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شکل  4-74

شکل  4-75

شکل  4-76

4-4-4 - دوخت یقه
 دوخت یقه بلیزری، مانند دوخت یقۀ انگلیسی است.

 درز پهلوی سجاف جلو و لبۀ پشت را دوخته و آن 
را اتو کنید. شکل )4-74(

 درز پهلوها را دوخته و پس از باز کردن درز، آن 
را اتو کنید.

 سجاف لبۀ کت، یکسره است. شکل )4-74(

5-4-4  - دوخت آستین با درز پشت
شکل  مطابق  آستین،  لبۀ  تا  باال  از  را  آستین  درز   

بدوزید. شکل )4-75(

 زاویۀ باالی شکاف را تا محل دوخت چرت بزنید. 
شکل )4-76(
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  درز باالی شکاف را باز کرده و اتو کنید.
)شکل4-77(

 لبۀ آستین را به داخل تا زده و آن را تو دوزی کنید.
 اضافه درز شکاف را در امتداد خط دوخت به طرف 

خط مرکزی خوابانده و با اتو خط تا بیندازید. 
شکل )4-78(

 آستین را به رو کرده اتو کنید. شکل )4-79(

شکل  4-77

شکل  4-78

شکل  4-79
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 برای تزیین و ثابت ماندن لبۀ شکاف، دکمه ها را در 
محل تعیین شده بدوزید. شکل )4-80(

 منحنی باالی آستین از موازنۀ جلو تا پشت را خورد 
بدهید.

برای وصل آستین به باالتنه، موازنه زیر دست آستین 
را به خط پهلو و موازنه های جلو و پشت آستین را به 

باال تنه منطبق کرده و آن را بدوزید. شکل )4-81(

 دکمه ها را در مکان های معین شده دوخته و اتوی 
نهایی را انجام دهید.

6-4-4 - دوخت دامن 
 ابتدا دو قطعه از ترک های دامن را تا انتهای شکاف 

زیپ بدوزید.

  زیپ دامن را با یکی از روش های قبل بدوزید.
 لبۀ خط کمر دامن را یک ردیف چرخ کرده و نوار 

کمر را به آن وصل کنید.

شکل  4-80

شکل  4-81
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          مدل شماره پنج

تصویر 4-55
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        5-4 -  مدل شماره پنج
قطعات الگو

1- برش افقي جلو»2 بار برش زده شود«
6 و5 و3 و2- برش هاي عمودي جلو و پشت

4- برش افقي پشت
7- سجاف تزییني جلو »2 بار برش زده شود«

8-آستین
9- پاکتي لبة آستین »2 بار برش زده شود«

11و10- جلو و پشت شلوار
13و12- کیسه هاي جیب

14- دهانه جیب  
15-سجاف دهانه جیب

16- نقاب زیپ
17- سجاف زیپ

18- نوار کمر شلوار

پارچه مورد نیاز
بلوز با طول 150 سانتي متر و عرض 150 سانتی متر 

شلوار 110 سانتي متر
 آستري: 15×15
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1-5-4 - مراحل دوخت مدل شماره پنج
براي  پارچه،  روي  عالمت گذاري  و  برش  از  پس   
ـــ 1 سجاف تزییني جلو یقه، پاکتي آستین، نوار کمر 

2 
شلوار، الیي برش بزنید و بچسبانید.

 درزهاي عمودي جلو و پشت، زیر آستین و درزهاي 
شلوار را پاک دوزي کنید.

 برش هاي عمودي جلو و پشت را دوخته و پس از 
باز کردن، درز ها را اتو کنید.

کنید،  آماده  قبل  از  را  پارچه اي  بندینک  عدد   2  
سپس به قسمت راست لبۀ رویي سجاف تزییني جلو، 

کوک بزنید. شکل )4-82(
  دو الیه سجاف تزییني را از رو به هم منطبق کرده و 

آن را مطابق شکل بدوزید. شکل )4-83(

 سجاف هاي آماده شده را به رو برگردانید و آن را 
اتو کنید. شکل )4-84(

شکل  4-82

شکل  4-83

شکل  4-84 
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 سپس سجاف هاي آماده شده را به قطعه رویي برش 
افقي جلو، مطابق شکل کوک بزنید.

اریب  چرت  را  یقه  پشت  و  شانه  سر  تالقي  محل   
بزنید. شکل )4-85(

زیري  و  پشت الیه هاي رویي  و  شانه هاي جلو   سر 
اتو  را  آن  درز،  باز کردن  از  پس  و  دوخته  را  یوک 

کنید.
 خط مرکزي پشت یقه را در هر دو الیه چرخ کنید 
وپس از باز کردن درز آن را اتو کنید. شکل )4-86(

 دو الیه یوک را رو به روي یکدیگر قرار داده و یقه 
را مانند یقۀ آرشال بدوزید. شکل )4-87(

شکل  4-85 

شکل  4-86 

شکل  4-87 
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 الیي چسبي به ابعاد »2×2 سانتي متر« در محل زاویه 
داخلي یوک و باال تنه بچسبانید و آن را چرت بزنید. 

