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خیاطی هنری است که شاید به اندازه طول عمر انسان قدمت داشته باشد. از همان زمان که بشر نیاز به پوشش را در 
خود احساس کرد، این هنر بوجود آمد. بعدها به موازات پیشرفت زندگانی بشر، خیاطی نیز پیشرفت کرد و کم کم 
دامنة آن، هنرهای دیگری از قبیل دکوراسیون، تئاتر، سینما و... را نیز در برگرفت. باالخره می توان گفت مهارت 

در هنر خیاطی تحسین برانگیز است.
در دنیای امروز نقش لباس در زیبایی فرد و تأثیر آن در شخصیت و برازندگی و نشان دادن فرهنگ، سنت، آداب 

و رسوم، ملّیت و مذهب اهمیت بیشتری پیدا کرده و از تأثیر دنیای مد هم بی بهره نمانده است.
با هنر خیاطی، نه تنها نیازهای روزمره خانواده تأمین می شود بلکه صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی نیز حاصل 
خواهد شد. همانطور که یکی از مهمترین قسمت های تهیه یک لباس، رسم صحیح الگو است، استفاده از روش 

صحیح دوخت نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
در این کتاب سعی شده تکنیک های صحیح دوخت هر نوع آستین و یقه، پیراهن و مانتو آموزش داده شود.

کتاب حاضر شامل چهار فصل به شرح زیر است:
 در فصل اول، چگونگی دوخت دو نوع پیراهن به همراه طریقه دوخت زیپ و سجاف کردن و اپل گذاری بیان 

شده است.
با چند روش دوخت سجاف شکاف مچ، دوخت مچ، تهیه اپل   در فصل دوم، دوخت آستین های جدا همراه 
و اپل گذاری مناسب برای چند مدل آستین چین دار، همچنین طریقه دوخت آستین سر خود و اپل گذاری آنها 

آموزش داده شده است.
 در فصل سوم، چگونگی برش و الیی گذاری و دوخت یقه های برگردان و هفت مانند: یقه های شکاری، ایستاده، 
آرشال، انگلیسی و غیره. همچنین دوخت سجاف های جدا و سرخود در یقه های مذکور و طریقه دوخت جا دکمه 

بیان شده است.
 در فصل چهارم، دوخت چند مدل پیراهن، مانتو، بلوز، شلوار، کت و دامن با نکاتی مانند دوخت سجاف یقه، 
چین درپیلی، پیلی در پنس، بندینک، گوشه  دوزی ها، آستین الله ای، جیب فیلتابی، جیب و زیپ شلوار به روش 

مردانه و غیره تدریس شده است.
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در این کتاب تمام تکنیک های دوخت به روش تک دوزی و گام  به گام آموزش داده شده است.
به هنرجویان تدریس  بیان شده  را که در قسمت های مختلف درسی  نکاتی  تقاضا می شود  از هنرآموزان محترم 

نمایند و دقت نمایید تا هنرجویان عماًل آن را تجربه کنند.
1- سعی  شود در شروع سال تحصیلی، هنرجویان ضمن مرور کوتاه بر درس الگو و دوخت »1« پاترون پیراهن را نیز 

بدوزند، تا بتوانند پاترون انواع آستین ها را مطابق فصل مربوطه که تدریس می شود به پیراهن وصل نمایند.
2- تمامی پاترون های آستین و یقه در اندازة سایز فردی هنرجویان دوخته و پرو شود.

پارچه های کشی و  پارچه های حریر، تور،  مانند  پارچه های خاص  از  لباس ها  به تذکر است در دوخت  3- الزم 
مخمل و غیره خودداری شود، پارچه هایی با ضخامت متوسط مناسب است.

4- در نیمه دوم سال تحصیلی، هنرجویان به صورت گروهی پاترون لباس های ارائه شده در فصل چهارم را بدوزند.
5- در طول سال تحصیلی هر کدام از هنرجویان با توجه به محتوای کتاب الگو و دوخت »2« به اندازة سایز فردی عالوه 
بر پاترون های دوخته شده در فصل یک تا چهار یک مدل کت و دامن پیراهن و مانتو شلوار را با پارچة مناسب بدوزند.

در موقع دوخت هر کدام از مدل ها به نکات و ترتیبی که در کتاب دوخت ذکر شده توجه داشته باشند.
ضمن تشکر از تمام افرادی که در این خصوص همکاری نموده اند، از شما هنرآموزان گرامی درخواست می شود 

جهت غنی تر شدن مطالب کتاب موجود نقطه نظرات اصالحی خود را به دفتر تألیف و برنامه درسی ارائه نمایید.
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دوخت لباس نیز با پیشرفت علوم و فنون و تکنیک همگام شده و روش های جدیدی را در دوخت به وجود آورده 
است. در دوخت یک لباس، عواملی مانند جنس پارچه، رنگ، طرح و الگو تأثیرگذار است. هنرجویان عزیز باید 
قبل از خرید پارچه به مدل لباسی که می خواهید بدوزید توجه داشته باشید و نسبت به مدل لباس، سن و موقعیت 
مکانی که می خواهید لباس را بپوشید پارچة مناسب و همچنین وسایلی مانند زیپ، دکمه، الیی چسب، نخ قرقره 

مناسب آن را نیز تهیه کنید و با رعایت نکات دوخت می توانید صاحب لباسی زیبا شوید.
هنرجویان عزیز در موقع دوخت، باید نکات ذیل را مد نظر داشته باشید:
1- قبل از دوخت پاترون ها، از صحیح بودن الگو اطمینان حاصل کنید.

