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تصویر 6-64

تصویر 6-65

3- اضافه درز را به سمت، سجاف بخوابانيد. و از لبة 
درز با فاصلة »2 ميلي متر« با بخيه چرخ بدوزید و اتو 

كنيد. )تصویر 6-64(
به  می كنيد  استفاده  لطيف  پارچه  از  كه  صورتی  در 
جای سجاف، قسمت جلوی دامن را دوبل برش بزنيد.
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دامنجيبدار

تصویر 6-66
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  الگوي جلوي دامن و قطعات آن را روي پارچه قرار 
داده و برش بزنيد.

  خطوط الگو را روي پارچه منتقل كنيد. )با كاربن( 
)تصویر 6-67(

  زاویة جيب را الیه بچسبانيد.
بزنيد.  تا عالمت اضافه درز چرت    گوشة زاویه را 

)تصویر 6-68(

مغزي  از  مي توانيد  جيب  لبة  بيشتر  زیبایي  براي    
استفاده كنيد. )مطابق فصل 3 ص 68(

)تصویر 6-69(

تصویر 6-67

تصویر 6-68

تصویر 6-69

جلو
ی 

هلو
ط پ

خ
لبة جيب

لبة جيب

لبة جيب

اضافه درز 1/5 
تا 2 سانتی متر

)الف(

)ج(

)ب(
جلو

ی 
كز

 مر
خط
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و  داده  قرار  را روي مغزي  قطعة )ج(    كيسة جيب 
بدوزید.

  اضافه درزها را با قيچي كم كنيد. )تصویر 6-70(

  كيسة جيب را به سمت پشت دامن برگردانده و اتو 
كنيد. )تصویر 6-71(

لبة  با    خط چين  )دهانه جيب( قطعة )ب( را مماس 
جيب دامن)قطعه الف( قرار داده و سنجاق كنيد. 

)تصویر 6-72(

تصویر 6-70

تصویر 6-71

تصویر 6-72

لبة جيب

)الف(

)ب(

)الف(

)ج(
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  از سمت پشت دامن، اضافه درز دامن و كيسة جيب 
را مطابق شكل سنجاق بزنيد و بدوزید.
  لبة اضافه درز را پاك دوزي نمایيد.

)تصویر 6-73(

  جيب را از سمت روي لباس اتو كنيد. 
)تصویر 6-74(

تصویر 6-73

تصویر 6-74 تصویر 6-75

كيسه جيب

من
 دا

ب
جي

ی 
هلو

ط پ
خ
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پرسشهایپايانفصلششم

1- انواع دامن هاي زیر را بدوزید.
الف : دامن با چاك پيلی در پشت با آستر

ب : پاترون دامن ترك پيلی دار
ج : دامن كلوش با پيلی ناوداني

2- قسمت جلوي دامن هاي زیر را بدوزید.
الف : دامن با پيلی  روي زانو

ب : دامن غير قرینه 
ج : دامن لنگي 

د : دامن جيب دار
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هدف های رفتاری
فراگيرپسازمطالعهاينفصلبايدبتواند:

برش دامن شلواري را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.

خطوط الگو را روي پارچه منتقل كند.

دوخت پنس ، درز و پاك دوزي اضافه درزها را انجام دهد.

دوخت زيپ مخفي را در دامن انجام دهد.

لبه دوزي دامن را به وسيلة اليه چسب انجام دهد.

برش شلوار را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.

خطوط الگو را روي پارچه منتقل كند.

اتوكشي خط اتوي قسمت جلوي شلوار را انجام دهد.

روش كشيدگي پارچه )كش كاري( در قسمت فاق پشت شلوار را انجام دهد.

شلوار را پرو كند.

عيوب احتمالي آن را روي الگو رفع كند.

زيپ شلوار را بدوزد.

اتوكشي )پنس، درز، زيپ و خط اتوي پشت شلوار( را انجام دهد.

كمر شلوار را بدوزد.

قزن و لبة شلوار را بدوزد.

هدف های كلی :كاربرد روش دوخت دامن شلواري و شلوار 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
9

10
 11
 12
 13
14
 15
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دوختدامنشلواريوشلوار

تصویر 7-1
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دامنشلواري
پارچه  روي  آن  مشخصات  به  توجه  با  را  الگو   
براي  نباشد  خاص  نوع  از  پارچه  )اگر  دهيد.  قرار 
در  را  الگوها  شكل  مطابق  مي توانيد  صرفه جویي، 
بزنيد  برش  را  پارچه  دهيد.(  قرار  هم  مخالف  جهت 
و خطوط الگو را روي پارچه منتقل كنيد. پنس ها را 

بدوزید. )تصویر 7-2(

 یك قطعه از جلو و پشت دامن شلواري را روي هم 
قرار داده و درز پهلو و داخل پا را بدوزید.