شکل )4-88(
به  جلو،  مرکزي  خط  از  را  تنه  باال  و  یوک  قطعۀ   
زاویه هاي  که  کنید  وصل  هم  به  سنجاق  با  گونه اي 
با هم منطبق شود. سپس آنها را کوک  هر دو قطعه 
زده و با چند بست زاویه ها را محکم کنید تا در موقع 

دوخت، گوشه ها جا بجا نشود.
 پس از اطمینان از دقیق بودن محل زاویه ها، آنها را 

بدوزید. شکل )4-89(

اتو  و  خوابانده  پایین  سمت  به  را  یوک  درزهاي   
کنید. شکل )4-90(

دوخته شده  درزهاي  به روي  را  یوک  زیري   الیه 
قرار داده و آن را پس دوزي کنید.

توجه:
زاویه دار،  درزهاي  دوخت  هنگام  در 
باید سوزن چرخ را در رأس زاویه داخل 
پارچه نگه دارید سپس پایۀ چرخ را باال 
برده و جهت دوخت زاویه را تغییر دهید.

شکل  4-88 

شکل  4-89 

شکل  4-90 
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2-5-4 - دوخت لبۀ آستین
 درزهاي زیر دست و دو الیه پاکتي آستین را به طور 
کنید.  اتو  سپس  و  کرده  باز  را  آن  دوخته  جداگانه 

شکل )4-91(
 دو الیۀ پاکتي آستین را از رو بر هم منطبق کرده و 

لبۀ خارجي پاکتي را بدوزید.

به رو  از چرت زدن،  پاکتي را پس  انتهاي شکاف   
برگردانید و آن را اتو کنید. شکل )4-92(

 درز زیر آستین را دوخته و آن را اتو کنید.

منطبق  آستین  برلبۀ  گونه اي  به  را  پاکتي  رویي  لبۀ   
کنید تا درز زیر دست روي هم قرار گیرد. سپس آن 

را کوک زده و چرخ کنید.
 درز را به طرف پاکتي خوابانده و اتو کنید.

 الیه زیر پاکتي را روي درز تا زده و آن را پس دوزي 
کنید.  شکل )4-93(

 آستین را به باال تنه وصل کنید.

شکل  4-91 

شکل  4-92 

شکل  4-93 

چرت بزنید

روی پارچه
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3-5-4 - دوخت شلوار
اندازۀ  به  و  زده  تا  زیر  از  را  شلوار  جلو  پیلي هاي   
»5 سانتي متر« آن را بدوزید سپس پیلي ها را از پشت 
پارچه به سمت خط مرکزي جلو بخوابانید و آن را اتو 

کنید. شکل )4-94(

1-3-5-4 - دوخت جیب شلوار 
جیب  کیسه  روي  را  جیب  دهانۀ  سجاف  ابتدا    
دیگر  لبۀ  و  داده  قرار   )12 شماره  )قطعه  کوچکتر 

سجاف را به کیسه جیب زیگزاگ بزنید. 
شکل )4-95(

 کیسه سجاف شده جیب را روي دهانه جیب شلوار 
گذاشته به  طوري که روي شلوار و روي کیسه جیب 

بر هم منطبق شود.
درزهاي دهانه جیب را بدوزید. شکل )4-96(

شکل  4-94 

شکل  4-95 

شکل  4-96 
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 کیسه جیب را به داخل برگردانید و اتو کنید. )دهانه 
جیب را مي توان رو دوزي کرد.( شکل )4-97(

بزرگتر  جیب  کیسه  روي  بر  را  جیب  دهانه  قطعۀ   
جیب  کیسه  به  را  قطعه  داخلي  لبۀ  و  کرده  منطبق 

زیگزاگ بزنید. شکل )4-98(

 حال کیسه آماده شده را روي خط پهلو قرار داده و 
آن را با خط راهنما منطبق کرده در ناحیه کمر و پهلو 

کوک بزنید. شکل )4-99(

شکل  4-97 

شکل  4-98 

شکل  4-99 
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و  داده  قرار  هم  روي  را  جیب  کیسه  دو  انتها،  در   
کنید.  پاک دوزي  و  بدوزید  هم  به  را  آنها  اطراف 

شکل )4-100(

2-3-5-4 - دوخت زیپ شلوار مردانه 
 درز  فاق جلو را تا انتهاي مکان زیپ بدوزید. ) ابتدا 

و انتهاي دوخت را چند بست محکم بزنید(.

