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 سجاف جلوی آستین را به روی سجاف پشت آستین 
پس  و  زده  تا  )تاجک(  پیکان  شکل  به  و  برگردانید 
از سنجاق کردن و کوک زدن، آن را به دقت پرس 

کنید. شکل )2-40(
  به اندازة »3/5 سانتی متر« از رأس سجاف به سمت 
محل  در  سجاف،  عرض  روی  و  زده  اندازه  پایین، 

عالمت گذاری یک ردیف چرخ کنید.
بماند.  ثابت  تا  کنید  چرخ  نیز  را  سجاف  سرتاجک 

شکل )2-41(

شکل  41-2شکل 2-40
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1-5-2 - مچ شومیزیه )مردانه(
روش برش و الیی چسباندن این مچ مانند مچ بلوزی 

است و تفاوت آن در نحوۀ وصل به آستین می باشد.
در این مدل بر خالف مچ بلوزی روی مچ در جهت 
پشت پارچه داخل لبۀ آستین قرار می گیرد و لبۀ مچ از 

قسمت رو چرخ کاری می شود.
1--ابتدا لبۀ بدون الیی را به اندازۀ جا درز تا زده و اتو 

کنید. شکل )2-42(
ـــ 1 درز زیر دست را از لبۀ آستین دوخته و درز را 

2 
 -2

پس از باز کردن، اتو کنید.

پیلی  دو  یا  یک  صورت  به  را  آستین  لبۀ  اضافۀ   
یک طرفه از خط مرکزی آستین به طرف پشت آستین 

تا بزنید.

3--لبۀ الیی دار مچ را از سمت داخل آستین روی مچ 
طوری پشت پارچه قرار دهید تا اضافه درز مچ از دو 
طرف سجاف مچ بیرون باشد. آن را کوک زده و پس 
از چرخ کردن و چیدن اضافه درز، به طرف باال آن را 

اتو کنید. شکل )2-44(

شکل  2-42

شکل  2-43

شکل  2-44

توجه:
بعد از شکل دادن پیلی ها، اندازۀ لبۀ آستین 
یک  باید  درز  جا  گرفتن  نظر  در  با  مچ  و 

اندازه شود. شکل )2-43(
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4- مچ را از پشت تا کرده و دو لبۀ آزاد آن را تا لبۀ 
چاک بدوزید. و پس از کم کردن اضافه درز، گوشۀ 
اتو کنید.  را  اریب قیچی زده و آن  به صورت  را  مچ 

شکل )2-45(
5- مچ را به رو برگردانید لبۀ بدون الیی مچ را به روی 
درز تو گذاشته و پس از کوک زدن دور تا دور مچ را 

چرخ کاری کنید.
سپس آن را روی ژانت اتو کرده و لبۀ روی مچ را جا 

دکمه بزنید. شکل )2-46(

2-5-2 - مچ دوبل
در این مدل پهنای مچ به اندازه دو برابر مچ معمولی 
است عرض الگوی مچ دوبل را دو برابر مچ های قبلی 

رسم کنید. تصویر )2-15(

شکل  2-45

   تصویر 2-15

شکل  2-46
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وصل  آستین  لبۀ  به  دوخته  قبل  روش  مانند  را  مچ   
کنید.

آستین  روی  طرف  به  و  کرده  تا  را  مچ  سپس   
برگردانید. آن را اتو کنید.

)مجموعاً  کنید  باز  دکمه  جا  دو  را  مچ  لبۀ  سر  دو   
چهار جا دکمه( به طوری که جا دکمه ها کاماًل بر هم 

منطبق باشند.
توسط دکمۀ سر دست مچ را ببندید. 

شکل های )47-2 و 2-48(

3-5-2 - دکمه سر دست
دو دکمه را با فاصله، در مقابل هم از پشت، قرار دهید 
)تقریباً 2/5-2 سانتی متر( با رد کردن چند نخ از میان 
آنها، دو دکمه را به هم وصل کنید سپس دور نخ ها را 

با دندان موشی به هم بدوزید.
رد  آن  سوراخ  های  از  را  نخ  پایه دار  دکمه های  برای 

کنید. شکل )2-49(

شکل  2-47

شکل  2-48

شکل  2-49
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         6-2 - آستین کلوش
 برای دوخت این آستین معموالً از پارچه های لطیف 

استفاده می شود. تصویر )2-16(
 پس از برش، درز زیر آستین را پاک دوزی و چرخ 

کنید و سپس آن را باز کرده و اتو کنید.
شکل )2-50(

 سپس آن را به باال تنه وصل کنید.

شکل  2-50

تصویر 2-16
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        7-2 - آستین کاپ چین دار )نوع اول(
 پس از برش آستین، درز زیر دست را پاک دوزی 

کرده و پس از دوختن، آن را اتو کنید.
لبۀ آستین را مانند آستین لبه تنگ نوع اول بدوزید.

