز

عالئم قراردادی ترسیم الگو
به نظر شما عالئم و خطوط ترسیم شده روی تصویر پایین نشان دهنده چیست؟
آیا می توانید هر کدام از این عالئم و نشانه ها را دسته بندی کنید؟
این عالئم قراردادی ،در ترسیم الگو ما را در شناخت صحیح تر الگو راهنمایی می کند ،این عالئم ،خطوط و
نشانه ها قراردادی هستند.
راستای دوالی باز پارچه

عالمت چین :مکان چین روی الگو

عالمت چیدن :حرکت فلش جهت چیدن

خط ممتد :ترسیم خطوط اصلی الگو

راستای دوالی بسته پارچه

خط بلند و کوتاه :ترسیم خطوط مرکزی الگو

عالمت موازنه :قطعات الگو

خط چین :ترسیم خطوط غیر اصلی

عالمت پیلی :عالمت تای پیلی

عالمت دکمه

عالمت گونیا

عالمت ساسون بسته

عالمت جا دکمه

عالمت و رنگ بنفش پنس

عالمت حذف ساسون
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ترسیم الگوی اولیه دامن تنگ
اندازه های مورد نیاز
دور کمر 	
دور باسن
بلندی باسن
قد دامن

فکر کنید

 54سانتی متر
 61سانتی متر
 10سانتی متر
 32/5سانتی متر

برای سنین مختلف کودکان چه مدل دامن هایی مناسب تر است؟
مرحله اول
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در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم به وسیله گونیا رسم کرده « ،نقطۀ  »1به دست می آید.
بلندی باسن =1→2
از « نقطۀ  »1به اندازه بلندی باسن پایین آمده « ،نقطۀ  »2به دست می آید.
از «نقطۀ  »1به اندازه بلندی قد دامن (دلخواه) پایین آمده « ،نقطۀ  »3به دست می آید .قد دامن =1→3
از «نقطۀ  »3به وسیله گونیا خطی موازی با خط باالی کادر رسم کنید.
از « نقطۀ  »2خطی گونیا شده ،به اندازه « 1
__ دور باسن  2- 1/5+سانتی متر (آزادی)» رسم کرده « ،نقطۀ
2
آید1                                                           .
__ دور باسن  1/5+ـ 2سانتی متر =2→4
 »4به دست می
2
از « نقطۀ  »4خطی گونیا شده ،به باال و پایین رسم کرده ،نقاط«  5و  »6به دست می آید.
2→4 = 1→5= 3→6
__ فاصله »2→4را محاسبه کرده« نقطه  »7به دست می آید1                  .
«1
__ فاصله 2→7 = 2→4
2
2
از « نقطۀ  »7خطی گونیا شده ،به باال و پایین کادر رسم کرده ،نقاط « 8و  »9به دست می آید.
روی خط الگو خطوط مرکزی جلو و پشت ،لبه دامن ،خط راهنمای کمر و خط پهلو را بنویسید.
از « نقطۀ  »2روی خط باسن در قسمت جلو به اندازه « 1
__ فاصلۀ  »2→7داخل شده « ،نقطه »10
3
آید1                                                                              .
__ فاصله 2→10= 2→7
به دست می
3
از « نقطۀ  »10خطی گونیا شده ،به خط کمر رسم کرده« نقطۀ  »11به دست می آید.
از « نقطۀ  »4روی خط باسن در قسمت پشت به اندازه « 1
__ فاصلۀ  »4→7داخل شده « ،نقطۀ »12
3
به دست می آید4→12= 2→10                                                                                      .
از « نقطۀ  »12خطی گونیا شده ،به خط کمر رسم کرده« نقطۀ  »13به دست می آید.
روی خط راهنمای کمر از « نقطۀ  »8به اندازه « 0/7سانتی متر» باال رفته « نقطۀ  »14به دست می آید.
                 0/7سانتی متر =8→14
از « نقطۀ  »14خطی کوتاه به دوطرف و موازی با خط کمر رسم کنید.

بچهگانه و دخترانه دوز

مرحله دوم
مثال :برای محاسبه پهنای ساسون پهلو 1
__ اختالف دور کمر و باسن در الگو را از میزان ثابت پهنای ساسون
2
پشت و جلو کم کنید.
مجموع پهنای ساسون پشت و جلو   1 cm + 2 cm = 3 cm
پهنای ساسون پهلو   5 cm - 3 cm = 2 cm
محاسبه مقدار ساسون ها
1
__ دور کمر  0/5 +سانتی متر

2
1
__ دور باسن  2+سانتی متر
2
1
__ اختالف دور کمر و باسن در الگو
2

54 Cm ÷2=27 Cm +0/5 Cm =27/5 Cm
61 Cm ÷2= 30/5 Cm +2 Cm =32/5 Cm
32/5 Cm –27/5 Cm =5 Cm

پهنای ساسون پشت

 1سانتی متر (ثابت)

پهنای ساسون جلو

 2سانتی متر (ثابت)

پهنای ساسون پهلو

2سانتی متر (متغیر)
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از « نقطۀ »11به اندازه « 0/5سانتی متر» به طرفین عالمت زده « ،نقاط  15و َ »15به دست می آید.
 0/5سانتی متر = َ 11 → 15و 11→15
از « نقطۀ  »10به اندازه «  3سانتی متر» باال رفته « ،نقطۀ  »16به دست می آید         .
 3سانتی متر = 10 → 16
از « نقطۀ  »13به اندازه «  1سانتی متر» به طرفین عالمت زده « ،نقاط  17و ََ »17به دست می آید.
 1سانتی متر = ََ 13 →17و13→17
از « نقطۀ  »12به اندازه « 3سانتی متر» باال رفته « ،نقطۀ  »18به دست می آید.
3سانتی متر = 12→ 18
از « نقطۀ  »14به اندازه « 1
__ پهنای ساسون پهلو» به طرفین عالمت زده « ،نقاط  19و  »20به دست
2
می آید.
1
__ پهنای ساسون پهلو =  14 → 20و 14 →19
2
سپس خط پهلو را با خط کش منحنی رسم کنید.
محل قرار گرفتن خط کش مخصوص پهلو از تقاطع خط کمر با پهلو از نقاط «  19و  »20تا «3ـ  5سانتی متر»
باالتر از خط باسن در « نقطۀ  »7می باشد.
« نقاط  17و  »19و « َ 15و  »20را با خط کش منحنی به هم وصل کنید ،خط کمر به دست می آید.
قبل از جدا کردن الگو « عالمت موازنه» را در خط پهلو عالمت گذاری کنید.
دامن تنگ به دلیل محدود کردن حرکات بدن ،برای کودکان در سنین پایین کاربردی ندارد.
64
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مرحله سوم
روی خط مرکزی جلو عالمت راستای پارچه دوالی بسته و روی خط مرکزی پشت عالمت راستای دوالی
باز را رسم کنید.
برای محل زیپ (سجاف زیپ) از نقطه« 5و  »6به اندازه « 3سانتی متر» بیرون آمده ،نقاط « 21و »22
به دست می آید.
(سجاف زیر زیپ)  3سانتی متر =  6 →22و 5 →21
پهنای ساسون در خط کمر را تا کرده ،خط کمر را به وسیله خط کش مخصوص کمر مجددا ً ترسیم کنید.

فعالیت
عملی

با توجه به الگوی اساس دامن ،الگوی دامن برای کودک  6ساله را ترسیم کنید.

مواد و ابزار :خط کش بلند ،خط کش منحنی ،سوزن ته گرد ،رولت ،چسب مایع ،رولت خیاطی ،مداد سیاه و
رنگی ،پاک کن ،کاغذ الگو
65

الگوی دامن فون

از نقاط «9و َ »9از خط پهلو در لبه دامن به اندازه «2ـ 3سانتی متر» بیرون آمده ،نقاط « 23و »24به دست
می آید.
2ـ 3سانتی متر =  9 → 24و9→ 23
طول خطوط «ʹ »7 →23و «ʹ »7ʹ →24باید برابر با خطوط « »7→9و «ʹ »7ʹ →9شود .تا نقاط «ʹ23
و ʹ »24به دست آید.
ʹ 7ʹ → 24ʹ =7ʹ → 9و 7 →23ʹ= 7→9
جهت برابر شدن اندازه اوازمانها در لبه دامن باید پهنای ساسونها در الگوی جلو و پشت دامن یکسان شود.
از طرفین ساسون پشت به اندازه «  0/5سانتی متر» داخل شده ،نقاط«  26و  »25به دست می آید.
 0/5سانتی متر =  17ʹ → 25و17→ 26
نقاط«  26و 18و  »25را به یکدیگر وصل کنید ،ساسون جدید به دست می آید.
پنس جدید پشت= 25→18→26
از انتهای ساسون جلو و پشت ،از نقاط «  16و  »18خطوط موازی با خط مرکزی جلو و پشت تا لبه دامن
رسم کرده ،نقاط«  27و  »28به دست می آید.
خطوط اوازمان «  »18→27و «  »16→28را قیچی کنید.
66
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ساسون جابه جا شده

ساسون های « »25→18→26و « َ »15→16→15را به طرف پهلو تا کرده ،سپس آنها را ببندید.
پایین دامن را اوازمان (اوازمان طبیعی) داده به وسیله خط کش مخصوص ،لبۀ دامن را اصالح کنید.
«1
__ فاصله »5→ 19را محاسبه کرده « ،نقطۀ  »29به دست می آید.
2
1
__ فاصله 5→29 = 5→ 19
2
از « نقطۀ  »27خط عمودی بر خط باسن رسم کنید.
از « نقطۀ  »27به اندازه فاصله «  »13→18پایین آمده « ،نقطۀ  »29به دست می آید.
29→30 = 13→18
از طرفین « نقطۀ  »29به اندازه «  0/5سانتی متر» خارج شده ،نقاط « 31و ʹ »31به دست می آید.
 0/5سانتی متر = ʹ 29 → 31و29 → 31
نقاط « 31و  30و ʹ »31را به یکدیگر وصل کنید.
پنس جدید پشت = ʹ31 →30 → 31
خط راستای پارچه را روی الگو رسم کنید.
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الگوی دامن کلوش
اندازه های مورد نیاز
 54سانتی متر
دور کمر 		
قد دامن 	         32/5سانتی متر

در گوشه کاغذ دو خط عمود بر
هم رسم کرده ،تقاطع آنها را « نقطۀ »1
بنامید.
1
__
از « نقطۀ  »1به اندازه «  3دور کمر» گونیا
کرده ،نقاط« 2و  »3به دست می آید.
54 Cm ÷3 = 18Cm
1
__ دور کمر =  1→3و 1→2
3
فاصلۀ  2→3برابر است با « 1
__ دور کمر 1 +ـ 2سانتی متر»
2
برای ترسیم خط لبه دامن از « نقطۀ  »1به اندازۀ « فاصلۀ  »1→2به اضافه قد دامن عالمت بگذارید،
نقاط«  5و »4به دست می آید.
مثال18 Cm +32 Cm = 50 Cm                                                                                       :
(اندازۀ  )1→2به اضافه قد دامن = 1→4= 1 →5
به وسیله متر هالل لبه دامن را عالمت گذاری کرده و رسم کنید.
در هنگام برش پارچه ،از این الگو یک بار روی دوال بریده شود.
فعالیت
عملی
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با توجه به اینکه سال گذشته انواع دامن های کلوش را آموزش دیده اید ،انواع دامن های کلوش را برای
کودک  6ساله رسم کرده و با یکدیگر مقایسه کنید.

بچهگانه و دخترانه دوز

الگوی دامن شلواری
قسمت جلو ـ مرحله اول
برای تهیه این دامن از الگوی دامن فون استفاده
می شود.
روی خط مرکزی جلو از « نقطۀ  »1به اندازه
« بلندی فاق 1+ـ 2سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ
 »30به دست می آید.
بلندی فاق 1+ـ 2سانتی متر =1→30
از « نقطۀ  »30با گونیا به اندازه « 1
__ دور باسن
8
منهای  2سانتی متر» بیرون آمده « ،نقطۀ »31
به دست می آید.
1
__ دور باسن منهای  2سانتی متر =30→31
8
از« نقطۀ  »3با گونیا به اندازه فاصله « »30 →31
بیرون آمده « ،نقطۀ  »32به دست می آید.
3→32 = 30→31
نقاط « 31و  »32را با خط کش به یکدیگر وصل
کنید.
از« نقطۀ  »30روی خط مرکزی
جلو به اندازۀ فاصلۀ «  »30 →31باال
رفته « ،نقطۀ  »33به دست می آید.
30→33 = 30→31
فاصلۀ «  »31 →33را نصف کرده،
« نقطۀ  »34به دست می آید.
1
__ 33→34 =31 →33
2
فاصلۀ «  »30 →34را نصف کرده،
« نقطۀ  »35به دست می آید.
1
__ 34→35 =30 →34
2
نقاط « 33و  35و  »31را به صورت
منحنی به یکدیگر وصل کنید.
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قسمت پشت ـ مرحله دوم
روی خط مرکزی پشت از « نقطۀ  »5به اندازه « بلندی فاق 1+ـ 2سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ »36
به دست می آید.
بلندی فاق 1+ـ 2سانتی متر =5→36
از « نقطۀ  »36با گونیا به اندازه « 1
__ دور باسن  2+سانتی متر» بیرون آمده « ،نقطۀ  »37به دست می آید.
8
1
__ دور باسن  2+سانتی متر =36→37
8
از« نقطۀ  »6با گونیا به اندازه فاصله «  »36 →37بیرون آمده « ،نقطۀ  »38به دست می آید.
6→38 = 36→37
نقاط « 37و »38را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از« نقطۀ  »36روی خط مرکزی پشت به اندازه فاصلۀ «  »36 →37باال رفته « ،نقطۀ  »39به دست می آید.
36→39 = 36→37
فاصلۀ «  »39 →37را نصف کرده « ،نقطۀ  »40به دست می آید.
1
__
39→40 =39 →37 2
از « نقطۀ  »40به اندازه « 1
__ فاصلۀ ()36→40
2
 0/5 +سانتی متر» داخل شده « ،نقطۀ  »41به دست
می آید.
1
__ فاصله ( 0/5 + )36→40سانتی متر =40→41
2
نقاط « 37و 41و  »39را به صورت منحنی به
یکدیگر وصل کنید

فعالیت
عملی
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الــگوی دامـــن
شلــواری را بـــرای
کـــودک  4سالـــه
ترسیم کـنید.
آیا میتوانید الگوی
دامن شلواری چیندار
را رسم کنید؟

بچهگانه و دخترانه دوز

تمرین

مرحله اول
 1با توجه به شکل روبه رو به سؤاالت پاسخ دهید.
فاصلۀ   2→4چگونه به دست می آید؟
......................................................................................
فاصلۀ 2→10چه مقدار است؟
......................................................................................
فاصلۀ   10→16چه مقدار است ؟
......................................................................................