 درز را با اتو باز کرده و انتهاي شکاف زیپ را چرت 
بزنید. شکل )4-101(

 سجاف زیپ را رو در روي محل شکاف زیپ قرار 
داده و آن را بدوزید. )شکل4-102(

شکل  4-100 

شکل  4-101 

شکل  4-102 
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  نقاب زیپ را از روي پارچه تا بزنید و لبۀ باز آن را 
پاک دوزي کنید.

 حال زیپ را روي نقاب، طوري کوک بزنید که دو 
الي بستۀ نقاب به سمت چپ باشد. شکل )4-103(

 از درز لبۀ سمت چپ شکاف »0/5 سانتي متر« کم 
کرده و بقیۀ درز را به داخل تا کرده واتو کنید. شکل 

)4-104(
 نقاب آماده را زیر محل اتو شدۀ درز به گونه اي قرار 
دهید تا دندانه هاي زیپ دقیقاً کنار خط تا شده قرار 
گیرد. سپس با پایۀ مخصوص کناره زیپ راروي لبه 

چرخ کنید. شکل )4-105(
 لبۀ دیگر زیپ را از داخل فقط به سجاف بدوزید و 

روي آن را چرخ کاري کنید. شکل )4-106(
قبل  سال  روش  به  را  شلوار  دوخت  بعدي  مراحل   

تکمیل کنید. 

شکل  4-103 

شکل  4-104 

شکل  4-105  شکل  4-106 
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          مدل شماره شش

تصویر 4-56 
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4

3

         6-4 - مدل شماره شش

قطعات الگو
1-جلوي پیراهن 

2-پشت پیراهن
4 و3- قطعۀ تزییني جلو و پشت »2 بار برش شود«

5- سجاف پشت
6- آستین

پارچه مورد نیاز
پارچه با طول »225 سانتي متر«

و عرض »150 سانتي متر«
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1-6-4 - مراحل دوخت مدل شماره شش 
 پس از انجام اقدامات اولیه  پنس ها و درزهاي پهلو 

را دوخته و اتو کنید.
 درزهاي پهلوي قطعه تزییني را طوري کنار هم  قرار 
دهید که قطعۀ الیی دار و بدون الیی جلو و پشت به 

هم دوخته شود.
 درزها را باز کرده و اتو کنید. شکل )4-107(

 رویه قطعه تزیینی و سجاف را بر هم منطبق کرده و 
لبۀ خارجی آن را بدوزید. پس از کم کردن و کلیپ 
زدن، درز آن را اتو و به رو برگردانید سپس آن را اتو 

کنید. شکل )4-108(

شکل  4-107 

شکل  4-108 
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موازنه  نقاط  به  توجه  با  را  پیراهن  تزییني  قطعه   
قسمت  تا  کنید  منطبق  پیراهن  روي  بر  به گونه اي 
لباس  رویۀ  به  الیي  بدون  قسمت  و  زیر  به  الیي دار 

وصل شود.
 جادرز منحنی سجاف تزیینی را کلیپ بزنید سپس 

درز را به طرف قطعۀ تزیینی خوابانده و اتو کنید.
 الیۀ دیگر قطعۀ تزییني را به داخل تا زده و آن را 

بدوزید. شکل )4-109(

بدوزید.  به حلقۀ گردن پشت  را  یقه   سجاف پشت 
درزهاي سر شانه را تواماً با درز سر شانه سجاف پشت 

شکل  109-4 بدوزید.
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2-6-4 - آستین الله اي
لبة آستین را با در نظر گرفتن جنس و ضخامت پارچه 

تو بگذارید.
 خط مرکزي دو قطعة آستین را از روي پارچه برهم 

منطبق کنید.
 توجه داشته باشید که چرخش الیة روي آستین به 

طرف جلوي آن باشد. 

 از موازنه جلو تا پشت را دو ردیف بخیه درشت زده 
وکمي خورد دهید. شکل )4-110(

 براي وصل آستین به باال تنه، موازنة زیر دست را به 
درز پهلو و موازنه هاي هالل آستین را به موازنه هاي 

حلقة باالتنه منطبق کنید. شکل )4-111(

 حلقه آستین را به طور کامل کوک زده و بدوزید. 
شکل )4-112(

 جا دکمه ها را در مکان تعیین شده بدوزید. 

شکل  4-110 

شکل  4-111 

شکل  4-112 

کاپ 
آستین الله ای
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          مدل شماره هفت

تصویر  4-57 
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         7-4 - مدل شماره هفت

قطعات الگو
4 و1- برش منحني جلو و پشت )2 بار برش بزنید(

5 و2- باال تنه جلو و پشت
3- آستین

7 و6- یقه شومیزیه
پارچه مورد نیاز 

پارچه با طول»250 سانتي متر« و
عرض »150 سانتي متر«

7

6
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مدل شماره هفت»7«
1-7-4 - مراحل دوخت مدل شماره هفت

و  جلو  رگالن  برش  اولیه،  اقدامات  انجام  از  پس    
باز  را  درز  سپس  دوخته،  را  آستین  و  تنه  باال  پشت 

کرده آن را اتو کنید. شکل )4-113(

شکل  4-113 

پشت باالتنه
پشت پارچه

آستین
ین

آست

جلو باال تنهپشت پارچه جلو باال تنه
روی پارچه
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 درزهاي سر شانه یوک و سجاف آن را دوخته، اتو 
کنید.

