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          برش پارچه

طول و عرض پارچه
  پارچه از دو دسته نخ، تار و پود تشكيل شده است. 
طول  در  تار  نخ هاي  بافت(  گرد  پارچه هاي  جز  )به 

)راه( و پود در عرض )بي راه( پارچه قرار دارند.
  نخ تار محكم تر از نخ پود است. به همين جهت بافت 
پارچه در طول آن محكم تر است. و هنگام برش، قد 

لباس به موازات طول )تركي( پارچه قرار مي گيرد.
  تركي داراي بافت فشرده تري نسبت به خود پارچه 

است كه در كناره طولي پارچه قرار دارد. 
)تصوير 4-62(
اريب پارچه

اگر پارچه را به صورت سه گوش »تا« كنيد، قسمت 
»تاي« آن اريب پارچه است كه كاماًل كش مي آيد.

  در لباس هايي كه بخواهيد افت بيشتري داشته باشد، 
از اريب پارچه استفاده كنيد. )تصوير 4-63(

صاف كردن سر كج پارچه
  در قسمت تركي پارچه چرتي بزنيد. و يك يا دو نخ پود 
را بكشيد تا خط صاف پارچه تعيين شود. )تصوير 4-64( 
لبة تركي  با  همچنين مي توانيد از گونيا كردن پارچه 
)بافت  راه  و كج  پارچه های كشی  در  كنيد.  استفاده 

سرژه دارند( بايد از گونيا استفاده شود. 

تصوير 4-62

تصوير 4-63

تصوير 4-64
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روش تعيين مقدار پارچه
قبل از اقدام به خريد پارچه بايد مقدار مصرف آن را 

محاسبه كنيد.
  پارچه در عرض هاي مختلفي موجود است. از جمله 
عرض »90، 110، 120، 150، .. سانتي متر« كه در تعيين 

مقدار پارچه مورد نياز مؤثر است. 
با در نظر گرفتن  1  عرض پارچة دلخواه، روي     
سطح ميز، الگوهاي خود را در اين محيط با توجه به 

2

تصوير 4-65

اضافه درزها قرار دهيد، سپس مقدار پارچه را محاسبه 
كنيد.

  توجه داشته باشيد پارچه هايي )با نقش يك طرفه، 
پرزدار، براق، حاشيه دار و چهارخانه و راه راه( بدليل 
طرح و پرزدار و برق و جهت خطوط، مقدار بيشتري 

پارچه الزم است. )تصوير 4-65(
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روش قرارگيري الگو روي پارچه
  پارچه را در صورت چروك بودن اتو كنيد.

  سر كجي احتمالي پارچه را برطرف كنيد.
و روي سطح  »تا« كرده  پشت  از  را  پارچه    عرض 
لطيف  پارچه هاي  برش  صورت  )در  كنيد.  پهن  ميز 
يا روي  و  ثابت كنيد.  ميز  به  با گيره  را  لغزنده آن  و 
پارچه در  الگو روي  قرار دادن  پتو پهن كنيد. روش 

عرض هاي مختلف متفاوت است.
ثابت  براي  و  كنيد  ثابت  پارچه  روي  را  الگوها    
ته گرد،  مانند سوزن  از وسايلي  الگو مي توانيد  شدن 
وزنه يا چسب كاغذی استفاده كنيد.)پارچه هايی كه 
اثر سوزن بر روی آن باقی می ماند از وزنه يا چسب 

تصوير 4-66

كاغذی استفاده می شود.(
  مقدار اضافه درزها را مشخص كنيد. )تصوير 4-66(

تعيين مقدار اضافه درز

زمان  در  درزها  اضافه  بودن  كم  كه  همانگونه    
دوخت مشكل ايجاد مي كند، زياد بودن آن نيز مانعي 

براي سرعت عمل و صحت دوخت است.
  اضافه درز براي پهلوها »2 تا 2/5 سانتي متر« است، و 
اضافه درز براي قسمت هاي ديگر لباس »1 تا 1/5سانتي متر« 
است )مانند حلقه آستين، يقه، برش ها، كاپ آستين و ...(. 
اضافه درز در لبة لباس »1/5 تا 5 سانتي متر« است كه با 
توجه به جنس پارچه و نوع دوخت لبة لباس متفاوت 

است. )تصوير 4-66(
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برش پارچه هاي طرح دار
پارچه  طرح  به  توجه  با  طرح دار  پارچه هاي  برش    
روش  كدام  هر  كه  مي شود،  انجام  لباس  مدل  و 
برش خاصي دارد. از قبيل پارچة چهارخانه، راه  راه، 

حاشيه دار و با نقوش و طرح هاي يك طرفه مي باشد.
پارچه چهارخانه

  ابتدا پارچه را از عرض طوري »تا« كنيد كه خطوط 
چهارخانه به طور يكسان در دو روي پارچه قرار گيرد.

در پارچه هاي چهارخانه خطوط بايد در قسمت نقاط 
جلو  صورت  )در  جلو  مركزي  خط  درزها،  موازنه 
باز بودن لباس( و برش ها در امتداد هم قرار گيرد، تا 
زيبايي طرح پارچه بيشتر نمايان شود. )تصوير 4-67 ( 

و )تصوير 4-68(
برش ها  از  بعضي  مانند  لباس  از  قطعاتي  همچنين    
)يقه، جيب و ...( را مي توان از اريب پارچه برش زد، 

تا نمايي متفاوت داشته باشد.