 2با توجه به شکل رو به رو به سؤاالت پاسخ دهید.
فاصلۀ  1→30چگونه به دست می آید؟
..........................................................................................
فاصلۀ  30→31چگونه به دست می آید؟
..........................................................................................
 3اوازمان طبیعی را توضیح دهید؟
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
 4اگر دور باسن  63سانتی متر و دور کمر 55
سانتی متر باشد میزان ساسون پهلو را محاسبه کنید؟
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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اساس الگوی باالتنه
اندازه های مورد نیاز (سایز  5ساله)
بلندی کف حلقه آستین 	
بلندی باالتنه پشت
بلندی باالتنه جلو
پهنای کف حلقه
 	
		
کارور پشت
		
کارور جلو
پهنای پشت یقه
			
شانه

 15/3سانتی متر
 26/8سانتی متر
 28/1سانتی متر
 6/3سانتی متر
 11/1سانتی متر
 11/1سانتی متر
 4/8سانتی متر
 8/3سانتی متر

مرحلۀ اول
در سمت راست کاغذ دو خط عمود بر هم به وسیله گونیا رسم کرده « ،نقطۀ  »1به دست می آید.
از «نقطۀ  »1روی خط عمودی به اندازه « بلندی کف حلقه آستین 1/5+ـ 2/5سانتی متر» پایین آمده،
«نقطۀ  »2به دست می آید.
بلندی کف حلقه آستین 1/5+ـ 2/5سانتی متر= 1→2
از «نقطۀ  »1به اندازه بلندی باالتنه پشت پایین آمده« ،نقطۀ  »3به دست می آید.
قد باالتنه پشت =1→ 3
از «نقطۀ  »3به اندازه بلندی باسن پایین آمده« ،نقطۀ  »4به دست می آید.
           بلندی باسن=3→ 4
از نقاط « »4 ،3 ،2 ،1خطوطی گونیا شده ،به سمت چپ رسم کنید.
روی الگو خطوط راهنمای سرشانه ،کف حلقه آستین (راهنمای سینه) ،کمر و باسن و خط مرکزی پشت
را بنویسید.
1
از «نقطه  »2به اندازه « __ کارور پشت 1+ـ 1/5سانتی متر» را روی خط کف حلقه آستین عالمت زده،
2
«نقطۀ  »5به دست می آید.
1
__
کارور پشت 1+ـ 1/5سانتی متر =2→ 5
2
از « نقطۀ  »5بهوسیله گونیا خطی موازی با خط مرکزی پشت به سمت باال رسم کرده« ،نقطۀ  »6بهدست میآید.
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بچهگانه و دخترانه دوز

از «نقطۀ  »5به اندازه «کف حلقه آستین 2 +ـ 3سانتی متر» را به سمت چپ عالمت زده« ،نقطۀ »7
به دست می آید.
کف حلقه آستین 2 +ـ 3سانتی متر =5→ 7
از «نقطۀ  »7خطی گونیا شده ،به سمت باال رسم کنید.
از«نقطۀ 1 »7
__ ( )7→5را محاسبه کرده ،عالمت بزنید «نقطۀ  »8به دست می آید.
3
1
__ (7→ 8=)7→5
3
از «نقطۀ  »8خطی گونیا شده ،به سمت پایین رسم کنید .نقاط« 9و »10به دست می آید( .خط پهلو)
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قسمت پشت ـ مرحله دوم
از« نقطۀ  »1به اندازه (پهنای پشت یقه) داخل شده « ،نقطۀ  »11به دست می آید.
پهنای پشت یقه =1→ 11
از « نقطۀ  ،»11خطی گونیا شده ،به اندازه « 1/5سانتی متر» به طرف باال رسم کرده « ،نقطۀ »12به دست
می آید.
 1/5سانتی متر =1→ 12
از« نقطه 1 « ،»6سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »13به دست می آید.
 1سانتی متر =6→ 13
نقاط«12ـ »13را به هم وصل کنید و امتداد دهید.
از «نقطۀ  »12به اندازه پهنای شانه 0/5+سانتی متر جدا کرده« ،نقطۀ  »14به دست می آید.
پهنای شانه 0/5+سانتی متر =12→ 14
هالل یقه پشت را رسم کنید.
از «نقطۀ  »5به اندازه « 1
__ خط  »5→13را به طرف باال عالمت زده « نقطۀ  »15به دست می آید.
4
1
__ خط 5→ 15= 5→13
4
از « نقطۀ  »15خطی گونیا شده ،به اندازه 1/3سانتی متر رسم کرده« نقطۀ  »16به دست می آید.
1/3سانتی متر =5→ 15
« نقطۀ  »16نقطه موازنه حلقه آستین پشت است.
با استفاده از خط کش منحنی حلقه آستین پشت را رسم کنید.
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بچهگانه و دخترانه دوز
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قسمت جلوـ مرحله سوم
از « نقطۀ  »7به اندازه ( 1
__ کارور جلو 1+ـ1/5سانتی متر) محاسبه کرده ،از «نقطۀ  »17به دست می آید.
2
1
__ کارور جلو 1+ـ1/5سانتی متر = 7→ 17
2
از « نقطۀ  »17خطی گونیا شده به پایین رسم کنید ،نقاط« 18و  »19به دست می آید.
از « نقطۀ  »18به اندازه قد باالتنه جلو باال رفته « ،نقطۀ  »20به دست می آید.
قد باالتنه جلو = 18→ 20
از « نقطۀ  »20خطی گونیا شده ،به اندازه « پهنای پشت یقه» رسم کرده« ،نقطۀ  »21به دست می آید.
         پهنای پشت یقه = 20→ 21
از « نقطۀ  »20به اندازه «پهنای پشت یقه 1 +سانتی متر» عالمت زده « ،نقطۀ  »22به دست می آید.
پهنای پشت یقه 1 +سانتی متر = 20→ 22
نقاط « 7و  »20را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از « نقطۀ  »20روی خط « »20→7به اندازه «پهنای پشت یقه  0/5 -0 +سانتیمتر» عالمت زده« ،نقطۀ »23
بهدست میآید.
پهنای پشت یقه  0/5 -0 +سانتیمتر= 20→ 23
نقاط « 21و  »22را با خط کش منحنی به گونه ای وصل کنید که از« نقطۀ  »23بگذرد.
از « نقطۀ  »7خطی گونیا شده ،به سمت باال رسم کنید.
از « نقطۀ  »16خطی موازی با خط کف حلقه آستین ،به سمت چپ رسم کنید« ،نقطۀ  »24به دست
می آید.
از « نقطۀ  »24به اندازه (13→15منهای  1سانتی متر) کمانی رسم کرده « ،نقطۀ  »25به دست می آید.
از« نقطۀ  »21به اندازه پهنای شانه تا روی کمان را عالمت زده « ،نقطۀ  »26به دست می آید.
پهنای شانه = 21→ 26
«نقاط  24و »26را به یکدیگر وصل کنید.
از نقاط «  21و  »26به اندازه « 1سانتی متر» روی هالل یقه و آستین پایین آمده ،نقاط«  28و  »27به دست
می آید.
 1سانتی متر =  26→ 27و 21→ 28
نقاط«  27و  »28را با خط کش به یکدیگر وصل کنید ،سر شانه جلو به دست می آید.
از نقاط « 12و  »14به اندازه «  1سانتی متر » از یقه و حلقه آستین پشت باال رفته ،نقاط«  29و »30
به دست می آید.
 1سانتی متر =  14→ 30و 12→ 29
نقاط « 29و  »30را با خط کش به یکدیگر وصل کنید ،سر شانه جدید پشت به دست می آید.
«1
__ فاصله »24→27را محاسبه کرده « ،نقطۀ  »31به دست می آید.
2
1
__ فاصله 24→ 31 = 24→27
2
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بچهگانه و دخترانه دوز

از « نقطۀ  »31به اندازه«0/5ـ  0/75سانتی متر» داخل شده « ،نقطۀ  »32به دست می آید.
0/5ـ  0/75سانتی متر = 31→ 32
هالل حلقه آستین را با خط کش منحنی رسم کنید.
از « نقطۀ  »7به اندازه « 1
__ کف حلقه آستین» باال رفته « ،نقطۀ  »33به دست می آید.
4
1
__ کف حلقه آستین = 7→ 33
4
از« نقطۀ  »33خطی گونیا شده ،به حلقه آستین رسم کرده « ،نقطۀ  »34به دست می آید.
« نقطۀ  »34موازنه حلقه آستین جلو است.

فعالیت
عملی

با توجه به الگوی اساس باالتنه ،الگوی باالتنه کودک  7ساله را ترسیم کنید.
چه تفاوت ها و شباهت هایی در الگوکشی باالتنه بزرگساالن و کودکان مشاهده می کنید؟
77

تمرین

مرحله دوم
 1عالئم قراردادی موضوعات زیر را رسم کنید.
راستای دوالی بسته  پارچه                  عالمت موازنه
چیدن                                            پیلی
جادکمه                                          حذف ساسون
 2با توجه به شکل زیر به سؤاالت پاسخ دهید.
فاصله   2→5چگونه به دست می آید؟  
..........................................................................................
فاصله   5→7چگونه به دست می آید؟
..........................................................................................
فاصله   20→22چه مقدار است؟
..........................................................................................
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بچهگانه و دخترانه دوز

الگوی اساس آستین
اندازه های مورد نیاز (سایز  5ساله)
		
بلندی از سر شانه تا کف حلقه آستین (الگو باالتنه)
		
دور تا دور حلقه آستین جلو و پشت (الگو باالتنه)
		
پهنای کف حلقه آستین اضافه شده (الگوباالتنه)
قد آستین 						
گشادی لبه آستین	 				

فکر کنید

 15/5سانتی متر
 30سانتی متر
9/3سانتی متر
 37/5سانتی متر
 12/7سانتی متر

با توجه به تصویر باال آیا می توانید الگوی آستین آن را رسم کنید؟
به نظر شما مدل آستین های کودکان چه خصوصیاتی را باید داشته باشد؟
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مراحل اندازه گیری آستین
اندازه گیری بلندی حلقه آستین الگو
روی الگوی جلو با خط کش فاصلۀ نقاط « »27 →7را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
روی الگوی پشت گونیا را به گونه ای قرار دهید که یک ضلع آن مماس با خط کف حلقه آستین و ضلع
دیگر با « نقطۀ  »30برخورد کند .این فاصله را اندازه بگیرید        .
مجموع بلندی حلقه آستین = 7→ 27 + 5→ 30
اندازه های به دست آمده را با هم جمع کرده و نصف آن را محاسبه کنید1 ،
__ بلندی کف حلقه آستین
2
جلو و پشت به دست می آید.
مجموع بلندی حلقه آستین اندازه گیری شده 17 cm +14 cm =31 cm
1
__ بلندی کف حلقه آستین جلو و پشت 31 cm ÷2 =15/5 cm
2
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بچهگانه و دخترانه دوز

اندازه گیری دور حلقه آستین الگو
الگوی جلو و پشت باالتنه را در محل خط پهلو با یکدیگر مماس کنید.
با متر ایستاده منحنی حلقه آستین جلو و پشت باالتنه را از «نقطه  »27تا «نقطه  »30اندازه بگیرید.
دور حلقه آستین جلو و پشت باالتنه =  27→ 30منحنی
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روش ترسیم الگوی پایه آستین
مرحله اول
خط عمودی روی کاغذ رسم کنید ،ابتدای آن را « نقطه  »1بنامید.
از« نقطۀ  »1به اندازه   2
___ کف حلقه اضافه شده باالتنه 1-0/5 +)5→7( « ،سانتی متر» پایین آمده،
10
« نقطۀ  »2به دست آید.
  2
	 ___ کف حلقه اضافه شده باالتنه 1-0/5 +سانتی متر = 1→2
10
از« نقطۀ  »1به اندازه « 1
__ بلندی حلقه آستین جلو و پشت» عالمت زده « ،نقطۀ  »3به دست آید.
2
1
__ بلندی حلقه آستین جلو و پشت= 1 →3
2
از « نقطۀ  »2به اندازه قد آستین پایین آمده« ،نقطۀ  »4به دست می آید.
قد آستین =2→4
از « نقطۀ  »3به اندازه « 1
__ ( )3→4منهای  1سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »5به دست می آید.
2
1
__ ( )3→4منهای  1سانتی متر = 3→4
2
از « نقطۀ  »3به اندازه« 1
__ کف حلقه اضافه شده» باال رفته « نقطۀ  »6به دست می آید.
4
1
__ کف حلقه اضافه شده  = 3→6
4
« نقطۀ  »6همان نقطۀ موازنه در قسمت جلوی آستین است.
از « نقاط  »4 ،5 ،3 ،2خطوطی گونیا شده ،به سمت راست رسم کنید.
از « نقطۀ  »6به اندازه « 1
__ دورحلقه آستین باال تنه منهای  1-0سانتی متر» روی خط راهنمای کاپ
2
عالمت زده « ،نقطۀ  »7به دست می آید             .
1
__ دور حلقه آستین باال تنه منهای  1-0سانتی متر =6→7
2
از « نقطۀ  »7به وسیله گونیا خطی موازی« »2→4رسم کرده « ،نقاط  »10 ،9 ،8به دست می آید.
از « نقطۀ  »2به اندازه « 1
__ فاصله ( 1+)2→7سانتی متر» عالمت زده « ،نقطۀ »11به دست می آید.
2
1
__ فاصله ( 1+)2→7سانتی متر =2→11
2
از« نقطۀ  »2به اندازه « 1
__ فاصله »2→ 11داخل شده « ،نقطۀ  »12به دست می آید.
2
1
__ فاصله2→11= 2→ 11
2
نقاط«  6و »12را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از« نقطۀ  »6به اندازه« 1
__ فاصله »6→ 12عالمت زده « ،نقطۀ  »13به دست می آید.
2
1
__ فاصله6→13 = 6→ 12
2
از «نقطۀ »7به اندازه « 1
__ گشادی کف حلقه آستین  0/5 +سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »14به دست
4
می آید.
1
__ گشادی کف حلقه آستین  0/5+سانتی متر = 7→14
4
نقاط «»14 ،13را با خط کش به « نقطۀ  »11وصل کنید.
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خط راهنمای کف حلقه آستین

خط لبۀ آستین

از « نقطۀ  »14روی خط « »11→14به اندازه« 0/5سانتی متر» داخل شده « ،نقطۀ  »15به دست می آید.
 0/5سانتی متر = 14→15
از « نقطۀ  »8به اندازه فاصله « »2→11روی خط « »3→8جدا کرده « ،نقطۀ  »16به دست می آید.
8→16 = 2→11
1
__ فاصله  3→16را محاسبه کرده « ،نقطۀ  »17به دست می آید.
2
1
__ فاصله 3→17 = 3→16
2
از « نقطۀ  »17به اندازه  0/5سانتی متر باال رفته « ،نقطۀ  »18به دست می آید.
 0/5سانتی متر = 17→18
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خط لبۀ آستین

از « نقطۀ  »4به اندازه« فاصله خط »3→17
داخل شده « ،نقطۀ  »19به دست می آید.
4→19 = 3→17
نقاط«  18و »19را با خط کش به یکدیگر وصل
کنید.
1
__
فاصله خط « »11→13را محاسبه کرده،
2
« نقطۀ »21به دست می آید.
1
__ فاصله خط «11→21 = »11→13
2

از « نقطۀ  »21به اندازه « 0/75سانتی متر»خارج
شده « ،نقطۀ  »22به دست می آید.
 0/75سانتی متر = 21→22
1
__ فاصلۀ خط « »11→14را محاسبه کرده « ،نقطۀ  »23به دست می آید.
2
1
__ فاصله خط «11→23 = »11→14
2
از « نقطۀ  »23به اندازه«  0/75سانتی متر» خارج شده « ،نقطۀ  »24به دست می آید.
 0/75سانتی متر = 23→24
منحنی کاپ آستین را به گونه ای رسم کنید که از نقاط « »14 ،24 ،11 ،22 ،13 ،6 ،18بگذرد.
از «نقطۀ  »18به اندازه «منحنی ( )8→16حلقه آستین باالتنه 0/5+سانتی متر» روی منحنی آستین
اندازه زده ،موازنه حلقه آستین پشت « ،نقطۀ  »25به دست می آید  .
منحنی ( )8→16حلقه آستین باالتنه 0/5+سانتی متر =  18→25منحنی
« نقطۀ  »25را با انحنای مالیم به« نقطۀ  »14وصل کنید.
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روش رولت کردن آستین
«خط ( »)4→6را تا کرده و هالل « »6→18و
خطوط « »18→19و « »19→4و « »20→5را
رولت کنید.
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« خط »14→10را تا کرده ،و هالل « »14→18
و خطوط « »18→19و « »20→9و «»19→10
را رولت کنید.
3ـ 2سانتی متر = ʹ 19ʹ →26و 19→26
نقاط « 18و  »26و «ʹ18و ʹ »26را با خط کش به
یکدیگر وصل کنید.

فعالیت
عملی
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با توجه به الگوی اساس آستین ،الگوی آستین کودک  7ساله را ترسیم کنید.
چه تفاوت ها و شباهت هایی در الگوکشی باالتنه بزرگساالن و کودکان مشاهده می کنید؟

بچهگانه و دخترانه دوز

روش تنگ کردن لبۀ آستین
از نقاط« 19و  »19′به اندازه « 2-3سانتی متر»
داخل شده ،نقاط « 26و  »26′به دست می آید.
نقاط «18و »26و « 18′و  »26′را با خط کش به
یکدیگر وصل کنید.
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آستین کوتاه پفی (چین در مچ و کاپ)

مرحله اول
برای کوتاه کردن قد آستین از نقاط« ʹ 20و »20به اندازه «3ـ  5سانتی متر» باال رفته ،نقاط«26و»27
به دست می آید.
نقاط«26و »27را با خط کش به هم وصل کنید.
 5ـ 3سانتی متر = 20→26 = 20ʹ→27
نقاط «ʹ18و »18را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
خط راهنمای اوازمان ʹ18→18
از « نقطۀ  »11خطی عمود به لبه آستین رسم کنید ،نقاط «28و  »29به دست می آید.
از « نقطۀ  »28به اندازه« 1
__ فاصلهʹ »28→18داخل شده « ،نقطۀ  »30به دست می آید.
2
1
__ فاصله َ28→30 = 28→18
2
از« نقطۀ  »30خطی گونیا شده ،به کاپ و لبه آستین رسم کنید .نقاط«31و »32به دست می آید.
از« نقطۀ  »28به اندازه فاصله « »28→30به سمت راست عالمت بزنید « ،نقطۀ  »33به دست می آید.
28→33 = 28→30
روی هر قسمت از تکه ها را شماره گذاری کنید.
خطوط اوازمان را قیچی کنید.
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مرحله دوم
روی کاغذ خطوط عمودی و افقی راهنمای اوازمان را رسم کنید.
قطعات چیده شده ،را به گونه ای روی کاغذ و الگو روی یکدیگر منطبق شوند.
خط مرکزی آستین همان خط راهنمای اوازمان در الگو است.
به اندازه «3ـ 6سانتی متر» بین قطعات چیده شده ،را اوازمان دهید.
1
__ اندازه اوازمان را در دو طرف خط جدید مرکز آستین جدا کرده ،و قطعات  2و  3را بچسبانید.
2
از « نقطۀ  »36به اندازه« 3ـ  5سانتی متر» ،باال رفته « ،نقطۀ  »37به دست می آید.
3ـ  5سانتی متر = 36→37
از « نقطۀ  »38به اندازه « 1/5تا  2سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »39به دست می آید.
 1/5تا  2سانتی متر =38→39
خط منحنی کاپ و لبه آستین را اصالح کنید.
نقاط موازنه و محل شروع و پایان چین در آستین را مشخص کنید.