اتو  را  آن  و  زده  تا  داخل  به  را  لباس  سجاف جلوي 
کنید. شکل )4-114(

با دو  را  باالتنه جلو و پشت و آستین  منحنی  برش   
ردیف بخیۀ درشت بدوزید.

 سپس چین ها را هم اندازۀ یوک باالتنه کرده و آن 
را جمع کنید.

مخفي  برش  با  را  یوک  موازنه،  نقاط  به  توجه  با    
و  کرده  تنظیم  را  چین ها  سپس  کنید،  منطبق  باالتنه، 

بدوزید.                                                  
اتو  را  آن  وروي  خوابانده  باال  طرف  به  را  درزها   

کنید.
یوک  روی  را  یوک  سجاف  پارچۀ  روی  طرف    
منطبق کنید. سپس اضافه درز خط دکمه خور را  در 
جلوی یوک بدوزید. حال سجاف یوک را به داخل 

لباس برگردانید. شکل )4-115( 
منطبق  را  سجاف  و  یوک  گردن  حلقه  درزهای    
تا  داخل  به  را  یوک  منحنی  لبۀ  بزنید.  سنجاق  کرده 

کرده پس دوزی کنید. شکل )4-116(

شکل  4-115 

شکل  4-114 

جلوی پارچه
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شکل  4-116 

پشت پارچه
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انتهای برش رگالن جلو و پشت را در قسمت زیر   
لبۀ  از  را  پهلو  درز  سپس  کرده  منطبق  هم  بر  دست 

آستین تا لبۀ لباس به هم بدوزید.
 درز منحنی زیر دست را کلیپ بزنید.

اتو  و  باز کرده  را  آنها  ژانت گذاشته  را روی  درزها 
کنید.

 یقه شومیزیه را پس از دوخت به پیراهن وصل کنید. 
شکل )4-117(.

شکل  4-117 
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2-7-4 - دوخت كش در لبۀ آستین
 لبۀ آستین را بدوزید.

 از لبۀ آستین به اندازۀ »8-7 سانتي متر« به طرف باال 
عالمت زده و محل دوخت کش را مشخص کنید.

محل  طول  و  سانتي متر«   3-3/5« پهناي  به  نواري   
کش دوزي به اضافۀ »2 سانتي متر« آماده کنید.

 دو لبۀ طولي نوار را به اندازۀ »1سانتي متر« به داخل تا 
زده و اتو کنید. شکل )4-118(

ـــ 1 عرض نوار را روي خط راهنماي محل کش دوزي، 
2  

بدوزید.  آستین  به  را  نوار  طرف  دو  و  کرده  منطبق 
شکل )4-119(

 کش را از میان لیفه عبور داده و دو سر آن را به هم 
وصل کنید. شکل )4-120(

محل  در  را  دکمه ها  جا  و  تو گذاشته  را  لباس  لبۀ   
مشخص شده بدوزید. سپس آن را اتو کنید.

 شکل  4-118 

شکل  4-119 

شکل  4-120 

آستین

باال تنه جلو
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شکل  4-121 

1-2-7-4 - دوخت مچ با مغزي 
 به جاي کش دوزي لبۀ آستین مي توان به وسیلۀ نوار 

اریب چین ها را جمع کرد. تصویر )4-58(

الگوي  لبۀ  دور  طول  به  پارچه  اریب  از  نواري   
اضافۀ                         به  چین  اندازۀ  گرفتن  نظر  در  بدون  آستین 

»30 سانتي متر« و عرض »4 سانتي متر«، برش بزنید.

 نوار را به شکل نوار اریب آماده کنید.

لبۀ  از  را  زیر دست  درز  سانتي متر«   4-5« اندازۀ  به   
آستین باز بگذارید.

 لبۀ آستین را چین کش کنید.

 وسط طولي نوار را مشخص کرده و روي لبۀ آستین 
در خط مرکزي آن قرار داده به طوري که پارچه رو 
لبه  نوار در دو سر  قرار گیرد. و اضافه  در روي هم  
آستین به یک اندازه باشد. حال نوار را به لبۀ آستین 

کوک زده چرخ کنید. شکل )4-121(

تصویر  4-58 

 این اندازه جهت پاپیون و گره مغزی لبۀ آستین می باشد.
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از  را  نوار  اضافه  لبۀ  دو  و  زده  تا  از عرض  را  نوار   
داخل به هم بدوزید. شکل )4-122(

مطابق  نوار  اضافی  قسمت  برگردانیدن  رو  به  برای   
شکل، نوار را به رو برگردانید. شکل )4-123(

 لبۀ دیگر نوار را به روی درز تو گذاشته و پس دوزی 
کنید.