تصوير 68-4تصوير 4-67
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پارچه راه راه

  برش پارچه هاي عمودي به روش هاي مختلفي انجام 
مي شود اگر بخواهيد لباس را با راه هاي عمودي بدوزيد 
در  زيرا  كنيد.  استفاده  راسته  مدل هاي  از  است  بهتر 
مدل هايي مانند فون راه هاي عمودي پارچه در پهلوهاي 
لباس به صورت مايل )اريب( قرار مي گيرد. در هنگام 
الگو  راستاي  خط  كنيد  دقت  پارچه ها  اينگونه  برش 

كاماًل بر طبق راه هاي )عمودي( پارچه قرار گيرد.
قطعاتي مانند جيب، برش ها، كمر و ... را مي توانيد از 

بيراه يا اريب پارچه برش بزنيد.
در پهن كردن پارچه هاي عمودي دقت كنيد كه راه ها 
قرار  پارچه(  اليه ي  )دو  هم  روي  و  قرينه  بصورت 

گيرد. )تصوير 69-4 و 4-71(
برش پارچه به صورت جناقي

  با استفاده از پارچه راه راه مي توان برش جناقي را انجام داد.
خط راستاي الگو را نسبت به خطوط مركزي جلو و 
زاويه ي 45 درجه رسم كنيد. سپس خطوط  با  پشت 

راستاي الگو را موازي با راه پارچه قرار دهيد. 
)تصوير 4-70(

تصوير 69-4تصوير 4-70

تصوير 4-71
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پارچه حاشيه دار

حاشيه  از  باشد،  حاشيه دار  پارچه  كه  صورتي  در    
پارچه مي توان در لبة دامن، لبة آستين، خط مركزي 

جلو استفاده كرد.
  حاشيه اغلب در طول پارچه قرار دارد كه در اين 
صورت براي استفاده از آن الگو را مي توانيد روي راه 

پارچه ، نسبت به مدل برش بزنيد. 
)تصوير 72-4  و 4-73(

تصوير 4-73

تصوير 4-72
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پارچه با نقوش يك طرفه، پرزدار، براق

  در اين نوع پارچه ها بايد از هنگام برش تمام الگوها 
اينكه  بدليل  داد،  قرار  پارچه  در يك جهت روي  را 
نقوش و طرح پارچه در يك جهت )به طرف باال و 

پايين( قرار گيرد.
جير        و  مخمل  )پارچه هاي  پارچه  پرزهاي  خواب    

و ....( در يك جهت باشند.

  درخشندگي و برق پارچه )ساتن، تافته، استات و ...( 
در تمام قطعات يكسان باشند. 

)تصوير 74-4  و 4-75(

تصوير 4-75

تصوير 4-74
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روش هاي انتقال الگو
  براي ثابت كردن الگو روي پارچه در هنگام برش 
مي توانيد از سوزن هاي ته گرد )بلند و نوك تيز( و يا 
وزنه هاي برش يا چسب، نسبت به جنس پارچه استفاده 
كنيد سپس پارچه را با در نظر گرفتن اضافه  درزها برش 
بزنيد. پس از برش الگو را از روي پارچه جدا نكنيد. 
اطراف الگو و قسمت هاي مختلف آن را )پنس ها، نقاط 
موازنه، برش و ...( را روي پارچه منتقل كنيد كه اين 

عمل با روش هاي گوناگون صورت مي گيرد.
1- كوك ُشل

پارچه را با در نظر گرفتن مقدار جادرز برش بزنيد.
را  الگو  در  الزم  نقاط  بقيه  و  پنس ها  و  الگو  اطراف 

كوك شل بزنيد. )تصوير 4-76(

تصوير 4-78 تصوير 4-76

تصوير 79-4تصوير 4-77

2- كوك نشان

پارچه هايي كه روي يك ال برش مي خورد از اين نوع 
دوخت استفاده مي شود. اطراف الگو و خطوط مورد 

نياز را با كوك نشان بدوزيد. )تصوير 4-77(
3- چرت زدن

پس از برش، ابتدا و انتهاي هر درز، دو طرف پنس ها، 
چرت  قيچي  با  جادرز  قسمت  در  را  و...  موازنه ها 
سوزن  با  پارچه  در  را  پنس  انتهاي  بزنيد.  كوچكي 
صابون  با  پارچه،  طرف  دو  در  سپس  كنيد.  مشخص 

خياطي عالمت بزنيد. )تصوير 4-78(
سپس الگو را برداريد و عالمت ها را به وسيله خط كش 

و صابون به هم وصل كنيد. )تصوير4-79(
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4- رولت و كاربن

  قطعات برش خورده را روي ميز پهن كنيد. سمت 
روي كاربن را زير پارچه قرار دهيد و خطوط الزم 

را رولت كنيد. )تصوير 4-80(
  الگو را از پارچه جدا كنيد. سپس سوزن ها را مجدداً 

به دو الي پارچه وصل كنيد. تا از هم جدا نشود. 
)تصوير 4-81(

  پارچه را برگردانيد. مجدداً كاربن را زير پارچه قرار 
داده و خطوط را رولت كنيد. )تصوير 4-82(