×

فعالیت
عملی

×

آیا میدانید علت اضافه کردن بهکاپ و لبه آستین چیست؟
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الگوی آستین کیمونو
قسمت جلو ـ مرحله اول

الگوی جلو باالتنه را رولت کنید.
از « نقطۀ  »27در امتداد خط سر شانه خطی به
اندازه قد آستین رسم کرده « ،نقطۀ  »35به دست
می آید.
قد آستین =27→35
از « نقطۀ  ،»35خطی گونیا شده ،به اندازه                    
« 1
__ دور مچ را به اضافه 3ـ 2سانتیمتر» رسم کرده،
2
« نقطۀ  »36بهدست میآید.
1
__ دور مچ را به اضافه 2ـ 3سانتی متر =35→36
2
از « نقطۀ  »8به اندازه« 2ـ  4سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »37به دست می آید.
2ـ  4سانتی متر =8 →37
نقاط «  36و  »37را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از نقاط «37و  »10با اندازه «  2سانتی متر» بیرون رفته ،نقاط «  38و  »39به دست می آید.
 2سانتی متر =  37 →38و10 →39
نقاط«  38و  »39را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از « نقطۀ  »38به اندازه «3ـ 6سانتی متر» روی خط زیر دست و خط پهلوی جدید جدا کرده ،نقاط« 40و »41
بهدست میآید.
3ـ 6سانتی متر =  38 →41و 38 →40
نقاط«  40و  »41را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.
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الگوی پشت ـ مرحله دوم

از « نقطۀ  »30در امتداد خط سر شانه خطی به اندازه قد آستین
رسم کرده « ،نقطۀ  »42به دست می آید.
قد آستین =30→42
از« نقطۀ  ،»42خطی گونیا شده ،به اندازه« 1
__ دور مچ را به اضافه
2
2ـ 3سانتی متر» رسم کرده « ،نقطۀ  »43بهدست می آید.
1
__ دور مچ را به اضافه 2ـ 3سانتی متر = 42→43
2
از « نقطۀ  »8به اندازه «2ـ  4سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ »44
بهدست می آید.
2ـ 4سانتی متر = 8 →44
نقاط«  43و  »44را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از نقاط «44وʹ »10به اندازه «  2سانتی متر» بیرون رفته ،نقاط «  45و  »46به دست می آید.
 2سانتی متر =  10ʹ→46و 44 →45
از « نقطۀ  »45به اندازه « خط  »36→38الگوی جلو ،جدا کرده « نقطه  »47به دست می آید.
نقاط«42و  »47را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از « نقطۀ  »45به اندازه « 6ـ 3سانتی متر» روی خط زیر دست و خط پهلوی جدید جدا کرده ،نقاط« 48و »49
بهدست می آید  .
3ـ 6سانتی متر =  45 →49و 45 →48
نقاط«  48و  »49را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.
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الگوی آستین کیمونو رگالن
قسمت جلو ـ مرحله اول

از الگوی جلوی آستین کیمونو رولت کنید.
از« نقطۀ  »28روی هالل یقه جلو به اندازه «4ـ 3سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »50به دست می آید.
4ـ 3سانتی متر = 28→50
نقاط«  38و  »50را با خط کش به یکدیگر وصل کنید و امتداد دهید تا با منحنی زیر بغل برخورد کند
« نقطۀ  »51به دست می آید.
«1
__ فاصله  »50→51را محاسبه کرده « ،نقطۀ  »52به دست می آید.
2
1
__ فاصله 50→20 = 50→51
2
از « نقطۀ  »52به اندازه «  1سانتی متر» خارج شده « ،نقطۀ  »53به دست می آید.
 1سانتی متر = 52→53
نقاط « 50و 51و»53را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.
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قسمت پشت ـ مرحله دوم

از الگوی پشت آستین کیمونو رولت کنید.
از« نقطۀ  »29روی هالل یقه پشت به اندازه «3ـ 4سانتی متر» داخل شده « ،نقطۀ  »54به دست می آید.
3ـ 4سانتی متر = 29→54
نقاط« 54و  »45را با خط کش به یکدیگر وصل کنید و امتداد دهید تا با منحنی زیر بغل برخورد کند،
« نقطۀ  »55به دست می آید.
«1
__ فاصلۀ  »54→55را محاسبه کرده « ،نقطۀ  »56به دست می آید.
2
1
__ فاصله 54→56 = 54→55
2
از « نقطۀ  »56به اندازه «  1سانتی متر» خارج شده « ،نقطۀ  »57به دست می آید.
 1سانتی متر = 56→57
نقاط« 54و 55و»57را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.
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مرحله سوم
نقاط موازنه را روی برش منحنی آستین رگالن در جلو و پشت
الگو مشخص کنید.
خطوط برش رگالن باال تنه جلو و پشت را قیچی کنید.
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آستین قسمت جلو و آستین قسمت پشت را از
خط مرکزی آستین کنار یکدیگر بچسبانید.
خط مرکزی آستین =  29→42و 28→35
از نقاط « 35 ،47و  »36به اندازه «3ـ  5سانتی متر»
باال رفته نقاط « 58و  59و  »60به دست می آید.
نقاط « 58و  59و  »60را با خط کش به یکدیگر
وصل کنید.

خط مرکزی و راستای پارچه

پشت

جلو

خطوط «  »58→ 59 →60→47 → 35→36را رولت کنید.
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تمرین

مرحله سوم

خط راهنمای کف حلقه آستین

خط لبۀ آستین

 2با توجه به شکل رو به رو به سؤاالت پاسخ دهید.
فاصله  35→36چه مقدار است؟
..........................................................................................
فاصله  10→39چه مقدار است؟
..........................................................................................
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 1با توجه به شکل رو به رو به سؤاالت پاسخ دهید.
فاصله  1→2چگونه به دست می آید؟
..........................................................................................
فاصله  3→6چگونه به دست می آید؟
..........................................................................................
فاصله 7→14چگونه به دست می آید؟
..........................................................................................
فاصله  2→11چگونه به دست می آید؟
......................................................................................
فاصله  8→16چگونه به دست می آید؟
..........................................................................................

بچهگانه و دخترانه دوز (ویژۀ دختران)

ترسیم الگوی یقه

فکر کنید

آیا طراحی یقه را می توان خارج از الگوی باالتنه انجام داد؟
به نظر شما چه مدل یقه هایی را باید برای کودکان انتخاب کرد؟
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گشاد کردن حلقه یقه

0/5

ابتدا سرشانه جلو خط ( )28→27و سرشانه پشت خط ( )29→30مماس کنار یکدیگر قرار دهید.
از « نقطۀ  »1در خط مرکزی پشت به اندازه «0/3ـ 0/5سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ »45بهدست می آید.
0/3ـ 0/5سانتی متر = 1→45
از نقاط«29و »28روی خط سر شانه به اندازه « 1سانتی متر» داخل شده « ،نقطۀ  »46بهدست می آید.
 1سانتی متر =29→46و28
از « نقطۀ  »22روی خط مرکزی جلو به اندازه « 1سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »47بهدست می آید.
سانتی متر =22→47
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اندازه گیری دور حلقه

الگوی جلو و پشت باالتنه را در محل خط سرشانه با یکدیگر مماس کنید.
با متر ایستاده منحنی حلقه یقه جلو و پشت باالتنه را از« نقطۀ  »47تا « نقطۀ  »45اندازه بگیرید.
دور حلقه یقه جلو و پشت باالتنه =  47→ 45منحنی
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یقه ب ب مسطح (بدون پایه)
پس از گشاد کردن و چیدن حلقه یقه گرد قبلی ،الگوی پشت و جلو باالتنه را در « نقطۀ  »47در قسمت
حلقه گردن و امتداد سر شانه با یکدیگر مماس قرار دهید.
از نقاط«19و »47خط مرکزی جلو به اندازه «1/5ـ 2سانتی متر» برای دکمهخور خارج شده ،نقاط «49و»48
بهدست می آید.
خط دکمه خور = 48→49
1/5ـ 2سانتی متر=  19→49و 47→48
از « نقطۀ  »47روی خط مرکزی جلو به اندازه « 5ـ 4سانتی متر»
پایین آمده « ،نقطۀ »50به دست می آید.
 5ـ 4سانتی متر =47→50
از « نقطۀ  »50به اندازه «  5ـ3سانتی متر» روی خط گونیا داخل
شده « ،نقطۀ »51به دست می آید.
 5ـ 3سانتی متر =50→ 51
نقاط« 51و »47را با خط کش به
یکدیگر وصل کنید.
از « نقطۀ  »45به اندازه « 4ـ6
سانتی متر» روی خط مرکزی پشت
عالمت زده « ،نقطۀ  »52به دست
می آید.
4ـ 6سانتی متر =45→ 52

46
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از « نقطۀ  »46روی خط سر شانه به اندازه « عرض یقه پشت  1 +سانتی متر» عالمت زده « ،نقطۀ »53
به دست می آید.
( 1 + )45→ 52سانتی متر =46→ 53
نقاط « »51→53→52خط لبه یقه را با خط منحنی به یکدیگر وصل کرده ،نوک یقه را به دلخواه
طراحی کنید.
توجه :اندازه هایی که برای طراحی یقه ذکر شده ،با توجه به مدل قابل تغییر است.

الگوی باال تنه جلو و پشت که در قسمت سر شانه و مماس با
یکدیگر سنجاق شده بود را از یکدیگر جدا کنید.
تکه رولت شده یقه ،الگوی زیر یقه است.
تکه های زیر یقه = 45→ 52 →47

خط مرکزی پشت را می توانید روی دو الی بسته یا باز قرار
دهید.
از روی الگوی زیر یقه رولت کنید ،از « نقطۀ  »52در خط مرکزی
پشت به اندازه « 0/25ـ  0/5سانتی متر» (بستگی به ضخامت پارچه
دارد) بیرون بیایید « ،نقطۀ  »54به دست می آید.
سپس منحنی مالیمی بهگونهای رسم کنید ،که از « نقطۀ »45
شروع شده و در « نقطۀ  »47به صفر برسد.
تکه رو یقه = 45 → 54 → 47
عالمت راستای پارچه در زیر یقه بستگی به جنسیت و طرح
پارچه دارد و قرار گرفتن خط مرکزی پشت ،روی دوالی باز یا بسته
پارچه دارد.
از نقاط« 49و  »48به اندازه « 4سانتی متر» خارج شده ،نقاط
« 55و  »54به دست می آید.
4سانتی متر =  49 → 55و 48 → 54
نقاط« 55و  »54را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
سجاف سر خود= 48 → 54 → 55 → 49
کاغذ را در خط دکمه خور «  »48→ 49تا کنید و خط
«  »48 → 54را براساس حلقه یقه مجدد رسم کنید.

46

46
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یقه ب ب پایه دار
در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و
تقاطع آنها را « نقطۀ  »1بنامید.
از « نقطۀ  »1به اندازه «  6ـ  8سانتی متر» باالرفته،
« نقطۀ  »2به دست می آید.
 6ـ  8سانتی متر = 1→2
از « نقطۀ  »2به اندازه « 1/5سانتی متر» باال رفته،
« نقطۀ  »3به دست می آید.
پایه یقه 1/5سانتی متر = 2→3
از « نقطۀ  »3به اندازه « 4ـ  6سانتی متر» باالرفته،
« نقطۀ  »4به دست می آید.
پهنای یقه  4سانتی متر =3→4
از « نقطۀ  »2به اندازه« 1
__ دور حلقه یقه گشاد شده باالتنه منهای  1/5ـ 2سانتی متر» به صورت مورب،
2
روی خط گونیا شده عالمت زده « ،نقطۀ  »5به دست می آید.
1
__ دورحلقه یقه گشادشده باالتنه منهای 1/5ـ2→5= 2
2
از « نقطۀ  »2به اندازه« 1
__ فاصله  »2→5را عالمت زده ،به دست می آید     .
2
1
__ فاصله 2 →6 = 2→5
2
از « نقطۀ  »6به اندازه «2ـ 3سانتی متر» خارج شده « ،نقطۀ  »7به دست می آید.
2ـ 3سانتی متر = 6→7
نقاط « »2→7→5را با خط کش منحنی رسم کنید.
هالل داخل یقه = 2→7→5
خط « »3→5را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید     .
خط پایه یقه = 3→5منحنی
از « نقطۀ  »5به اندازه « 5/5سانتی متر» خارج شده « ،نقطۀ  »8به دست می آید.
 5/5سانتی متر =5→8
از « نقطۀ  »8خطی گونیا شده به سمت باال به اندازه «3سانتی متر» رسم کنید « ،نقطۀ  »9به دست می آید.
 3سانتی متر =8→9
نقاط «9و  »5را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
نقاط «9و  »4را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.
نوک یقه را به دلخواه طراحی کنید.
چنانچه مدل یقه تیز باشد ،این مدل یقه را ،شکاری می نامند.
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زیر یقه را رولت کنید و خط راستا را روی الگو مشخص کنید.

زیر یقه =2→ 4→5

خط لبۀ بیرونی یقه

موازنۀ سر شانه

مانند یقه ب ب مسطح به خط بیرونی یقه « 0/25ـ 0/5سانتی متر» اضافه کنید.
0/25ـ 0/5سانتی متر=4→10
خط بیرونی یقه را به گونه ای رسم کنید که در « نقطۀ  »5به صفر برسد.
رو یقه =10→5→2
خط راستا را روی قطعات الگو رسم کنید.

خط لبۀ بیرونی یقه
موازنۀ سر شانه

فعالیت
عملی

چه تفاوتی در فرم قرار گرفتن یقه ب ب مسطح و پایه دار روی بدن وجود دارد؟
مدل های دیگری از یقه ب ب را با این دو روش برای کودک  3ساله رسم کنید.
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یقه ملوانی
مرحله اول

پس از گشاد کردن و چیدن حلقه گرد ،الگوی
پشت و جلو باالتنه را در «نقطۀ  »46در قسمت حلقه
گردن با یکدیگر مماس کنید و سنجاق بزنید.
انتهای سرشانه جلو و پشت در نقاط « 30و »27
را با فاصله « 1سانتی متر» از یکدیگر سنجاق بزنید.
از «نقطۀ  »45روی خط مرکزی پشت به اندازه
« 8ـ 12سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »48به دست
 8ـ 12سانتی متر = 48→45
می آید.
از « نقطۀ  »48خطی گونیا شده به اندازه «12ـ 15
سانتی متر» رسم کنید « ،نقطۀ  »49به دست می آید.
12ـ  15سانتی متر =            48→49
از « نقطۀ  »47روی خط مرکزی جلو ،میزان بازی
یقه را با توجه به مدل اندازه بگیرید و عالمت بزنید.
« نقطۀ  »50به دست می آید( .در این مد ل         
« 17سانتی متر»)           17سانتی متر = 47→50
نقاط « 50و  »46را با خطکش به یکدیگر وصل کنید.
از «نقطۀ  »46روی خط سرشانه جدید به اندازه
«9ـ 11سانتیمتر» عالمت زده« ،نقطۀ  »51بهدست میآید9                          .ـ11سانتی متر = 46→51
نقاط « »49→51→50را با انحنای مالیم به یکدیگر وصل کنید.
تکه یقه «  »45→48→49→50→46را رولت کنید.
برای تکه زیر یقه هفت از « نقطۀ  »47به « اندازه  6ـ  8سانتی متر» پایین آمده « نقطۀ  »52به دست می آید.
(بستگی به مدل دارد)     6ـ  8سانتی متر = 47→52
از « نقطۀ  »52خطی گونیا شده رسم کنید تا خط « »46→50را قطع کند« .نقطۀ  »53به دست می آید.
تکه زیر یقه هفت (ملوانی) = 50→52→53
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تکه « »50→52→53را قیچی کنید.
از «نقطه  »50خط « »50→46را قیچی کنید.