2- برای پاترون از پارچه های ارزان قیمت و مناسب مانند چلوار با رنگ روشن انتخاب کنید.
3- به مراحل دوختی که در کتاب ذکر شده توجه نموده و مراحل را به ترتیبی که بیان شده، انجام دهید تا در پایان 

دوختی زیبا و جالب داشته باشید.
الگوی خود  بودن  از صحیح  تا  تهیه کرده  لباس را  پاترون  لباس های اصلی، سعی کنید حتماً  از دوخت  قبل   -4

مطمئن شوید.
5- از راهنمایی هنر آموزان خود کمال استفاده را برده تا به تجربیات خود در دوخت انواع لباس بیفزایید.

6- در مصرف کاغذ الگو و پارچه در موقع رسم الگو و برش پارچه نهایت صرفه جویی را نمایید. به خاطر داشته باشید 
خیاط ماهر کسی است که از کمترین متراژ پارچه بهترین بهره وری را داشته باشد.

یقه                                                                                                     هـدف کلی:  انواع  با  همراه  مانتو  و  پیراهن  شلوار،  دامن،  مدل  انواع  کامل  دوخت  مهارت 
و آستین های مختلف



در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود بتواند:

نکات مهم در دوخت پیراهن یکسره را بیان کند.  1
الگوی اپل معمولی را رسم کند.  2

3     اپل معمولی را برای پیراهن آماده کند.
زیپ مخفی را در خط مرکزی پشت بدوزد.  4

دوخت سجاف یکسرۀ حلقه گردن و آستین را انجام دهد.  5
نکات ایمنی را در کارگاه دوخت به طور کامل رعایت کند.  6

هدف های رفتاری 
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  پیراهن یکسره

تصویر 2-1تصویر 1-1
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درزهای  صحیح  دوخت  یکسره،  پیراهن  زیبایی  در 
نقش  زیپ،  و  عمودی  برش های  و  پنس ها  پهلو، 

به سزایی دارد.
در صورتی که پیراهن نیاز به اپل داشته باشد می توان 
آن را از چند الیه پشم شیشه درست کرد و یا آن را 

به صورت آماده خریداری نمود.

1-1-1- اپل معمولی
 اپل در لباس های ضخیم )کت و پالتو( و لباس های 
نازک )بلوز و پیراهن( کاربرد دارد. در ضمن ضخامت 
و ظرافت آن به جنس پارچه و مدل آن بستگی دارد.

 در سرشانه هایی که اپل به آن وصل می شود از شیب 
الگو  در  اپل  محل  برای  فضایی  تا  شده  کم  سرشانه 

ایجاد شود.تصویر )1-3(
 معموالً کاربرد اپل برای شانه های نامساوی، باریک 
شانه،  افتادگی  رفع  برای  مثال  به عنوان  است  افتاده  و 

می توان از الیه های بیشتری در اپل استفاده کرد.
 

1-1-پیراهن یکسره 

تصویر 1-3

در صورت وجود گودی بین سینه و سرشانه می توان اپل را در قسمت جلو به صورت مربع تهیه کرد. اپل های آماده مسطح که به صورت 
چهار گوش در اندازة 20 ×20 سانتی متر در بازار موجود است و در دوخت صنعتی و کت و مانتو های آستر دار استفاده می شود.
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A

2-1-1- طریقه دوخت اُِپل معمولی
1- الگوی جلو و پشت را از محل خط سرشانه مماس 

هم قرار دهید.
اندازة  به  حلقة گردن  محل  در  از گوشه سرشانه   -2
تا  بزنید  عالمت  سرشانه  خط  روی  سانتی متر«   2/5«
نقطة A بدست آید از این نقطه خطی منحنی به نقاط 
موازنة جلو و پشت رسم کرده و به فاصلة »4 سانتی متر« 

هاللی کوچک تر روی هالل قبلی رسم کنید.
را  کوچک تر  قطعة  و   »1« شماره  را  بزرگ تر  قطعة 

شماره »2« بنامید. شکل )1-1(

از  بار  از قطعات شماره »1 و 2« را یک  3- هر یک 
پارچة آهاردار برش بزنید.