دو  پشت  موازنۀ  تا  جلو  موازنۀ  از  را  آستین  کاپ   
دوخت  از  سانتی متر«   0/2« فاصلۀ  به  بخیۀ  با  ردیف 

آستین چرخ کنید.
 نخ زیر هر دو ردیف را با هم بکشید تا یک اندازه 

چین بخورد چین ها را مرتب کنید. شکل )2-51(
 با مرتب کردن چین های کاپ آستین، اندازۀ آن را 

باحلقه آستین باال تنه یکسان کنید.
توجه داشته باشید که چین خوردگی در نزدیکی نقاط 

موازنه به تدریج کم می شود.
 آستین را داخل حلقه آستین باال تنه قرار داده و نقاط 
موازنۀ جلو آستین را پس از انطباق، با فاصله سنجاق 
کنید سپس حلقه آستین را کوک زده و آن را چرخ 

کنید. شکل )2-52(
تصویر 2-17

شکل  51-2شکل  2-52
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آستین های  داخل  اپل گذاری   - 2-7-1
کاپ چین دار

اپل های  از  آستین،  کاپ  پف  داشتن  نگه  برای 
و  چین  پر  به  نسبت  که  می شود  استفاده  مخصوص 
کم چین بودن آستین طراحی و دوخت آنها متفاوت 

است. تصویر )2-18(
الف( اپل آستین های کاپ چین دار )کم چین(

1- مستطیلی به طول »22-18 سانتی متر« و عرض »8 
سانتی متر« رسم کرده و مطابق شکل گوشه های آن را 

گرد کنید. شکل )2-53(
بریده  آهاردار  تور  یا  پارچه  روی  را  اپل  الگوی   -2
سپس لبۀ هالل اپل را پاک دوزی کنید. جهت استفاده 
از پارچه رویه لباس برای تهیه اپل، آن را با چسباندن 

الیی آهاردار کنید.
قرار  آستین  حلقه  درز  زیر  در  را  اپل  صاف  لبـۀ   -3
داده تا اپل در داخل آستین جای گیرد و وسط اپل در 
امتداد درز سرشانه باشد. لبۀ اپل را به درز حلقه آستین 

بدوزید. شکل )2-54(

شکل  2-53 شکل 2-54

تصویر 2-18



58

چین دار  کاپ  آستین های  اپل   - 2-7-2
)پر چین(

1- مستطیلی رسم کنید که طول آن به اندازه موازنه 
آن  عرض  و  شده  داده  اوازمان  آستین  پشت  تا  جلو 
»16 سانتی متر« باشد سپس گوشه های مستطیل را مانند 
شکل، هالل کرده و الگوی اپل را روی پارچه یا تور 

آهاردار برش بزنید. شکل )2-55(
2- اپل را از طول، تا زده و قسمت هاللی را پاک دوزی 

کنید.
پیلی بدهید.  اپل را  »6-4« عدد  بستۀ  لبۀ دو الی   -3

شکل )2-56(
آستین  مانند  آستین،  به  اپل  این  وصل  طریقۀ   -4

کم چین است. شکل )2-57(
شکل  2-55

شکل  2-56 شکل  2-57
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3-7-2 - آستین کاپ چین دار )نوع دوم(
مراحل دوخت و وصل این آستین مانند آستین قبلی 
از  باید  چین ها  دادن  شکل  که  تفاوت  این  با  است. 

شروع و انتهای روی الگو مشخص شود.

توجه:
به جای چین درکاپ این آستین می توان به 

شکل پیلی یا پنس دوخت.

تصویر 2-19

تصویر 2-20
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        8-2 - آستین پفی
مهمترین موضوع، در دوخت این آستین تنظیم چین 

در کاپ و لبۀ آستین است.
از  می توان  آستین  لبۀ  چین های  کردن  جمع  برای   
مچ  مدل،  این  در  نمود.  استفاده  کش  یا  نوار  یا  مچ 

به صورت حلقه ای و بدون شکاف است.
نظر،  پارچه مورد  الگوی مچ آماده شده را روی   -1

برش بزنید.
ـــ 1 عرض مچ را الیی چسبانده و درز مچ را بدوزید 

2 
 -2

»1 سانتی متر« از لبۀ مچ )قسمتی که الیی چسب دارد 
را تا زده و اتو کنید.( شکل )2-58(

را دو ردیف  لبۀ آن  از دوخت درز آستین،  3- پس 
است  بهتر  کنید  تنظیم  را  چین ها  و  کرده  چین کش 
بیشتر چین ها در وسط آستین قرار گرفته،  تا لبۀ آستین 

با مچ آماده شده، هم اندازه شود.

تصویر  21-2شکل  2-58
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 الیۀ رویی مچ )قسمتی که بدون الیی چسب است( 
را به لبۀ آستین بدوزید. مچ را به رو، دو ال کنید و لبۀ 
کنید. شکل های  درز پس دوزی  را روی  مچ  تا شده 

)59-2 و 2-60(

شکل  2-59 شکل  2-60

توجه:
در صورتی که بخواهید لبۀ روی مچ را چرخ کنید، می توانید الیۀ زیری مچ را از داخل آستین به لبۀ آن 

بدوزید و الیه روی مچ را به روی درز تو گذاشته و چرخ کنید.
 حال کاپ آستین را چین کشی کرده و به باالتنه وصل کنید. به خاطر چین های زیاد در کاپ آستین 

بهتر است از اپل آستین های کاپ چین دار استفاده شود.
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آستین های کیمونو

تصویر  2-24 تصویر  2-23 تصویر  2-22
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         9-2 - کیمونوی بدون پنس
است.  آستین  حلقۀ  درز  فاقد  مدل  این  در  آستین   

تصویر)2-24(
 درز روی دست را سنجاق زده، بدوزید. سپس هردو 

درز را باهم سردوزی کنید
 درز را به سمت پشت قرار داده اتو کنید.  )درصورت 

تمایل می توانید درز را رو دوزی کنید.(  
شکل )2-62( 

توجه:
اریب  از  دست  روی  درز  این که  دلیل  به 
پارچه برش زده می شود برای جلوگیری از 
کش آمدن در موقع دوخت، درز را با نوار 

راسته توأماً چرخ کنید.  
شکل)2-61(

شکل  2-62

شکل  2-61

       نواری است که از راستۀ پارچه تهیه 
می شود یا به شکل آماده در بازار خریداری 

می شود.
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را        لباس  لبۀ  و  کمر  خط  موازنه،  نقطۀ  آستین،  لبۀ   
بر هم منطبق کرده و به صورت افقی سنجاق بزنید.  