    
تکه یقه « »45→48→49→51→50→ 46را رولت کنید.
الگوی باالتنه پشت و جلو را که در قسمت سرشانه سنجاق شده بود ،جدا کنید.
خط مرکزی پشت یقه را روی دوالی بسته قرار دهید؛ این تکه زیر یقه است.
عالمت راستای پارچه و « نقطۀ  »46تقاطع سرشانه و « نقطۀ  »52محل وصل تکه زیر یقه هفت را مشخص
کنید.
تکه زیر یقه 45→48→49→50→46
از تکه زیر یقه رولت کنید.
از نقاط « 49و  »48به اندازه 0/25ـ  0/5سانتی متر (بستگی به ضخامت پارچه دارد) بیرون آمده ،نقاط
« 55و  »54به دست آید.
«نقاط  »54→55→50را به یکدیگر وصل کنید.
تکه روی یقه 54→55→50→45
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مرحله دوم
از « نقطۀ ʹ » 50به اندازه دلخواه (بستگی به سایز الگو دارد) در این مدل
«4سانتیمتر» پایین آمده« ،نقطۀ  »56بهدست میآید.
 4سانتی متر = 50ʹ→56
از «نقطۀ ʹ »53به اندازه دلخواه (بستگی به سایز الگو دارد) در این مدل
« 3سانتی متر» به سمت راست عالمت زده « ،نقطۀ  »57به دست می آید              .
 3سانتی متر = 53ʹ→57
از «نقطۀ  »56خطی موازی با خط « »52→57رسم کنید.
از «نقطۀ  »57خطی موازی با خط «ʹ » 53ʹ→ 50رسم کنید « ،نقطۀ »58
به دست می آید.
خط « »52→56خط مرکزی جلو است و باید روی دوالی بسته قرار گیرد.

از تکه زیر یقه هفت دوبار برش زده می شود.
هنگام دوخت « زیر یقه هفت» یک طرف آن به سجاف باالتنه
دوخته شده ،طرف دیگر آن جا دکمه زده شده و با دکمه به طرف
دیگر سجاف باالتنه وصل می شود.

برای ترسیم سجاف یقه هفت از « نقطۀ  »46روی خط سرشانه به اندازه
« 3سانتی متر» عالمت زده« ،نقطۀ  »59به دست می آید.
 3سانتی متر = 46→59
از « نقطۀ  »50روی خط مرکزی جلو به اندازه «  3سانتی متر» پایین آمده،
« نقطۀ  »60به دست می آید.
 3سانتی متر = 50→60
از « نقطۀ  »60خطی گونیا شده رسم کنید.
از « نقطۀ  »59خطی موازی با خط « »46 →50رسم کنید « .نقطه »61
به دست می آید.
خطوط « »46→50→60→61→59→46را رولت کنید.
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خط مرکزی جلو روی دوالی بسته قرار می گیرد.

در صورتی که بخواهید از سجاف پشت یقه استفاده
کنید ،مراحل زیر را انجام دهید.
از «نقطۀ  »45روی خط مرکزی پشت به اندازه  
« 5سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »62به دست
می آید.
 5سانتی متر = 45→62
از «نقطۀ  »46روی خط سرشانه به اندازه پهنای
سجاف سرشانه جلو « 3سانتی متر» عالمت زده،
«نقطۀ  »63به دست می آید.
3سانتی متر = 46→63
نقاط « 63و  »62را به صورت منحنی به یکدیگر
وصل کنید.

قطعه « »46→45→62→63را رولت کنید.
روی سجاف پشت خط راستا را رسم کنید.

فعالیت
عملی

الگوی یقه ملوانی را بر روی باالتنه کودک  4ساله رسم کنید.
چه قسمتهایی از الگوی یقه را میتوان روی اریب و چه قسمتهایی را روی راستای پارچه قرار داد؟
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الگوی اساس شلوار

چه مدل شلوارهایی برای کودکان مناسب است؟
اندازه های مورد نیاز
دور کمر                              54سانتی متر
دور باسن                            61سانتی متر
بلندی فاق                           19/5سانتی متر
قد شلوار از کمر تا زمین          66/2سانتی متر
قد (بلندی) داخل پا               46/7سانتی متر
گشادی دمپا                        20/5سانتی متر
فکر کنید
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به نظر شما مدل های شلوار کودکان چه خصوصیاتی را باید داشته باشد؟
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مرحله اول

خط راهنمای کمر

در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کرده و
تقاطع آن را «نقطۀ  »1بنامید.
از « نقطۀ  »1با گونیا به اندازه قد شلوار تا زمین
پایین آمده« ،نقطۀ  »2به دست می آید.
قد شلوار تا زمین (این اندازه  66/2سانتی متر)=1 →2
از « نقطۀ  »2به اندازه «2ـ 3سانتی متر» باال رفته،
« نقطۀ  »3به دست می آید.
2ـ 3سانتی متر 2 →3 = 4
از « نقطۀ  »1به اندازه بلندی فاق پایین آمده،
« نقطۀ  »4به دست می آید.
بلندی فاق(در این اندازه 19/5سانتی متر) = 1 →4
از «نقطۀ  »3به اندازه « 1
__ فاصله  2/5 + 3 →4ـ4
2
سانتیمتر» باال رفته «نقطۀ  »5بهدست میآید.
1
__ فاصله  2/5 + 3 →4ـ 4سانتی متر = 3 →5
2
  1
___ نصف دور باسن +
از « نقطۀ  »4به اندازه « 10
 3سانتی متر» باال رفته« ،نقطۀ  »6به دست می آید.
  1
___ نصف دور باسن  3+سانتی متر = 4→ 6
10
مثال1   :
___ نصف دور باسن  3+سانتی متر
10
30/5÷10=3/0+3=6 Cm
61÷2=30/5 Cm
اضافات برای به دست آوردن خط زانوی شلوار

خط لبۀ شلوار

2ـ 1ساله

 2/5سانتی متر

4ـ 3ساله

 3سانتی متر

6ـ 5ساله

 3/5سانتی متر

8ـ 7ساله

 4سانتی متر

خط راهنمای لبۀ شلوار
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قسمت جلو ـ مرحله دوم
به وسیله گونیا از نقاط«  »1 ،6 ،4 ،5 ،3 ،2خطوط افقی به سمت راست رسم کنید.
از « نقطۀ »6به اندازه « 1
__ دور باسن  1 +سانتی متر» روی خط راهنمای باسن عالمت زده « نقطۀ »7
4
به دست می آید.
1
__ دور باسن  1 +سانتی متر (در این اندازه 16/25سانتی متر) = 6→7
4
1
__ دور باسن 61 Cm ÷ 4 =15/25 Cm
4
1
__ دور باسن 15/ 25 Cm + 1=16/25 Cm 1+
4
از« نقطۀ  »7با گونیا خطی به اندازه«   1
___ نصف دور باسن  1+سانتی متر» بیرون آمده « ،نقطۀ  »8به دست
10
می آید.
  1
___ نصف دور باسن  1+سانتی متر (در این اندازه  4/1سانتی متر) = 8→7
10
1
__ دور باسن 61 Cm ÷2=30/5 Cm
2
  1
___ نصف دور باسن  1 +سانتی متر   30/5÷10=3 Cm + 1 Cm =4 Cm
10
از« نقطۀ  »7به وسیله گونیا خطی به باال تا خط کمر و پایین تا خط فاق رسم کنید ،نقاط«10و  »9به دست
می آید.
1
__
روی خط باسن «  2فاصله »6→8را محاسبه کرده « ،نقطۀ  »11به دست می آید.
1
__ فاصله 6→11 = 6→8
2
از« نقطۀ  »3روی خط لبه شلوار ،به اندازه « فاصله ( »)6→11به سمت راست عالمت زده « نقطۀ »12
به دست می آید.
3→12 = 6→ 11
نقاط«12و »11را با خط کش به یکدیگر وصل کنید و تا خط کمر امتداد دهید« ،نقطۀ  »13به دست
می آید.
نقاط «15و  »14را روی الگو مشخص کنید.
1
__
گشادی لبه شلوار منهای  1سانتی متر» به طرفین جدا
از « نقطۀ  »12روی خط لبه شلوار ،به اندازه «
4
کرده ،نقاط«17و  »16به دست می آید         .
1
__ گشادی لبه شلوار منهای  1سانتی متر =  12→ 17و 12→16
4
نقاط« 16و  »6را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
نقاط «19و  »18را روی الگو مشخص کنید.
از «نقطۀ  »15روی خط زانو به اندازه « فاصله  »15→18عالمت زده « ،نقطۀ  »20به دست می آید.
15→20 =15→ 18
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نقاط « 8و  20و »17را با خط کش به یکدیگر
وصل کنید.
« نقطۀ  »21را روی الگو مشخص کنید.
از « نقطۀ  »21به اندازه «  1سانتی متر» پایین
آمده« نقطۀ  »22به دست می آید  .
 1سانتی متر =    21→22
از « نقطۀ  »22به اندازه «  0/7سانتی متر»
بیرون آمده « ،نقطۀ  »23به دست می آید.
 0/7سانتی متر = 22→23
نقاط«  23و  »20را با خط کش منحنی به
یکدیگر وصل کنید.
از « نقطۀ  »1به اندازه «  0/5سانتی متر» داخل
شده « نقطۀ  »24به دست می آید.
 0/5سانتی متر = 1→24
نقاط «  6و  »24را با خط کش منحنی به
یکدیگر وصل کنید.
الگوی جلو شلوار را رولت کنید.

خط لبۀ شلوار
خط راهنمای لبۀ شلوار
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قسمت پشت ـ مرحله سوم
الگوی پشت را روی جلو رسم کنید.
از « نقطۀ  »11روی خط باسن به اندازه «  0/75ـ  1/5سانتی متر» به سمت راست عالمت بزنید « ،نقطۀ »25
به دست می آید.
0/75ـ  1/5سانتی متر = 11→25
از « نقطۀ  »25به اندازه « 1
__ فاصله (0/5 + )6→7ـ 1سانتی متر» را محاسبه کرده ،به سمت راست
4
عالمت بزنید « نقطۀ  »26به دست می آید            .
1
__ فاصله (0/5 + )6→7ـ 1سانتی متر =25→26
4
از « نقطۀ  »19به اندازه «4ـ 3سانتی متر» باال رفته « ،نقطۀ  »27به دست می آید.
 3ـ 4سانتی متر =19→27
با خط کش نقاط «  27و  »26را به یکدیگر وصل کنید ،این خط ،خط کمکی برای ترسیم خط فاق پشت
می باشد.
از « نقطۀ  »26گونیا را طوری قرار دهید که یک ضلع آن روی خط کمکی ( )26→27قرار گیرد.
از « نقطۀ  »23خطی گونیا شده به طرف باال تا خط کمر و به سمت پایین تا خط فاق رسم کنید.
از « نقطۀ  »26به اندازه « 1
__ دور باسن  3 +سانتی متر» به سمت چپ عالمت زده « ،نقطۀ  »28به دست
4
می آید.
1
__ دور باسن  3 +سانتی متر =26→28
4
از « نقطۀ  »25روی خط باسن به اندازه فاصله « »25→28به سمت راست عالمت زده « ،نقطۀ »29
به دست می آید.
25→29 =25→28
روی خط زانو ،از نقاط « 20و  »18به اندازه «  2سانتی متر» خارج شده ،نقاط« 30و  »31به دست می آید.
 2سانتی متر = 20→30= 18→31
روی خط لبه شلوار از نقاط «  16و  »17به اندازه «  2سانتی متر» خارج شده ،نقاط « 32و  »33به دست
می آید.
 2سانتی متر = 17→32= 16→33
نقاط «( »32→30→29خطوط راهنمای داخلی پا) را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
نقاط «( »33→31→28خط پهلو) را با خطکش به یکدیگر وصل کنید و امتداد دهید تا با خط راهنمای
کمر برخورد کند.
از « نقطۀ  »31به اندازه (فاصله  )18→24روی خط پهلوی پشت شلوار عالمت زده « ،نقطۀ  »34به دست
می آید.
31→34= 18→24
گونیا را روی خط فاق پشت طوری قرار دهید که یک ضلع آن روی خط فاق و ضلع دیگر آن با « نقطۀ
 »34برخورد کند ،حال زاویه قائمه را رسم کنید « ،نقطۀ  »35به دست می آید        .
خط کمر پشت 34→35
112

بچهگانه و دخترانه دوز (ویژۀ دختران)

تقاطع خط زانو ،خط داخل شلوار جلو را
اندازه بگیرید.
از « نقطۀ  »30به اندازه فاصله ()20→23
منهای  0/5سانتی متر عالمت زده « ،نقطۀ
 »36به دست می آید.
( )20→23منهای  0/5سانتی متر =30→36
« 1
__ فاصله  »30→36را محاسبه کرده،
2
« نقطۀ  »37به دست می آید   .
1
__ فاصله            30→37=  30→36
2
از « نقطۀ  »37به اندازه « 0/5سانتی متر»
داخل شده « ،نقطۀ  »38به دست می آید.
 0/5سانتی متر =37→38
نقاط «  36و  »30را با خط کش منحنی به
گونه ای وصل کنید که از « نقطۀ  »38بگذرد.

خط لبۀ شلوار
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نقاب شلوار

خط لبۀ شلوار

از « نقطۀ  »10تقاطع خط فاق و کمر به اندازه « 11سانتی متر»
پایین آمده « ،نقطۀ  »39به دست می آید.
11سانتی متر = 10→ 39
از « نقطۀ  »10تقاطع خط فاق وکمر به اندازه «2/5سانتی متر»
خارج شده « ،نقطۀ »40به دست می آید.
2/5سانتی متر =  39→ 41و 10→40
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خط لبۀ شلوار

بچهگانه و دخترانه دوز

الگوی مدل شلوار جیب دار
مرحله اول
از الگوی اساس شلوار رولت کنید.
از « نقطۀ  »24تقاطع خط کمر و پهلو به اندازه «  3سانتی متر»
داخل شده « ،نقطۀ  »42به دست می آید.
 3سانتی متر =24→42
از « نقطۀ  »24به اندازه «  8ـ 12سانتی متر» روی خط پهلو
پایین آمده « ،نقطۀ  »43به دست می آید.
خط دهانه جیب 8ـ12سانتی متر = 42→43
نقاط«43و »42را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
« 1
__ فاصله  »10→24را محاسبه کرده « ،نقطۀ  »44به دست
2
می آید.
1
__
فاصله 24→44=10→24
2
از « نقطۀ  »11به اندازه « 1سانتی متر» به سمت چپ عالمت
زده « ،نقطۀ  »45به دست می آید.
1سانتی متر =11→45
مطابق شکل کیسه جیب را طراحی کنید.
از « نقطۀ  »42روی خط کمر به اندازه « 3سانتی متر» عالمت
زده « ،نقطۀ  »46به دست می آید.
3سانتی متر =42→46
نقاط « 46و  »6را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
مرحله دوم

قطعات جیب را مطابق شکل با خطوط داخلی آن کپی یا رولت کنید.
توجه کنید که قبل از قیچی کردن قطعات جیب ،عالمت راستای پارچه را بر اساس راستای الگوی شلوار
روی قطعات الگو رسم کنید.
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مرحله سوم
با استفاده از گونیا خطی عمود روی کاغذ رسم
کنید و ابتدای آن را « نقطۀ  »47بنامید.
این خط به عنوان خط راهنمای اوازمان می باشد.
به طرفین « نقطۀ  »47به اندازه « 1/5سانتی متر»
عالمت بزنید ،نقاط «  49و »48به دست می آید.
1/5سانتی متر = 47→49و47→48
خط اتوی پشت شلوار را از کمر تا لبه شلوار قیچی
کنید به گونه ای که الگو از لبه شلوار از هم جدا نشود.
خط اتو جدا شده را در دو طرف عالمت اوازمان
بچسبانید.
نقاط «  35و »34را مجدد به یکدیگر وصل کنید،
تا خط کمر اصالح شود.
نقاط «33و »32را مجدد به یکدیگر وصل کنید تا
خط لبه شلوار اصالح شود.

خط لبۀ شلوار اصالح شده

فعالیت
عملی
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آیا الگوی شلوار کودکان هم به رفع عیوب نیاز دارد؟
چه تفاوت هایی در الگوکشی و مدل سازی شلوار برای کودکان نسبت به بزرگساالن وجود دارد؟

بچهگانه و دخترانه دوز

پس از رولت کردن قطعات جیب خط  42→43را از الگوی
جلوی شلوار قیچی کنید( .تصویر باال سمت چپ)
خط  42→43را تا کنید و خط  42→ 46→6را رولت کنید.
سجاف سرخود دهانه جیب 42→46ʹ→6ʹ→43
117

تمرین

مرحله چهارم
 1با توجه به شکل رو به رو به سؤاالت
پاسخ دهید.
فاصله  6→7چگونه به دست می آید؟
........................................................................
فاصله  7→8چگونه به دست می آید؟
........................................................................
فاصله  12→17چگونه به دست
می آید؟
........................................................................