4- قطعة شماره »2« را سه بار از پشم شیشه که به ترتیب 
»2-1 سانتی متر« کوچک تر می شوند برش بزنید. تعداد 

الیه ها بستگی به ضخامت اپل مورد نظر دارد.
قرار  هم  روی  گونه ای  به  را  شیشه  پشم  الیه های   -5
دهید که لبه های صاف آنها بر یکدیگر منطبق شوند. 
سپس قطعه پارچة شماره »1« را در زیر قطعات پشم 
بر روی  را  پارچة شماره »2«  قرار داده و قطعه  شیشه 
مشخص  شکل  مطابق  را  الیی ها  ـــ 1 

و  2 بگذارید  آنها 
کرده و آنها را به هم وصل کنید. شکل )1-2(

شکل 1-2

شکل 1-1
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قطعه   )1-3( شکل  مطابق  اپل  دادن  حالت  برای   -6
داده  قرار  زیر  را  قطعه کوچک تر  و  رو  را  بزرگ تر 
و ضمن منطبق کردن لبه های خارجی اپل، الیه ها را 
بخار  اتوی  به هم وصل کنید.سپس توسط  با کوک 

روی بالشتک آن را حالت دهید. 

 3-1-1 -  وصل اپل
یا  رویه  پارچه  اریپ  از  اپل  برای روکش کردن   -1

آستری هم رنگ لباس استفاده کنید.
شکل )1-4(

2- برای تعیین کردن محل اپل و خوش فرم ایستادن 
محل  در  گونه ای  به  را  اپل  و  پوشیده  را  لباس  آن، 
سانتی متر«   1« آن  منحنی  لبة  تا  دهید  قرار  سرشانه 

خارج از درز حلقه آستین قرار گیرد.

3- خط مرکزی اپل را به درز سرشانه بخیه کنید.
شکل )1-5(

شکل 1-3

شکل 1-4

شکل 1-5

دوالی بسته
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   پیراهن یکسره بدون آستین

تصویر 5-1تصویر 1-4
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        2-1- پیراهن یکسره بدون آستین
  پس از برش الگوی پیراهن، خطوط و نقاط موازنه را عالمت گذاری کنید.

  درزهای پهلو، سرشانه را پاک دوزی کنید.
   پنس های ناحیه کمر در جلو و پشت را بدوزید سپس آنها را به طرف خط مرکزی جلو و پشت خوابانده و با 

گذاشتن قطعه ای کاغذ ضخیم زیر پنس، آنها را اتو کنید. )شکل 1-6(

شکل 1-6 شکل 1-7

توجه:
چنانچه پنس دارای عمق زیادی باشد، می توان وسط آن را از پایین به باال چیده و اضافه درز را کم کرد. 

شکل )1-7(
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 سپس درز را باز کرده و اتو کنید. شکل )1-8(
 درز خط مرکزی پشت را از »5  - 4 سانتی متر« باالتر از خط باسن تا لبة دامن به هم سنجاق کرده و پس از کوک 

زدن، چرخ کنید ابتدا و انتهای درز را با چند بخیه محکم کنید.
 ادامه درز را تا محل پشت یقه موقتاً با بخیة درشت بدوزید.

 روی خط مرکزی پشت در محل گودی کمر مطابق شکل چرت زده و پس از باز کردن درز آن را اتو کنید. 
شکل )1-9(

شکل 1-8 شکل 1-9

خط باسنپشت لباس
4-5 cm
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 زیپ پیراهن به روش های یک طرفه، دو طرفه یا مخفی دوخته می شود.

1-2-1- روش دوخت زیپ در خط مرکزی پشت

توجه:
زیپ در پیراهن به غیر از درز مرکزی پشت، در درز مرکزی جلو یا پهلو می تواند دوخته شود.

2-2-1- دوخت زیپ به روش مخفی
  در دوخت زیپ به روش مخفی، زیپ بسته داخل 

درز لباس قرار گرفته و دوخته می شود.
  زیپ بسته را در محلی که قباًل بخیه درشت زده اید 
سانتی متر«   2-3« زیپ  انتهای  که  به طوری  داده  قرار 

پایین تر از چاک قرار گیرد.
 نوار زیپ را با پایة زیپ دوزی از باال به پایین فقط 
روی درز شکاف بدوزید، دقت کنید که لباس به زیر 
به همین روش بدوزید.  نیز  درز نرود طرف دیگر را 

شکل های )10-1 و 1-11(

شکل  11-1شکل 1-10
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 سپس دوخت بخیه درشت و لبه را باز کنید. 
)شکل 1-12( 

با  باز کرده   سپس کناره های دندانة زیپ مخفی را 
به  باال  از  لباس  درز  اضافة  به  فقط  دوزی  زیپ  پایة 
طرف پایین تا انتهای چاک بدوزید و انتهای دوخت 

را محکم کنید. شکل )1-13(
سمت دیگر زیپ را نیز به همین روش بدوزید. 

شکل )1-14(

شکل  1-13

شکل  1-12

شکل  1-14

ود.
ی ش

ه م
خت

دو
ال 

ت قب
سم

ن ق
ای
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3-2-1- دوخت زیپ مخفی )روش اول(
 در این روش درز خط مرکزی پشت دوخته نمی شود. 
طرفین درز خط مرکزی پشت را به سمت پشت پارچه 

تا مکان زیپ تازده و اتو کنید. شکل )1-15(
  زیپ را باز کرده یک طرف نوار زیپ را از باال به 

پایین به اضافه درز پشت سنجاق بزنید.
 سپس کناره های دندانة زیپ مخفی را باز کرده، به 
اضافه درز لباس تا چند سانتی متر باالتر از خط باسن 

کوک بزنید. شکل)1-16(
 سمت دیگر زیپ را نیز به همین روش کوک بزنید. 

