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پیشگفتار

بر همه چیزیش توانایی استهر که در او جوهر دانایی است

بر هیچ فرد اندیشمندی پوشیده نیست که جامعۀ بشری در همۀ ابعاد و شئون عرصه های زندگی مسیری رو به تکامل 
و بهبودی طی می نماید و هر انسان در قالب علوم و فنون و مهارت های تدوین شده می تواند حداقل زندگی شخصی 
خود را ارتقا بخشد. درحال حاضر بخش مهمی از نیاز های اولیه انسان، با علم، ذوق هنری و اصول زیباشناختی، پیوندی 
عمیق یافته و در قالب مدل ها و الگو های مختلف نظام می یابند. بر همین اساس کتاب حاضر که مطابق با استاندارد 
برنامه ریز امور هنری در خانواده تهیه و تدوین گردیده است، در 6 شایستگی خاص هنرجویان پایۀ یازدهم رشتۀ مدیریت 

و برنامه ریزی امور خانواده، به شرح ذیل ارائه می گردد: 
شایستگی اول: گل دوزی دستی

دوخت های  انواع  مهارت  آموزش  به  اختصاصی  به طور  که  است  شده  تقسیم  یادگیری  واحد   5 به  شایستگی  این 
گل دوزی  دستی و رو دوزی های سّنتی کشور، چهل تکه دوزی، تکه دوزی و آجیده دوزی، عروسک سازی با نمد، دوخت 

می پردازد.  آنها  ساخت  و  بدلیجات  اتصاالت  انواع  آموزش  به  نهایتاً  و  چرمی  تزیینات  و  چرم 
شایستگی دوم: ترسیم الگوی انواع لباس

هدف اصلی در این قسمت، کسب شایستگی های الزم در ترسیم انواع الگو هاست. مطالب به گونه ای تهیه و نگارش شده 
است که هنرجو بتواند مهارت های الزم را در ترسیم انواع الگوی اساس دامن )چند مدل دامن(، شلوار و جیب، باالتنه، 
آستین، یقه های خطی، انتقال پنس ها و تبدیل آنها به برش، همچنین کاربرد ماشین دوخت و رفع عیوب آن، شناخت و 
نام گذاری پارچه و تعیین مقدار پارچۀ مصرفی و همچنین نحوۀ چیدمان الگو روی پارچه و برش پارچه را کسب نماید. 

شایستگی سوم: دوخت انواع لباس
هدف اصلی در شایستگی سوم، کسب مهارت دوخت کامل چند مدل دامن، شلوار، جیب و زیپ شلوار، پیراهن یک سره 
و با خط کمر، انواع یقۀ خطی و چند مدل آستین می باشد. در این راستا، توجه به فرهنگ اصیل ایرانی، رعایت اخالق 
حرفه ای، صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و رعایت نکات ایمنی و ارگونومی که از اصول بسیار مهم به عنوان سنجش 
شایستگی های غیرفنی هنرجویان است، در همۀ واحد های یادگیری مورد تأکید است. به طور قطع، کسب شایستگی های 
الزم، ممارست باالی هنرجویان را می طلبد. امید است در پایان این قسمت، مهارت های الزم برای راه اندازی کسب و کار های 

خانگی یا کارگاهی برای هنرجویان عزیز فراهم آید تا بتوانند به عنوان یک زن توانمند و مستقل در جامعه بدرخشند. 



شایستگی چهارم: کاموا  بافی با دست
هدف اصلی در این شایستگی، بافت انواع لباس با کاموا است. حتماً شما هم با شنیدن واژه »بافتنی« تصویر مادر یا 
مادربزرگ در ذهنتان نقش می بندد که با دو میل و کالفی کاموا در حال بافتن لباسی است. شاید تا قبل از این، تصور 
می شد که این کار تنها کمک به اقتصاد خانواده و بی نیازی از خرید لباس و وسایل آماده است، ولی امروزه فواید بافتنی 
برای سالمت جسم و روان ثابت شده است. شناخت این فایده ها قطعاً می تواند عدۀ بسیاري را جذب این هنر سّنتی کند. 
در واقع، بافتنی، ریتم خاصی دارد که هم زمانی حرکت میل و نخ در هر دو دست تا حد زیادي هم آهنگی مغز را بهبود 
می دهد. چنانچه مدل پیچیده ای برای بافتنی انتخاب شود، تبحر ذهنی ریتم و هم آهنگی را افزایش می دهد. بافتنی 
حقیقتاً یک فعالیت درمانی برای تمامی اشخاص است. استفاده از هنر دستان خودتان سبب می شود که هم از لباسی که 
بر تن می کنید بیشتر لذت ببرید و هم اینکه نسبت به خودتان حس خشنودی بیشتری پیدا کنید. بنابراین امید است در 
پایان این شایستگی، هنرجویان بتوانند ضمن یادگیری انواع بافت های پایه یک میل و دو میل، بافت شال گردن، کاله، 
لباس زنانه، ژاکت و کفش کودک را بسیار ماهرانه انجام داده تا ضمن برطرف کردن نیاز های اولیه خود و اطرافیان، روزی 

به عنوان فردی فعال و کارآفرین در این حوزه، کسب و کار مورد عالقه خود را راه اندازی کنند.
شایستگی پنجم : بازاریابی، بسته بندی و ارائه محصوالت

در این قسمت هنرجو، ضمن یادگیری اصول اولیۀ بازاریابی و روش های جذب و حفظ مشتری، الزم است انواع روش های 
نوع کسب و کار  به  توجه  با  و  بداند  بیشتر  را  و فروش  بسته بندی  بر روی  تأثیر رنگ ها و خطوط  بشناسد،  را  بازاریابی 

مورد   نظر خود، آنچه را که در این شایستگی کسب نموده، در بازاریابی، بسته بندی و ارائۀ محصوالت به کار بندد.
شایستگی ششم : ارائۀ طرح کسب وکار برای برنامه ریز امور هنری خانواده 

هدف این شایستگی تهیه و ارائه یک نمونه طرح کسب وکار در زمینۀ تولیدات و محصوالت هنری است. انتظار می رود 
هنرجو با توجه به شایستگی ها و مهارت هایی که در طول سال کسب نموده، بتواند یک طرح کسب وکار را تهیه و برای 

راه اندازی آن در آیندۀ نزدیک اقدام نماید.
بخشی از مزایای این کتاب

ـ تالش شده تا هنرجویان پاسخگوی بخشی از نیاز های خود گردند و به کارآمدی برسند.
ـ یکی از هدف گذاری ها این بوده که هنرجویان بتوانند با کسب تجارب موجود، مقدمه ای برای طرح کسب وکار خود 

سازند.  فراهم 
ـ مطالب چندان به پیش دانسته ها و پیش آگاهی و توانایی های ذهنی باال نیاز ندارد.

ـ در متن کتاب سعی شده است تا با نگارشی سلیس و روان، مطالبی قابل فهم درج گردد و از ابهام زایی جلوگیری شود. 
همچنین تالش شده تا مطالبی کاربردی ارائه شود. 

ـ در تصویرگری و انتخاب مدل ها و تصاویر سعی شده است بیشترین هم خوانی و هماهنگی فرهنگی رعایت شود.



بی شک هنرآموزان محترم عامل مؤثری در فرایند یادگیری و یاددهی هستند و آموزش محتوا بستگی به راهبری و کمک 
و شیوه های آموزشی جدی ایشان دارد. کتاب ممکن است دارای مشکالت، نقص ها و ضعف هایی باشد که امیدواریم با 
بلندنظری و اطالعات تخصصی خود، آن را در کالس درس مرتفع و ذهن ها را با تذکر، بیدار فرمایید. بنابراین انتظار 

می رود:
الف( تالش کنید تا هنرجویان به تجربۀ حسی و عملی برسند؛ بنابراین، قاعدتاً هنرجویان باید آموزش ها و مهارت ها را 

عملی و تجربی بیاموزند.
ب( به قدرت خالقیت هنرجویان اهمّیت داده و آن را تأیید نمایید.

ج( با معرفی منابع و مراجع علمی و تخصصی تکمیلی، زمینۀ رشد بیشتر آنان را فراهم کنید.
د( مطالب را با زیباترین الگو های تصویری و کالمی آموزش دهید. 

هـ( به زمان اختصاص یافته و بودجه بندی و مدیریت زمان آموزش ها توجه نمایید.
و( پیش زمینه های الزم در تدریس را رعایت فرمایید تا مراحل یادگیری درست صورت گیرد. 

دفتر تألیف کتاب های درسی
فّنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان محترم



هدف اصلی ما افزایش دانش تخصصی و باال بردن شایستگی ها و مهارت های شما هنرجویان عزیز در امور زندگیتان است. 
چون می دانیم برخاستن، با دانستن، توانستن و خواستن ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین، انتظار می رود: 

ـ مباحث این کتاب را یک فرصت و غنیمت بدانید که می تواند بر زندگی شخصی شما تأثیر داشته و به صورت مستقیم 
و یا غیرمستقیم بر شخصیتتان مؤثر واقع شود. 

ـ با تعلق پذیری و ارتباط بیشتر با مفاهیم این کتاب و استفاده از دیگر ظرفیت های موجود، به تطبیق پذیری خود با 
آیید. نامتعارف اجتماعی کنار  یا  شرایط متعارف 

ـ قطعاً مطالب کتاب را زمانی بهتر یاد می گیرید که دانستن آنها را نیاز خود بدانید؛ پس با نگاِه نیاز و درک ضرورت آن، 
مطالب را عمیق و کاربردی یاد بگیرید. 

دفتر تألیف کتاب های درسی
فّنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان گرامی



شایستگی 1

گل دوزی دستی

ساعت آموزش در کل سال تحصیلی
عنوان

جمع عملی نظری

58 ساعت 37 ساعت 21 ساعت گل دوزی دستی



2

 مهارت گل دوزی از طریق آشنایی با انواع تجهیزات الزم برای گل دوزی و به کار گرفتن آن در دوخت های 
مختلف براساس استاندار دهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

واحد یادگیری 1: انواع ابزارها و دوخت های گل دوزی

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

انواع ابزار های گل دوزی
1 آشنایی با انواع نخ ها و سوزن های گل دوزی

انواع دوخت های گل دوزی
1 انجام دوخت های اولیۀ گل دوزی دستی و یک نمونۀ ترکیبی

نگرش
1 توجه به اصالت و فرهنگ ایران

2 کمک به اقتصاد خانواده
٣ دقت در کار و کنترل کیفیت

٤ رعایت اخالق حرفه ای 
٥ افزایش میل و تحمل در برابر انجام کار

٦ صرفه جویی در مصرف نخ و پارچه

ایمنی و بهداشت
1 رعایت اصول ارگونومی

2 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سوزن دوخت
٣ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی

٤ نصب کپسول آتش نشانی در کارگاه

توجهات زیست محیطی
1 مدیریت پسماند



شایستگی 1: گل دوزی دستی

٣

پیشتازی و موفقیت صنعت پوشاک و نساجی ایران در دوران کووید 1٩

هدف توانمندسازی 1: هنرجو باید بتواند ابزار های مورد نیاز برای دوخت و گل دوزی را نام ببرد.

با ابزار های الزم برای گل دوزی چقدر آشنا هستید؟ هر کدام از هنرجویان ابزار های مورد انتظار خود را به 
کالس بیاورند و معرفی کنند.

فعالیت 1

هنرجویان نمونه هایی از گل دوزی های به کار رفته در لباس های شخصی یا وسایل هنری در منزل را جهت 
بررسی نوع دوخت ها به کالس معرفی کنند.

فعالیت 2

رخداد کرونا در ماه های پایانی سال 2٠1٩ تجربیات ویژه ای را در دنیا ایجاد کرد و به نحوی ماهیت درونی 
نیاز بسیار  اثبات رساند.  به  با پدیده های جدید  برای مقابله و مبارزه  از حیث آمادگی و چابکی  را  کشورها 
ضروری، فوری، گسترده و مبهم به لوازم پزشکی یکی از موارد سبک جدید زندگی در دوران کووید 1٩ بود و 
کشورها را از این حیث در جایگاه های علمی مختلف قرار داد. صنعت نساجی ایران با توجه به زیرساخت های 
مناسبی که داشت به سرعت خود را متناسب با شرایط، به روز کرد و اقدام به تهیۀ ماسک، لباس های متناسب 
پزشکان ـ پرستاران )گان( و سایر نیازهای مرتبط با این پدیدۀ نوظهور نمود تا جایی که عالوه بر تأمین نیاز 
داخل، اقدام به صادرات این تجهیزات به سایر کشورها کرده است، ضمن اینکه این صنعت در سایر حوزه های 
تخصصی دیگر نظیر پوشاک و استفاده از تکنولوژی های جدید و تولید دستگاه های صنعتی گام های مؤثری 

برداشته است )تصویر 1(.