خط پهنای فاق

خط اتو و راستای شلوار (پشت)

خط راهنمای لبۀ شلوار

 2با توجه به شکل رو به رو به سؤاالت پاسخ دهید.
فاصله  20→30چه مقدار است؟
..........................................................................................
فاصله 26→28چگونه به دست می آید؟
..........................................................................................
خط لبۀ شلوار
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بچهگانه و دخترانه دوز (ویژۀ دختران)

ترسیم الگوی اساس پیراهن

فکر کنید

در مدل های پیراهن تصاویر باال چه وجه مشترکی دیده می شود؟

119

قسمت پشت ـ مرحله اول
الگوی پشت اساس باال تنه را رولت کنید.
از « نقطۀ  »4روی خط مرکزی پشت به اندازه
« 7ـ 15سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ »40به دست
می آید.
7ـ  15سانتی متر =4→40
توجه :قد پیراهن به مدل و سن کودک بستگی دارد.
از « نقطۀ  »4به اندازه «  2سانتی متر» داخل شده،
« نقطۀ  »42به دست می آید.
 2سانتی متر =4→42
نقاط « 42و »1را با خط کش به یکدیگر وصل
کنید و تا خط لبه پیراهن امتداد دهید.
از « نقطۀ  »43به اندازه « 1ـ  1/5سانتی متر»
پایین آمده « ،نقطۀ  »44به دست می آید.
1ـ  1/5سانتی متر =43→44
از « نقطۀ  »9به اندازه « 1ـ  1/5سانتی متر» خارج
شده « ،نقطۀ  »47به دست می آید.
1ـ  1/5سانتی متر =9→47
از « نقطۀ  »41خطی گونیا شده به بیرون رسم
کنید.
نقاط «47و  »8را با خط کش به یکدیگر وصل
کنید و تا خط لبه پیراهن امتداد دهید « ،نقطۀ »48
به دست می آید.
نقاط «  48و  »44را با خط کش منحنی به یکدیگر
وصل کنید.
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بچهگانه و دخترانه دوز

قسمت جلو ـ مرحله دوم
الگوی جلوی اساس باال تنه را رولت کنید.
از « نقطۀ  »19روی خط مرکزی جلو به اندازه
« 7ـ  15سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »49به دست
می آید.
7ـ  15سانتی متر =19→49
از « نقطۀ  »49به اندازه « 1ـ2سانتی متر» پایین
آمده « ،نقطۀ  »51به دست می آید.
1ـ  2سانتی متر =49→51
از « نقطۀ ʹ »9به اندازه «  0/5ـ  1سانتی متر» خارج
شده « ،نقطۀ  »52به دست می آید.
 0/5ـ  1سانتی متر =9 →52
نقاط« 52و ʹ »8را با خط کش به یکدیگر وصل
کنید و تا خط لبه پیراهن امتداد دهید « ،نقطۀ »53
به دست می آید.
نقاط « 53و  »51را با خط کش منحنی به یکدیگر
وصل کنید.

فعالیت
عملی

الگوی پیراهن را برای کودک  3ساله رسم کنید.
چرا فاصله  4→42از الگوی پشت باالتنه کسر می شود؟
121

ترسیم الگوی اساس پیراهن فون

122

بچهگانه و دخترانه دوز

ابتدا از الگوی اساس پیراهن یکسره رولت کنید.
فاصله «  »27→28و « ( »29→30سرشانه جلو و پشت) را نصف کرده ،نقاط «  61و  »60به دست می آید.
1
__ فاصله 29→60= 30→29
2
1
__ فاصله 28→61= 28→27
2
از «  61و  »60خطی به موازات خط مرکزی جلو و پشت تا لبه پیراهن رسم کنید.
خط « »62→60و « »63→61را به گونه ای قیچی کنید که خط سرشانه از یکدیگر جدا نشود.
123

لبۀ پیراهن را در الگوی پشت و جلو به اندازه «  5ـ 3سانتی متر» اوازمان دهید  .
 5ـ 3سانتی متر = ʹ 63 → 63و ʹ62 → 62
خط لبۀ پیراهن و سرشانه را اصالح کنید.
خطوط موازنه و راستا را بر روی الگو مشخص کنید.

124

بچهگانه و دخترانه دوز

مدل اول ـ الگوی پیراهن یکسره

فکر کنید

به نظر شما چه مدل های دیگری برای پیراهن یکسره می توان در نظر گرفت؟
125

قسمت پشت ـ مرحله اول
از الگوی جلو و پشت اساس پیراهن فون رولت
کنید.
از « نقطۀ  »29به اندازه «  3سانتی متر» روی خط
سر شانه عالمت زده « ،نقطۀ »60به دست می آید.
 3سانتی متر =29→60
از « نقطۀ  »1به اندازه « 3ـ  5سانتی متر» پایین
آمده « ،نقطۀ  »61به دست می آید.
3ـ  5سانتی متر =1→61
نقاط« 61و »60را به صورت منحنی به یکدیگر
وصل کنید.
سجاف پشت را رولت کرده و خط راستای پارچه
را روی آن مشخص کنید.

126
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قسمت جلو ـ مرحله دوم
از نقاط « 51و »22به اندازه
« 1/5سانتی متر» خارج شده ،نقاط
« 63و  »62به دست می آید.
1/5سانتی متر =  51→63و 22→62
خط دکمه خور را به موازات خط
مرکزی جلو رسم کنید.
از « نقطۀ  »28به اندازه « 3سانتی متر»
روی خط سر شانه عالمت زده « ،نقطۀ
 »64بهدست می آید.
 3سانتی متر = 28→64
از « نقطۀ  »51به اندازه « 4/5
سانتی متر» روی خط لبه پیراهن داخل
شده « ،نقطۀ  »65به دست می آید.
 4/5سانتی متر = 51→65
نقاط « 65و  »64را به گونه ای وصل
کنید که از سر شانه تا کمر به صورت
منحنی و از کمر تا لبه پیراهن به
موازات خط مرکزی جلو رسم شود.
خط روی هم گرد را تا کرده ،خطوط
«»62→28→64→65 →63
(خطوط سجاف) را رولت کنید.
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مدل دوم ـ پیراهن با برش از سینه

128

بچهگانه و دخترانه دوز

قسمت جلو ـ مرحله اول
از « نقطۀ  »22روی خط مرکزی جلو به اندازه « 5ـ 7سانتی متر»
پایین آمده « ،نقطۀ »70به دست می آید.
5ـ 7سانتی متر = 22→70
از « نقطۀ  ،»70خطی گونیا شده ،به سمت راست رسم کرده،
« نقطۀ  »71به دست می آید.
1
__ فاصلۀ  70→71را محاسبه کرده « ،نقطۀ  »72به دست
2
می آید.
1
__ فاصله 71→72 = 70→71
2
از « نقطۀ  »71به اندازه « 1سانتی متر» باال رفته « ،نقطۀ »73
به دست می آید.
1سانتی متر = 71→73
نقاط «73و »72را به یکدیگر وصل کنید.
از «نقطۀ  ،»72خطی گونیا شده ،به موازات خط مرکزی جلو به
لبه پیراهن رسم کرده « ،نقطۀ  »74به دست می آید.
قطعات الگو را شماره گذاری کنید.

4

6

5
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قسمت جلو ـ مرحله دوم
روی کاغذ خط افقی راهنمای اوازمان را رسم
کنید.
قطعه  5را به گونه ای که خط کمر الگو روی خط
راهنمای اوازمان قرار گیرد ،روی کاغذ بچسبانید.
از نقاط «74و»72به اندازه « 8ـ12سانتی متر»
خارج شده ،خطی موازی با خط  72→74رسم کنید.
قطعه  6الگو را به گونه ای روی کاغذ بچسبانید
که خط کمر الگو در امتداد خط راهنمای اوازمان
قرار گیرد.
 8ـ12سانتی متر = ʹ 74→74و ʹ72→72
منحنی لبه پیراهن را اصالح کنید.

4

5

6

خط لبۀ لباس اصالح شده
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قسمت پشت ـ مرحله سوم
الگوی پشت پیراهن را رولت کنید.
از نقاط « 44و  »1از خط مرکزی به اندازه « 1/5سانتی متر» بیرون رفته ،نقاط« 61و  »60به دست می آید.
1/5سانتی متر =  44→61و 1→60
از « نقطۀ  »29روی خط سر شانه به اندازه «  3سانتی متر» عالمت زده « ،نقطۀ  »62به دست می آید.
 3سانتی متر = 29→62
از « نقطۀ  »44روی خط لبه پیراهن
به اندازه « 3ـ 4سانتی متر» عالمت زده،
« نقطۀ  »63به دست می آید.
3ـ4سانتی متر = 44→63
خط  61ـ( 60روی هم گرد) را تا
کرده ،خط  63و( 62سجاف) را رولت
کنید.
1
__
فاصله  5→13را محاسبه
2
کرده « ،نقطۀ  »64به دست می آید.
1
__ فاصله 5→64 = 5→13
2
از « نقطۀ  ،»64خطی گونیا شده ،به
طرفین رسم کرده ،نقاط « 67و  66و
 »65به دست می آید.
1
__ فاصله  65→66را محاسبه
2
کرده « ،نقطۀ  »67به دست می آید.
1
__ فاصله 65→67 = 65→66
2
از «نقطۀ  ،»65به اندازه « 0/5ـ1
سانتی متر» باال رفته « ،نقطۀ »68
به دست می آید.
 0/5ـ 1سانتی متر = 65→68
نقاط«  68و  »67را با خط کش به
یکدیگر وصل کنید.
از «نقطۀ  ،»67خطی گونیا شده،
به موازات خطی مرکزی پشت به
لبه پیراهن رسم کرده « ،نقطۀ »69
به دست می آید.

1

2

3
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قسمت پشت ـ مرحله چهارم

1

2
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خطوط عمودی و افقی برش در الگوی پشت و جلو را قیچی کنید.
روی کاغذ خط افقی راهنمای اوازمان را رسم کنید.
قطعه  2را به گونه ای که خط کمر الگو روی خط راهنمای اوازمان
قرار گیرد ،روی کاغذ بچسبانید.
از نقاط « 69و  »67به اندازه «  8ـ12سانتی متر» خارج شده،
خطی موازی با خط  67→69رسم کنید.
قطعه  3الگو را به گونه ای روی کاغذ بچسبانید ،که از خط کمر
الگو روی خط راهنمای اوازمان قرار گیرد،
 8ـ12سانتی متر = ʹ 69→ 69و ʹ67→67
قطعه  3الگو را به گونه ای روی کاغذ بچسبانید که خط کمر الگو
در امتداد خط راهنمای اوازمان قرار گیرد.
منحنی لبۀ پیراهن را اصالح کنید.

3

بچهگانه و دخترانه دوز (ویژۀ دختران)

مدل سوم ـ پیراهن با برش از کمر

فکر کنید

چه نکاتی را باید برای انتخاب پیراهن در سنین مختلف در نظر گرفت؟
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قسمت پشت ـ مرحله اول
الگوی پشت اساس باال تنه پیراهن را رولت کنید.
از« نقطۀ  »47به اندازه «  1/5ـ2سانتی متر» باال
رفته « ،نقطۀ  »60به دست می آید.
 1/5ـ2سانتی متر = 47→60
نقاط «45و »60را با منحنی مالیم به یکدیگر
وصل کنید.
از « نقطۀ  »60به اندازه « 0/5ـ 1سانتی متر»
داخل شده « ،نقطۀ »61به دست می آید.
0/5ـ 1سانتی متر = 60→61
نقاط« 8و »61را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
1
__ فاصله  45→47را محاسبه کرده « ،نقطۀ »62
2
به دست می آید.
1
__ فاصله 45→62 =45→47
2
از «نقطۀ  ،»62خطی به موازات خط مرکزی پشت
به سمت پایین رسم کرده « ،نقطۀ  »63بهدست میآید.
خطوط مشخص شده را قیچی کنید و قطعات الگو
را شماره گذاری کنید.

1

2
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3

بچهگانه و دخترانه دوز

قسمت جلو ـ مرحله دوم
الگوی جلو اساس باال تنه پیراهن را رولت کنید.
از « نقطۀ  »52به اندازه « 1/5ـ2سانتی متر» باال
رفته « ،نقطۀ  »64به دست می آید.
 1/ 5ـ2سانتی متر = 52→64
نقاط«18و »64را با منحنی مالیم به یکدیگر وصل
کنید.
از « نقطۀ  »64به اندازه « 0/5ـ 1سانتی متر»
داخل شده « ،نقطۀ  »65به دست می آید.
0/5ـ 1سانتی متر = 64→65
نقاط «ʹ 8و  »65را با خط کش به یکدیگر وصل
کنید.
1
__ فاصله  18→52را محاسبه کرده « ،نقطۀ »66
2
بهدست میآید.
1
__ فاصله 18→66 =18→52
2
از « نقطۀ  ،»66خطی به موازات خط مرکزی جلو
به سمت پایین رسم کرده « ،نقطۀ  »67به دست
می آید.
خطوط مشخص شده را قیچی کنید و قطعات الگو
را شماره گذاری کنید.

4

6

5
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مرحله سوم

2

برای رسم سجاف سرخود خط ( 68→69خط روی هم گرد) راتا کرده ،خط ( →70→71→69
 )68→29را رولت کنید.
قطعه  2را به گونه ای که خط باسن الگو روی خط راهنمای اوازمان قرار گیرد ،روی کاغذ
بچسبانید.
از نقاط « 63و  »62به اندازه « 10ـ15سانتی متر» خارج شده ،خطی عمودی رسم کنید.
10ـ 15سانتی متر =ʹ 63→63و ʹ62→62
قطعه  3الگو را به گونه ای که از خط
باسن الگو روی خط راهنمای اوازمان قرار
گیرد ،بچسبانید.
منحنی لبه پیراهن را اصالح کنید.
 63ʹ→63و 62ʹ→62
3

خط لبۀ دامن اصالح شده
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1

خط پهلو

خطوط عمودی و افقی برش را در الگوی پشت و
جلو قیچی کنید.
از نقاط «45و»1به اندازه «1/5سانتی متر» خارج
شده ،نقاط« 69و »68به دست می آید.
 1/5سانتی متر =  45→69و       1→68
نقاط « 69و  »68را با خط کش به یکدیگر وصل
کنید.
از نقاط« 45و »29به اندازه « 3سانتی متر» داخل
شده ،نقاط« 71و »70به دست می آید.
 3سانتی متر =  45→71و29→70
نقاط « 71و »70را با منحنی مالیم به یکدیگر
وصل کنید.

بچهگانه و دخترانه دوز

روی کاغذ خط افقی راهنمای اوازمان را رسم کنید.
اوازمان دامن جلوی پیراهن مانند پشت انجام می شود.
خطوط راستای پارچه را روی قطعات الگو رسم کنید             .

4

5

6

خط لبۀ دامن اصالح شده

فعالیت
عملی

مدل پیراهن برش از کمر را برای کودک  8ساله ترسیم کنید.
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تمرین

فعالیت
عملی
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مرحله پنجم
 1با توجه به شکل رو به رو به سؤاالت
پاسخ دهید.
فاصله  4→42چه مقدار است؟
.................................................................
فاصله  9→47چه مقدار است؟
.................................................................
فاصله  9ʹ →52چه مقدار است؟
.................................................................

الگوی مدل پیراهن زیر را ترسیم کنید.

