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مقدمه
کلمۀ لباس در فارسی ،واژه های پوشش ،تن پوش و پوشاک را تداعی می کند .لباس برای پوشاندن شکل اصلی بدن
و تغییر شکل آن به نحوی زیبا به کار می رود؛ یعنی لباس برای پوشاندن تن و نمایاندن آن برای هر طبقه ای قابل
فهم است .منشأ اصلی پیدایش لباس ،محفوظ ماندن (از سرما ،گرما ،عوامل طبیعی) ،عفت ،پرهیزکاری ،زیبایی و
وقار است.به عبارت دیگر « لباس هر انسان نشانۀ شخصیت وجودی اوست» .انسان تا زمانی که به ارزش ها و بینش ها
معتقد و دلبسته باشد ،لباسی متناسب با آنها به تن خواهد کرد .قبل از گسترش فرهنگ غرب ،صرف نظر از اختالفات
ظاهری و لباس های اقوام مختلف بشر ،وجه مشترک همۀ لباس ها خاصیت پوشیدگی آنها بود .در جامعه ای که
ارزش های واالی معنوی و انسانی ،بی اعتبار باشد و شخصیت و عالم درون انسان بر پایۀ توجه و اظهارنظر دیگران
تعین ایجاد کنند.
شکل بگیرد ،افراد سعی می کنند با هر وسیله ای از جمله لباس برای خود تشخص و ّ
در الگوسازی ،چون سایر فنون و هنرها ،تخصص زمانی حاصل خواهد شد که شخص خود در پی آموختن باشد،
پدیده های جدید را بیابد و با نکته سنجی و دقت ،تکنیک کار را دریابد.
پوشش به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای بشر همواره مورد توجه بوده است و انسان ها به دلیل تغییرات آب و
هوایی ،دین ،اصول زیبایی شناختی ،وقار ،شخصیت و ...همواره درصدد ایجاد تنوع در نوع پوشاک خود بوده اند .به
مرور زمان به دنبال زیباتر کردن لباس ها رفته و برای این هم روش های گوناگونی از قبیل الگوسازی روی تن و یا
مانکن های چوبی را خلق کردند و در ادامه این امر الگوهای مسطح ابداع گردید .امروزه روش های گوناگونی برای
الگوسازی توسط شرکت های تولید کننده و لباس ابداع شده است که به این روش ها متد گفته می شود .برخی از این
متدها عبارت اند از :گرداوین ،متریک ،مولر و. ...
الگوهای ارائه شده در این کتاب براساس روش متریک است.
هدف از تألیف این کتاب ارائۀ روش صحیح الگوسازی براساس استاندارد نازک دوزی زنانه (درجۀ )2وزارت کار و امور
اجتماعی است و عبارت اند از :متدهای اندازه گیری اندام ،الگوهای اساس دامن ،شلوار ،باالتنه ،آستین و رفع عیوب
آنان ،مدل سازی دامن ،شلوار ،پنس های باالتنه ،انواع یقه ،انواع آستین ،انواع مدل سازی و انواع دوخت های لباس.
این مجموعه بستری است تا هنرجویان با آموزش الگوسازی ،تجربیات خود را به عرصۀ ظهور برسانند.
مؤلف

سخنی با هنرآموزان محترم
خیاطی هنری است که در تولید ناخالص ملی هر کشور نقش دارد و همانند رشته های دیگر در حال تکامل است.
نیاز بشر و جامعه ایجاب می کند تعداد زیادی از نیروهای فعال ،وقت و توان خویش را در فراگیری صحیح و گسترش
این حوزه های تخصصی و تکنیکی صرف کنند .مجموعۀ حاضر برای برطرف کردن احتیاج جامعه ،احیای هنر خیاطی
خودکفایی اقتصادی ارائه شده است.
این مجموعه با توجه به اهداف و ویژگی های آموزش در شاخۀ کار و دانش و براساس برنامهریزی درسی تدوین شده است.
الزم است قبل از شروع آموزش ،هنرآموزان محترم به نکات ذیل دقت کنید:
این کتاب براساس استاندارد مهارتی «نازک دوزی زنانه درجۀ  »2تهیه شده است و باید در یک سال تحصیلی استفاده
شود.
محتوای این کتاب شامل الگوهای اساس دامن ،باالتنه ،آستین و شلوار است که با توجه به فرماندامی تنظیم شدهاند،
طول و عرض پنسهای جلو و پشت الگو ،آزادی و اضافات لباس با توجه به فرم اندامها ثابت نخواهد بود و تغییر می کند.
مربیان محترم ،با توجه به اینکه ارائۀ مطالب تئوری در زمینۀ الگو و دوخت (که بنیادی عملی دارد) ،پیش طرح
مسئلۀ غیرضروری است ،باید قبل از طرح مباحث ،با تجربۀ عملی مناسب ،ذهن هنرجویان را با موضوع موردنظر
درگیر کنید ،سپس مطالب مورد نیاز و روش های مناسب را ارائه دهید.
برای تمرینات عملی بیشتر یا پیشرفته تر می توانید از طرح ها و مدل های متناسب با عالیق و توان عملی هنرجویان
استفاده کنید.
مربیان عزیز ،در هنگام تدریس مراحل عملی را تکرار کنید و پیش از اینکه هر مرحلۀ کار را انجام دهید کلیت آن را
برای هنرجویان معلوم کنید .برای انتقال مطالب الزم است مث ً
ال در گفتار ،تلفظ واژه ها و اصطالحات روشن باشد و
الگوهای ترسیم شده به وسیلۀ خط کش های مخصوص و با اندازه های سانتی متری کشیده شوند .استفاده از اشل ها
در ترسیم الگو و دوخت آنها غیرقانونی است.
برای اینکه روی مطالب مهم تر تأکید شود ،با استفاده از رنگ ها و بزرگ نویسی و برجسته کردن کلمات و در گفتار با
تأکید بر برخی کلمات این کار را انجام دهید .بدیهی است برای حصول نتیجه ای بهتر باید از راهنمایی های صحیح
و شیوه های درست کمک بگیرید ،آن گاه با پیگیری و کسب تجربیات شخصی بر میدان پیشبرد کار بیفزایید.

سخنی با هنرجویان عزیز
در تهیه و ارائۀ بسیاری از نمودهای هنری نیاز به ابزار کار محسوس است ،حال آنکه در مورد هنر ظریف خیاطی،
انگشتان دست هنرمند ایفاگر نقش هایی پرثمر است.
برای نیل به هدف غایی ،هیچ معلم و استادی تواناتر از تجربۀ شخصی نیست .از دوختن و بریدن و دوباره دوختن و
دوباره بریدن نهراسید و به تصور بروز اشتباه از مستقل کار کردن بیم نداشته باشید؛ به شرط آنکه هر سهو و اشتباه
را همواره به خاطر بسپارید و بار دیگر ،آن را تکرار نکنید.
به خاطر داشته باشید که کسب مهارت در تهیۀ الگو و دوخت لباس تنها با «پر» کاری میسر است .به هر لباسی که
دوخته می شود ،با چشمی باز و نگاهی موشکافانه بنگرید ،زیرا الگو و دوخت لباس ها از یکدیگر مجزا نیستند ،در هر
سطح از دوخت از زاویۀ کنجکاوی به پوشاک نگاه کنید ،زیرا بسیاری از مطالب را انسان با نگاه دقیق نیز می تواند
فراگیرد و باالخره ،سعی کنید هر روز نکته ای تازه از تکنیک مورد عالقۀ خود بیاموزید ،باشد که روزی خود ،مربّی
دیگران شوید.
به هنرجویان عزیز توصیه می شود اگر قصد یادگیری این مهارت را دارند ،مدل ها ،برش ها ،دوخت ها و ...را روی
پارچه های ارزان قیمت (به اصطالح پارچه های مخصوص تهیۀ پاترون) بدوزند تا به تمام نکات کوچک و ریز آن آگاه
شوند ،زیرا اثر هنری وقتی با ارزش تلقی می شود که نکات کوچک در آن رعایت شده باشد.
مطالب و مراحل اجرای هر درس را با دقت و هوشیاری کامل مطالعه فرمایید .چنانچه در یادگیری مطالب با مشکلی
مواجه شدید ،بار دیگر با حوصلۀ بیشتر ،مطالب را مطالعه کنید.

شایستگی 1

شناخت ویژگی اندام و تأثیر بصری رنگ و خطوط در لباس

1

استاندارد عملکرد واحد شایستگی
شناخت ویژگی های اندام و تأثیر بصری رنگ و خطوط در لباس با رنگ آمیزی و اجرای خطوط به وسیلۀ
مداد  رنگی و کوالژ بر روی طرح های لباس و اندام های مختلف ،ارائه شده در مدت  30دقیقه برای هر طرح،
با توجه به تأثیرات بصری رنگ و خطوط در لباس متناسب با ویژگی های اندام شخص.

2

شایستگی  :1شناخت ویژگی اندام و...

اندام استاندارد
انتخاب لباس برای این اندام بسیار راحت است ،زیرا تناسبات طولی و عرضی اندام متناسب است ،اگر
قسمت های باالتنه ،باسن و طول پاها متناسب باشد ،محل اتصال بین پاها درست در یك دوم بلندی قد قرار
میگیرد .در اندام متعادل ،فاصلۀ كمر تا زیربغل و فاصلۀ كمر تا اتصال دو پا به یك اندازه است .اگر كمر باالتر
از خط اصلی آن باشد ،باالتنه كوتاه و برعكس ،كمر پایین تر از خط اصلی باالتنه بلند است .زانوها وسط فاصلۀ
پایۀ پا تا خط ران قرار دارند( .شكل ١ـ )١

عرض شانه با دور باسن برابر است.
آرنج در وسط دست قرار دارد
وقتی كه دست در پهلو آویخته
است آرنج با كمر در یك خط
قرار میگیرد.

نوك سینه حدودا ً 7ـ     5سانتی متر از زیر بغل
پایین تر است.

زیربغل

كمر به فاصلۀ مساوی از زیر بغل تا محل اتصال
بین دو پا قرار دارد.
دور باسن كمی از دور سینه بزرگتر است.
قد آستین تقریب ًا برابر قد باالتنه به اضافۀ
بلندی باسن است.

زانو نصف فاصله پا تا زمین است.

پایۀ پا
شکل 1ـ ١

3

شناسایی اندام های مختلف
یك خیاط ماهر و آموزش دیده باید بتواند فرم های اندامی را تشخیص دهد .ممكن است اندازه گیری اندام ها
یكسان 1باشد ،ولی فرم اندام ها یكسان نیست ،بنابراین هر فردی با توجه به مشخصات اندامی خود ،به الگوی
مخصوصی نیاز دارد كه در آن ویژگی های اندامی فرد مدنظر قرار می گیرد .در این صفحه ،با طول قد و در
صفحات بعدی ،با فرم های مختلف اندام آشنا می شوید( .شكل ٢ـ)1

شکل 2ـ ١

اندازه های استاندارد قد اندام به سه گروه تقسیم می شود:
 1قد زنانۀ كوتاه ( )woman petiteبا طول قد 160ـ   152سانتی متر
 2قد زنانۀ متوسط ( )woman mediumبا طول قد170ـ   160سانتی متر
 3قد زنانۀ بلند )woman tall( 2با طول قد 178ـ   170سانتی متر (شكل 2ـ .)1
1ـبرخالف وزن بدن  ،تغییر در ابعاد جسمانی و طولی كه با آن به دنیا آمده اید ،امكان پذیر نیست ،تنها كار نحوۀ برخورد با ابعاد به خصوصی از
اندام و یادگیری این نكته است كه چه مدلی ،یا چه بلندی و چه برشی مناسب است.
2ـدر بیشتر دنیا ،فقط قدهای کوتاه و معمولی جهت اندازه گیری استفاده می شود.
4
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تقسیم بندی اندام

شکل 3ـ ١

اندام متناسب :در اندام متعادل،
فاصلۀ كمر تا خط سینه و
فاصلۀ كمر تا خط باسن به
یك اندازه است .دور باسن بین
   6ـ    5سانتیمتر بزرگتر از دور
1
سینه ،عرض شانهها و باسن
به یك اندازه و دور كمر حدودا ً
25ـ  24سانتیمتر كوچكتر از
باسن است.

باسن بزرگ :پهنای باسن از عرض
شانهها بیشتر است .دور باسن
بیشتر از  29سانتیمتر با كمر
اختالف دارد .دور باسن بیشتر از
اندازۀ استاندارد است .دامنهایی
كه در خط كمر آزاد و روی
باسن آزادترند ،كتهای بلند
كه تا زیر باسن میرسند و اپل
سرشانه مناسب این افراد است.

باسن و سینۀ بزرگ :پهنای
سرشانهها و باسن بیشتر از اندازۀ
استاندارد است .بهدلیل آنكه
پهلوی باسن گرد است در انتخاب
مدل باید خطوط باسن كمی آزاد
باشد .مدلهایی كه تأكید روی
كمر دارند باعث میشوند چاقتر
به نظر آیند .مدلهای دراپه و
برشهای چپ و راست از جنس
پارچههای نرم مناسب این افراد
است.

1ـاگر یك خط كش را از خط سینه تا پهلوی باسن نگه داریم ،خط كش دقیقاً موازی با خط مركزی جلو قرار می گیرد ،در غیر این صورت دور
سینه یا دور باسن بزرگ تر یا کوچک تر است.
5

شکل 4ـ ١

كمر پهن :پهنای شانهها و
برجستگی پهلوی باسن در یك
خط قرار دارد .اختالف دور كمر
و باسن كمتر از اندازۀ استاندارد
است .در اصطالح «گودی
كمر »1ندارند ،به همین دلیل
كت یا پیراهنهایی كه كمرشان
فرورفتگی دارند ،مناسب این
افراد است.

شانههای باریك :پهنای سرشانهها
خیلی كمتر از عرض باسن است.
دور سینه بیشتر از   6ـ   5سانتیمتر
با دور باسن اختالف دارد .پدهای
سرشانه و اپل ،آستینهای پفی،
خط یقۀ قایقی یا قایقی چاكدار
مناسب این افراد است.

شانههای پهن :شانههای این
افراد پهن ،صاف و دور سینه
بیشتر از اندازۀ استاندارد است.
آستین رگالن ،یقه هفت،
روسری گرهدار با دستۀ بلند
و گردنبندهای 2بلند جهت
شكستن خط افقی سرشانهها
مناسب این افراد است.

1ـبرآمدگی باسن بعضی از این افراد كمتر از اندازۀ استاندارد است.
2ـمنظور گردن بندهایی است كه تا نزدیك خط سینه یا پایین تر از آن قرار می گیرد .گردن بندهای به طوق گردن نزدیك مناسب نیست.
6
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شکل   5ـ ١

باالتنۀ كوتاه :فاصلۀ كمر تا
زیربغل و فاصلۀ كمر تا خط
باسن به یك اندازه نیست .كمر
باالتر از خط استاندارد كمر
است ،بههمین دلیل لباسهای
یك رنگ با خطوط مالیم و ممتد
پیشنهاد میشود .دامنهای با
برش اریب ،سهگوش ،چیندار
و حاشیهدوزی  شده مناسب این
افراد است.

باالتنۀ بلند :كمر 1پایینتر
از وسط خط باسن تا زیربغل
قرار دارد .بیشتر برشها باید
در قسمت باالتنه طراحی
شود .كت یا ژاكتهای كوتاه
تا باسن ،دامنهای سرزانو یا قد
مینی مناسبترند ،از دگمههای
تزئینی و كمربند ـ به شرطی كه
فرد دارای كمر ظریفی باشد   ـ
استفاده شود.

سرشانههای غیرقرینه :معموالً
سرشانههای دو طرف این افراد
با یكدیگر برابر نیست و شیب
یكطرف بیشتر از سمت دیگر
است .استفاده از پد و اپل جهت
برقراری تعادل بین دو سرشانه
پیشنهاد میشود .آستینهای
رگالن و سرخود مناسب این
افراد نیستند.

1ـکمر پایین تر از خط استاندارد کمر می باشد.
7

شکل    6ـ ١

اندام متناسب :در حالت
نیمرخ فرو رفتگی كمر و
برآمدگی باسن استاندارد
است .برآمدگی تیرۀپشت
و باسن تقریباً در یك
امتداد قرار میگیرد.
شكم دارای فرورفتگی
و برآمدگی قفسۀ سینه
درحد استاندارد بوده بدن
متمایل بهجلو یا عقب
نمیباشد.

پشت برآمده :قد باالتنۀ
پشت بلندتر از حد
استاندارد بوده ،گودی كمر
بیش از حد معمول است،
شكم دارای برآمدگی
و خط پهلو در دامن به
سمت جلو متمایل است،
خط تیرۀ پشت و باسن در
یك امتداد قرار نمیگیرد.

1ـ دیافراگم « ،»Diaphragmeدر فارسی به پردۀ دل نیز معروف است.
8

قفسۀ سینه برآمده :خط
سینه باالتر از حد معمول
میباشد ،در هنگام ترسیم
پنس سرشانه نیاز به
انحنای خارجی پنس
نیست ،جهت ترسیم
الگوی باالتنه مقدار پنس
سرشانه باید كمتر از اندازۀ
استاندارد سایز استفاده
شود.

اندام چاق :سینه پایینتر
از حد معمول است،
برآمدگی شكم و باسن
زیاد بوده در هنگام ترسیم
الگوی دامن طول پنس
جلو و پشت باید كم شود،
در قسمت دیافراگم 1پنس
زیر سینه نیاز به انحنای
خارجی پنس نیست.

شایستگی  :1شناخت ویژگی اندام و...

عالئم قراردادی فرم اندام
ساعت شنی :این اندام دارای گودی كمر مشخص ،بغل باسن كمی گرد و فرم سرشانه ها مالیم است ،پهنای
باسن و سینه مشخص بوده انحنای الزم را داراست .معموالً اختالف دور كمر و دور باسن « 25سانتی متر»
می باشد .نام های دیگر آن عبارت اند از :اندام ساعت شنی و اندام . x

مثلث :در باالتنۀ این اندام خط سینه و پهنای شانه كوچك تر و در قسمت پهلوهای باسن پهن تر است ،دور
باسن نسبت به دور كمر بزرگ تر ،و از جدول سایز بزرگ تر است ،در بعضی از موارد ران های بزرگی دارند،
نام های دیگر آن عبارت اند از :اندام مثلثی شكل ،اندام گالبی  شكل و اندام . A
مثلث معكوس :اندام این گروه به دو دسته تقسیم می شود:
 1اندام پسرانه یا ورزشكارانه ،خط شانه از خط باسن پهن تر است.
 2شانه های پهن و سینه های بزرگ تر از باسن ،پهلوی باسن صاف است ،نام های دیگر آن عبارت اند از :اندام
مثلث واژگون یا معكوس و اندام .V
چهارگوش :در نمای روبهرو ،پهنای شانه ،باسن
و كمر در یك خط قرار میگیرد ،اختالف بین
دور كمر و دور باسن كمتر از 15سانتیمتر است،
دستها هنگام كشیده شدن از گودی كمر بهروی
برجستگی بغل باسن ،گودی و قوس پهلو را احساس
نمی كند ،باسن در نیمرخ صاف است ،نامهای دیگر
آن عبارتاند از :اندام صاف ،جعبهای  شكل و اندام   . H
دایره :وزن این گروه زیاد و به نسبت طول ،عرض
اندام زیاد است ،تمام قسمتهای بدن ،بازوها ،پاها،
سینه ،كمر ،ران و باسن گرد است ،سرشانهها نرم،
گرد و فاصلۀ كمر تا سینه كم است ،نامهای دیگر آن
عبارتاند از :اندام گرد ،دایره و اندام .O
در ژورنال ها و مجالت لباس معموالً در كنار هر
مدل ،عالئم قراردادی فرم های اندام نیز گذاشته
می شود تا افراد راحت تر بتوانند مدل های متناسب
با اندام خود را انتخاب كنند.
شکل  7ـ ١
9

شناخت تأثیر بصری خطوط در لباس
خطوط یكی از مهم ترین و اساسی ترین ابزار طراحی لباس برای به دست آوردن مدل های متنوع و ایده آل
هستند .آنچه ما به عنوان طرح و مدل لباس مشاهده می كنیم ،در واقع مجموعه ای است از خطوط ،انواع
برش ها ،طرح ها و مدل ها ،یقه ها ،آستین ها ،پنس ها و لبه های دامن .ویژگی ها و حاالت خطوط و نیروی
آنها ،اندام ها را به گونه ای دیگر نمایان می سازند ،در طراحی لباس ،خطوط به دو دستۀ «خطوط مستقیم» و
«خطوط منحنی» تقسیم می شوند ،ولی در عمل تنوع بسیاری دارند.

خطوط مستقیم
ال متفاوت جلوه می دهد ،ولی به طور كلی
نوع حركت و جهت «خطوط مستقیم» ،خواص ظاهری آنها را كام ً
این خطوط خشك و جدی هستند ،خطوط افقی ،عمودی و مایل ،زیرمجموعۀ خطوط مستقیم اند .این خطوط
می توانند به صورت ممتد ،شكسته یا زاویه دار تغییر شكل یابند.

شکل   8ـ ١
10
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شکل  9ـ ١

خطوط مستقیم عمودی :1خط
عمودی خطی ایستا است،
احساس ابهت یا شكوهمندی
ایجاد می كند و نشانۀ نیرومندی
قدرت و ثبات است .وقار و تناسب
موقرانهای به لباس میبخشد ،به
همین دلیل ،برای لباسهای
رسمی كاربرد بیشتری دارد ،به
دلیل هدایت حركت چشمها به
سمت باال و پایین اندام را بلند و
باریك نشان میدهد.

شکل 10ـ ١

شکل   11ـ ١

خطوط مستقیم افقی :2خطی
آرام و غیرفعال است .خط افقی
احساس آرامش و راحتی ایجاد
می كند ،بههمین دلیل در
لباسهای بچگانه و راحت منزل
ـ    خواب  ـ بیشترین كاربرد را دارد،
به دلیل حركت چشمها به سمت
كنارهها ،اندام را پهن و كوتاه
نشان میدهد ،در طراحی لباس
از خطوط افقی برای افزایش
عرض بدن استفاده میشود.

خطوط مستقیم مایل :خط مایل
خصوصیات هر دو خط عمودی
و افقی را دارد ،وقار ،آرامش و
در عینحال ،زیبایی و لطافت را
یكجا به وجود میآورد ،در طرح
لباس جلوۀ جوانی و شادابی به
شخص میدهد ،بهدلیل حركت
چشمها در جهت باال و پایین
اندام را باریك و بلند نشان
میدهد ،درجۀ شیب یك خط
مایل ،باعث میشود به خط
عمودی یا افقی نزدیك شود و
ویژگیهای آن خط را پیدا كند.

1ـدر طراحی لباس ممكن است به شكل دگمه های جلوی لباس ،برش ،نوارهای باریك ،خطوط چاپی ،پیلی ،كراوات یا طرح پارچه باشد.
2ـدر طراحی لباس ممكن است به شكل برش ،كمربند ،كمری ،تور ،نوار تزیینی یا طرح پارچه باشد.
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شکل   12ـ ١

خطوط مستقیم شکسته :از تركیب خطوط مستقیم
خط شكسته به وجود میآید .جزء خطوط تأكیدكننده
است و توجه را به آن نقطه جلب می كند ،بسیار
مهیج و تحریك كنندۀ اعصاب است و تا اندازهای
خصوصیات خط مایل را دارد ،با این تفاوت كه
تكرار آن در طرح لباس خسته كننده میشود ،خط
شكسته افراد را بلندتر و الغرتر از خطوط منحنی
نشان میدهد ،معموالً برای برشهای مابین كمر و
باسن یا برشهای باالتنه استفاده میشود.

12

شکل   13ـ ١

خطوط منحنی :این خط به لباس احساس آرامش
و موزونی میدهد و حسی از جنبش و تحرك را
القا می كند ،با توجه به تشابه خطوط طبیعی بدن
با این خط ،ظرافت و نرمی را نیز القا می كند و در
طرح لباس ،كاربرد زیادی دارد ،ولی باید در ترسیم
آن نهایت دقت را كرد ،زیرا اندامها را درشتتر و
چاقتر نشان میدهد ،همچنین قسمتی از اندام كه
در فضای داخلی انحنا قرار میگیرد ،بیشتر جلب
توجه می كند ،این خطوط در لباسهای بچگانه و
طرحهای میهمانی و شب بیشترین كاربرد را دارد.

شایستگی  :1شناخت ویژگی اندام و...

رنگ :1شاید هیچ چیز به اندازۀ رنگی كه برای لباس خود انتخاب می كنید ،نشان دهندۀ خصوصیات شما نباشد.
انتخاب رنگ مناسب می تواند به لذت بصری یك لباس بیفزاید و به شما كمك كند تا لباس های مناسبی تهیه
كنید .رنگ یكی از پیچیده ترین فاكتورها در طراحی لباس و خیاطی است .برای فهم و استفادۀ مناسب از رنگ
باید اصطالحات و اصول تركیب رنگ ها را دانست.

چرخ رنگ

2

اگر رنگ های رنگین كمان را به ترتیب در یك دایره قرار دهید چرخۀ رنگ خواهد بود .این دایره به شما كمك
می كند كه ببینید رنگ ها چگونه مكمل یا متضاد ،مجاور یا گرم و سرد هستند .متداول ترین چرخۀ رنگ حلقۀ
دوازده تایی است كه از سه رنگ اولیه ،سه رنگ ثانویه و شش رنگ ثالثه تشكیل شده است( .شكل   14ـ)1

زرد
زرد  نارنجی

سبز  زرد

رنگ

های

گرم

مج

اور

نارنجی

سبز

مل

آبی سبز

بنفش قرمز

بنفش

ی سرد

قرمز

آبی

رنگ ها

ابی

شع

ل ان

مکم

مجاور

نارنجی قرمز

مک

بنفش آبی

شکل ١٤ـ  ١
1ـرنگ ،کیفیتی است که به موجب آن ،اشیا نمودهای مختلفی را به چشم جلوه گر می سازد و برحسب آنکه چه نوری منعکس می کنند
دیده می شوند.
2ـمنظور از چرخ یا حلقۀ رنگ ،یك نمودار مدور از سطوح رنگین استاندارد است كه به عنوان معیار سنجش رنگ ها به كار می رود .با این
تعریف هر كس می تواند یك چرخ رنگ با تعداد رنگ های دلخواه برای استفاده خود بسازد .مث ً
ال چرخ رنگ بیست  و  پنج تایی كار زایدی
است ،به خاطر سپردن و مجسم كردن رنگ های ما بین آن مشكل خواهد بود ،به همین علت از چرخ رنگ دوازده تایی استفاده می شود.
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رنگ های گرم و سرد
هرگاه چرخ رنگ را در جهت عمودی دو قسمت كنید ،رنگ های مابین قرمز و زرد اصلی رنگ های گرم ،و
رنگ های مابین بنفش و سبز 1رنگ های سرد نامیده می شوند .رنگ ها حواس را تحریك می كنند .رنگ های
گرم گرمابخش ،رنگ آتش و خورشید ،رنگ های سرد ،آرامش بخش و نیرودهنده ،رنگ آسمان و رنگ آب دریا
است .اغلب رنگ های گرم كیفیت «پیش آیند» دارند و رنگ های سرد «پس روند» هستند( .2شكل 15ـ)1

شکل ١5ـ  ١
1ـدر چرخ رنگ ،بعضی از رنگ ها نسبی هستند ،یعنی از نظر درجۀ حرارت تحت تأثیر رنگ های مجاور خود هستند .برای مثال ،سبز زرد ،در
كنار رنگ زرد «گرم» و در كنار سبز خالص «سرد» است( .در اصطالح مقداری سرد و مقداری گرم هستند).
2ـطبق نظر یوهانس ایتن ،تضاد گرم و سرد با تضادهای دیگری همچون دور دست و نزدیك ،سبك و سنگین ،شفاف و كدر ،آرامش بخش
و محرك و غیرمتناظر است.
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انتخاب رنگ
در انتخاب رنگ لباس باید دقت نمود .هر رنگی تحت تأثیر رنگ های اطرافش در كل طرح و رنگ پوست شخص
و همچنین خصوصیات فیزیكی او قرار می گیرد .رنگ یك لباس وقتی مناسب است كه موجب درخشیدن
پوست صورت و موی سر بشود و همچنین خصوصیات فیزیكی فرد را بهبود بخشد ،در انتخاب رنگ برای
طراحی لباس هر فرد باید سه فاكتور اصلی درنظر گرفته شود :رنگ پوست و مو ،نوع اندام و سن و شخصیت.

شکل ١6ـ  ١

شکل ١7ـ  ١

رنگ پوست و مو :نمیتوان افراد
را بهطور مطلق در دو گروه سرد
(سفید و بور) و گرم (سبزۀ كامل)
قرار داد ،زیرا افراد دارای رنگ مو
و پوستهای متفاوتی هستند.
برای مثال ،رنگ آبی معموالً برای
گروه سفید و بور مناسب است؛
درصورتی كه برای افراد سفید
با پوست رنگپریده ،رنگهای
سرمهای مات و سبزهای آبی
رنگ مناسبتر از رنگ آبی روشن
است( .شكل 16ـ)١

نوع اندام :رنگهای روشن و
براق بیشتر از رنگهای تیره
جلب توجه می كنند ،بههمین
دلیل ،افرادی با اندام درشت باید
از رنگهای تیره و مات استفاده
كنند .در  صورتی كه بخواهیم در
رنگآمیزی یك لباس از فضاهای
مختلف با رنگهای روشن
استفاده كنیم ،چشم از یك نقطه
به نقطۀ دیگر میرود و باعث
میشود قد فرد كوتاهتر بهنظر
آید( .شكل 17ـ)١

شکل ١8ـ  ١

سن و شخصیت :رنگ های زنده
نظیر فیروزه ای ،پر   طاووسی،
بنفش تند ،زرد و ...برای افراد
مسن مناسب نیستند و نوعی
جوانی كاذب و نامطبوع ایجاد
می كنند ،رنگ بندی مناسب
آنان اغلب با خاكستری های
رنگی گرم ،همراه با تنوع تیره و
روشن است( .شكل 18ـ)١

ارتباط رنگ با افراد :برای بررسی كاربرد رنگ در لباس در ابتدا باید خصوصیات رنگی چهره را مشخص كنیم،
یعنی چهره گرم است یا سرد .برای اینكه گرمی و سردی رنگ چشم ،مو و پوست خود را معلوم كنید روبه روی
آینه بایستید و دو رنگ آبی و قرمز را به نوبت جلوی چهرۀ خود بگیرید .اگر با رنگ آبی بهتر جلوه كردید رنگ
سرد مناسب شماست و اگر با رنگ قرمز مطلوب تر بودید رنگ گرم مناسب تر است.
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فکر کنید و پاسخ دهید
 1اندازه طول تمام قد استاندارد در قد زنانه کوتاه  ......................تا  ......................سانتی متر است.
 2اندام   Vیا مثلث معکوس به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
 3نام دیگر اندام    Xکدام است؟
د) دایره
		
ج) ساعت شنی
		
ب) چهارگوش
		
الف) مثلث
 4سه ویژگی خطوط مستقیم « افقی» را نام ببرید.
 5درطراحی لباس ،خطوط به دو دسته کلی خطوط  ......................و  ......................تقسیم می شوند.
د) شکسته و منحنی
ج) مستقیم و شکسته
الف) مستقیم و مایل ب) منحنی و مستقیم
 6سه رنگ «پیش آیند» و «پس روند» را نام ببرید.
 7در جدول زیر ،كدام رنگ ها گرم و كدام سرد هستند ،مكمل آنان را مشخص كنید:
نام رنگ

گرم

زرد

*

سرد

نام رنگ مکمل
بنفش

آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
سبز

 8سه فاکتور اصلی در انتخاب رنگ لباس برای هر فرد را نام ببرید.