تصویر 1ـ مواجهۀ فعال صنعت نساجی ـ پوشاک و تجهیزات پزشکی در ایران )دوران کرونا(
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هنر گل دوزی در کشور ایران جایگاه خاصی دارد. گل دوزی هنری است که توسط آن روی پارچه، چرم یا نمد 
و شبیه آن طرح های برجسته به وسیله نخ های ابریشمی، نخ های گالبتون و یا نخ عمامه و پشمی یا حتی نخ 
معمولی ایجاد می شود. این طرح ها در ابتدا بیشتر شکل های گوناگون گل ها را در بر می گرفت، ولی با پیشرفت 

هنر کم کم طرح های مختلف مورد توجه قرار گرفت و پیوسته در حال پیشرفت می باشد. 

ویژگی های پارچه های مناسب گل دوزی

پارچه هایی که برای انواع رودوزی ها مورد استفاده قرار می گیرند، به تعداد انواع رودوزی ها متنوع اند. به عبارت 
دیگر هر یک از رودوزی ها برای پارچه های خاص مانند پارچه کتان، پارچه زربفت، پارچه ابریشمی، پشمی و 

پنبه ای انجام می شود.

ـ کارگاه گل دوزی 1
از  با استفاده  به دو دایرة چوبی که یکی درون دیگری قرار می گیرد، کارگاه گل دوزی گفته می شود. 
کارگاه، پارچه محکم می شود و الیاف نخ گل دوزی روی پارچه به خوبی قرار می گیرد. کارگاه گل دوزی 
انتخاب   ... و  طرح  طرح، شکل  اندازه  کار،  انواع  با  متناسب  و  است  مختلفی  اندازه های  و  انواع  دارای 

.)2 )تصویر  می گردد 

                                           الف( کارگاه گل دوزی                                                                         ب( قرقرة نخ

تصویر 2
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 2ـ نخ ها و سوزن های گل دوزی
نخ های گل دوزی و سوزن دوزی انواع مختلفی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

است  نخ هـایی  آنها  معمولی ترین   :DMC دمسه  الف(   نخ 
بازار عرضه  نـام دمسه در  که به صورت کالف های کوچک به 
می شود    )تصویر 3(. این کالف ها از یک رشته نخ شش ال تشکیل 
شده اند که دارای رنگ های بسیار متنوع بوده و کار  کردن با آنها 
بسیار ساده است. نوع دیگر، نخ عمامه است که الیاف آن تاب دار 
و براق است و بیشتر برای دوخت های درشت و نقش هایی که 

طرح برجسته دارند، استفاده می شود.

ب( نخ عمامه: الیاف نخ تاب دار و براق است و برای دوخت های 
درشت و نقشه های برجسته به کار می رود )تصویر 4(.

تصویر ٣ـ نخ دمسه 

ج( نخ پشم: این الیاف یا به صورت کالف کاموا و یا به صورت 
الیاف خام در بازار عرضه می شود. معموالً برای سوزن دوزی از 

الیاف تابیده نشده، کمتر استفاده می شود )تصویر5(.

تصویر ٤ـ نخ عمامه

تصویر ٥ـ کالف نخ پشمی

د( نخ های مصنوعی که امروزه در بازار به صورت گسترده ای 
عرضه می شود و ظاهراً با الیاف طبیعی تفاوت چندانی ندارد 

به جای آنها استفاده می شود.
هـ( الیاف فلزی، این الیاف بیشتر برای تزیین در سوزن دوزی ها 
و گل دوزی ها به کار برده می شود. این الیاف در گذشته از طال 
و نقره تهیه می شد اما در حال حاضر به علت گرانی این فلزات 

از مواد مصنوعی تهیه می شوند )تصویر 6(.
الیافی که از نقره و طال تهیه می شد، به نام نقده معروف است 
که سطحی صاف دارد و الیافی که مرکز آن از نخ ابریشم بوده 

و سطح آن را الیاف نقده مطال می پوشاند، به گالبتون معروف است. 

تصویر ٦ـ الیاف فلزی



٦

٣ـ قیچی
قیچی یکی دیگر از وسایل کار است که اندازه ها و شکل های 
مختلفی دارد. از انواع آن می توان قیچی زیگزاگ، قیچی برش 
است،  متفاوت  اندازه های  با  معمولی  قیچی های  همین  که 
به  معموالً  که  گل دوزی ها  مخصوص  قیچی های  همچنین 
اندازه های کوچک بوده و دارای فرم سر صاف و سر کج است 
که قسمت برنده آن نیز کوتاه است، می توان نام برد )تصویر 7(. 
قیچی سرکج برای بریدن دالبر ها و سوراخ کردن شبکه هایی که 

در سطح کار دوخته می شود، به کار می رود. 
پارچه های مختلف همراه  از  تکه  قیچی، چند  موقع خرید  در 
این  برای  بچینید.  را  آنها  قیچی  توسط  و  باشید  داشته  خود 
قرار  آن  میان  را  پارچه  کنید،  باز  را  قیچی  زبانه  تمام  منظور، 
دهید و با یک برش آن را ببرید. اگر بعد از برش، تار هایی از 

نیست.   مرغوبی  قیچی  نشد،  چیده  پارچه 

٤ـ بشکاف 
کاربرد بشکاف در خیاطی بسیار است. برای شکافتن درز ها و باز 
کردن جادکمه از آن استفاده می شود. هگام استفاده از بشکاف 
باید دقت کنید، زیرا امکان پاره شدن پارچه وجود دارد. به دلیل 
تیز بودن نوک بشکاف، پس از استفاده از آن، سرپوش آن را 

بگذارید  )تصویر 8(.

٥ ـ اتوی مناسب پارچه
اتو وسیله ای است برای برطرف کردن چین و چروک پارچه و لباس. همچنین مهم ترین ابزاری است که هنگام 
دوخت از آن استفاده می کنند و به لباس و دوخت آن جلوه خاصی می دهد. انواع اتو به شرح زیر می باشد 

)تصویر ٩(: 
اتوی ساده: این نوع اتو برقی ساده است و بدون بخار و درجه تنظیم دما دارد که با توجه به جنس پارچه 

دمای آن را تنظیم می کنند.
اتوی بخار: این نوع اتو دارای محفظه یا مخزن آب است. کف آن مشّبک و از جنس های سرامیک، تفلون، 

استیل و... ساخته شده است. با این اتو چین و چروک لباس کاماًل برطرف می شود.
اتوی بخار مخزن دار: سیستم این نوع اتو بدین صورت است که مخزن آب این اتو ها جدا از بدنه اتو بوده 
و باعث اتوکشی و بخاردهی مناسب می شود. بخار مورد نیاز در مخزن دستگاه که معموالً بر روی میز قرار 

می گیرد و به صورت ثابت است، تأمین می شود و بخار از طریق لوله ای به اتو منتقل می شود. 
استفاده از این نوع اتو ها دارای مزایایی است از جمله: 1ـ عدم برق افتادگی بر روی انواع پارچه 2ـ بخاردهی 

مناسب 3ـ کیفیت باالی اتوکشی

تصویر 7ـ انواع قیچی مناسب گل دوزی

تصویر 8ـ ابزار بشکاف
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نظر گرفته شود.  در  لباس  بر روی  با محل گل دوزی  متناسب  باید طرح  انتخاب موضوع گل دوزی  از  پس 
زیباترین طرح ها و گل دوزی ها اگر با موقعیت و مکان کاربرد آن تناسب نداشته باشد، نازیبا به چشم خواهد 

آمد. برای انتخاب طرح گل دوزی روی لباس باید به نکات زیر توجه شود: 
1 سن افرادی که از لباس استفاده خواهند کرد؛

2 موقعیت و مکانی که لباس استفاده خواهد شد؛
٣ انتخاب محل طرح بر روی لباس؛

٤ نوع دوخت متناسب با اندازۀ طرح، مدل طرح و برش لباس انتخاب شود؛
٥ با توجه به ارزش گل دوزی از نظر هنری، اقتصادی و ... از پارچه ای استفاده شود که از دوام و کیفیت خوبی 

برخوردار باشد؛ 
٦ بافت و جنس پارچه انتخابی و الیی آن برای گل دوزی مناسب باشد.

تصویر 9 

هنرجویان طرح های گل دوزی فعالیت 3 را بر روی کاغذ ترسیم نموده و دربارۀ نوع خطوط طرح ها بحث 
کنید. آیا همۀ خطوط یک شکل هستند؟

فعالیت ٣

آیا می توانید طرح های مورد عالقه خود را بر روی پارچه ترسیم کنید؟ چگونه می توان طرح را با کمترین 
خطا بر روی سطح مورد نظر ترسیم کرد؟ این موضوع را در کالس بحث کنید و نتیجه کار را برای کالس 

به صورت عملی بازگو کنید.

فعالیت ٤

انتخاب طرح مناسب برای گل دوزی

هدف توانمندسازی 2: آشنایی با انواع طرح های گل دوزی

                   الف( اتوی ساده                                        ب( اتوی بخار                                     ج( اتوی مخزن دار
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طرح های رایج در رودوزی ها:

1ـ طرح های شکسته:
به طرح هایی گفته می شود که از به هم پیوستن خطوط مستقیم و شکسته تشکیل شده و اصطالحاً طرح 

شکسته گفته می شود. این طرح از سه خط مستقیم، به شرح زیر تشکیل شده است:
خط افقی: شامل یک ردیف گره که پهلو به پهلوی هم بسته می شود.

خط عمودی: شامل یک ستون گره که بر روی یک دیگر بسته می شود.
خط اریب: شامل یک ردیف گره که به طور موّرب در کنار و باالی همدیگر بسته می شود و تشکیل زوایای 

45 درجه می دهد.
2. طرح های گردان:

به طرح هایی گفته می شود که از به هم پیوستن خطوط منحنی به وجود می آید )تصویر 1٠(.

پیاده کردن طرح گل دوزی روی لباس پارچه

تصویر 10ـ انواع طرح های رایج رودوزی 

که  کنیم  باید دقت  آن  بر  نماییم. عالوه  را مشخص  مدل  برای  مناسب  کادر  و  زمینه  باید  از طراحی  قبل 
گل دوزی طرح در چه مرحله ای از دوخت لباس انجام می گیرد. به فرض، اگر می خواهیم برای جیب یا یقۀ 

لباس گل دوزی کنیم، بهتر است قبل از اینکه به لباس وصل شود، این کار را انجام دهیم. 

تصویر 11ـ گل دوزی بر روی قسمت های مختلف لباس
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انتقال طرح شامل  برای  ابزار های کمکی  استفاده می کنیم.  از کپی برداری  لباس  بر روی  انتقال طرح  برای 
کاغذ های روغنی، کاغذ پوستی یا مومی، گرد زغال، پودر گچ، کاغذ کالک، پارچۀ ارگاندی، کاغذ کپی یا کاربن 

و تختۀ مودی )عالمت گذار لبۀ دوخت( است. 

انتقال طرح بر روی لباس

طراحی طرح گل دوزی بر روی پارچه

طراحی برروی پارچه به کمک یکی از دو وسیلۀ زیر انجام می شود:
1ـ ماژیک های محوشونده: ماژیک هایی که طراحان پوشاک می توانند برای طراحی استفاده کنند و پس از 

اتمام کار به راحتی و بدون بر جا ماندن لکه و آسیب به پارچه پاک می شوند )تصویر 12(.
2ـ مداد خیاطی: این نوع مداد که در طرف دیگر آن برس پاک کننده قرار دارد، در رنگ های متنوع برای 

عالمت گذاری خط های ظریف روی پارچه به کار می رود )تصویر 12(.

                                        الف( ماژیک محو شونده                                                   ب( مداد خیاطی
تصویر12

به نظر شما اگر سوزنی را بدون توجه به نوع پارچه و بافت آن انتخاب کنیم، چه مشکلی پیش می آید؟ چرا؟ 
در چه صورت می توانیم این تناسب را ایجاد کنیم؟ در مورد انتخاب نوع سوزن و انواع آن در کالس بحث 

کنید و نتایج را به صورت تصویری در کالس ارائه دهید.