شکل)2-63( 

 قسمت های سنجاق شده را کوک زده و چرخ کنید. 
کلیپ  شکل  مطابق  را  زیردست  هالل  قسمت  سپس 

بزنید و درزها را اتو کنید. شکل )2-64(

 لبۀ آستین را با یکی از روش ها تو دوزی کنید. 

شکل  2-63

شکل  2-64
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        10-2 - کیمونو با برش حلقه آستین
 در اتصال آستین کیمونو با برش حلقه، وصل آستین 
به باال تنه معموالً قبل از دوخت درز پهلوی باالتنه و 

زیردست انجام می شود. تصویر)2-22(
که  صورتی  )در  است  گشادی  فاقد  آستین،  کاپ   
را  اول درز روی دست  باشد  روی دست درز داشته 

بدوزید.( 
نقاط موازنه حلقه آستین و باال تنه را به هم منطبق کرده  
و سنجاق بزنید سپس آن را کوک زده و چرخ کنید. 
به طرف  را  و آن  پاک دوزی کرده  با هم  را  درزها 
کنید.  اتو  بالشتک  روی  را  آن  و  دهید  قرار  آستین 

شکل)2-66( 

شکل  2-65

شکل  2-66

شکل  2-67

توجه:
حلقه  درز  روی  بخواهید  صورتی که  در 
به  را  درز  باید  کنید،  رودوزی  را  آستین 

طرف باالتنه قرارداده و رودوزی کنید. 
به هم سنجاق  را  پهلو  و  زیر دست  درز   
را چرخ  آن  بزنید.  سپس  و کوک  کرده 

کرده و اتو کنید. شکل )2-67(
لبۀ آستین را به دلخواه با یکی از روش ها، 

بدوزید.  )شکل2-66( 

زی
رک

ط م
خ
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         11-2 - کیمونو پنس دار با برش رگالن 
)روش اول(

 ابتدا ادامه پنس سینه که زیر برش رگالن قرار دارد 
را بدوزید. 

 درز زیر آستین را پاک دوزی کرده و آن را چرخ 
کنید. شکل )2-68( 

 درزها را پس از بازکردن، اتوکنید. 
به  را  آستین  پشت  جلو  رگالن  برش  موازنه  نقاط   

باالتنه سنجاق کرده وکوک بزنید. 
 درزها را چرخ کرده و پاک دوزی کنید.  

شکل )2-69( 

شکل  2-68

تصویر  2-25

شکل  2-69

خط 
مرکزی آستین

تنه
اال

و ب
جل

ین
آست

لو 
ج
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)روش دوم(
 اگر آستین رگالن بادرز روی دست باشد، ابتدا نقاط 
برش  محل  در  را  وپشت  جلو  وآستین  باالتنه  موازنۀ 
از  و پس  بزنید  و سنجاق  منطبق کرده  به هم  رگالن 

کوک زدن، آن را چرخ کنید. شکل)2-70( 
به  توجه  با  را  وپشت  جلو  آستین  دست  روی  درز   
نقاط موازنۀ آن که کاماًل روی هم منطبق باشند، پس 

از سنجاق زدن آن را کوک زده و چرخ کنید. 
به سمت پشت  را  و آن  پاک دوزی  با هم  را  درزها 

باالتنه خوابانده و اتو کنید. شکل)2-71( 
را  آستین  لبۀ  تا  آستین  زیر  و  باالتنه  پهلوهای  درز   
به گونه ای یکسره پاک دوزی کنید که باالتنۀ جلو و 
پشت هر کدام جداگانه پاک دوزی شوند. سپس درز 
کنید.  چرخ  زده  کوک  هم  به  یکسره  صورت  به  را 

درزها را باز کرده و اتو کنید. شکل)2-72( 

شکل  2-71

شکل  2-70

شکل  2-72

تنه
اال

ب

ین
آست
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شکل  2-73

الف

الف

ب

ب



69

1-11-2 - طریقۀ رسم الگوی اپل آستین 
با برش شبیه رگالن

 )1 2و  و   3( الگوهای  روی  از  اپل  این  تهیۀ  برای   
شکل )73-2( کپی کنید.

الگوی  و  باز  دوالی  را   )1 و   2( شماره  الگوهای   
شماره )3( را روی دوالی بسته پشم شیشه، بدون جا 

درز برش بزنید.
 قطعات شماره )2و1( در محل نقاط موازنۀ »الف و 
ب« به هم منطبق کنید و سپس آن را سنجاق کرده با 

بخیۀ زیگزاک کنار هم بدوزید. شکل )2-74(

 سپس درز وسط دو قطعۀ پشم شیشه را به هم بدوزید. 
شکل )2-75(

 برای روکش کردن اپل الگوی »2و1« را از پارچۀ 
و  بزنید  برش  درز  اضافۀ  سانتی متر«   3« با  لباس  رویۀ 
اضافه  سپس  بدوزید.  یکدیگر  به  را  آن  درزهای 

درزهای داخلی را کم کنید.
 پشم شیشه آماده شده را داخل رویۀ اپل دوخته شده 
و  زده  تا  داخل  به طرف  را  آن  لبه های  و  دهید  قرار 

کوک کنید تا رویۀ اپل آماده شود. شکل )2-76(

شکل  2-75

شکل  2-74

شکل  2-76

درز وسط اپل

روی اپل
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با اضافه  لباس  پارچه رویۀ  از  را  الگوی شمارۀ »3«   
درز »1 سانتی متری« برش بزنید و قطعه پارچه و پشم 
شیشه را روی هم قرار داده و دور آن را کوک بزنید. 