فعالیت عملی
 1فرم اندامی خود را با توجه به تقسیم بندی اندام مشخص نمایید.
 2نمونه پارچه هایی مناسب با رنگ پوست و نوع اندام و سن و شخصیت خود جمع آوری نمایید.
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برگه استاندارد ارزشیابی عملکرد شایستگی حرفه ای
واحد شایستگی حرفه ای:

استاندارد عملکرد:

شناخت ویژگی های اندام و تأثیر بصری شناخت ویژگی های اندام و تأثیر بصری رنگ و خطوط در لباس با رنگ آمیزی و اجرای
خطوط به وسیله مداد رنگی و کوالژ بر روی طرح های لباس و اندام های مختلف ارائه
رنگ و خطوط در لباس
شده در مدت  30دقیقه برای هر طرح ،با توجه به تأثیرات بصری رنگ و خطوط در لباس
متناسب با ویژگی اندام شخص
دانش:

شایستگی های غیرفنی

شایستگی های فنی

1

2
3

تأثیر بصری خطوط
عالئم قراردادی اندام
ویژگی های اندام

ابزارهای ارزشیابی شواهد قضاوت در مورد شایستگی

سؤال شفاهی و تشریحی از تأثیر بصری خطوط در لباس و تشخیص نوع اندام با ذکر
دلیل
سؤال کوتاه پاسخ که میزان اندازه های استاندارد قد هر یک از افراد با اندازه استاندارد
زنانه کوتاه ،متوسط و بلند چقدر است؟

مهارت:

نوع عملکرد شایستگی

نگرش:

رعایت اخالق حرفه ای :اهمیت دادن به تطبیق ویژگی های فردی و انتخاب مدل از طرف
افراد سفارش دهنده
صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو
صرفه جویی در زمان
انتخاب مدل مناسب لباس با توجه به موقعیت اجتماعی ،فرهنگی و سن

انتخاب رنگ مناسب و رنگ آمیزی
مشاهده و تکمیل لیست وارسی  (چک لیست) از:
طرح آماده ،با توجه به اندام ،سن و
انجام فرایند انتخاب رنگ و رنگآمیزی طرح و کوالژ بر روی طرحهای ارائه شده
رنگ پوست

ایمنی فردی:
توجهات زیست محیطی:

استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)
رعایت اصول ارگونومی هنگام کار
جمع آوری کاغذهای باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت

پیشنهاد :هنرآموز می تواند جهت ارزشیابی هنرجو ،طرح های لباس بدون رنگ و خطوط را در اختیار هنرجو قرار داده تا با
رنگ آمیزی ،کوالژ و اجرای خطوط ،شناخت الزم در جهت تأثیر بصری خطوط و رنگ در لباس را به دست آورد.
نتیجه :بر اساس عملکرد هنرجو و شواهد ناشی از کاربرد ابزارها در مورد شایستگی حرفه ای قضاوت در یکی از حاالت زیر
انجام می شود.
شایسته نیست 
شایسته است 
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شایستگی 2

الگوسازی دامن

19

استاندارد عملکرد واحد شایستگی
اندازه گیری اندام و مطابقت آن با جدول استاندارد و رسم الگوی انواع دامن به وسیلۀ مداد  HBو خط کش
بر روی کاغذ سفید طراحی با ابعاد  70 × 100در مدت  40دقیقه برای هر الگو.
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شناخت و کاربرد وسایل ترسیم الگو
جهت ترسیم الگو در خیاطی ،شناخت ابزار كار و كاربرد صحیح آنها اهمیت خاصی دارد ،ابزار خیاطی را از
بهترین نوع تهیه كنید؛ مخصوصاً در اندازه گیری صحیح به وسایل دقیق نیاز است( .شكل ١ـ)٢
 1متر :وسیله ای جهت اندازه گیری اندام ،پارچه و ترسیم الگو است ،جنس پالستیكی كه «تاشو» و دارای
گیرۀ فلزی است مناسب تر است ،طول آن « 150سانتی متر» است.
 2خط كش ساده و معمولی :این خط كش ها در جنس های فلزی ،چوبی و پالستیكی است ،خط كش هایی
كه دارای درجه بندی سانتی متر و اینچ هستند ،مناسب ترند ،خط كش فلزی مخصوص استفاده كاتر و
قیچی های رولتی هستند.
 3گونیا :جهت اندازه گیری طول و گونیا كردن زوایا و خطوط كوتاه تر استفاده می شود ،نوع بزرگ آن برای
رسم خطوط عمود بر هم و اندازه گیری فاصلۀ زمین تا قسمت های طولی اندام كاربرد دارد.
 4پیستوله :سه سایز مختلف كوچك ،متوسط و بزرگ دارد و جهت طراحی خطوط منحنی استفاده می شود.
 5خط كش منحنی مخصوص شلوار و دامن :جهت ترسیم انحنای پهلوی دامن ،شلوار و فاق شلوار استفاده
می شود.
 6كاغذ الگو :در سه جنس گراف با رنگ قهوهای كمرنگ ،سفید تحریری با گرم پایین (  60گرم به پایین) ،كاغذ
پوستی برای كپی الگوهای آماده ارائه میشود ،ابعاد كاغذ برش نباید كمتر از  50  ×  70سانتیمتر باشد.
 7رولت :جهت ردگذاری و انتقال طرح روی كاغذ یا
پارچه استفاده می شود.
 8قیچی :قیچی كاغذ ،مخصوص برش كاغذ است
و هرگز نباید از قیچی پارچه برای برش كاغذ
استفاده كرد.
 9مداد و پاك كن :مداد  HBمناسب است؛ هرگز از
مدادهای  B4و  ...  B6استفاده نكنید ،زیرا پررنگ
و چرب است و كاغذ را كثیف می كند.
 10سنجاق :انواع مختلف دارد؛ مهم ترین نوع آن براق،
بلند و نوك تیز است و خم نمی شود و در اثر فشار
و انعطاف زیاد می شكند.
 11چسب :چسب های مایع و نواری جهت وصل
قطعات مختلف الگوی كاغذ به یكدیگر استفاده
می شود.
 12درفش یا سوراخ كن :برای عالمت گذاری روی
كاغذ الگو استفاده می شود.
شکل ١ـ  2
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عالئم قراردادی ترسیم الگو
در ترسیم الگوها عالئم قراردادی وجود دارد كه ما را در شناخت صحیح تر الگو راهنمایی می كند ،هر خط یا
عالمت نشان دهندۀ روش خاصی در ترسیم الگو است ،این خطوط و نشانه ها قراردادی هستند.
خط ممتد :برای ترسیم خطوط اصلی الگو است( .خطوط پهلو ،لبۀ
دامن ،حلقۀ گردن ،آستین و)  ...
خط چین :برای ترسیم خطوط غیر اصلی الگو است( .خطوط
سینه ،كارور ،باسن و)  ...
خط بلند و كوتاه :برای ترسیم خطوط مركز الگو استفاده می شود.
(خطوط مركزی جلو ،پشت و)  ...
جهت راست

عالمت چیدن :حركت فلش نشان دهندۀ جهت چیدن است.

جهت چپ

راستای پارچه:

نشان دهندۀ راستای پارچه و دوالی باز است.
نشان دهندۀ راستای پارچه و دوالی بسته است.
عالمت چین :فاصلۀ بین دو ضربدر ،مكان چین روی الگو است.
ابتدا

عالمت حذف پنس :حذف پنس جهت گشادی یا چین است.

عالمت پیلی :عالمت ضربدر نشان پیلی و فلش جهت تای پیلی
است.
عالمت جادگمه :نشان محل دوخت جادگمه است.
عالمت دگمه :نشان محل دوخت دگمه است.
عالمت بستن پنس ها :جهت تای پنس و بستن است.
عالمت موازنه :مكان هایی كه در الگو به یكدیگر وصل می شود.
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عالمت گونیا:
عالمت و رنگ پنس بنفش:

عالمت  : Cmمخفف سانتی متر
عالمت →  :در جمله به معنی «از فاصله» برای مثال 3 = 2 → 3 :تا 2
رنگ اوازمان ها :هاشور آبی
رنگ سجاف ها :سبز
رنگ قسمت های جدا شده از لباس :خاكستری
رنگ قرمز :خطوط جدید رسم شده
عالمت پرین روی اعداد :نقاطی كه با یكدیگر مماس می شوند ،برای مثال :نقاط  8و ʹ 8در خط باسن.
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اندازه گیری روی اندام (دامن)
برای اندازه گیری دقیق ،یك لباس چسبان كه
برجستگی و خطوط اندام را نشان دهد بپوشید؛
اندازه های گرفته شده به وسیلۀ متر را یادداشت كنید،
و با جدول سایز بندی تطبیق 1دهید( .شكل 2ـ)2

پهلو

پشت

جلو
شکل 2ـ2

چگونگی اندازه گیری

دور کمر

متر را از روی نوار بسته شده به دور کمر عبور دهید و اندازه
بگیرید( .شکل ٣ـ)٢

شکل 3ـ2

دور باسن

متر را دور باسن قرار دهید به طوری که از برجستگی باسن بگذرد،
سپس اندازه بگیرید ( .شکل ٤ـ)٢

شکل 4ـ2
1ـ در اینجا فقط با اندازه های تحتانی بدن (از کمر به پایین) جهت ترسیم الگوی دامن آشنا می شوید.
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بلندی باسن

در حالی که متر دور باسن قرار دارد فاصلة بین خط کمر تا باسن
را اندازه بگیرید( .شکل  ٥ـ)٢

شکل   5ـ2

توجه

در صورتی که فرد دارای شکم برجسته باشد ،مطابق شكل
خط كش بلند را عمود بر زمین قرار دهید .سپس متر را از روی
آن عبور داده و دور باسن را اندازه بگیرید( .شکل  ٦ـ)٢

شکل   6ـ2

قد دامن

سر متر را در خط کمر قرار داده و با توجه به مدل قد دامن را
اندازه بگیرید( .شکل ٧ـ)٢

شکل   7ـ2
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جدول سایز
سایز خانم ها در قد متوسط از  160تا  170سانتی متر
30
56

28
54

26
52

24
50

22
48

20
46

18
44

16
42

14
40

12
38

10
36

8
34

سایز

ردیف

47/6

46/4

45/2

44

42/8

41/6

40/4

39/2

38

37

36

35

دور گردن

١

132

127

122

117

112

107

102

97

92

88

84

80

دور سینه

٢

112

107

102

97

92

87

82

77

72

68

64

60

دور کمر

٣

137

132

127

122

117

112

107

102

97

93

89

85

دور باسن

٤

14/9

14/6

14/3

14

13/7

13/4

13/1

12/8

12

11/75

پهنای سرشانه

٥

12/25 12/5

45/5

44

42/5

41

39/5

38

36/5

35

33/6

32/4

31/2

30

کارور جلو

٦

45

43/8

42/6

41/4

40/2

39

37/8

36/6

35/5

34/4

33/4

32/4

کارور پشت

٧

46

45/5

45

44/5

43/7

42/9

42/1

41/3

40/5

40

39/5

39

بلندی باالتنه جلو از شانه تا کمر

٨

43/6

43/4

43/2

43

42/5

42

41/5

41

40/5

40

39/5

39

بلندی باالتنه پشت از حلقه گردن تا کمر

٩

12/4

11/8

11/2

10/6

10

9/4

8/8

8/2

7/6

7

6/4

5/8

پهنای پنس

١٠

26/3

25/6

24/9

24/2

23/5

23

22/5

22

21/5

21

20/5

20

بلندی کف حلقه آستین

١١

31/25 32/5 33/75

30

27/5 28/75

26/25

25

24

23

22

بلندی سینه

١٢

13/2

12/7

12/2

11/7

11/2

10/7

10/2

9/7

9/2

8/8

8/4

8
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فاصلۀ سینه

١٣

22/9

22/7

22/5

22/3

22/1

21/8

21/5

21/2

20/9

20/6

20/3

20

قد از کمر تا باسن

١٤

62

61/75

61/5

61/25

61

60/5

60

59/5

59

58/5

58

57/5

قد از کمر تا زانو

١٥

111

110/5

110

109/5

109

108

107

106

105

104

103

102

قد از کمر تا زمین

١٦

61/8

61/6

61/4

61/2

61

60/5

60

59/5

59

58/4

57/8

57/2

بلندی آستین

١٧

43/2

41/4

39/6

37/8

36

34/4

32/8

31

29/6

24/4

27/2
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دور بازو

18

20/5

20

19/5

19

18/5

18

17/5

17

16/5

16

15/5

15

دور مچ دست

19

25/5

25

24/5

24

23/5

23

22/5

22

21/5

21/5

21

21

گشادی لبۀ آستین

٢٠

29/3

28/7

28/1

27/5

26/9

26/3

25/7

25/1

24/5

24

23/5

23

دور قوزک پا

21

35/5

34/5

33/5

32/5

31/5

30/8

30/1

29/4

28/7

28

27/3

26/6

برآمدگی باسن (بلندی نشیمنگاه)

22

55/6

54

52/4

50/8

49

48

47

46

45

44

43

42

گشادی لبۀ شلوار
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42

41

40

39

38

38

37

37

گشادی لبۀ شلوار جین

٢٤

نمودار تطبیق جدول سایز در اندازه های عمودی برای خانم های کوتاه قد از « ١٥٠تا  ١٦٠سانتی متر» و خانم های بلند قد
از « ١٧٠تا  ١٩٠سانتی متر»
قد باالتنه پشت

گودی داس شکل حلقه آستین
بلندی آستین

قد از کمر تا زانو

قد از کمر تا زمین
برآمدگی باسن
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کوتاه

-2cm

بلند

+2cm

-0/8cm

+0/8cm

-3cm

+3cm

-2/5cm
-5cm
-1cm

+2/5cm
+5cm
+1cm

شایستگی  :2الگوسازی دامن

انواع دامن
تنوع در برش دامن مدل های چشمگیر و متفاوتی را به وجود
می آورد ،آنها معموالً از الگوی اساس اولیۀ دامن ساخته
می شوند ،این تصاویر چهار روش اصلی به وجود آمدن مدل ها
از الگوی اساس اولیۀ دامن (با تغییر مكان پنس ها ،اوازمان ها و
برش ها و )...را نشان می دهد.

دامن كلوش و فون
در لبۀ دامن های كلوش و فون،
گشادی بیشتر از كمر است ،و
به خط  Aو ذوزنقه ای شكل
معروف اند .اوازمان ها از قسمت باال
به سمت لبۀ دامن است.

اساس اولیۀ دامن

دامن خمره ای یا میخی
این دامن در قسمت كمر گشاد
و در قسمت لبه ،تنگ است ،و به
خط  Yو مدل خمره ای نامیده
می شوند ،اوازمان ها در قسمت
پایین به طرف كمر است.

دامن تركیبی
تنوع در الگوی اساس زیاد است،
این دامن ها تركیبی از سه مدل
قبلی همراه با برش های عمودی
و افقی است.

دامن دورچین
گشادی این دامن روی خط كمر
چسبان و از زیر كمر تا لبۀ دامن
گشاد و اوازمان های آن به یك
اندازه است و  Hنامیده می شود.

شکل   8ـ2
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اندازه های طولی (قد) دامن
دامن ها براساس قد ،نام های گوناگونی دارند.
(شکل ٩ـ)٢

« 1مینی» 1کوتاه ترین قد دامن تا نیمه ران

 2کمی باالتر از زانو
 3قد دامن کمی زیر زانو
 4شانل 2قد دامن تا زیر زانو
« 5میدی» 3نیمه ساق پا

 6قد دامن تا مچ
 7ماکسی 4قد دامن تا زمین

شکل   9ـ2

 Minimumـ1
 Shannelـ2
 Mediumـ3
 Maximumـ4

28

شایستگی  :2الگوسازی دامن

اساس اولیۀ دامن

اندازه های مورد نیاز
دور كمر  66سانتی متر
دور باسن  95سانتی متر

بلندی باسن  21سانتی متر
قد دامن  70سانتی متر

در گوشۀ كاغذ دو خط عمود بر هم رسم كنید .تقاطع آنها را با نام «نقطۀ  »1مشخص كنید.
از «نقطۀ  »1به اندازۀ قد دامن (در این مدل  70سانتیمتر) پایین بیایید «نقطۀ  »2به دست میآید.
اندازۀ آن به مدل بستگی دارد١→ ٢
از «نقطۀ  »1خطی گونیا شده به اندازۀ « _١دور باسن به اضافۀ آزادی» 0/5« ،ـ  1 1/5سانتی متر» (در این مدل 1/5
٢
سانتی متر) رسم كنید «نقطۀ  »3به دست می آید.
 _١دور باسن  +آزادی (در این مدل  1/5سانتی متر) = ١ → ٣
٢
٩٥cm ÷ 2= 47/5cm+1/5cm=49cm
از «نقطۀ  »3خطی گونیا شده و موازی
با خط ( )1 → 2رسم كنید« ،نقطۀ »4
به دست می آید.
از «نقطۀ »4خطی موازی با خط ()١→٣
رسم كنید تا به «نقطۀ  »2برخورد كند.
(شكل 10ـ)2
 ١ → ٣موازی ٢ → ٤
خط مركزی پشت = ١ → ٢
خط راهنمای كمر = ١ → ٣
خط مركزی جلو = ٣ → ٤
خط لبۀ دامن = ٢ → ٤

شکل   10ـ2
1ـاین اندازه آزادی معمولی است .براساس مدل و طرح لباس می توان این اندازه را بیشتر یا كمتر كرد ،برای دامن خیلی چسبان می توان این اندازه را «صفر» یا
برای پارچه هایی با ضخامت بیشتر این اندازه را بیشتر از« 1/5سانتی متر» و حتی برای پارچه كشی  (استرچ) «  1دور باسن منهای  2سانتی متر» در نظر گرفت.
٢
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از نقاط « 3و  »1در خطوط مركزی جلو و پشت به اندازۀ «بلندی باسن» در این مدل « 21سانتی متر» پایین بیایید ،نقاط
بلندی باسن = ٣ → ٥ = ١ → ٦
« 5و  »6به دست میآید.
خط باسن = ٥ → ٦
از «نقطۀ  »5خطی گونیا شده رسم كنید تا با «نقطۀ  »6برخورد كند ،این «خط باسن» است.
فواصل « ٢ → ٤و  »٥ → ٦را نصف 1و با آزادی «صفر 1/5 - 2سانتی متر» جمع كنید (در این مدل  0/75سانتی متر).
نقاط « 7و  »8به دست می آید.
 _١فاصلۀ  + ٢ → ٤آزادی (در این مدل  0/75سانتی متر) ٢ → ٧
٢
٤٩cm ÷ 2= ٢٤/5cm+٠/٧٥cm=25/25cm
نقاط «  7و  » 8را بهوسیلۀ خط به یكدیگر وصل كنید و آن را تا خط كمر امتداد بدهید« ،نقطۀ م» به دست می آید( .شكل
١١ـ)٢
خط پهلو = ٧ → ٨
م

شکل   11ـ2

1ـاین اندازه مربوط به الگوی اساس اولیۀ دامن و اندام های نرمال است ،در صورتی كه شخص باسن یا برآمدگی شكم داشته باشد این اندازه تغییر می كند.
2ـدر افرادی كه برآمدگی شكم بیشتر از باسن یا باسن صاف دارند ،برای اینكه خط پهلو به جلو متمایل نشود ،مقدار آزادی را به  _١قسمت جلوی الگو اضافه می كنند.
٢
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خط «م →  »٨را به صورت خط چین ترسیم كنید.
از «نقطۀ  »1روی خط كمر به اندازۀ « _١دور كمر به اضافۀ  1 4/25سانتی متر» عالمت بزنید« ،نقطۀ  »9به دست می آید.
٤
 _١دور کمر  4/25 +سانتی متر = ١ → ٩
٤
(66cm ÷ 4) 16/5cm+4/25cm=20/75cm
از «نقطۀ  »9به اندازۀ « صفر ـ  21/25سانتیمتر» (به اندام شخص بستگی دارد ).باال بروید « ،نقطۀ  »10بهدست میآید.
خط پهلوی پشت = ٨ → ١٠
به وسیلۀ خط كش مخصوص پهلوی دامن نقاط «  8و  »10را به یكدیگر وصل كنید.
از «نقطۀ  »1حدودا ً « 2ـ  3سانتی متر» گونیا كنید ،سپس به وسیلۀ خط كش مخصوص نقاط « 1و  »10را به یكدیگر
وصل كنید( .شكل ١٢ـ)٢
خط کمر پشت = 1 → ١٠

شکل   12ـ2

1ـ این مقدار پنس های پشت با توجه به فرم اندامی شخص تغییر می كند.
2ـدر اندام نرمال ،قد پهلوی شخص حدودا ً «1ـ  ١/25سانتی متر» بلندتر از قدهای مركزی جلو و مركزی پشت است.
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فاصلۀ « »1 → ١٠را به سه قسمت مساوی تقسیم كنید ،نقاط «س و ش» به دست می آید.
 _١فاصلۀ » = «١ → ١٠ش →  ١٠و س → ١
3
از طرفین نقاط «س و ش» به اندازۀ « 1سانتی متر» بیرون بیایید .به ترتیب نقاط « 11´ ،11و  »12´ ،12به دست می آید.
پهنای پنس ها ٢ ،سانتی متر = ´11 → 11´ = ١٢ → ١٢
از نقاط «س و ش» به وسیلۀ خط كش گونیا خطی به ترتیب به طول « 14و  12/5سانتی متر» رسم كنید ،نقاط « 13و
 »14به دست می آید.
طول پنس 14 ،سانتی متر =  → 13س
طول پنس 12/5 ،سانتی متر=  → 14ش
نقاط « 11´ ،11و  »١٢´ ،12را به وسیلۀ خط كش به ترتیب به نقاط « 14و  »13وصل كنید( .شكل ١٣ـ)2
پنس های پشت دامن =  ١١ → ١١´ → ١٤و ١٢ → ١٢´ → ١٣

شکل   13ـ2
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از «نقطۀ  »3روی خط كمر به اندازۀ «  _١دور كمر به اضافۀ  1 2/25سانتی متر» عالمت بزنید« ،نقطۀ  »15به دست می آید.
٤
 _١دور كمر  2/25 +سانتی متر = 3 → 15
٤
66cm ÷ 4 = 16/5cm + 2/25cm = 18/75cm
از «نقطۀ  »15به اندازۀ «صفر ـ  2 1/25سانتی متر» (به اندام شخص بستگی دارد) .باال بروید «نقطۀ  »16به دست
می آید.
در این فرم اندامی 1/25 ،سانتی متر= ١5 → 16
به وسیلۀ خط كش مخصوص پهلو ،نقاط «  15 ،8و  »16را به یكدیگر وصل كنید.
از نقطۀ  3حدودا ً « 3ـ  2سانتی متر» گونیا كنید ،به وسیلۀ خط كش مخصوص نقاط « 3و  »16را به یكدیگر وصل كنید.
فاصلۀ « »16 → 3را به سه قسمت تقسیم كنید« ،نقطۀ م» (از سمت پهلو) به دست می آید.
 _١فاصلۀ «  = » 3 →16م → 16
٣
از طرفین «نقطۀ م» به اندازۀ « 1سانتی متر»
بیرون بیایید ،نقاط « 17و ´ »١٧به دست
می آید.
پهنای پنس 2 ،سانتی متر = ´17 → 17
از « نقطۀ   م» به وسیلۀ خط كش گونیا خطی
به طول « 10سانتی متر» رسم كنید،
« نقطۀ  »18به دست می آید (شكل ١٤ـ.)2
طول پنس 10 ،سانتی متر =  → 18م
نقاط « »18 ،١٧´،17را به وسیلۀ خط كش
به یكدیگر وصل كنید.

شکل   14ـ2
1ـ این اندازه ،مقدار پنس جلو است (این مقدار با توجه به فرم اندام تغییر می كند) و « ٠/٢٥سانتی متر» برای آزادی كمر است.
2ـ هر اندازه كه از قسمت پشت (نقطۀ  )9باال می روید باید همین اندازه از « نقطۀ  »15باال بروید (خط پهلوی جلو و پشت باید برابر باشد).
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قبل از جدا كردن الگو «عالمت موازنه» را در خط پهلوها مشخص كنید.
از خط پهلو ،الگوی جلو و پشت را از یكدیگر جدا كنید .نقاط «´ ١٢ → ١٢´ ، ١١ → ١١و ´»١٧ → ١٧
را به ترتیب روی خط كمر « 11تا» كنید ،خط كمر را مجددا ً رولت كنید.
روی خط مركزی جلو عالمت «خط راستای پارچه» و «دوالی بسته» را رسم كنید( .شكل ١٥ـ)2
روی خط مركزی پشت عالمت «خط راستای پارچه» و «دوالی باز» را رسم كنید( .شكل ١٦ـ)2
این الگوها اساس اولیه  ،جلو و پشت دامن با كمی آزادی است ،برای مدل سازی باید تغییرات مطابق مدل
رسم شود.
1

شکل   15ـ2

شکل   16ـ2

1ـدر صورتی كه خط كمر دارای انحنا باشد (خط صاف نباشد) ،در هنگام دوخت نوار كمر یا دوخت سجاف كمر ،ابتدای پنس ها روی خط
كمر صحیح قرار می گیرد.
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دامن فون

شکل   17ـ2
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در این روش ،اگر از نقاط « 7و ´ »٧به اندازۀ دلخواه (حداقل « 1/5سانتی متر» و حداكثر 6« 1سانتی متر»)
در لباس های معمولی بیرون بیایید ،نقاط « 19و  »20به دست می آید.
 قبل از وصل خطوط «19 → 8و  »8 → 20طول خطوط «´ ٧´ → 8و  »7 → 8را اندازه بزنید و از
نقاط « 8و ´ »٨به اندازۀ این خطوط به نقاط « »19 → 20وصل كنید .
این عمل جهت جلوگیری از افتادگی خطوط پهلو انجام می شود( .شكل های ١٩ـ 2و ١٨ـ)2

شکل   18ـ2

شکل   19ـ2

1ـدر لباس های شب و عروس ،با توجه به جنس و مدل این اندازه می تواند بیشتر باشد (دقت كنید در  صورتی  كه مقدار اوازمان زیاد باشد
گشادی لبۀ دامن در قسمت پهلو نمایان می شود .در این حالت دامن خوش فرم دیده نمی شود).
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برای به دست آوردن گشادی در لبه دامن
مانند روش قبلی ،از خط پهلو به اندازۀ دلخواه ،اوازمان داده شود.
در این مدل 2 ،سانتی متر = 7´ → 19 = 7 → 20
جهت برابرشدن اندازۀ اوازمان ها در لبۀ دامن ،باید بلندی و پهنای پنس ها در الگوی جلو و پشت دامن،
یكسان شود.
به همین منظور طول پنس جلو ،به اندازۀ طول پنس پشت می شود.
از انتهای پنس ،نقاط « 21و  ،»14خطی موازی با خطوط مركزی جلو و پشت رسم كنید تا خطوط لبۀ
دامن را قطع كند و نقاط « 22و  »23به دست آید.
موازی با خطوط مركزی جلو و پشت  14 → 23و 21 → 22
خطوط « 21 → 22و  »14 → 23را از خط لبۀ دامن تا نقاط « 21و  »14قیچی كنید)( .شكل های
21ـ 2و 20ـ)2

شکل   20ـ2

شکل   21ـ2
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پنس « 17´ → 17 → 21و  »11´ → 11 → 14را به سمت پهلوها تا كنید سپس آنها را ببندید.
از بستن پنس ها ،اوازمانی متناسب با بسته شدن پنس ها به وجود می آید ،نام این اوازمان ها «  اوازمان های
طبیعی» است.
زیر اوازمان های به وجود آمده كاغذ بچسبانید.
خطوط لبۀ دامن و خط كمر را به وسیلۀ خط كش مخصوص اصالح كنید( .شكل های ٢2ـ 2و ٢٣ـ)2
 1 _١فاصلۀ « »1 → 10در قسمت پشت را مشخص كنید« ،نقطۀ م» به دست می آید( .شكل ٢3ـ)2
٢
از این نقطه پنسی به اندازۀ طول و پهنای پنس پشت (پنس جابه جا شده) رسم كنید .پنس «»24 → 24´ → 25
به دست می آید.

شکل   22ـ2
1ـدر اینجا با روش جابه جایی پنس آشنا می شوید.
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شکل   23ـ2
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برای به دست آوردن گشادی بیشتر در لبه دامن
مانند روش های قبلی ،از خط پهلوها به اندازۀ دلخواه ،اوازمان داده شود.
همان طور كه در روش قبلی آموزش داده شد ،باید بلندی و پهنای پنس ها در جلو و پشت یك اندازه شود.
از پهنای پنسهای جلو و پشت «´ 17→17و ´ 11→11و ´ »12→12به ترتیب «1سانتیمتر» كم كنید.
 1سانتی متر = ´ 12 → 12و ´ 11 → 11و ´»17 → 17
طول پنس ها « 17 → 17 ´ → 18و »11 → 11´ → 21
 10سانتی متر = »11 → 21 = 17 → 18
یك سوم فاصلۀ « »16 → 3را مشخص كنید .از این نقطه پنسی به طول « 14سانتی متر» و عرض
« 1سانتی متر» رسم كنید.
از انتهای پنس های جلو و پشت نقاط « 23و  18و  14و  »13خطوطی موازی با خطوط مركزی جلو و
پشت رسم كنید( .شكل های 24ـ 2و ٢5ـ)2
از خط لبۀ دامن خطوط انتهای پنس ها را قیچی كنید.