شکل )1-17(
 دقت کنید خط گردن پشت در ناحیه خط مرکزی 

پشت در امتداد یکدیگر باشد.

شکل  16-1شکل  1-17

شکل  1-15

مکان زیپ
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 حال با پایة زیپ دوزی دو طرف زیپ را از باال به طرف پایین بدوزید. شکل )1-18(  
 سپس درز مرکزی پشت را از پایین تا چند سانتی متر مانده به زیپ بدوزید.

)انتهای درز به علت برجستگی زیپ قابل دوخت با چرخ نمی باشد(. شکل )1-19(
  باقی مانده درز مرکزی پشت در انتهای زیپ را با دست بخیه ریز بزنید. شکل )1-20(

 درز را باز کرده و اتو کنید. 

شکل  18-1شکل  19-1شکل  1-20

ت
 پش

زی
رک

ط م
خ

 انتهای
دوخت زیپ
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4-2-1- دوخت زیپ مماس
 در بعضی موارد به جای دوخت زیپ مخفی از زیپ معمولی برای دوخت در خط مرکزی پشت استفاده می شود. 

تصویر )1-6(
روش دوخت

 ابتدا درز خط مرکزی پشت را از پایین تا انتهای شکاف زیپ دوخته و با چند بخیه محکم کنید.
 ادامه درز در مکان شکاف را با بخیة درشت بدوزید سپس درز را با اتو باز کنید.

با درز   در قسمت شکاف زیپ از سمت داخل، زیپ را روی شکاف زیپ طوری که دندانه های زیپ منطبق 
شکاف باشد، قرار داده یک طرف زیپ را کوک زده و زیپ را باز کنید و قسمت کوک زده را با پایة زیپ همراه 

با جا درز شکاف دوخته و سپس زیپ را بسته و طرف دیگر را به همین ترتیب بدوزید. شکل)1-21(

شکل   1-21

خط باسن

تصویر )1-6(
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  پس از دوخت زیپ، بخیة درشت را شکافته و روی 
آن را اتو کنید.

 سپس از سمت روی کار طوری لبة شکاف را تنظیم 
کنید که دندانه های زیپ را بپوشاند و با نخی لطیف 

روی آن را کوک بزنید.
از سمت روی کار با پایة زیپ دوزی کناره های زیپ 
را چرخ کنید تا زیپ در جای خود ثابت شود. شکل 

)1-22(

شکل  1-22
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دوخت زیپ تزئینی

5-2-1- زیپ تزئینی
در برخی پیراهن ها زیپ به جای خط مرکزی پشت، 
به  می توان  که  می شود  دوخته  جلو  مرکزی  خط  در 
روش های زیپ مماس، مخفی و یا به شکل تزئینی آن 

را دوخت. تصویرهای )7-1( و )8-1( و )1-9(
دندانه های  با  است  زیادی  تنوع  دارای  تزئینی  زیپ 
درشت تر از زیپ معمولی و از جنس فلزی، استخوانی 

و پالستیکی موجود است.

تصویر 1-9 تصویر 1-8 تصویر 1-7
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روش دوخت
 در صورتی که خط مرکزی جلو درز دار باشد، درز را از لبة پیراهن تا انتهای شکاف بدوزید 

)8-4 سانتی متر باالتر از خط باسن( و آن را چند بست محکم بزنید.
ـــ 1 دندانه های زیپ تزئینی چرت افقی بزنید. شکل )1-23(

 از انتهای درز به اندازة  2
 این اندازه را همراه با اضافه درز خط مرکزی جلو به طرفین باز کرده اتو کنید. شکل )1-24(

شکل  24-1شکل  1-23

خط باسن

دندانه های زیپ تزئینی

محل چرت

ـــ 1 
2 
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 زیپ را در محل شکاف در پشت پارچه طوری منطبق کنید که دندانه های زیپ، شکاف را بپوشاند.
 نوار زیپ را همراه با جا درز کوک زده چرخ کنید تا زیپ در مکان خود ثابت شود. شکل )1-25(

 سپس کناره دندانه های زیپ را از رو توسط پایة زیپ با نخ مناسب بخیة تزئینی بزنید. 
شکل )1-26(

شکل 1-26 شکل 1-25
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تزیینی  زیپ  دوخت   -1-2-6
)روش دوم(

بدون  جلو  مرکزی  خط  که  صورتی  در   
اندازة  به  مرکزی  خط  محل  در  باشد  درز 

طول شکاف زیپ، کوک راهنما بزنید.
 جهت دوخت زیپ نیاز به یک سجاف در 

خط مرکزی جلو داریم.
 ابتدا یک نوار از پارچه رویه لباس به عرض 
»5 سانتی متر« و طول »3 سانتی متر« بلندتر از 
طول خط راهنما برش زده و اطراف آن را 

پاک دوزی کنید.
و  داده  قرار  پارچه  روی  را  نوار  روی   
روی  نوار  وسط  به طوری که  بزنید  سنجاق 

کوک های راهنما قرار گیرد. شکل)1-27(
عرض  ـــ 1 

2 
اندازه  به  پارچه  پشت  از   

را  راهنما  کوک  طرفین  زیپ  دندانه های 
بدوزید.