فعالیت ٥

هدف توانمندسازی ٣: آشنایی با انواع سوزن های گل دوزی
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انواع سوزن خیاطی

و  در خیاطی  آن  کاربرد  و  استفاده می شود  کاری مخصوص  برای  هرکدام  از  که  دارد  مختلف  انواع  سوزن 
سوزن دوزی ها بستگی به ضخامت پارچه و نخ و نوع دوخت دارد. انواع سوزن ها با این نام ها در بازار یافت 

می شود:

1ـ سوزن کرول )کرول نخ تابیده مخصوص قالب دوزی است(: این سوزن مخصوص 
گل دوزی است؛ از شماره 8 آن برای پارچه های لطیف و نازک با یک یا دوال نخ گل دوزی 
)دمسه( می توان استفاده کرد. برای پارچه هایی با ضخامت متوسط مانند کتان و پارچه های 
پشمی لطیف از سوزن شماره 6 و 7 با دو تا چهار ال نخ گل دوزی استفاده می شود، برای 
کرد  استفاده  می توان  گل دوزی  نخ  ال  از شش  و   5 شماره  سوزن  از  پارچه های ضخیم 

)تصویر 13(.
 

به کار  حاشیه دوزی  برای  که  است  نخی  یا  پشمی  و  ابریشمی  ریسمان  نوعی  چنایل  چنایل:  سوزن  2ـ 
می رود. این سوزن ها باریک، بلند، تیز و چشمی های بزرگ دارند و از نظر قطر و اندازه با سوزن های تاپستری 
مشابه اند، با این تفاوت که دارای نوک تیز هستند. از این سوزن برای روی پارچه های درشت بافت و ضخیم 
مانند پشمی ضخیم و پارچه های کش باف و کنفی استفاده می شود، برای روبان بسیار مناسب است، همچنین 
در مواردی که بخواهید از ابریشم خام استفاده کنید، بهتر است شمارۀ 22 این سوزن به کار برده شود. توضیح 
آنکه از شماره 11 این سوزن با شش ال نخ و دوخت پارچه های پشمی متوسط و شماره 22 آن با یک یا 
دو ال نخ می توان استفاده کرد. همچنین شماره 12و 17 و 18 آن برای دوخت نخ های پشمی و سوزن رفو 

کاربرد دارد. این سوزن چون طول بلندی دارد بیشتر در کار هایی که دوخت درشت دارند 
استفاده می شود. از این سوزن برای دوخت الیاف پشم و کاموا می توانید استفاده کنید. 
شماره 2 و 5 آن برای دوخت الیاف پشم تابیده و نازک می باشد و شماره 1تا 3 آن برای 
الیاف  الیاف پشم تابیده و متوسط و شماره  های 17 و 18 برای دوختن  دوخت کاموا و 
ضخیم الیاف ابریشم خام و بدون تاب را توسط سوزن شماره 2٠ چنایل می دوزند. روی 
پارچه های درشت بافت کاموادوزی و یا الیاف پشم بدون تاب باید از سوزن شماره 14 و 

17 استفاده کرد )تصویر  14(.
 

٣ـ سوزن شارپ )تیز و برنده(: این سوزن که به طور معمول برای خیاطی در دسترس 
است، دارای نوک بسیار تیزی است و برای پارچه های نازک مثل پارچه های حریر، سوزن 
شمارۀ ٩ و 11 و برای پارچه های ضخیم تر، شماره های 1و 3 و 6 مناسب تر است. طول 

سوزن شارپ متوسط است )تصویر  15(.

تصویر 1٣ـ انواع شماره سوزن کرول

تصویر 1٤ـ انواع شماره سوزن چنایل

تصویر1٥ـ انواع شماره سورن شارپ
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نازک و ظریف  بسیار  این سوزن  ٤ـ سوزن منجوق دوزی: 
است به طوری که عبور آن از داخل منجوق بسیار راحت انجام 
برای   62 نمرۀ  قرقره  نخ  با  آن   13 تا   12 شمارۀ  می گیرد. 

)تصویر 16(. می شود  استفاده  ملیله دوزی  و  منجوق 

تصویر 1٦ـ سوزن منجوق دوزی

٥ ـ سوزن تاپستری: این سوزن امروزه به نام سوزن کوبلن دوزی معروف است، نوک 
این مدل سوزن گرد و نرم است. از آن برای پُر کردن سطح تور استفاده می شود و در 
اندازه ها و شماره های متفاوتی است. از شمارۀ 22 و 23 این سوزن برای دوخت روی 
با  کتانی  پارچه های  مانند  متوسط  ضخامت  با  پارچه هایی  همچنین  و  نازک  تور های 
نخ های پشمی لطیف می توان استفاده کرد. شمارۀ 11 آن از شش ال نخ و یا الیاف پشمی 

با ضخامت متوسط هم می توان استفاده کرد )تصویر 17(.

تصویر 17ـ انواع شماره های سوزن تاپستری

گچ خیاطی )مل(

مل نوعی گچ خیاطی است که برای رسم خطوط یا هر نوع 
شکل های  به  مل  می رود.  به کار  پارچه  روی  عالمت گذاری 
مختلف یافت می شود. معمولی ترین آن به شکل ورقۀ سه گوش 

یا مربع است  )تصویر 18(.

تصویر 18ـ گچ و صابون خیاطی

آیا دوخت همه لباس های شما شبیه هم است؟ درباره انواع دوخت های به کار رفته در لباس فرم هنرجویان 
خود در کالس بحث کنید. 

فعالیت ٦

هدف توانمندسازی ٤: آشنایی با انواع دوخت ها 
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انواع گل دوزی های دستی

نمونه های دوخت بر روی انواع لباس ها یا کیف و کفش را جست وجو کنید و به صورت گزارش تصویری در 
کالس ارائه دهید و درباره انواع دوخت های به کار رفته در نمونه های انتخابی بحث کنید.

فعالیت 7

به نقوشی که روی پارچه های بدون نقش، از طریق دوختن و یا کشیدن قسمتی از نخ های تاروپود پارچه 
آراستن  اطالق می شود. هنر  نیز  سوزن دوزی  این هنر،  به  روکاری می گویند.  یا  به وجود می آید، رودوزی 
پارچه با نخ ها یا اشیای رنگارنگ به وسیله سوزن یا قاّلب است. در ادامه به انواع گل دوزی های دستی اشاره 

می شود. 

1ـ شالل دوزی
شالل ساده: کوک هایی یکنواخت که به صورت ریز یا درشت روی خطوط مستقیم یا 
منحنی دوخته می شود. این دوخت معموالً در دوخت گلبرگ ها یا ساقه و یا پرکردن 

یک سطح استفاده می شود )تصویر 1٩(.

و  منظم  شالل های  ابتدا  می باشد  دوخت  نوع  دو  ترکیب  دوخت  این  پیچ:  شالل 
یکنواختی را در محل موردنظر بدوزید. سپس نخ دیگری را که متناسب با شالل های 
دوخته شده، به شکل مارپیچ از میان شالل ها عبور دهید؛ به طوری که اصاًل سوزن 

داخل پارچه فرو نرود. این دوخت شبیه به قیطان تابیده است )تصویر 2٠(.

شالل مارپیچ: ابتدا شالل هایی یکنواختی روی پارچه دوخته می شود. سپس با نخی به رنگ دیگر، سوزن را 
به صورت موج، مانند حرکت مارپیچ از بین شالل ها عبور می دهیم؛ به این ترتیب که اول از داخل سمت راست 

یک شالل و بعد از داخل سمت چپ شالل دیگر، سوزن را رد می کنیم و همین طور 
تا پایان کار ادامه می دهیم. توجه داشته باشید سوزن نباید در پارچه فرو برود. این 

دوخت را می توان در چند ردیف انجام داد )تصویر 21(.

تصویر 19ـ دوخت شالل ساده

تصویر 20ـ دوخت شالل پیچ

تصویر 21ـ دوخت شالل مارپیج

2ـ بخیه دوزی
بخیه ساده: بخیه ها کوتاه و در یک خط به دنبال هم قرار می گیرند. بخیه باید از 
سمت راست به چپ شروع شود و نخ هم در ابتدای خطوط حرکت کند. این دوخت را 
می توان برای مشخص کردن خطوط خارجی و یا به طور تنها برای ساقه ها یا حاشیه ها 

تصویر 22ـ دوخت بخیۀ سادةبه کار برد )تصویر 22(.
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بخیۀ تزیینی: ابتدا یک ردیف بخیه ساده می دوزیم سپس نخی با رنگ دیگر که متناسب با پارچه و دوخت 
بخیه باشد. سوزن را به صورت مارپیچ از زیر بخیه ها عبور می دهیم؛ به طوری 
که سوزن در پارچه فرو نرود. می توان این کار را بار دیگر برعکِس مارپیچ اولی 

انجام داد و دو ردیف مارپیچ دوخت )تصویر 23(.

ابتدا یک نخ ضخیم را بر روی طرح موردنظرگذاشته و سپس به وسیله  ٣ـ بست دوزی: برای این دوخت 
هرچه  بزنید.  آن  روی  منظم  فاصله  به  بست هایی  دیگر،  رنگ  یا  همرنگ  نخ  و  سوزن 
ضخامت نخ ضخیم تر باشد، طرح، برجسته تر و مشخص تر به نظر می رسد )تصویر 24(.

٤ـ ساقه دوزی: ابتدا سوزن را از میان پارچه بیرون بیاورید و نخ را در طرف راست 
سوزن، ثابت نگه دارید. سپس به طور مایل سوزن را در پارچه فرو ببرید و خارج کنید 

)تصویر 25(.

٥ ـ پاپیون دوزی: چند شالل موازی با هم به صورت افقی روی پارچه می دوزیم. 
سپس وسط آن را با دو شالل عمودی محکم می کنیم تا به شکل پاپیون درآید. 

)تصویر 26(.

٦ ـ گره فرانسوی: سوزن را از میان پارچه بیرون می آوریم و نخ را سه بار دور 
سوزن حلقه می کنیم. سپس سوزن را کنار همان نقطه ای که نخ از آنجا بیرون آمده 
است فرو می کنیم. بهتر است انگشت شست را روی گره قرار دهیم. بعد سوزن را 

باال بکشیم تا گره صاف و مرتبی دوخته شود )تصویر 27(.

استفاده  غنچه  و  تزیینی  رز  گل های  دوخت  برای  گره،  این  تزیینی:  7ـ گره 
می شود. سوزن را از پارچه بیرون می آوریم و به طول یک شالل سوزن را داخل 
پارچه می بریم. مجدداً سوزن را از محل اول بیرون می آوریم و نخ را دور سوزن به 

اندازۀ شالل می پیچیم و در نقطۀ دوم خروجی می بریم )تصویر 28(.

از این دوخت برای به وجود آوردن حاشیه هایی ظریف و زیبا می توان استفاده  8 ـ دوخت بخیه رومانی: 
کرد: به طوری که تمام بخیه ها کاماًل کنار هم و چسبیده باشند. دوخت دو مرحله دارد: اول سوزن را از میان 
پارچه بیرون آورده و یک شالل بلند بزنید، سپس سوزن را از پشت پارچه و در قسمت چپ شالل، از مرکز آن 

تصویر 2٣ـ دوخت بخیه تزیینی

تصویر 2٤ـ دوخت بست دوزی

تصویر 2٥ـ دوخت ساقه دوزی

تصویر 2٦ـ پاپیون دوزی

تصویر 27ـ دوخت گره فرانسوی

تصویر 28ـ دوخت گره تزیینی
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بیرون بیاورید و به طرف راست شالل فرو کنید و از قسمت پایین شالل بیرون 
بیاورید )تصویر 2٩(.

9ـ زنجیره دوزی:
این روش دوخت، بر هفت نوع به شرح زیر تقسیم می شود:

الف( زنجیرة ساده: دراین روش سوزن را از میان پارچه بیرون می آوریم و نخ را به صورت حلقه زیر سوزن 
قرار می دهیم و از همان نزدیکی نقطه اول داخل پارچه فرو می بریم و با فاصله کمی از داخل حلقه ها بیرون 

آورده و باال می کشیم. همین عمل را طوری که نخ همچنان زیر سوزن باقی بماند، تکرار 
می کنیم و روی خطوط موردنیاز زنجیروار ادامه می دهیم )تصویر 3٠(.