  مي توانيد براي سرعت بيشتر، كاربن را زير پارچه 
قرار دهيد و با استفاده از رولت صابوني خطوط الگو 

را در دو طرف پارچه همزمان منتقل كنيد. 
)تصوير 4-83(

تصوير 4-80

تصوير 4-82 تصوير 4-83

تصوير 4-81

 برای دوام بيشتر كاربن، می توانيد به وسيله چسباندن مقوای نازك، كاغذ، طلق يا چسب نواری پهن در پشت آن ايجادضخامت كنيد. 
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آستركشی
كه  می شود  دوخته  لباس  داخلی  قسمت  آستردر    
و...(تهيه  رويال  ساتن،  )تافته،  مختلف  پارچه های  از 
به  لباس  به جنس و مدل  با توجه  می شود.آستركشی 

كار می رود، كه در زيبايی لباس تأثير زيادی دارد. 
  درآستركشی بايدبه نكاتی توجه كنيد از جمله: 

تا  باشد  كوتاه تر  بايد  دامن  قد  به  نسبت  آستر  قد    
بعضی  در  نشود.  ديده  لباس  لبة  از  پوشيدن  موقع  در 
پنس  آستر  برای  لباس  الگوی  از  می توان  مدل ها  از 

استفاده نمود.
آستری  برای  هستند،  پنس  دارای  كه  لباس هايی    
پنس دوخته می شود و يا تبديل به پيلی كوچك و يا 

چين ريز می شود. )تصوير 4-84(

تعداد  بايد  آستری  برای  برش دار  مدل های  در    
امكان  صورت  در  يا  و  رساند  حداقل  به  را  برش ها 

حذف كرد. ) تصوير 4-85(

كمتر  گشادی  با  آستر  گشاد،  خيلی  مدل های  در    
نسبت به مدل استفاده می شود. )تصوير 4-86(

تصوير  4-84

تصوير  4-85

تصوير  4-86
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  در دامن های پيلی دار آستر را می توان به چند روش 
دوخت تا تغييری در شكل پيلی نگذارد. 

1- آستر را در قسمت فضای پشت پيلی مطابق شكل 
برش بزنيد.)تصوير 4-87(

2- محل پيلی را می توان در آستر به صورت چاك 
باز گذاشت تا در هنگام حركت مانع از باز شدن پيلی 

نشود.)تصوير 4-88(

باز  از  اينكه آستر مانع  از دامن ها برای  3- در بعضی 
شدن پيلی و چين نشود می توان آستر را كوتاهتر در 

نظر گرفت )تصوير 4-89(

لباس  و  آستر  دار  پيلی  مدل های  از  بعضی  در   -4
اتو  آستر  با  پيلی  زمان  هم  و  می خورد  برش  يكسان 

می شود.)تصوير 4-90(
  تمام روش هايی كه گفته شد برای راحتی حركت 

پيلی هاست.

تصوير  4-87

تصوير  4-88

تصوير  4-89

تصوير  4-90
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پرسش های پايان فصل چهارم
1- با توجه به تصوير نام روش دوخت زيپ را بنويسيد.

2- روش اتوكشي تصاوير زير را مشخص كنيد.

3- به چه علت قد آستر از دامن كوتاه تر است؟
4- روش تهيه آستر در دامن های چين دار و برش دار را بنويسيد.

5- تهيه آستر در دامن های پيله دار چگونه انجام می شود؟

كاغذ

كاغذ

جا درز

جا درز

پشت پارچه

پشت پارچه
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هدف های رفتاری:
فراگير پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند:

برش پاترون دامن اساس را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد. 
خطوط اطراف الگو را به وسيلة كوك شل روي پارچه منتقل كند.

پنس ها و درزها را به وسيله كوك ساده بدوزد.
پاترون را پرو كند.

عيوب احتمالي را روي پاترون و الگو رفع كند.

زيپ يك طرفه را در خط مركزي پشت بدوزد.
اتوكشي، پنس، درز و زيپ را انجام دهد.

پاك دوزي ساده و دندان موشي را در درزها انجام دهد.
كمر دامن را بدوزد.

دوخت قزن يا دكمه و جادكمه را در دامن انجام دهد.
پس دوزي لبة دامن را انجام دهد.

برش دامن فون را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.
خطوط اطراف الگو را روي پارچه منتقل كند.

پاك دوزي به وسيلة چرخ همه كاره را در درزها انجام دهد.
درزها، زيپ و كمر دامن را بدوزد.

دوخت زيگزاگ را در لبة دامن انجام دهد.
برش دامن ترك را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.

خطوط اطراف الگو را به وسيلة رولت و كاربن روي پارچه منتقل كند.
پاك دوزي درزها را به وسيلة چرخ سردوز )اورلوك( انجام دهد.

زيپ دو طرفه را بدوزد.
لبه دوزي دامن را به وسيلة نوار اريب انجام دهد.

هدف های کلی  روش دوخت دامن اساس )پاترون( فون و ترك 
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         دوخت دامن 

تصوير 5-1
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پاترون  اساس دامن
  الگوها را با توجه به مشخصات آن روي پارچه قرار 
دهيد. خطوط راستا موازي با تركي پارچه قرار گيرد. 