شکل  4-122 

شکل  4-123 
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          مدل شماره هشت

تصویر 4-59 
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         8-4- مدل شماره هشت

قطعات الگو
4 و 1- آستین جلو و پشت

6 و 5 و 3 و 2-برش های عمودی جلو و پشت
8 و 7- زیر و روی یقه

9- سجاف
10- سجاف مخفی

11- کیسه جیب )2 بار برش زده شود(

پارچه مورد نیاز
پارچه با طول 280 سانتی متر

و عرض 150 سانتی متر
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مدل شماره 8
1-8-4 - مراحل دوخت مدل شماره هشت

 پس از انجام اقدامات اولیه برش های عمودی جلو را 
دوخته و محل شکاف را باز بگذارید.

 پس از باز کردن درزها آن را اتو کنید و دهانۀ کیسه 
جیب را به دو طرف جا درز شکاف جیب قرار داده و 

آن را بدوزید. شکل )4-124(

 اضافه درز باال و پایین کیسه جیب را چرت بزنید. 
شکل )4-125(

از  پس  و  کرده  منطبق  هم  بر  را  جیب  کیسه های   
سنجاق کردن به هم بدوزید و لبۀ درز را پاک دوزی 
کنید. در انتها کیسه های جیب را به سمت جلوی لباس 

خوابانده اتو کنید. شکل )4-126(

توجه:
کمی  را  جیب  کیسه های  است  بهتر 
تا  بدوزید  دوخت  خط  از  عقب تر 

هنگام پوشیدن درز دیده نشود.

شکل  4-124 

شکل  4-125 

شکل  4-126 

پشت

چرت بزنید

جلو
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 برش عمودی پشت را بدوزید.
نقاط  به  توجه  با  را  پشت  و  جلو  رگالن  برش های   
موازنه بدوزید و پس از چرت زدن آنها را اتو کنید. 

شکل )4-127(
 درز روی دست آستین رگالن را دوخته و پس از باز 

کردن اتو کنید.
 یقه شکاری را آماده کرده و آن را به باالتنه وصل 

کنید. شکل )4-128(

2-8-4 - سجاف مخفی جدا
پاک دوزی  را  آن  و  زده  تا  رو  از  را  مخفی  سجاف 

کنید. شکل )4-129(

تصویر 4-127 

تصویر 129-4 تصویر 4-128 

پشت آستین
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 جا دکمه ها را در محل تعیین شده بر روی سجاف 
مخفی بدوزید. شکل )4-130(

زیر  به  طوری  شکل  مطابق  را  مخفی  سجاف   
مخفی  سجاف  لبۀ  که  کنید  سنجاق  راست  سجاف 
»0/5سانتی متر« عقب تر از لبۀ تای سجاف قرار گیرد.  

شکل )4-131(
لبۀ  از  لباس  پایان مطابق شکل در قسمت روی   در 
بزنید  تزیینی  متر« بخیه  به فاصلۀ »4-3 سانتی  سجاف 
بهتر است باال و پایین سجاف مخفی به شکل منحنی 

دوخته شود. شکل )4-132(
 درز زیر دست را با پهلوها یکسره بدوزید سپس آن 

را چرت زده و اتو کنید.
 لبۀ آستین و لباس را تودوزی کرده و اتو کنید.

شکل  4-130 

شکل  4-131  شکل  4-132 
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          مدل شماره نه

تصویر 4-60 
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          9-4- مدل شماره نه

قطعات الگو
10 و 5 و 1- برش های عمودی جلو

4 و 3- برش عمودی پشت
2- آستین

7 و 6- زیر ورویه یقه
9 و 8- سجاف جلو و پشت

11- دهانۀ جیب
12- کیسه جیب

پارچه مورد نیاز
پارچه با طول 230 سانتی متر

عرض 150 سانتی متر

6

8

8

11

9
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1-9-4 - مراحل دوخت مدل شماره نه
برای  پارچه  روی  عالمت گذاری  و  برش  از  پس   
ـــ 1 دهانۀ جیب الیی 

سجاف جلو و پشت، و زیر یقه و  2
بچسبانید.

و کاپ  حلقه  و  حلقه گردن  یقه،  جز  به  درزها  تمام 
آستین را پاک دوزی کنید.