سمت دیگر را نيز به همين ترتيب به هم وصل كنيد، 
درزها را پاك دوزي كنيد. )تصویر 7-3(

 درزها را روي ژانت اتو كنيد. )تصویر 7-4(

تصویر 7-2

تصویر 7-3

تصویر 7-4

جلو
ی 

كز
 مر

خط

ت
 پش

زی
رك

ط م
خ

)ج(

)الف(

)ب(

)د(
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یا  و  مخفي  زیپ  وسيلة  به  را  جلو  مركزي  خط   
دامن  سمت  یك  شكل  مطابق  بدوزید.  شلواری 
شلواري را داخل سمت دیگر قرار دهيد و در امتداد 

زیپ، فاق جلو و پشت را بدوزید. )تصویر 7-5(

 الیه چسب را به اندازة اضافه درز لبة دامن درآورید 
و با سردوز به آن وصل كنيد. سپس »تا« بزنيد و با اتو 

بچسبانيد. )تصویر 7-6(

تصویر 7-5

تصویر 7-6

تصویر 7-7
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شلوار

تصویر 7-8
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شلوار
با توجه به مشخصات آن روي پارچه قرار   الگو را 
دهيد، توجه: خطوط راستاي الگو را موازي با تركي 
شلوار  خوردگي  پيچ  از  مانع  )تا  دهيد.  قرار  پارچه 
شود.( سپس برش بزنيد. خطوط الگو را روي پارچه 

انتقال دهيد. )تصویر 7-9(
اتو  و  كرده  »تا«  رو  از سمت  را  شلوار  تكة جلوي   

نمایيد. )خط اتو( )تصویر 7-10(
پنس ها را بدوزید و به سمت خط مركزي اتو نمایيد. 

 اضافه درزها را به غير از خط مركز )كمر و دم پا( 
سردوز كنيد.

تصویر 7-11 تصویر 7-9

تصویر 12-7تصویر 7-10

فاق پشت را زیر اتو كمي بكشيد. )كش كاري( درزها 
را دوخته شلوار را پرو كنيد. )تصویر 7-11(

در  شلوار  زیپ  دوخت  مطابق  را  زیپ  دوخت   
)فصل4( انجام دهيد.

یك سمت زیپ را دوخته، سپس فاق جلو را بدوزید. 
)تصویر 7-12(

توجه:
نشود.  دوخته  )فاق(  آخر  سانتي متر«   2«

)تصویر 7-12(

سجاف زیپ

خط اتو )جلو(

خط اتو )جلو(

سجاف زیپ

خط اتو )پشت(
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 سمت دیگر زیپ را بدوزید.
  یك قطعه از جلو و پشت شلوار را روي هم قرار 

داده درز پهلوها را بدوزید. )تصویر 7-13(

 قسمت دیگر شلوار را نيز به هم وصل كنيد.
 درز داخل پا را در قسمت فاق روي هم قرار دهيد و 

فاق پشت را در امتداد فاق جلو بدوزید. 
)تصویر 7-14(

 با استفاده از ژانت درزها را اتو كنيد.
 خط اتوي پشت را با توجه به خط اتوي جلو تا زده 

و اتو نمایيد. )تصویر 7-15(

تصویر 7-13

تصویر 7-14

تصویر 7-15
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 كمر شلوار را برش زده، الیی چسب را بچسبانيد. 
نمایيد.  اتو  كرده  »تا«  سمت  یك  در  را  درز  اضافه 

قسمت دیگر را نوار اریب بدوزید. 
)تصویر 7-16(

كمر  نوار  سمت  یك  به  را  اریب  نوار  درز  اضافه   
سمت  به  و  كرده  »تا«  اریب  نوار  وسط  از  و  بدوزید 

داخل كمر اتو نمایيد. )تصویر 7-17(

متوسط  بخيه  با  را  شلوار  كمر  خط  دامن،  مطابق    
چرخ كنيد.