شکل )2-77(

 تکۀ آماده شدۀ داخلی اپل )قطعه شماره 3( را داخل 
قطعۀ رویۀ اپل طوری قرار دهید که خط وسط قطعۀ 
شماره »3« روی درز وسط اپل قرار گیرد و اپل را به 
قطعه شمارۀ  به طوری که روی  شکل گرد خم کنید 
»3« پیلی ایجاد شود. حال دو قطعه را با هم پس دوزی 

کنید. شکل )2-78(

 اپل آماده شده را مطابق شکل در محل تالقی سرشانه 
و آستین به لباس وصل کنید. شکل )2-79( 

شکل  2-77

شکل  2-78

شکل  2-79
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پرسش های پایان فصل تئوری
1- طول و عرض سجاف شکاف مچ روبه روچند

سانتی متر است؟

2- مکان دوخت بندینک در کدام قسمت از لبۀ آستین است؟
3-کدام قسمت از سجاف یکسرۀ مچ دراتمام دوخت از روی لباس دیده می شود؟

4- تفاوت وصل اپل معمولی با اپل آستین کاپ چین دار چیست؟
5- نقش اپل در آستین های کاپ چین دار چیست؟

6- چه نوع پارچه هایی برای تهیۀ اپل آستین های کاپ چین دار استفاده می شود؟
7- الگوی روبه رو بیانگر چه مچی است؟

8- تفاوت آستین های کلوش با بقیه را بیان کنید.
9- برای جلوگیری از کش آمدن درز روی دست آستین کیمونو از ....................... 

استفاده می شود. 
10- الیی اپل آستین رگالن از چه جنسی می باشد؟

الف( پارچۀ رویه          ب( پشم شیشه          ج( الیی چسب           د( تورآهاردار
.............................. اپل   11-کدام اپل در محل تالقی سرشانه و آستین قرار دارد؟ 

الف( آستین های کم چین                        ب( آستین های پرچین
ج( آستین رگالن                                     د( معمولی
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در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود بتواند:

دوخت یقه های ایستاده را به دو روش انجام دهد.  	1
محل قرارگرفتن اولین جادکمه در انواع یقه های ایستاده را بیان کند.  	2

دوخت یقه شکاری )قابل تبدیل به انگلیسی( را انجام دهد.  	3
یقه ب ب  )مسطح وپایه دار( را بدوزد.  	4

یقه آمریکایی بدون پشت یقه را بدوزد.  	5
دوخت یقه آمریکایی باپشت یقه را انجام دهد. 	6

دوخت یقه آرشال )آرشال طرح دار( را انجام دهد.  	7
8	 یقه شال را بدوزد. 

یقه انگلیسی را بدوزد.  	9
دوخت یقۀ شومیزیه پایه جدا را انجام دهد.  	10

هدف های رفتاری 
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یقه های ایستاده

تصویر  3-28 تصویر  3-27 تصویر  3-26
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        1-3 - یقه های ایستاده
شبیه  که  آخوندی  و  چینی  فرنچی،  یقه های  دوخت 

یکدیگرند، به دو روش انجام می شود:

جلو  درز  )پوشاندن  اول  روش   -3-1-1
یقه با سجاف جلو(

راه  بستۀ  دوالی  از  دوبار  را  یقه  باالتنه  برش  از  پس 
پارچه برش بزنید. 

در صورت طراحی سجاف تا سرشانه، مراحل دوخت 
به ترتیب زیر است:

1- بعد از وصل الیی به یک الیۀ یقه دو الیۀ آن را 
روی هم قرارداده و درز لبۀ خارجی یقه را به جز محل 
وصل به گردن، بدوزید سپس جادرز ها را کم کرده 
و قسمت های هاللی یقه را کلیپ بزنید. شکل )3-1( 

2- یقه را به رو برگردانید و با نخی ظریف روی آن 
به سمت پشت  را کوک زده و جا درز یقه را کمی 
نشود.  دیده  یقه  روی  سمت  از  جادرز  تا  چرخانده 

شکل)3-2( 
3- قسمت سجاف لباس را الیی کنید. شکل)3-3( 

شکل 3-1

شکل 3-2

شکل 3-3
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4- درزهای سرشانه جلو و پشت را پس از پاک دوزی 
با هم دوخته و اتو کنید. 

5- قسمت بدون الیی یقه را از روی لباس منطبق برحلقه 
گردن قرار دهید. لبۀ هر دو الیه را از خط مرکزی جلو 
موازنۀ  محل  و  زده  به حلقه گردن کوک  تا سرشانه 
چرت  الیی دار(  )قطعه  یقه  زیر  درقسمت  را  سرشانه 
بزنید الیه زیری یقه را باال زده وقسمت روی یقه را به 

حلقه گردن پشت، کوک بزنید. شکل )3-4( 

6- سجاف را از خط لبۀ جلو به رو برگردانید و حلقۀ 
گردن آن را به روی یقه قرار داده و کوک بزنید پس 
کم  را  درز  اضافه  گردن،  حلقه  درز  چرخ کاری  از 

کرده و کلیپ بزنید. شکل )3-5( 

7- سجاف را به داخل لباس برگردانید سپس جا درز 
از داخل  را  یقه  لبۀ زیر  اتو کنید  باال  به طرف  را  یقه 
اتو کنید.  و  را پس دوزی  تا زده و آن  به روی درز 

)قسمت پشت یقه( شکل )3-6( 

شکل  3-4    

شکل  3-5

شکل  3-6        وصل یقه آخوندی از خط دکمه خور شروع می شود. 
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2-1-3  - یقه های ایستاده )روش دوم( 
1- یک الیه از یقه و سجاف جلو باالتنه را الیی کنید. 
اندازۀ  به  را  یقه  الیی دار  قطعه  گردن  خط   -2
به  را  یقه  الی  دو  بیاندازید.  تا  اتو  با  »1سانتی متر« 

یکدیگر دوخته و اتو کنید. شکل)3-7( 

3- سجاف جلو را به روی لباس تازده و حلقه گردن 
فاصلۀ  کنید.  منطبق  بر حلقه گردن سجاف  را  باالتنه 
از  پس  کنید.  چرخ  را  مرکزی  خط  تا  خور  دکمه 
به  را  مرکزی سجاف  درز روی خط  چرت زدن جا 

پشت لباس برگردانید. شکل )3-8( 

4- یقه را در قسمت چرت زده شده در خط مرکزی 
باالتنه به حلقه گردن وصل کنید. 