 خط راهنما را چیده و )1 سانتی متر( مانده 
به  اریب  شکل  به  را  آن  شکاف،  انتهای  به 

طرفین بچینید. شکل )1-28(
 سجاف را به پشت لباس برگردانید و درز 
آن را به داخل برده و روی آن را کوک زده 

و اتو کنید. شکل )1-29(

شکل  1-29

شکل  1-27

شکل  1-28

روی پارچه

روی پارچه

پشت پارچه
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 زیپ را در مکان سجاف شده قرار دهید به طوری 
که دندانه های زیپ با لبة شکاف مماس باشد.

با درز سجاف  پارچه همراه  نوار زیپ را در پشت   
بدوزید. شکل )1-30(

 سپس از روی پیراهن توسط پایة زیپ از رو با نخ 
انتهای  تا  تزئینی  بخیه  را  زیپ  طرف  یک  مناسب 

شکاف بزنید. 
 سوزن چرخ را در پارچه نگه داشته جهت پیراهن را 
چرخانده پایین زیپ و بعد طرف دیگر آن را رودوزی 

کنید. شکل )1-31(.

شکل  1-31

شکل  1-30

پشت پارچه
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حلقه  یکسره  سجاف  دوخت   -1-2-7
گردن و آستین

پس از الیه گذاری سجاف جلو و پشت، لبۀ خارجی 
سجاف و درزهای پهلو را پاک دوزی کنید.

که  دهید  قرار  باالتنه  روی  طوری  را  جلو  سجاف   
روی پیراهن و رویۀ سجاف بر هم منطبق شوند.

 پس از دوختن درز حلقه گردن و حلقه آستین جلو 
اضافه درزها را کم کرده و پس از کلیپ زدن آنها را 
اتو کنید. در این مرحله درز سرشانه های جلو دوخته 

نمی شود. شکل )1-32(
ماندن درز  ثابت  برای  برگردانید.  رو  به  را   سجاف 
کنید.  اتو  و  زده  کوک  لطیف  نخ  با  را  آن  سجاف 

شکل )1-33(

به گونه ای پهن  تنۀ پشت را روی سطح صاف  باال   
کنید تا روی پارچه به طرف باال باشد.

به  پشت  تنۀ  باال  را روی  تنۀ سجاف شدة جلو  باال   
پهلوها  و  سرشانه  درزهای  که  کنید،  منطبق  گونه ای 
روی هم قرار گیرد و همچنین روی پارچه نیز به هم 

باشد. شکل )1-34(

شکل  1-32

شکل  1-33

شکل  1-34
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 سپس سجاف دوخته شده پشت را به گونه ای بر روی باال تنه پشت، منطبق کنید که باال تنه جلو ما بین سجاف و 
باال تنه پشت قرار گیرد.

 قسمت های حلقة گردن، حلقه آستین پشت، سرشانه ها و درزهای پهلوی سجاف را بدوزید.
 اضافه درزها را کم کرده و درزهای منحنی را کلیپ بزنید. انتهای درز سجاف، در خط پهلوی باال تنه را چرت 

زده و ادامة درز پهلو را از وسط باز کرده و اتو کنید. شکل )1-35(
 باال تنه را به طرف روی آن برگردانده و درزهای سجاف حلقة گردن و حلقة آستین را با نخی لطیف کوک زده 

و اتو کنید. درز خط مرکزی پشت در سجاف را تا کرده به نوار زیپ پس دوزی کنید. شکل )1-36(

شکل  1-36 شکل  1-35

مکان چرت زدن

قطعه جلو

سجاف پشت

پشت لباسپشت پارچه
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پرسش های پایان فصل تئوری
1- در چه مواردی از اپل معمولی در پیراهن استفاده می شود؟

2- چه نکاتی را باید برای دوخت پیراهن یکسره رعایت نمود؟ )ذکر 4 مورد(
3- الگوی اپل معمولی روی چه قسمتی از باال تنه رسم می شود؟

ب( سرشانه ها  الف( از موازنه جلو تا سرشانه 
د( گزینة ب و ج ج( حلقه آستین ها 

4- چگونگی قرارگیری اپل را روی لباس توضیح دهید.
5- آخرین مرحلة دوخت سجاف یکسره پیراهن بدون آستین کدام یک از موارد زیر 

است؟
ب( حلقه آستین  الف( حلقه گردن 

ج( سرشانه ها  د( پس دوزی به نوار زیپ



در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود بتواند:

دوخت سجاف شکاف و مچ آستین بلوزی را انجام دهد.  1
آستین لبه تنگ )روش اول( را بدوزد.  2

آستین لبه تنگ )شمشیری( را همراه با بندینک نخی بدوزد.  3
دوخت آستین لبه چین دار را همراه با سجاف یکسره و مچ انجام دهد.  4

آستین کلوش را بدوزد.  5
انواع آستین کاپ چین دار را بدوزد.  6

دوخت اپل کم چین و پر چین آستین را انجام دهد.  7
آستین پفی را بدوزد.  8

آستین کیمونوی بدون پنس را بدوزد.  9
10  دوخت آستین کیمونو با برش حلقه آستین را انجام دهد.