اضافه درز كمر را به شلوار بدوزید و اتو كنيد. 
)تصویر 7-18(

  اضافه درز گوشه هاي كمر را پس از دوخت قيچي 
كنيد. )تصویر 7-19(

تصویر 7-16

تصویر 7-17

تصویر 7-18 تصویر 7-19
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  از كنار درز كمر، ازسمت رو چرخ كنيد.
مي توانيد از پایة زیپ براي دقت بيشتر دوخت استفاده 
اریب  نوار  باالي  بخيه دوخت  كنيد. در سمت پشت 

قرار مي گيرد. )تصویر 7-20(

 تصویر 21-7 كمر دوخته شده از سمت پشت شلوار 
را نشان می دهد.

 قزن و لبة شلوار را بدوزید.

تصویر 7-20

تصویر 7-21

تصویر 7-22
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پرسشهایپايانفصلهفتم

1- موارد زیر را بدوزید.
الف : پاترون دامن شلواري

ب : شلوار
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هدف های رفتاری 
فراگيرپسازمطالعهاينفصلبايدبتواند:

برش پاترون باالتنه و آستين را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.

خطوط الگو را روي پارچه منتقل كند.

دوخت و اتوكشي پنس ها و درزها را انجام دهد.

پاترون را پرو كند.

عيوب احتمالي باالتنه را در پاترون و الگو رفع كند.

روش آماده كردن آستين براي وصل به باالتنه را انجام دهد.

وصل آستين به باالتنه را انجام دهد.

پاترون را مجدداً پرو كند.

عيوب احتمالي آستين را در پاترون و الگو رفع كند.

برش باالتنه با يقه گرد را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.

دوخت و اتوكشي پنس ها و درز سرشانه را انجام دهد.

روش آماده كردن سجاف يقه را انجام دهد.

سجاف يقه را به لباس وصل كند.

روش آماده كردن بندينك به وسيلة سوزن و نخ را انجام دهد.

قزن را در يقه بدوزد.

پاك دوزي و دوخت درزها را انجام دهد.

                                    يقه هـاي ساده خطي، باال تنة جلو باز   هدف های كلی آشنايي با روش دوخت پاترون باال تنه، 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
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10
 11
 12
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14
15
16
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 17
18
19
20
21
 22
23
24
25
26
 27
28
29
30
31

برش باالتنه با يقه هفت را با توجه به خطوط الگو انجام دهد.

دوخت و اتوكشي پنس ها و درز سرشانه را انجام دهد.

روش آماده كردن سجاف و وصل به يقه را انجام دهد.

پاك دوزي و دوخت درزها را انجام دهد.

برش باالتنه با يقه چهارگوش را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.

دوخت و اتوكشي پنس ها و درز سرشانه را انجام دهد.

روش آماده كردن سجاف يقه را انجام دهد.

زيپ مخفي را در خط مركزي پشت بدوزد.

سجاف يقه را به لباس وصل كند.

برش باالتنة جلو باز با برش عمودي )از حلقة آستين( را انجام دهد.

روش آماده كردن سجاف يقه را انجام دهد.

دوخت و پاك دوزي برش عمودي از حلقه آستين را انجام دهد.

سجاف يقه را به لباس وصل كند.

پس از آماده كردن آستين، وصل آن را به باالتنه انجام دهد.

دكمه و جادكمه را در لباس بدوزد.
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دوختپاترونباال،پاترون

تصویر 8-1
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پاترونباالتنه
 الگوها را با توجه به عالئم آن روي پارچه قرار دهيد 
و برش بزنيد. با استفاده از كاربن و رولت خطوط الگو 

را روي پارچه منتقل كنيد. )تصویر 8-2(
 اضافه درز را در خط مركزي پشت به سمت داخل 

اتو كنيد. )تصویر 8-3 (
 پنس ها را سنجاق كرده و بدوزید، سپس اتو نمایيد. 

تصویر 8-4 تصویر 8-2

تصویر 8-3

تصویر 8-5

تمام خطوط داخلي را )خط سينه، كمر و ...( با كوك 
منتقل  لباس  روي  سمت  به  خطوط  تا  بدوزید  نشان 

شود. )تصویر 8-4(
 درزهاي پهلو و سرشانه را بدوزید و اتو نمایيد. )درز 

سرشانه روي بالشتك اتو شود.( )تصویر 8-5(
ابتدا روي  پاترون را پرو كنيد. اشكاالت احتمالي را 

پاترون و سپس روي الگو اصالح نمایيد. 