که  تفاوت  این  با  می شود:  دوخته  ساده  زنجیره دوزی  مانند  تک قالب  زنجیرة  ب( 
دوخت زنجیره ها در پی هم نیستند. در این صورت از نقطه ای که سوزن را برای بار دوم 

بیرون می آوریم یک بست کوچک زده و زنجیره را ثابت می کنیم )تصویر 31(.

ج( زنجیرة با بخیه: ابتدا یک ردیف زنجیره دوزی انجام می دهیم و سپس با نخی به 
رنگ دیگر، بین زنجیره ها دوخت بخیه می زنیم )تصویر 32(.

د( زنجیرة با بست: ابتدا یک ردیف زنجیره ساده می دوزیم، سپس داخل هر زنجیره در 
قسمت پایین با رنگ دیگری بست های کوچک عمودی می زنیم )تصویر 33(.

ه( زنجیرة ضخیم یا گیسو: این نمونه دوخت را با یک شالل عمودی شروع می کنیم و 
از زیر شالل رد می کنیم. نخ به صورت حلقه ای زیر شالل قرار می گیرد.  سپس سوزن را 
درشروع دوخت دو بارسوزن را از زیر یک شالل عبور می دهیم. بعد سوزن را از کمی پایین تر 
قبلی  از داخل حلقه  بار  ادامه می دهیم که سوزن هر  را طوری  بیرون می آوریم و دوخت 

)تصویر 34(. عبورکند 

تک زنجیرة باز )دوخت پروانه ای(: این دوخت کاماًل شبیه زنجیرۀ تک قالب است. در حالی 
که نخ زیر سوزن قرار دارد، سوزن را با فاصلۀ کمی از نقطه ای که سوزن را بیرون فرو کرده 
و از وسط دوخت حلقه ای بیرون می آوریم و به کمک بستی کوچک زنجیره را ثابت می کنیم 

)تصویر 35(.

تصویر29ـ دوخت بخیه رومانی

تصویر٣0ـ زنجیرة ساده

تصویر ٣1ـ دوخت زنجیرة تک قالب

تصویر ٣2ـ دوخت زنجیره یا بخیه

تصویر ٣٣ـ زنجیره با بست

زنجیرة  دوخت  ٣٤ـ  تصویر 
دوخت گیسو  یا  ضخیم 

تصویر ٣٥ـ دوخت تک زنجیرة باز
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دوخت زنجیرة دوبل )دوتایی(: از این دوخت به حالت حاشیه تزیینی استفاده می شود. برای دوخت این 
نوع زنجیره مانند زنجیره ساده عمل کنید؛ با این تفاوت که محل دوخت هر بار از راست به چپ و از چپ به 

راست تغییر جهت می دهد. باید دقت داشته باشید زمانی که سوزن را در سمت راست طرح 
فرو می برید، نخ حلقه شده هم در طرف راست باشد و اگر سوزن را در سمت چپ طرح فرو 

می برید، نخ حلقه شده هم باید در طرف چپ قرار گیرد )تصویر 36(.

10ـ زیگزاگ دوزی
این روش دوخت، خود بر چند نوع است:

الف( زیگزاگ ساده: این دوخت معموالً بین دو خط موازی انجام می شود. سوزن را هر بار از سمت راست 
در پارچه فرو کنید و تعدادی از تار های پارچه را روی سوزن گرفته و آن را از سمت چپ خارج کنید به طوری 

که شالل کوچک در پشت دیده شود. این شالل یک بار در روی خط پایین و یک بار 
روی خط باال دوخته می شود. از این دوخت هم برای لبه دوزی پوشاک و هم برای 

تزیین به صورت حاشیه استفاده می شود )تصویر 37(.

ب( زیگزاگ مارپیچ: پس از دوخت یک ردیف زیگزاگ یکنواخت و ساده، نخی را که متناسب با نخ زیگزاگ 
باشد، به وسیله سوزنی که نوک تیز نباشد، به طور مارپیچ از میان زیگزاگ ها عبور دهید. 

توجه داشته باشید سوزن در میان پارچه فرو نرود )تصویر 38(.

به رنگ  با نخی  اتمام دوخت زیگزاگ ساده،  از  با بست: پس  ج( زیگزاگ 
دیگر در محل تقاطع دو خط زیگزاگ بست های عمودی بزنید، دوخت زیگزاگ 

برجسته تر و دارای جلوه بیشتری خواهد بود  )تصویر 3٩(.

ردیف هم  است. چنانچه چند  با شالل  زیگزاگ  مانند  این دوخت  لوزی:  د( زیگزاگ 
دوخته شود، زیگزاگ لوزی به وجود می آید. باید دقت شود محل تالقی شالل ها زیر هم 

قرار گیرد )تصویر 4٠(.

11ـ دندان موشی
این روش دوخت، خود بر چند نوع است:

الف( دندان موشی ساده: شروع این دوخت از سمت چپ به راست است. سوزن را از 
زیر پارچه باال می آوریم در حالی که نخ را زیر انگشت دست نگه می داریم. یک شالل 
کوچک به صورت عمودی می دوزیم. نخ باید زیر سوزن باشد دوخت را به همین شکل 

ادامه می دهیم )تصویر 41(.

تصویر ٣٦ـ دوخت زنجیرة دوبل

تصویر ٣7ـ دوخت زیگزاگ ساده

تصویر ٣8ـ دوخت زیگزاگ مارپیچ

تصویر ٣9ـ دوخت زیگراگ یا بست

تصویر ٤0ـ دوخت زیگزاگ لوزی

تصویر ٤1ـ دوخت دندان موشی ساده
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ب( دندان موشی به هم چسبیده: اگر دندان موشی ساده بدون فاصله و نزدیک به یکدیگر دوخته شود، 
دندان موشی به هم چسبیده نامیده می شود. از این دوخت برای جادکمه با 
دست، تکه دوزی و لبه دوزی و جلوگیری از ریشه ریشه شدن پارچه استفاده 

می شود )تصویر 42(.

ج( دندان موشی ضربدری )متقاطع(: این دوخت مانند دندان موشی مثلثی است؛ 
با این تفاوت که بخیه ها در باال به صورت ضربدر یکدیگر را قطع می کنند )تصویر 43(.

تصویر ٤2ـ دوخت دندان موشی به هم چسبیده

تصویر ٤٣ـ دوخت دندان موشی ضربدری

توپردوزی گل های بزرگ با سایه روشن

مرحلۀ اول: برای توپردوزی بهتر است ابتدا دور گلبرگها را دوردوزی کنید. دوخت لبۀ گلبرگها از دو شالل 
بزرگ و کوچک تشکیل ميشود. در شالل بزرگ سوزن را روی لبۀ سمت راست گلبرگ در قسمت نزدیک به 
وسط گل از پارچه درآورید، سپس به قسمت باالی لبۀ گلبرگ فرو کنید و کمي پایین تر از روی خط در آورید 
به همین ترتیب کار را ادامه دهید تا دور گلبرگ، دوردوزی شود. مرحلۀ بعد، توپر کردن داخل گلبرگ است. 
بعد از دوردوزی برای اینکه هر گلبرگ از گلبرگ مجاور متمایز شود، از رنگهای سایهروشن استفاده کنید. 
رنگهایي که برای توپردوزی به کار ميروند شامل رنگ خیلی روشن، روشن معمولي، متوسط و تیره است. 

لبۀ گلبرگ را با رنگ خیلی روشن شروع کنید )تصاویر 44 و 45(.

از  لبۀ گلبرگ ها  آنکه  برای  قرار دهید.  را مورد استفاده  توپردوزی رنگ روشن معمولي  برای  مرحلۀ دوم، 
یکدیگر متمایز شوند مي توانید گل مجاور را با رنگي تیره تر از گلبرگ اّول شروع کنید. به عبارت دیگر اگر 
گلبرگ را با رنگ خیلی روشن شروع کرده اید گلبرگ اول مجاور آن را با رنگ روشن معمولي شروع کنید و 
به همین ترتیب ادامه دهید تا کار طبیعی تر جلوه کند. از دوردوزی و با توجه به فّن سایه روشن رنگ ها که 
در باال به آن اشاره شد، کار توپردوزی را شروع کنید .سوزن را کمي پایین تر از مرحلۀ اول دوخت و از وسط 
گل مي آوریم، در حالي که نخ را به صورت حلقه در پایین دوخت، یعني بین شالل کوتاه و بلند مرحلۀ اّول قرار 
داده اید، کمي از پارچه را به سوزن مي گیرید سپس، نخ باالی دوخت قرار مي گیرد. پایین دوخت نزدیک به 
وسط گل، کمي از پارچه را دوباره سوزن می گیریم )حدود 2 تا 3 تار پارچه(. به این ترتیب روی قرار مي گیرد 

تصویر ٤٤ـ طیف رنگی نخ دمسه مناسب توپردوزی سایه روشن
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شالل دوخت این مرحله را دوخت یا بست می نامند. 
مرحلۀ سوم: تکرار مرحله 2 است؛ با این تفاوت که نخ کمي تیره تر ميشود؛ یعني اگر مرحلۀ قبل را با تیره 
معمولي دوخت زد ه اید، مرحلۀ بعد را باید با رنگ متوسط شروع کنید. تعداد مراحل به اندازۀ گلبرگ بستگي 
دارد. اگر گلبرگ بزرگ باشد، مراحل بیشتر و تعداد رنگها نیز بیشتر ميشود. نکتۀ مهم در توپردوزی این 
است که هر چه از گلبرگ به سمت مرکز گل پیش رویم، باید رنگ تیره تری را انتخاب کنیم تا گل طبیعی تر 

جلوه کند )تصویر 45(.

تصویر ٤٥ـ توپردوزی گلبرگ با سایه روشن )مراحل کار از سمت راست به چپ(

نحوه سایه روشن دوخِت برگها نیز مانند دوخِت گلبرگ ها عمل می کنیم با این تفاوت که در دوخت برگ از 
خط وسط برگ به طرف لبۀ آن دوخت می کنیم )تصویر 46(.

تصویر ٤٦ـ توپُردوزی با سایه روشن )شکل الف و ب(ـ نمونۀ کار کامل توپُردوزی با سایه روشن )شکل ج(

طرح زیر را با ابعاد صفحۀ A4 بر روی پارچه ای مناسب منتقل کنید و آن را با انواع دوخت ها با راهنمایی 
هنرآموز خود اجرا کنید.

فعالیت 8

                            الف(                                                ب(                  ج(
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آیا هنر سوزن دوزی در منطقه یا استان شما به عنوان کار هنری در زیباسازی منازل هم کاربرد داشته است؟ 
نام هنر سوزن دوزی منطقه شما چیست و چه اطالعاتی راجع به آن دارید؟ اطالعات جمع آوری شده خود 
را در قالب کار گروهی به صورت گزارشی تصویری در کالس ارائه دهید و دربارۀ هنر سوزن دوزی منطقه یا 

استان خود گفت و گو کنید.

فعالیت 9

انواع سوزن دوزی های مناطق مختلف ایران

سوزن دوزي یا گل دوزي بر اساس کاربرد نخ، پارچه، طرح، سوزن یا قالب و یا هر وسیلۀ دیگر به سه گونه 
می شود: تقسیم 

شیوة نخست، گونه ای است که روی پارچه دوخته نمی شود، بلکه با عبور نخ های رنگین از البه الی تاروپود 
پارچه و دوختن این الیاف به یکدیگر، پارچه، حالتی مشّبک و رنگین به خود می گیرد. مانند سکمه دوزی و 

قالب دوزی اصفهان، تودوزی و شماره دوزی.
انواع بخیه و دوخت ها می پوشاند  با  شیوة دوم: گونه ای است که زمینه اساسی پارچه را به طور سراسری 
مخمل دوزی،  پته دوزی،  بلوچ دوزی،  رشت،  قالب دوزی  مانند  آید؛  پدید  نقش  و  رنگ  از  تازه ای  زمینۀ  تا 
ترکمن دوزی، بخارادوزی، ممقان دوزی، نقش زری که به طور کلی به این رودوزی ها با توجه به کاربرد پارچۀ 

ابریشم دوزی می گویند. آنها،  در  ابریشمی  نخ  و  ابریشم 

هدف توانمندسازی ٥: آشنایی با انواع سوزن دوزی های مناطق مختلف کشور
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دارای  الیاف  کمک  به  و  می ماند  باقی  اصلی  رنگ  به  پارچه  زمینه  آن  در  که  است  گونه ای  شیوة سوم، 
روکش فلزی، نقوش متنوعی بر روی پارچه دوخته می شود؛ مانند ده یک دوزی )در حال حاضر منسوخ شده( 

از سوزن دوزی گالبتون دوزی گفته می شود. این شیوه  به  زری دوزی.  و  نقده دوزی، خوس دوزی 
در ایران سوزن دوزي های متنوعي رایج بود که متأسفانه بعضي از آنها در اثر مرور زمان و بي توجهي به اشاعه 
و احیاي این هنر ها از بین رفته اند. امید است دست اندرکاران توجه بیشتري در نگه داشتن این هنرهاي 
ایران آشنا می شوید  انواع سوزن دوزی ها در مناطق مختلف  با  زیر  باشند. در جدول  اصیل سّنتي داشته 

)جدول 1(.