11  آستین رگالن کم عمق و عمیق را بدوزد.
12  دوخت و وصل آستین رگالن را انجام دهد.

13  در تنظیم چین های آستین و وصل آنها به باال تنه، دقت و ظرافت الزم را مبذول دارد.
14  دوخت سجاف شکاف مچ مردانه را انجام دهد.

هدف های رفتاری 
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        1-2 - آستین بلوزی
 پس از برش و عالمت گذاری خطوط و نقاط موازنه 

آستین درزهای آن را پاک دوزی کنید.
برای دوخت سجاف شکاف مچ مراحل زیر را انجام 

دهید:
خط شکاف مچ را قیچی کرده و انتهای آن را به  -1
اندازة »1 سانتی متر« در انتهای شکاف به صورت اریب 

به طرفین چرت بزنید. شکل )2-1(
لبة شکاف پشت آستین، از محل چرت را دوبار  -2

تا زده و مطابق شکل چرخ کاری کنید. شکل )2-2(

شکل  1-2شکل  2-2

تصویر 2-10

چرت

پاکدوزی

پاکدوزی
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نواری به اندازه طول شکاف به اضافه »3 سانتی متر«  -3
با در نظر گرفتن جا درز و به پهنای »6-5 سانتی متر« 

از پارچه ببرید.
پهنای سجاف را از طرف روی پارچه از وسط تا زده 
سپس به اندازه »3 سانتی متر« از لبة باز سجاف به طرف 
پایین، اندازه بزنید حال این اندازه و عرض تا شدة پایین 
سجاف را دوخته و جا درز را »0/5 سانتی متر«کم کنید.

به  را  درز  زاویة  و  قیچی کرده  را  درز  4-گوشه های 
شکل اریب چرت بزنید. شکل )2-3(

شکل  2-3

)ب()الف(

3 c
m
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لبة تاشده آن را به  سجاف را به رو برگردانید و  -5
در  سجاف  )باالی  کنید.  چرخ  شکاف  طول  اندازة 

مرحلة بعد چرخ کاری می شود(. شکل )2-4(

قرار  آستین  جلو  شکاف  لبة  روی  به  را  سجاف  -6
بدوزید.  شکاف  لبة  به  را  سجاف  زیری  لبة  و  داده 

شکل)2-5(

شکل  2-4

شکل  2-5
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لبة روی سجاف را به روی درز تا زده و کوک  -7
بزنید. شکل )2-6(

کناره های  و  زده  اتو  روی شکاف  به  را  سجاف  -8
سجاف را از طرف رو بخیه تزیینی بزنید. 

شکل های )7-2 و 2-8(

شکل 2-6

شکل 2-8

شکل 2-7
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1-1-2 - دوخت مچ
ـــ 1 عرض مچ« را الیی بچسبانید.

2  «
از طرفین طول مچ »1 سانتی متر« اندازة جا درز را  -1

به طرف داخل اتو کنید. شکل )2-9(

درز زیر آستین را دوخته و آن را اتو کنید. -2
فاصلة  با  بخیة درشت  با  دو ردیف  را  لبة آستین  -3

»0/25 سانتی متر« از طرفین خط راهنما چرخ کنید.
لبة آستین را چین کش کرده تا به اندازة مچ بدون جا 

درز درآید.
چین ها را مرتب کنید در نظر داشته باشید که در طرفین 
شکاف مچ، چین کمتری نسبت به روی دست ایجاد 

شود. شکل )2-10(

را  ندارد  چسب  الیی  که  قسمتی  مچ  رویی  لبة  -4
روی خط راهنمای لبة آستین قرار دهید. درز مچ را به 
اندازة »1 سانتی متر« خارج از لبه های سجاف قرار داده 

و آن را سنجاق بزنید.
هنگام کوک زدن مچ به لبة آستین الزم است ابتدا و 
انتهای مچ را بست محکم بزنید، تا موقع چرخ کردن 
لبة مچ با لبة سجاف در امتداد یکدیگر قرار گرفته و 

سپس درز را چرخ کاری کنید. شکل )2-11(

شکل  2-9

شکل 2-11

شکل 2-10

خط تا

پشت پارچه

روی پارچه
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مچ را از خط تا، به طرف پشت برگردانید سپس  -5
دو سر لبة مچ را بدوزید.

را »0/5 سانتی متر« کم کرده و  مطابق شکل درز مچ 
زاویه های آن را سه گوش بچینید. شکل)2-12(

مچ را به طرف رو برگردانید و لبة آزاد آن را به  -6
روی بخیه ها قرار داده و سنجاق بزنید. شکل )2-13(

 

در این مرحله لبة مچ را پس دوزی کنید. -7
و  را در قسمت روی مچ  مطابق شکل جا دکمه  -8

دکمه را در قسمت زیر آن بدوزید. شکل )2-14(

توجه:
 بهتر است در موقع وصل مچ به آستین در 
را  مچ  کمی  آستین  مرکزی  خط  نزدیکی 
در  تا  می شود  باعث  کار  این  دهید  خورد 
به رو  لبة مچ  نیاید و  انتهای دوخت اضافه 

کشیده نشود.