ين
آست
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ركز
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خ
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ط 
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خط آرنج
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آمادهنمودنآستينجهتوصلوپروگيری
براي ُخرد باالي آستين از نقطة موازنه جلو تا پشت را 

با دو ردیف بخيه متوسط چرخ بدوزید. )تصویر 8-6(
به ميزان الزم آستين را ُخرد دهيد. توجه داشته باشيد 

بيشترین ُخرد روي كاپ آستين باشد.
روي  بر  را  آستين  ُخرد  اتو  نوك  با  شكل  مطابق 
زیباتري  شكل  دوخت  از  پس  تا  كنيد.  اتو  بالشتك 

پيدا كند. )تصویر 8-7(
نمایيد.  اتو  ژانت  بر روي  و  بدوزید  را  آستين   درز 

)تصویر 8-8(
موازنة  نقاط  تنه  باال  حلقه ي  به  آستين  اتصال  براي   
آستين را در جلو و پشت روي نقاط موازنة باالتنه قرار 
باالي  باشيد عالمت خط مركزي  دهيد، توجه داشته 
پهلوي  درز  آستين روي  درز  و  آستين روي سرشانه 
باالتنه قرار بگيرد از داخل آستين آن را سنجاق زده 
كوك بزنيد. بعد از پرو از روي بخيه خرد چرخ كنيد. 

)تصویر 8-9(
تصویر 8-7

تصویر 8-6

تصویر 8-8 تصویر 8-9

موازنه پشت

موازنه جلو
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كنيد.  پرو  مجدداً  را  پاترون  آستين  وصل  از  پس   
)تصویر 8-10(

 آستين و حلقة باال تنه را همزمان با هم پاك دوزي 
كنيد و با نوك اتو بخيه درز را اتو نمایيد. 

)تصویر 8-11(

تصویر 8-10

تصویر 8-11 تصویر 8-12
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دوختيقهگرد

تصویر 8-14

تصویر 8-13



174

برشباالتنهبايقهگرد
 الگوها را با توجه به مشخصات آن روي پارچه قرار 

دهيد و برش بزنيد.
خطوط الگو را روي پارچه منتقل كنيد. 

)تصویر 8-15(
پنس ها را بدوزید.

 پنس ها را روي بالشتك اتو بزنيد. )تصویر 8-16(
سرشانة پشت و جلو را به هم بدوزید.
پس از پاك دوزي، درز را اتو كنيد. 

 مطابق الگوي سجاف، الیی چسب را برش بزنيد و با 
اتو بچسبانيد. )تصویر 8-17(

تصویر 8-15

تصویر 8-16

تصویر 8-17
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  درز سرشانة سجاف را بدوزید و اتو كنيد.
درز و لبة خارجي سجاف را پاك دوزي نمایيد.

سجاف را روي لباس قرار دهيد به طوري كه درزهاي 
سرشانه لباس و سجاف روي هم قرار گيرد.

)تصویر 8-18(

  درز هالل یقه جلو و پشت و خط مركزي پشت را  
ابتدا با سنجاق ثابت كرده سپس كوك بزنيد و چرخ 

كنيد. )تصویر 8-19(

  اضافه درز یقه را با قيچي كم كنيد.
قسمت هاي منحني یقه را كليپ بزنيد. )تصویر 8-20(

تصویر 8-18

تصویر 8-19

تصویر 8-20

كليپ

ت
 پش
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ركزی پشتخط مركزی جلو
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خ
خط سرشانه خط سرشانه
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 اضافه درزها را به سمت سجاف بخوابانيد و با فاصلة 
كنيد.  چرخ  سجاف  روي  درز  از  سانتي متر«   0/2«

)تصویر 8-21(

اتو  و  برگردانيد  لباس  پشت  سمت  به  را  سجاف    
كنيد. )تصویر 22-8( درز سجاف را در سرشانه به جا 

درز سرشانه باالتنه با دوخت ثابت كنيد.

  درز پهلو ها را بدوزید.

  سجاف یقه كامل دوخته شده است. )تصویر 8-23(
درز وسط پشت را با قزن و بندینك به هم متصل كنيد.

تصویر 8-21

تصویر 8-22

تصویر 8-23

سجاف یقه
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روشآمادهكردنبندينكبانخوسوزن

  ابتدا سوزن را دوال نخ كنيد سپس از سجاف یقه در 
پشت خارج كنيد )مرحله اول( )تصویر 8-24(

فرو  پارچه  داخل  نقطه  همان  از  را  سوزن  مجدداً   
ایجاد شود. )مرحله دوم و  از نخ  تا یك حلقه  كنيد. 