لبۀ  آن،  زدن  چرت  و  درز  اضافه  کردن  کم  از  پس 
و             داده  قرار  گردن  حلقه  درز  روی  را  یقه  تا شدۀ 
پس دوزی کنید. در پایان یقه را روی ژانت قرار داده 

و اتو کنید. شکل )3-9(

شکل  3-7

شکل  3-8

شکل  3-9
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به روی درز گذاشته و پس دوزی  را  یقه  لبۀ زیر   -5
کنید.

 
مکان جا دکمه

در یقه های ایستاده اولین جا دکمه روی خط مرکزی 
در  جا دکمه ها  بقیۀ  می گیرد.  قرار  افقی  به صورت 
دوخته  افقی  یا  عمودی  به صورت  مناسب  فواصل 

می شود. 

به  دکمه«  قطر  ـــ 1 
اندازه  2 »به  جلو  مرکزی  روی خط 

به  سانتی متر«   0/2« سپس  بزنید،  عالمت  پایین  طرف 
چپ  طرف  به  دکمه  قطر  اندازه  به  و  راست  سمت 

عالمت بزنید. )شکل11-3( و )3-12( 

شکل  3-10

شکل  3-11

شکل  3-12
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        2-3 - دوخت یقۀ شومیزیۀ پایه جدا
نقاط  و  خطوط  عالمت گذاری  و  برش  از  پس   
موازنۀ یقه، به یکی از الیه های پایه و برگرد یقه، الیی 

بچسبانید. 
 لبۀ پایه  یقه در محل وصل به حلقه گردن را تا زده و 

اتو کنید. )قسمت الیی دار( 
دو الیۀ برگردان یقه را روی هم قرار داده و درز لبۀ 
بدوزید.  پایه،  به  وصل  محل  جز  به  را  آن  خارجی 
ضمن کم کردن اضافه درز، گوشه های آن را کلیپ 
لبۀ برگردان را کوک  به رو برگردانید. سپس  زده و 
دوزی  رو  را  آن  لزوم  )درصورت  کنید.  اتو  و  زده 

کنید.( شکل )3-13( 
 برگردان یقه را بین دو الی پایۀ یقه قرار دهید. 

توجه داشته باشید طرف الیی دار یقه باید بر پایه بدون 
الیی، منبطق شود. دقت کنید تا گوشه های یقه روی 

نقاط موازنۀ پایه  یقه قرار گیرد. شکل )3-14( 

 برگردان یقه و پایه  یقه را به هم کوک زده و چرخ 
کنید. )به جز حلقه گردن( اضافه درز را چیده و یقه را 

به رو برگردانید و آن را اتو کنید. شکل )3-15( 

شکل  3-13

شکل  3-14

شکل  3-15
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1-2-3 - اتصال یقه به حلقه گردن پیراهن
برای وصل یقه به پیراهن طبق مراحل زیر عمل کنید:

1- پایۀ یقه بدون الیی را از پشت پیراهن به گونه ای 
پشت  مرکزی  خط  تا  دهید  قرار  گردن  حلقه  روی 
پایۀ یقه را  لبۀ  باالتنه و یقه روی هم منطبق شود. دو 
به خط دکمه خور پیراهن، سنجاق کنید. سپس فاصلۀ 
خط دکمه خور تا خط مرکزی پشت را چند سنجاق 
عمودی زده و پایۀ یقه را طوری به حلقه گردن کوک 
بزنید تا لبه های یقه در محل دکمه خور با چند بست 
محکم شود و هنگام چرخ کردن، یقه جابه جا نشود. 
پس از چرخ کردن، اضافه درز را چیده و آن را چرت 

بزنید. شکل )3-16( 
به  اتو اضافه درز را  از  باز کنید وپس  2- جا درز را 
اتو نمایید. شکل  طرف باال خوابانده و مجدداً آن را 

)3-17(

و  داده  قرار  درز  جا  روی  را  یقه  پایۀ  شده  تا  لبۀ   -3
پس از وصل به حلقه گردن، آن را چرخ کنید. )در 

صورت دلخواه پایۀ یقه را رو دوزی کنید.( 
شکل )3-18( 

شکل  3-16

شکل  3-17

شکل  3-18
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         3-3 - سجاف لباس های جلوبسته
 بعضی از لباس ها اسپورت می باشند بدین معنی که 

از راحتی و آزادی خاصی برخوردارند. 
بسته می باشد. تصویر  لباس جلو  از مدل ها  بعضی  در 

 )3-29(
 ابتدا خط مرکزی جلو را روی لباس به اندازۀ دلخواه، 

کوک راهنما بزنید. 
 طرفین خط مرکزی جلو را به اندازۀ »1/5سانتی متر« 

و به طول چاک، کوک راهنما بزنید. شکل )3-19( 
طول                      به  الیی  قطعه  یک  شکاف  انتهای  در   
بچسبانید.  سانتی متر«   3« عرض  و  سانتی متر«   6«