بچهگانه و دخترانه دوز (ویژۀ دختران)

ترسیم الگوهای پیشبند

فکر کنید

آیا می توانید با توجه به الگوی اساس باالتنه مدل های پیش بند را ترسیم کنید؟
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ترسیم الگوی پیش بند
در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم به وسیله گونیا رسم کرده،
« نقطۀ  »1بنامید.
از« نقطۀ  »1به اندازه «  30سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ »2
 30سانتی متر = 1→2
به دست می آید.
از « نقطۀ  »1خطی گونیا شده ،به اندازه «  12سانتی متر» رسم
کرده « ،نقطۀ  »3به دست می آید       .
از « نقطۀ  »2به وسیله گونیا خطی موازی با  1→3رسم کرده،
« نقطۀ »4به دست می آید              .
 12سانتی متر =  2→4و 1→3
از « نقطۀ  »2به اندازه «  13سانتی متر» باال رفته « ،نقطۀ »5
به دست می آید                   .
از « نقطۀ  »5به اندازه «  13سانتی متر» باال رفته « ،نقطۀ »6
به دست می آید.
 12سانتی متر =  5→6و 2→5
فاصله «  »5→6را نصف کرده« ،نقطۀ  »7به دست می آید.
1
__ فاصله 5→7 = 5→6
2
از « نقطۀ  »7به وسیله گونیا خطی موازی با «  »1→3رسم
کرده « ،نقطۀ  »8به دست می آید               .
از « نقطۀ »7روی خط « »7→8به اندازه « 5سانتی متر» داخل
شده « ،نقطۀ  »9به دست می آید.
 5سانتی متر = 7→9
از « نقطۀ  »6به اندازه « 1سانتی متر» داخل شده « ،نقطۀ»10
به دست می آید.
 1سانتی متر = 6→10
نقاط « 5و  9و »10را با خط منحنی به یکدیگر وصل کنید ،تا
یقه جلو و پشت ترسیم گردد.
از « نقطۀ  »1روی خط « »1→3به اندازه « 3/5سانتی متر»
جدا کرده « ،نقطۀ  »11به دست می آید      .
 1سانتی متر = 1→11
نقاط «  10و  »11را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از « نقطۀ  »2خطی به وسیله گونیا به اندازه « 1سانتی متر» رسم
کرده ،سپس نقاط « 2و  8و  »11را با خط منحنی به یکدیگر وصل
کنید تا لبه بیرونی پیش بند ترسیم گردد.
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بچهگانه و دخترانه دوز (ویژۀ دختران)

ترسیم الگوی پیشبند باغبانی

فکر کنید

آیا علت نام گذاری پیش بند باغبانی را به این نام می دانید؟
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4ـ2

خط کمر

خط مر
کزی پشت

خط پهلو

خط مرکزی جلو

برای رسم الگوی پیش بند باغبانی الگوی اساس پیراهن فون را رولت کنید.
قسمت پشت الگو را به پشت کامل تبدیل کنید.
پهلوی الگو جلو و پشت را به یکدیگر بچسبانید.
از « نقطۀ  »22روی خط مرکزی جلو به اندازه « 4ـ  2سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »64به دست می آید.
 4ـ  2سانتی متر =22→64
خط سر شانه جلو را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده نقاط «  66و  »65به دست می آید.
1
__ فاصله  66→ 27 = 28→27و  65→ 66و 28→ 65
3
روی سر شانه جلو فاصله « »65→66را نصف کرده « ،نقطۀ  »67به دست می آید.
1
__ فاصله 65 → 67 = 65 →66
2
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بچهگانه و دخترانه دوز

از« نقطۀ  »67به اندازه «  1/5سانتی متر» باال رفته « ،نقطۀ  »68به دست می آید.
 1/5سانتی متر = 67→68
از « نقطۀ ʹ »8به اندازه « 1
__  »8ʹ → 52پایین آمده « ،نقطۀ »69به دست می آید.
3
1
__ 8ʹ→ 69= 8ʹ→ 52
3
از « نقطۀ  »64خطی به اندازه « 1سانتی متر» گونیا شده رسم کنید ،سپس نقاط «  64و  65و  68و  66و
 »69را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.
از « نقطۀ  »1به اندازه « 1
__  »1→3پایین آمده « ،نقطۀ  »70به دست می آید.
3
1
__ فاصله           1 →70 = 1 →3
3
خط سر شانه پشت را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده نقاط «  72و  »71به دست می آید.
1
__ فاصلهʹ 72 →30ʹ = 29ʹ→ 30و  71→72و 29ʹ→ 71
3
روی خط سرشانه پشت « فاصله  »71→72را نصف کرده « ،نقطۀ  »73به دست می آید.
1
__ فاصله 71 →73 = 71 →72
2
از « نقطۀ  »73به اندازه « 1/5سانتی متر» باال رفته « ،نقطۀ  »74به دست می آید.
 1/5سانتی متر =73→74
نقاط «  69و  71و  74و  72و  »51را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.

فعالیت
عملی

آیا می توان از پایه های دیگر باالتنه برای رسم پیش بند باغبانی استفاده کرد؟
به نظر شما پیش بند باغبانی برای چه سنینی مناسب تر است؟
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ترسیم الگوی کاله

فکر کنید
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کاله دختران و پسران از چه سنینی متفاوت طراحی می شود و هر کدام دارای چه خصوصیاتی است؟

بچهگانه و دخترانه دوز

الگوی پشت کاله
دو خط عمود بر هم رسم کرده ،تقاطع دو خط را « نقطۀ  »1بنامید.
از « نقطۀ  »1دایره ای به شعاع «  16سانتی متر» رسم کنید تا « نقطۀ  »2به دست آید.
 16سانتی متر = 1→2
از « نقطۀ  »1دایره ای به شعاع«  10/5سانتی متر» رسم کنید تا « نقطۀ  »3به دست آید.
 10/5سانتی متر = 1→3
از « نقطۀ  »1دایرهای به شعاع « 12سانتیمتر» رسم کنید تا « نقطۀ  »4بهدست آید.
 12سانتی متر = 1→4
از « نقطۀ  »2به اندازه « 8سانتیمتر» روی خط « »1→2باال رفته « ،نقطۀ  »5بهدست میآید  .
 8سانتی متر = 2→5
از « نقطۀ  »2به اندازه « 6/5سانتیمتر» روی محیط دایره به طرفین عالمت زده ،نقاط « 7و  »6بهدست میآید.
 6/5سانتی متر =  2→6و 2→7
نقاط«  5→7و  »5→6را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
فاصله خطوط «  »5→6و «  »5→7را نصف کرده ،نقاط «9و  »8به دست می آید.
1
__ فاصله 5→8 = 5→6
2
1
__ فاصله   5→9 = 5→7
2
از نقاط « 9و  »8به اندازه « 2سانتی متر» خارج شده ،نقاط« 10و  »11به دست می آید.
 2سانتی متر =  8→ 10و 9→ 11
نقاط « 6و  10و  5و  11و  »7را بهصورت منحنی به یکدیگر وصل کنید و هالل پشت گردن کاله را رسم کنید.
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الگوی چین لب کاله
مستطیلی به طول « 30سانتی متر و عرض  5سانتی متر» رسم کنید.
 30سانتی متر =  14→ 15و 12→ 13
 5سانتی متر =  13→ 15و 12→ 14
از « نقطۀ  »13به اندازه « 5سانتی متر» داخل شده « ،نقطۀ  »16به دست می آید.
 5سانتی متر = 13→ 16
نقاط « 16و  »15را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از « نقطۀ  »13نیمسازی به اندازه «  2سانتی متر» رسم کرده و نقاط «  16و  »15را به صورت منحنی به
یکدیگر وصل کنید.

الگوی لبه جلوی کاله
مستطیلی به طول « 17سانتی متر و عرض  3سانتی متر» رسم کنید.
17سانتی متر = 19→ 20و 17→ 18
3سانتی متر = 18→ 20و 17→ 19
خط  17→ 19را روی دو الی بسته پارچه برش بزنید.

دوالی
بسته
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بچهگانه و دخترانه دوز (ویژۀ دختران)

ترسیم الگوی سرهمی

فکر کنید

به نظر شما سرهمی برای چه سنینی مناسب تر است؟
چه مدل هایی را برای سرهمی پیشنهاد می کنید؟
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الگوی پشت ـ مرحله اول
در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید ،تقاطع آن را « نقطۀ  »1بنامید.
از « نقطۀ  »1به اندازه « 1/5سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »2به دست می آید.

1/5سانتی متر = 1→2

از « نقطۀ  »2به اندازه « 23/5سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »3به دست می آید.
23/5سانتی متر = 2→3
از « نقطۀ  »3خطی گونیا شده ،به اندازه « 14سانتی متر» رسم کرده « ،نقطۀ  »4به دست می آید  .
 14سانتی متر = 3→4
از « نقطۀ  »3به اندازه «  7سانتی متر» باال رفته « ،نقطۀ  »5به دست می آید.
 7سانتی متر = 3→5
خط « »5→6را موازی و هم اندازه خط « »3→4رسم کنید.
 14سانتی متر = 5→6
از « نقطۀ  »1به اندازه «  5سانتی متر» داخل شده « ،نقطۀ  »7به دست می آید.
 5سانتی متر = 1→7
از « نقطۀ  »7به اندازه «  27سانتی متر» خارج شده « ،نقطۀ  »8به دست می آید.
 27سانتی متر = 7→8
از « نقطۀ  »8خطی گونیا شده ،به اندازه «  3سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »9به دست می آید.
 3سانتی متر = 8→9
نقاط «  7و  »9را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از « نقطۀ  »9خطی گونیا شده ،به اندازه « 7سانتی متر» جدا کنید « ،نقطۀ  »10به دست می آید.
 7سانتی متر = 9→10
نقاط«  10و  »6را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از « نقطۀ »6روی خط « »6→11به اندازه « 7سانتی متر» جدا کرده « ،نقطۀ  »11به دست می آید.
 7سانتی متر = 6→11
از « نقطۀ  »11خطی گونیا شده ،به اندازه «  3سانتی متر» به سمت باال رسم کنید « ،نقطۀ  »12به دست
می آید.
 3سانتی متر = 11→12
از « نقطۀ  »10خطی به وسیله گونیا به اندازه « 1سانتی متر» رسم کرده ،سپس« نقاط10و12و »16را
به صورت منحنی به یکدیگر وصل کنید.
از « نقطۀ  »3به اندازه «  9سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »13به دست می آید.
 9سانتی متر = 3→13
از« نقطۀ »13به اندازه «  8سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »14به دست می آید.
 8سانتی متر = 13→14
از « نقطۀ  »14خطی گونیا شده به اندازه « 1سانتی متر» به داخل رسم کرده « ،نقطۀ  »15به دست می آید.
 1سانتی متر = 14→15
خط « »15→16را به موازات خط «  »13→14با فاصله «  1سانتی متر» رسم کنید.
 1سانتی متر = 15→16
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از « نقطۀ  »13خطی به
اندازه« 10سانتی متر» با زاویه 45درجه
نسبت به خط « »13→14رسم کنید،
« نقطۀ  »17به دست می آید.
 10سانتی متر = 13→17
در صورت نداشتن نقاله می توانید
از « نقطۀ  »13خطی گونیا شده برابر
خط«  »13→14رسم کرده « ،نقطۀ ʹ »13به دست می آید.
13→13ʹ = 13→ 14
حد فاصل نقاط «  14و ʹ »13را نصف کرده ،نقطه به دست آمده ،را
به « نقطۀ  »13وصل کرده ،و به اندازه « 10سانتی متر» امتداد دهید،
تا «نقطۀ  »17به دست می آید.
از « نقطۀ  »4موازی با خط مرکزی پشت خطی به اندازه
«13سانتی متر» رسم کرده « ،نقطۀ  »18بهدست می آید.
13سانتی متر =   4→18
از« نقطۀ  »18در امتداد خط  4 →18به اندازه « 18سانتی متر»
پایین آمده « ،نقطۀ  »19به دست می آید.
 18سانتی متر = 18→19
از« نقطۀ  »19به اندازه « 4سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ »20
به دست می آید.
4سانتی متر = 19→20
از نقاط«  20و  »19خطی گونیا شده ،به اندازه « 2سانتی متر» رسم
کرده ،نقاط«  22و  »21به دست می آید.
 2سانتی متر = 20→22و 19→21
نقاط «  21و  »18را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از نقاط«  21و  »22خطی گونیا شده ،به اندازه « 7سانتی متر» رسم
کرده ،نقاط«  24و  »23به دست می آید.
 7سانتی متر = 22→24و 21→23
از نقاط«  24و  »22نیمسازی به اندازه«  1/75سانتی متر» رسم کرده ،سپس منحنی جوراب سرهمی را
رسم کنید.
1
__ فاصله « »15→23را محاسبه کرده ،به اندازه« 1سانتی متر» داخل شده « ،نقطۀ  »25به دست می آید.
3
نقاط« 23و »15را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.
1
__ فاصله 15→25= 15→23
3
نقاط«  15و  »13را به صورت منحنی به یکدیگر وصل کرده و قیچی کنید.
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الگوی جلو
در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید ،تقاطع آن را « نقطۀ  »26بنامید.
از « نقطۀ  »26به اندازه «  5سانتی متر» روی دو خط عمود عالمت زده ،نقاط « 28و »27به دست می آید.
 5سانتی متر =  26→27و26→28
از « نقطۀ  »28روی خط مرکزی جلو به اندازه «  18سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »29به دست می آید.
18سانتی متر =28→29
از « نقطۀ  »29به اندازه «9سانتی متر» پایین آمده « ،نقطۀ  »30به دست می آید.
9سانتی متر =29→30
از « نقطۀ  »29خطی گونیا شده ،به اندازه « 14سانتی متر» خطی به سمت راست رسم کرده « ،نقطۀ »31
بهدست می آید.
14سانتی متر =29→31
از « نقطۀ  »31به اندازه« 7سانتی متر» موازی با خط مرکزی جلو باال رفته « ،نقطۀ  »32بهدست می آید.
7سانتی متر =31→32
از « نقطۀ  »32خطی گونیا شده ،به خط مرکزی جلو رسم کرده « ،نقطۀ  »33بهدست می آید.
از « نقطۀ  »27به اندازه «  27سانتی متر» جدا کرده « ،نقطۀ  »34به دست می آید.
27سانتی متر =27→34
از « نقطۀ  »34خطی گونیا شده ،به اندازه« 3سانتی متر» رسم کرده « ،نقطۀ  »35بهدست می آید.
3سانتی متر =34→35
نقاط «  35و  »27را با خط کش به یکدیگر به وصل کنید.
از « نقطۀ  »35خطی گونیا شده ،به اندازه « 7سانتی متر» رسم کرده « ،نقطۀ  »36بهدست می آید.
7سانتی متر =35→36
نقاط «  36و  »32را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از « نقطۀ  »32روی خط  36→32به اندازه « 7سانتی متر» جدا کنید « ،نقطۀ  »37بهدست می آید.
7سانتی متر =32→37
از « نقطۀ  »37خطی گونیا شده به داخل ،به اندازه « 3سانتی متر»رسم کرده « ،نقطۀ  »38بهدست می آید.
3سانتی متر =37→38
از « نقطۀ  »36خطی گونیا شده ،به اندازه « 1سانتی متر»رسم کرده ،سپس نقاط « 32و  38و  »36را بهصورت
منحنی به یکدیگر وصل کنید.
از« نقطۀ  »31به اندازه « 13سانتی متر» موازی با خط مرکزی جلو پایین آمده « ،نقطۀ  »39بهدست می آید.
13سانتی متر =31→39
از « نقطۀ  »39به اندازه « 18سانتی متر» خطی عمود به سمت پایین رسم کرده « ،نقطۀ  »40بهدست می آید.
 18سانتی متر =39→40
از « نقطۀ  »40به اندازه « 9سانتی متر» خطی عمود به سمت پایین رسم کرده « ،نقطۀ  »41بهدست می آید.
9سانتی متر =40→41
از نقاط « 41و »40خطی گونیا شده به اندازه«  2سانتی متر» رسم کرده ،نقاط « 43و »42به دست می آید.
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2سانتی متر = 41→ 42و 40→ 43
از نقاط « 42و »43به اندازه«  7سانتی متر» به سمت چپ عالمت
زده ،نقاط « 44و  »45به دست می آید.
7سانتی متر = 42→ 45و 43→ 44
از نقاط « 42و »45به اندازه « 3سانتی متر» باال رفته و با خط کش
خطی افقی رسم کنید ،نقاط «  46و  »47به دست می آید.
3سانتی متر = 45→ 47و 42→ 46
از نقاط «  47و  »46به اندازه «  0/5سانتی متر» داخل شده نقاط
«  48و  »49به دست می آید.
 0/5سانتی متر = 47→ 49و 46→ 48
از نقاط «42و »45نیمسازی به اندازه «1/5سانتی متر» رسم کرده،
سپس هالل جوراب سرهمی را رسم کنید.
نقاط «  43و  »39را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از نقاط « 30و ( »28خط مرکزی جلو) « 1سانتی متر» خارج شده،
نقاط « 51و  »50بهدست می آید.
1سانتی متر = 30→ 51و 28→ 50
نقاط «  44و  51و »50را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
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الگوی کف پا
مستطیلی به «طول  11و عرض  5سانتی متر» رسم کنید.
 11سانتی متر = 52→54 = 53→55
 5سانتی متر = 52→53 = 54→55
از « نقطۀ  »52به اندازه « 3سانتی متر» داخل شوید« ،نقطۀ  »56به دست
می آید.
 3سانتی متر = 52→ 56
از « نقطۀ  »55به اندازه « 2/5سانتی متر» باال بروید « ،نقطۀ  »57به دست
می آید.
 2/5سانتی متر = 55 → 57
نقاط « 57و  »56را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
از « نقطۀ  »54به اندازه « 1سانتی متر» داخل شوید « ،نقطۀ  »58به دست
می آید.
 1سانتی متر = 54 → 58
نقاط « 58و  »57را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
نقاط «  57و  »52را مطابق شکل به یکدیگر وصل کنید.

الگوی مچی
مستطیلی به «طول  12و عرض 5
سانتی متر» رسم کنید.
 12سانتی متر = 60→62و 59→61
 5سانتی متر = 61→62و 59→60

فعالیت
عملی
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تمرین

مرحله ششم
 1با توجه به شکل روبه رو به سؤاالت
پاسخ دهید.
فاصلۀ  43→44چه مقدار است؟
.................................................................
«نقطۀ  »47چگونه بهدست میآید؟
.................................................................

 2با توجه به شکل رو به رو به سؤاالت پاسخ دهید.
فاصله  4→6چه مقدار است؟
.......................................................................
«نقطه  »25چگونه به دست می آید؟
.......................................................................