سوم( )تصویر 25-8  و 8-26 (
 نخ را با دو انگشت از داخل حلقه بگيرید. )مرحله 

چهارم و پنجم( )تصویر 27-8  و 8-28 ( 
یك  تا  دهيد  ادامه  را  مراحل  این  ترتيب  همين  به 

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

بندینك به صورت زنجيره ایجاد شود )مرحله ششم( 
)تصویر  8-29 (

  سوزن را از داخل حلقة آخر عبور دهيد تا دوخت 
محكم شود )مرحله هفتم( )تصویر  8-30(

 سوزن را كمي پایين تر از شروع دوخت داخل پارچه 
كرده و از پشت محكم كنيد. )مرحله هشتم( )تصویر 

)8-31
 قزن را در قسمت دیگر مقابل بندینك بدوزید.

تصویر 8-28

تصویر 8-29

تصویر 8-30

تصویر 8-31

تصویر 8-24

تصویر 8-25

تصویر 8-26

تصویر 8-27
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دوختيقههفت

تصویر 8-33

تصویر 8-32
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با توجه به مشخصات آن روي پارچه قرار   الگو را 
داده برش بزنيد.

 خطوط الگو را روي پارچه منتقل كنيد و درز سرشانه 
لباس را بدوزید و پاك دوزي كرده اتو نمایيد، پنس ها 

را بدوزید و اتو كنيد. )تصویر 8-34(

 در زاویة یقه هفت الیه بچسبانيد. )تصویر 8-35(

و  زده  برش  سجاف  الگوي  مطابق  را  چسب  الیه   
بچسبانيد. درز سرشانه سجاف را بدوزید و اتو كنيد.

پاك دوزي  را  بيروني سجاف  قسمت  و  درز سرشانه 
كنيد.

سجاف را روي لباس به گونه اي سنجاق كنيد كه درز 
گيرد.  قرار  تنه  باال  سرشانه ي  روي  سجاف  سرشانه 

)تصویر 8-36(

تصویر 8-34

تصویر 8-35

تصویر 8-36

ركزی پشت
ط م

خ

خط مركزی پشت
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هفت  زاویة  قسمت  در  یقه  سجاف  دوخت  براي   
)درجة بخيه چرخ ریز كنيد.( سوزن را داخل پارچه 
نگه دارید، پایه را باال ببرید. سپس پارچه را بچرخانيد 

و دوخت را در جهت دیگر یقه ادامه دهيد.
)تصویر 8-37(

 پس از دوخت سجاف، زاویه یقه را چرت بزنيد و 
اضافه درز را كم كنيد. )تصویر 8-38(

 سجاف را به داخل لباس برگردانيد و اتو كنيد.
اضافه درزها را به سمت سجاف بخوابانيد و با فاصلة 
كنيد.  چرخ  سجاف  درز  روي  از  سانتي متر«   0/2«

)مطابق یقه گرد(
درز پهلوها را بدوزید. )تصویر 8-39(

تصویر 8-37

تصویر 8-38

تصویر 8-39
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دوختيقهچهارگوش

تصویر 8-41

تصویر 8-40
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 الگوها را با توجه به مشخصات آن روي پارچه قرار 
داده و برش بزنيد.

 خطوط الگو را روي پارچه منتقل كنيد.
اتو  و  كرده  پاك دوزي  دوخته،  را  سرشانه  درز   

نمایيد. پنس ها را بدوزید و اتو كنيد. )تصویر 8-42(

 زاویه ها ي یقه را در لباس الیی بچسبانيد. 
)تصویر 8-42(

 الیی را مطابق الگوي سجاف برش زده و بچسبانيد.
درز سرشانه سجاف را بدوزید و اتو نمایيد.

درز سرشانه و قسمت بيروني سجاف را پاك دوزي كنيد.
)مخفي(  زیپ  پشت  مركزي  خط  در  تنه  باال  روي 

بدوزید.
سجاف یقه را روي باال تنه با سنجاق ثابت كنيد.
بطوریكه درزهاي سرشانه روي هم قرار گيرد. 

)تصویر 8-44(

تصویر 8-42

تصویر 8-43

تصویر 8-44
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سوزن  یقه  زاویة  قسمت  در  و  بدوزید  را  سجاف   
چرخ را در داخل پارچه نگه دارید.

 پایه را باال ببرید و پارچه را بچرخانيد.
 قسمت دیگر زاویة یقه را بدوزید.