یک طرفه  فیلتابی  جیب  دوخت   - 4-9-2
)روش اول(

 دهانۀ جیب را از روی پارچه تا کنید. شکل )4-133(

 سمت بدون الیی دهانه جیب را مطابق شکل به روی 
قطعه پایینی برش عمودی جلو، منطبق کرده و آن را  

کوک کنید. شکل )4-134(

 کیسه جیب را روی دهانۀ جیب قرار داده و آن را 
بدوزید. شکل )4-135 (

شکل  4-133 

شکل  4-134 

شکل  4-135 
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جیب  دهانۀ  تا  برگردانید  داخل  به  را  جیب  کیسه   
در امتداد قطعۀ پایینی قرار گرفته و آن را با اتو پرس 

کنید. شکل )4-136 ( 
قطعۀ  روی  گونه ای  به  را  پایینی  شدۀ  آماده  قطعۀ   
باالیی )شماره 5( قرار دهید که خط دهانۀ جیب روی 

خط راهنما منطبق شود.
پایینی آنها را  به هم، درز  تنظیم دو کیسه  از    پس 

بدوزید.
  کناره های کیسه جیب را به خط پهلو و خط برش 

وصل کنید. شکل )4-137 (

توجه:
داخل  فیلتابی  جیب  طرف  دو  چنا نچه 
درز نباشد باید از یک دهانه جیب و 2 
عدد کیسه جیب استفاده کرد که یکی 
دیگری  از  بلندتر  سانتی متر«   2« آنها  از 

باشد. شکل )4-138(

شکل  4-136 

شکل  4-137 

شکل  4-138 
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دوخت جیب فیلتابی یک طرفه )روش دوم(
 مکان جیب را مشخص کرده و کوک راهنما بزنید.

 برای جلوگیری از تغییر شکل دهانۀ جیب الزم است 
نواری از الیی چسب به اندازه »2 سانتی متر«  بزرگتر  از 
خط سجاف  از  هر دو طرف  و  پهنای  » 4 سانتی متر« تهیه 
کرده و آن را در قسمت پشت پارچه در محل شکاف 

جیب بچسبانید. شکل )4-139(

 دهانه جیب را از پشت پارچه مطابق شکل تا زده و 
دو طرف عرض آن را بدوزید. شکل )4-140(

 اضافه درزهای دهانه جیب را چیده و آن را به طرف 
رو برگردانید و بخیه تزیینی زده سپس آن را اتوکنید. 

شکل )4-141(

شکل  4-139 

شکل  4-140 

شکل  4-141 

چیده شود
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 دهانۀ جیب را از روی لباس بر خط پایینی راهنمای 
جیب قرار داده و کوک بزنید. شکل )4-142(

 کیسه کوچکتر را روی دهانۀ جیب قرار داده و به 
فاصلۀ »0/5 سانتی متر« از خط راهنما، کوک بزنید تا 
دهانۀ جیب، ما بین کیسه و لباس قرار گیرد. در هنگام 
طول  اندازه  از  بیش  که  کرد  دقت  باید  کردن  چرخ 

دهانۀ جیب چرخ نشود. شکل )4-143(

داده  قرار  راهنما  باالی خط  را،  بلندتر   کیسه جیب 
و به فاصلۀ »1 سانتی متر« از خط راهنما، کوک بزنید 
و طوری آن را بدوزید که طول دوخت از هر طرف 
به اندازۀ »0/75-0/5 سانتی متر« کمتر از خط دوخت 

پایینی باشد. شکل )4-144(

شکل  4-142 

شکل  4-143 

شکل  4-144 
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به  مانده  سانتی متر«   1/5« تا  را  جیب  شکاف  محل 
انتهای شکاف، قیچی کنید. سپس مطابق شکل مثلثی 
چرت  دوخت،  محل  تا  را  شکاف  گوشه های  شکل 

بزنید. شکل )4-145(

 کیسه های جیب را از محل شکاف به داخل برده و 
دهانۀ جیب را به طرف باال برگردانید.

دهانۀ جیب را از رو تنظیم کرده و سنجاق بزنید. 
شکل )4-146(

اثر  در  که  جیب  شکاف  شکل  مثلثی  گوشه های   
مطابق  و  بدهید  داخل  به  را  آمده  بوجود  زدن  چرت 

شکل آنها را به کیسه های جیب بدوزید. 
شکل )4-147(

شکل  4-145 

شکل 4-146 

شکل  4-147 
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از  پس  و  کرده  منطبق  هم  راروی  جیب  کیسه  دو   
دوخت، آن را پاک دوزی کنید. شکل )4-148(

 از روی کار پهلوهای دهانۀ جیب را با یک ردیف 
چرخ کاری نزدیک به لبه بدوزید و گوشه های باالی 
اریب  شکل  به  کاری  چرخ  ادامه  در  را  جیب  دهانه 
تا گوشۀ خط چرخ کاری، بدوزید و نخ را در همان 

محل محکم کنید. شکل )4-149 (

1-2-9-4 - دوخت جیب فیلتابی دو طرفه
 بعد از مشخص کردن محل جیب و چسباندن الیی 
روی  به  راهنما  کوک  با  را  خطوط  پارچه  پشت  به 

پارچه منتقل کنید. شکل )4-150 (

شکل  4-148 

شکل  4-149 

شکل  4-150  تصویر  4-61 
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به طول »4 سانتی متر«  لباس  از پارچۀ رویه  نوار   دو 
بلندتر از دهانۀ جیب و عرض »4 سانتی متر« برش بزنید.