الگوها را به پارچه سنجاق كنيد. )تصوير 5-2(
  اضافه درزها را مشخص نماييد. )تصوير 5-3(

خط كش  با  پهلو  انحنا  قسمت  در  را  درز  اضافه    

تصوير 5-4

تصوير 5-5تصوير 5-3

تصوير 5-2

منحني به هم وصل كنيد. )تصوير 5-4(
با  و  بزنيد.  شل  كوك  را  آن  دامن  برش  از  بعد    
استفاده از چسب كاغذي خطوط مركزي جلو و پشت 

و خطوط پهلو را روي پارچه مشخص كنيد. 
)تصوير 5-5(
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  پنس ها و درزها را با توجه به كوك شل، سنجاق 
كرده و كوك ساده بزنيد و پُرو نماييد. و در صورت 
داشتن ايراد آن را با كمك معلم خود روي لباس و 
براي تهيه مدل هاي  الگو  اين  الگو برطرف كنيد. )از 

ديگر دامن استفاده كنيد.( )تصوير 5-6(
  كوك شل ها را بكشيد، سپس پنس ها را چرخ كنيد. 
هنگـام اتوي پنس ها از بالشتك استفاده كنيد. )در موقع 

اتو كردن از كاغذ، بين پنس و لباس استفاده كنيد.( 
)تصوير 5-7(

  درز پشت دامن را چرخ كرده، اتو كنيد.
زيپ را به روش يك طرفه بدوزيد و اتو كنيد. 

)تصوير 5-8(
سنجاق  موازنه  خطوط  براساس  را  پهلو  درزهاي    

كرده و كوك بزنيد. )تصوير 5-9(
 

تصوير 5-7

تصوير 5-8 تصوير 5-9

تصوير 5-6

 پُرو: پوشيدن لباس به منظور كنترل اندازه ها و مدل است. برای رفع عيوب احتمالی، به كتاب  الگو قسمت عيوب اندام مراجعه كنيد.  

كاغذخط پهلو

كاغذ

خط موازنه
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و  باز كنيد  را  بدوزيد، كوك ها  با چرخ  را    درزها 
سپس با دست پاك دوزي نماييد. )تصوير 5-10(

)به وسيلة دندان موشي و پاك دوزي ساده(
  درز پهلو را اتو كنيد. )تصوير 5-11(

)قسمت منحني درز پهلو روي بالشتك اتو شود.(
  بندينك كمر را در پهلو ها روي خط كمر )قبل از 
دوخت نوار كمر( قرار دهيد. روي خط كمر را  چرخ 
كنيد. سپس كمر دامن را مطابق فصل 4 آماده كرده و 

بدوزيد. )تصوير 5-12(
پس دوز  سپس  نماييد.  اتو  كرده  »تا«  را  لباس  لبة    

كنيد.
  تمام كوك شل ها را از لباس جدا كنيد.

)تصوير 5-13(

تصوير 5-11

تصوير 5-12 تصوير 5-13

تصوير 5-10



118

كنيد.  وصل  هم  به  قزن  وسيله   به  را  كمر  لبة  دو    
)تصوير 5-14(

  از دكمه و جادكمه نيز به جاي قزن مي توانيد استفاده 
كنيد. )تصوير 5-15(

  براي باز كردن جادكمه، انتهاي آن را سوزن بزنيد. 
كنيد.  باز  را  جادكمه  بشكاف  از  استفاده  با  سپس 
)استفاده از سوزن مانع از بريدن جادكمه بيش از ميزان 

تصوير 14-5الزم مي شود.( )تصوير 5-16(

تصوير 5-15

تصوير 16-5تصوير 5-17
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دامن فون

تصوير 5-18
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دامن فون
  كناره هاي پارچه )تركي( را از دو طرف به سمت 
دوالي  پارچه  طرف  دو  كه  طوري  كنيد،  »تا«  وسط 
بسته شود. الگوها را در خط مركزی روي دوالي بستة 

پارچه قرار دهيد و برش بزنيد. )تصوير 5-19(

پارچه  روي  را  الگو  وسيله كوك شل خطوط  به    
منتقل  كنيد. )تصوير 5-20(

  در اين دامن زيپ در پهلوي چپ دوخته مي شود. 
بنابراين سجاف زيپ را در سمت ديگر قيچي كنيد. 

)تصوير 5-21(

تصوير 5-19

تصوير 5-20

تصوير 5-21
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  درزهاي عمودي لباس )پهلوها( را سردوز بزنيد. )با 
زيگزاگ چرخ همه كاره(

پهلوها را با توجه به عالمت كوك شل، كوك بزنيد. 
پنس ها را نيز كوك زده، بدوزيد و اتو كنيد. قبل از 

چرخ كردن كوك شل ها را بكشيد. )تصوير 5-22(

  اضافه  درزها را به دو طرف بخوابانيد و اتو كنيد. 
)تصوير 5-23(

بهتر  منحني  درزهاي  در  زيپ  دوخت  هنگام  در    
اليه  پارچه،  آمدن  كش  از  جلوگيري  براي  است 

)حرير( بچسبانيد. )تصوير 5-24(

تصوير 5-22

تصوير 5-23

تصوير 5-24
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مخفی  روش  به  دامن  )چپ(  پهلوي  در  را  زيپ    
پشت  سمت  به  زيپ  سجاف  خواب  جهت  بدوزيد. 