شکل   24ـ2

شکل   25ـ2
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پنس های « 24 → 23 → 22و  18 → 17´ → 17و  21 → 11´ → 11و  »13 → 12´ → 12را
به سمت پهلو تا كنید و ببندید.
زیر اوازمان های به وجود آمده كاغذ بچسبانید (شكل های 26ـ 2و ٢7ـ.)2
اوازمان طبیعی= ´ 31 → 31و ´ 30 → 30و ´ 29 → 29و ´.28 → 28
خطوط لبۀ دامن و كمر را به وسیلۀ خط كش مخصوص اصالح كنید.
 _١فاصلۀ « »1→ 10را مشخص كنید .از این نقطه پنسی به طول « 14سانتی متر» و عرض « 2سانتی متر»
٢
رسم كنید( .شكل ٢٧ـ)2
 2سانتی متر = 25 → 26
 14سانتی متر = 25 → 27
پنس جدید پشت = 25 → 26 → 27

شکل   26ـ2
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شکل   27ـ2

شایستگی  :2الگوسازی دامن

انواع دامن پیلی

شکل   28ـ2
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دامن تنگ با پیلی در خط مرکزی پشت
از الگوی اساس دامن اصالح شده رولت كنید.
از نقاط «´ 7و  »7به اندازۀ دلخواه (به مدل و جنس پارچه بستگی دارد) داخل شوید ،نقاط « 19و  »20به دست می آید.
از نقاط « 19و  »20خطی رسم كنید تا به ترتیب به نقاط «´ 8و  »8وصل شود( .شكل های 30ـ 2و 29ـ)2
روی خط مركزی پشت ،از «نقطۀ  2»2به اندازۀ دلخواه (به چاك پیلی و قد دامن بستگی دارد) .باال بروید« ،نقطۀ »24
به دست می آید.
از «نقطۀ  »24به اندازۀ پهنای پیلی و الپیلی بیرون بیایید( ،در این مدل « 8سانتی متر» )«نقطۀ  »25به دست می آید.
فاصلۀ « »25 → 24را نصف كنید «نقطۀ  »26به دست می آید.
از «نقطۀ  »2مانند قسمت باالی پیلی بیرون بیایید« ،نقاط  27و  »28به دست می آید.
از نقاط «25و  »26خطوطی موازی با خط مركزی پشت رسم كنید تا خط « »2 → 27را قطع كند( .شكل 30ـ)2
1

شکل   29ـ2

شکل   30ـ2

1ـدقت كنید در صورتی كه این خط ،به قسمت های باالتر از خط باسن در پهلو وصل شود ،ممكن است دور باسن تنگ شود.
2ـ در این دامن به علت تنگ شدن لبۀ دامن باید در یكی از قسمت های لبه پیلی یا چاك داده شود.
42

شایستگی  :2الگوسازی دامن

دامن با پیلی های دوقلو و یک طرفه
از الگوی یكی از دامن ها (در این مدل فون) رولت كنید.
از نقاط « 7و ´ »7خطوط پهلو ،به اندازۀ دلخواه (در این مدل  2سانتی متر) بیرون بیایید ،نقاط « 19و
 »20به دست می آید.
از انتهای پنس های جلو و پشت نقاط « 14و  »18خطوطی موازی با مركز جلو و پشت رسم كنید تا نقاط
« 21و  »22به دست آید( .شكل های 32ـ 2و 31ـ)2
از «نقطۀ ( »3خط مركزی جلو) به اندازۀ پهنای پیلی و الپیلی بیرون بیایید( ،در این مدل ،دو عدد پیلی
هر كدام « 6سانتی متر») نقاط « 23و  »24به دست می آید.
در این مدل 6 ،سانتی متر = 3 → 23 = 23 → 24
از «نقطۀ  »4مانند قسمت باالی پیلی بیرون بیایید ،نقاط « 25و  »26به دست می آید.
از نقاط « 21و  »22خطوط را در جهت فلش ها قیچی كنید.

شکل   31ـ2

شکل   32ـ2
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در صورتی كه ضخامت پارچه در قسمت باالی دامن زیاد باشد ،می توانید این قسمت را بچینید.
جهت ترسیم پیلی ها ،قطعه كاغذی زیر الگو بچسبانید .روی كاغذ خط افقی راهنمای 1پیلی را رسم كنید
تا الگوها به ترتیب شماره روی آن گذاشته شود.
از «نقطۀ س» به اندازۀ الپیلی و زیرپیلی بیرون بیایید (در این مدل ،دو عدد پیلی هر كدام « 6سانتی متر»)
سپس تكۀ شماره  2را بچسبانید( .شكل 33ـ)2
همین مراحل را در قسمت پشت الگو انجام دهید( .شكل34ـ)2

شکل   33ـ2

شکل   34ـ2

1ـجهت ترسیم پیلی هایی كه عرض آنان در قسمت باسن و لبۀ دامن برابر است ،از خط افقی راهنمای پیلی استفاده می شود.
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شایستگی  :2الگوسازی دامن

دامن ترک

1

شکل   35ـ2

1ـمی توان الگوی دامن های ترك را از اساس اولیۀ دامن به دست آورد ،ولی این روش باعث دقت و سرعت بیشتر در طراحی الگو می شود.
45

اساس دامن 1ترک

اندازه های مورد نیاز:
دور كمر
دور باسن بزرگ
بلندی باسن بزرگ
قد دامن
تعداد ترك ها

 68سانتی متر
 96سانتی متر
 21سانتی متر
 70سانتی متر
دلخواه (مطابق مدل)

ابتدا خط عمودی روی كاغذ رسم كنید.
روی این خط ،اندازۀ بلندی باسن و قد دامن را مشخص كنید.
در این مدل  ،21cmبلندی باسن = 1 → 2
در این مدل  ،70cmبلندی قد دامن = 1 → 3
از نقاط « 1و  2و  »3به وسیلۀ گونیا خطی فرضی به طرفین
ترسیم كنید( .شكل 36ـ)2
خط كمر =  1خط
خط باسن =  2خط
خط لبۀ دامن =  3خط

شکل   36ـ2

1ـمی توان از الگوی اساس دامن ترك برای مدل سازی و طراحی دیگر الگوهای ترك استفاده كرد.
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شایستگی  :2الگوسازی دامن

از طرفین «نقطۀ  »1به اندازۀ  _١دور كمر به اضافۀ آزادی ( 1سانتی متر) تقسیم بر تعداد ترك ها 1بیرون بیایید ،نقاط «4
٢
و  »5به دست می آید( .شكل ٣7ـ)2
تعداد ترك ها( :دور كمر  1 +سانتی متر) = 4 → 5
)68 cm+1cm( 69cm :6 = 11/5 cm
از طرفین «نقطۀ  »2به اندازۀ  _١دور باسن به اضافۀ آزادی 2تقسیم بر تعداد ترك ها بیرون بیایید ،نقاط « 6و  »7به دست
٢
می آید.
تعداد ترك ها( :دور باسن  3 +سانتی متر) = 6 → 7
96cm + 3cm = 99cm :6 = 16/5cm
نقاط « 7 → 5و  »6 → 4را به وسیلۀ خط كش مخصوص پهلو به یكدیگر وصل كنید.
از طرفین «نقطۀ  »3خط لبۀ دامن برابر فاصلۀ « »6 → 7را مشخص كنید ،نقاط « 8و  »9به دست می آید( .شكل 38ـ)2
نقاط « 9 → 7و  »8 → 6را وصل كنید.

شکل   37ـ2
1ـ تعداد ترك ها به مدل و سلیقۀ فرد بستگی دارد ،آنها می توانند بین  6 ،4و  8و  12و ...باشد.
2ـ مقدار آزادی دور باسن بزرگ دلخواه است و به گشادی مورد نیاز در قسمت باسن بستگی دارد.

شکل   38ـ2
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روش های اوازمان

شکل   39ـ2

شکل   41ـ2

شکل   40ـ2
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شایستگی  :2الگوسازی دامن

دامن ترک نیلوفری

این روش اوازمان مانند اوازمان نیلوفری در دامن فون
است ،با این تفاوت كه در دو طرف دامن ترك ،اوازمان
داده می شود.
جهت اجرای این روش ،1یكی از دامن های ترك كه
اوازمان داده شده را رولت كنید (انتخاب دامن ترك به
مدل و پارچه بستگی دارد).
از نقاط « 6و  »7به اندازۀ دلخواه (به مدل بستگی دارد)
پایین بیایید ،نقاط « 12و  »13به دست می آید.
به اندازۀ دلخواه 6 → 12 = 7 → 13
خط « »8 → 9در لبۀ دامن را به طور تقریبی به سه
قسمت تقسیم كنید ،نقاط « »15 → 14به دست
می آید.
١
_ فاصلۀ «8 → 14 = »8 → 9
٣
 _١فاصلۀ «9 → 15 = »8 → 9
٣
مطابق شكل خطوطی از نقاط « 15و  »13و « 12و
 »14رسم كنید تا در یك نقطه یكدیگر را قطع كنند.
نام این نقاط « 16و  »17است( .شكل 42ـ)2
خطوط اوازمان « »13→17→15و «»12→16→14
را از خط لبۀ دامن قیچی كنید.

شکل   42ـ2

1ـ می توانید از اساس اولیۀ دامن ترك استفاده كنید (به مدل و جنس پارچه بستگی دارد).
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از نقاط « 15و  »14كاغذ چسبانده و به اندازۀ دلخواه (به مدل بستگی دارد) اوازمان دهید( .شكل ٤٣ـ)2
اندازۀ دلخواه (به مدل بستگی دارد)
´14 → 14´ = 15 → 15
دو شكل زیر تفاوت اندازۀ اوازمان ها و تغییرات خطوط پهلو و لبۀ دامن را نشان می دهد ،هر اندازه اوازمان
لبۀ دامن بیشتر باشد ،خطوط پهلوی ترك زاویه دارتر می شود.
برای رفع این مشكل به وسیلۀ خط كش مخصوص خطوط پهلو و لبۀ دامن را اصالح كنید( .شكل های
43ـ 2و 44ـ)2

شکل   43ـ2
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شکل   44ـ2

شایستگی  :2الگوسازی دامن

دامن گوده 1دار

شکل   45ـ2

1ـ  Godetاین نوع گشادی مانند مثلث هایی جداگانه بریده و سپس در چاكی كه در میان لباس داده می شود متصل می گردد.
51

یكی از الگوهای دامن ها 1را (در این مدل ترك) رولت كنید.
از نقاط « 9و  »8به اندازۀ «بلندی گوده» روی خطوط پهلوی ترك مشخص كنید.
بلندی گوده = 8 → 12 = 9 → 13
نقاط « 12و  »13محل دوخت و اتصال گوده هاست.
فاصلۀ خط « »12 → 8یا « »13 → 9را اندازه بگیرید و جهت ترسیم گوده یادداشت كنید( .شكل 46ـ)2
روی كاغذ جداگانه مطابق مدل ،الگوی گوده را رسم كنید.

شکل   46ـ2
1ـ همان طور كه در مدل ها مشاهده می كنید ،می توانید از الگوهای فون ،كلوش ،یا فون و كلوش برش دار استفاده كنید.
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شایستگی  :2الگوسازی دامن

سه شكل اصلی گوده ها عبارت اند از:
1
2
3

15 ′

15

14
0

90

گوده  _١دایره با زاویۀ « 180درجه»
٢
١
_
گوده دایره با زاویۀ « 90درجه»
٤
گوده  _١دایره با زاویۀ « 45درجه»
٨
16

شکل   47ـ2

شکل   48ـ2

شکل   49ـ2
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دامن های کلوش

شکل   50ـ2
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شایستگی  :2الگوسازی دامن

دامن تمام کلوش (چهارکلوش)

     اندازه های مورد نیاز:
 66سانتی متر
دور كمر:
 72سانتی متر
قد دامن:

در گوشۀ كاغذ دو خط عمود بر هم رسم كنید ،تقاطع آنها
را «نقطۀ  »1بنامید.
1
از «نقطۀ  »1به اندازۀ « دور كمر منهای  0/5سانتی متر»
6

گونیا كنید ،نقاط « 2و  »3به دست می آید( .شكل ٥١ـ)٢
1
دور كمر منهای  0/5سانتی متر = 1 → 2 = 2 → 3
6
 0/5 cm = 10/5 cmـ )66 cm :  6( 11 cm
نقاط « »2 → 3را به صورت هالل به یكدیگر وصل كنید.

شکل   51ـ2

1

هالل « »2 → 3برابر است با « دور كمر»
4
از «نقطۀ  »2خط « »2 → 3بچینید.
برای ترسیم خط لبۀ دامن از «نقطۀ  »1به اندازۀ
« »1→ 3به اضافۀ قد دامن (در اینجا  72سانتی متر)
عالمت بگذارید ،نقاط « 4و  »5به دست می آید.
(اندازۀ  )1 → 2به اضافۀ قد دامن = 1 → 4 = 1 → 5
()10/5 cm + 72 cm = 82/5 cm
نقاط « 4و  »5را به صورت هالل به یكدیگر وصل كنید.
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دامن نیم کلوش

      اندازه های مورد نیاز:
 66سانتی متر
دور كمر:
قد دامن 72	:سانتی متر

شکل   52ـ2

مانند ترسیم الگوی دامن تمام كلوش عمل كنید ،با این تفاوت كه اندازۀ « »1→2و « »1→3با دامن تمام كلوش فرق می كند.
1
از «نقطۀ  »1به اندازۀ « دور كمر منهای  1سانتیمتر» گونیا كنید ،نقاط « 2و  »3بهدست میآید.
3

هالل « »2 → 3برابر است با «
56

1

دور كمر»( .شكل   52ـ)2

دور كمر منهای 1سانتیمتر = 1 → 2 = 2 → 3
3
 1 cm = 21 cmـ )66 cm :3( 22 cm
(اندازۀ  )1 → 2به اضافۀ قد دامن = 1 → 4 = 1 → 5
()21 cm + 72 cm = 93 cm

شایستگی  :2الگوسازی دامن

دامن یک کلوش

      اندازه های مورد نیاز:
 66سانتی متر
دور كمر:
قد دامن 72	:سانتی متر

شکل   53ـ2

مانند ترسیم الگوی دامن تمام كلوش عمل كنید ،با این تفاوت كه اندازۀ « »1→2و « »1→3با دامن تمام كلوش فرق می كند.
از «نقطۀ  »1به اندازۀ « دور كمر تقسیم بر  1/5منهای  2سانتی متر» گونیا كنید ،نقاط « 2و  »3به دست می آید.
(دور كمر تقسیم بر  )1/5منهای  2سانتی متر = 1 → 2 = 2 → 3
 2 cm = 42 cmـ )66 cm :1/5( 44 cm
(اندازۀ  )1 → 2به اضافۀ قد دامن = 1 → 4 = 1 → 5
()42 cm + 72 cm = 114 cm
هالل « »2 → 3برابر است با «تمام دور كمر» (شكل 53ـ)2
57

دامن چین دار با برش افقی

شکل   54ـ2

58

شایستگی  :2الگوسازی دامن

از الگوی اساس دامن رولت كنید.
مراحل دامن فون را روی الگوی جلو و پشت انجام دهید.

 5سانتی متر = ´7´ → 19´ = 7 → 20
از «نقطۀ  »3به اندازۀ دلخواه (در این مدل  16سانتی متر) پایین بیایید« ،نقطۀ  »21به دست می آید.
از «نقطۀ  »16به اندازۀ دلخواه (در این مدل  7سانتی متر) پایین بیایید« ،نقطۀ  »22به دست می آید.
(شكل ٥٥ـ)2
در الگوی پشت همانند جلو عمل كنید( .شكل   ٥٦ـ)2
نقاط « 22و  »21و « 24و  »23را به یكدیگر وصل كنید.
توجه

طول پنس های دامن را به نسبت خط برش بلند كنید تا با خط « »21→ 22برخورد كند.
اندازۀ « »3 → 21نباید زیاد باشد ،زیرا اندازۀ پنسها بیش از حد بلند و الگو در ناحیۀ شكم تنگ میشود.
در ضمن ،برش زیر شكم قرار میگیرد.

شکل   55ـ2

شکل   56ـ2
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پنس جلو « »17 → 17´ → 18را ببندید.
ً
مطابق شكل كاغذ الگوی دامن را به صورت افقی ،حدودا در انتهای پنس جلو در «نقطۀ « »18تا» كنید.
به وسیلۀ خط كش ،خط برش هفت « »21 → 22را مجددا ً رسم كنید.
با خط كش مخصوص خط كمر را دوباره رسم كنید( .شكل 57ـ)2
در پشت مانند جلو عمل كنید( .شكل   58ـ)2
خط برش هفت (پشت) = 24 → 23
پنس های بسته  11 → 11´ → 14و 12 → 12´ → 13
خط كمر اصالح شده 1 → 10

شکل   57ـ2

60

شکل   58ـ2

شایستگی  :2الگوسازی دامن

تكۀ باالی برش هفت را از قسمت پایین دامن جدا كنید( .شكل 59ـ)2
خط برش هفت «´ »22´ → 21را با خط كش دوباره رسم كنید.
فواصل «´( »22´ → 21محل برش هفت) و «( »19´ → 4لبۀ دامن) را به هفت قسمت تقسیم كنید.
نقاط « 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25و  »30و « 35 ، 34 ، 33 ، 32 ، 31و  »36به دست می آید.
این نقاط را به وسیلۀ خط كش به یكدیگر وصل كنید .هر قطعه را شماره گذاری كنید( .شكل   60ـ)2
خطوط «»26 → 32 «،» 25 → 31؛ « »29 → 35« ،»28 → 34« ،»27 → 33و « »30 → 36را
از قسمت لبۀ دامن به سمت باال قیچی كنید.
بین قطعه ها  ٣تا  ٥سانتی متر اوازمان دهید.
شکل   59ـ2

شکل   63ـ2

شکل   61ـ2

شکل   60ـ2

شکل   64ـ2

شکل   62ـ2
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در قسمت پشت الگو مانند جلو عمل کنید.

شکل   65ـ2
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شکل   66ـ2

شایستگی  :2الگوسازی دامن

دامن پورتفوی یا لنگی
در این مدل ،به الگوی كامل جلوی دامن نیاز داریم ،زیرا قسمت
چپ و راست الگو ،هم شكل نیستند (مدل غیرمتقارن است).
الگوی جلوی دامن را از خط مركزی جلو «تا» و دوباره رولت
كنید ،به شكلی كه پهلوها در دو طرف باشند.
سمت راست و چپ الگوی جلو را مشخص كنید.
از سمت چپ الگو «نقطۀ  »17خطی موازی با خط مركزی جلو
رسم كنید تا «نقطۀ ´ »19به دست آید( .شكل   68ـ)2

شکل   67ـ2

شکل   68ـ2

شکل   69ـ2
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متناسب سازی الگو با فرم اندام
پس از ترسیم الگوی اساس دامن ،جهت شناسایی اشكاالت احتمالی در اندام باید پاترون اصلی تهیه شود.
پاترون به خیاط كمك می كند الگوهای اساس اولیه و مدل سازی شده با فرم اندام شخص هماهنگ شود و
اشكاالت احتمالی الگوها را بتوان برطرف كرد.
الگوی اساس اولیۀ دامن را كه با اندازه های شخصی ترسیم شده ،روی پارچه های تك رنگ ارزان قیمت
مانند چلوار سفید نسبتاً ضخیم قرار دهید و برش بزنید.
پس از اینكه تغییرات در پاترون داده شده مناسب اندام شخص شد ،كلیه تغییرات را به روی الگو منتقل
كنید ،این الگوی اصالح شده به عنوان الگوی اساس استفاده می شود.
از كاربن مخصوص پارچه و رولت استفاده كنید ،خطوط مركزی جلو و پشت ،باسن ،عالئم موازنه و… را
با كاربن عالمت گذاری كنید.
پاترون بریده شده را به وسیلۀ بخیه های درشت چرخ بدوزید .چنانچه عیوبی روی پاترون دامن دیده شد
باید آن عیوب را روی الگوی كاغذی برطرف كرد و آن گاه الگوی پروگیری شده را جهت برش پارچۀ اصلی
به كار برد.
هدف از دوخت پاترون پوشیدن آن نیست ،متناسب كردن مدل ها و الگوی اساس و شناخت عیوب لباس
روی اندام است( .شكل ٧٠ـ)٢

شکل   70ـ2
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شایستگی  :2الگوسازی دامن

شکم بزرگ با برآمدگی زیاد
علت :افرادی كه شكم خیلی بزرگ و برآمده دارند ،پاترون روی اندام این افراد در قسمت شكم چین
می خورد و كیس می ایستد و لبۀ دامن در خط مركزی به طرف باال كشیده می شود.
راه حل :1از انتهای پنس جلو «نقطۀ  »18به سمت خطوط پهلو و مركزی جلو ،خطی به موازات لبۀ دامن
رسم كنید تا نقاط « 20و  »21به دست آید.
از انتهای پنس جلو «نقطۀ  »18خطی موازی با خط مركزی جلو رسم كنید تا با خط لبۀ دامن برخورد
كند« ،نقطۀ  »22به دست می آید.
از «نقطۀ  »18از جهت باال به پایین و از «نقطۀ  »20از جهت مركزی جلو به سمت پهلو قیچی كنید و به
اندازه موردنیاز اوازمان دهید( .شكل ٧١ـ)٢

شکل   71ـ2
1ـدقت كنید در ابتدا تمام مراحل رفع عیوب الگو روی اندام و پاترون انجام می شود ،سپس اندازه های محاسبه شده روی اساس الگوی اولیۀ
دامن منتقل می شود.
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خط مركزی جلو « »3 → 4كام ً
ال روی خط مستقیم قرار می گیرد.
خطوط لبۀ دامن « ،»4 → 7خط مركزی جلو « »3 → 4و پهلو را اصالح كنید( .شكل 72ـ)٢
درصورتی كه مطابق شكل پهنای پنس بیشتر شود ،اندازۀ « »24 → 17را یادداشت كنید تا یك پنس
جلو به دو پنس تبدیل شود.
از نقاط « 7در جلو» و «´ 7در پشت» به اندازۀ « 1سانتی متر» بیرون بیایید ،به «نقطۀ موازنه باسن» وصل
كنید( .شكل 73ـ)٢

شکل ٧٢ـ٢
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شکل ٧3ـ٢

شایستگی  :2الگوسازی دامن

باسن بزرگ با برجستگی زیاد
علت :افرادی كه باسن خیلی بزرگ و برآمده دارند ،پاترون روی اندام این افراد در قسمت برآمدگی باسن
و گودی كمر به سمت كمر كشیده می شود و در قسمت كفل و ران حالت كشیدگی پیدا می كند .ممكن
است در زیر خط كمر جمع شود و چین و چروك داشته باشد ،همچنین لبۀ دامن در خط مركزی پشت
به سمت باال كشیده می شود.
راه حل :از انتهای پنس بزرگ پشت «نقطۀ  »13به سمت خطوط پهلو و مركزی پشت ،خطی به موازات
لبۀ دامن رسم كنید تا نقاط « 20و  »21به دست آید.
از انتهای «نقطۀ  »13خطی موازی خط مركزی جلو رسم كنید تا «نقطۀ  »22در خط لبۀ دامن به دست آید.
از «نقطۀ  »13از جهت باال به پایین و از «نقطۀ  »20از جهت مركزی پشت به سمت پهلو قیچی كنید و
به اندازه مورد نیاز اوازمان دهید( .شكل74ـ)٢

شکل ٧٤ـ٢
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خط مركزی پشت « »1 → 2كام ً
ال روی خط مستقیم قرار می گیرد.
خطوط لبۀ دامن «´ ،»2 → 7مركزی پشت « »1 → 2و پهلو «´ »10 → 7را اصالح كنید( .شكل 75ـ)٢
درصورتی كه مطابق شكل پهنای پنس بیشتر شده ،اندازۀ « »12´ → 24را یادداشت كنید و در طرفین
دو پنس پشت تقسیم كنید.
1
از نقاط «´ 7در پشت» و « 7در جلو» به اندازۀ « 1سانتی متر» بیرون بیایید و به «نقطۀ موازنۀ باسن»
وصل كنید( .شكل   76ـ)٢

شکل ٧5ـ٢

1ـدامن تنگ برای افرادی كه باسن بزرگ دارند ،بهتر است كمی حالت فون داشته باشد.
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شکل ٧6ـ٢

شایستگی  :2الگوسازی دامن

فکر کنید و پاسخ دهید
 1تفاوت بین اندازه های دور ……… پنس های دامن را به وجود می آورد.
ب) كمر و لبۀ دامن
		
الف) باسن و كمر
د) كمر و خط پهلو
			
ج) باسن و لبۀ دامن
 2اندازۀ دور كمر در الگوی اساس «…………… » بیش از اندازۀ كمر شخص است.
ب)  1/5سانتی متر
الف)  2سانتی متر
د) 1سانتی متر
			
ج)  0/75سانتی متر
 3اندازۀ اوازمان طبیعی دامن به ……… و ……… بستگی دارد.
		
ب) پهنا ،طول پنس
		
الف) طول پنس ،دور كمر
ج) پهنای پنس ،تفاوت دور كمر و دور باسن
د) تفاوت دور كمر و دور باسن
 4دو نوع اصلی پیلی عبارت اند از  1 :ـ ……………  2 ،ـ ……………
ب) پیلی دوقلو پرس نشده ،پیلی یك طرفه
		
الف) چاك پیلی ،پیلی یك طرفۀ غیرقرینه
د) پیلی دو قلو ،پیلی یك طرفه
			
ج) چاك پیلی ،پیلی ناودانی
 5فرمول دامن یك كلوش را بنویسید.
 6این فرمول متعلق به كدام دامن كلوش است _١ « :دور كمر منهای  1سانتی متر»
3
 7شخصی با دور كمر « 80سانتی متر» می خواهد دامن نیم كلوشی با « 25سانتی متر» چین داشته باشد،
فرمول و اندازه های این الگو را بنویسید.

فعالیت عملی
1
2
3
4
5
6
7

اساس الگوی دامن را با اندازه های شخصی رسم کنید.
یکی از روش های فون کردن دامن را روی الگوی اولیه دامن اجرا کنید.
الگوی دامن های پیلی را رسم کنید.
الگوی دامن کلوش را رسم کنید.
الگوی دامن ترک و گوده را رسم کنید.
الگوی دامن چین دار با برش را رسم کنید.
الگوی دامن لنگی را رسم کنید.
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برگه استاندارد ارزشیابی عملکرد شایستگی حرفه ای
واحد شایستگی حرفه ای:

الگوسازی دامن

شایستگی های فنی

دانش:

 1انتخاب ابزار مناسب الگوسازی
 2اندازه گیری اندام
 3استفاده از جدول سایزبندی در
ترسیم الگو
 4روش ترسيم الگوي اساس دامن
تنگ ،فون ،ترک ساده و گودهدار،
کلوش ،پيليدار ،چيندار،
دامن  شلواري ،دامن لنگي

مهارت:

استاندارد عملکرد:

اندازه گیری اندام و مطابقت آن با جدول استاندارد و رسم الگوی انواع دامن به وسیله مداد
 HBو خط کش بر روی کاغذ سفید طراحی با ابعاد  70×100در مدت زمان  40دقیقه
برای هر الگو
ابزارهای ارزشیابی شواهد قضاوت در مورد شایستگی

سؤال شفاهی و تشریحی از چگونگی استفاده از ابزار رسم الگو با بیان ویژگی آنها
سؤال تشریحی از چگونگی تطبیق اندازه های فردی با جدول استاندارد
سؤال کوتاه پاسخ به اینکه کدام قسمت های اندام باید اندازه گیری شود.
سؤال تشریحی از چگونگی روش ترسیم انواع دامن

نوع عملکرد شایستگی

شایستگی های غیرفنی

اندازه گیری اندام و ترسيم الگوي
مشاهده و تکمیل لیست وارسی (چک لیست) از:
اساس دامن تنگ ،فون ،ترک
الگوسازی دامن تنگ ،فون ،ترک ساده و گودهدار ،کلوش ،پيليدار ،چيندار ،دامن شلواري،
ساده و گوده دار ،کلوش ،پيلي دار،
دامن لنگي
چين دار ،دامن شلواري ،دامن لنگي
نگرش:

ایمنی فردی:
توجهات زیست محیطی:

رعایت اخالق حرفه ای :رعایت حقوق سفارش دهنده لباس
صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو
صرفه جویی در زمان
انتخاب مدل مناسب لباس با توجه به موقعیت اجتماعی ،فرهنگی و سن
استفاده از وسایل حفاظت فردی :پوشیدن روپوش کار
رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو
جمع آوری کاغذهای باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت

پیشنهاد :هنرآموز می تواند جهت ارزشیابی هنرجو ،مدل های ترکیبی دامن در اختیار هنرجویان قرار دهد.
نتیجه :بر اساس عملکرد هنرجو و شواهد ناشی از کاربرد ابزارها در مورد شایستگی حرفه ای قضاوت در یکی از حاالت زیر
انجام می شود.
شایسته نیست 
شایسته است 
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شایستگی 3

شلوار
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استاندارد عملکرد واحد شایستگی
اندازه گیری اندام و مطابقت آن با جدول استاندارد و رسم الگوی شلوار به وسیله مداد  HBو خط کش
برروی کاغذ سفید طراحی با ابعاد  ١٠٠×٧٠در مدت زمان  ٤٥دقیقه
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شایستگی  :3شلوار

اندازه گیری روی اندام (شلوار)1
برای اندازه گیری دقیق ،یک لباس چسبان بپوشید که برجستگی و خطوط اندام را نشان دهد .اندازه ها را با
متر بگیرید و یادداشت کنید.