شکل)3-20( 

شکل  3-19

تصویر  3-29

شکل  3-20

3cm
6cm



81

جلو  مرکزی  طرفین خط  از  »1سانتی متر«  فاصلۀ  به   
داخل  »1سانتی متر«  منهای  چاک  بلندی  طول  به  و 

شکاف را بچینید. شکل )3-21( 
 دوتکه پارچه به عرض »7سانتی متر« و طول شکاف 
لباس  جلو  سجاف های  برای  »3سانتی متر«  اضافه  به 

برش بزنید. 
 سجاف ها را در دوطرف شکاف جلو رو در روی 
پارچه قرار داده و روی خط درز را چرخ کنید. شکل 

 )3-22(
 پایین سجاف ها را از پشت لباس تا خط درز اریب، 

چرت بزنید. شکل )3-23( 

شکل  3-22

شکل  3-21

شکل  3-23

2cm

0/5cm0/5cm
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 اضافه درزها را به طرف سجاف ها اتو بزنید. 
سجاف ها را از نیمه به داخل برده ولبۀ داخلی آنها را به 

روی درز تو گذاشته و پس دوزی کنید. 
شکل )3-24 ( 

 سجاف سمت راست را روی سمت چپ قرار داده 
و پایین سجاف ها را به داخل بدهید. سپس آنها را به 

هم سنجاق کنید. 
 پایین دو سجاف را از داخل، دقیقاً ما بین انتهای درز 

سجاف را به پایین چاک بدوزید. شکل )3-25( 

 اضافه درز را با هم سر دوز کرده و به طرف پایین 
اتو کنید. شکل )3-26( 

شکل  3-24

شکل  3-25

شکل  3-26
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       یقه شکاری

تصویر 3-31 تصویر 3-30
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         4-3- یقه شکاری
 پس از برش باالتنه، دو قطعۀ زیر یقه و روی یقه را از 
راه پارچه، و خط مرکزی پشت را روی دو الی بسته، 

برش بزنید.

1- سجاف جلو و زیر یقه را الیی مناسب بچسبانید. 
2- دو الی یقه را به گونه ای روی هم قرار داده تا دو 
گوشۀ باالی یقه بر روی هم منطبق شود. سپس مطابق 
بر  را  یقه  پشت  مرکزی  بزنید. خطوط  سنجاق  شکل 
هم منطبق کرده و سنجاق بزنید. نظر به این که رویه 
 یقه ، کمی بزرگ تر از زیر یقه است، قسمت زیر یقه 
را کمی کشیده و به رویۀ یقه با فاصله های کم سنجاق 

بزنید. شکل )3-27( 
از کم کردن  به هم دوخته و پس  را  یقه  3- دو ال ی 
درز، گوشه های یقه را به صورت مثلثی شکل بچینید. 

شکل)3-28(

شکل  3-27

شکل  3-28

موازنۀ سرشانه

گوشۀ یقه 

اریب بریده شود

موازنۀ سرشانه

توجه:
پایۀ  دارای  یقه،  بخواهید  که  صورتی  در 
کمتری بوده و از گردن فاصله داشته باشد، 

زیر یقه را از اریب پارچه برش بزنید. 
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را  سرشانه  موازنه های  محل  در  یقه  رویۀ  قسمت   -4
چرت بزنید. سپس قسمت پشت یقه را به زیر تا زده و 

اتو کنید. شکل )3-29( 

گونه ای  به  را  آن  لبۀ  و  برگردانده  رو  به  را  5-یقه 
کوک بزنید که رویۀ یقه به اندازۀ »0/2 سانتی متر« به 
یقه  پوشیدن، درز  تا هنگام  متمایل شود  طرف پشت 
باالتنه  به  برای وصل  یقه  این مرحله،  نشود. در  دیده 

آماده است. 
6- درز سرشانه ها را پس از پاک دوزی، دوخته و اتو 

نمایید. 
لبۀ یقه را روی خط مرکزی جلو، برحلقۀ گردن   -7
سجاف  با  معموالً  یقه  جلو  )لبه های  کنید.  منطبق 
پوشانده می شود.( دوالیه  یقه را تا نقطۀ موازنه سرشانه 
به گودی گردن کوک بزنید و سپس در محل چرت 
زده )پشت یقه( الیه زیری را به هالل پشت یقه کوک 

بزنید. شکل )3-30(

8- سجاف سرخود را از خط لبۀ دکمه خور در جلو 
و  گردن  حلقه  درز  سپس  برگردانید.  لباس  روی  به 

سجاف را تا سرشانه بدوزید. شکل )3-31(

شکل  3-30

شکل  3-29

شکل  3-31

موازنۀ سرشانه
برش موازنه تکه باید از یقه کم شود

موازنۀ سرشانه

موازنۀ پشت
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9- سجاف را به داخل برگردانید و لبۀ تا شدۀ پشت یقه 
را روی درز حلقه گردن، پس دوزی کنید. 

شکل)3-32( 

مکان جا دکمه
یقه های  مانند  شکاری  یقه های  در  جا دکمه  اولین   
مطالب درس گذشته ذکر شده  در  است که  ایستاده 

است. شکل )3-33( 
راست  سمت  جا دکمه  اولین  تبدیل  قابل  یقۀ  در   
پایین  از حلقۀ گردن  اندازۀ »7-5 سانتی متر«  به  لباس 
آمده روی خط مرکزی جلو مکان اولین جا دکمه را 

عالمت بزنید. شکل )3-34( 

شکل  3-32

شکل  3-33

شکل  3-34

توجه:
با  می تواند  یقه،  این  دوخت  دیگر  روش 
سجاف پشت یقه باشد که در یقۀ ب. ب. 

توضیح داده خواهد شد. 
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          یقه ب. ب.