بلندی  و  نوارجیب  طول  به  جیب  دوکیسه   
»15-10سانتی متر« برش بزنید )کیسه روی جیب را  

»2 سانتی متر« کوتاه تر از کیسه زیری ببرید.(
به  تا کرده  از عرض  را  الیی چسبانده و  نوار  ـــ 1 

2   
طوری که پشت پارچه رو به روی هم قرار گیرد سپس 

آن را اتو کنید.
ـــ 1 طول نوار آماده شده رسم کنید. شکل 

 خطی از  2
)4-151(

دهید  قرار  به گونه ای  چاک  طرف  دو  در  را  نوار   
راهنما  به خط کوک  نوار  که خطوط مشخص شده 
به سمت  نوارها  باز  دو الی  کنید  دقت  دوخته شود. 

خط میانی شکاف جیب باشد. شکل )4-152(

توجه:
دوخت  بودن  صحیح  از  کنترل  برای 
دقت کنید دو خط چرخ شده نوارها 
کاماًل موازی و مساوی یکدیگر باشند.

شکل  4-151 

شکل  4-152 

کیسۀ جیب های تزیینی دارای عمق کمتر و جیب های 
کاربردی عمق بیشتری دارد.

الیی

الیی
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 خط میانی دهانۀ جیب را از سمت پشت به گونه ای 
 1-1/5« اندازه  به  خط  طرفین  از  که  کنید  قیچی 
سانتی متر« مانده به انتهای خط به صورت اریب قیچی 

شود.
 لبۀ فیلتابی جیب را به داخل برگردانید. 

شکل )4-153(

 از سمت روی کار دو لبۀ فیلتابی را مرتب کرده و 
دو لبه را به طور موقت زیگزاگ بزنید تا لبه ها ثابت 

ومساوی شوند. شکل )4-154(

فیلتابی  نوار  به  شکاف  انتهای  در  را  مثلث  قاعده    
بدوزید. شکل )4-155(

شکل  4-153 

شکل  4-154 

شکل  4-155 
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پایین  فیلتابی  درز  جا  به  را  کوتاه تر  جیب  کیسه    
سنجاق بزنید.

 مطابق شکل جا درز را با کمی فاصله از درز قبلی 
بدوزید. شکل )4-156(

باال سنجاق  فیلتابی  به جا درز  بلندتر را   کیسه جیب 
بزنید و آن را چرخ کنید.

را  آن  سپس  بدوزید  یکدیگر  رابه  جیب ها  کیسه   
پاک دوزی کنید. شکل )4-157(

شکل  4-156 

شکل  4-157
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2-2-9-4 - دوخت جیب فیلتابی دو طرفه با 
در جیب

جیب  روش  مانند  جیب  مدل  این  دوخت  روش   
فیلتابی دو طرفه است.

انجام  جیب  لبه های  برگردان  مرحلۀ  تا  را  دوخت   
دهید.

 پس از برش و چسباندن الیی به یکی ازالیه های در 
جیب، لبه های خارجی آن را بدوزید.

 اضافه درز را کم کرده و درجیب را  به رو برگردانید 
و آن را اتو کنید. شکل )4-158(

از داخل شکاف جیب رد  را  آماده شده   در جیب 
باالیی  تکۀ  درز  جا  به  را  جیب  در  باز  درز  و  کرده 

فیلتابی بدوزید. شکل )4-159(
 در انتها کیسه های جیب را مانند جیب قبل بدوزید.

تصویر 4-62 

شکل  158-4 شکل  4-159 
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3-9-4 - دوخت برش ها و یقه
نقاط  به  با توجه  را   برش های عمودی جلو و پشت 
اتو  را  آن  درزها،  بازکردن  از  پس  و  دوخته  موازنه، 

کنید.
 سرشانه های جلو و پشت را پس از دوخت، به صورت 

باز  شده اتوکنید.
 دو الیۀ قطعۀ باالیی یقه را روبه روی هم قرار داده و 
لبۀ خارجی آن را بدوزید. سپس یقه را به رو برگردانید 

و آن را اتو کنید.
خط مرکزی پشت یقه و باال تنه را با هم منطبق کرده و 
هالل حلقه گردن و یقه را پس از دوخت، پاک دوزی 

کنید. شکل )4-160(

موازات  به  جلو  طرف  دو  در  را  یقه  باالیی  قطعۀ   
خط شکست قرار داده و آن را کوک بزنید. پس از 

کوک زدن، درزهای پهلو، لباس را پرو کنید.
را  آن  اتصال،  محل  با  یقه  بودن  منطبق  صورت  در 

بدوزید. شکل )4-161(

شکل  4-160 

شکل  4-161 
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4-9-4 - دوخت آستین
 درزهای پهلو را دوخته و آن را اتو کنید.