دور کمر
دور باسن

دور کمر
بلندی باسن
دور باسن

خط کمر
دور فاق
دور باسن
دور برآمدگی فاق
دور ران

قد شلوار

قد شلوار
دور زانو

خط لبۀ شلوار

خط لبۀ
شلوار

شکل ١ـ٣

1ـ در اینجا فقط با اندازه های تحتانی بدن (از کمر به پایین) برای ترسیم الگوی شلوار آشنا می شوید.
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شکل 2ـ٣

شکل 3ـ٣

بلندی باسن
دور کمر
فاصلة بین خط کمر تا باسن را اندازه بگیرید.
مطابق دامن بعد از بستن نوار ،دور کمر را اندازه
(شکل 3ـ )٣
بگیرید( .شکل٢ـ)٣

شکل 4ـ٣

شکل   5ـ٣

دور باسن
بلندی نشیمنگاه
متر را از برجسته ترین قسمت باسن عبور داده
برای اندازه گیری بلندی نشیمنگاه (فاق) روی سطح
اندازه بگیرید( .شکل4ـ)٣
صاف صندلی بنشینید .سپس از کمر (درپهلو) تا
سطح صندلی را اندازه بگیرید( .شکل  ٥ـ)٣
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شایستگی  :3شلوار

شکل  6ـ٣

شکل  7ـ٣

قد شلوار
قد از کمر تا زانو
سر متر را روی نوار کمر قرار داده و تا زمین
زانو را کمی خم کرده ،سر متر را روی نوار کمر قرار
داده و تا زانو اندازه بگیرید( .شکل ٧ـ)٣
اندازه گیری کنید( .شکل   ٦ـ)٣

شکل  8ـ٣

شکل  9ـ٣

دور زانو
دم پا
زانو را کمی خم کرده و با متر اندازة دور زانو را
با متر اندازه گشادی را با توجه به مدل مشخص
کنید( .شکل ٩ـ)٣
بگیرید( .شکل   ٨ـ)٣
(میزان به دست آمده حداقل اندازه دور زانوست).
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دامن شلواری

شکل  10ـ٣

الگوی پشت
از الگوی اساس دامن و یا دامن فون پهلو استفاده کنید.
از نقطة 1روی خط مرکزی پشت به اندازة بلندی نشیمنگاه (فاق) به اضافة «  1/5سانتی متر» پایین آمده،
عالمت بزنید ،نقطة  24به دست می آید.
« +»1/5cmبلندی فاق =1→24
١
از نقطة  24به اندازة دور باسن به اضافة « 2سانتی متر» به سمت چپ گونیا کنید .نقطة  25به دست
٨
می آید.
١
« +»2 cmدور باسن =24→25
٨

از نقطة  24به اندازة  ١فاصلة  1تا  24به اضافة «1سانتی متر» به سمت باال عالمت بزنید .نقطة  26به دست
٢
میآید.
١
«24→26= )1 → 24( +»1 cm
٢

از نقطة  3در لبة دامن به اندازة فاصله  24تا  25به اضافة « 2سانتی متر» به سمت چپ گونیا کنید ،نقطة
 27به دست می آید.
«3→27= )24 → 25( +»2 cm
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شایستگی  :3شلوار

نقطة  25را به  27با خط کش به هم وصل کنید.
از نقطة  24به اندازة «  3سانتی متر» نیمساز پشت را رسم کنید .نقطة  28به دست می آید.
نقطة  26را به  25با توجه به اندازة نیمساز با خطی منحنی به هم وصل کنید ( .شکل11ـ)٣

شکل  11ـ٣
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الگوی جلو
در الگوی جلو مطابق پشت از نقطة  5به اندازة بلندی نشیمنگاه (فاق) به اضافة «  1/5سانتی متر» پایین
آمده عالمت بزنید ،نقطة  29به دست می آید.
« +»1/5cmبلندی فاق =5→29
١
از نقطة  29به اندازة دور باسن منهای «  2سانتی متر» به سمت راست گونیا کنید ،نقطة  30به دست
٨
می آید.
١
« -»2 cmدور باسن=29→30
٨
از نقطة  29به اندازة  ١فاصلة  5تا  29عالمت بزنید .نقطة  31به دست می آید.
٢
١
(29→31= )5 →29
٢
از نقطة  6در لبة دامن به اندازة فاصلة
 29تا  30به اضافة « 2سانتی متر»
به سمت راست گونیا کنید ،نقطة
 32به دست می آید.
«6→32= )29 → 30( + »2 cm
نقاط  32و  30را به هم وصل کنید.
از نقطة  29به اندازة « 4سانتی متر»
نیمساز با خط منحنی جلو را رسم
کنید ،نقطة  33به دست می آید.
نقطة  30را به  31با توجه به
اندازة نیمساز به هم وصل کنید.
(شکل ١٢ـ)٣

شکل  12ـ٣
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الگوی اساس شلوار

شکل  13ـ٣
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اندازه های الزم برای رسم الگو
دور کمر ،بلندی باسن ،قدشلوار ،دور باسن
بلندی نشیمنگاه ،قد تا زانو ،پهنای لبة شلوار ،دور زانو
الگوی جلو
خط عمودی به طول قد شلوار رسم کنید .نقاط
1و 2را عالمت بزنید.
قد شلوار 1→2
از نقطة  1بلندی باسن را پایین آمده ،نقطة 3
به دست می آید.
بلندی باسن 1→3
از نقطة1بلندی نشیمنگاه (فاق) را پایین آمده،
نقطة  4به دست می آید.
بلندی نشیمنگاه = 1→4
فاصلة  1تا  5برابر با قد از کمر تا زانو است.
قد از کمر تا زانو= 1→5
نقاط به دست آمده را به دو طرف گونیا کنید.
خطوط گونیا شده به ترتیب خط کمر ،باسن،
نشیمنگاه ،زانو و لبة شلوار می باشد.
خط  1تا  ، 2خط اتوی شلوار است.
١

از نقطة  4به اندازة
دور باسن به اضافة «1/5
١٢
سانتی متر» به سمت چپ عالمت بزنید ،نقطة 6
به دست می آید.
١
« +»1/ 5 cmدور باسن= 4→6
١٢

نقطة  6را به طرف باال گونیا کنید .نقاط  7در
خط باسن و  8در خط کمر به دست می آید.
(شکل١٤ـ)٣

روی خط نشیمنگاه از نقطة  6به اندازة  ١دور
٢٠
باسن به سمت چپ عالمت بزنید ،نقطة  9به دست
می آید.
١
دور باسن=6→9
٢٠

شکل  14ـ٣
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از نقطة  6نیمساز جلو را با توجه به اندازه های زیر،
عالمت بزنید.
«97= »2/ 5 cmتا 85دور باسن
«117= »3 cmتا 98دور باسن
«137=»3/ 5 cmتا 118دور باسن
نقطة  9را به  7با توجه به اندازة نیمساز وصل
کنید.
از نقطة  8به اندازة «1سانتی متر» به سمت داخل
الگو عالمت بزنید ،نقطة  10به دست می آید.
«8 →10 = »1 cm
نقطة  10را به  7وصل کنید.
فاصلة 10تا  11برابر با « 1سانتی متر» است.
«10→11= »1cm

از نقطة  11به اندازة  1دور کمر به اضافة «2/25
4
سانتی متر» عالمت بزنید ،نقطة  12به دست
می آید.
1
«+ »2/25 cm
4

دور کمر = 11→12

نقطة 11را به 12وصل کنید (خط کمر جلو )

روی خط باسن از نقطة  7به اندازة  1دور باسن
4
منهای «  0/5سانتی متر » عالمت بزنید ،نقطة 13
به دست می آید.
1
« - »0/5 cmدور باسن = 7→13
4

نقطة  12را به  13با خط کش منحنی وصل کنید.

شکل  15ـ٣
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رسم پنس
برای رسم پنس روی خط کمر در دو طرف خط
اتو پنس را به عرض « 2سانتی متر» و طول
« 10سانتی متر» رسم کنید .پنس را ببندید و
خط  11-12را با خط کش منحنی رسم کنید.
(شکل 15ـ )٣
١
از دو طرف نقطة  2به اندازة
پهنای لبة شلوار
٤
منهای « 0/5سانتی متر» عالمت بزنید .نقاط  14و
 15به دست می آید.
١
« -»0/ 5 cmپهنای لبة شلوار = 2 → 14
٤
2 → 15 = 2 →14
روی خط زانو ،از دو طرف نقطة  5به اندازة فاصلة
نقاط 2تا  14به اضافة «1سانتی متر» عالمت بزنید
تا نقاط  16و  17به دست آید.
«5 → 16 = ) 2→14 (+ »1 cm
5 →17 = 5 →16

0

نقطة  13را «  2تا  3سانتی متر» ابتدا صاف سپس
با انحنای مالیم حدود «  0/5تا  0/7سانتی متر»
به سمت داخل به نقطة  16وصل کنید و از نقطة
 16با خط کش به  14وصل نمایید.
در سمت دیگر ابتدا نقاط  15،17،9را با خط کش
به هم وصل کنید .سپس در خط  9تا 0/75 « 17
سانتی متر» داخل الگو بروید و منحنی داخل پا را
از نقطة  9به  17رسم کنید.
سجاف زیپ
برای رسم سجاف زیپ از نقطة  18 «11سانتی متر»
پایین آمده عالمت بزنید ،نقطة َ 11به دست می آید.
از نقطة  11و َ 8 « 11سانتی متر » از الگو بیرون
بروید و نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید.
(شکل ١٦ـ)٣

شکل  16ـ٣
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الگوی پشت
الگوی پشت ،بااستفاده از الگوی جلو رسم می شود.
از نقطة  6به اندازة  1فاصله  4تا 6عالمت بزنید.
4

نقطة  18به دست می آید.

1
()4-6
4

= 6 →18

نقطة 18را به طرف باال گونیا کنید ،نقاط  19و 20
به دست می آید.

نقطة  ،21در  1خط  18تا  20به دست می آید.
2
1
(18 →21 = )18 →20
2

از نقطة 9به اندازة فاصله  6تا  9عالمت بزنید .نقطة
 22به دست می آید.
(9→22 = )6 →9
از نقطة   18نیمساز پشت را با توجه به اندازه های
زیر عالمت بزنید.
« 85-97=»3/5 cmدور باسن
« 98-117=»4 cmدور باسن
« 118-137=»4/5 cmدور باسن
از نقطة  0/5 «22سانتی متر» پایین آمده نقطة
 23به دست می آید .نقطة  23را به  21با توجه به
اندازة نیمساز وصل کنید.
فاصلة  20تا  24برابر با « 2سانتی متر» است.
«20→24=»2cm
نقطة  21را به  24وصل کنید.

از نقطة  24به اندازة  1دور کمر به اضافة «4/25
4
سانتی متر» عالمت بزنید .نقطة  25به دست می آید.
« 1 +»4/25cmدورکمر = 24→25

4
1
روی خط باسن از نقطة  19به اندازة دور باسن به
4

اضافة «1سانتی متر» عالمت بزنید .نقطة  26به دست
می آید.
1
« +»1cmدورباسن = 19 →26
4

نقطة  25را به  26با خطکش منحنی وصل کنید.
(شکل١٧ـ)٣

شکل  17ـ٣
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در خط لبة شلوار فاصلة نقاط  14تا  ،27برابر با
« 1سانتی متر» است.
«14→27 = »1 cm
فاصلة نقاط 15تا 28نیز «1سانتی متر» است.
«15 → 28 = »1 cm
در خط زانو از نقاط 16و  17هر کدام «1سانتی متر»
به سمت بیرون عالمت بزنید .نقاط  29و 30
به دست می آید.
«16→ 29 = »1 cm
«17 → 30 = »1 cm
نقطة  26را به  29با انحنای مالیم به هم وصل کنید.
نقطة  29را به  27وصل کنید.
در سمت دیگر ،نقاط  30، 23و 28را با خط کش
به هم وصل کنید.
از  ١خط  23تا  ١/5« 30سانتی متر» داخل الگو
٢
عالمت بزنید و منحنی داخل پا را رسم کنید.
از نقطة  2به اندازة « 0/5سانتی  متر» پایین آمده،
عالمت بزنید .نقطة  31به دست می آید.
«2→ 31 = »0/5 cm
نقاط  31،27و 28را به هم وصل کنید.
توجه

خط  23تا  30برابر با خط  9تا  17باشد.
خط پهلوی جلو نقاط  12تا  14با پهلوی
پشت نقاط  25تا  27برابر باشد.
رسم پنس
برای رسم پنس اندازة خط  24تا  25را تقسیم بر
 3کنید ،نقاط  32و 33به دست می آید.
از نقطة  32به اندازة «14سانتی متر» و از نقطة 33
«12سانتی متر» به سمت پایین گونیا کنید ،نقاط
 34و  35به دست می آید.
«32 →34 = »14 cm
«33 →35 = »12 cm
در دو طرف نقاط  32و  33پهنای پنس ها را
به اندازة «1سانتی متر» عالمت بزنید و به نقاط 34
و  35وصل کنید( .شکل ١٨ـ)٣
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شکل  18ـ٣
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مطابق شکل از خط باسن تا نشیمنگاه خطی رسم کنید( .شکل١٩ـ)٣
خط را قیچی کنید به گونه ای که الگو در پهلو جدا نشود.
خط اتو را در قسمت پایین الگو روی خط راست قرار دهید.
بین فضای باز شده الگو به اندازة « 4سانتی متر» اوازمان دهید.

«19 →19′= »4cm

منحنی فاق و خط پهلو را اصالح کنید.
خط اتو را به طرف باال ادامه دهید( .شکل ٢٠ـ)٣

شکل  19ـ٣

شکل  20ـ٣
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کمر شلوار
کمر راست
این تکۀ کمری به روی خط کمر
قرار می گیرد ،پهنای آن در حدود
«٣ـ  ٥سانتی متر» است.
روی کاغذ مستطیلی رسم کنید
که طول آن برابر دور کمر و عرض

آن  ١اندازه دلخواه است .روی
٢

الگو نقاط موازنۀ پهلو ،مرکز پشت
و مرکز جلو را مشخص کرده و
محل دکمه خور را ترسیم کنید.
(شکل٢١ـ)٣

شکل ٢١ـ٣

سجاف جدای کمر
اطراف الگوی شلوار تا خط باسن را
رولت کنید؛ پهنای سجاف را روی
الگو مشخص کنید؛ مانند شکل،
پنس های شلوار را ببندید و مانند
شکل شلوار را در انتهای پنس « تا»
کنید و پهنای سجاف را مجددا ً
رسم نمایید؛ تکه های سجاف جدا
را رولت کنید؛ سجاف را می توانید
دوتکۀ جدا یا در خط پهلو در
کنار یکدیگر قرار دهید و یکسره
استفاده کنید( .شکل    ٢٢ـ)٣

شکل ٢2ـ٣
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متناسب سازی الگوی شلوار با فرم اندام

ران بزرگ

ران کوچک

باسن برجسته

شکم برجسته

شکل  23ـ٣

پس از ترسیم الگوی اساس شلوار بهمنظور شناسایی اشکاالت احتمالی در اندام باید پاترون اصلی تهیه شود.

از کاربن مخصوص پارچه به منظور انتقال قسمت های مختلف الگو مانند خطوط باسن ،برآمدگی باسن ،زانو
و ...استفاده کنید.
الگوی اساس اولیۀ شلوار که با اندازه های مشخصی ترسیم می شود ،روی پارچه های تک رنگ ارزان قیمت
مانند چلوار سفید نسبتاً ضخیم قرار دهید و برش بزنید.
درجایی که شلوار را برای پروگیری پوشیده اید ،روی صندلی بنشینید؛ بلند شوید و راه بروید  ...هر وضعیت را
برای پروگیری امتحان کنید (در حالت نشسته کشیدگی لبۀ پایین شلوار و زانوها را درنظر بگیرید).
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شکم با برجستگی زیاد
از خط مرکزی جلو تا پهلو خطی موازی با خط
باسن رسم کنید به نحوی که از انتهای پنس بگذرد
نقاط    18و    19به دست می آید.
این خط را تا پهلو قیچی کنید .به نحوی که در
پهلو نقطة  19جدا نشود .خط اتو را از وسط پنس
تا خط زانو و سپس به دو سمت الگو در نقاط
  16و    17قیچی کنید.
الگو در دو طرف خط زانو جدا نشود( .شکل ٢٥ـ)٣
بین خطوط قیچی شده ،در خط کمر و خط
مرکزی جلو مقدار الزم را اضافه کنید ،به نحوی که
در خطوط پهلو و زانو به صفر برسد.
و خط مرکزی جلو را در نقاط  7تا  10در امتداد
هم قرار دهید.
خط پهلو را نیز اصالح کنید( .شکل ٢٦ـ)٣
پنس کمر را به علت زیاد شدن پهنای آن ،تبدیل
به دو پنس کنید .طول پنس ها را مطابق شکل
٢٧ـ ٣عالمت بزنید.

شکل  24ـ٣
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شکل  25ـ٣

شکل  26ـ٣









شکل  27ـ٣
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باسن با برجستگی زیاد
از خط مرکزی پشت تا پهلو خطی موازی با خط
باسن رسم کنید .به نحوی که از انتهای پنس
بگذرد .نقاط  35و  36به دست می آید.
از انتهای پنس در نقطة  32تا زانو خطی رسم
کنید .خط رسم شده را از نقطة  32تا نقطة  5و
سپس به دو طرف آن تا نقاط  29و  30قیچی
کنید .الگو در دو طرف خط زانو جدا نشود.
خط  35تا  36را نیز قیچی کنید .الگو در نقطة 36
جدا نشود( .شکل ٢٩ـ)٣
بین خطوط قیچی شده در خط کمر و خط
مرکزی پشت مقدار الزم را اضافه کنید ،به نحوی
که خطوط در پهلو و زانو به صفر برسد.
و خط مرکزی پشت را در نقاط  19تا  24در امتداد
هم قرار دهید.
خط پهلو را نیز اصالح کنید( .شکل ٣٠ـ)٣
مقدار فضای اضافه شده را بین پنس ها تقسیم
کنید و مجددا ً آنها را با اندازة جدید رسم نمایید.
(شکل٣١ـ)٣

شکل  28ـ٣
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شکل  29ـ٣

شکل  30ـ٣

شکل  31ـ٣

91

ران بزرگ

رفع عیب

مطابق عیب ران بزرگ در دامن عمل کنید .از  ١خط کمر در الگوی جلو و پشت خطی عمود تا زانو رسم
٣

کنید.
در محل برجستگی ران از خط پهلو نیز خطی موازی با خط باسن رسم کنید تا خط جدید را قطع کند.
(شکل های ٣٣ـ ٣و ٣٤ـ)٣
خطوط را مطابق شکل قیچی کنید.

شکل  32ـ٣
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شکل  33ـ٣
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میزان الزم را به خط پهلو ،در محل برجستگی ران منظور کنید.
اندازة اضافه شده ،در الگوی جلو و پشت یکسان باشد.خطوط پهلو را اصالح کنید( .شکلهای ٣٥ـ ٣و ٣٦ـ)٣

شکل  34ـ٣

شکل  35ـ٣

شکل  36ـ٣
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ران کوچک

رفع عیب

خطوط را مطابق ران بزرگ روی الگوی جلو و پشت رسم کنید.
خطوط رسم شده را قیچی کنید.
مقدار اضافات ران در پاترون را روی خطوط رسم شده افقی ببندید( .شکل های ٣٨ـ ٣و ٣٩ـ)٣



















شکل  37ـ٣
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شکل  38ـ٣



شکل  39ـ٣
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فکر کنید و پاسخ دهید
 1روش اندازه گیری بلندی نشیمنگاه را برای رسم الگوی شلوار
توضیح دهید.
 2با توجه به شکل مقابل ،فاصلة نقاط زیر در شلوار چگونه
به  دست می آید.
هـ) ()6 → 18
الف) ()1→ 4
و) ()9 → 23
ب) ()4 → 6
		
ز) ()17 → 30
ج) ()7 →13
د) ()6 → 9
ح) ()24 → 25

 3با توجه به شکل مقابل ،فاصلة نقاط زیر در دامن شلواری چگونه
بهدست میآید؟
		
الف) ( 29ـ )5
			
ب) ( 31ـ )5
				
ج) ( 30ـ )29
د) ( 33ـ )29
 4برای افرادی که شکم بزرگ دارند ،پنس جلو چه تغییری
می کند؟

فعالیت عملی
 1الگوی شلوار را با اندازه های شخصی رسم کنید.
 2الگوی دامن شلواری را با اندازة سایز  38رسم کنید.
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برگه استاندارد ارزشیابی عملکرد شایستگی حرفه ای
واحد شایستگی حرفه ای:

ترسیم الگوی شلوار

شایستگی های غیرفنی

شایستگی های فنی

دانش:

تشریح روش اندازه گیری اندام
برای شلوار و استفاده از جدول
سایزبندی در ترسیم الگوی شلوار

مهارت:

اندازهگیری اندام و ترسیم الگوی
اساس شلوار
نگرش:

ایمنی فردی:
توجهات زیست محیطی:

استاندارد عملکرد:

اندازه گیری اندام و مطابقت آن با جدول استاندارد و رسم الگوی شلوار به وسیله مدل
 HBو خط کش برروی کاغذ سفید طراحی با ابعاد  ٧٠×١٠٠در مدت زمان  ٤٥دقیقه
ابزارهای ارزشیابی شواهد قضاوت در مورد شایستگی

سؤال شفاهی تشریحی از چگونگی استفاده از ابزار رسم الگو با بیان ویژگی آنها
سؤال تشریحی از چگونگی تطبیق اندازه های فردی با جدول استاندارد
سؤال کوتاه پاسخ به اینکه کدام قسمت های اندام باید اندازه گیری شود.
نوع عملکرد شایستگی

مشاهده و تکمیل چک لیست از :انجام فرایند تهیه الگوی شلوار
رعایت اخالق حرفه ای :رعایت حقوق سفارش دهنده لباس
صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو
صرفه جویی در زمان
انتخاب مدل مناسب لباس با توجه به موقعیت اجتماعی ،فرهنگی و سن
استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)
رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو
جمع آوری کاغذهای باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت

پیشنهاد :هنرآموز می تواند جهت ارزشیابی از هنرجو بخواهد در اندازه های شخصی و استاندارد الگوی شلوار تهیه
نماید.
نتیجه :بر  اساس عملکرد هنرجو و شواهد ناشی از کاربرد ابزارها در مورد شایستگی حرفه ای قضاوت در یکی از حاالت زیر
انجام می شود.
شایسته نیست 
شایسته است 
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شایستگی 4

ترسیم الگوی باالتنه و آستین
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استاندارد عملکرد واحد شایستگی
اندازه گیری اندام در باالتنه و آستین و مطابقت آن با جدول استاندارد و رسم الگوی باالتنه و آستین
به وسیلۀ مداد  HBو خط کش برروی کاغذ سفید طراحی با ابعاد  ١٠٠×٧٠در مدت زمان  ٩٠دقیقه
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اندازه گیری باالتنه

حلقه گردن
سرشانه

حلقه گردن

حلقه گردن
بلندی سینه

کارور پشت
دور سینه
بلندی باالتنه پشت
دور کمر

دور سینه
بلندی
باالتنه جلو

کارور جلو
دور سینه
دور کمر

بلندی باسن

دور باسن

دور باسن

قد دامن

شکل  1ـ4

برای به دست آوردن الگوی متناسب ،باید اندازه گیری دقیق انجام شود؛ در روشی بسیار جامع و قابل اطمینان،
قبل از شروع کار ،بایستی به شخصی که اندازه اش گرفته می شود ،خاطر نشان سازید سینه بندی (کرست) را
که مایل است بعدها در زیر لباس های مختلف استفاده کند ،بر تن کند؛ زیرا تعویض کرست ،باعث تغییر فرم
اندام خواهد شد .از طرفی استفاده از یک لباس زیر لطیف (کام ً
ال چسبان) کار اندازه گیری را دقیق تر می کند.
(شکل 1ـ )4
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دور سینه
برای اندازه گیری دور سینه متر را از دور بدن به طوری که از رأس
سینه عبور کند اندازه بگیرید( .دقت کنید متر دقیقاً از رأس سینه
بگذرد).
دور سینه برجسته ترین قسمت باالتنه است که می توانید سایز خود
را با توجه به این اندازه مشخص کنید( .شکل ٢ـ)٤

شکل ٢ـ٤

دورکمر
برای اندازه گیری دور کمر متر را از روی نوار بسته شده عبور دهید،
و اندازه بگیرید( .شکل٣ـ)٤

شکل 3ـ٤

دور باسن
متر را از برجسته ترین قسمت باسن عبور داده و اندازه بگیرید.
(شکل4ـ)٤

شکل 4ـ٤

کارور پشت
حدود « 10تا  15سانتی متر» از اولین مهرة گردن در پشت پایین
آمده از محل اتصال دست به باالتنه متر را قرار داده وتا سمت دیگر،
اندازه بگیرید( .شکل  ٥ـ)٤

شکل   5ـ٤

کارور جلو
در باالتنه جلو ،از محل اتصال دست به باالتنه از سمت چپ تا
راست را اندازه بگیرید( .شکل ٦ـ)٤
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دور گردن
متر را از دور گردن عبور داده و اندازه بگیرید( .شکل   ٧ـ)٤

پهنای شانه
از محل اتصال گردن به شانه تا استخوان سرشانه (ترقوه) اندازه
بگیرید( .شکل  ٨ـ)٤

بلندی باالتنة پشت
از آخرین مهرة گردن تا خط کمر را اندازه بگیرید( .شکل ٩ـ)٤

بلندی باالتنه جلو
از وسط سرشانه تا خط کمر به طوری که متر از رأس سینه بگذرد
اندازه بگیرید( .شکل 10ـ)٤

شکل 7ـ٤

شکل 8ـ٤

شکل 9ـ٤

شکل  10ـ٤
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بلندی آستین
از استخوان سرشانه (ترقوه) تا مچ (به طوری که دست در حالت
خمیده باشد) اندازه بگیرید( .شکل11ـ)٤

شکل  11ـ٤

دور بازو
پهن ترین قسمت دست در باالی خط آرنج را اندازه بگیرید.
(شکل   12ـ )٤

دور مچ
دور مچ را با سانتی متر اندازه بگیرید (برای آستین های مچ دار) در
آستین های بدون مچ می توانید پهنای لبه آستین را نسبت به مدل
دلخواه اندازه بگیرید( .شکل ١٣ـ)٤

شکل  12ـ٤

شکل  13ـ٤
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اندازه های الزم جهت رسم الگو
 2دور باسن
 1دور سینه
 7دورگردن
 6کارور جلو
		
 11بلندی باالتنة پشت
		
 14پهنای پنس سرشانه
 ١ 17فاصله سینه

3
8
12
15

 4قد از کمر تا باسن
دور کمر
		
پهنای سرشانه  9دور بازو
			
بلندی باالتنة جلو
			
بلندی کف حلقۀ آستین

 5کارور پشت
 10دور مچ
      13بلندی آستین
 16بلندی سینه 		

٢

الگو را با اندازه های شخصی و یا اندازه های جدول سایز می توانید رسم کنید.
برای مشخص کردن سایز ،دور سینة خود را با دور سینه جدول مقایسه کنید ،نزدیک ترین اندازه با جدول،
سایز شما خواهد بود.
اندازه هایی که با قرمز نوشته شده است را می توانید در جدول سایز پیداکنید.
توجه

درصورتی که الگو را با اندازه های شخصی رسم می کنید ،با استفاده از فرمول های زیر اندازة (پهنای پنس
سرشانه ،بلندی کف حلقة آستین ،بلندی سینه ،فاصلة سینه) را به دست آورید.
پهنای پنس سرشانه ١ :دور سینه منهای «4سانتی متر »
٨

«: 93÷8=11/6-4=»7/6 cmمثال
بلندی کف حلقة آستین ١ :دور سینه به اضافة « 10/5سانتی متر» به اضافة « 1/5تا  2/5سانتی متر»
١٠
«: 93÷10=9/3+10/5=19/8+2 = »21/8 cmمثال
اندازه

تاریخ

تاریخ

دور سینه
دور باسن
دور کمر
قد از کمر تا باسن
کارور پشت
کارور جلو
دور گردن
پهنای سرشانه
دور بازو
دور مچ
بلندی باالتنه پشت
بلندی باالتنه جلو
بلندی آستین
پهنای پنس سرشانه
بلندی کف حلقه آستین
بلندی سینه
١
٢

فاصله سینه
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توجه

اندازة «  1/5تا  2/5سانتی متر» اضافه شده به نسبت اندازة دور سینه تغییر می کند.

بلندی سینه ١ :دور سینه به اضافة « 2تا  3سانتی متر»
٤

1
١
فاصلة سینه:
2
١٠

دور سینه

«80-92=»1/5 cm
«93-122=»2 cm
«123-132=»2/5 cm

دور سینه
دور سینه
دور سینه

«: 93÷4=23/5+2=»25/5 cmمثال
: 93÷10=9/3مثال

الگوی اساس باالتنه
یک خط عمودی رسم کنید و رأس آن را نقطة  1بنامید.
از نقطة  1به اندازة « 1/5سانتی متر» پایین آمده نقطة  2به دست می آید.

« 1→2 = »1/5 cm
از نقطة  2به اندازة بلندی کف حلقه آستین به اضافة « 0/5سانتی متر» پایین آمده نقطة  3به دست می آید.
« + »0/5 cmبلندی کف حلقه = 2→3
از نقطة  2به اندازة باالتنه پشت پایین آمده نقطة  4به دست می آید.
قد باالتنه پشت =2→4
از نقطة  4به اندازة بلندی باسن پایین آمده نقطة  5به دست می آید.
بلندی باسن = 4→5
نقاط  4،3،1و  ٥را به سمت راست گونیا کنید.
خطوط گونیا شده از نقاط  4،3،1و  ٥به ترتیب خط راهنمای گردن ،کف حلقه ،کمر و باسن است.
خط  1تا  5خط مرکزی پشت است ( .شکل١٤ـ)٤

104

شایستگی  :4ترسیم الگوی باالتنه و آستین

شکل  14ـ4

از نقطة  3به اندازة  ١دور سینه به اضافة « 4سانتیمتر» بهسمت راست عالمت بزنید نقطة  6بهدست میآید.
٢
« ١ +»4cmدورسینه =3→ 6
٢

توجه

اندازة اضافه شده به دور سینه در لباس های مختلف (باگشادی های گوناگون) متغیر است .در مدل های

مجلسی و تنگ میزان آزادی در  ١دور سینه به اضافة «  2سانتی متر» و در مانتو به اضافة «  5سانتی متر»
٢
می تواند باشد.

نقطة  6را به طرف پایین گونیا کنید.
نقاط  7در خط کمر و  8در خط باسن به دست می آید.
از نقطة  6به اندازة خط  1تا  3به سمت باال عالمت بزنید.
105

سپس نقطة  9را به سمت چپ گونیا کنید.
خط  8تا  9خط مرکزی جلو است( .شکل١٥ـ)٤
توجه

اگر دور سینه بزرگ تر از  92سانتی متر باشد.
طبق فرمول زیر اندازة الزم را به  1تا  3اضافه کنید تا خط  9تا  6به دست آید.
»    92-101+ »0/5cm
»     102-111+ »1/1cm
»112-121+ »1/7cm
»122-130+ »2/3cm
» + »2/6cmبه بعد →131

شکل  15ـ4
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(6→9 =)1 →3

دور سینه
دور سینه
دور سینه
دور سینه
دور سینه
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١

از نقطة  2به اندازة کف حلقه منهای «0/7سانتی متر» پایین آمده نقطة  10به دست می آید.
٥
١
« - »0/7 cmکف حلقه = 2→10
٥
نقطة  10را به سمت راست گونیا کنید.
١
از نقطة  1به اندازة دور گردن منهای « 0/2سانتی متر» عالمت بزنید نقطة  11به دست می آید.
٥
١
« - »0/2 cmدور گردن = 1→11
٥
از نقطة 11پهنای سرشانه را به اضافة «1سانتی متر» به سمت راست روی خط  10عالمت بزنید ،نقطة
 12به دست می آید.
«+»1cmپهنای شانه = 11→12
خط  11تا  12را نصف کنید .نقطة  13به دست می آید.
١
(11→13 = )11→12
٢

شکل  16ـ4
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از نقطة  5« 13سانتی متر» موازی با خط مرکزی پشت پایین آمده ،نقطة  14به دست می آید.
»13→14 = «٥cm
فاصلة نقاط  14تا  15برابر با « 1سانتی متر» می باشد.
»14→15 = «١cm
از دو طرف نقطة  0/5 « 13سانتی متر» پهنای پنس را عالمت بزنید و به نقطۀ  15وصل کنید.
از نقطة  3به اندازة  ١کارور پشت به اضافة «  0/5سانتی متر» به سمت راست عالمت بزنید ،نقطة 16
٢
به دست می آید.
١
« +»0/5 cmکارور پشت = 3→16
٢
نقطة  16را به سمت باال گونیا کنید .از نقطة  16به اندازة  ١خط  10تا  3به سمت باال عالمت بزنید،
٢
نقطة  17به دست می آید.
١
(16→17 = )3→10
٢
خط  3تا  16را نصف کنید .نقطة  18به دست می آید .نقطة  18را به سمت پایین گونیا کنید .نقاط  19در
خط کمر و  20در خط باسن به دست می آید( .شکل 16ـ)٤
نقطة  2را به  11با پیستوله ،به هم وصل نمایید.
١
از نقطة  9به اندازة دور گردن منهای « 0/7سانتی متر» عالمت بزنید ،نقطة  21به دست می آید.
٥
١
« -»0/7 cmدور گردن = 9→21
٥

١

از نقطة  9به اندازة دور گردن منهای «  0/2سانتیمتر» پایین آمده ،نقطة  22بهدست میآید.
٥
١
« -»0/2 cmدور گردن = 9→22
٥

١

١

از نقطة  6به اندازة کارور جلو به اضافة پهنای پنس عالمت بزنید ،نقطة  23به دست می آید.
٢
٢
١
١
پهنای پنس  +کارور جلو =6→23
٢

خط  6تا  23را نصف کنید نقطة  24به دست می آید.