153

ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ ترسیم عالئم قراردادی (راستای پارچه ،عالمت موازنه ،چین ،پیلی ،دوالی بسته و )...
2ـ ترسیم الگوی اساس باالتنه (کادر اولیه ،خطوط طولی و عرض ،حلقه گردن ،حلقه آستین ،سرشانه ،پنس ها و )...
3ـ ترسیم الگوی یقه برگردان بدون پایه
4ـ ترسیم الگوی آستین (خطوط طولی و عرضی ،منحنی های کاپ آستین و )...
5ـ کپی برداری از الگوی اساس جهت مدل سازی
6ـ مدل سازی پیراهن کودک براساس مدل انتخاب شده (پیراهن راسته ،برش ،چین ،پیلی ،دکمه خور ،محل جادکمه
و )...
7ـ مدل سازی یقه (یقه ب ب پایه دار ،بدون پایه ،ملوانی و )...
 8ـ مدل سازی آستین ،مچ ،سجاف و ...
9ـ ترسیم سجاف ها (یقه ،آستین ،جلو و لب پیراهن و )...
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
1ـ ترسیم الگوی اساس باالتنه ،آستین ،یقه متناسب با مدل انتخاب شده در مدل سازی لباس کودک (ترسیم کادر
اولیه ،خطوط طولی و عرضی ،حلقه آستین ،گردن ،پنس ها و )...
2ـ مدل سازی الگوی اساس باالتنه ،آستین ،یقه انتخاب شده (ترسیم خطوط طولی و عرضی ،قدلباس ،آزادی موردنیاز
براساس سن کودک و )...
3ـ ترسیم عالئم قراردادی الگو (راستای پارچه ،عالمت موازنه ،پیلی ،دوالی بسته و )...
ابزار و تجهیزات مورد نیاز کار:
ابزار :انواع خطکش منحنی ،گونیا ،خطکش مدرج ،رولت ،خطکش  ،Tخطکش ماری ،متر ،رولت ،انواع قیچی
تجهیزات :میز رسم الگو ،تخته وایت برد ،میز نور ،ماشین دوخت ،اتو ،میز اتو ،مانکن (موالژ) کودک
مواد مصرفی :انواع کاغذ برش ،کاربن ،انواع چسب ،سوزن ته گرد ،ماژیک وایت برد ،مداد رنگی ،مداد و پاک کن
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واحد یادگیری2

دوخت لباس کودک

شایستگی دوخت لباس کودک
آیا می دانید چه نوع پارچه هایی برای کودکان مناسب است؟
آیا می دانید چه رنگ هایی برای لباس کودکان مناسب است؟
آیا می دانید چه مدل هایی برای لباس کودکان مناسب است؟
آیا می دانید برای دوخت چین چه نکاتی باید رعایت شود؟
آیا می توانید دوخت تور را روی لباس های کودکان انجام دهید؟
آیا می توانید دوخت درز منحنی را انجام دهید؟

استاندارد عملکرد
دوخت لباس کودکان به وسیله ماشین دوخت با استفاده از الگوی آماده شده و برش پارچه برای سنین
مختلف همراه با تزئینات.
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مقدمه
دوخت لباسهای بچهگانه ،سهم بزرگی در تولید پوشاک
دنیا دارد .تنوع در طرح و رنگبندی لباس دخترانه و
پسرانه مجموعهای زیبا ،متنوع و شاد را بهوجود میآورد.
عوامل متعددی مانند جنس ،رنگ ،نقش و طرح در تولید
لباسهای بچهگانه مورد توجه تولیدکنندگان پوشاک
قرار دارد .کارشناسان پوشاک در سراسر جهان بر این
باورند که لباسي كه برای کودکان انتخاب ميكنيد،
عالوه بر زيبايي و راحتي ،باید سالمت و ايمني را نیز
برای آنها به همراه داشته باشد.
در این واحد یادگیری از کتاب با ویژگی پارچه (جنس،
رنگ ،نقش ،طرح و مدل) برای کودکان ،دوخت های
اولیه ،روش های مختلف دوخت تور ،دوخت چین ها،
کش دوزی و دوخت یقه و سجاف آشنا می شوید.

انتخاب پارچه مناسب برای کودکان
گفت  و گو
کنید

با توجه به اینکه در سال گذشته با خصوصیات انواع پارچه ها آشنا شده اید ،آیا می توانید بگویید
چه پارچه هایی برای لباس کودکان مناسب تر است؟
با توجه به اینکه از خصوصیات و تأثیر رنگ بر روی انسان مطلع هستید ،به نظر شما چه رنگ هایی
را برای لباس کودکان می توان انتخاب کرد؟
چه نکاتی را هنگام انتخاب مدل لباس برای کودکان باید رعایت کرد؟
جنس پارچه
بهطور کلی الیاف به دو دسته طبیعی و مصنوعی
تقسیم میشوند .پارچههای تولید شده از الیاف طبیعی
(پنبه و کتان) برای کودکان مناسبترند؛ زیرا الیاف
پنبه ،حرارت بدن را به بیرون منتقل میکند ،هادی
حرارت بوده و در نتیجه بدن را در فصل گرما خنک
نگه میدارد .پارچههای تهیه شده از پنبه در ایران به
پارچههای نخی معروفند.
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رنگ و نقش پارچه
«رنگ» در روحیه کودکان تأثیر بسزایی دارد ،از رنگ های تیره با کنتراست شدید فقط در تزئینات لباس
مثل تکه دوزی ها و گلدوزی ها استفاده کنید .توجه داشته باشید که استفاده زیاد از رنگ های تند و شاد در
لباس کودک آنها را خسته می کند بهتر است برای کودکان از رنگ های مالیم و آرامش بخش استفاده کنیم.
پارچه های راه راه ،خال دار ،گل دار و نقش دار عروسکی با رنگ های مالیم برای کودکان مناسب تر است.

مدل و طرح پارچه
مدل هاي ساده در لباس كودكان مناسب ترين انتخاب هستند .اگر كودك در سني است كه به تازگی می تواند
لباس هايش را بدون کمک دیگران بپوشد ،باید لباس هايي را برای او تهیه کنید كه پوشيدن و درآوردن آن
براي کودک آسان باشد اين موضوع موجب تقويت اعتماد به نفس كودك مي شود .به دلیل تحرك کودکان
در این سنین ،بهتر است لباس هايي را براي آنها انتخاب كنيد كه گشاد و راحت بوده و امكان تحرك در آنها
وجود داشته باشد .کودکان زیر یک سال در لباس هاي سرهمي احساس راحتي بیشتری مي كنند.

فعالیت
عملی

نمونه های پارچه های مناسب از نظر طرح ،رنگ و نقش را جمع آوری کنید.
طرح های مناسب لباس کودکان  2تا  8سال را جمع آوری کنید و پارچه های مناسب مدل مورد نظر
را بررسی نمایید.
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برش پارچه
گفت  و  گو
کنید

به نظر شما چه راه هایی برای تخمین زدن میزان پارچه وجود دارد؟
آیا پس از برش ،میزان پارچه باقی مانده در لباس کودکان بیشتر از لباس بزرگساالن است؟

قرار دادن الگو روی پارچه و محاسبۀ آن
پهن کردن الگو روی پارچه نیاز به دقت و توجه فراوان دارد .دوخت صحیح و آسان زمانی میسر است که برش با
دقت انجام پذیرد.
قبل از برش تکه های الگو را اتو بزنید تا چروک و ناصافی آن برطرف شود .برای جلوگیری از جمع شدن پارچه
کناره (ترکی) آن را بچینید یا چرت بزنید.
محاسبۀ میزان پارچه به عرض آن بستگی دارد .قبل از خرید پارچه ،تکههای الگوی لباس را روی میز قرار دهید و
طول میزان پارچه مورد نیاز را با عرضهای  90سانتیمتر و  150سانتیمتر جداگانه محاسبه کنید.
تکههای الگو اعم از قسمتهای اساسی مانند الگوی جلو ،پشت ،آستین و الگوهای کوچکتر نظیر سجاف ،مچ ،جیب
و ...را شمارهگذاری کنید .درصورتیکه الگوهای یک قسمت از لباس غیرقرینه باشد و پشت و روی پارچه یکسان
نباشد ،باید دقت کنید پس از برش تمام قطعات پارچه و دوخت آن به یکدیگر ،لباس پشتو رو نشود .اگر پارچه
دارای خواب و نقوش سرباال نباشد ،میتوانید الگو را روی پارچه سر وته قرار دهید.
هنگام برش ،پارچه را دوال تا کنید ،سپس تکه های الگو را پشت پارچه با سوزن ته گرد وصل کند و برش بزنید
و با جابه جایی الگو روی پارچه سعی کنید از پارچه باقی مانده بهینه استفاده کنید .در بعضی مواقع مدل لباس
به گونه ای است که برش الگو روی یک الی پارچه انجام می گیرد.

فعالیت
عملی
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الگوی یک مدل پیراهن را آماده کنید و اندازه پارچه مورد نیاز را با عرضهای « 90و 150سانتیمتر»
مشخص کنید.

بچهگانه و دخترانه دوز

انتقال الگو روی پارچه
گفت  و  گو
کنید

به نظر شما چند روش برای انتقال الگو روی پارچه وجود دارد؟
به نظر شما کدام روش انتقال الگو در سرعت عمل تأثیر بیشتری دارد؟

انتقال الگو با کاربن
این روش برای افراد مبتدی مناسبتر است .برای ثابت نگه داشتن الگو روی پارچه گوشه و کنار آن را سنجاق
بزنید تا جابهجا نشود و دقیقاً در محل خود ثابت بماند .سنجاقها را در جهت عمود بر درزها و برشهای داخل
پارچه فرو کنید تا موقع دوخت به دست آسیبی نرساند .جادرزها را بیش از اندازه عریض نگیرید و سعی کنید برش
میزان جادرزها یک اندازه ،صاف و بدون بریدگی انجام شود .پیشنهاد میشود درزهای پهلو را «1/5تا  2سانتیمتر» ،حلقه
آستین «1تا  1/5سانتیمتر» ،دور حلقه گردن «1سانتیمتر» ،درزهای سجاف «1سانتیمتر» و درزهای فاق شلوار را
«1تا1/5سانتیمتر» تعیین کنید.
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محکم کردن نخ در ابتدا و انتهای یک رج دوخت شالل
نخ و سوزن را به سمت پشت (زیر) پارچه ببرید .یک شالل کوچک
از پشت نخ دوخت بزنید فقط یکی دو تا از نخ پارچه را بگیرید.
سوزن و نخ را بیرون بیاورید و حلقه کوچکی از نخ درست کنید .در
همان جا بخیه کوتاه دیگری بزنید .سوزن و نخ را از میان حلقه ای
که از دوخت شالل اول درست کرده اید ،عبور دهید .هر دو شالل
و بخیه را بکشید تا به پارچه نزدیک گردد ،سپس نخ را بچینید.

1

2

3

تصویر  326اصلی ب

ایمنی
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همیشه در شروع و پایان دوخت دستی ،سوزن و نخ را به سمت
پشت پارچه ببرید .سوزن را در الیههای پارچه فرو کنید و یک شالل
در پشت آن بزنید و سوزن را درست از نقطه ای که نخ شالل قبلی
قرار دارد ،بیرون بیاورید و نخ را داخل آن بکشید .برای محکم شدن
دوخت یک بخیه خیلی ریز درست در پشت نقطهای که نخ را بیرون
کشیدهاید ،بزنید و با نخ ،حلقهای درست کنید (نخ دوخت را نکشید)
بخیه ریز دیگری بر روی بخیه اولی بدوزید .سوزن و نخ را از میان
حلقه نخ بیرون بیاورید .هر دو بخیه دوخته شده را محکم بکشید و
سپس نخ را ببرید.

هرگز نخ را با دندان و کشیدن زیاد با دست پاره نکنید.

بچهگانه و دخترانه دوز

پس دوزی (تودوزی)
پس دوزی با دست
پسدوزی یا تودوزی به دوختهایی اطالق میشود که برای «  تو»
گذاشتن لبۀ آستین ،دامن ،کت و امثال آن استفاده میشود.

1

کاربرد این مدل لبه دوزی مواقعی است که دوخت نباید از سمت
رو یا از سمت پشت لباس دیده شود.
اگر از این پس دوزی در دوخت لبه دامن استفاده می کنید ،در
فاصله چند بخیه ،یک بار آن را محکم کنید.
فقط قبل از « تا» کردن لبۀ دامن ،لبه را یک بار با ماشین دوخت
بدوزید و سپس پس دوزی نمایید.
3

2

پس دوزی با ماشین دوخت
این دوخت برای پس دوزی پارچه های ضخیم استفاده می شود .ابتدا لبۀ « تو»
رفته را در فاصله « 0/5سانتی متری» از لبۀ پارچه چرخ کنید (بخیه چرخ معمولی
باشد) .لبۀ پارچه را با قیچی زیگزاگُ ،ببرید و مانند شکل پس دوزی کنید .در این
روش ،نخ پس دوزی شل دوخته می شود .دوخت از روی پارچه مشخص نمی گردد.

فعالیت
عملی

انواع درزها و تودوزی ها را برروی پارچه های مختلف اجرا
کنید و تفاوت آنها را بگویید.
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دوخت چین و واالن
گفت  و  گو
کنید

آیا روش های دیگری برای چین دار کردن پارچه می شناسید؟
آیا می توانید بگویید چین ها در چه قسمت هایی از لباس دوخته می شود؟
آیا تفاوتی در دوخت چین در قسمت های مختلف لباس وجود دارد؟

دوخت چین در لبۀ لباس ،لبۀ آستین ،دور یقه و لبۀ
دامن کاربرد دارد.
 1ابتدا نوار چین را دو تا سه برابر محلی که چین به
آن دوخته می شود ،برش بزنید .لبه چین را با یکی از
روش های لبه دوزی دوخت بزنید.

1
 2لبۀ دیگر نوار چین را با فاصله جادرز ،یک یا دو بار
با درجۀ درشت ماشین بدوزید .نخ زیر (نخ ماسوره)
را به آرامی بکشید و چین های ایجاد شده را تنظیم
کنید تا طول نوار چین کش شده به اندازه مورد نظر
شود.
2

 3نوار چین کش شده را با سنجاق روی قسمت مورد
نظرثابت کنید و کوک بزنید ،سپس آن را با ماشین
دوخت بدوزید.

فعالیت
عملی
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قطعه ای پارچه را انتخاب کنید و به لبۀ آن
یک نوار چین بدوزید.

3

بچهگانه و دخترانه دوز

دوخت جا دکمه
گفت  و  گو
کنید

به نظر شما تفاوتی بین دکمه های لباس کودکان و بزرگساالن وجود دارد؟
آیا می توانیدکاربرد دکمه های مختلف را در لباس بیان کنید؟

دوخت جا دکمه به دو صورت دستی و یا با ماشین
دوخت انجام می شود.

دوخت جا دکمه با ماشین دوخت
با استفاده از پایه مخصوص دوخت جا دکمه ،ماشین دوخت را تنظیم و بدین ترتیب جا دکمه را بدوزید.

طول جا دکمه را  3میلی متر بزرگ تر از دکمه مشخص کنید .ابتدا یک بست جا دکمه را بزنید ،سپس طرف
دیگر را دوخته و بست جا دکمه را بدوزید .پس از باز کردن جا دکمه با چند قطره چسب مخصوص می توانید
از ریش شدن آن جلوگیری کنید.
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دوخت نوار اریب
روش های تهیه نوار اریب
روش اول

1

 1پارچه را به شکل مربع برش بزنید و از قطر ،آن
را قیچی کنید.

3

2

 2نوارهای اریب را به پهنای «4ـ 3سانتی متر»
برش بزنید .نوار اریب را بر اساس محل و پارچه مورد
استفاده ،در پهنای متفاوتی می توان تهیه کرد.

4

 3دو نوار اریب را به صورت قائمه روی هم بگذارید  4پس از دوخت درز نوار اریب ،درز را باز کرده اتو
و بدوزید.
کنید و اضافی لبه های بیرونی را قیچی کنید.
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بچهگانه و دخترانه دوز

روش دوم

با استفاده از گیره مخصوص تهیه نوار اریب (فولدر) دو طرف نوار
اریب را تا کرده و بالفاصله با اتو ثابت نگه دارید.

دوخت نوار اریب
یکی از لبه های نوار اریب را باز کنید و روی خط جا دوخت قرار
دهید و بدوزید.

1

2

3

لبۀ دیگر را به طرف پشت تا بزنید ،به طوری که نصف عرض نوار به طرف پشت لباس قرار گیرد .سپس
پس دوزی کنید یا با ماشین دوخت بدوزید .در این حالت نیمی از نوار از رو و نیمی دیگر از پشت پارچه دیده
می شود.
توجه :می توانید تمام نوار اریب را به سمت پشت پارچه ببرید و پس دوزی کنید .در این حالت نوار از روی
پارچه دیده نمی شود .از این روش برای سجاف کردن قسمت های مختلف لباس استفاده می شود.
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دوخت تور
گفت  و  گو
کنید

به نظر شما تورهای مورد استفاده در لباس چند نوع هستند؟
آیا می توانید کاربرد تورهای مختلف در لباس را بیان کنید؟
دوخت تور درقسمت های مختلف لباس کاربرد دارد .از جمله لبۀ لباس ،وسط لباس ،داخل برش ،کنارۀ سجاف،
به عنوان چین لباس و . ...