تصویر 3-34 تصویر 3-33 تصویر 3-32
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        5-3 - یقه ب. ب.
بعد از برش باالتنه و یقه، به تکه زیری یقه و سجاف 

باالتنه، الیی بچسبانید و دوخت یقه را شروع کنید. 
1- دو الیۀ یقه را طوری روی هم قرار دهید که وسط 
را  منطبق شده سپس آن  یقه روی هم  پشت دو الیۀ 
یقه  خارجی  هاللی  قسمت  و  یقه  لبۀ  کنید.  سنجاق 
را روی هم گذاشته و پس از سنجاق کردن، کوک 
بزنید به طوری که هنگام کوک زدن الیۀ زیری یقه را 
کمی کشیده و الیه رویی را به آن کوک بزنید. )زیرا 
الیه روی یقه »0/2سانتی متر« بزرگ تر از الیۀ زیر یقه 

می باشد.( شکل )3-35( 
2- لبۀ خارجی یقه را چرخ کنید. 

به لب خط چــرخ شده بچینید.    جا درز الیی را لب 
جا درز یقه را کم کرده و درزها را کلیپ زده و آن را 

اتو کنید. شکل )3-36( 

3- یقه را به رو برگردانید. درز رویه  یقه را کمی به 
طرف پشت بغلتانید و پس از کوک زدن، آن را اتو 

کنید. شکل )3-37( 

شکل  3-37

شکل  3-36

شکل  3-35
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4- ابتدا درزهای سرشانه را پاک دوزی کرده و پس از 
دوختن، آن را اتو کنید. 

5- یقۀ آماده شده را طوری روی حلقه گردن باالتنه 
قرار دهید تا سمت روی یقه دیده شود. دو لبۀ یقه را 
روی خط مرکزی جلو، موازنۀ سرشانه را روی خط 
درز سرشانه، خط مرکزی پشت یقه را به خط مرکزی 
پشت باالتنه منطبق کرده و پس از سنجاق زدن، آن را 

کوک بزنید. شکل )3-38( 
6- سرشانه سجاف جلو و پشت را به یکدیگر بدوزید 
و قسمت خارجی سجاف را پاک دوزی کرده و اتو 

کنید. 

7- سجاف را طوری روی لباس قراردهید، که یقه بین 
حلقه گردن باالتنه و سجاف قرار گیرد. سپس درزها 
را تواماً  کوک زده و چرخ کنید و درزها را کم کرده 

و چرت بزنید. شکل )3-39(

شکل  3-38 شکل  3-39
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بخوابانید  سجاف  طرف  به  را  گردن  حلقۀ  درز   -8
با  »0/2سانتی متر«  فاصلۀ  به  و  کرده  اتو  را  آن  سپس 
درجۀ نسبتاً درشت چرخ کرده و اتو کنید )این دوخت 
باعث می شود که سجاف به طرف داخل یقه بخوابد.( 

شکل )3-40(

9- برای تعیین اولین جا دکمه، در سمت راست لباس 

 
ـــ 1
بر روی خط مرکزی جلو از حلقه گردن »به اندازه 2

قطر دکمه« به طرف پایین آمده و جا دکمه را بدوزید. 
مناسب  فاصلۀ  با  مرکزی  خط  روی  جا دکمه ها  بقیۀ 

دوخته می شود. شکل )3-41(

شکل  3-41

شکل  3-40
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         دوخت یقۀ آمریکایی

تصویر  3-37 تصویر  3-36 تصویر  3-35
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         6-3 - یقۀ آمریکایی بدون پشت یقه
باالتنه و سجاف ها را برش بزنید. 

1- از روی الگوی سجاف جلو رولت کرده از نقطۀ 
رسم  خطی  آمده  پایین  »2-1/5سانتی متر«  شکست 
الگو خطی  باالیی  قطعۀ  بچینید. روی  را  آن  و  کرده 
موازی با خط شکست با فاصله »2-1 سانتی متر« رسم 
کرده و این خط را بچینید. حال الگوهای آماده شده 
چسب  الیی  روی  پشت  سجاف  الگوی  با  همراه  را 

برش بزنید. شکل )3-42( 

2- پنس روی خط شکست باالتنه را بدوزید. شکل 
 )3-43(

به  پایین را  باالتنه و قطعۀ  به  باالیی الیی را  3- قطعۀ 
سجاف یقه بچسبانید. شکل )3-44( 

توجه:
به این دلیل الیی را دو قطعه می چسبانیم تا 
زیر  قسمت  در  لباس الیی  پوشیدن  هنگام 

برگشت یقه قرار گیرد. شکل )3-43( 

شکل  3-42

شکل  3-43

شکل  3-44
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از  پس  را  سجاف  و  باالتنه  سرشانه  درزهای   -4
پاک دوزی دوخته و سپس اتو کنید. 

5- خط مرکزی سجاف پشت را روی خط مرکزی 
گردن  حلقه  محل  در  پارچه  روبه روی  پشت  باالتنه 
سرشانۀ  درزهای  سپس  کنید.  سنجاق  و  داده  قرار 
لبه  تا  را  شکست  نقطۀ  و  یقه  لبۀ  و  سجاف  و  باالتنه 

لباس بر هم منطبق کرده و سنجاق بزنید. 
6- از خط مرکزی پشت تا لبۀ لباس را کوک بزنید 
و طرف دیگر یقه را نیز به همین ترتیب کوک زده، 

چرخ کنید. شکل )3-45( 

7- درزها را کم کرده و گوشۀ یقه را به صورت اریب 
قیچی کنید و هالل گردن را چرت بزنید. 