٢

١
)6→24 = (6→23
٢

نقطة  24را به سمت پایین گونیا کنید .نقاط  25در خط کمر و  26در خط باسن به دست می آید.
فاصلة نقاط  21تا  ،27برابر با بلندی سینه است.
بلندی سینه =21→27
فاصلة نقاط  21و  28برابر با پهنای پنس است.
پهنای پنس =21→28
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شکل  17ـ4

نقاط  27و  28را به هم وصل کنید .فاصلة نقاط  27تا  28برابر با  21تا  27است.
از نقطة  12به اندازة «1/5سانتی متر» عالمت بزنید .نقطة  29به دست می آید.
«12→29= »1/5 cm
نقطة  29را موازی با خط کف حلقه امتداد دهید.
از نقطة  28به اندازة پهنای سرشانه روی خط  29عالمت بزنید ،نقطة  30به دست می آید( .شکل 1٧ـ)٤
پهنای سرشانه = 28→30
نقطة  22را ابتدا « 1سانتی متر» گونیا کنید سپس به نقطة  21با پیستوله وصل نمایید.
از نقطة  23به اندازة  ١فاصله نقاط  6تا  22عالمت بزنید .نقطة  31به دست می آید.
٣
١
(23→31= )6→22
٣
فاصلة نقاط  16تا  32برابر با  ١فاصلة  16تا  23است.
٢
١
(16→32= )16→23
٢
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نقطة  32را به سمت پایین گونیا کنید نقاط  33در خط کمر و  34در خط باسن به دست می آید.
(شکل 18ـ)٤
هالل حلقه آستین پشت را از نقطة  12به  17و  32با توجه به نیمساز نقطة  16با پیستوله رسم کنید.
حلقة جلو را از نقاط  30به  31و سپس به  32با توجه به نیمساز نقطة  23با پیستوله رسم کنید.
توجه

نیمساز جلو 1و پشت براساس اندازۀ دور سینه مشخص می شود.
نیمساز پشت
نیمساز جلو
 80-92 = 2/5 cm ٢ cmدور سینه
 93-122 = 3 cmدور سینه
2/5 cm
 123-132 = 3/5 cm 3cmدور سینه

شکل  18ـ4
1ـ این اندازه ها در تمام فرم های اندامی ثابت نمی باشد ،در اندازه اندام استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.
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برای تعیین میزان پنس های کمر ١ ،دور کمر را به اضافة « 2سانتی متر» نمایید.
٢
اندازة به دست آمده را از عرض کادر (فاصله  4تا  )7کم کنید .عدد به دست آمده اندازة پنس های کمر است.
اندازة پنس های کمر= (« ÷ ٢+ »4cmدور سینه) ÷٢+ »2cm «( -دور کمر)
اندازة  ١پنس ها را به اضافة « 0/5تا  1سانتی متر» ١برای پنس های جلو درنظر بگیرید.
٢
اندازة پنس های جلو= « ١ +»0/5 - 1cmاندازة پنس ها
٢
مقدار باقی مانده ،اندازة پنس های پشت است.
دقت کنید حداکثر پنس زیر سینه در جلو « 5سانتی متر» و در پشت « 4سانتی متر» است.
باقی مانده پنس ها را برای پهلو ها درنظر بگیرید.
اندازة پنس پهلو در جلو از پنس پهلو در پشت بیشتر است.
طول پنس ها در الگوی جلو
و پشت از خط کمر به پایین
« 12تا  14سانتی متر» است.
(شکل ١٩ـ)٤
برای کنترل خط باسن
١

دور باسن را به اضافة
٢
« 2سانتی متر» کرده سپس
١
اندازة به دست آمده را از
٢
دور سینة اضافه شده کم
کنید( .فاصلة  3تا )6
حال نصف مقدار به دست آمده
را از دو طرف نقطة  34در الگوی
جلو و پشت بیرون بروید و با
خط کش منحنی به پنس های
پهلو در خط کمر وصل کنید.

شکل  19ـ4
1ـ با توجه به فرم اندام در قسمت جلو اندازۀ پنس ها در « 0/5تا  ١سانتی متر» بیشتر از پشت است.
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الگوی آستین
با استفاده از سانتی متر به صورت ایستاده دور حلقه آستین را از نقاط  31،32،17،12و  ٣٠اندازه گیری
کنید( .شکل20ـ)٤
١
از نقطة  ،23به اندازة دور حلقه آستین به سمت باال گونیا کنید وآن را نقطۀ 1بنامید.
٣
 ١دور حلقه آستین =23→1
٣
نقطة  ،2در  ١خط  1تا  23به دست می آید.
٢
١
(١→٢= )١→٢٣
٢
١
نقطة  3در خط  2تا  23به دست می آید.
٢
١
(٢→٣ = )2→23
٢
نقاط 1و  2را به سمت چپ گونیا کنید.
خط 2حلقة پشت را قطع کرده ،نقطة  4به دست می آید.
نقطة  4موازنۀ پشت است.
از نقطة  3خطی تا حلقه آستین جلو رسم کنید و نقطة  ٣′را عالمت بزنید.
نقطة ٣′موازنة جلو است( .شکل21ـ)٤

شکل  20ـ4

شکل  21ـ4

از نقطة  3به اندازة هالل  30تا  ٣′باالتنه به اضافة « 1تا  1/5سانتی متر» روی خط 1عالمت بزنید .نقطة
 5به دست می آید.
»٣→ ٥ = (٣٠→ ٣′) + «١-١/5cm
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از نقطة  5به اندازة هالل  12تا  4باالتنه به اضافة « 1تا  1/5سانتی متر» روی خط  2عالمت بزنید .نقطة
 6به دست می آید.
»٥→ ٦ = (١٢→ ٤) + «١-١/5cm
از نقطة  3به اندازة منحنی ٣′تا  32حلقة آستین باالتنه منهای «  0/3سانتی متر» روی خط راهنمای سینه
عالمت بزنید ،تا نقطة  7به دست آید.
»٣→ ٧ = (٣′→ 32) - «0/3cm
اندازة منحنی  4تا  ،32منهای « 0/3سانتیمتر» را از نقطة  6تا  8روی خط راهنمای سینه عالمت بزنید		 .
»٦→ ٨ = (٤→ ٣٢) - «0/3cm
بلندی آستین را از نقطة  5به سمت پایین گونیا کنید تا نقطة  9بهدست آید .نقطة  9را به دو طرف گونیا کنید.
بلندی آستین = 5→9
نقاط  7و  8را نیز به سمت
پایین گونیا کنید تا خط9
را قطع کند .نقاط  10و
 11به دست می آید.
 خط10تا11خطلبةآستین
است( .شکل22ـ)٤

شکل  22ـ4
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خط  3تا  7را نصف کنید و نقطة  12را عالمت بزنید.
		
از نقطة 1« 12سانتی متر» به سمت داخل الگو گونیا کنید .نقطۀ  ١٢′به دست می آید.
١
(٣→12= )٣→٧
٢

١
از نقطة  5به اندازة
٣

فاصلة  5تا  3پایین آمده نقطة  13به دست می آید.

«12 → ١٢′ = »1 cm
١
()5→ 3
٣

= 5 → 13

سپس از نقطة 2« 13سانتی متر» به سمت بیرون گونیا کنید و نقطة ١٣′را عالمت بزنید.
«13→ 13′ = »2 cm
١
در خط  5تا  6نقطة  14به دست می   آید.
٢
١
(5→14= )5→ 6
٢
از نقطة 1« 14سانتی متر» به سمت بیرون الگو گونیا کنید .نقطة  ١٤′را عالمت بزنید.
«14→ ١٤′ = »1 cm
١
در خط  6تا  8نقطة  15بهدست می  آید از نقطۀ  0/75« 15سانتیمتر» بهسمت داخل الگو گونیا کنید و
٢

نقطة  ١٥′را عالمت بزنید.

١
(٦→15 = )٦ → ٨
٢

«15 →15′ = »0/75 cm
هالل کاپ آستین را مطابق شکل از نقاط (١٥′ ،٦ ،١٤′ ،٥ ،١٣′ ،٣ ،١٢′ ،٧و  )8به هم وصل کنید.
١

در لبة آستین نقطة  16در خط  9تا  10بهدست میآید.
٢
از نقطة 0/5« 16سانتی متر» به سمت داخل (باال) الگو عالمت بزنید.

١

(9→16 = )9→10
٢
١
نقطۀ  17نیز در خط  9تا  11به دست می آید و از نقطة 0/5« 17سانتی متر» به سمت بیرون ( پایین )
٢
الگو عالمت بزنید.
١
(9→17 = )9→11

مطابق شکل هالل لبة آستین را رسم کنید.
توجه
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انحنای لبة آستین برای آستین های مچ دار رسم شود.

٢
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خط کمر در الگو ،خط راهنمای آرنج است( .شکل ٢٣ـ)٤

شکل  23ـ4

در آستینهای ساده ،خط لبة آستین را صاف رسم کنید.
برای کم کردن گشادی لبة آستین بدین ترتیب عمل کنید.
مقدار گشادی سایز مچ آستین را از لبة آستین فاصلة نقاط 10تا  11کم کرده ،سپس اندازة بهدست آمده را
نصف کنید و از نقاط 10و 11داخل الگو عالمت بزنید.
نقاط 18و 19به دست می آید.
10→18 =11→19
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نقطة  18را به  7و  19را به  8با خط کش
وصل کنید.
روی خط آرنج به اندازة «1سانتی متر» از هر
طرف داخل الگو بروید .مجددا ً خطوط ()7، 18
و ( )8 ،19را با انحنای «1سانتی متر» در خط
آرنج به هم وصل کنید.
نقاط  3و  6موازنة آستین است .خط راستا را رسم
کنید .کنترل کنید :فاصلة نقاط  7و  5و  8در
کاپ آستین نسبت به حلقة آستین باالتنه « 2تا
3سانتیمتر» بزرگتر باشد و فاصلة نقاط  7تا  8به
اندازة دور بازو به اضافة «  3تا 4سانتیمتر» است.
(شکل 24ـ)٤
نقاط  ٣′و  4نقاط موازنة باالتنه جلو و پشت
است( .شکل 25ـ)4

شکل  24ـ4

شکل  25ـ4
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آستین با چین در مچ

شکل  26ـ4

شکل  27ـ4

برای ایجاد گشادی در آستین نیاز به رسم خطوط برای اوازمان می باشد که به این شکل عمل می شود.
روی خط کف حلقه با توجه به تعداد اوازمان 1از طرفین خط مرکزی آستین به اندازۀ «٣ـ ٢سانتیمتر» جدا
کنید.
سپس نقاط به دست آمده را به طرف کاپ و لبۀ آستین گونیا کنید( .شکل ٢٧ـ)٤
دقت کنید خطوط اوازمان تا قبل از نقاط موازنه رسم شود.
خطوط را از پایین به طرف کاپ چیده و اوازمان دهید.
اوازمان ها نسبت به گشادی آستین بین «٤ـ ١سانتی متر» می باشد.
1ـ تعداد خطوط اوازمان بستگی به اندازه چین خوردگی آستین دارد ،هرچقدر گشادی آستین بیشتر باشد تعداد خطوط اوازمان بیشتر می شود.
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خطوط مشخص شده و خط مرکزی آستین 1را به طرف کاپ آستین قیچی کنید.
برای اوازمان دادن ،خطی مستقیم بهشکل عمود به اندازۀ قد آستین روی کاغذ الگو رسم کنید( .خط مرکزی
آستین)
از طرفین این خط «٢ـ ١سانتیمتر» عالمت زده و قطعات « ٤و  »٣را بهگونهای بچسبانید تا نقاط «١٩و »١٩′
روی این عالمتها قرار گیرد.
سپس بقیۀ خطوط را چیده و مانند شکل اوازمان دهید( .شکل ٢٨ـ)٤

شکل  28ـ4

1ـ اندازه و تعداد اوازمان ها بستگی به ضخامت پارچه و مدل دلخواه می تواند بیشتر و یا کمتر باشد.
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چین در کاپ آستین با گشادی در بازو

شکل  29ـ4

شکل  30ـ4

در این مدل ،چین در خط کاپ آستین بین نقاط موازنۀ جلو و پشت است و در قسمت آرنج و بازو نیز گشادی
ایجاد میشود.
الگوی آستین را رسم کنید و خطوط اوازمان را روی آن رسم کنید( .شکل ٣٠ـ)٤
خطوط رسم شده ،از کاپ تا لبۀ آستین را قیچی کرده و به هر قسمت به اندازه «٣ـ  1/5سانتیمتر» اوازمان
دهید .از کاپ آستین  ٢سانتیمتر باال رفته و کاپ آستین را اصالح کنید( .شکل ٣١ـ)٤
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شکل  31ـ4

چین در کاپ آستین
از نقطۀ موازنه پشت «٢ـ ١سانتی متر» باال رفته تا «نقطۀ  »٢٣مشخص شود.
از «نقطۀ  »٢٣خطی افقی به موازات خط کف حلقه ،رسم نموده به طوری که خط حلقه آستین جلو را قطع
کند و « نقطه های  ٢٤و  »٢٥به دست آید.
خط منحنی « »٢٣→٢٤را با متر به حالت ایستاده اندازه گرفته و آن را به پنج قسمت مساوی تقسیم
کنید تا نقاط « ٢٧ ،٢٨ ،٢٩و  »٢٦مشخص شود.
این نقاط را به خط مرکزی آستین و « نقطۀ  »٢٥رسم کرده و قطعات را شماره گذاری کنید( .شکل ٣٣ـ)٤
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شکل  32ـ4

روی کاغذ الگو ،خطی عمود به نام خط جدید
مرکزی آستین رسم کنید.
خط « »٢٣→٢٤را چیده و قطعۀ پایین آستین را
به گونه ای بچسبانید تا خط مرکزی آستین بر خط
عمود (خط جدید مرکزی آستین) منطبق شود.
سپس قطعات « ١و »٥را مانند شکل بچسبانید.
قطعه « »٣را در امتداد خط مرکزی آستین طوری
قرار داده تا انتهای تکه « »٣به مقدار «٧ـ»٥
سانتی متر تا نقطه  ٢٥فاصله داشته باشد.
در پایان ،قطعات « ٢و »٤را بین قطعات قبلی
به طور مساوی جای دهید و کاپ آستین را اصالح
کنید.
از نقاط « ٢١و  »٢٠در لبۀ آستین به اندازۀ
« ٢ـ 1/5سانتی متر» داخل الگو شده و نقاط «٣١
و »٣٠را عالمت زده و آنها را به نقاط « ٦٧و »٦٥
وصل کنید (شکل ٣٤ـ)٤

شکل  33ـ4

شکل  34ـ4
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آستین کیمونو
دو خط عمود برهم مطابق شکل رسم کنید ،محل تقاطع دو خط
را «نقطه  »١بنامید.
باالتنه جلو را روی الگو به گونه ای قرار دهید که خط مرکزی
جلو برروی خط عمود منطبق شود .سپس خطوط حلقه گردن،
سینه ،کمر و باسن را رولت کنید تا نقاط « »٢ ، ٤ ، ٥به دست آید.
١
_ دور سینه را به اضافه آزادی موردنظر کرده ( ٥ـ ٢سانتی متر)
٤
و از «نقطۀ  »٤این اندازه را عالمت بزنید تا «نقطه  »٦به دست آید.
روی خط سینه از «نقطۀ  »٦خطی موازی با خط مرکزی جلو ،به
لبۀ پایین الگو تا خط باسن رسم کنید تا «نقاط  ٧در خط کمر
و  ٨در خط باسن» به دست آید( .شکل ٣٦ـ)٤

شکل 36ـ4
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شکل ٣٥ـ4
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شکل 37ـ4

از «نقطۀ  »٩خطی به اندازه «سرشانه» به اضافۀ قد آستین و مقدار قطر اپل «در صورت لزوم» رسم کنید.
تا «نقطۀ  »٣به دست آید.
1
از «نقطۀ  »٣به اندازۀ «١٥ـ ١٣سانتی متر» به پایین آمده عالمت بگذارید تا «نقطۀ  »١١به دست آید و
خطی از «نقطۀ  »٩به «نقطۀ  »١١وصل کنید .به طوری که خط « »٩→٣با « »٩→١١برابر باشد.
١
از «نقطۀ  »١١به اندازۀ «_ دور مچ به اضافه آزادی دلخواه» را گونیا کرده تا «نقطۀ  »١٢به دست آید.
2
«نقطۀ  »١٢را با خط کش به «نقطۀ  »٦وصل کنید.
از «نقطۀ  »٧به اندازۀ «٣ـ ٢سانتی متر» داخل الگو شده و «نقطۀ  »١٣را عالمت بزنید و آن را به «نقطۀ »٨
وصل کنید.
از «نقطۀ  »٦نیمسازی به اندازۀ «٧ـ ٥سانتی متر» رسم کرده ،سپس خطی منحنی از زیر دست تا خط
پهلو به گونه ای رسم کنید که از «نقطۀ  »١٤بگذرد.
الگوی پشت ،منطبق بر الگوی جلو رسم کنید با این تفاوت که در قسمت حلقه گردن از «  نقطۀ  »١به اندازۀ
«٢ـ 1/5سانتی متر» پایین آمده ،تا «نقطه  »١٥به دست آید .سپس از نقاط «١٥ـ »٩هالل پشت گردن
را رسم کنید( .شکل 37ـ)٤
1ـ هرقدر شیب آستین نسبت به خط افقی بیشتر باشد حرکت دست مشکل تر است و برعکس.
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شکل های 38ـ ٤و ٣9ـ ٤الگوهای رولت شده جلو و پشت را نشان می دهد.

1

شکل  38ـ4

شکل  39ـ4

1ـ در صورتی که الگو نیاز به کنترل باسن داشته باشد .باید  _١اختالف باسن و سینه را از «نقطه  »٨خارج کرده و به «نقطۀ  »١٣وصل کنید.
٢
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کیمونوی پنس دار
اساس باالتنه و آستین را رسم کنید.
برای رسم آستین کیمونو ،باید ارتفاع حلقه آستین جلو و پشت یکسان شود ،همچنین عرض خط سینه و
باسن نیز در قسمت جلو و پشت الگو باهم برابر گردد.
برای یکسان کردن ارتفاع حلقه آستین جلو و پشت باید ارتفاع حلقه آستین جلو از « نقطۀ  »٢٩تا خط سینه
و همچنین ارتفاع حلقه آستین پشت از « نقطۀ  »١٢تا خط سینه را مطابق (شکل ٤1ـ )4اندازه گیری کرد و
1
 1اختالف اندازۀ به دست آمده را به حلقه آستین جلو « نقطۀ  »٢٩اضافه نموده و آن را از حلقه آستین
٢
٢
پشت از « نقطۀ  »١٢کسر کرده و « نقاط  ٣8و  »٣9را عالمت زده و آنها را به نقاط « ١٠و  »٢٦وصل کنید.
 برای یکسان کردن عرض باالتنه جلو و پشت ،باید خط سینه «٣ـ »٢و خط باسن « ٨و »٧را اندازه گیری
کرد .سپس  1آن را روی خط عرضی سینه و باسن عالمت زده تا نقاط « ٣5و »٣6به دست آید.
٢

نقاط « ٣5و  »٣6را به هم وصل کرده تا «نقطه  »٣٧در خط کمر مشخص شود( .خط پهلوی جدید)
الگوی کیمونو ،از آزادی
بیشتری نسبت به اساس
باالتنه برخوردار است .به
همین دلیل از پنسهای
خط پهلو صرفنظر میشود.
(شکل ٤1ـ)٤

شکل 40ـ4

شکل  41ـ4
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از خط پهلوی جلو و پشت به اندازۀ « ٣سانتیمتر» خارج شوید .نقاط « ٤١و  »٤٠در قسمت جلو و نقاط «٤٣
و  »٤٢در قسمت پشت را عالمت بزنید .نقاط بهدست آمده در جلو و پشت را بههم وصل کنید.

شکل  42ـ4

شکل  44ـ4
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شکل  43ـ4
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قطعۀ پشت آستین را به گونه ای کنار باالتنه پشت قرار دهید که «نقطۀ  »٧مماس با «نقطۀ  »٣٩و «نقطۀ
 »١١در قسمت زیردست روی خط « ٤٣ـ  »٤٢قرار گیرد.
1

1

از «نقطۀ  »٣٥′به اندازۀ - 1خط « ٣٧′و  »٣٥′پایین آمده و «نقطۀ  »٤٤را عالمت بزنید .از این نقطه
٣ ٤
خطی به «نقطۀ ( »٢١لبۀ آستین) رسم کنید.
از «نقطۀ  ٦« ،»٤٤سانتی متر» روی خط پهلو پایین آمده «نقطۀ  »٤٥و « ٨ـ ٦سانتی متر» به سمت زیر
دست رفته و «نقطۀ  »٤٦را عالمت بزنید.
نقاط به دست آمده را با خطی منحنی به هم وصل کنید( .شکل ٤5ـ)٤

ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ

شکل  45ـ4
1ـ در صورتی که گشادی کمتری نیاز باشد از اندازۀ «  » _١خط سینه تا کمر استفاده کنید.
٤
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به گوشه گردن پشت «نقطه  »١٠و لبۀ آستین «نقطه  »١٣به اندازۀ « ١سانتی متر» اضافه کنید .نقاط
« ٥١و  »٥٠را عالمت بزنید.
این دو نقطه را با خط کش به هم وصل کنید (شکل ٤5ـ)٤
تکۀ جلوی آستین را به گونه ای کنار باالتنۀ جلو قرار دهید که فاصلۀ نقاط « »١٢ ، ٤٠روی خط «٤١ـ»٤٠
برابر فاصله نقاط « ٤٢و »١١روی خط «٤٣ـ »٤٢شده ،و « نقطۀ  »٧با « نقطۀ  »٣٨مماس یکدیگر قرار
دهید (در بعضی از سایزها نقطۀ  ٧′باالتر از نقطۀ  ٣٨قرار می گیرد).
از «نقطۀ  »٣٥به اندازه خط «٤٤ـ   »٣٥روی خط پهلو عالمت زده تا «نقطۀ  »٤٧به دست آید.
از این نقطه « ٦سانتی متر» به سمت پایین روی خط پهلو و «  ٨ـ ٦سانتی متر» به سمت خط زیر دست
رفته ،و نقاط « ٤٩و  »٤٨را عالمت بزنید .این دو نقطه را با خطی منحنی به هم وصل کنید.
از گوشه گردن جلو «نقطه  »٢٦و لبۀ آستین «نقطۀ  »١٣′به اندازۀ «١سانتی متر» داخل الگو شده تا نقاط
« ٥٣و  »٥٢به دست آید و این دو نقطه را با خط کش به هم وصل کنید (شکل ٤6ـ)4
با رسم خطوط « ٥١و  »٥٠در پشت الگو و « ٥٣و  »٥٢در جلوی الگو «١سانتی متر» از الگوی جلو کم
شده به الگوی پشت اضافه می شود تا در هنگام پوشیدن آستین کیمونو پنس دار درز روی دست در مکان
صحیح قرار گیرد و همچنین خطوط روی دست اصالح می شود.

شکل  46ـ4
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آستین رگالن
آستین کیمونوی پنس دار را رسم کنید.
پنس سینه را به طور موقت به خط مرکزی جلو منتقل کنید.
(شکل ٤8ـ)٤
1
برای رسم برش رگالن در جلوی باالتنه » « ،حلقه گردن جلو و
٣

پشت 1را به دست آورده نقاط « ٥٦ـ  »٥٥را عالمت بزنید.

شکل  47ـ4

6

24

شکل  48ـ4

1ـ برش رگالن می تواند از خط کارور پشت تا  _١سرشانه رسم شود.
٢
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1

 خطوط هالل « ٤٨→٤٩و  »٤٥→٤٦را به دست آورده نقاط « »٥٧در جلو و « »٥٨در پشت را عالمت
٢
بزنید.
حال برش رگالن جلو و پشت را از نقاط « ٥٧و  »٥٥به نقاط « ٥٨و  »٥٦مطابق شکل رسم کنید.
(شکل های 48ـ 4و ٤9ـ)٤
روی این خط نقاط موازنه را مشخص کنید.

50

51

46

58
45

شکل  49ـ4
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خط برش رگالن در باالتنه جلو را چیده و پنس سینه را به مکان اولیۀ آن منتقل کنید( .شکل های  50ـ٤
و  51ـ)٤
برای رفع کشیدگی در زیر دست ،از « نقطۀ  »٥٧′به اندازۀ «١٢ـ ١٠سانتی متر» به سمت باال رفته و
« نقطۀ  »٥٩را عالمت بزنید .سپس از « نقطۀ  »٥٧به اندازۀ « ٦ـ  ٥سانتی متر» به سمت زیر دست رفته تا
« نقطۀ    »٦٠به دست آید.
این نقاط را مانند شکل به هم وصل کنید .شکل ( ٥5ـ)4
«خط  ٦٠ـ  »٥٩را چیده و بین آنها را « ٦ـ ٥سانتی متر» اوازمان دهید.
سپس خطوط برش حلقه آستین و زیردست را مطابق شکل اصالح کنید( .شکل  ٥5ـ)٤
پس از جدا کردن برش رگالن در پشت ،پنس سرشانۀ پشت را بسته و خط روی دست را مطابق شکل های
  56ـ 4و  ٥7ـ ٤اصالح کنید.
برای رفع کشیدگی در زیر دست و الگوی آستین پشت مانند الگوی آستین جلو عمل کنید.

شکل  51ـ4

شکل  50ـ4
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شکل  53ـ4

شکل  52ـ4

شکل  54ـ4

شکل  55ـ4
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50
51

56

61

21
62

شکل  56ـ4
62

58

شکل  57ـ4

اگر بخواهید روی دست آستین
کیمونو با برش رگالن ،درز نباشد،
می توانید خطوط روی دست،
تکۀ جلو و پشت آستین را به هم
بچسبانید و خط لبۀ آستین را
اصالح کنید( .شکل  ٥8ـ)٤

شکل  58ـ4
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انواع مچ
مچ باریک
شکل ( 59ـ )٤محل قرارگیری مچ روی دست دگمه ،جادگمه و مرکز مچ را نشان می دهد( .شکل  ٥9ـ)٤
مستطیلی با طول دلخواه و عرض برابر با اندازۀ دور مچ به اضافۀ  ٣سانتی متر (آزادی) به اضافۀ اندازۀ
دگمه خور (در جلو و پشت مچ) رسم کنید( .شکل  60ـ)٤

شکل  59ـ4

شکل  60ـ4

اندازه دور مچ  ٣ +سانتی متر  +اندازۀ دگمه خور ١→٣ = ٢→٤
طول به اندازۀ دلخواه (بستگی به مدل دارد) ١→ ٢= ٣→ ٤
دگمه خور ١→٥= ٣→٧
محل دگمه را روی خط «( »٧→٨در جلو) و محل جادگمه روی
خط «( »٥→٦در پشت) را مشخص کنید.

شکل  61ـ4

خط راستای پارچه را روی «دوالی بسته پارچه» رسم کنید.
(شکل   ٦2ـ)٤
شکل  62ـ4

مچ پهن
این مدل عیناً همانند مدل قبلی ترسیم
می شود؛ با این تفاوت که طول مچ
بیشتر از مدل قبلی است و لبۀ پایین
مچ کمی هاللی شکل شده و دو عدد
جا دگمه روی الگو ترسیم می شود.
(شکل  ٦3ـ)٤
خط راستای پارچه را روی الگو رسم
کنید( .شکل  ٦4ـ)٤
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شکل  63ـ4

شکل  64ـ4

شایستگی  :4ترسیم الگوی باالتنه و آستین

مچ لیفه ای
این مدل عیناً همانند روش مچ باریک است با این تفاوت که اندازه دگمه خور
ندارد و عرض آن بیشتر است (مچ به اندازه ای باشد که آستین به راحتی باال
برود)( .شکل  ٦5ـ)٤

شکل  65ـ4

متناسب سازی الگوی باالتنه و آستین با فرم اندام

A

A

شکل  66ـ4

پس از ترسیم الگوی اساس باالتنه ،به منظور پیشگیری از ایجاد هر نوع عیب اساسی و غیرقابل جبران در
برش و دوخت لباس ،توصیه می شود ،ابتدا از الگوی مزبور جهت تهیه پاترون 1استفاده کنید ،در تهیۀ آن
به نکات ذیل توجه نمایید:
1ـ  Patronاصطالحی فرانسوی است که در خیاطی کاربرد دارد.
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الگوی شخص موردنظر را آماده کنید.
در قسمت جلو و پشت الگو ،خطوط راستای پارچه را مشخص کنید؛ برای این منظور خطی موازی باالتر
از خطوط سینه و پایین تر از کمر به فاصلۀ معین خط مرکزی جلو و پشت رسم کنید.
اطراف پنس های سینه ،زیرسینه را با خط کش منحنی به طرف بیرون و پنس های دامن جلو و پشت را
به طرف داخل رسم کنید.
پنس سینه را به خط وسط سرشانه (پنس سرشانه) منتقل کنید( .از روش انتقال پنس استفاده کنید).
الگو را روی پنس سرشانه پشت و پنس اصلی ،به صورت یک برش سرتاسری دوقسمت نمایید.
الگوی قسمت جلو را نیز با یک برش سرتاسری دو قسمت نمایید( .شکل  ٦7ـ)٤

شکل  67ـ4

قطعات جداشدۀ الگوها را روی پارچۀ چلوار سفید نسبتاً ضخیم قرار دهید.
خط مرکزی جلوی الگو را باید روی دوالی بستۀ پارچه قرار دهید؛ بدین ترتیب در موقع پرو ،پاترون از جلو
پوشیده شده و در خط مرکزی پشت یک زیپ سرتاسری دوخته می شود.
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برای سهولت کار دور تا دور الگو را توسط «کاربن» خیاطی ردگذاری کنید .کافی است کاربن را زیر الگو
قرار داده و دورتا دور الگو را رولت کنید.
تمام خطوط غیراصلی نظیر خطوط راهنمای کف حلقه آستین (راهنمای سینه) ،کمر ،سرسینه را رولت کنید.
دقت کنید که پاترون باید کام ً
ال چسبان اندام و بدون هر نوع گشادی باشد.
درزها را توسط بخیۀ درشت چرخ خیاطی یا شالل ریز به یکدیگر بدوزید .پاترون را از سمت پشت پارچه
(به گونه ای که درزهای آن دیده شود ،به تن کرده و پرو کنید).
همۀ ناصافی چروک ها و گشادی ها را روی بدن سنجاق زده و بگیرید .اضافات (گشادی) یا تنگی تقسیم
مختلف پاترون روی هر قسمت از پارچۀ چلوار را اصالح کنید.
پاترون را از بدن بیرون آورده ،عیوب آن را بادقت روی الگوی اصلی منتقل ساخته و خطوط اصالحی را
مجددا ً ترسیم نمایید.
سینه کوچک تر از حد معمول
در این حالت پاترون در قسمت کارور و
سینه گشاد است و چروک هایی در این
ناحیه ایجاد می شود( .شکل  ٦8ـ)٤

رفع عیب در الگو

شکل  68ـ4

خطی افقی موازی با راهنمای سینه رسم کنید به طوری که از رأس پنس بگذرد.
خط رسم شده را قیچی کنید به نحوی که الگو در پهلو از هم جدا نشود.
مطابق شکل (با توجه به اضافات در پاترون) از پهنای پنس ها در سرشانه و کمر کم کرده و آنها را ببندید.
(شکل  ٦9ـ)٤
روی کاغذ خطی بلندتر از قد الگو رسم کنید.
خط مرکزی جلو را مماس با خط راهنما قرار دهید( .الگو در خط مرکزی جلو روی هم قرار می گیرد).
مقداری که از بلندی باالتنه در خط مرکزی کم شده را به خط کمر اضافه کنید( .شکل 70ـ)٤
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شکل  69ـ4

شکل 70ـ4

سینه بیش از حد بزرگ
در این حالت پاترون در قسمت باال و
پایین چروک دارد و کمی به سمت
باال کشیده می شود( .شکل 71ـ)٤

رفع عیب

خطی از وسط پنس پهلو تا رأس
سینه و سپس تا خط مرکزی رسم
کنید و همچنین:
از وسط پنس کمر تا سرشانه خطی
عمود رسم کنید به نحوی که از رأس
پنس بگذرد( .شکل 72ـ)٤
خطوط رسم شده از پهلو تا خط
مرکزی و از خط کمر تا سرشانه را
قیچی کنید .الگو در خط سرشانه
جدا نشود.
با توجه به فضای بازشده در پاترون
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شکل 71ـ4

شایستگی  :4ترسیم الگوی باالتنه و آستین

اندازة الزم را بین خطوط قیچی شده اضافه کنید به نحوی که در سرشانه به صفر برسد.
دقت کنید خط مرکزی در نقاط  22تا  7در امتداد هم قرار گیرد( .شکل ٧3ـ)٤
طول پنس ها را کوتاه کنید.
خط راستا را روی الگو مشخص کنید.