باشد. كمر دامن را بدوزيد. )تصوير 5-25(
  لبة دامن را با دوخت زيگزاگ بدوزيد. 

)تصوير 5-26(

تصوير 5-25

تصوير 5-26 تصوير 5-27
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دامن ترك

تصوير 5-28
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دامن ترك 
  الگوها را با توجه به خطوط راستا روي پارچه قرار 
داده و برش بزنيد. )در صورتی كه پارچه ساده، بدون 
طرح و حاشيه و برق باشد مانند )تصوير 29-5( پارچه 

را برش بزنيد.(
  خطوط الگو را روي پارچه به وسيله رولت و كاربن 

عالمت گذاري كنيد. )تصوير 5-29(

  هر يك از قطعات برش خورده را با قسمت زيرين 
آن از يك سمت سنجاق كرده بدوزيد، سپس درز را 

اتو كنيد. )تصوير 5-30(
دوخته  هم  به  صورت  اين  به  دامن  قطعات  تمام    

مي شود.
  درزها را پاك دوزي )اورلوك( كرده و اتو بزنيد و 

پرس نماييد. 

  زيپ را به روش يك طرفه بدوزيد. 
)تصوير 5-31(

تصوير 5-29

تصوير 5-30

تصوير 5-31
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لبة دامن يكنواخت و صاف نيست    در صورتي كه 
آن را هماهنگ كرده و سپس يك »تاي« نوار اريب 

را باز كرده و از سمت رو به پارچه بدوزيد. 
)تصوير 5-32(

تصوير 5-32

تصوير 5-33

تصوير 5-34

  نوار اريب را به سمت داخل »تا« بزنيد و پس دوزي 
كرده و اتو نماييد. )تصوير 5-33(
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پرسش های پايان فصل پنجم

1- دوخت دامن هاي ذكر شده را انجام دهيد.

     1- پاترون اساس دامن
     2- پاترون دامن فون

     3- پاترون دامن ترك
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هدف های رفتاری: 
فراگير پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند:

برش دامن چاك  پيلی در پشت را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.

خطوط اطراف الگو را روي پارچه منتقل كند.

دوخت پنس – درز – زيپ و پاك دوزي دامن را انجام دهد.

دو روش دوخت لبة چاك را در دامن را انجام دهد.

برش آستر دامن را انجام دهد.

پاك دوزي آستر را به وسيلة قيچي زيگزاگ انجام دهد.

وصل آستر به محل چاك پيلی دامن را انجام دهد.

لبه دوزي آستر را به وسيلة تور انجام دهد.

بعد از وصل بندينك در قسمت پهلوي كمر دامن را بدوزد.

برش قسمت جلوي دامن پيلی روي زانو را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.

خطوط اطراف الگو را به وسيلة چرت روي پارچه عالمت بزند.

پاك دوزي و وصل قطعات ترك و زير پيلی را انجام دهد.

پس دوز مخفي را در لبة دامن انجام دهد.

برش دامن كلوش با پيلی ناوداني را روي يك الي پارچه انجام دهد.

هدف های کلی روش دوخت دامن هاي پيلی دار،برش دار،
 لنگي، جيب دار 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
9

10
 11
 12
 13
14
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 15
 16
 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

خطوط الگو را روي پارچه منتقل كند.

پيلی دامن را بدوزد.

با استفاده از پاصاف كن لبة لباس را هماهنگ كند.

لبه دوزي دامن را به وسيلة پيچ رل انجام دهد.

برش قسمت جلوي دامن غير قرينه را روي يك الي پارچه انجام دهد.

خطوط اطراف الگو را با كوك نشان روي پارچه منتقل كند.

پيلی و برش دامن را بدوزد.

پاك دوزي و لبه دوزي دامن را انجام دهد.

برش قسمت جلوي دامن لنگي را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.

خطوط الگو را روي پارچه منتقل كند.

روش دوخت سجاف دامن لنگی را انجام دهد.

برش قسمت جلوي دامن جيب دار را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.

خطوط الگو را روي پارچه منتقل كند.

به لبة جيب مغزي بدوزد.

جيب دامن را بدوزد.
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         دوخت دامن هاي پيلی دار، برش دار، لنگي، جيب دار 

تصوير 6-1
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دامن با چاك پیلی در پشت
  در این دامن الگوهاي پشت را روي یك ال و الگوي 

جلو روي دوالي بسته پارچه قرار داده برش بزنید.
اضافه درز لبة دامن در این مدل »5 سانتی متر« است.

  خطوط الگو را روي پارچه مشخص کنید. 
)تصویر 6-2(

خطوط مرکزي پشت را روي هم قرار داده و بدوزید. 

تصویر 6-2

تصویر 6-3

تصویر 6-4

تصویر 6-5

توجه :
بخیه  با  را  پیلی  چاك  و  زیپ  محل 

درشت بدوزید.

 پنس ها را بدوزید و اتو کنید.  
 اضافه درزها را سر دوز کنید.