را  سجاف  سپس  کنید.  اتو  و  کرده  باز  را  درز   -8
فاصلۀ  به  را  پشت  سجاف  لبۀ  برگردانید.  داخل  به 

»0/2سانتی متر« چرخ کنید. شکل )3-46( 

شکل  3-45

شکل  3-46
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9- لبۀ خارجی یقه را از درز سرشانه تا نقطۀ شکست 
به سمت باالتنه و از نقطۀ شکست تا لبۀ لباس به سمت 
سجاف بغلتانید و پس از کوک زدن آن را اتو کنید. 

قطر  ـــ 1 
اندازۀ  2 به  دکمه،  جا  اولین  تعیین  برای   -10

جلــــــو        مرکزی  خط  روی  شکست  نقطۀ  از  دکمه 
دکمه  قطر  اندازۀ  و  راست  طرف  به  سانتی متر«   0/2«
را از طرف چپ خط مرکزی جلو عالمت زده، و آن 
را بدوزید. بقیه جا دکمه ها را با فاصلۀ »9-7سانتی متر« 
از اولین جا دکمه، به صورت افقی یا عمودی می توان 

دوخت. شکل )3-47( 

شکل  3-47
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یقه های  برای  دو تکه  سجاف   - 3-6-1
برگردان روی هفت

در بعضی موارد برای صرفه جویی در پارچه می توان 
 3-4« را  هفت  روی  برگردان  یقه های  سجاف 
سانتی متر« پایین تر از نقطۀ شکست، به صورت سجاف 
نظر گرفتن  با در  یقه  باالیی  سر خود برش زد. قطعۀ 
جای درز، جداگانه برش زده می شود. شکل )3-48( 
مطابق  قطعه های سجاف  به  از الیی چسباندن  پس   

شکل، گوشۀ سجاف را چرت بزنید. شکل )3-49( 
 سجاف جلوی یقه را روی باالتنه طوری منطبق کنید 

که روی پارچه به هم باشد. 
 ازگوشۀ سرشانه تا محل چرت، لبۀ خارجی یقه را با 
سجاف کوک بزنید. شکل )50-3( الف حال از مکان 
چرت به درز افقی، دو قطعه سجاف را به هم کوک 
زده چرخ کنید. دقت کنید در هنگام چرخ کردن دو 
رأس چرت  مکان  در  را  قطعه سجاف، سوزن چرخ 
نگه داشته با به حرکت درآوردن پارچه جهت دوخت 

را عوض کنید. شکل )50-3( ب

شکل  3-48

شکل  3-49

شکل  3-50

چرت بزنید

الف ب

پشت پارچه
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 پس از اتمام دوخت سجاف جلو، اضافه درز را کم 
کرده وسجاف را به رو برگردانید و سپس آن را اتو 

کنید. 
 سرشانه جلو و پشت را کوک بزنید. شکل )3-51(

 
 سپس سجاف پشت را روی درز سرشانه و پشت یقه 
را  پشت  گردن  حلقۀ  و  سرشانه  درزهای  و  قرارداده 

یکسره چرخ کنید. شکل )3-52(
 الیه های میانی درز سرشانه را کم کنید.

شکل  3-51

شکل  3-52
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    یقه آمریکایی با پشت یقه

تصویر 3-39

تصویر 3-40

تصویر 3-38
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         7-3 - یقه آمریکایی با پشت یقه
را  الگوی سجاف  و سجاف،  باالتنه  برش  از  بعد   -1
روی الیی برش زده و مانند الگوی قبل، دو قطعه ای 

بچسبانید. 
سرشانۀ  کرده،  پاک دوزی  را  سرشانه  درزهای   -2
جلو و پشت را تا زاویۀ گوشۀ یقه کوک بزنید. پس 
یقه را چرت دهید.  از چرخ کردن آن، زاویۀ گوشۀ 

شکل )3-53( 

3- درز مرکزی پشت یقه را کوک زده و چرخ کنید. 
سپس درز را باز کرده و اتو کنید. قسمت پشت یقه را 
به حلقۀ یقه در پشت لباس کوک زده و چرخ کنید. 

شکل )3-54(

شکل  3-53

شکل  3-54
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چرت  و  کرده  کم  را  یقه  پشت  اضافی  درز  جا   -4
بزنید. درز را باز کرده و اتو بزنید. شکل )3-55( 

5- درز مرکزی پشت یقۀ سجاف را بدوزید. درز را 
باز کرده و اتو کنید. شکل )3-55( 

6- زاویۀ گوشۀ سرشانه سجاف را چرت زده و اضافه 
درز سرشانه و پشت یقه را با اتو خط بیندازید. شکل 

 )3-56(
از خط مرکزی پشت  یقه  به رویه   را  یقه  7- سجاف 
سنجاق بزنید. ادامه سجاف را تا لبۀ لباس بر هم منطبق 
کرده و پس از کوک زدن، آن را چرخ کنید. درز را 
چرت زده و پس از باز کردن ، آن را اتو کنید. شکل 

 )3-57(

شکل  3-56

شکل  3-55

شکل  3-57
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8- سجاف را به زیر برگردانید و لبۀ خارجی سجاف 
طرف  به  »0/2سانتی متر«  یقه  شکست  نقطۀ  تا  را  یقه 
باالتنه بغلتانید. از نقطۀ شکست تا لبۀ لباس و همچنین 
پشت یقه را به اندازۀ »0/2سانتی متر« به داخل سجاف 
اتو کنید.  با نخ لطیف کوک زده و سپس  غلتانده و 

شکل )3-58( 

طرف  به  را  یقه  پشت  در  شده  دوخته  درزهای   -9
داخل یقه بخوابانید و اتو کنید. حال لبۀ تا شدۀ سجاف 
را روی درز دوخته شدۀ پشت یقه و سرشانه گذاشته، 

و بعد از پس دوزی آن را اتو کنید. شکل )3-59(

شکل  3-58

شکل  3-59