شکل 72ـ4

شکل  73ـ4

شانة افتاده
در این حالت شیب سرشانة فرد زیاد
است و پاترون در قسمت سرشانه
درجای خود قرار نمی گیرد و در
عرض شانه چین ایجاد می شود.
(شکل ٧4ـ)٤

شکل  74ـ4
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رفع عیب

میزان اضافات الگو را از حلقه آستین تا گوشة یقه به صورت پنس کوچکی ببندید.
شیب الگو در سرشانه بیشتر می شود.
مقداری که از اندازة حلقه آستین کم شده را از خط کف حلقه باالتنه پایین ببرید .خطوط موازنه را نیز
همين مقدار پایین آورده حلقه آستین را اصالح کنید( .شکل های 76ـ ٤و ٧5ـ)٤
در الگوی پشت مطابق جلو عمل کنید( .شکل های ٧8ـ 4و ٧7ـ)٢
پنس سرشانه را مجددا ً اصالح کنید.

شکل  75ـ4

شکل  77ـ4
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شکل  76ـ4

شکل  78ـ4
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یقه تنگ
در این حالت پاترون در قسمت
یقه به سمت باال کشیده می  شود.
(شکل ٧9ـ)٤

رفع عیب

ابتدا پنس سرشانه را به خط پهلو
انتقال دهید.
حلقة یقه را در الگوی جلو از قسمت
سرشانه با توجه به میزان تنگی در
پاترون گشاد کنید( .شکل  80ـ)٤
در الگوی پشت مطابق جلو عمل کنید.
(شکل  81ـ)٤
شکل  79ـ4






























شکل  80ـ4





شکل  81ـ4
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پشت برآمده
دراین حالت پشت باالتنه در قسمت
شانه ها کشیده شده و در خط
کارور کیس هایی ایجاد می شود.
(شکل  ٨٢ـ)٤

رفع عیب

در محل کشیدگی روی باالتنه خطی
موازی با خط راهنمای سینه رسم
کنید.
پنس سرشانه را تا خط رسم شده
ادامه دهید.
خط رسم شده را قیچی کنید
به نحوی که الگو در حلقه آستین از
شکل  82ـ4
هم جدا نشود.
از وسط پنس سرشانه تا انتهای پنس نیز قیچی کنید.
الگو را در قسمت پایین روی خط راست قرار دهید ،سپس مقدار الزم را بین خطوط قیچی شده اضافه کنید.
خط مرکزی را در قسمت باال نیز روی خط راست قرار دهید در این صورت پنس سرشانه به میزان الزم باز
می شود( .شکل  ٨3ـ)٤
خط راستا را روی الگو مشخص نمایید( .شکل  ٨4ـ)٤
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شکل  84ـ4
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حلقه آستین کوتاه
آستین و حلقه آستین تنگ است و
در زیر بغل کشیدگی ایجاد می شود.
(شکل  ٨5ـ)٤

رفع عیب در الگو

در الگوی آستین میزان تنگی حلقه را
از دو طرف خط راهنمای کف حلقه
بیرون بروید و در مچ به صفر برسانید.
منحنی کاپ آستین را اصالح کنید.
(شکل  ٨6ـ)٤
در الگوی جلو و پشت باالتنه میزان
تنگی حلقه را از خط راهنمای سینه
پایین بروید.
هالل حلقه را مجددا ً با پیستوله
بکشید( .شکل ٨7ـ 4و  ٨8ـ)٤

شکل  86ـ4

شکل  85ـ4

شکل  87ـ4

شکل  88ـ4
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بازوی الغر
در این حالت آستین در قسمت بازو گشاد است و الزم
است کمی تنگ شود( .شکل  ٨9ـ)٤

رفع عیب در الگو

از دو طرف خط مرکزی مقدار فضای اضافه روی
آستین را مشخص کنید.
فضای مشخص شده را در سراسر طول آستین
ببندید( .شکل 90ـ)٤
حلقة آستین را اصالح کنید و خط راستا را رسم
نمایید.
مقدار کم شده در کاپ آستین را از خط راهنمای
کف حلقة الگوی جلو و پشت باالتنه باال بروید.
نقاط موازنه را مجددا ً رسم کنید( .شکل 91ـ 4و
92ـ)٤

شکل 90ـ4
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شکل  91ـ4

شکل  89ـ4

شکل 92ـ4
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بازوی چاق
در این حالت آستین در روی بازو دارای کشیدگی
است و نیاز به فضای بیشتر دارد( .شکل ٩٣ـ)٤

رفع عیب

کمی باالتر از نقطة موازنة پشت روی الگو خط
افقی رسم کنید .سپس خط مرکزی را در سرتاسر
طول آستین قیچی نمایید .الگو در کاپ جدا نشود.
خط افقی رسم شده را نیز از وسط به دو طرف
قیچی کنید .الگو در قسمت کاپ آستین جدا
نشود( .شکل ٩٤ـ)٤
مطابق شکل خطی افقی قیچی شده در قسمت
مرکزی را کمی روی هم قرار دهید .به نحوی که
فضای الزم در سرتاسر خط مرکزی باز شود.
باالی کاپ آستین را اصالح کرده و خط راستا را
رسم کنید( .شکل ٩5ـ)٤

شکل 94ـ4

شکل  93ـ4

شکل 95ـ4
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کاپ بلند در آستین
دراین حالت بلندی کاپ موجب
افتادگی آستین در قسمت بازو و
باالی کاپ می شود( .شکل 96ـ)٤

رفع عیب

در الگوی آستین باالتر از نقطة موازنة
پشت خطی افقی موازی با خط
راهنمای کف حلقه رسم کنید .مقدار
بلندی کاپ را به صورت پیلی روی خط
رسم شده ببندید( .شکل 97ـ)٤
کاپ آستین را اصالح کنید.
(شکل 98ـ)٤
در الگوی باالتنه از روی خط
راهنمای کف حلقه مقدار کم شده
از کاپ آستین را باال بروید.
نقاط موازنه را نیز به همان میزان
باال بروید.
حلقه آستین را مجددا ً رسم کنید.

شکل 97ـ4
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شکل 96ـ4

شکل 98ـ4
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شکل 99ـ4

شکل 100ـ4

کاپ کوتاه در آستین

آستین در این حالت در قسمت کاپ
دارای کشیدگی است( .شکل 101ـ)٤

رفع عیب در الگو
در الگوی آستین باالتر از نقطة
موازنه پشت خط افقی موازی با
خط راهنمای کف حلقه رسم کنید.
خط رسم شده را قیچی کنید.
(شکل 102ـ)٤
فضای الزم را اضافه کرده و
کاپ آستین را اصالح کنید.
(شکل 103ـ)٤
در الگوی باالتنه از خط راهنمای
باالتنه به مقدار اضافه شده به کاپ
شکل 101ـ4
آستین پایین بروید.
نقاط موازنه را نیز به همان اندازه پایین آورده حلقة آستین را مجددا ً رسم کنید( .شکل های 105ـ 4و
104ـ)٤
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شکل 102ـ4

شکل 104ـ4
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شکل 103ـ4

شکل 105ـ4
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فکر کنید و پاسخ دهید
 1با توجه به اندازه های داده شده با استفاده
١
از خط کش _ سانتی متر ،الگوی جلو و
٥
پشت شومیز را کامل کنید.
دور سینه  ٩٨سانتی متر
قد باالتنۀ پشت  ٤٢سانتی متر
کارور پشت  ٣٧سانتی متر
دور گردن  ٤٠سانتی متر
بلندی کف حلقۀ آستین  ٢٣سانتی متر

 2با توجه به شکل های روبه رو به سؤاالت
پاسخ دهید:
١ـ٢ـ فاصلۀ  ١→١١برابر است با ………
٢ـ٢ـ فاصلۀ  ١→٢برابر است با ………
٣ـ٢ـ فاصلۀ  ٥→١٣برابر است با ………
٤ـ٢ـ فاصلۀ  ٢→١٥برابر است با ………
٥ـ ٢ـ فاصلۀ  ٦→١٨برابر است با ………
٦ـ٢ـ فاصلۀ  ١٦→٢٢برابر است با ………
٧ـ٢ـ نام خط  ٢→٦در الگوی شومیز چیست؟
 ٨ـ٢ـ نام خط  ١٤→١٦در الگوی شومیز
چیست؟
٩ـ٢ـ نام خط  ١→٤در الگوی شومیز چیست؟
١٠ـ٢ـ نام خط  8→9در الگوی شومیز
چیست؟
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برگه استاندارد ارزشیابی عملکرد شایستگی حرفه ای
واحد شایستگی حرفه ای:

ترسیم الگوی باالتنه و آستین

شایستگی های فنی

دانش:

تشریح روش اندازهگیری و روش
استفاده از جدول سایزبندی در
الگوی باالتنه و آستین و تشریح
روش ترسیم الگوی باالتنه و انواع
آستین سرخود «کیمونو و رگالن»
و آستین جدا «چین در کاپ و مچ»
و انواع مچ «پهن ،باریک و لیفهای»
مهارت:

استاندارد عملکرد :اندازه گیری اندام در باالتنه و آستین و مطابقت آن با جدول استاندارد
و رسم الگوی باالتنه و آستین به وسیله مداد  HBو خط کش بر روی کاغذ سفید طراحی
با ابعاد  70×100در مدت زمان  ٩٠دقیقه
ابزارهای ارزشیابی شواهد قضاوت در مورد شایستگی

سؤال کوتاه پاسخ به این سؤال که برای رسم الگوی باالتنه و آستین که کدام
قسمت های اندام باید اندازه گیری شود.
سؤال شفاهی و تشریحی از چگونگی اندازه گیری اندام در باالتنه و آستین
سؤال تشریحی از چگونگی تطبیق اندازه های فردی در باالتنه و آستین با جدول
استاندارد
نوع عملکرد شایستگی

شایستگی های غیرفنی

اندازهگیری اندام و ترسيم الگوي
مشاهده و تکمیل لیست وارسی (چک لیست) از :
اساس باالتنه و انواع آستین:
انجام فرایند تهیه الگوی باالتنه و انواع آستین سرخود «کیمونو و رگالن» و آستین جدا
سرخود«کیمونو و رگالن» و آستین
«چین در کاپ و مچ» و انواع مچ «پهن ،باریک و لیفهای»
جدا «چین در کاپ و مچ» و انواع
مچ «پهن ،باریک و لیفهای»
نگرش:

ایمنی فردی:
توجهات زیست محیطی:

رعایت اخالق حرفه ای :رعایت حقوق سفارش دهنده لباس
صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو
صرفه جویی در زمان
انتخاب مدل مناسب لباس با توجه به موقعیت اجتماعی ،فرهنگی و سن
استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)
رعایت اصول ارگونومی هنگام کار
جمع آوری کاغذهای باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت

پیشنهاد :هنرآموز می تواند جهت ارزشیابی از هنرجو بخواهد در اندازه های شخصی و استاندارد الگوی باالتنه و آستین تهیه
نماید.
نتیجه :بر اساس عملکرد هنرجو و شواهد ناشی از کاربرد ابزارها در مورد شایستگی حرفه ای قضاوت در یکی از حاالت زیر
انجام می شود.
شایسته نیست 
شایسته است 
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شایستگی 5

طریقۀ انتقال پنس های باالتنه

151

استاندارد عملکرد واحد شایستگی
انتقال پنس ها به قسمت های مختلف باالتنه روی الگوی اساس باالتنه مانند انتقال پنس سرشانه به حلقه
گردن ،حلقه آستین ،سرشانه ،کمر ،پهلو ،خط مرکزی جلو و ساسون خط کمر در مدت زمان  ٢٠دقیقه
برای هر الگو
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هدف از ایجاد پنس در الگو ،به وجود آوردن فضای کافی برای حجم بدن در قسمت های برجستگی سینه ،تیرۀ
پشت ،قسمت شکم ،باسن و ...است .هنگامی که مدل ها و طرح های گوناگون را بنگرید ،در بسیاری از موارد،
پنس ها به صورت ا ّولیۀ خود نمایان نشده ،بلکه برحسب نوع مدل ،تغییر مکان و حتی تغییر شکل داده اند.

پنس سینه

خط راهنمای گردن

پنس سینه

خط راهنمای سینه

پنس سینه

پنس سینه

خط راهنمای سینه

خط راهنمای سینه

خط مرکزی جلو

خط مرکزی جلو

پنس پهلو

پنس پهلو

خط راهنمای کمر
خط راهنمای مرکزی جلو

پنس زیر سینه

پنس سینه پنس سینه

پنس سینه پنس سینه
خط راهنمای سینه
خط مرکزی جلو

خط مرکزی جلو

س پهلو
پن

پن

الف) در طراحی پنس الزم
است که از خطوط اصلی بدن
که شامل :خطوط مرکزی جلو
و پشت ،سینه ،کمر ،پهلوها،
سرشانه و  ...است آگاهی داشته
باشیم .پارچۀ لباس بدون پَنس،
روی بدن ،در حقیقت فرم یک
مستطیل صاف را داراست.

ب) وقتی پنس سینه بسته شود،
فضای کافی برای برجستگی
سینه در محیط باالتنه بهوجود
میآید .در این مرحله ،برای
ایجاد فرورفتگی در ناحیۀ
سینه ،کارور و سرشانهها ،باید
پنس سینه گرفته شود.

س پهلو

پنس زیر سینه

خط مرکزی جلو

خط راهنمای سینه

پنس زیر سینه

ج) پنسهای زیرسینه و پهلو
برای تعیین فرورفتگیهای ناحیۀ
کمر ،دارای اهمیت بسزایی
هستند .در این حالت ،کمری تنگ
و چسبان داریم.
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انتقال پنس سینه جلو
پنس سینه را می توان به «   ن ُه نقطۀ اصلی »1در الگوی باالتنۀ جلو منتقل کرده و انتهای کلیۀ این خطوط
به صورت مستقیم یا منحنی در «نقطۀ ( »Bسرسینه) با یکدیگر تالقی می کند( .شکل ١ـ )٥

خط مرکزی جلو

شکل  1ـ  5
1ـ جز این نقاط اصلی مابین آن تا بی نهایت نقاط غیراصلی وجود دارد که می توانید برای انتقال پنس استفاده کنید.
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انتقال پنس سرشانه پشت
پنس سرشانۀ پشت را می توانید به «دو نقطۀ »1اصلی منتقل کنید( .شکل ٢ـ )٥

13

4
خط مرکزی جلو

شکل  2ـ  5
1ـ جز این نقاط اصلی مابین آن تا بی نهایت نقاط غیراصلی وجود دارد که می توانید برای انتقال پنس استفاده کنید.
155

انتقال پنس
انتقال پنس نسبت به مدل می تواند به محدوده های مختلفی از
خطوط سرشانه ،پهلو ،خط مرکزی ،یقه ،حلقه آستین ،کمر انجام
شود و تعداد آن نیز افزایش پیدا کند( .شکل ٣ـ )٥

 1انتقال پنس به سرشانه
خطی از وسط سرشانه تا رأس پنس رسم کنید.
پنس سرشانه را به این خط انتقال دهید( .شکل ٤ـ )٥

شکل  4ـ  5
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شکل  3ـ  5
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 2انتقال پنس به تالقی شانه و حلقه آستین
خطی از تقاطع سرشانه با حلقه آستین تا رأس پنس رسم کنید ،سپس پنس سرشانه را به این خط انتقال
دهید( .شکل  ٥ـ )٥

شکل  5ـ  5

 3انتقال پنس به حلقه آستین
از حلقه آستین خطی تا رأس پنس رسم کنید ،سپس سرشانه را به این خط انتقال دهید( .شکل  ٦ـ )٥

شکل  6ـ  5
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 4انتقال پنس به خط پهلو
خطی از پهلو تا رأس پنس رسم کنید .سپس پنس سرشانه را به این خط انتقال دهید( .شکل ٧ـ )٥

شکل  7ـ  5

 5انتقال پنس به محل تالقی خطوط پهلو و کمر (پنس فرانسوی)
از محل تالقی خط کمر و پهلو خطی تا رأس پنس رسم کنید ،سپس پنس های کمر و شانه را به این خط
انتقال دهید( .شکل ٨ـ )٥

شکل  8ـ  5
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 6انتقال پنس به خط کمر
از وسط پنس کمر خطی تا رأس پنس رسم کنید ،سپس پنس سرشانه را به این خط انتقال دهید.
(شکل ٩ـ )٥

شکل  9ـ  5

 7انتقال پنس تالقی کمر و خط مرکزی جلو
از محل تالقی خط کمر و خط مرکزی تا رأس پنس خطی رسم کنید ،سپس پنس های کمر و سرشانه را
به این خط انتقال دهید( .شکل ١٠ـ )٥

شکل  10ـ  5
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 8انتقال پنس به خط مرکزی جلو
از خط مرکزی جلو تا رأس پنس خطی رسم کنید ،سپس سرشانه را به این خط انتقال دهید( .شکل ١١ـ)٥

شکل  11ـ  5

 9انتقال پنس به حلقة گردن
از خط حلقة گردن تا رأس پنس خطی رسم کنید ،سپس پنس سرشانه را به این خط انتقال دهید.
(شکل    ١٢ـ )٥

شکل  12ـ  5
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 10انتقال پنس سرشانه پشت به حلقة گردن
خطی از حلقه گردن تا انتهای پنس سرشانه رسم کنید ،پنس سرشانه را به این خط انتقال دهید سپس
خط سرشانه را اصالح کنید( .شکل ١٣ـ)٥

شکل  13ـ  5

 11انتقال پنس سرشانه پشت به حلقة آستین
خطی از حلقة آستین تا انتهای پنس رسم کنید  ،پنس سرشانه را به این خط انتقال دهید و خط سرشانه
را اصالح کنید( .شکل ١٤ـ)٥

شکل  14ـ  5
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کوتاه کردن پنس
در الگوی باالتنه برای زیبایی بیشتر لباس می توان طول پنس ها را کوتاه کرده و یا رأس آن را جابه جا نمود.
برای این منظور از رأس سینه دایره ای به شعاع ( 1/5تا 2/5سانتی متر )1با توجه به اندازة دور سینه رسم
کنید( .شکل ١٥ـ )٥
حال طول پنس ها را با توجه به محیط دایره کوتاه کنید( .شکل ١٦ـ )٥

شکل  15ـ  5

شکل  16ـ  5

فرم دادن پنس ها
الگوی جلو و پشت باالتنه
در لباس های تنگ و چسبان الزم است شکل پنس ها به فرم بدن نزدیک تر شود تا لباس زیباتر به نظر
برسد( .شکل ١٧ـ )٥
در تصاویر ارائه شده پنس ها با استفاده از خط کش منحنی فرم داده شده است.
برای نشان دادن فرورفتگی زیر سینه ،پنس را به سمت بیرون انحنا دهید.
پنس را در پایین خط کمر ،برخالف باال به سمت داخل انحنا دهید.
1ـ شعاع دایره در اندازۀ دور سینه تا  ١/٥« ٩٣سانتی متر» و بیشتر از  ٢/٥« ٩٣سانتی متر» می باشد.
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توجه

افرادی که در قسمت سرشانه تا سینه دارای فرورفتگی زیاد هستند ،الزم است پنس سرشانه به سمت
بیرون با انحنای مالیم رسم شود.
فرورفتگی پهلوها را در الگوی جلو و پشت با انحنای مالیم به سمت داخل الگو رسم کنید( .شکل ١٨ـ )٥
پنس پایین کمر در الگوی پشت نیز مطابق جلو با انحنا به سمت داخل الگو رسم شود.
خط سرشانه پشت را بعد از بستن پنس مجددا ً اصالح کنید.

شکل  17ـ  5

شکل  18ـ  5
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انتقال پنس به برش
در طراحی لباس می توان از انتقال پنس به شکل های مختلف
استفاده کرد تا لباس فرم زیباتری پیدا کند .بدین منظور می توان
از انواع برش ها ،چین های گوناگون ،پیلی های مختلف و یا
حتی دوخت هم زمان چند پنس به صورت تزیینی (نرودوزی)1
استفاده کرد .در این قسمت با استفاده از انتقال پنس برش های
گوناگون طراحی شده است.
برش از خط سرشانه تا خط مرکزی ،برش پرنسسی از سرشانه
و حلقة آستین ،برش از خط سرشانه تا پهلو ،برش افقی در زیر
سینه ،حلقة آستین تا محل تالقی خط کمر و خط مرکزی،
حلقة گردن تا کمر ،وسط سرشانه تا تالقی خط کمر و پهلو.
الف) برش از سرشانه تا خط مرکزی جلو
ابتدا پنس سرشانه را به وسط سرشانه منتقل کنید.
برش را مطابق مدل طراحی کنید.
شکل  19ـ 5
نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نمایید( .شکل٢٠ـ )٥
برش را همراه با فضای پنس سرشانه قیچی کرده ،سپس پنس کمر را ببندید و خط کمر را اصالح کنید.
(شکل٢1ـ )٥




















شکل  20ـ 5

شکل  21ـ 5

1ـ نرو ،تای باریک از پارچه است که روی آن با فاصلۀ دلخواه از تا ،چرخ می شود و به منظور تزیین در لباس به کار می رود.
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ب) برش پرنسسی از سرشانه
الگوی جلو :ابتدا پنس سرشانه را به خط وسط
سرشانه منتقل کنید( .شکل٢٢ـ  )٥پنس ها را کوتاه
کرده و مجددا ً رأس پنس ها را با پیستوله به هم
وصل کنید( .شکل ٢٣ـ )٥
نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نمایید.
فضای داخل پنس ها را قیچی کنید به گونه ای
که خط رسم شده بین پنس ها نیز قیچی شود.
(شکل ٢٤ـ )٥

شکل  22ـ  5

شکل  23ـ  5

شکل  24ـ  5
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الگوی پشت :خطی با خط کش از پنس سرشانه در نقطة  34تا نقطة  35در کمر رسم کنید.
با استفاده از خط کش منحنی ،سمت دیگر پنس کمر را رسم کنید( .شکل ٢٥ـ  )٥نقاط موازنه و خط راستا
را مشخص کنید.
خط رسم شده را با فضای پنس سرشانه و کمر قیچی کنید( .شکل ٢٦ـ )٥













 









شکل  26ـ  5

شکل  25ـ  5

ج) برش پرنسسی از حلقة آستین
الگوی جلو :ابتدا پنس سرشانه را
به پهلو منتقل کرده و پنس زیر سینه
را کوتاه کنید.
مطابق شکل از حلقة آستین تا نوک
1
سینه برش را طراحی کنید( .شکل
٢٨ـ )٥
نقاط موازنه و خط راستا را مشخص
نمایید.

شکل  27ـ  5
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1ـ توجه داشته باشید هنگام طراحی برش ها در الگو نباید در نوک پنس ایجاد زاویه شود.

شکل  28ـ  5
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برش را همراه با فضای پنس کمر قیچی کنید .پنس پهلو را ببندید .سپس انحنای برش قطعة پهلو را کمی
به سمت داخل رسم کنید و اندازة آن را با قطعة جلو کنترل کنید( .شکل ٢٩ـ )٥
الگوی پشت :برش را مطابق شکل طراحی کنید( .شکل ٣٠ـ )٥
نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نمایید.
برش را همراه با فضای پنس کمر قیچی کنید( .شکل ٣١ـ )٥





 




















شکل  29ـ  5























 












شکل  30ـ  5

شکل  31ـ  5
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د) برش از خط سرشانه تا پهلو
پس از انتقال پنس به وسط سرشانه ،طول پنس ها را کوتاه کنید.
برش را مطابق مدل طراحی کنید.
نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نمایید( .شکل ٣٣ـ )٥
برش را همراه با فضای پنس سرشانه قیچی کنید.
پنس کمر را ببندید .خط کمر را اصالح نمایید( .شکل ٣٤ـ )٥

شکل  32ـ  5

شکل  33ـ  5
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هـ) برش افقی در زیر سینه
پنس سرشانه را به کمر منتقل کنید.
برش را مطابق مدل طراحی کنید.
توجه

هنگام طراحی خط برش ،پنس بسته باشد.

نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نمایید( .شکل ٣٦ـ )٥
برش را قیچی کنید.
پنس را در قسمت کمر ببندید.
خط کمر را اصالح نمایید.
باقی مانده پنس در برش باال دوخته می شود( .شکل ٣٧ـ )٥
شکل  35ـ 5

شکل  36ـ 5

شکل  37ـ 5
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و) برش از حلقة آستین تا محل تالقی خط مرکزی جلو و کمر
برش را مطابق شکل طراحی کنید.
نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نمایید( .شکل ٣٩ـ )٥
برش را قیچی کرده ،پنس سرشانه و کمر را ببندید.
خط کمر را اصالح نمایید( .شکل ٤٠ـ )٥

شکل  38ـ 5

شکل  39ـ 5
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ز) برش از حلقة گردن تا کمر
رأس پنس را جابه جا کنید.
برش را مطابق شکل طراحی کنید.
خط راستا و نقاط موازنه را مشخص نمایید( .شکل ٤٢ـ )٥
برش را همراه با پنس کمر قیچی نمایید.
پنس سرشانه را ببندید( .شکل ٤٣ـ )٥

شکل  41ـ 5

















شکل  42ـ 5

شکل  43ـ 5
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ح) برش از وسط سرشانه تا محل تالقی خط کمر و پهلو
پنس را ازگوشة گردن به وسط سرشانه و پنس کمر را به محل
تالقی خط کمر و پهلو انتقال دهید.
طول پنس ها را کوتاه کرده و انتهای پنس ها را با خطی منحنی
به هم وصل کنید.
نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نمایید( .شکل ٤٥ـ )٥
برش را همراه با فضای پنس ها قیچی کنید( .شکل ٤٦ـ )٥

شکل  44ـ 5

شکل  45ـ 5
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آزمون نظری
 1پنس سینه را به چند نقطه اصلی می توان انتقال داد؟
 2فرم دادن پنس سرشانه به سمت بیرون ،برای چه افرادی به کار می رود؟
 3روش کوتاه کردن پنس  های باالتنة جلو را شرح دهید.
 4حداقل و حداکثر میزان جابه جایی نوک پنس در باالتنه جلو را بنویسید.
 5الگوهای زیر را با مدل های آن مطابقت دهید.

(الف)

(ب)

...................................

...................................

(ج)

...................................

(د)

...................................
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فعالیت عملی
1
1
 1انتقال پنس سرشانه را به خط پهلو و
٢
٣

حلقة گردن انجام دهید.

 2انتقال پنس سرشانه در باالتنة جلو را به نقاط زیر انجام دهید.