توجه:
پشت  قسمت  از  را  مچ  که  صورتی  در 
می توانید  دوخته اید  آستین  لبة  به  پارچه، 

دور مچ را از رو چرخ کاری کنید.

شکل  2-12

شکل  2-14

شکل  2-13
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2-2 -آستین لبه تنگ )روش اول(
پس از برش و عالمت گذاری خطوط و نقاط موازنه، مراحل دوخت آستین را به ترتیب زیر انجام دهید.

درز زیر آستین و لبه آستین را پاک دوزی کنید. سپس آن را با سنجاق به صورت افقی و با فاصله کم به هم  -1
وصل کرده و درز را چرخ کنید. شکل )2-15(

درز دوخته شده را باز کرده و اتو بزنید.  -2
لبة آستین به روش های مختلفی دوخته می شود: شکل )2-16( -3

 توسط ماشین دوخت
 با دست به صورت زیگزاگ یا پس دوز

 به وسیلة الیی چسب دو طرفه )زانفیکس(
4- لبة آستین را اتو کرده و آن را به باال تنه وصل کنید.

شکل 2-16

شکل  2-15

تصویر 2-11
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دوم(  )روش  تنگ  لبه  آستین   -2-3
)شمشیری(

تنگ  آستین  لبة  که  آستین های شمشیری  در  معموالً 
است از سجاف استفاده می شود.

سانتی متر«   5« درز  جا  خط  از  بعد  آستین  لبة  از  -1
برای شکاف لبة آستین عالمت بزنید. )شکل 2-17(

2- درز آستین را پاک دوزی کرده از باال تا محل 
شکاف دوخته و آن را باز کرده و اتو کنید.

لبة آستین از خط جا درز را به طرف روی لباس  -3
تا کرده طرفین درز شکاف را بدوزید. و گوشة درز 

را کلیپ بزنید. شکل )2-18(

شکل  2-18 شکل 2-17

تصویر 2-12

5 سانتی متر
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تودوزی  را  آن  و  برگردانید  رو  به  را  آستین  لبة   -4
کنید. شکل )2-19(

در لبه  شکاف جلو آستین یک بندینک بدوزید و  -5
به لبة شکاف پشت آستین دکمه بدوزید. 

شکل )2-20(

1-3-2 - طریقه دوخت بندینک نخی
جای بندینک را روی لبة شکاف آستین عالمت  -1

بزنید.
نخ را 4 ال کنید )می توان از نخ عمامه 2 ال استفاده  -2
به شکل حلقه محکم  را  نخ  در محل عالمت،  کرد( 

کنید.
آن گاه روی حلقه ایجاد شده دوخت دندان موشی  -3

به هم چسبیده انجام دهید. شکل )2-21(

شکل   2-21

شکل   2-20

شکل   2-19



44

         4-2- آستین با چین در لبة مچ
پس از برش و عالمت گذاری خطوط و نقاط موازنه 
برای  آستین،  طرف  دو  درز  پاک دوزی  و  آستین 
دوخت سجاف شکاف مچ مراحل زیر را انجام دهید.

سجاف یکسره
خط شکاف مچ را بچینید. -1

بلندی  برابر  دو  طول  به  پارچه  اریب  از  نواری  -2
شکاف مچ به اضافه جا درز آن و عرض »4-3سانتی متر« 

آماده کنید.
دو طرف طول نوار را به اندازة »1-0/75سانتی متر«  -3

با اتو تا بیندازید. شکل )2-22(
روی نوار آماده شده را به روی پارچه آستین در  -4
محل شکاف قرار داده و مانند شکل طول شکاف را 

به سجاف سنجاق کرده و چرخ کنید.
 هنگام دوخت باید نوار در زیر کار و شکاف روی 
انتهای  که  شود  حاصل  اطمینان  تا  گیرد  قرار  کار 
موقع  است  ذکر  به  الزم  است.  شده  دوخته  شکاف 
دوخت، جای درز رأس شکاف به خودی خود کمتر 

می شود. شکل )2-23(

تصویر 2-13

شکل 2-22 شکل  2-23

راس شکاف
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درز را به طرف نوار، اتو کنید. -5
لبۀ دیگر نوار را به سمت پشت پارچه برگردانده و  -6
روی بخیه های درز قرار دهید سپس کوک زده و آن 

را پس دوزی کنید. شکل )2-24(

را  شکاف  و  داده  قرار  هم  روی  را  نوار  سر  دو  -7
اتو کنید انتهای شکاف را روی نوار به صورت اریب 

چرخ کنید. شکل )2-25(
آستین  مرکزی  خط  به  نزدیک  سجافی که  لبۀ  -8
است و رو قرار می گیرد را مطابق شکل به زیر تا بزنید. 