جدول 1ـ انواع سوزن دوزی مناطق مختلف ایران

ویژگی دوختنوع دوختمنطقه

دوخت اصلی: مشهد
قالب دوزی

هم  پردوزی  و  ساقه دوزی  از  ابریشم دوزی  نوع  این  در 
می شود. استفاده 

دوخت اصلی: رشت
قالب دوزی

شبیه مشهد است با این تفاوت که گاهی نخ های ابریشمی 
خام را روی طرح می خوابانند و روی آنها بست می زنند.

دوخت اصلی: ترکمن صحرا
قالب دوزی

تمام دوخت های آن عمودی انجام می شود ولی دورتادور 
تمام طرح ها با نخ نقده، ساقه دوزی می شود. از رنگ های 

قرمز، آبی، سبز، سفید و نارنجی استفاده می شود.
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سیستان و 
بلوچستان

سیاه دوزی، 
خامک دوزی

تمام سوزن دوزی ها افقی انجام می شود و از شمارش تار  و پود 
پارچه و نیز از رنگ های تند مانند قرمز، آبی و سفید استفاده 

می کنند.

از دوخت های زیگزاگ، دندان موشی، قالب دوزی، پرده دوزی، پته دوزیکرمان
ساقه دوزی و گاهی گره فرانسوی استفاده می کنند.

از ابریشم خام و از رنگ های اصلی قرمز، زرد، آبی و سبز ممقان دوزیآذربایجان شرقی
استفاده می کنند.

و بخارادوزیآذربایجان غربی توپردوزی  و  ممقان دوزی  و  قاّلب دوزی  از  تلفیقی 
سکمه دوزی است.

با دوخت های زنجیره ساده و نقوشی از طبیعت با نخ های ابریشم دوزیکالت نادری
الوان مخصوصاً قرمز، دوختی به نام تخته بخیه، توپردوزی، 
خط دوزی، قیطان دوزی، دندان موشی، بخارادوزی انجام 

می شود.
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انجام گبردوزییزد بافت  ریز  پارچه های  روی  رنگی  ابریشمی  نخ  با 
می شود. از طرح های درخت، طاووس، گل، نقوش هندسی 
ترکیبی،  دوخت های  از  می شود.  تشکیل  محرماتی  و 
زنجیره دوزی  و  دندان موشی  توپردوزی،  ساقه دوزی، 

می شود. استفاده 

بندرعباس، 
اصفهان، شوش، 

ارومیه، تبریز

ساتن دوزی، ساقه دوزی، توپردوزی کوتاه و بلند و دوخت نقش دوزی
تیغ ماهی از دوخت های کاربردی در نقش دوزی است. در 
به  نخ گالبتون  با  آن  نقش های  نوع دوخت، خطوط  این 

شیوۀ ساقه دوزی، سوزن دوزی دوخت می شود.

از  و  ندارد  وجود  و طرح  نقش  محدودیت 
می کنند. استفاده  ایران  رایج  نقوش  انواع 

پرسش های پایانی

1 لباس دوست شما دچار آسیب شده و بخشی از آن پاره شده است. آیا امکان بازسازی، زیباسازی و استفاده 
مجّدد از این لباس وجود دارد؟ برای ترمیم بخش آسیب دیدۀ لباس، چه پیشنهادی به او می دهید؟

2 شما به عنوان طراح برای چیدمان غرفه های نمایشگاه لباس های سّنتی در تهران دعوت شد ه اید. بخشی از 
هدف های نمایشگاه، ارائۀ هنر های سّنتی پوشاک ایران است. شما مایل به همکاری با کدام استان هستید و 

چه پیشنهاد هایی برای غنی سازی این هدف دارید؟
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براساس  آنها  الگو ها و دوخت  و  تفاوت های چهل تکه دوزی، تکه دوزی، آجیده دوزی  و  با مفاهیم   آشنایی 
کشور فّنی  و حرفه ای  آموزش  سازمان  استاندار دهای 

واحد یادگیری ٢: تکه دوزی، چهل تکه ، آجیده دوزی لندره دوزی )چهل تکه(

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

لندره دوزی )چهل تکه دوزی(
1 آشنایی با انواع پارچه های مناسب برای چهل تکه دوزی

2 دوخت یک مدل چهل تکه دوزی طبق الگو 
تکه دوزی

1 دوخت یک طرح تکه دوزی ساده طبق الگو
آجیده دوزی

1 دوخت یک طرح آجیده دوزی طبق الگو

نگرش
1 توجه به اصالت سّنت ها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی

2 کمک به اقتصاد خانواده
٣ دقت در کار و کنترل کیفیت

٤ رعایت اخالق حرفه ای 
٥ صرفه جویی در مصرف نخ و پارچه 

ایمنی و بهداشت
1 رعایت اصول ارگونومی

2 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سوزن دوخت )استفاده از انگشتانه(

توجهات زیست محیطی
1 ریختن ضایعات نخ، پارچه و... در ظرف مخصوص بازیافت



شایستگی 1: گل دوزی دستی

2٣

لندره دوزی )چهل تکه(

هدف توانمندسازی ٦: آشنایی با لندره دوزی )چهل تکه( و پارچه های مناسب کار

در کالس خود درباره انواع تکه دوزی و چهل تکه دوزی گفت و گو کنید و نتیجه کار را به صورت گروهی در 
قالب تصویر در کالس ارائه دهید.

فعالیت 1

برای لندره دوزی )چهل تکه( که به آن خاتمی دوزی هم می گویند، شما می توانید از وسایل و امکانات موجود 
در خانه استفاده کنید، زیرا در مورد بسیاری از کار های چهل تکه دوزی نیازی به خرید و تهیۀ قالب، پارچه، 

کاغذ و طرح نیست. ابزاری که برای چهل تکه دوزی مورد نیاز است، عبارت اند از: 

تصویر ٤7ـ نمونه ای از لندره دوزی )چهل تکه(

پارچه: بهترین پارچه ها برای استفاده در چهل تکه دوزی، پارچه هایی هستند که خاصیت ارتجاعی نداشته و فرسوده 
نباشند و به سادگی بشود آنها را تا زد. هرگز پارچه هایی را که ضخامت های متفاوت دارند، در یک کار استفاده نکنید. 
چرا که یک تکۀ ضخیم و سنگین مانند پارچۀ کتان رومیزی، سبب فرو بردن و پایین کشیدن یک تکۀ ظریف مثل 
ململ که در کنار آن دوخته شده است، می شود. چنانچه پارچه های نو و مصرف شده را در کنار یکدیگر می دوزید، 
هر دو را قباًل بشویید. پارچۀ نو را به این دلیل بشویید که بعد از دوخت آب نرود و دوخت را چروک نیندازد و پارچۀ 
مصرف  شده را نیز بشویید تا مطمئن شوید که فرسوده نبوده، تحمل آب و شست وشو را دارد. اگر طرحی را که می دوزید 

آیا تا کنون با پارچه های دورریز یا اضافی خانه برای خود اثر هنری جدیدی خلق کرده اید؟ آیا همه پارچه ها 
می تواند کنار هم دوخته شوند؟ چه ویژگی هایی درباره انتخاب پارچه باید دقت کنید؟

فعالیت 2
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کاماًل تزیینی است، نیازی به شستشو ندارد. پارچه هایی که معموالً برای چهل تکه دوزی استفاده می شود. پارچه های 
کتانی، الیاف مصنوعی، ابریشمی، پنبه ای و مخمل است. اما توجه داشته باشید، در این کار از پارچه های با جنس مشابه 

و در رنگ های متفاوت استفاده کنید. 
الگو: در کار های اولیه و سادۀ چهل تکه نیازی به قالب نیست. اما در مدل های پیشرفتۀ آن قطعات اصلی که از روی 
آنها الگو ها را به شکل های مورد نیاز بریده و تهیه می کنند، می توان این الگو ها را با مقوا که به راحتی با دست بریده 
و شکل می گیرند، تهیه کرد. بسیاری از قالب ها در قدیم توسط مردان خانواده تهیه می شد که از مواد متنوعی مثل 
چوب، حلبی، نقره و برخی از برنز، مس و مفرغ نیز ساخته می شد. این قالب ها، به خصوص شکل های بزرگ تر را هنوز 
هم می توان در خانه ساخت؛ ولی قطعات و شکل های کوچک را که دقت و صحت اندازۀ آنها اهمیت بسیاری دارد، بهتر 
است، به صورت آماده از بازار خریداری کرد. این قطعات، اغلب از جنس فلز و پالستیک سخت، در اندازه ها و شکل های 

سنتی و هندسی متنوعی در بازار موجود هستند. 
سوزن: بهترین اندازۀ سوزن بین 8 تا 1٠ است. می توان از سوزن های شارپ و بیتوین استفاده کرد. اگر از سوزن کرول 
با یک چشم بلند در اندازۀ ٩ تا 1٠ استفاده کنید بهتر خواهد بود. سوزن سنجاقی )ته گرد( باید ظریف و صاف را به 
کار برد تا از سوراخ کردن پارچه و اثرگذاری بر روی آن جلوگیری شود. سوزن سنجاقی های خیاطی، سوزن سنجاقی 

برنزی توربافی یا سوزن سنجاقی  های بسیار کوتاه و بسیار نازک برای قطعات کوچک مناسب اند. 
نخ: برای اکثر پارچه ها، نخ هایی از الیاف پنبه و پلی استر مناسب است، اما برای کار ابریشم باید از نخ های ابریشمی 
استفاده کرد. نخ باید نازک باشد. شماره های 6٠، 8٠ و 1٠٠ مناسب تر است. می توانید آنها را برای پارچه های پنبه ای، 

کتانی، ساتن و مخمل به کار ببرید.
کاغذ: کاغذ برای تهیه الگو ها به کار می رود و قطعات چهل تکه روی آنها شکل می گیرد. کاغذ های نازک و خشک 
بهتر است تا بتوان الگو ها را با دقت و صحت کامل برش داد، در غیر این صورت، طرح ها یکسان نخواهند شد. هنگامی 
که الزم باشد الگویی کاماًل سخت و محکم به کار برده شود، از چند الیه  الیی چسب که روی هم چسبانده شده نیز 
می توان استفاده کرد. توجه داشته باشید که الگو ها را با تیغ بسیار تیز )تیغ موکت بری( ببرید. تا لبه ها کاماًل صاف 
بریده شود. در ضمن با این روش می توانید چندین الیه را هم زمان ببرید این گونه برش سبب دقت در کار و یکسانی 

اندازه های الگو می شود. 

وسایل مورد نیاز: برای کار به یک مداد تیز و متوسط و نرم برای عالمت گذاری لبه ها در پشت پارچه، یک مداد 
سفید خیاطی برای نشان گذاری روی سطح پارچه و یک تیغ تیز یا بشکاف برای صاف کردن لبه های چیده نشده 

نیاز دارید.

برای قطعۀ کار تمام الگو ها از کاغذ هایی با ضخامت یکسان استفاده شود. نکته

هرگز از خودکار یا روان نویس برای عالمت گذاری پارچه استفاده نکنید. نکته
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تکه دوزی

هدف توانمندسازی 7: آشنایی با تکه دوزی و نحوة دوخت آن 

در کالس خود درباره تفاوت تکه دوزی و چهل تکه دوزی گفت وگو کنید و نتیجۀ کار را به صورت گروهی در 
قالب تصویر ارائه دهید.