)در قسمت زاویه ها درجه بخيه چرخ را ریزتر كنيد.( 
)تصویر 8-45(

اضافه  و  بزنيد  یقه چرت  زاویه  قسمت  در  را  لباس   
درز را كم كنيد. )تصویر 8-46(

كنيد.  اتو  و  برگردانيد  لباس  داخل  به  را  سجاف   
اضافه درزها را  به سمت سجاف بخوابانيد و با فاصلة          
)مطابق  كنيد.  از روي سجاف چرخ  سانتي متر«   0/2«

یقه گرد( درز پهلوها را بدوزید. )تصویر 8-47(

تصویر 8-45

تصویر 8-46

تصویر 8-47
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پرسشهایپايانفصلهشتم

1- انواع باالتنه هاي زیر را بدوزید.
الف: نيم تنه پاترون باالتنه

ب: نيم تنه یقه گرد
ج: نيم تنه یقه هفت

د: نيم تنه یقه چهار گوش
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هدف های رفتاری:
فراگيرپسازمطالعهاينفصلبايدبتواند:

برش باالتنه جلو باز با برش عمودي از حلقة آستين را انجام دهد.

روش آماده كردن سجاف يقه را انجام دهد.

دوخت و پاك دوزي برش عمودي از حلقه آستين را انجام دهد.

سجاف يقه را به لباس وصل كند.

پس از آماده كردن آستين وصل آن را به باالتنه انجام دهد.

دكمه و جادكمه را در لباس بدوزد.

برش بلوز شميزيه همراه با يقه، آستين و مچ را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.

خطوط الگو را روي پارچه منتقل كند.

دوخت برش افقي باالتنه جلو و پشت را انجام دهد.

يقه را آماده و به باالتنه وصل كند.

مراحل دوخت پالكت آستين را انجام داده و آستين را به باالتنه وصل كند.

پس از پاك دوزي حلقه، درز آستين و درز پهلوی باالتنه را بدوزد.

مراحل دوخت مچ را انجام دهد و به آستين وصل كند.

دوخت لبة لباس و دكمه و جا دكمه را انجام دهد.

هدف های كلی كاربرد روش دوخت باالتنة جلو باز و بلوز شميزيه

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
9

10
 11
 12
 13
14
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باالتنةجلوبازبابرشعمودي
)ازحلقهآستين(

تصویر 9-2

تصویر 9-1
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 الگوها را با توجه به مشخصات روي پارچه قرارداده 
و برش بزنيد.

خطوط الگو را روي پارچه منتقل كنيد. )تصویر 9-3(

 سجاف را از خط » تا « دكمه خور اتوكنيد. 
)تصویر 9-4(

 الیه را مطابق الگو برش بزنيد و به سجاف بچسبانيد. 
لبة بيروني سجاف را پاك دوزي كنيد. 

)تصویر 9-5(

تصویر 9-3

تصویر 9-4

تصویر 9-5
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  دو قطعة برش، در قسمت جلوي لباس را با توجه 
به نقاط موازنه ابتدا سنجاق زده سپس كوك بزنيد و 

بدوزید. 
  برش هاي پشت لباس را به همين ترتيب بدوزید. 

)تصویر 9-6(
بالشتك  روي  سپس  كنيد.  پاك دوزي  را  درزها   
اتو  و  بخوابانيد  مركزي  خط  سمت  به  را  درز  اضافه 

نمایيد. )تصویر9-7(

 سجاف پشت یقه را نيز الیی بچسبانيد و پاك دوزي 
كنيد و به سرشانه سجاف )جلو( بدوزید و اتو كنيد. 

 سجاف را روي یقه قرار دهيد به طوري كه درزهاي 
گيرد. كوك  قرار  هم  روي  لباس  و  سرشانه سجاف 

بزنيد و بدوزید. )تصویر 9-8(

  اضافه درز را كم كرده، كليپ بزنيد.
اضافه درزها را به سمت سجاف بخوابانيد. و به فاصلة 
درز چرخ  اضافه  به  درز، سجاف  از  سانتي متر«   0/2«

كنيد. )مطابق یقه گرد( )تصویر 9-9(

تصویر 9-6

تصویر 9-7

تصویر 9-8 تصویر 9-9

»تا«
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خ
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  درزهاي پهلو را بدوزید.
برگردانيد.  لباس  روي  سمت  به  را  سجاف  پایين  لبة 
روي درز را در قسمت سجاف و لبة لباس چرخ كنيد. 

)تصویر 9-10(

  اضافه درز »تاي« سجاف را قيچي كنيد.
سپس به سمت رو برگردانيد. )تصویر9-11(

  بقيه اضافه درز لبة لباس را »تا« زده و اتو كنيد.
و با یكي از روش هایي كه در صفحات قبل گفته شده 

بدوزید. )تصویر 9-12(

تصویر 9-12

تصویر 9-11

تصویر 9-10
»تا«

ط 
خ

ف
جا

ط س
خ

اضافه درز »تای« لباس

لبة لباس

خط لبة لباس
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روشوصلآستين
  آستين را پاك دوزي كنيد.