شکل )2-26(

توجه:
لبۀ  دوخته اید،  شکاف  زیر  به  را  نوار  اگر 
دیگر نوار را روی آستین برگردانده و روی 

آن را چرخ کنید.

توجه:
در رأس شکاف روی آستین، کمی چین خوردگی 
ایجاد می شود بهتر است آن را به شکل پنس، اتو 

کرده تا لبۀ آن در امتداد شکاف قرار گیرد.

شکل 2-24

شکل  2-25

شکل  2-26
نوع دیگری از مچ

اریب 
چرخ شود

به زیر تا شود

تصویر 2-14
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1-4-2  - دوخت مچ )نوع دوم(
ـــ 1 طول مچ 

2 
 پس از دوخت سجاف شکاف مچ، به 

الیی بچسبانید. شکل )2-27(

 لبۀ آستین را با دو ردیف بخیۀ درشت چرخ کنید 
و نخ ها را با هم کشیده تا پایین آستین چین بخورد و 

به اندازة مچ به غیر از قسمت روی هم گرد در آید.
چین ها را مرتب کنید. شکل )2-28(

 به جای چین می توانید پیلی بدهید. بدین ترتیب که 
پیلی در قسمت جلوی آستین نزدیک به شکاف  دو 
و یک پیلی در قسمت پشت آستین، نزدیک شکاف 

درست کنید. شکل )2-29(

شکل  2-27 شکل  2-28 شکل  2-29
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 لبة رویة مچ را دوالی مچ به پایین آستین بدوزید به 
طوری که روی دو الیه بر هم منطبق باشد و روی هم 

گرد در قسمت پشت آستین قرار گیرد. 
شکل )2-30(

 مچ را از پشت تا زده و دو سر آن و باالی قسمت 
روی هم گرد را تا لبة سجاف بدوزید. اضافه درز را 
بعد از»0/5 سانتی متر« قیچی کرده و گوشة مچ را مانند 
شکل، سه گوش در آورده و جا درز قسمت الیی دار 

را چرت بزنید. شکل )2-31(

 مچ را به رو برگردانید، و لبة الیة دیگر را به روی 
درز تو گذاشته و سنجاق بزنید. شکل )2-32(

شکل  2-30

شکل  2-31

شکل  2-32

چرت
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 سپس لبۀ آن را پس دوزی کنید. شکل )2-33(

 دور مچ را در صورت لزوم چرخ کاری کنید.
 در قسمت جلوی مچ جا دکمه بزنید و رو در روی هم 

گرد در قسمت پشت دکمه بدوزید. شکل )2-34(

شکل  2-33

شکل  2-34
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         5-2 - شکاف مچ پیراهن مردانه
 این نوع سجاف مناسب پارچه های ظریف می باشد.

سانتی متر«   1« فاصلة  به  را  شکاف  خط  اطراف   
کوک راهنما بزنید.

اطراف چاک  ماندن  ثابت  و  برای محکم تر شدن    
روی کوک راهنما، یک ردیف بخیه ساده بزنید.

سپس از جا درز »1 سانتی متر« محل دوخت شکاف، 
»0/5سانتی متر« کم کرده و زاویه های ایجاده شده در 

باالی شکاف را چرت بزنید. شکل )2-35(

 نواری به اندازه 2 برابر طول چاک با در نظر گرفتن 
پهنای             به  و  سانتی متر«   2/5« اضافة  به  درزها،  جا 
از  نوار،  این  )می توان  بزنید.  برش  »7/5-6 سانتی متر« 
اندازه  به  طول،  از  را  نوار  لبة  دو  باشد(  پارچه  اریب 

»0/75 سانتی متر« به داخل تا زده و اتو کنید.
سپس دو لبة تا زده را روی هم قرار داده و مجدداً اتو 

نمایید. شکل )2-36(

 یک الیه نوار را رو به روی پارچه قرار دهید و پس 
از سنجاق کردن و کوک زدن، آن را چرخ نمایید.

نگه  به حالت آزاد  را  محل چرت خوردگی شکاف 
دارید. شکل )2-37(

شکل  2-35

شکل  2-36

شکل  2-37

محل
 چرت زدگی

)الف(

)ب(
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  لبة دیگر نوار را از داخل بر روی درز  بگذارید به 
طوری که روی درز را بپوشاند. سپس آن را کوک 

زده و چرخ کنید.
دقت کنید که هر دو لبة نوار وقسمت چرت زده شده، 

چرخ کاری شود. شکل )2-38(

سجاف  داده،  قرار  صاف  سطحی  روی  را  آستین   
جلوی آن و مقداری از آستین را مانند شکل به روی 
آستین به گونه ای تا بزنید تا لبة سجاف پشت و درز 
دهد.  تشکیل  را  قائمه  زاویة  یک  آن  جلوی  دوخت 
با یک سنجاق زاویه راثابت نگه دارید به طوری که 
سنجاق در امتداد تا خوردگی آستین قرار گیرد. شکل 

)2-39(

شکل  2-39

شکل 2-38

ردگی
خو

د تا
متدا

در ا