   درز را اتو کنید.اضافه درز را کمي پایین تر از انتهاي 
به  را  بزنید.اضافه درز زیپ  مطابق شكل چرت  زیپ 
دو طرف باز کرده و اتو کنید. سپس زیپ را بدوزید. 

)بصورت یكطرفه( )تصویر 6-3(
نمایید.                                 اتو  و  کرده  »تا«  را  دامن  چپ  سمت  پیلی    

)تصویر 6-4(
به زیر  پیلی  کوتاه تر را  باالي    مطابق شكل قسمت 

پیلی، با چرخ بدوزید. )تصویر 6-5(
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  دوخت لبة چاك در دامن به دو روش امكان پذير 
است:

روش اول: )دوخت مورب(

1- اضافه درز لبة دامن را »تا« كرده و اتوكنيد.
بزنيد.  با پيلی را عالمت  لبة دامن  مطابق شكل تقاطع 

)تصوير 6-6(

تصوير 6-6

تصوير 6-7

تصوير 6-8

تصوير 6-9

2- در سمت پشت لباس، خط »تاي« پيلی در لبة دامن 
را تا محل عالمت با خط كش به هم وصل كرده سپس 

آن را بدوزيد. )تصوير 6-7(

3- اضافه درز را قيچي كنيد. )تصوير 6-8(

اتو  را  درز  و  برگردانيد  رو  به سمت  را  دامن  لبة   -4
كنيد. )تصوير 6-9(

تای پيلی
پشت پارچه

پشت پارچهپشت پارچه

خط" تای" پيلی

خط" تای" پيلی
" تای" پيلی

تقاطع لبة دامن 
با پيلی

اضافه درز لبة دامن

اضافه درز لبة دامن

اضافه درز لبة دامن

اضافه درز لبة دامن

عالمت  تقاطع لبة 
دامن و پيلی
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روش دوم:

لبة دامن را مشخص  پيلی اضافه درز  1- روي »تاي« 
كرده سپس چرخ كنيد. )تصوير 6-10(

2- اضافه درز »تاي« پيلی را قيچي كنيد.
)تصوير 6-11(

3- درز لبة دامن را به سمت رو برگردانده و اتوكنيد. 
)تصوير 6-12(

پس از دوخت لبة چاك پيلی، خطوط پهلوي دامن را 
نيز بدوزيد و اتو كنيد. 

تصوير 6-10

تصوير 6-11

تصوير 6-12

چه
پار

ی" 
"تا

خط

"تای" پيلی

"تای" پيلی

خط"تای" لبة 
دامن

پشت پارچه

اضافه درز لبة دامن

اضافه درز لبة دامن

خط لبة دامن روی پارچه
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از الگوي دامن بدون فضاي پيلی ها برش    آستر را 
بزنيد و عالمت گذاري كنيد.

پيله های  به  پنس ها  آستر،  در  بدوزيد.)  را  پنس ها   
كوچك و يا چين های ريز می تواند تبديل شود.( خط 
مركزي پشت آستر را از انتهاي زيپ تا ابتداي چاك 

پيلی بدوزيد.
 اضافه درزها را با استفاده از قيچي زيگزاگ قيچي 

كنيد. )تصوير 6-13(
كه  دهيد،  قرار  گونه اي  به  دامن  روي  را  آستر    

درزهاي آستر و دامن مقابل هم قرار گيرد.
اتو كنيد  به داخل  اضافه درز محل زيپ را در آستر 
دوخت  با  كرده،  وصل  سنجاق  با  زيپ  كنار  در  و 

پس دوز به زيپ وصل كنيد. )تصوير 6-14(
  آستر را به ابتداي چاك پيلی بگونه اي سنجاق كنيد، 

كه آستر كمي بلندتر از دامن باشد. )تصوير 6-15(
  در سمت چپ دامن، آستر را در قسمت چاك پيلی 

به لبه  سنجاق كرده بدوزيد. )تصوير 6-16(

تصوير 6-13

تصوير 6-14

تصوير 6-15

تصوير 6-16

سمت چپ
پشت پارچه

لبة دامن چاك پيلی
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را                       آستر  درز  اضافه  دامن  راست  سمت  در    
»1 سانتي متر« كمتر از پهناي چاك پيلی قيچي كنيد. 

)تصوير 6-17(
 گوشة زاويه چاك پيلی را در آستر ابتدا اليه چسب 

بچسبانيد، سپس چرت بزنيد. )تصوير 6-18(

از  كرده،  »تا«  پشت  سمت  به  را  آستر  درز  اضافه   
سمت داخل به پيلی دامن چرخ كنيد. )تصوير 6-19(
 لبة آستر را با تور يا به صورت ساده بدوزيد. )تصوير 

)6-20

تصوير 6-20

تصوير 6-17

تصوير 6-18

تصوير 6-19

سمت راست

لبة آستر دامنلبة آستر دامن

پشت آستری

اليه چسب
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 براي دوخت كمر پنس هاي آستر و دامن را مخالف 
خط  نشود.  ايجاد  ضخامت  تا  دهيد،  قرار  هم  جهت 

كمر را چرخ كنيد. )تصوير 6-21(

كنيد،  وصل  كمر  به  دامن  پهلوي  در  را  بندينك   
دوخت كمر را انجام دهيد. )تصوير 6-22(

تصوير 6-21

تصوير 6-22

تصوير 6-23



136

دامن با پيلی روی زانو
  الگو را با توجه به مشخصات روي پارچه قرار داده 

و برش بزنيد.
دامن  پايين  و  باال  در  را  پيلي  انتهاي  خطوط   
كاربن  و  رولت  با  را  الگو  دور  تا  دور  بزنيد.  چرت 

عالمت گذاري كنيد. )تصوير 6-24(
پنس  انتهاي  تا  كمر  قسمت  از  را  پيلي  »تاي«   خط 

رولت كنيد. )تصوير 6-25(
نيز  الگو را در سمت ديگر   الگو را برداريد و خط 

رولت كنيد. 