اضافه درز لبة آستين را »تا« زده و اتو نمایيد.
)تصویر 9-13(

  »تاي« لبة آستين را باز كرده، سپس درز آستين را 
بدوزید. و اتو كنيد.

لباس  پایين  لبة  روش هاي  از  یكي  با  را  آستين  لبة 
بدوزید. )تصویر 9-14(

به  موازنه  نقاط  به  توجه  با  و  دهيد  را خرد    آستين 
حلقه آستين باال تنه وصل كنيد. )تصویر 9-15(

  آستين و حلقة باال تنه را همزمان پاك دوزي كرده 
و اتو نمایيد.

دوخت دكمه و جادكمه را انجام دهيد. 

تصویر 9-13

تصویر 9-15

تصویر 9-14

خط »تای« لبة آستين
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بلوزشميزيه

تصویر 9-17

تصویر 9-16
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 الگوها را با توجه به مشخصات آن روي پارچه قرار 
سانتی متر«   1« درز ها  اضافه  كليه  بزنيد.  برش  و  دهيد 
می باشد به جز لبة لباس كه اضافه درز »2 سانتی متر« 

است.
 خطوط الگو را روي پارچه منتقل كنيد.

)برش افقي باال تنه به دليل اینكه به حالت دو ال دوخته 
مي شود براي سهولت در هنگام برش دو تا الگو مورد 

استفاده قرار گرفته است.( )تصویر 9-18(

 سجاف جلو را از خط »تاي« دكمه خور اتو كنيد.
الیه را مطابق سجاف برش بزنيد و به سجاف بچسبانيد. 

لبة درز سجاف را پاك دوزي كنيد. )تصویر 9-19(

پيلی  پشت را روي هم قرار دهيد و   عالمت چرت 
نمایيد.  اتو  و  كنيد  را چرخ  آن  سانتي متر«   2« حدود 

)تصویر 9-20(

تصویر 9-18

تصویر 9-19

تصویر 9-20
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داده  قرار  افقي  برش  قطعة  بين دو  را  تنة پشت  باال   
سنجاق بزنيد سپس بدوزید.

ابتدا روي بخيه چرخ را اتو كنيد. سپس دو قطعةبرش 
رو  پارچه  از  استفاده  با  و  برگردانيد  رو  سمت  به  را 

اتویي، درز را اتو كنيد. )تصویر 9-21(

 حال قسمت جلوي لباس را به یك الي برش مطابق 
شكل سنجاق یا كوك بزنيد، بطوریكه حلقة آستين و 
یقة جلو در امتداد حلقة آستين و یقة پشت قرار گيرد. 

)تصویر 9-22(

 از سمت یقه قطعة دیگر برش را از طرف داخل روي 
درز قرار دهيد، با سنجاق و سپس با كوك ثابت نگه 

دارید و با چرخ بدوزید. )تصویر 9-23(
درز دوخته شده را از سمت رو با پارچه رو اتویي اتو 

نمایيد. 

تصویر 9-21

تصویر 9-22

تصویر 9-23

برش افقی

باالتنه پشت )روی پارچه(

حلقه یقه

)برش افقی( پشت پارچه

باالتنه جلو )پشت پارچه(

ين
آست

قه 
حل

یقه
قه 

حل
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آمادهنمودنيقةبلوز)طريقهدوختيقه(
 مطابق الگو، الیه یقه را برش بزنيد. به طوریكه اضافه 
درز پایين یقه نيز الیه داشته باشد. »1 سانتي متر« اضافه 

درز پایه یقه را به سمت داخل »تا« و اتو كنيد.
)اگر از الیه نازك استفاده مي كنيد آن را به قطعةرویي 

یقه بچسبانيد.( )تصویر 9-24(
 دو قطعة یقه را روي هم قرار دهيد و اطراف یقه را 
در قسمت برگردان و منحني پایه یقه بدوزید. اضافه 

جا درز  به  )نزدیك  كنيد.  مطابق شكل كم  را  درزها 
پایه كم نشود.( )تصویر 9-25(

را  نمایيد و روي آن  یقه را مشخص  پایة  سپس خط 
چرخ كنيد. )تصویر 9-26(

بالشتك را عمودي نگه دارید و   حال مطابق شكل 
یقه را روي آن مانند فرم گردن اتو كنيد. 