1
الف)
٢

خط سرشانه

ب) تقاطع خط سرشانه و حلقة آستین

1
ج)
٢
1
د) خط پهلو
٣

حلقة آستین				

هـ) خط مرکزی جلو
 3انتقال پنس های باالتنة جلو را به نقاط زیر انجام دهید.
الف) تالقی خط کمر و پهلو (پنس فرانسوی)
ب) به خط کمر
 4انتقال پنس سرشانه باالتنة پشت را به نقاط زیر انجام دهید.
الف) حلقة گردن
ب) حلقة آستین
 5پنس های باالتنة جلو را کوتاه کنید.
 6پنس های جلو و پشت باالتنه را با توجه به مدل لباس تنگ و چسبان فرم دهید.
 7انتقال پنس به برش های زیر را انجام دهید.
الف) خط سرشانه تا خط مرکزی جلو
ب) برش پرنسسی از سرشانه
ج) از سرشانه تا خط پهلو
د) برش افقی در زیر سینه
هـ) حلقة آستین به محل تالقی خط مرکزی جلو و کمر
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برگه استاندارد ارزشیابی عملکرد شایستگی حرفه ای
واحد شایستگی حرفه ای:

انتقال پنس های باالتنه

شایستگی های غیرفنی

شایستگی های فنی

دانش:

تشریح روش انتقال پنس ها
به حلقه گردن ،حلقه آستین،
سرشانه ،کمر ،پهلو ،خط مرکزی
جلو و ساسون خط کمر

استاندارد عملکرد:

انتقال پنس ها به قسمت های مختلف باالتنه روی الگوی اساس باالتنه مانند انتقال پنس
سرشانه به حلقه گردن ،حلقه آستین ،سرشانه ،کمر ،پهلو ،خط مرکزی جلو و ساسون خط
کمر در مدت زمان  ٢٠دقیقه برای هر الگو
ابزارهای ارزشیابی شواهد قضاوت در مورد شایستگی

سؤال کوتاه پاسخ به این سؤال که آیا محل های انتقال پنس را می داند.
سؤال شفاهی تشریحی از چگونگی انتقال پنس های باالتنه

مهارت:

نوع عملکرد شایستگی

نگرش:

رعایت اخالق حرفه ای :اهمیت دادن به تطبیق اندازه های شخصی با اندازه های استاندارد
ملی
صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو
کنترل و صرفه جویی در زمان
انتخاب مدل مناسب لباس با توجه به موقعیت اجتماعی ،فرهنگی و سن

انتقال پنسها به حلقه گردن ،حلقه
مشاهده و تکمیل لیست وارسی (چکلیست) از:
آستین ،سرشانه ،کمر ،پهلو ،خط
انجام فرایند تهیه الگو با انتقال پنس سینه در باالتنه برای قسمتهای مختلف مانند :حلقه
مرکزی جلو و ساسون خط کمر
گردن ،حلقه آستین ،سرشانه ،کمر ،پهلو ،خط مرکزی جلو و ساسون خط

ایمنی فردی:
توجهات زیست محیطی:

استفاده از وسایل حفاظت فردی (مانند پوشیدن روپوش کار)
رعایت اصول ارگونومی هنگام کار
جمع آوری کاغذهای باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت

پیشنهاد :هنرآموز می تواند از هنرجو بخواهد الگوی اساس باالتنه را روی مقوا طراحی کرده و از آن به عنوان اشل برای
انتقال پنس ها استفاده نماید.
نتیجه :بر اساس عملکرد هنرجو و شواهد ناشی از کاربرد ابزارها در مورد شایستگی حرفه ای قضاوت در یکی از حاالت زیر
انجام می شود.
شایسته نیست 
شایسته است 
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شایستگی 6

ترسیم الگوی انواع یقه
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استاندارد عملکرد واحد شایستگی
ترسیم الگوی انواع یقه های خطی مانند یقه گرد ،هفت و چهارگوش روی الگوی باالتنه و گرفتن پنس
لقی یقه در یقه های باز و رسم سجاف جدا و سرخود در مدت  ٢٠دقیقه برای هر یقه و ترسیم الگوی یقه
آرشال برروی الگوی اساس باالتنه و سجاف یقه آرشال در مدت  ٣٠دقیقه و رسم الگوی یقه شکاری و
سجاف آن در مدت  ٢٥دقیقه و رسم الگوی انواع یقه جدا مانند کراواتی و شمیزیه و انگلیسی و سجاف
آنها (یقه کراواتی و شمیزیه  ٢٠دقیقه و یقه انگلیسی  ٤٠دقیقه)
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انواع یقه
یقه را می توان به شکل های مختلف طراحی کرد ،ولی یکی از راحت ترین روش ها تقسیم بندی آنها به سه
گروه کلّی است:
 1یقه های سادۀ ّ
خطی
در این نوع یقه ها برروی لباس ،خط گردن مبناست.
یقۀ جداگانه ای به باالتنه وصل نمی شود و دوطرف
آن معموالً به صورت قرینه طراحی شده و به چهار
شکل اصلی طراحی می شود .انواع این یقه عبارت اند
از :گرد ،چهارگوشه (خشتی) ،هفت ،قایقی   1و…  .
(شکل ١ـ)٦

شکل ١ـ٦

 2یقه های ایستاده
یقههای ایستاده ،دور گردن درحال ایستاده قرار
میگیرد و برگردان ندارد .خط لبۀ بیرون یقه تقریباً
با ّ
خط لبۀ گردن برابر است .این نوع یقه ،طرحهای
مختلفی دارد که عبارتاند از :یقۀ فرنچی ،چینی و….
(شکل ٢ـ)٦

شکل ٢ـ٦
1ـنام گذاری اسامی یقه ها مانند :یقۀ گرد(   ) ،چهارگوشه(   )  ،یقۀ هفت ( ) و یقۀ قایقی(   ) به علت شباهت این یقه ها به شکل های
هندسی می باشند.
179

 3یقه های برگردان
این نوع یقه ها دارای برگردان است .خط لبۀ بیرونی یا خارجی یقه پهن تر از خط لبۀ گردن است .یقه های
برگردان شامل دو گروه اصلی هستند که عبارتاند از١ :ـ یقه های برگردان پایه دار٢ ،ـ یقه های برگردان بدون
پایه یا مسطح( .شکل ٣ـ)٦

شکل 3ـ٦

یقه های برگردان بدون پایه یا مسطح :این نوع یقه ها همواره به طور مسطح در روی شانه قرار می گیرند ،بدون
پایه بوده یا مقدار پایۀ آن از « 0/5سانتی متر» کمتر است.
این نوع یقه ،طرح های مختلفی دارد که عبارتاند از :یقۀ ملوانی ،شال ،ب ب بدون پایه و( ...شکل  4ـ ٦و  5ـ)٦

شکل 4ـ٦
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اصول اساسی برای ترسیم یقه
اصطالحات زیر را در موقع ترسیم یقه به کار می بریم( :شکل ٦ـ)٦
خط گردن :خطی که یقه را به حلقۀ گردن باالتنه وصل می کند.
خط لبۀ بیرونی یا طرح یقه :خط خارجی یقه یا خط لبۀ برگردان یقه که روی لباس قرار می گیرد.
پایۀ یقه :1پایۀ یقه قسمتی از یقه است که باالتر از خط گردن قرار می گیرد و بعد از آن ،پهنای یقه
برمی گردد.
خط شکست :خطی است که یقه در قسمت جلو از آن خط «تا» خورده و برمی گردد.
نقطۀ شکست :نقطه ای که یقه در خط شکست برمی گردد.
برگرد یقه :از خط شکست تا خط لبۀ بیرونی طرح در قسمت رو یا در اصل پهنای یقه است.
پهنای پشت یقه :پهنای یقه از خط «تا» تا لبۀ خارجی یقه در پشت است.
دکلتۀ یقه :مقدار گشادی یقه یا اصطالحاً «بازی یقه» از حلقۀ گردن روی خط مرکزی را می گویند،
ّ
محل اتصال تکۀ باالی یقه به قسمت برگردان عالمت دال «<» فارسی به وجود
دال یقه :در یقۀ انگلیسی،
می آید.
رویۀ یقه :قسمت روی یقه که در حدود «0/25ـ 0/5سانتی متر» بزرگ تر از زیر یقه و قابل رؤیت است.
زیر یقه :قسمت زیری یقه است که معموالً الیی روی آن قرار می گیرد و قابل رؤیت نیست.
سجاف سرخود :تکۀ سجاف است که وصل به باالتنۀ الگوست.
سجاف جدا :تکۀ سجاف است که جداگانه به باالتنه (در هنگام دوخت) وصل می شود.
دگمه خور :مکانی که جادگمه و دگمه روی آن تعبیه می شود( .پهنای آن بستگی به اندازۀ دگمۀ مورد
استفاده دارد).
پایه یقه
رویه یقه
برگرد یقه

نقطه شکست

سجاف جدا

پایه یقه

برگرد یقه
دال یقه

سجاف سرخود
خط مرکزی جلو
خط دگمه خور

برگرد یقه
دال یقه
خط شکست

نقطه شکست
دگمه

خط مرکزی جلو

خط لبه
بیرونی یا
طرح یقه

جادگمه

خط دگمه خور

شکل    6ـ٦
1ـبلندی پایۀ یقه از خط گردن پشت تا خط «تا»ی یقه ،در زیر یقه قرار دارد و دیده نمی شود.
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اندازۀ دگمه خور
اندازۀ دگمه خور لباس را باید متناسب با قطر دگمه مشخص
كرد .نكتۀ قابل توجه ،فاصلۀ جادگمه تا لبۀ جلوی لباس است.
هر دگمه پس از بسته شدن در انتهاى جادگمه قرار می گیرد؛
بدین ترتیب ،پس از بستن دگمه نیمی از جادگمه نمایان خواهد
بود( .شكل ٧ـ)٦
شکل  7ـ٦

1

اندازۀ دگمه خور به طور معمول برابر با « قطر دگمه به اضافۀ
٢
1/5ـ  1/8سانتىمتر» است( .دگمه پس از بسته شدن با لبۀ جلو
«1/5ـ  1/8سانتىمتر» فاصله دارد).
1
اندازۀ دگمهخور در مورد دگمههاى كوچك و ظریف ،برابر با «
٢
قطر دگمه به اضافۀ 0/5ـ 1سانتىمتر» است.
1
این اندازه در مورد دگمه هاى درشت برابر با « قطر دگمه به
٢
اضافۀ 1ـ 3سانتىمتر» است( .شكل  ٨ـ)٦

شکل   8ـ٦

دگمه پس از بسته شدن باید روى خط مركزى جلو واقع شود؛ بدین
ترتیب ،دگمه را باید روى خط مركزى جلو بدوزید( .شكل ٩ـ)٦

دگمه
جادگمه
خط مرکزی جلو

شکل   9ـ٦
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تعیین طول جادگمه
اندازۀ جادگمه بسیار مهم است و طول آن باید دقیق باشد تا دگمه به آسانى از آن عبور كند و در عین حال،
لباس را بسته نگه دارد.
طول جادگمه
ِ
چاك جادگمه «برابر با قطر دگمه به اضافۀ
به طور معمول ،طول
٢ـ 3میلی متر» است( .شكل 10ـ)٦

3mm
چاک جادگمه

شکل   10ـ٦

در پارچه هاى خیلی ضخیم ،اگر دگمه از جنس پارچه (دگمه
منگنه اى روكش پارچه) یا دگمۀ مخروطى شكل و داراى سطحى
با برجستگى خیلی زیاد باشد ،طول چاك جادگمه برابر با «قطر
دگمه به اضافۀ 5ـ 3میلی متر» است( .شكل ١١ـ)٦

5mm
چاک جادگمه

شکل   11ـ٦

در دگمه هاى خیلی ریز ،طول چاك جادگمه «برابر با قطر دگمه
یا حداكثر  1میلی متر بیشتر از قطر دگمه» است( .شكل ١٢ـ)٦

چاک جادگمه

شکل   12ـ٦
183

تعیین محل جادگمه
جادگمه در لباس هاى جلوباز زنانه ،در طرف راست و در لباس هاى پشت باز ،در طرف چپ قرار مى گیرد.
(شكل ١٣ـ)٦

نیمه چپ

نیمه راست

ب) جادگمه در سمت چپ باالتنه پشت

الف) جادگمه در قسمت راست باالتنه جلو
شکل ١3ـ٦

سه مکان مهم و اساسی برای قرار گرفتن جادگمه در یقه ،خطوط سینه و کمر است .جادگمه های دیگر
نیز در بین این نقاط قرار می گیرند( .شکل ١٤ـ)٦

خط یقه

2/5 cm
٨ cm

خط سینه
٨ cm
٨ cm

خط کمر

٨ cm
٨ cm
 10 cmتا
12 cm
شکل ١4ـ٦
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یقۀ گرد
از الگوی اساس باالتنۀ اصالح شدۀ جلو كه پنس
سینه به زیر سینه منتقل شده است ،رولت كنید.
از «نقطۀ  »21در خط مركزی جلو به اندازۀ دلخواه
(در این مدل 4« ،سانتی متر») پایین بیایید تا
«نقطۀ  »46به دست آید.
در این مدل 4 ،سانتی متر = 21 → 46
از «نقطۀ  »22در خط سرشانه به اندازۀ دلخواه (در
این مدل 4« ،سانتی متر») داخل شوید تا «نقطۀ
 »47به دست آید(.شكل 16ـ)6
در این مدل 4 ،سانتی متر = 22 → 47

شکل ١٥ـ٦

شکل ١٦ـ٦
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برای بهتر قرار گرفتن یقۀ گشاد شده روی باال تنه،
از «نقطۀ  »47به تناسب یقۀ گشاد شده پایین
بیایید تا «نقطۀ  »48به دست آید.
در این مدل 0/5 ،سانتی متر= 47 → 48
«نقطۀ  »46را به اندازۀ « 1سانتی متر» گونیا كرده
سپس نقاط « 48 ، 46و  »29را به یكدیگر وصل
كنید.
خط جدید یقۀ گرد = 46 → 48
از «نقطۀ  » 29خطوط یقه گرد ترسیم شده چیده
شود( .شكل 17ـ)٦

شکل ١٧ـ٦

از «نقطۀ  »10به اندازۀ « »٤٧ → ٢٢روی خط
سرشانه داخل شوید تا «نقطۀ  »49به دست آید.
در این مدل 4 ،سانتی متر = 10 → 49 =22 → 47
از «نقطۀ  »2در خط مركزی پشت به اندازۀ
دلخواه( ١در این مدل2/5« ،سانتی متر») پایین
بیایید تا «نقطۀ  »50به دست آید( .شكل ١٨ـ)٦
در این مدل 2/5 ،سانتی متر = 2 → 50

شکل ١٨ـ٦
١ـ در یقۀ گرد ساده ،گشادی یقه (دکلته) در مرکز پشت یقه معموالً کمتر از مرکز جلوی یقه است.
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همانند قسمت جلو از «نقطۀ  »49به اندازۀ
«0/5سانتی متر» پایین بیایید تا «نقطۀ »51
به دست آید.
در این مدل 0/5 ،سانتی متر= 49 → 51
از «نقطۀ  »50به اندازۀ « 1سانتی متر» گونیا كرده
سپس نقاط 51 ، 11« ١و  »50را به یكدیگر وصل
كنید.
از «نقطۀ  »11خطوط یقه گرد ترسیم شده چیده
شود( .شكل 19ـ)٦

شکل ١9ـ٦

در یقه هایی که گشادی بیشتری دارد یک پنس
« 1/5ـ ١سانتی متری» در خط جدید یقه رسم
کنید و انتهای آن را تا «نقطۀ ( »Bسرسینه) ادامه
دهید.
از «نقطۀ ( »Bسرسینه) خطی به ابتدای پنس
«( »٤١→ B →٤١′پنس زیرسینه) ٣رسم کنید
تا «نقطۀ  »٤٩به دست آید.
از «نقطۀ  »٤٩تا «نقطۀ ( »Bسرسینه) را قیچی
کنید.
٢

شکل 20ـ٦
١ـهنگام ترسیم خط سرشانه پنس سرشانۀ پشت را ببندید سپس خط سرشانه را ترسیم كنید.
٢ـ اندازۀ این پنس ثابت نیست مقدار آن بستگی به مدل ،جنس پارچه ،برش ،گشادی یقه و اندام فرد دارد.
٣ـ این پنس را می توانید به پنس های زیر سینه یا پهلو و یا حلقه آستین منتقل نمایید.
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پنس «١ـ  1/5سانتی متری» یقه را ببندید.
زیر خط « »B → ٤٩کاغذ بچسبانید و اوازمان
طبیعی به وجود آمده از انتقال پنس 1را مشخص
کنید.
پس از بستن پنس یقه ،خط یقه را دوباره رسم
کرده ّ
خط جدید یقه را اصالح کنید( .شکل ٢١ـ)٦

شکل 21ـ٦

1ـ در اصل ،پنس زیر سینه بزرگ شود.
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یقۀ هفت ()٧
از الگوی اساس باال تنۀ اصالح شدۀ جلو كه پنس
سینه به زیر سینه منتقل شده است ،رولت كنید.
از «نقطۀ  »21در خط مركزی جلو به اندازۀ دلخواه
پایین بیایید تا «نقطۀ  »47به دست آید.
در این مدل 6 ،سانتی متر = 21 → 47
از «نقطۀ  »22در خط سرشانه به اندازۀ دلخواه
داخل شوید تا «نقطۀ  »48به دست آید.
نقاط « 48و  »47را به وسیلۀ خط كش به یكدیگر
وصل كنید( .شكل 23ـ)٦

شکل 22ـ٦

شکل 23ـ٦
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همانند یقۀ گرد یك پنس به اندازۀ « 1سانتی متر»
روی خط «( »47→ 48خط جدید یقۀ هفت)
رسم كنید و انتهای آن را تا «نقطۀ ( »Bسر سینه)
ادامه دهید.
از «نقطۀ ( »Bسرسینه) خطی به ابتدای پنس
«´( »٤١ → B → ٤١پنس زیر سینه) رسم كنید
تا «نقطۀ  »49به دست آید.
از «نقطۀ  »49تا «نقطۀ ( »Bسر سینه) را قیچی
كنید( .شكل 24ـ)٦

شکل 24ـ٦

پنس « 1سانتی متری» یقه را ببندید.
زیر خط « » B → ٤٩كاغذ بچسبانید و اوازمان
طبیعی به وجود آمده از انتقال پنس را با نام
«´ »٤٩ → B → ٤٩مشخص كنید.
پس از بستن پنس یقه ،خط یقه را دوباره رسم و
اصالح كنید( .شكل 25ـ)6

شکل 25ـ٦
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یقه چهار گوشه
از الگوی اساس باالتنۀ اصالح شدۀ جلو كه پنس سینه به زیر
سینه منتقل شده است ،رولت كنید.
الگوی باالتنۀ پشت و جلو را از قسمت حلقۀ گردن در خط
سرشانه به یكدیگر سنجاق كنید ،به شكلی كه خط حلقۀ گردن
جلو و پشت با یكدیگر مماس باشد.
از «نقطۀ  »21در خط مركزی جلو به اندازۀ دلخواه (در این مدل،
« 6/5سانتی متر») پایین بیایید تا «نقطۀ  »46به دست آید.
در این مدل 6/5 ،سانتی متر = 21 → 46
از «نقطۀ  »1در خط مركزی پشت به اندازۀ دلخواه (در این مدل،
« 5/5سانتی متر») پایین بیایید تا «نقطۀ  »47به دست آید.
در این مدل 5/5 ،سانتی متر = ١ → 47
از «نقطۀ  »22در خط سرشانه به اندازۀ دلخواه داخل شوید تا
«نقطۀ  »50به دست آید.
نقاط « 46و  »47را گونیا كرده ،خطوط آن را به سمت داخل الگو
ترسیم كنید( .شکل ٢٧ـ)٦

شکل 26ـ٦

شکل 27ـ٦
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از «نقطۀ  »50خطی به سمت پشت و جلوی الگو به گونه ای بكشید كه با خطوط گونیا      شده برخورد كند
و نقاط « 48و  »49به دست آید.
از «نقطۀ  »50در جلو و پشت الگو (در ّ
خط سرشانه) به اندازۀ «١0/5ـ 1سانتیمتر» كم كنید تا نقاط « 51و´»51
بهدست آید.
0/5ـ 1سانتی متر = ´50 → 51 = 50 → 51
«نقطۀ  »51را به «نقطۀ ( »11انتهای سرشانۀ پشت) و «نقطۀ ´ »51را به «نقطۀ ( »29انتهای سرشانۀ
جلو) وصل كنید تا سرشانه های جدید جلو و پشت به دست آید.
خط سرشانۀ جدید پشت = 51 → 11
خط سرشانۀ جدید جلو = 51´ → 29
نقاط « 51´ ، 49 ، 46و  »29در جلو و «  51 ، 48 ، 47و  »11در
پشت را به یكدیگر وصل كنید.
از نقاط « 46و  »47خطوط یقۀ چهارگوشۀ ترسیم شده ،چیده
شود٢٨( .ـ)٦

شکل 28ـ٦
1ـ جهت جلوگیری از گشاد شدن یقه استفاده می شود.
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سجاف یقۀ گرد ،هفت و چهارگوشه
پس از ترسیم یقۀ گرد از «نقاط 46و  »48به اندازۀ «4
سانتیمتر» داخل شوید تا نقاط « 49و  »50بهدست
آید.
 4سانتی متر = 46 → 50
 4سانتی متر = 48 → 49
«نقطۀ  »50را به اندازۀ « 1سانتی متر» گونیا كرده
سپس نقاط « 50را به  »49وصل كنید.
فواصل خطوط « »50 → 46و « »48→49باید با
یكدیگر موازی باشد  4 ( .سانتی متر)
از خط « »48 → 49به اندازۀ « 0/2سانتی متر»
پایین بیایید تا نقاط «´   48و ´ »49به دست آید( .برای
اینكه سجاف در داخل لباس بهتر قرار گیرد «0/2
سانتی متر» از سجاف یقه كم كنید( ).شكل 29ـ)٦

شکل 30ـ٦

شکل 29ـ٦

شکل 31ـ٦
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انواع یقۀ ایستاده (یقۀ فرنچی ،چینی و…)

شکل 32ـ٦

از روی الگوی اساس باالتنۀ جلو كه اصالح شده
است ،رولت كنید.
پنس سینه را بسته به وسط سرشانه یا پهلو منتقل
كنید.
از «نقطۀ  »21خط مركزی جلو به اندازۀ دلخواه
(بستگی به گشادی یقه دارد ).در این مدل «1/5
سانتی متر» پایین بیایید تا «نقطۀ  »46به دست
آید.
از «نقطۀ  »22ابتدای سرشانۀ جلو به اندازۀ دلخواه
در این مدل « 1سانتیمتر» داخل شوید تا «نقطۀ
 »47به دست آید( .شكل 33ـ)٦

شکل 33ـ٦
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از نقاط « 46و  »7خط مركزی جلو به اندازۀ
دگمه   خور بیرون بیایید تا نقاط « 48و »49
به دست آمده را به یكدیگر وصل كنید .خط جدید
یقه را رسم کنید( .شکل ٣٤ـ)٦

شکل 34ـ٦

روی الگوی اساس باالتنۀ پشت از «نقطۀ »10
ابتدای سرشانۀ پشت برابر با فاصلۀ «»22 → 47
(سرشانۀ جلو) داخل شوید تا «نقطۀ  »50به دست
آید.
از «نقطۀ  »2در خط مركزی پشت به اندازۀ «0/5
سانتی متر» پایین بیایید تا «نقطۀ  »51به دست
آید.
نقاط « 50و  »51را به یكدیگر به صورت
هاللی شكل وصل كنید .از «نقطۀ  »51خط یقۀ
جدید پشت را بچینید( .شكل 35ـ)6

شکل 35ـ٦
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برای ترسیم سجاف سرخود باالتنه از «نقطۀ »46
روی خط مركزی جلو به اندازۀ دگمه خور به
اضافۀ « 1سانتی متر» داخل شوید تا «نقطۀ »52
به دست آید.
از «نقطۀ  »52خطی موازی با خط مركزی جلو
رسم كنید تا با خط كمر برخورد كند و «نقطۀ »53
بهدست آید« .نقطۀ  »52را به «نقطۀ  »53وصل
كنید.
كاغذ را در خط دگمه خور « »48 → 49تا كنید.
خطوط « »49 → 53 → 52 → 48را رولت
كنید( .شكل 36ـ)6

شکل 36ـ٦
47

42

«تا»ی كاغذ را باز كنید .تكۀ «»49 → 53′ → 52′ → 48
سجاف سرخود است( .شكل 37ـ)6
52

42

46 48

29

50
B
32

53
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7 49

38

شکل 37ـ٦
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از خط مركزی جلو «نقطۀ  »46تا خط مركزی پشت «نقطۀ  »51حلقۀ یقه را اندازه گیری كنید.

37

سانتیمتر ایستاده حلقۀ گردن اندازه گیری شود
51

47

46

شکل 38ـ٦

کادر اولیۀ یقۀ ایستاده
در گوشۀ كاغذ ،دو خط عمود برهم رسم كرده ،تقاطع آنها را با نام
«نقطۀ  »1مشخص كنید.
از «نقطۀ  »1به اندازۀ دور حلقۀ یقۀ گشاد شدۀ پشت و جلو بدون
محاسبۀ دگمه خور روی خط افقی عالمت بگذارید تا «نقطۀ »2
به دست آید.
از «نقطۀ  »1به اندازۀ پهنای یقه (اندازۀ آن بستگی به مدل دارد؛ در این
مدل 3/5 ،سانتیمتر) باال بروید تا «نقطۀ  »3بهدست آید( .شكل 39ـ)٦

شکل 39ـ٦
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از «نقطۀ  »3خطی گونیا شده و موازی با خط « »١ → ٢رسم
كنید.
از «نقطۀ  »2خطی گونیا شده و موازی با خط «»١ → ٣
رسم كنید تا «نقطۀ  »4مشخص شود و كادر ا ّولیۀ یقۀ ایستاده
به دست آید.
از «نقطۀ »1به اندازۀ حلقۀ یقۀ گشاد شدۀ پشت ،روی خط
« »١ → ٢داخل شوید تا «نقطۀ  »5به دست آید( .شكل ٤٠ـ)٦
مدل الف
برای طراحی نوك یقه می توانید از «نقطۀ  »4به اندازۀ دلخواه
(بستگی به مدل نوك یقه دارد) ،١در این مدل « 1سانتی متر»
داخل شوید تا «نقطۀ  »6به دست آید.
داخل و فرم نوك یقه را به صورت هاللی شكل به« نقطۀ  »2وصل
كنید(.شكل ٤١ـ)٦
از الگوی زیر یقه رولت كنید ،سپس از «نقطۀ  »3به اندازۀ «0/25
سانتی متر» باال رفته «نقطۀ  »7به دست می آید ،سپس آن را
به صورت منحنی مالیم به گونه ای رسم كنید كـه در «نقطۀ»2
به صفر برسد( .شكل ٤٢ـ)٦

شکل 40ـ٦

شکل 41ـ٦

شکل 42ـ٦

شکل 43ـ٦

شکل 44ـ٦

مدل ب
درگام ا ّول عیناً همانند ترسیم كادر ا ّولیۀ یقۀ ایستاده عمل كنید.
سپس از «نقطۀ  »2به اندازۀ « 1/5سانتی متر» باال بروید تا
«نقطۀ  »4به دست آید( .بستگی به دوری یا نزدیكی لبۀ بیرونی
یقه از گردن دارد( ).شکل ٤٤ـ)٦
٢

شکل 45ـ٦

شکل 46ـ٦

شکل 47ـ٦
1ـ در این مدل خط لبۀ یقه دور از حلقۀ گردن می ایستد.
2ـ در این مدل ،خط لبۀ بیرونی یقه ،کمی نزدیک حلقۀ گردن می ایستد.
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مدل پ
در مرحلۀ ا ّول عیناً همانند ترسیم كادر ا ّولیۀ یقۀ ایستاده عمل
كنید.
سپس از «نقطۀ  »2به اندازۀ « 3سانتی متر» باال بروید تا «نقطۀ
 »4به دست آید.
از «نقطۀ  »4به اندازۀ دگمه خور الگوی باالتنه بیرون بروید تا
«نقطۀ  »6به دست آید.
خط كش منحنی گونیا دار را روی «نقطۀ  »6بگذارید و به آرامی
« 3تا  4سانتی متر» مانده به «نقطۀ  »1وصل كنید.
از «نقطۀ  »4به اندازۀ فاصله « »١ → ٣باال بروید تا «نقطۀ »7
به دست آید( .شكل 48ـ)٦
برای طراحی لبۀ نوك یقه می توانید عیناً همانند ب انجام دهید.
 ّ
محل جادگمه باید به اندازۀ «0/5ـ    1سانتی متر» با لبۀ یقه
فاصله داشته باشد( .شكل ٤9ـ)٦
١

شکل 48ـ٦

شکل 49ـ٦

شکل    50ـ٦

شکل   51ـ٦

توجه

تغییر حالت قرار گرفتن سه مدل یقۀ ایستاده نشان داده می شود.

 .1در این مدل ،خط لبۀ بیرونی یقه ،کمی نزدیک حلقۀ گردن می ایستد.
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یقه کراواتی

شکل   52ـ٦

در مرحله اول همانند ترسیم کادر اولیۀ یقه ایستاده عمل کنید (شکل  ٥3ـ)٦
از نقاط « ٣و  »٤به اندازه « ٥٠تا  ٣٠سانتی متر» (بستگی به بلندی کراوات) خارج شوید و خطی موازی
« »٣ → ٤رسم کنید.
از نقطۀ  6به اندازۀ « ٦تا  ٣سانتی متر» داخل شوید و عالمت بگذارید( .شکل   ٥4ـ)٦
سپس از «نقطۀ  »٧به اندازۀ « ٦تا  ٣سانتی متر» پایین بیایید.
نقاط « »٨ → ٩و « »٩ → ٣را به هم وصل کنید.
4

5

شکل  53ـ٦

6

4

8

7

5

9

شکل  54ـ٦
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یقۀ آرشال
از روی الگوی باال تنۀ جلو كه پنس سینۀ آن به
پهلو منتقل شده است ،رولت كنید.
از «نقطۀ  ،»22ابتدای سرشانۀ جلو ،به اندازۀ دلخواه
(بستگی به گشادی یقه دارد) ،در این مدل «1/5
سانتیمتر» ،گشاد كنید تا «نقطۀ  »46بهدست آید.
از «نقطۀ  »21به اندازۀ دكلتۀ یقه (بستگی به مدل
دارد ).در این مدل « 11سانتی متر» پایین بیایید تا
«نقطۀ  »47به دست آید.
به وسیلۀ خط كش «نقطۀ  »46را به «نقطۀ »47
وصل كنید.
برای جلوگیری از گشاد شدن یقه یك پنس به اندازۀ
« 1سانتی متر» روی خط « »46 → 47رسم كنید
و انتهای آن را تا «نقطۀ ( »Bسرسینه) ادامه دهید.
از «نقطۀ ( »Bسرسینه) خطی به انتهای پنس پهلو
«نقطۀ  »43رسم كرده ،این خط را قیچی كنید.
از «نقطۀ  »7تقاطع خط مركزی جلو و خط كمر به
اندازۀ دگمه خور ،در این مدل « 2سانتی متر» بیرون
بیایید تا «نقطۀ  »48به دست آید.
از «نقطۀ  »48خط دگمه خور موازی با خط مركزی
جلو ،خطی رسم كنید.
خط « »٤٦ → ٤٧را ادامه دهید تا خط دگمه خور
را قطع کند و «نقطۀ  »٤٩به دست آید.
از «نقطۀ  »٤٩خطوط یقۀ هفت ترسیم شده را
قیچی کنید( .شکل ٥٦ـ)٦

شکل   55ـ٦

شکل  56ـ٦
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پس از بستن پنس یقه ،خط یقۀ « »46 → 49را دوباره رسم كرده و اصالح
كنید( .شکل ٥٧ـ)٦
  
از «نقطۀ  »10به اندازۀ فاصلۀ «( »46 → 22در سرشانۀ جلو) داخل شوید تا
«نقطۀ  »50به دست آید.
از «نقطۀ  »2خط مركزی پشت به اندازۀ « 0/75سانتی متر» پایین بیایید تا
«نقطۀ  »51به دست آید.
به وسیلۀ خطی هاللی شكل نقاط « 50و  »51را به یكدیگر وصل كنید .خط
یقۀ جدید پشت به دست می آید .سپس این خط را قیچی كنید( .شكل  58ـ)٦
الگوی جلو را موازی با خط عمود كاغذ قرار دهید.

از «نقطۀ  »46خطی را در امتداد سرشانۀ جلو « »29 → 46رسم كنید.
باالتنۀ پشت را در «نقطۀ  »46روی باالتنۀ جلو طوری قرار دهید كه نقاط گردن
جلو و پشت بر هم منطبق شود ،ولی سرشانهها برعكس همدیگر قرار گیرد.
خط سرشانۀ پشت در امتداد خط رسم شدۀ سرشانۀ جلو ،طوری قرار می گیرد
كه فاصلۀ «نقطۀ  »11با خط رسم شده از سرشانۀ پشت  8سانتی متر فاصله
داشته باشد.
از «نقطۀ  »46به اندازۀ پایۀ یقه (در این مدل  2سانتی متر) داخل شوید تا «نقطۀ
 »52به دست آید.
از ابتدای خط مركزی پشت «نقطۀ  »51به اندازۀ « 3سانتی متر» عالمت بگذارید
تا «نقطۀ  »53به دست آید.
«نقطۀ  »53را به «نقطۀ  »52به صورت هاللی شكل و «نقطۀ  »52را به «نقطۀ
 »49وصل كنید( .شكل 5٩ـ)٦

شکل   57ـ٦

شکل   58ـ٦

شکل   59ـ٦
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از «نقطۀ  »53بـه انـدازۀ پهنای یقه در مركز پشت
(بستگی به مدل دارد) ،در این مدل «  6سانتی متر»،
عالمت بگذارید تا «نقطۀ  »54به دست آید.
از «نقطۀ  »54به نسبت ضخامت پارچه (در این
مدل « 0/5سانتی متر») پایین بیایید تا «نقطۀ
 »55به دست آید.
«نقطۀ  »55را حدودا ً به اندازۀ «1ـ 1/5سانتی متر»
گونیا كرده ،سپس خط لبۀ یقۀ آرشال را ترسیم
كنید.
خطوط یقۀ آرشال شامل« :پایۀ یقه ،خط شكست
و خط لبۀ بیرونی یقه» را مشخص كنید.
تكۀ یقۀ آرشال « »46 → 49 → 55 → 51را
همراه با باالتنۀ جلو رولت كنید.
الگوی باالتنۀ جلو و پشت را از یكدیگر جدا كرده،
خطوط اضافۀ یقه را در قسمت پشت پاك كنید.
برای به دست آوردن سجاف یقه ،از «نقطۀ  »46به
اندازۀ «3ـ 4سانتی متر» روی خط سرشانه ،داخل
شوید تا «نقطۀ  »56به دست آید.
از «نقطۀ  »7خط مركزی جلو به اندازۀ «دگمه خور
به اضافۀ  1سانتی متر» داخل شوید تا «نقطۀ »57
به دست آید.
از «نقطۀ  »56تقریباً خطی موازی با خط شكست
رسم كنید تا خط رسم شده از «نقطۀ  »57را قطع
كند.
خطوط سجاف جدا یقۀ آرشال
«»49 → 55→53→51→ 46→56 → 57→48
و خطوط شكست و مركزی جلو را رولت كنید.