به  را  پيلی  هر  و  كنيد  باز  هم  از  را  پارچه   دو الي 
بگونه اي كه عالمت  صورت جداگانه سنجاق كنيد، 

انتهاي پنس و چرت ها روي هم قرار گيرد.
لبة   تا چرت  پنس  انتهاي  از  به وسيلة خط كش و مل 

دامن را  به هم وصل كنيد. )تصوير 6-26(
 مقدار باز بودن پيلی را مشخص كنيد.

متوسط  بخيه  با  پيلی  بازي  عالمت   تا  كمر  خط  از   
بدوزيد و دوخت را با رفت و برگشت محكم كنيد.

با بخيه درشت )به  طور موقت( چرخ   بقيه پيلی را 
كنيد. )تصوير 6-27(

تصوير 6-26 تصوير 6-24

تصوير 27-6تصوير 6-25

جلو
لو 

 په
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  روي بخيه  را اتو نماييد. و خط مركزي را به وسيلة 
اتو مشخص كنيد. )تصوير 6-28(

  خط مركزي پيلی را روي بخيه چرخ شده قرار داده 
و سنجاق كنيد. )تصوير 6-29(

  خطوط سنجاق شده را كوك بزنيد.
خط »تاي« داخلي پيلی را اتو زده پرس كنيد. 

)تصوير 6-30(

)تصوير  كنيد.  اتو  لباس  روي  قسمت  از  را  پيلی    
)6-31

اورلوك«  »چرخ  وسيلة  به  را  پهلو  درزهاي  اضافه    
پاك دوزي نماييد. 

تصوير 6-28

تصوير 6-29

تصوير 6-30 تصوير 6-31

خط مركزی "تای" پيلی

"تای" داخل پيلی

خط مركزی پيلی

كاغذ پارچه مخصوص
 اتوكشی

درز از سمت روی لباس

محل دوخت پيلی
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 پيلی ها را در خط كمر چرخ كنيد. )تصوير 6-32(
 دوخت تزئيني روي پيلی را انجام داده، اتو كنيد.

دوخت موقت پيلی را باز كنيد. )تصوير 6-33(
  لبة دامن را صاف كرده با چرخ سردوز پاك دوزي 

نماييد.
 لبة دامن را با زانفيكس بچسبانيد، پيلی را در لبه دامن 

مجدداً اتو كنيد. )تصوير 6-34(

تصوير 6-32

تصوير 6-33

تصوير 6-34 تصوير 6-35

دوخت تزئينی روی پيلی
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دامن ترك پيلی دار

تصوير 6-36
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روي  و  كنيد.  تهيه  ترك ها   1 تعداد  به  را  الگوها   
پارچه  قرار داده برش بزنيد. 

  دقت كنيد اين روش قرار دادن الگو روي پارچه هاي 
خاص )طرح  يك طرفه – حاشيه دار – براق و مخمل( 

نمي توان انجام داد.
 خطوط الگو پيلی دار را به وسيله چرت روي پارچه 

مشخص كنيد. )تصوير 6-37(

باالي  تا  از خط كمر  را  قطعات، ترك   اضافه درز 
پيلی پاك دوزي كنيد.

  دو قطعه از پارچه را روي هم قرار داده، خط دوخت 
را مشخص كنيد و سنجاق يا كوك بزنيد. مقدار باز 

بودن پيلی را مشخص كنيد.
 از خط كمر تا عالمت بازي پيلی با بخيه متوسط و 

بقية پيلی را با بخيه درشت چرخ بدوزيد. 
)تصوير 6-39(

2

تصوير 6-37

تصوير 6-38

تصوير 6-39

توجه :
شكل  مطابق  زاويه  پاك دوزي  براي 
پارچه را در قسمت زاويه كمي »تا« كرده 
يكسره پاك دوزي كنيد. )تصوير 6-38(

"تای" پارچه 

در قسمت زاويه
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  درز را همراه با پيلی به دو طرف باز كرده اتو نماييد.
  خط مركزي زير پيلی را روي درز قرار داده سنجاق 

كنيد. )تصوير 6-40(

پيلی  طرف  دو  در  را  پيلی   زير  انتهـــــاي  و  ابتدا    
سنجاق كرده تا ثابت شود و مانع از كش آمدن پارچه 

در خط اريب شود. سپس كوك بزنيد. 
)تصوير 6-41(

  درزها را چرخ كرده، سردوز كنيد و اتو نماييد.
دوخت موقت پيلی را باز كنيد. )تصوير 6-42(

تصوير 6-40

تصوير 6-41

تصوير 6-42
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سردوز،  چرخ  وسيله   به  كرده  صاف  را  دامن  لبة    
پاك دوزي نماييد.