فعالیت ٣

آیا تاکنون با پارچه های دورریز یا اضافه لباس ها یا لوازم آشپزی و راحتی، خانه را زیباتر کرد ه اید؟ نمونه هایی 
از زیباسازی با تکه دوزی را با جست وجو در اینترنت بیابید و در قالب گزارش تصویری در کالس ارائه دهید. 

فعالیت ٤

تکه دوزی هنری است که در آن یک تکه پارچه بر روی پارچه ای دیگر که ممکن است تفاوت رنگ و نقش 
داشته باشد دوخته شود. این هنر از قدیمی ترین هنر های دستی است که بر روی لباس، پرده ها، دیوارکوب و 
وسایل منازل به کار می رود. ترکیب این هنر با چهل تکه دوزی، طرح های تزیینی زیبایی به وجود می آورد. با 
توجه به کاربرد بهینه از منابع طبیعی استفاده از تکه ها و دورریز های پارچه می تواند در نگهداری صحیح این 

منابع نقش بسزایی داشته باشد.

آموزش تکه دوزی
با استفاده از هنر تکه دوزی، می توانید پارچه های ساده و معمولی را تبدیل به پارچه های شیک و زیبا تبدیل 
کنید. در روش تکه دوزی می توان از انواع پارچه های ساده، گل دار، چهارخانه، محرماتی و خال دار در رنگ های 
شاد و زیبا استفاده کرد. بهترین پارچه برای این کار کتان است که دوخت و دوز راحت تری دارد. از پارچۀ نخی 

هم به خاطر لطافت پارچه می توان استفاده کرد، اما این پارچه ها دوخت سخت تری دارد.
روش کار به شرح زیر است:

1 یک طرح ساده و زیبا را به عنوان الگو انتخاب می کنیم و روی پارچه موردنظر قرار می دهیم. 
2 پارچه ها را مطابق الگو برش می دهیم.

دقت کنید اگر پارچه نازک است ابتدا الیی چسب بزنید و بعد الگو را برش دهید؛ ولی اگر پارچه نمدی باشد 
احتیاج به الیی چسب ندارد و به علت ضخامتش ایستایی خوبی دارد.

٣ مدل را به وسیلۀ اتو روی سطح کار بچسبانید.
٤ دور تکه ها را با چرخ خیاطی و یا با دست دندان موشی بزنید )تصویر 48(.

   



2٦

تصویر ٤8ـ مراحل آموزش تکه دوزی

تصویر ٤9ـ نمونۀ تکه دوزی 

با راهنمایی هنرآموز خود یک نمونه تکه دوزی بر روی پارچۀ مناسب انجام دهید و نتیجۀ کار را به صورت 
نمایشگاه کالسی ارائه دهید.

فعالیت ٥

هدف توانمندسازی 8: آشنایی و دوخت چهل تکه دوزی شش ضلعی 

آیا با ترسیم هندسی انواع شکل ها آشنایی دارید؟ چگونه یک شش ضلعی منتظم یا مربع کاماًل قائم ترسیم 
کنیم؟ درباره نحوه ترسیم اشکال هندسی با کمک ابزار ریاضی در کالس صحبت کنید و نتیجه کار را در 

قالب تمرین های ترسیم هندسی اشکال منتظم ارائه دهید.

فعالیت ٦

                          الف( الگو                                                  ب( برش الگو                                ج( دوخت تکه ها
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آموزش کوسن دوزی چهل تکه 
دارد،  بستگی  شما  سلیقۀ  به  البته  دارید؛  پارچه  رنگ  چند  به  احتیاج  شما  کوسن  این  دوخت  برای 
می توانید از یک یا دو رنگ استفاده کنید. اندازه های قطعات هم بسته به سلیقه و اندازۀ کوسن می تواند 
متغیر باشد. برای شروع کار ابتدا باید الگویی متناسب با سلیقۀ خود تهیه کنید. در اینجا الگوی مورد 
نظر شش ضلعی است. برای ترسیم الگوی شش ضلعی روش های مختلفی وجود دارد که یکی از روش ها 

به شرح زیر است:
 ابتدا با استفاده از پرگار یک دایره بکشید. برای این کار، پرگار را به مداد مجهز کنید. با استفاده از بازو های 

پرگار شعاع دایره موردنظر خود را تعیین کنید و یک دایره رسم کنید. 
 سپس پرگار را روی لبه خارجی و بیرونی دایره قرار دهید و با بازوی مدادی پرگار یک عالمت کوچک 

بگذارید.
را روی محیط دایره  فاصله های یکسانی  این روش  با  قرار دهید. می خواهیم  را روی محیط دایره  پرگار   

بکشید.  کم رنگ  خیلی  را  عالمت ها  کنیم.  مشخص 
 پرگار را برای نشانه گذاری های بیشتر حرکت دهید. نقطه پایان عالمت گذاری باید دقیقاً منطبق با نقطۀ 
شروع آن باشد. اگر با چنین اتفاقی مواجه نشدید، معنایش این است که زاویۀ بین بازو های پرگار تغییر کرده 
است. ممکن است بیش از حد به پرگار فشار وارد کرده اید و یا اینکه خیلی آرام و شل آن را در دست گرفته 

باشید.
 عالمت ها را با استفاده از یک خط کش به هم وصل کنید. شش عالمتی که با استفاده از پرگار بر روی محیط 
دایره گذاشته اید، در واقع همان زوایای شش ضلعی منتظم هستند. با استفاده از یک مداد و خط کش این 

عالمت ها را با خطی صاف به یکدیگر وصل کنید.
پس از تهیۀ الگوی شش ضلعی، الگو را روی پارچه های مختلف قرار دهید و دورتادور شش ضلعی بزرگ تر )با 
فاصلۀ حدود 1 سانتی متر از الگو( همچنین شش ضلعی داخلی را خط بکشید. خطوط داخلی در واقع جای 
دوخت است. پس از آماده سازی شش ضلعی های رنگی، طبق تصاویر، از قسمت خطوط داخلی، لبۀ تکه ها را 

به داخل تا زده و با اتو آن را ثابت می کنیم )تصویر 5٠(.
این  در  کرد.  استفاده  مرکزی  یا  ردیفی  الگوی  از  می توان  یکدیگر  کنار  در  ضلعی ها  شش  دوخت  برای 
نمونه، ابتدا یک شش ضلعی را در مرکز کار قرار می دهیم و شش ضلعی دوم را از محل خط داخلی در یک 
تا هنگام دوخت نهایی  بزنید  انتهای نخ را گره  با کمک کوک و یا چرخ دستی دوخت می زنیم. حتماً  لبه 
نشکافد. سپس ضلع دوم شش ضلعی را به یک شش ضلعی دیگر بدوزید. دقت کنید دقیقاً روی خطوطی 
که کشیده اید، بدوزید و دوخت را بیشتر از آن ادامه ندهید. بسته به ابعاد کوسن، شش ضلعی های بعدی را 
به همین صورت به یکدیگر وصل می کنیم. سپس پشت و روی کار را از قسمت مرکزی شروع به اتو زدن 
می کنیم تا کاماًل صاف شود. دقت کنید اتو را روی کار نکشید. در مرحلۀ آخر چهل تکه را روی کوسن قرار 
می دهیم و با چرخ خیاطی دور شش ضلعی وسط و دورتادور کار را با یک دوخت زیبا رودوزی می کنیم 

)تصویر 5٠(.
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تصویر  ٥0ـ مراحل آموزش چهل تکه دوزی شش ضلعی )مراحل کار از سمت راست به چپ(

با راهنمایی هنرآموز خود یک نمونه کوسن چهل تکه با الگوی شش ضلعی یا مربع انجام دهید و نتیجه کار 
را به صورت نمایشگاه کالسی ارائه دهید.

فعالیت 7

هدف توانمندسازی 9: آشنایی با دوخت هنر آجیده دوزی 

و  بیابید  اینترنت  در  با جست وجو  را  آجیده دوزی  هنر  نمونه هایی  هستید؟  آشنا  آجیده دوزی  هنر  با  آیا 
کنید. گفت وگو  هنر  این  اجرای  نحوۀ  و  دوخت  مراحل  درباره  دهید.  ارائه  در کالس  تصویری  به صورت 

فعالیت 8
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آجیده دوزی

آجیده دوزی یا پنبه دوزی یکی از رودوزی های سنتی و با سابقۀ ایرانی است. در آجیده دوزی، الیه ای از پنبه 
بین دوالیه از پارچه قرار می گیرد و سپس با دوخت روی پارچه، نقوش و طرح های ظریف و بر جسته ایجاد 
می کنند که به آن پنبه دوزی یا الیه دوزی نیز می گویند. سابقه این هنر در ایران را می توان به دوره اشکانیان 
و هخامنشیان نسبت داد .آجیده در فارسی به معنای بخیه زدن، سوزن زدن، خالنیدن سوزن یا درفش یا نشتر 
در چیزی است. آجیده دوزی یعنی دوخت ریز و ظریف بر روی پارچه ای دوالیه با الیۀ نازکی از پنبه در وسط 
آن. از این هنر برای تزیین روبالشتی، لباس، شب کاله، بقچه، وسایل آشپزخانه و...استفاده می گردد. همچنین 
برای تزیین کاله درویشی از این نوع دوخت استفاده می کنند که عالوه بر زیبایی ظاهری، باعث استحکام و 

دوام آن نیز می شود. مراحل دوخت یک نمونه آجیده دوزی در تصویر 51 مشاهده می کنید. 

تصویر ٥1  ـ مراحل آموزش آجیده دوزی )مراحل کار از سمت راست به چپ(

با راهنمایی هنرآموز کالس، یک نمونه طرح به سلیقه خود در ابعاد 2٠ در 2٠ خود به شیوه آجیده دوزی 
انجام دهید. 

فعالیت 9



٣0

پرسش های پایانی

1 شخصی برای منزل خود قصد دوخت سرویس آشپزخانه پارچه ای دارد. پیشنهاد شما برای هدف ایشان 
چیست؟ آیا در این مسیر می توانید او را همراهی کنید؟

2 خانم خیاطی بعد از سال ها کار در زمینه خیاطی اکنون قصد تغییر حوزۀ کار خود را دارد. او به دلیل کمبود 
بودجه می خواهد از مواد اولیۀ داخل مغازۀ خود برای شغل جدید استفاده کند. از شما، به عنوان متخصص در 
حوزۀ دوخت، برای را ه اندازی کسب وکار خود ایده هایی را درخواست دارد. چگونه او را در این مسیر راهنمایی 

می کنید؟
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 آشنایی با مراحل دوخت یک نمونه عروسک با نمد براساس استاندارد های سازمان آموزش فّنی وحرفه ای 
کشور

واحد یادگیری ٣: کار با نمد

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

عروسک سازی با نمد
1 دوخت یک مدل عروسک نمدی طبق الگو 

نگرش
1 کمک به اقتصاد خانواده

2 دقت در کار و کنترل کیفیت
٣ رعایت اخالق حرفه ای 

٤ صرفه جویی در مصرف نخ و نمد

ایمنی و بهداشت
1 رعایت اصول ارگونومی

2 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سوزن 

توجهات زیست محیطی
1 ریختن ضایعات نخ، نمد و... در ظرف مخصوص بازیافت



٣2

عروسک سازی با نمد

هدف توانمندسازی 10: آموزش مراحل دوخت عروسک با نمد 

عروسک های کودکی شما از چه جنسی ساخته شده است؟ آیا با مصالح نمد برای ساخت عروسک آشنا 
هستید؟ نمونه هایی از انواع عروسک ها با جنس های مختلف را به صورت تصویری در کالس ارائه دهید و 

دربارۀ امکان ساخت آنها گفت وگو کنید.

فعالیت 1

یکی از جدیدترین و محبوب ترین روش ها برای ساخت عروسک های متنوع و زیبا، عروسک دوزی با نمد است. 
وجود تنوع باالی نمد در بازار و قیمت مناسب آن، انگیزه خوبی برای ساخت این عروسک هاست. برای ساخت 

این عروسک ها، نیازمند الگو و طرح عروسک هستیم. 
پارچه،  با  عروسک سازی  نمد همچون  با  عروسک سازی  برای کودکان:  نمد  با  مدل های عروسک دوزی 
خمیر چینی، جوراب، خز و...کار راحت و جذابی است. تصویر 52 نمونه هایی از انواع عروسک نمدی را نشان 
به  اقدام  به سادگی  می توان  عکس ها  مشاهده  با  باشند.  بچه ها  برای  انتخاب  بهترین  می توانند  که  می دهد 
کشیدن الگو و طرح عروسک روی کاغذ نموده و سپس آن را روی نمد های رنگی مناسب منتقل کرد و برش 
زد. ساخت عروسک با گونی، پارچه و نمد از جمله عروسک سازی های بسیار پرطرف دار و جالب است که اغلب 

توسط افراد هنرمند انجام می گیرد. 