شکل   60ـ٦

شکل    61ـ٦

شکل    62ـ٦
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یقه انگلیسی
از روی الگوی اساس باالتنۀ جلوی اصالح شده ،رولت كنید.
پنس سینه را ببندید و به پهلو یا زیر سینۀ الگو منتقل كنید.
(شکل ٦٤ـ)٦

شکل    64ـ٦

شکل    63ـ٦

از «نقطۀ  »١  21خط مركزی جلو به اندازۀ دلخواه (بستگی به فرم
دال یقه دارد ،).در این مدل « 1/5سانتی متر» پایین بیایید تا
«نقطۀ  »46به دست آید.
از «نقطۀ  »22ابتدای سرشانه را به اندازۀ دلخواه (در این مدل،
« 1سانتی متر») گشاد كنید تا «نقطۀ  »47به دست آید( .شكل
 ٦5ـ)٦

شکل    65ـ٦
1ـ صحیح ترین روش گشاد كردن یقه ،استفاده از روش مماس كردن سرشانۀ پشت و جلوی باالتنه می باشد.
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از «نقطۀ  »10ابتدای سرشانۀ پشت برابر با فاصلۀ «»22 → 47
(سرشانۀ جلو) داخل شوید تا «نقطۀ  »48بهدست آید.
از «نقطۀ  »2در خط مركزی پشت به اندازۀ « ١0/75سانتی متر»
پایین بیایید تا «نقطۀ  »49به دست آید( .شكل  66ـ)٦
از «نقطۀ  »7تقاطع خط مركزی جلو و خط كمر به اندازۀ
دگمه خور ،در این مدل « 2/5سانتی متر» بیرون بیایید تا «نقطۀ
 »50به دست آید.
از «نقطۀ  »50موازی با خط مركزی جلو ،خطی را به سمت باال
رسم كنید.
از «نقطۀ  »47خطی را در امتداد سرشانۀ جلو رسم كنید.
از «نقطۀ  »47به اندازۀ پایۀ ٢یقه (در این مدل 2« ،سانتی متر»)
داخل شوید تا «نقطۀ  »51به دست آید.
خطی از «نقطۀ  »51رسم كنید تا خط دگمه خور را قطع كند و
«نقطۀ  ،»52خط شكست ،به دست آید.
برای جلوگیری از گشاد شدن یقه ،یك پنس به اندازۀ
« 1سانتی متر» روی خط « »51 → 52رسم كنید .انتهای آن را
تا «نقطۀ ( »Bسرسینه) ادامه دهید.

شکل    66ـ٦

شکل    67ـ٦
1ـمعموالً  _١فاصله «  »10 → 48نیز درنظر گرفته می شود( .بستگی به ضخامت پارچه دارد).
٢
2ـ بلندی پایۀ یقه بستگی به مدل دارد و می تواند بلندتر باشد؛ مث ً
ال  3سانتی متر.
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پس از بستن پنس یقه ،خط شكست «»51 → 52
را دوباره رسم كرده ،اصالح كنید( .شكل  ٦8ـ)٦

شکل    68ـ٦

متر را باید به حالت ایستاده نگه دارید ،دور حلقۀ
گردن گشاد شدۀ پشت را اندازه بگیرید و یادداشت
كنید.
از «نقطۀ  »51خطی در امتداد خط شكست بهاندازۀ
حلقۀ گردن گشادشدۀ پشت به اضافۀ « 1سانتیمتر»
باال بروید تا «نقطۀ  »53بهدست آید.
از «نقطۀ  »53به اندازۀ « 2سانتی متر» به طرف
چپ بروید و عالمت بگذارید.
از «نقطۀ  »51مساوی خط « »51 → 53خطی
عمود رسم كنید تا با « 2سانتی متر»ی كه عالمت
گذاشته اید ،برخورد كند و «نقطۀ  »54به دست
آید( .شكل  69ـ)٦

شکل    69ـ٦
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«نقطۀ  »54را گونیا كنید ،به اندازۀ « 3سانتی متر»
بیرون بروید تا «نقطۀ  »55به دست آید.
«نقطۀ  »54را گونیا كنید ،به اندازۀ « 5سانتی متر»
بیرون بروید تا «نقطۀ  »56به دست آید.
به وسیلۀ خط كش «نقطۀ  »55را به «نقطۀ »56
وصل كنید تا خط مركزی پشت یقه مشخص شود.
از «نقطۀ  »46به اندازۀ « 0/5سانتی متر»( ١بستگی
به دال (د) یقه دارد ).باال بروید تا «نقطۀ »57
به دست آید.
از «نقطۀ  ،»57خطی موازی با خط كمر به سمت
داخل و بیرون الگو رسم كنید .این خط راهنمای
دال (د) یقه است.

شکل    70ـ٦

روی خط راهنمای دال (د) یقه ،به اندازۀ « 1/5سانتیمتر»
باال بروید تا با هالل حلقۀ گردن برخورد كند .نقطۀ
به دست آمده «نقطۀ  »58است.
به وسیلۀ خط كش «نقطۀ  »47را به «نقطۀ »58
وصل كنید .سپس خط هاللی شكل حلقۀ گردن را
پاك نمایید.
از تقاطع خط شكست با خط راهنمای دال (د)
یقه ،پهنای یقه را عالمت بگذارید تا «نقطۀ  »59
به دست آید.
از خط راهنمای دال (د) یقه «نقطۀ  »59به اندازۀ
دلخواه (بستگی به دال یقه و مدل آن دارد ).پایین
بیایید تا «نقطۀ  »60به دست آید.
«نقطۀ  »60را به «نقطۀ  »58با خط كش وصل
كنید( .شكل  71ـ)٦
پهنای برگرد یقه و لبۀ خارجی آن را از «نقطۀ »60
تا «نقطۀ  ،»52طراحی كنید.

شکل    71ـ٦

1ـدر این مدل 0/5 ،سانتی متر باال بروید؛ زیرا ،دال یقه كمی باالتر از هالل یقۀ گشاد شده است.
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«نقطۀ  »58را به «نقطۀ  »55با خط كش وصل
كنید.
از «نقطۀ  »59فرم دال قسمت باالی یقه را طراحی
كنید تا با خط « »58 → 60برخورد كند و «نقطۀ »61
بهدست آید.
«نقطۀ  »59را به «نقطۀ  »56به وسیلۀ خط كش
مخصوص یقه وصل كنید.

59

56

61

زیر یقه
58

62

شکل    73ـ٦

شکل    75ـ٦
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شکل    72ـ٦

0 25 -0 5Cm

67

66
59

54

61

روی یقه

56
54

55
58

62

شکل    74ـ٦

شکل    76ـ٦

55

شایستگی  :  6ترسیم الگوی انواع یقه

یقه شکاری

شکل    77ـ٦

از روی الگوی اساس باالتنۀ جلو كه اصالح شده
است ،رولت كنید.
پنس سینه را ببندید و به وسط سرشانه یا پهلو
منتقل كنید.
از «نقطۀ  »21خط مركزی جلو به اندازۀ دلخواه
(بستگی به گشادی یقه دارد) ،در این مدل «1/5
سانتی متر» ،پایین بیایید تا «نقطۀ  »46به دست
آید.
از «نقطۀ ( »22ابتدای سرشانۀ جلو) به اندازۀ
دلخواه ،در این مدل « 1سانتی متر» ،داخل شوید
تا «نقطۀ  »47به دست آید.
نقاط « 46و  »47را تقریباً به صورت هاللی شكل
به یكدیگر وصل كنید .سپس از «نقطۀ  ،»46خط
یقۀ جدید را بچینید( .شكل 78ـ)٦

شکل    78ـ٦
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از روی الگوی اساس باالتنۀ پشت كه اصالح شده
است ،رولت كنید.
از «نقطۀ  »10ابتدای سرشانۀ پشت برابر با فاصلۀ
«( »22 → 47سرشانۀ جلو) داخل شوید تا «نقطۀ »48
بهدست آید.
از «نقطۀ  »2ابتدای خط مركزی پشت به اندازۀ
« 0/5سانتی متر» پایین بیایید تا «نقطۀ »49
به دست آید.
نقاط « 48و  »49را به صورت هاللی شكل به
یكدیگر وصل كنید .سپس از «نقطۀ  »49آن را
بچینید( .شكل 7٩ـ)6

شکل    79ـ٦

از نقاط « 46و ( »7خط مركزی جلو) به اندازۀ
دگمه خور بیرون بیایید تا نقاط « 50و »51
به دست آید.

شکل    80ـ٦

210

شایستگی  :  6ترسیم الگوی انواع یقه

از خط مركزی جلو «نقطۀ  »46تا خط مركزی
پشت «نقطۀ  »49حلقۀ یقه (بدون محاسبۀ
دگمه خور) را اندازه بزنید( .شكل     81ـ)٦
37

سانتی متر ایستادۀ حلقۀ گردن اندازه گیری می شود
49

47

46

شکل    81ـ٦

کادر اولیۀ یقه
در گوشۀ كاغذ دو خط عمود بر هم رسم كنید و تقاطع آنها را با نام «نقطۀ  »1مشخص نمایید.
از «نقطۀ  »1به اندازۀ دور حلقۀ یقۀ گشاد شده در باالتنه (بدون محاسبۀ دگمه خور) روی خط افقی عالمت
بگذارید تا «نقطۀ  »2به دست آید.
از «نقطۀ  »1به اندازۀ پهنای یقه (اندازۀ آن بستگی به مدل دارد ،).در این مدل 6/5« ،سانتی متر» ،باال بروید
تا «نقطۀ  »3به دست آید.
از «نقطۀ  »3خطی گونیا شده موازی با خط « »١ → ٢رسم كنید.
از «نقطۀ  »2خطی گونیا شده موازی با خط « »١ → ٣رسم كنید
تا كادر ا ّولیۀ یقۀ شكاری به دست آید( .شكل   ٨2ـ)٦
شکل    82ـ٦
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از «نقطۀ  »1به اندازۀ حلقۀ یقۀ گشاد شدۀ پشت ،روی خط «»١ → ٢
داخل شوید تا «نقطۀ  »5بهدست آید.
نقطۀ موازنۀ سرشانه = نقطۀ ٥
از «نقطۀ »2به اندازۀ « 1سانتی متر» باال بروید تا «نقطۀ  »6به دست
آید.
به وسیلۀ خط كش «نقطۀ  »6را به «نقطۀ  »5وصل كنید.
فاصلۀ « »٥ → ٦را نصف كنید تا «نقطۀ  »7به دست آید.
از «نقطۀ  »7حدود « 0/25سانتی متر» پایین بیایید تا فاصلۀ
« »٥ → ٦را به وسیلۀ خط كش منحنی به یكدیگر وصل كنید.
(شكل   ٨3ـ)٦
از «نقطۀ  »4به اندازۀ دلخواه( ،بستگی به مدل نوك یقه دارد) در
این مدل 2« ،سانتی متر» ،بیرون بروید تا «نقطۀ  »8به دست آید.
(شكل   ٨4ـ)٦

الگوی یقه شومیزیه
روی کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کرده و به نام
«نقطه  »١مشخص کنید.
از «نقطۀ  »١خطی افقی و موازی با لبۀ کاغذ رسم
کنید.
از «نقطۀ  »١به اندازۀ «دور حلقۀ گردن الگوی
باالتنه جلو و پشت» داخل شده؛ «نقطه »٢
به دست می آید.
از «نقطۀ  »١به اندازۀ دلخواه (بستگی به مدل
دارد) در اینجا « ١٠سانتیمتر» باال رفته؛ «نقطه »٣
بهدست میآید.
از «نقطۀ  »٣به اندازۀ فاصلۀ « »١ → ٢و موازی
با آن خطی رسم کرده؛ «نقطۀ  »٤به دست می آید.
(شکل   ٨8ـ)٦
از «نقطۀ  »١به اندازۀ « ٤سانتی متر» باال رفته
«نقطۀ  »٥به دست می آید.
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شکل    83ـ٦

شکل    84ـ٦
خط لبۀ بیرونی یقه

شکل    85ـ٦

شکل    86ـ٦

شکل    87ـ٦

شکل    88ـ٦
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از «نقطۀ  »٢برابر دگمه خور باالتنه (در این مدل  1/5سانتی متر)
بیرون آمده؛ «نقطۀ  »٦به دست می آید.
از «نقطۀ  »١به اندازۀ « _٣فاصلۀ  »١ → ٢داخل شده؛ «نقطۀ »٩
٤
بهدست میآید.
از «نقطۀ  »٩خطی موازی با « »٢ → ٤به باال رسم کرده؛ «نقطۀ »١٠
بهدست میآید( .شکل     ٨9ـ)٦

از «نقطۀ  »٦به اندازۀ « ٠/75سانتی متر» باال رفته؛ «نقطۀ »١1
به دست می آید.
از «نقطۀ  »٧به اندازۀ «0/75سانتی متر» داخل رفته «نقطۀ »١٢
به دست می آید.
نقاط « ١١و  »٩را به یکدیگر وصل کنید.
نقاط « ١١و  »١٢دگمه خور جلوی یقه را به یکدیگر وصل کنید.
از «نقطۀ  »٤برابر مدل لبۀ یقه (بستگی به مدل یقه دارد) بیرون
آمده؛ «نقطۀ  »١٣به دست می آید.
نقاط « ١٣و  »١٢و « ١٣و  »١٠را به یکدیگر وصل کنید.
خطوط بیرونی بلندی یقه را مطابق مدل ترسیم کنید( .شکل
  90ـ)٦

عالمت جادگمه را روی الگو مشخص کنید.
نقطۀ موازنۀ یقه (نقطۀ  )١٤سرشانه را روی الگو عالمت بگذارید.
عالمت راستا و دوالی پارچه را روی الگو مشخص کنید( .شکل
  91ـ.)٦

شکل    89ـ٦

شکل    90ـ٦

شکل    91ـ٦
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گشادی و آزادی پیراهن

214

در لباس چسبان میتوانید فقط
از پنس سرشانه و زیرسینه
استفاده کنید.

برای تهیه لباس چسبان گرفتن
دو پنس جلو الزامی است.

با جابه جا کردن پنس (انتقال
پنس) و آزادی در پهلوهای
لباس کمی گشاد می شود.

با ردکردن پنس در برش و
بقیه آن به چین و پیلی و کمی
آزادی در پهلو ،لباس گشاد
میشود.

با تبدیل پنس به چین یا پیلی
و آزادی در پهلوها ،لباس گشاد
میشود.

با بستن پنس و دادن اوازمان
طبیعی ،لباس گشاد می شود.

شکل    92ـ٦
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شکل    93ـ٦

چسبان ،دو پنس :این پیراهن کام ً
ال
چسبان است؛ برای بهتر قرار گرفتن
پنس ها ،دو پنس ترسیم می شود؛
زیرا پهنای پنس زیر سینه نباید
بیشتر از  ٤سانتی متر باشد؛ بیشتر
از این مقدار به دو پنس تقسیم
می شود( .شکل ٩3ـ)٦

شکل    94ـ٦

کمی چسبان :این پیراهن کمی
آزادی دارد و خیلی چسبان نیست؛
پنس زیر سینه کمتر از اندازۀ اصلی
ترسیم شده و کمی از گودی کمر
گرفته می شود( .شکل ٩4ـ.)٦

30 30

30

21

شکل    95ـ٦

حالت گشاد :در ترسیم الگوی اساس
این پیراهن ها معموالً از پنس های
زیر سینه و دامن صرف نظر می شود.
خط پهلو را صاف ترسیم کرده
سپس از گودی کمر آن کمی گرفته
می شود( .شکل ٩5ـ)٦
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تبدیل پنس به پیلی یا چین

شکل    96ـ٦
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رد کردن پنس در برش

شکل    97ـ٦
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پیراهن خیلی گشاد

شکل    98ـ٦

توجه

در ترسیم الگوی این پیراهن ،پنس زیر سینه حذف و پنس سینه بسته شده و تبدیل به اوازمان طبیعی
می شود .هر اندازه که بخواهید اوازمان را کم یا زیاد کنید ،باید طول و پهنای پنس سینه را کم یا زیاد
کنید.
هرچه طول کمتر و عرض بیشتر باشد ،مقدار اوازمان بیشتر و برعکس آن ،هرچه طول بیشتر و عرض
کمتر ،مقدار اوازمان کمتر خواهد بود.
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پیراهن یکسره تنگ
از روی الگوی اساس باالتنه (با توجه به مدل آن) که انتقال پنس سینه به سرشانه انجام شده رولت کنید
و قد دامن را به دلخواه اضافه کنید.
از نقاط « ٢١و  »٢٢با توجه به گشادی حلقۀ یقه داخل شده؛ نقاط « ٤٧و  »٤٩به دست می آید.
با توجه به مدل لباس اندازۀ دگمه خور لباس از نقاط « ٤٧و  »٤٣بیرون آمده؛ نقاط « ٤٨و  »٤٩به دست
می آید.
از نقاط « ٧و  »٣٨به اندازۀ « ١سانتی متر» پایین آمده؛ نقاط « ٥٠و  »٥١به دست می آید ،این خط جدید
کمر است.
خط جدید کمر = ٥٠ → ٥١
روی خط جدید کمر پنس زیر سینه « ٤١و ´ »٤١را جابه جا کرده؛ نقاط « ٥٢و ´ »٥٢محل جدید پنس
زیر سینه است.
از «نقطۀ  »Bسر سینه حداکثر تا « ٢سانتی متر» پنس سینه و زیر سینه را کوتاه کنید؛ «نقاط  ٤٥و »45′
به دست می آید.
از انتهای پنس زیر سینه «نقطۀ  »٤٣خطی موازی با مرکز جلو
رسم کرده؛ خط « ٥٣و  »٥٤بنامید.
برای گشاد کردن حلقۀ آستین از «نقطۀ  »٣٢به اندازۀ دلخواه
(بستگی به مدل لباس دارد) پایین آمده؛ «نقطۀ  »٥٥به دست
می آید.
از «نقطۀ  »٥٥به اندازۀ صفر تا  _١اندازۀ گشاد شده (فاصلۀ )٣٢ → ٥٥
٢
بیرون آمده؛ «نقطة  »٥٦به دست می آید.
عالئم راستای پارچه و نقاط موازنه را روی الگو رسم کنید( .شکل
٩9ـ)٦
در الگوی پشت عیناً همانند جلو عمل کنید با این تفاوت که
اندازۀ گشادی یقه در پشت فرق می کند.
در این مدل ١ ،سانتی متر = ١٠ → ٥٧ = ٢٢ → ٤٦
 _١فاصلۀ ٢ → ٥٨ = ١٠ → ٥٧
٢
شکل    99ـ٦

توجه
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مدل هایی که خط کمر آنان چسبان است و آستین به آنان دوخته می شود ،به علت کشیده شدن در
قسمت پهلو ،پیشنهاد می شود خط کمر حداقل « ١سانتی متر» پایین تر آمده تا خط کمر در محل واقعی
خود قرار گیرد.

شایستگی  :  6ترسیم الگوی انواع یقه

شکل    100ـ٦

شکل    101ـ٦
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پیراهن یکسره ترک
مانند پیراهن یکسره تنگ الگوسازی کنید ،با این تفاوت که انتهای ساسون زیرسینه و پشت را تا لبه دامن ادامه دهید.
این خطوط را بچینید.
روی تکۀ شمارۀ  ،١از «نقطۀ  »٥٤به اندازۀ دلخواه (بستگی به مدل دارد) اوازمان داده «نقطۀ  »٦٦به دست می آید.
(اندازه بستگی به مدل دارد)  ٥سانتی متر = ٥٤ → ٦٦
در خط کمر «نقطۀ  »٥٢از گودی کمر کم کنید.
سجاف آن را با توجه به مدل ترسیم کنید.
سجاف جدای یقه را رولت کنید و اضافات سجاف به رویۀ آن داده شود( .شکل ١03ـ)٦
عالئم موازنه و راستای پارچه را روی الگوی رویقه ،زیریقه ،سجاف جدا و تکه «شمارۀ  »١مشخص
کنید.

گودی کمر کم شده ،نقطۀ 52
تکۀ شماره 42→47→75′→  68→49→   66→ 45′ = 1
تکۀ زیر یقه = 71 → 72 → 73 → 75 → 76
تکۀ رو یقه = 71 → 80 → 73 → 75 → 76
تکۀ سجاف جدا = 78′ → 75′ → 73′→ 75′ → 68′→  49′→77
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شکل    102ـ٦

شکل    103ـ٦
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روی تکۀ شماره  ،٢درزهای پهلو و برش نقاط « 54′و  »٣٩را به اندازۀ دلخواه (بستگی به مدل دارد) اوازمان دهید.
در خط کمر نقاط « ٥٢′و  »٥١از گودی کمر کم کنید( .شکل 104ـ)٦
روی تکه های شمارۀ  ٣و « ٤مرکزی پشت و پهلوی پشت» به اندازۀ اوازمان جلو نقاط « »٦٣ ،٦٣´ ،٣٦اوازمان دهید.
در خط کمر نقاط « ٥٩و  »٦١از گودی کمر کم کنید( .شکل های 105ـ ٦و 106ـ)٦
سجاف جدای یقۀ پشت را رسم کرده آن را رولت کنید.
عالئم راستای پارچه و موازنه را روی قطعات الگو مشخص کنید.
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شکل    106ـ٦
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از الگوی اصالح شده آستین ـ که قد آن تا آرنج است ـ رولت کنید.
طول قد آستین را به اندازۀ دلخواه (با توجه به مدل) کوتاه کنید.
(با توجه به مدل) قد آستین کوتاه شده ١٩ → ٩٣ = ١٨ → ٩٤
از نقاط « ٩٣و  »٩٤به اندازۀ « ١سانتی متر» کم کنید.
(اندازۀ آن بستگی به مدل دارد)  ١سانتی متر = ٩٤ → ١٠٠ = ٩٣ → ٩٩
از نقاط « ١٠و  »٩به اندازۀ فاصلۀ « »٥٦ → ٥٥پایین آمده؛ نقاط « ٩٧و  »٩٥به دست می آید.
به اندازۀ فاصلۀ  ٥٥ → ٥٦در باالتنۀ جلو = ٩ → ٩٥ = ١٠ → ٩٧

از نقاط « ٩٥و  »٩٧به اندازۀ فاصلۀ « »٥٥ → ٣٢بیرون آمده؛ نقاط « ٩٦و  »٩٨به دست می آید.
به اندازۀ فاصلۀ  ٥٥ → ٣٢در باالتنۀ جلو = ٩٥ → ٩٦ = ٩٧ → ٩٨

از نقاط « ٩٦و  »٩٨فرم هالل کف حلقۀ آستین را تا نقاط « ٥و  »٨رسم کنید( .شکل 107ـ)٦
برای ترسیم سجاف جدا و سر خود آستین از نقاط « ٩٩و  »١٠٠به اندازۀ « ٤سانتی متر» باال آمده؛ نقاط
« ١٠١و  »١٠٢به دست می آید( .شکل 108ـ)٦
روی آستین و سجاف جدا ،راستای پارچه را رولت کنید( .شکل 108ـ)٦
تکۀ سجاف جدا آستین را رولت کنید.

شکل    108ـ٦

شکل    107ـ٦

شکل    109ـ٦
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پیراهن با درز در کمر
از روی الگوی اساس اصالح شده باالتنه ـ که قد دامن به آن اضافه شده ـ رولت کنید.
در حلقه گردن جلو از نقاط « ٢١و  »٢٢به اندازۀ دلخواه (بستگی به مدل دارد) گشاد کرده؛ نقاط « ٤٦و »٤٧
بهدست میآید.
در این مدل 1/5 ،سانتی متر = ٢٢ → ٤٧
در این مدل 7/5 ،سانتی متر = ٢١ → ٤٦
برای جلوگیری از آویزان شدن یقۀ گشاد شده ،یک پنس روی خط « »٤٦ → ٤٧رسم کرده و انتهای آن
را به «نقطۀ  »Bرسم کنید( .وسط پنس سینه تا نقطۀ سر سینه را یک پنس رسم کنید).
با توجه به مدل لباس ،از حلقۀ آستین ،سینه و پهنای سرشانه به اندازه دلخواه (بستگی به مدل دارد)
داخل شده و بیرون بروید؛ نقاط « ٥٢ ،٥٠و ( »٥١در جلو) و « ٥٥ ،٥٣و ( »٥٤در پشت) به دست می آید.
در این مدل ١ ،سانتی متر کم کنید = ٢٩ → ٥٠ = ١١ → ٥٣
در این مدل ١ ،سانتی متر تنگ شده = ٣٢ → ٥١ = ٣٣ → ٥٤
در این مدل 0/5 ،سانتی متر تنگ شده = ٥١ → ٥٢ = ٥٤ → ٥٥
در حلقۀ گردن پشت از نقاط « ١٠و  »٢به اندازۀ
دلخواه (بستگی به مدل دارد) رسم کرده؛ نقاط
« ٤٨و  »٤٩به دست می آید.
در این مدل ١ ،سانتی متر = ٢ → ٤٩
در این مدل 1/5 ،سانتی متر = ١٠ → ٤٨
از نقاط « ٥٠و  »٥٣خطوط جدید حلقۀ آستین و
پهلو تا نقاط « ٣٨و ( »٣٧خط کمر) رسم کنید.
از خط کمر الگوی باالتنه و دامن را از یکدیگر
جدا کنید.

شکل    111ـ٦
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فکر کنید و پاسخ دهید
1

سه گروه کلّی یقه را نام ببرید.
………………
………………

………………

2

نام حداقل چهار یقه برگردان پایه دار را بنویسید.
………………
………………

………………

3

یقۀ ایستاده چگونه یقه ای می باشد؟

4

انواع یقه نام برده شده در زیر به کدام گروه تعلق دارند؟
گروه کلی انواع یقه
گروه اصلی یقه ها

گروه فرعی یقه ها

یقه های ساده خطی

ب ب پایه دار
چهارگوشه
ملوانی
فرنچی
آرشال
مردانه
هفت
چینی
انگلیسی
شال
گرد
شکاری

یقه های ایستاده

یقه های برگردان پایه دار

یقه های برگردان بدون پایه یا مسطح

5
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با توجه به شکل زیر به سؤاالت پاسخ دهید:
فاصلۀ « »٤٦ → ٤٩و « »٥٢ → ٥٥چند سانتی متر است؟
نقاط « ٥٠و  »٥٦به اندازۀ چند سانتی متر گونیا شده است؟
فاصلۀ « »٤٧ → ٤٨و « »٥٢ → ٥٤چند سانتی متر است؟
نام این سجاف……… است.

………………
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6

با توجه به شکل زیر به سؤاالت پاسخ دهید:
فاصلۀ « »٢٩ → ٥١حدودا ً چند سانتی متر است؟
پایۀ ایجاد شده در این یقه حدودا ً چند سانتی متر است؟
نام خط « »٥٣ → ٥٥چیست؟
«نقطۀ  »٥٥چند سانتی متر گونیا شود؟
اگر بخواهیم الگوی این یقه پایه دار شود ،فاصلۀ
نقاط « »٥١ → ٢٩بیشتر شود یا کمتر؟

7

با توجه به شکل زیر به سؤاالت پاسخ دهید:
نام فاصلۀ « »٦٠ → ٦١ → ٥٩چیست؟
فاصلۀ « »٤٧ → ٥١چند سانتی متر است؟
اندازۀ « »٥٣ → ٥١برابر است با………
نام خط « »٥١ → ٥٤چیست؟
نام خط « »٥٢ → ٥١چیست؟
نام خط « »٦٠ → ٥٢چیست؟
خط « »٥٨ → ٤٧به کدام خط در یقه دوخته می شود؟
نام خط « »٥٥ → ٥٦چیست؟
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8

با توجه به شکل زیر به سؤاالت پاسخ دهید:
خط « »٥١ → ٤٦چیست؟
نام خط « »٤٨ → ٤٩چیست؟
نام خط « »٤٩ → ٥٢چیست؟
نام خط « »٥٥ → ٥١چیست؟
نام خط « »٥٣ → ٥٢چیست؟
نام خط « »٥٥ → ٤٩چیست؟
چرا جا دگمۀ این مدل روی خط مرکزی جلو قرار نمی گیرد؟
نام این الگوی یقه چیست؟
سجاف این یقه جداست یا سرخود؟

9

با توجه به شکل روبه رو به سؤاالت پاسخ دهید:
در مدل (ب) لبۀ بیرونی یقه……… می باشد.
در مدل (الف) فاصلۀ « ………»٢ → ٤سانتی متر است.
در مدل (ب) فاصلۀ « ……… »٢ → ٤است.
در مدل (ب) فاصلۀ « »٤ → ٦به اندازۀ……… است.
ّ
محل……… است.
«نقطۀ »٥

 10با توجه به شکل زیر به سؤاالت پاسخ دهید:
شکل ٣٦١ـ ١مربوط به کدام قسمت از الگوست؟
شکل (الف) مربوط به کدام قسمت از الگوست؟
شکل (ب) مربوط به کدام قسمت از الگوست؟

مدل الف

     مدل ب

شکل الف

شکل ب
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برگه استاندارد ارزشیابی عملکرد شایستگی حرفه ای
واحد شایستگی حرفه ای:

ترسیم الگوی انواع یقه

شایستگی های غیرفنی

شایستگی های فنی

دانش:

تشریح روش ترسیم الگوی انواع یقه های
خطی مانند یقه گرد ،هفت و چهارگوش
و یقه سرخود مانند یقه آرشال و یقه
مسطح مانند یقه شکاری و یقه های جدا
مانند یقه کراواتی ،شومیزیه و انگلیسی و
روش ترسیم انواع سجاف برای هر یک
از یقه ها

استاندارد عملکرد:

ترسیم الگوی انواع یقه های خطی مانند یقه گرد ،هفت و چهارگوش روی الگوی
اساس باالتنه و گرفتن پنس لقی یقه در یقه های باز و رسم سجاف جدا و سرخود
در مدت  20دقیقه برای هر یقه و ترسیم الگوی یقه آرشال بر روی الگوی اساس
باالتنه و سجاف آن در مدت  30دقیقه و رسم الگوی یقه شکاری و سجاف آن در
مدت  25دقیقه و رسم الگوی انواع یقه جدا مانند یقه کراواتی ،شومیزیه و انگلیسی
و رسم سجاف هریک از آنها (یقه کراواتی و شومیزیه در  20دقیقه و یقه انگلیسی
در  40دقیقه)
ابزارهای ارزشیابی شواهد قضاوت در مورد شایستگی

سؤال شفاهی و تشریحی از چگونگی روش ترسیم انواع یقه
نام بردن دسته بندی انواع یقه با ذکر مثال برای هریک از آنها

نوع عملکرد شایستگی

مهارت:

ترسیم الگوی انواع یقه های خطی مانند
یقه گرد ،هفت و چهارگوش و یقه سرخود مشاهده و تکمیل لیست وارسی (چک لیست) از :
مانند یقه آرشال و یقه مسطح مانند یقه انجام فرایند تهیه الگوی باالتنه با هر یک از یقه های گرد ،هفت ،چهارگوش ،آرشال،
شکاری و یقه های جدا مانند یقه کراواتی ،شکاری ،کراواتی ،شومیزیه و انگلیسی و رسم سجاف برای هر کدام از یقه ها
شومیزیه و انگلیسی و ترسیم انواع سجاف
برای هر یک از یقه ها
نگرش:

ایمنی فردی:
توجهات زیست محیطی:

رعایت اخالق حرفه ای:

صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو
صرفه جویی در زمان
انتخاب مدل مناسب لباس با توجه به موقعیت اجتماعی ،فرهنگی و سن
استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)
رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو

جمع آوری کاغذهای باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت

پیشنهاد :هنرآموز می تواند از هنرجو بخواهد الگوی اساس باالتنه را روی مقوا طراحی کرده و از آن به عنوان اشل برای
ترسیم انواع یقه استفاده نماید.
نتیجه :براساس عملکرد هنرجو و شواهد ناشی از کاربرد ابزارها در مورد شایستگی حرفه ای قضاوت در یکی از حاالت زیر
انجام می شود.
شایسته نیست 
شایسته است 
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