  خط لبة دامن را »تا« كرده، اتو كنيد.
كنيد.  اتو  و  دوخته  مخفي  پس دوز  با  را  دامن  لبة    

)تصوير 6-44(

تصوير 6-44

تصوير 6-45
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دامن كلوش با پيلی ناوداني

تصوير 6-46
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دامن كلوش با پيلی ناوداني
  الگو را روي يك الي پارچه به گونه اي كه الگو در 
دو طرف، از لبة پارچه به يك اندازه فاصله داشته باشد 

قرار داده و برش بزنيد.

پارچه  روي  چرت  وسيلة  به  را  پيلی  و  الگو  خطوط 
مشخص كنيد. )تصوير 6-46(

بطوريكه  كنيد.  »تا«  آن  مركزي  خط  از  را  پيلی    
عالمت )چرت( پيلی ها روي هم قرار گيرد.

كنيد.  چرخ  دلخواه  اندازة  به  كمر  خط  از  را  پيلی 
)تصوير 6-47(

  مطابق شكل پيلی را به دو طرف باز كرده و خط 
نيز  پيلی  روي  صورت  اين  در  كنيد.  چرخ  را  كمر 

دوخته مي شود. )تصوير 6-48(
زيپ را با يكي از روش هاي قبلي به كمر دامن بدوزيد. 

توجه:
پارچه  اريب  خط  با  پيلی  مركزی  خط 

مماس باشد. 

تصوير 6-46

تصوير 6-47

تصوير 6-48

لی
ت پي
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د
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را هماهنگ كنيد.  دامن  لبة  پاصاف كن،  به وسيلة    
)تصوير 6-49(

)در صورت نبودن پاصاف كن  مي توان از خط كش يا 
گونياي بلند استفاده كرد، بدين صورت كه خط كش 
يا گونيا را روي زمين قرار داده و قد دامن را از زمين 

در دور تا دور دامن به يك اندازه عالمت بزنيد.(

لبة دامن  با يكي از روش های دوخت    لبة دامن را 
پارچه  جنس  به  نسبت  رل  پيچ  پايه  با  يا  و  كلوش 

بدوزيد)تصوير 50-6( )مطابق فصل 3 صفحه 74(

تصوير 6-49

تصوير 6-50

تصوير 6-51
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دامن غير قرينه با پيلی معكوس

تصوير 6-52
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را  پشت  الگوي  و  ال  روي يك  را  جلو  الگوهاي    
روي دو الي پارچه قرار داده و برش بزنيد.

  خطوط الگو را روي پارچه منتقل كنيد. )در قسمت 
جلو از كوك نشان استفاده كنيد.( )تصوير 6-53(

  قسمت جلوي دامن، قطعات )ب( و )ج( را از سمت 
پيلی را  »تاي«  پارچه، روي هم قرار دهيد و خط  روي 
بدوزيد.)مقدار بازي پيلی را با بخيه درشت چرخ بدوزيد(.

  پيلی را به دو طرف درز باز كرده روي آن را اتو 
نماييد. )تصوير 6-54(

  زاوية زير پيلی را اليي بچسبانيد.
  زير پيلی را روي پيلی دامن قرار داده محل درز پيلی را به 
وسط زير پيلی سنجاق يا كوك بزنيد. دو طرف پيلی ها را 

با چرخ سردوز بدوزيد.  )مانند دامن ترك پيلی دار( 
)تصوير 6-55(

كنيد  قطعة دوخته شده سنجاق  به  را  )الف(    قطعة 
را  درز  اضافة   .)3 فصل  )مطابق  بدوزيد  را  برش  و 
چرخ  با  را  درز  لبة  بزنيد.  كليپ  زاويه  قسمت  در 

پاك دوزي نماييد. )تصوير 6-56(

تصوير 6-55

تصوير 6-53

تصوير 6-54

تصوير 6-56
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  اضافه درزهاي برش را به سمت باال بخوابانيد و اتو 
كنيد. )تصوير 6-57(

  در صورت تمايل مي توانيد برش را از سمت روي 
دامن دوخت تزئيني كنيد. )تصوير 6-58(

تصوير 6-57

تصوير 6-58

تصوير 6-59

زير پيلی

كاغذ

دوخت تزئينی

قطعة )الف(

)الف(

)ب( )ج(
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دامن لنگي

تصوير 6-60



150

دامن لنگي 
  الگو را مطابق شكل با توجه به مشخصات الگو روي 

پارچه قرار داده و برش بزنيد. 
پس از عالمت گذاري خطوط الگو پنس ها را بدوزيد. 

)تصوير 6-61(

سجاف جدا :

اتو  با  و  بزنيد  برش  را  اليه  سجاف،  الگو  مطابق   -1
روي سجاف بچسبانيد.

سجاف را روي دامن قرار دهيد. با سنجاق يا كوك 
ثابت كنيد و سپس چرخ نماييد. )تصوير 6-62(

2- اضافه درز را در قسمت انحناي درز كليپ بزنيد. 
)تصوير 6-63(

تصوير 6-61

تصوير 6-62

تصوير 6-63