تصویر ٥2 ـ چند نمونه عروسک نمدی
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برای ساخت  اقدام  اولین  الگو:  با  آموزش عروسک نمدی 
عروسک های نمدی، تهیۀ الگوی عروسک است. عروسکی که 
در اینجا قصد ساخت آن را داریم، عروسک روباه نمدی است 

)تصویر 53(.

تصویر ٥٣ ـ عروسک روباه نمدی

و سپس  بگیرید  پرینت  دلخواه  اندازه  در  را  زیر  الگوی  ابتدا 
آن را به تعدادی که روی هر الگو کشیده شده است، بر روی 

بزنید )تصویر 54(. پارچه نمدی برش 

تصویر ٥٤ ـ الگوی عروسک روباه نمدی

انتخاب رنگ به عهده خود شماست، اما پیشنهاد می شود قطعاتی از الگو را که عدد 2 بر روی آنها نوشته شده 
است، با نمد رنگی، عدد یک را با نمد سفید، و قطعات مربوط به بینی و نوک دم را با نمد مشکی برش بزنید. 

حال با استفاده از چسب، تکه های ریز را روی تکه بزرگ تر بچسبانید )تصویر 55(.

تصویر ٥٥ ـ برش قطعات الگوی عروسک روباه بر روی نمد



٣٤

اجـزای صورت  موشی،  دنـدان  از دوخت  استفاده  بـا  سپس 
عروسک را مطابق تصویـر بدوزیـد و به یکدیگر متصل کنید 

.)56 )تصویر 

حال با خودکار، اجزای صورت )د هان و چشم ها( را روی نمد 
سفید بکشید و با دوخت ساده آنها را بدوزید )تصویر 57(.

تصویر ٥٦ ـ دوخت دندان موشی بر روی اجزای صورت

ابتدا گوش ها را با دوخت دندان موشی به یکدیگر متصل کنید و سپس آنها را به سر عروسک وصل کنید 
.)58 )تصویر 

تصویر ٥7 ـ دوخت چشم های عروسک روباه نمدی

برای زیبایی بیشتر لپ های روباه، آن را با رنگ پارچه )رنگ اکریلیک( یا رنگ پودر رنگ آمیزی کنید )تصویر 5٩(.

تصویر ٥8 ـ دوخت گوش های عروسک روباه نمدی 

تصویر ٥9 ـ رنگ آمیزی لپ های روباه با کمک رنگ پارچه
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حال نوک دم را که روی نمد سیاه برش زده اید، به دم وصل کنید. داخل دم و همین طور بدن عروسک را با 
الیاف یا پنبه پر کنید و آنها را به یکدیگر متصل نمایید )تصویر 6٠(.

تصویر ٦0 ـ اتصال ُدم عروسک روباه نمدی

سر عروسک را نیز پر کنید و به بدن وصل کنید. فقط توجه داشته باشید که نباید عروسک های نمدی را بیش 
از حد پر کرد، زیرا عروسک نامتوازن و بدشکل می شود )تصویر61(.

تصویر٦1 ـ اتصال سر روباه به بدن )مراحل کار از سمت راست به چپ(

عکس روبه رو عروسک نمدی ما را نشان می دهد که یکی از عروسک های 
بامزه و جالب برای کودکان محسوب می شود )تصویر 62(.

تصویر٦2 ـ عروسک روباه نمدی 

عروسک روباه نمدی یا هر الگوی دیگر را به سلیقۀ خود و طبق الگو با راهنمایی هنرآموز انجام دهید و در 
پایان، نمایشگاهی کالسی از کار های خود ارائه دهید.

فعالیت 2



٣٦

پرسش های پایانی

1 برای جشن تولد کودکی دعوت شده اید. برای تهیۀ هدیه با محدودیت های مالی مواجه هستید. پیشنهاد شما 
برای تهیۀ هدیه در این شرایط چیست؟

2 مدیر یک اقامتگاه بوم گردی1 قصد دارد برای مهمان های خود هدیه ای کاربردی در نظر بگیرد تا در زمان 
اقامتشان در خانۀ بومی از آن استفاده کنند و در صورت تمایل، به عنوان سوغات به شهر خود ببرند. پیشنهاد 

شما برای این مدیر چیست؟ 

1ـ اقامتگاه بوم گردی: محلی برای پذیرایِی آن دسته از افراِد بوم گرد و مسافرینی است که بیشتر به محیط زیست و سبک بومی آن منطقه 
عالقه دارند.
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 آشنایی با انواع دوخت و تزیینات چرم براساس استاندارد های سازمان آموزش فّنی وحرفه ای کشور

واحد یادگیری 4: کار با چرم

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

انواع دوخت با چرم
1 آشنایی با انواع دوخت های چرم

2 دوخت یک نمونه تزیینات چرمی )جاسوئیچی یا ...(

نگرش
1 کمک به اقتصاد خانواده

2 دقت در کار و کنترل کیفیت
٣ رعایت اخالق حرفه ای 

٤ صرفه جویی در مصرف چرم

ایمنی و بهداشت
1 رعایت اصول ارگونومی

2 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سمبه و سوزن

توجهات زیست محیطی
1 ریختن ضایعات چرم، نخ و... در ظرف مخصوص بازیافت



٣8

هنر چرم دوزی 

هدف توانمندسازی 11: آشنایی با انواع و ویژگی های آن

آیا تا کنون به وسایل چرم اطرافتان دقت کرد ه اید؟ به نظر شما از چرم طبیعی ساخته شده اند یا چرم 
این موضوع در کالس بحث و گفت وگو کنید. را تشخیص می دهید؟ دربارۀ  نوع چرم  مصنوعی؟ چگونه 

فعالیت 1

اولین و مهم ترین ابزار کار با چرم، خوِد چرم است که این روز ها به صورت طبیعی و مصنوعی در انواع، رنگ ها 
و نقش های متنوع وجود دارد. در بین چرم های طبیعی از دو نوع گاوی و بزی استفادۀ بیشتری می شود. شما 
برای کار با چرم در درجۀ اول باید بدانید که به چه نوع چرمی نیاز دارید طبیعی یا مصنوعی؟ گاوی یا بزی؟ 

و .... . 
تشخیص چرم طبیعی از مصنوعی برای افراد کم تجربه مقداری دشوار است ولی راه هایی وجود دارد که به 

کمک آنها می توان این دو نوع چرم را از یکدیگر متمایز ساخت از جمله:
1 چرم طبیعی دارای نشان یا مهر نشان دهندۀ طبیعی بودن چرم است. 

به اسانس چرم  نیز  را  )البته ممکن است چرم مصنوعی  بوی خاص خودش است.  چرم طبیعی دارای   2
کنند(.  آغشته 

٣ ضخامت ناهمگن: هنگامی که به قسمت های مختلف چرم طبیعی را لمس کنید، یک دست نیست، بعضی 
جا ها نازک و بعضی جا ها ضخیم است، چون قسمت های مختلف پوست دام ضخامت متفاوتی دارد. ولی چرم 

مصنوعی چون با دستگاه درست می شود کاماًل یک دست است.
٤ انعکاس نور: چرم طبیعی نور را یک دست منعکس نمی کند و بعضی جا ها مات و بعضی جا ها براق به 

می رسد.  نظر 
مرحله سوختن  تا  را  اگر شعله  و  نمی دهد  تغییر شکل  و  اشتعال نیست  قابل  به راحتی  چرم طبیعی   ٥
پوست ادامه دهید بوی بسیار بدی می دهد. ولی چرم مصنوعی چون از پالستیک ساخته شده به سرعت جمع 

می شود و می سوزد )تصویر 63(.

تصویر٦٣ ـ انواع چرم طبیعی و مصنوعی
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انواع دوخت چرم

هدف توانمندسازی 12: آشنایی با انواع دوخت چرم 

وسایل چرمی اطرافتان با چه نوع دوخت هایی ساخته شده است؟ آیا تنوع دوخت ها می تواند به خلق آثار 
هنری زیباتر کمک کند؟ یک نمونه کار چرمی را از لحاظ دوخت در کالس تجزیه و تحلیل کنید و نتیجه 

را به صورت تصویری به اشتراک بگذارید.

فعالیت2

انواع  بگذارد.  روی مصرف کننده  بسیار خوبی  تأثیر  و می تواند  است  مهم  بسیار  مرتب چرم  و  تمیز  دوخت 
مختلفی از دوخت برای کار چرم دوزی وجود دارد که از آنها در دوخت چرم استفاده می شود. حال اگر شخص 
چرم کار قصد دوخت لبه های کار را ندارد، پرداخِت لبه های کار چرم نیز یکی از روش هایی است که زیبایی 
خاصی به محصول نهایی می دهد. البته هر چند این دوخت ها می توانند عامل مهمی در زیبایی بخشیدن به 

محصوالت شوند، اما رعایت نکردن اصول و قواعد دوخت، سبب کاهش کیفیت تولید  می گردد. 

اصول و قواعد الزم در انواع دوخت چرم 

1 انتخاب صحیح نمرۀ نخ )هماهنگی ضخامت نخ با اندازه و نوع محصول(؛ 
2 انتخاب رنگ نخ مناسب با رنگ محصول؛ 

٣ انتخاب نوع دوخت، متناسب با محصول تولیدی؛
٤ یک اندازه بودن فواصل گره های دوخت؛ 

٥ صاف و یکدست بودن نخ در برخی از انواع دوخت. 

تصویر ٦٤ ـ ابزار های چرم دوزی
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روش های مختلف دوخت چرم

1ـ دوخت شالل: شالل، ساده ترین و سریع ترین نوع دوخت 
است که برای روی کار و دوخت زیپ استفاده می شود. سوزن 
را از سوراخ اول بیرون آورده و به سوراخ دوم وارد می کنیم 
تمام  ترتیب  همین  به  و  می آوریم  بیرون  سوم  سوراخ  از  و 

سوراخ ها یکی در میان دوخته می شوند )تصویر 65(.

2ـ دوخت ساقه دوزی: این دوخت یکی از دوخت هایی است که ظاهر زیبایی دارد. در این دوخت ابتدا نخ را 
از سوراخ اول بیرون می آوریم و از سوراخ سوم برمی گردانیم، سپس از سوراخ دوم بیرون می آوریم و از سوراخ 
چهارم برمی گردانیم و از سوراخ سوم بیرون می آوریم و این روش را تا آخر ادامه می دهیم. فقط باید این نکته 
را رعایت کنیم که هنگامی که نخ را از سوراخ دوم، سوم و... بیرون می آوریم جهت خروج نخ در همه به یک 
حالت باشد؛ یعنی سوزن را یا از باالی نخ بیرون بیاوریم یا از پایین نخ .همچنین نخی که برای این دوخت 

مورد نیاز است، چهار برابر طول کار خواهد بود )تصویر 66(.

تصویر ٦٥ ـ دوخت شالل 

این  انجام  برای  نیز  می گویند.  را دارد، بخیۀ ساده  این دوخت که حالت چرخ دوزی  به  ٣ـ دوخت بخیه: 
دوخت، نخ را از سوراخ دوم بیرون می آوریم و از سوراخ اول برمی گردانیم. سپس از سوراخ سوم بیرون آورده و 
از سوراخ دوم برمی گردانیم و این کار را تا آخر ادامه می دهیم. این دوخت استحکام خوبی دارد و معموالً برای 

اتصال دو تکه چرم مناسب است. نخ مورد استفاده برای این دوخت چهار برابر طول کار است )تصویر 67(.