166

بچهگانه و دخترانه دوز

توردوزی لبۀ لباس
روی تور را بر روی پارچه قرار دهید و جا دوخت
آن را بدوزید ،سپس درز را به طرف پایین برگردانید
و اتو کنید و در آخر روی درز را با ماشین دوخت
بدوزید.

توردوزی گوشه
 1تور را بر روی پارچه قرار داده بدوزید و  1سانتی متر مانده به
گوشه را محکم دوزی کنید سپس شکل مثلثی گوشه زاویه دار تور
را «  تا» کرده بدوزید ،اضافی جادرز را در نظر بگیرید.

2

1

اضافه تور در گوشه را بچینید و درز تور را باز کرده اتو بزنید.

2

توردوزی در وسط لباس
پشت تور را که به صورت دو طرفه است روی
پارچه بگذارید .با دوخت زیگزاگ ماشین دوخت،
دوطرف آن را بدوزید .سپس از پشت ،اضافی پارچه را
با قیچی بچینید و خالی کنید.
تور را زیر برش یا سجاف قرار داده از رو بدوزید.

فعالیت
عملی

قطعه ای پارچه انتخاب کنید و به روش های
مختلف دوخت تور را بر روی آن انجام دهید.
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دوخت کش
گفت  و  گو
کنید

به نظر شما کش های مورد استفاده در لباس چند نوع هستند؟
آیا می توانید کاربرد کش را در قسمت های مختلف لباس بیان کنید؟
کش ها مدل ها و اندازه های متفاوتی دارند و در قسمت های مختلف لباس از جمله کمر شلوار و لباس ،لبۀ
آستین و امثال آن ،کاربرد دارند و به روش های مختلف دوخته می شوند.
روش اول
 1میتوانید اندازه مورد نظر کش را روی اندام ،اندازه
بگیرید .برای اتصال و دوخت دو انتهای کش آن را
«یک سانتیمتر» رویهم قرار دهید و با درجه زیگزاگ
ماشین دوخت بدوزید.
1

 2کش را از داخل کمری عبور دهید و لبۀ کمر را
بدوزید .دقت کنید دوخت چرخ از روی کش عبور نکند.

2

3
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 3نوار کمری کشدوزی شده را در نقاط موازنه بهوسیله
سوزن تهگرد به یکدیگر وصل کرده سپس درزهای نوار
کمری و کمر دامن را به یکدیگر بدوزید.

بچهگانه و دخترانه دوز

روش دوم

 1در ابتدا کش را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده
و عالمتگذاری کنید .محل کشدوزی در لباس را نیز
به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده و عالمتگذاری
کنید.

1

 2عالمت ها را روی هم منطبق کنید و کش را روی
لباس سنجاق بزنید.

2

 3هر قسمت را به اندازه کافی بکشید و با درجۀ زیگزاگ
کش را به لباس بدوزید .دقت داشته باشید هنگام
کشدوزی درجه کشش نخ را کم کنید و با درجۀ نسبتاً
درشت ماشین دوخت کشدوزی کنید.

3
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دوخت پیش بند
گفت  و  گو
کنید

آیا دوخت پیش بندها با یکدیگر متفاوت هستند؟
برای دوخت پیش بند به چه ابزار و موادی نیاز است؟
چه نکاتی را در هنگام دوخت پیش بند باید رعایت کرد؟
برای برش پیش بند دوالیه ،می توانید الیۀ دوم را از پارچه حوله ای یا مشمع نازک برش بزنید.
روش اول

ابتدا دوالیه پیش بند را روبه روی هم منطبق با نقاط موازنه قرار
دهید .سپس بند آن را در قسمت طوق یقه پشت ،مابین دو الیه
قرار دهید و دور تا دور پیش بند را بدوزید (طول بند در هر طرف
« 20سانتی متر» است) .برای برگرداندن پیش بند به اندازۀ « 5الی
 6سانتی متر» لبۀ پایین آن را ندوزید و پس از برگرداندن آن ،این
قسمت را پس دوزی کنید.

روش دوم

 1در این روش دو الیه پارچه را از پشت بر روی هم قرار
دهید و با کوک به هم متصل کنید .لبه بیرونی پیشبند
را که بر روی سینه قرار میگیرد ،نواردوزی کنید .برای
ثابت نگه داشتن نوار قبل از دوخت میتوانید از چسب
مخصوص پارچه استفاده کنید.
1

 2حلقۀ یقه را با در نظر گرفتن اضافه بند برای بستن
پیش بند ،نواردوزی کنید (از هر طرف طول بند را 20
سانتی متر در نظر بگیرید).
2
170

بچهگانه و دخترانه دوز

دوخت یک مدل کاله
گفت  و  گو
کنید

آیا دوخت کاله ها با یکدیگر متفاوت هستند؟
برای دوخت کاله به چه ابزار و موادی نیاز است؟

1

1
2

2

3

ابتدا لبۀ چین کاله را تور تزئینی بدوزید و طرف دیگر را دوباره با درجه ماشین دوخت چین کش کنید.
چین لبۀ کاله را تنظیم کرده تا به اندازه نوار لبه کاله شود.

 3دایره پشت کاله را چین کش کرده به
لبۀ کاله بدوزید.
 4چین لبۀ کاله را به نوار لبۀ کاله بدوزید.
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دوخت سرهمی کودک
گفت  و  گو
کنید

172

به نظر شما چه وجه مشترکی در دوخت مدل های مختلف سرهمی کودکان وجود دارد؟
آیا مراحل دوخت سرهمی را می توانید به ترتیب بیان کنید؟

بچهگانه و دخترانه دوز

مراحل دوخت سرهمی

1

2

 1پس از برش ابتدا نوار سجاف جلو (چپ و راست)  2سجاف را به سمت پشت برگردانید و رودوزی کنید.
پهنای تمام شدۀ نوار «2سانتیمتر» است.
را بدوزید.

3

4

 3مرغک را در قسمت داخل پا وصل کرده و جا دوخت  4کفی پا را وصل کرده و جادوخت آن را پاکدوزی
کنید.
آن را پاکدوزی کنید.

 5درز سرشانه جلو و پشت را دوخته و پاکدوزی کنید.
درز زیر دست آستین و پهلوی لباس را در امتداد هم
بدوزید .هالل یقه را نواردوزی کرده و نیمی از پهنای
نوار را به سمت پشت تا کرده ،چرخ کاری کنید .درز
داخل پا را تا اندازه تعیین شده از مچ به طرف زانو
بدوزید .برای فرم گرفتن لباس می توانید قسمتی از
خط کمر را کش دوزی کنید .از دکمه های پرسی برای
بستن جلوی سرهمی و داخل پا استفاده کنید .فاصله
دکمه ها از یکدیگر « 5تا  6سانتی متر» است.

5
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دوخت یقه ب ب
گفت  و  گو
کنید

به نظر شما برای دوخت هر یقه یک روش دوخت وجود دارد؟
آیا دوخت یقه های «  ب ب» با یکدیگر متفاوت هستند؟
چند روش برای برگرداندن یقه «  ب ب» می شناسید؟
چند روش برای سجاف کردن یقه می شناسید؟

متداول ترین و آشناترین یقه های مسطح و پایه دار ،یقه های «  ب ب» هستند که دو بخش جداگانه دارند و هر
کدام از یقه ها از دو الیه زیر و رو تشکیل می شود؛ یک بخش به سمت راست و بخش دیگر به سمت چپ حلقه
یقه وصل می شود.
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بچهگانه و دخترانه دوز

مراحل دوخت یقه ب ب
 1معموالً یقه ب ب در پشت لباس باز است و با زیپ
یا دکمه بسته می شود که باید قبل از دوخت یقه
سجاف دکمه خور را بدوزید.

 2الیی را پشت تکه زیر یقه با اتو بچسبانید .با توجه
به نقاط موازنه یقه را روبه روی هم منطبق کنید،
کوک بزنید و سپس بدوزید .دقت داشته باشید لبه ای
را که به حلقۀ یقه دوخته می شود ،ندوزید .روی درز
را اتو کنید .اضافه درز گوشه ها را باریک تر به طور
مورب بچینید .اضافه درز را در قسمت منحنی کلیپ
بزنید و الیی را از نزدیک خط درز قیچی کنید.

 3با نوک انگشت درز دور یقه را اندکی به طرف الیه زیر
یقه بغلتانید و به دور یقه نزدیک به لبهها کوک مورب
بدوزید .با استفاده از پارچه اتو؛ روی یقه را اتو کنید.
لبههایی را که به حلقه یقه وصل می  کنید در همان
حالت که روی دست افتادهاند به یکدیگر سنجاق بزنید،
سپس با الیه زیرین یقه روی خط درز کوک بزنید.

1

2

3
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 4چنانچه یقه از دو بخش واحد تشکیل شده است،
مانند یقه ب ب مسطح ،آنها را مجاور هم (مماس) در
خط مرکزی جلو روی حلقۀ یقه قرار دهید و بست
بزنید .ممکن است به اندازۀ اضافه درز جا دوخت یقه
روی هم قرار گیرد .یقه را بر روی حلقه یقه لباس و
خط درز گردن قرار دهید و سنجاق بزنید.

4

 5از نوار اریب به عنوان سجاف استفاده کنید ،روی
نوار اریب را روی یقه قرار داده به خاطر منحنی بودن
یقه نوار را کمی آزاد بگذارید سپس کوک زده و چرخ
کنید.
5

 6نوار اریب را در قسمت پشت به سمت روی سجاف
برگردانید .مطمئن شوید که وقتی پشت لباس را میبندید
دو انتهای خط درز را اتو کنید.

6

 7اضافه درزهای جا دوخت را بچینید و حلقه را چرت
بزنید .درز یقه را روی بالشتک بیضی قرار داده و اتو
کنید .از سمت روی نوار اریب ،نزدیک به خط درز یقه
را چرخ کنید یا پسدوز کنید .این دوخت به برگرد
سجاف کمک میکند.
7
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بچهگانه و دخترانه دوز (ویژۀ دختران)

ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ استفاده از ماشین دوخت مناسب لباس کودک و تنظیم آن
2ـ انتخاب پایه مناسب با جنس پارچه و نوع دوخت (جادکمه ،نوار ،دکمه ،کش و )...
3ـ قرار دادن و چیدمان قطعات الگو روی پارچه با توجه به (پشت و روی پارچه ،خط راستا ،یا نقش دار بودن پارچه)
4ـ تعیین و عالمت زدن جادرزهای الگو ،قبل از برش پارچه (درزهای جلو ،پشت ،پهلو ،سجاف ،حلقه آستین ،حلقه
گردن ،سرشانه ،درز آستین ،لبه لباس )... ،و محاسبه مقدار پارچه
   5ـ استفاده از وسایل مورد نیاز برش مناسب با پارچه و نوع برش (انواع قیچی ،ساده ،زیگزاگ ،نخ چین و )...
  6ـ انتقال الگو روی پارچه با توجه به جنس و رنگ پارچه پیراهن کودک (کاربن ،کوک شل و )...
7ـ استفاده از وسایل اتوکاری لباس کودک (اتوی ساده ،بخار ،مخزن دار ،اتوی سرد ،بالشتک استوانه ای برای یقه،
بیضی ،ژانت ،پارچه زیراتویی و )...
  8ـ هماهنگی و استفاده از نخ و سوزن مناسب با نوع پارچه لباس کودک
9ـ دوخت درزها متناسب با جنس پارچه ،نوع برش های پیراهن و سن کودک (درزهای ساده ،فرانسوی ،دوبله و ،)...
درزهای ساده ،منحنی و شکسته
10ـ دوخت پین یا پیلی و  ...متناسب با نوع برش
11ـ پاکدوزی قسمت های مورد نیاز در پیراهن کودک (زیگزاگ ،ماشین سردوز و )...
12ـ دوخت مغزی ،تور و کش در قسمت های (برش ،یقه ،دم آستین ،لب لباس و )...
13ـ آماده سازی یقه مناسب با مدل یقه پیراهن کودک (اتصال الیی ،اتو ،دوخت قسمت های مورد نیاز یقه و )...
14ـ آماده سازی سجاف یقه و باالتنه متناسب با مدل یقه پیراهن کودک (اتصال الیی ،اتوکاری و )...
15ـ اتصال یقه و سجاف یقه به باال تنه مناسب با مدل پیراهن کودک
16ـ آماده سازی آستین جهت اتصال به باالتنه (دوخت درز زیر آستین ،مچ ،اتوکاری و )...
17ـ اتصال آستین به باالتنه پیراهن مناسب با مدل پیراهن و یقه
18ـ دوخت دکمه و جا دکمه مناسب با مدل پیراهن
19ـ دوخت لبۀ پیراهن کودک (پس دوز ،ماشین دوخت ،زانفیکس و )...
20ـ ترکیب نهایی قسمت های مختلف پیراهن کودک (دوخت درزها ،اتوی نهایی ،تن خور پیراهن)
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
1ـ چیدمان قطعات الگو روی پارچه ،تعیین مقدار جادرزها ،استفاده صحیح از ابزار برش
2ـ انتقال الگو روی پارچه با توجه به بافت و نقش پارچه
3ـ دوخت های اولیۀ قسمت های مختلف پیراهن با استفاده از ابزار و تجهیزات مورد نیاز (درزها ،پاکدوزی و )...
4ـ دوخت یقه و سجاف و اتصال آن به باالتنه
  5ـ دوخت آستین ،درزها ،مچ و اتصال آن به باالتنه
  6ـ دوخت اتصاالت با توجه به مدل (دکمه ،جا دکمه ،و زیپ و )...
7ـ اتو در تمام مراحل دوخت
  8ـ پرو نهایی و ترکیب کلی لباس
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ابزار و تجهیزات مورد نیاز کار:
ابزار :انواع پایه ،انواع کارپیشبر مخصوص ماشین دوخت ،ماکو و ماسوره ،صفحه خنککننده پارچه (اتوی سرد) ،چراغ
مطالعه مخصوص دوخت ،رولت ،انواع قیچی ،انواع سوزن ،پارچه رو اتویی ،پایه دوک ،انگشتانه
تجهیزات :میز برش پایه ،تخته وایتبرد ،میز نور ،میز اتو ثابت و متحرک ،ماشینهای دوخت همهکاره خانگی و
صنعتی ،اتوهای پرس و دستی ،مانکن کودک نوزاد تا  2سال ،مانکن کودک  3تا  7سال
مواد مصرفی :انواع سوزن و نخ ماشین دوخت ،پارچه ،کاربن ،روغن مخصوص ماشین دوخت ،ماژیک وایتبرد ،پشم
شیشه ،کاغذ پوستی ،قلم یا مداد انتقال الگو ،سوزن دستی
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منابع و مآخذ
1- KOB / M.Muller and Sohn
2- Encyclopedia of Sewing Techniques
3- Compendium of Sewing / Lorna Knight
4- Color Harmony For Quilts / Weeks Ringle and Bill Kerr
5- Cashions and Covers / Gina Moore
6- WWW. Vert baudet.fr

7ـ راهنمای کامل دوخت ،تک دوزی صنعتی /آن لدبری /انجمن ریدرز دایجست ،ترجمه و تألیف نیره یونسی
  8ـ الگوسازی برای دامن به روش مولر و پسران  /مارگارته اشتیگلر ـ لوئیز کرلوپ  /ترجمه نیره یونسی
9ـ الگوسازی برای شلوار به روش مولر و پسران  /مارگارته اشتیگلر ـ لوئیز کرلوپ  /ترجمه نیره یونسی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و
پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال
می کند .برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با
دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال
به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند ،همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی
و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش
سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش
مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح
زیر اعالم می شود.
کتاب طراحی ودوخت لباس بچه گانه ـ کد 211580

ردیف نام و نام خانوادگی استان محل خدمت ردیف
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نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت
سيستان و بلوچستان

1

لیال زینبیه

يزد

12

مریم عمرانی

2

معصومه ممولر

همدان

13

صغری اسکندری توان علیا قزوين

3

ناهید کریمی

کردستان

14

راضیه آرمیون

شهرتهران

4

فاطمه پنابادی

يزد

15

شهناز کرمزاده

زنجان

5

فرزانه ابراهیمی پور

کرمان

16

لیال نوری

آذربايجان غربي

6

زهرا فرخی

کرمان

17

منتهی زارع

هرمزگان

7

عصمت فرجی

مرکزي

18

زهرا شمس نصرتی

گيالن

8

سيد فاطمه سادات نژاد مازندران

19

زهرا رجائی

فارس

9

رقیه عبدالمحمدی

اردبيل

20

راضیه مومن

خراسان شمالي

10

افسانه مهرافزا

آذربايجان شرقي

21

طاهره حدادی

کرمانشاه

11

لیال معروف

گلستان