 درز زیر دست را دوخته و پس از باز کردن، آن را 
اتو کنید.

باالتنه  حلقۀ  به  را  آستین  موازنه،  نقاط  به  توجه  با   
وصل کرده و آن را بدوزید.

جنس  گرفتن  نظر  در  با  را  آستین  لبۀ  و  مانتو  لبۀ   
پارچه، تو دوزی کرده و آن را اتو کنید.

5-9-4 - مکان جا دكمه
نقطه  از  دکمه  قطر  ـــ 1 

به اندازه  2 را  اولین  جا دکمه   
شکست پایین می آییم و به صورت افقی می دوزیم.

مانتو در طرف چپ  ماندن سمت چپ  ثابت  برای   
مقابل نقطۀ شکست جا دکمه افقی دوخته می شود که 

به وسیلۀ دکمه مسطح در زیر لباس بسته می شود.
)مکان دوخت دکمه در زیر لباس هنگام پرو مشخص 

می شود( شکل )4-162(

6-9-4 - چاک پشت كت یا پایین دامن
 در لباس هایی که دمپای آن تنگ باشد برای حرکت 
استفاده  لباس  پهلوی  یا  پشت  در  چاک  از  بهتر، 

می کنیم.
این چاک در بعضی از مدل ها می تواند همراه با پیلی 

باشد. تصویر )4-63(

شکل  4-162 

تصویر 4-63 
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 درز را تا باالی چاک بدوزید.
لبۀ لباس را تو بگذارید، اضافه درز چاک را از خط لبه 

به داخل تا زده و اتو کنید.
 پایین چاک را به قسمت تو گذاشته شدۀ لبۀ لباس 
پس دوزی کنید. )می توانید به روش گوشه دوزی نیز 

عمل کنید(. شکل )4-163(

1-6-9-4 - چاک همراه باپیلی
به  محل چاک،  در  الگو  رسم  هنگام  مدل  این  در   

اندازۀ پیلی »8-6 سانتی متر« اضافه کنید.
 درز را تا باالی چاک بدوزید. شکل )4-164(

 پایین لباس را تو بگذارید.
 تای رو پیلی سمت چپ لباس را نصف کنید و آن 

را کوک زده و اتو کنید. شکل )4-165(

شکل  4-163 

شکل  4-164 

شکل  4-165 

محل چرت
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شکل  4-166 

امتداد خط  در  را  لباس  از روی  تای سمت راست   
دوخت کوک کرده و اتو کنید. شکل )4-166(

 چاک را در امتداد درز به روی هم منطبق کرده و 
سنجاق بزنید. شکل )4-167(

لباس  پایین  تو گذاشتۀ  لبۀ  به  را  چاک  پایین  لبۀ   
پس دوزی کرده و در انتها چاک را اتو کنید.

می توان  لباس  لبۀ  در  پیلی  افت  از  جلوگیری  برای 
باالی پیلی را بخیۀ تزیینی زد و یا با چند بست در زیر 

لباس پیلی را محکم نمود. شکل )4-168(

خط درز

خط شکاف

شکل  4-167 

شکل  4-168 
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پرسش پایان فصل تئوری
1- شکل روبرو بیانگر چه نوع دوختی است؟

2- طول بندینک برای دکمه، چگونه محاسبه می شود؟
3- بندینک پارچه ای را چگونه می توان به شکل منحنی حالت داد؟

4- چرا از اپل آستین در مدل روبرو استفاده می شود؟

5- خوابیدن پیلی لبۀ آستین در مدل شماره 4 به کدام سمت می باشد؟
6- علت چسباندن الیی چسب قطعه به زاویه های داخلی برش ها را بنویسید.

7- جنس پارچه هر یک از قطعات جیب شلوار را بیان کنید.
8- تفاوت نقاب و سجاف زیپ در طرف چپ و راست شلوار چیست؟

9- چرا کیسۀ جیب مخفی را کمی عقب تر از اضافه درز، می دوزند؟
10- چرا جا دکمه های سجاف مخفی قبل از وصل به لباس دوخته می شوند؟

11- برای جلوگیری از کش آمدن دهانۀ جیب فیلتابی چه باید کرد؟
12- کیسۀ باال و پایین جیب فیلتابی با چه فاصله ای از خط راهنما دوخته 

می شود؟
دوخته  راهنما  خط  قسمت  کدام  در  فیلتابی  بزرگ تر  جیب  13-کیسۀ 

می شود؟
14- در شکل روبه رو چرا سر تا سر لبۀ کت سجاف جدا دوخته می شود؟
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