)تصویر 9-27(
)از اتو كردن یقه روي سطح صاف پرهيز كنيد.(

تصویر 9-26 تصویر 9-24

تصویر 27-9تصویر 9-25
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 مطابق شكل اضافه درز پایه یقه را از كنار خط »تا« 
شده عالمت بزنيد. )تصویر 9-28(

و  كنيد  مشخص  را  یقه  حلقه ي  و  یقه  پایه  وسط   
یقه  پایة  طرف  دو  بزنيد.  سنجاق  هم  به  را  عالمت ها 
سپس  بزنيد  سنجاق  نيز  لباس  جلو  »تاي«  خط  به  را 

بدوزید. )تصویر 9-29(

تصویر 9-28

تصویر 9-29

تصویر 9-30

تصویر 9-31

 اضافه درز را كم كنيد. سمت دیگر یقه را روي درز 
سنجاق كرده یا كوك بزنيد. سپس با دست پس دوز 

و یا با چرخ بدوزید. )تصویر 9-30(
 انتهاي چاك آستين را مطابق شكل الیه بچسبانيد. 
چاك را قيچي كنيد و انتهاي آن را به دو طرف چرت 

كوچكي بزنيد. )تصویر 9-31(

اضافه درز

وسط یقه
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آمادهسازيپالكت

 مستطيل پالكت را كامل الیه اي نازك بچسبانيد.
»تا«  پارچه در حالي كه  از سمت پشت  مطابق شكل 

شده، زاویه و درز را تا »2 سانتي متر« بدوزید. 
)تصویر 9-32(

قيچي كنيد. یك ال  تا محل دوخت  را   اضافه درز 
اضافه درز را در قسمت پایين نوار پالكت تا كرده و 

اتو نمایيد. )تصویر 9-33(

اتو كنيد.  برگردانيد و  به سمت رو  را   نوار پالكت 
)تصویر 9-34(

به درز پشت  نزدیك  )قسمتي كه  را   چاك آستين 
است( با نوار اریبي از پارچه بدوزید.

 پالكت آماده شده را از سمت پشت پارچه به طرف 
دیگر چاك آستين بدوزید. )تصویر 9-35(

تصویر 9-32

تصویر 9-33

تصویر 9-34 تصویر 9-35

ب
اری

ار 
نو

پشت پارچه
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به  بخوابانيد  آستين  چاك  طرف  به  را  پالكت   
گيرد.  قرار  پالكت  نوار  داخل  درز  اضافه  طوري كه 
سپس روي درز و زاویه را چرخ كنيد و »3 سانتي متر« 
پایين تر از زاویه نيز به صورت افقي با بخيه بدوزید تا 

باالي چاك باز نماند. )تصویر 9-36(

سپس  كنيد  سنجاق  آستين  حلقة  به  ابتدا  را   آستين 
چرخ كرده و سردوز نمایيد.

اضافه درز را به سمت آستين اتو كنيد. )تصویر 9-37(

 درز پهلو و آستين را سنجاق كنيد و در امتداد هم 
بدوزید ، اتو كنيد سپس سردوز نمایيد. 

)تصویر 9-38(

تصویر 9-36

تصویر 9-37

تصویر 9-38
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مچ  به  و  بزنيد  برش  پهناي مچ   1 اندازة  به  را   الیی 
بچسبانيد. اضافه درز یك طرف را به سمت داخل اتو 
كنيد. )اگر از الیه ي نازك استفاده مي كنيد تمام پهناي 

مچ را الیه بچسبانيد(. )تصویر 9-39(

تا زده و  از سمت پشت  را  پهناي مچ   مطابق شكل 
دو طرف درز را بدوزید. اضافه درز گوشة مچ را كم 

كنيد. )تصویر 9-40(
 نوار مچ را از سمت پشت به لبة درز آستين با سنجاق 
وصل كنيد و اختالف اندازه آستين با مچ را بصورت 
سمت  به  پيلی  خواب  )جهت  بدوزید.  چين  یا  پيلی 

پالكت است( )تصویر 9-41(
سمت دیگر مچ را روي درز به وسيله پس دوز یا بخيه 

چرخ بدوزید.
 دكمه و جادكمه آستين را بدوزید. )تصویر 9-42(

 دكمه و جادكمه و لبة لباس را بدوزید.
تصویر 9-40

تصویر 9-41 تصویر 9-42

تصویر 9-39

2



199

پرسشهایپايانفصلنهم

1- بلوز با برش عمودي از حلقه آستين را بدوزید.
2- دوخت بلوز شميزیه را انجام دهيد.
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