تصویر ٦٦ ـ دوخت ساقه دوزی )مراحل کار از سمت راست به چپ(

تصویر ٦7 ـ دوخت بخیه )مراحل کار از سمت راست به چپ(
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سوراخ  از  را  نخ  ابتدا  دوخت  این  برای  ٤ـ دوخت سرکج: 
برده  به پشت  کار  از روی  را  نخ  بیرون می آوریم سپس  اول 
دوم  سوراخ  از  که  زمانی  می آوریم.  بیرون  دوم  سوراخ  از  و 
سوزن  حال  و  برده  کار  لبۀ  پشت  به  دوباره  آوردیم،  بیرون 
ادامه  تا آخر  را  این کار  بیرون می آوریم و  از سوراخ سوم  را 
داده؛ دوخت هایی به صورت اُریب روی لبۀ کار ایجاد می شود. 
یکی از مزیت هایی که این دوخت دارد، این است که لبه کار 
را می پوشاند و دیگر نیازی به رنگ کردن لبۀ کار نداریم. در 
این دوخت، مقدار نخ مورد استفاده سه برابر طول کار است 

.)68 )تصویر 

تصویر ٦8 ـ دوخت سرکج

٥ ـ دوخت زیگزاک: این دوخت از سمت چپ به راست و بین دو 
خط موازی با فاصلۀ یک سانتی متر است. بدین ترتیب که سوزن را 
از سمت چپ پارچه از خط پایینی بیرون می آوریم و روی خط باال 
یک شالل کوتاه می زنیم. مجدداً روی خط پایینی یک شالل زده و 

تصویر ٦9 ـ دوخت زیگزاکاین کار را ادامه می دهیم تا دوخت کامل شود )تصویر 6٩(.

٦ ـ دوخت ضربدری لبۀ کار: یک دوخت اریب را روی لبۀ کار تا آخر انجام دهید. به ترتیبی که تمامی 
سوراخ ها دوخته شود، سپس از سمت مخالف و برعکس این دوخت، یک دوخت اریب دیگر انجام می دهیم. به 

این ترتیب که تمامی سوراخ ها یک بار در مسیر رفت و یک بار 
در مسیر برگشت پر شود و از هر سوراخ دوبار نخ عبور کرده 
شکل  ضربدری  دوختی  کار  لبۀ  روی  صورت  این  در  باشد. 
ایجاد می شود که ضربدر ها بسیار نزدیک به هم هستند. نخی 
کار  طول  برابر  می شود، شش  استفاده  دوخت  این  برای  که 

است )تصویر 7٠(.
تصویر 70 ـ دوخت ضربدری لبه کار

7ـ دوخت دندان موشی: از این نوع دوخت بیشتر برای لبه کار و تزیینات روی کار استفاده  می شود. این 
دوخت از چپ به راست انجام می گیرد. سوزن را از سوراخ بیرون می آوریم، طوری که نخ حلقه در زیر آن قرار 
گرفته باشد. نخ حلقه شده را با انگشت دست چپ نگه می داریم و وقتی سوزن را از چرم بیرون می کشیم نخ 

را ر ها می کنیم )تصویر71(.

تصویر 71ـ دوخت دندان موشی )مراحل کار از سمت راست به چپ(
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8 ـ دوخت ضربدری میانۀ کار: برای این دوخت تزیینی نیز باید دو ردیف روبه روی هم سنبه بزنیم. دوخت 
اریب را به گونه ای می زنیم که سوراخ ها یکی درمیان پر و خالی باشند؛ به حالتی که نخ را از سوراخ اول ردیف 
باال بیرون می آوریم و به سوراخ دوم ردیف پایین فرو می کنیم، سپس از سوراخ سوم ردیف باال بیرون می آوریم 
و به سوراخ چهارم ردیف پایین فرو می کنیم. به این صورت دوخت اریب ایجاد می شود و سوراخ ها یکی در 

رسیدیم، همین  کار  آخر  به  وقتی  خالی هستند.  و  پر  میان 
روی  اریبی  دوخت  و  داده  انجام  برگشت  مسیر  برای  را  کار 
سوراخ هایی که خالی هستند، انجام می دهیم و از هر سوراخ 
یک بار نخ عبور می کند. در این دوخت ضربدر هایی با فاصله 
ایجاد می شوند. در دوخت، در این نوع چرم دوزی طول نخ 3 

تصویر 72 ـ دوخت ضربدری )میانۀ کار(برابر طول کار خواهد بود )تصویر 72(.

آموزش جاسوئیچی چرم

انواع دوخت های چرم را با راهنمای هنرآموز خود به صورت تمرین کالسی انجام دهید. فعالیت ٣

هدف توانمندسازی 1٣: آموزش دوخت یک جاسوئیچی 

یک جاسوئیچی یا آویز کلید چرم را با دقت بررسی کنید و الگوی اجرای آن را ترسیم کنید. الگو ها را در 
کالس ارائه دهید و درباره نحوۀ اجرای الگو ها در کالس گفت وگو کنید.

فعالیت ٤

چرم دوزی از جمله هنر های کاربردی و درآمدزا می باشد که برای ساخت انواع کیف و کفش، محصوالتی مثل 
جاسوئیچی چرمی و دست بند های چرمی به کار می رود. چرم ها در دو نوع طبیعی و مصنوعی در دسترس 
از  آنها  نگهداری  و  برای حفظ  و  دارند  کار  و  با کلید و سوئیچ سر  افراد جامعه  همه  تقریباً  امروزه  هستند. 
با  بخش  دراین  می کنند.  درست  مختلف  طرح های  و  اَشکال  در  را  جاکلیدی  می کنند.  استفاده  جا  کلیدی 

آموزش یک نوع جاکلیدی چرمی آشنا خواهید شد. 

مواد و ابزار اولیۀ مورد نیاز
چرم مصنوعی، نخ موم زده، خودکار ژله ای، خط کش فلزی، سوزن بزرگ، قیچی مخصوص چرم، حلقۀ کلید 

معمولی، سوراخ کن دستی، چسب آهنی، سمبه در شماره های ٠/5 و 1 )تصویر 73(.
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گام اول: ابتدا الگو را پرینت بگیرید و آن را برش بزنید. سپس الگو را بر روی چرم قرار دهید. با خودکار 
مخصوص چرم شروع به کشیدن الگو روی چرم کنید و با دقت شروع به برش یک قطعه چرم و یک الیه آستر 

کنید )تصویر 74(.

تصویر 7٣ـ ابزار های الزم برای دوخت جاسوئیچی چرم

آن  روی  بر  را  آستر  الیۀ  و  کنید  آهن چسب کاری  کمک چسب  به  را  شده  ایجاد  چرم  الگوی  دوم:  گام 
بچسبانید. سپس محل قرار گرفتن آرام را به کمک خودکار ژله ای مشخص کنید و با سمبه آن را سوراخ کنید 

و نشان مورد   نظر را در محل خود ثابت کنید )تصویر 75(.

تصویر 7٤ـ ترسیم الگو )سمت راست و وسط(، برش الگو بر روی چرم )سمت چپ(

تصویر 7٥ـ چسب کاری الگو های چرم )سمت راست( ـ تعیین و نصب محل نشان )وسط و چپ(
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گام سوم: پس از آماده شدن الگوی چرم، حلقه آویز کلید از یک سر الگو وارد می کنیم تا به قسمت باریک 
مرکزی منتقل شود. سپس از قسمت نیمه، الیۀ چرم را دواّل می کنیم و با چسب آهن به هم می چسبانیم 

)تصویر 76(.

گام چهارم: بعد از اینکه همۀ قسمت ها را جدا کردید، به وسیلۀ خط کِش عالمت زن محل هایی را که باید 
سمبه بزنید، مشخص کنید و به وسیلۀ پانچ محل های مشخص شده را سوراخ کنید )تصویر 77(.

تصویر 7٦ـ جانمایی محل آویز جاسوئیچی )مراحل کار از سمت راست به چپ(

گام پنجم: بعد از سوراخ کردن محل دوخت، با کمک نخ موم زده و سوزن مخصوص شروع به دوخت دورتادور 
الگوی چرم کنید. با کمک فندک یا کبریت انتهای نخ را محو کنید )تصویر 78(.

تصویر 77ـ تعیین محل سمبه زدن )مراحل کار از سمت راست به چپ(

تصویر 78ـ دوخت دورتادور جاسوئیچی )مراحل کار از سمت راست به چپ(
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تصویر 79 ـ جاسوئیچی چرم با انواع چرم ها

یک جاسوئیچی یا آویز کلید چرم را با راهنمایی هنرآموز خود در کالس انجام دهید و نتیجۀ کار را به صورت 
نمایشگاه کالسی ارائه دهید.

فعالیت ٥

پرسش های پایانی

1 مدیریت یک کسب و کار از شما به عنوان کارآفرین فروشگاه چرم درخواست مشورت برای هدف زیر دارد. او 
قصد دارد به مناسبت روز زن برای کارمندان خانم هدیه ای کاربردی و متناسب با بودجه خود به آنها تقدیم 
کند. در نظرسنجی نامحسوس از خانم ها متوجه شده اند که آنها عالقه مند به هدایای کاربردی هستند. پیشنهاد 

شما چیست؟
2 فردی برای تعمیر کیف چرم خود که بر اثر استفادۀ نادرست دچار آسیب شده است، به شما مراجعه می کند. 

راه حل شما برای بهبود کیف و استفادۀ مجدد از آن چیست؟ 
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 آشنایی با انواع ابزارآالت، مواد اولیه و ساخت بدلیجات براساس استاندارد های سازمان فّنی و حرفه ای کشور

واحد یادگیری ٥: بدلیجات

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

شناخت انواع ابزارآالت و اتصاالت ساخت بدلیجات
1 شناخت انواع مهره ها و سایزبندی آنها برای آماده سازی برای ساخت

2 انجام انواع اتصاالت در بدلیجات مهره ای

ساخت نیم ست بدلیجات کریستالی
1 ساخت نیم ست گردن بند و گوشواره مهره ای

ساخت تزیینات لباس به روش عثمان چسبانی
1 ساخت یک نمونه سنجاق سینه )پیکسل( به روش عثمان چسبانی

نگرش
1 کمک به اقتصاد خانواده

2 دقت در کار و کنترل کیفیت
٣ رعایت اخالق حرفه ای 

٤ صرفه جویی در مصرف مواد اولیۀ ساخت بدلیجات

ایمنی و بهداشت
1 رعایت اصول ارگونومی

2 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ابزارآالت 

توجهات زیست محیطی
1 مدیریت پسماند
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1ـ روش ساخت بدلیجات و مهره  های کریستالی

هدف توانمندسازی 1٤: آشنایی با مواد اولیه ساخت بدلیجات مهره ای 

آیا در روزمرگی های خود عالقه مند به استفاده از بدلیجات هستید؟ عالقه شما بیشتر به سمت چه جنس 
بدلیجات تزیینی است؟ چند نمونه دست بند و گردن بند و... را به کالس بیاورید و درباره نوع مصالح به کار 

رفته در آن گفت وگو کنید.

فعالیت 1

هنر ساخت زیورآالت و بدلیجات یکی از هنر های دستی است که طرف داران زیادی هم دارد. ساخت بدلیجات 
دو فایده دارد: یکی آنکه در هزینه ها صرفه جویی شده و شما می توانید بدلیجات متنوعی را خودتان در منزل 
درست کنید. دوم اینکه حتی می توانید از این هنر کسب در آمد کرده و بدلیجاتی را که درست کرده اید 
بفروشید. ساخت بدلیجات اصاًل کار سختی نیست. فقط نیاز به کمی دقت و سلیقه دارد. در این بخش با انواع 

ابزار ها و مهارت های ساخت بدلیجات آشنا می شوید.

انتخاب جنس مهره
1ـ سنگ: سنگ های زیادی از جمله آماتیست، عقیق، فیروزه، 
کوارتز، توپاز، فلدسپات، یشم، کهربا و یاقوت و ...  این سنگ ها 
بازار موجود است.  به شکل تراش خورده و تراش نخورده در 
از نظر ارزش سنگ ها دارای بهای متفاوتی می باشند )تصویر 

.)8٠

تصویر 80ـ انواع مهره های سنگی

2ـ کریستال: مهره های کریستالی در  واقع کانی هایی هستند 
که روی آنها برش خورده و حالت چندوجهی دارند. مهره های 
دارند،  کمتری  ارزش  سنگی  مهره های  به  نسبت  کریستالی 
است.  بیشتر  سنگی  مهره های  از  آنها  زیبایی  و  وجهه  ولی 
این مهره ها به دو صورت شفاف و مات در بازار موجود است 

.)81 )تصویر 

تصویر 81  ـ مهرة کریستال
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٣ـ مهرة پالستیکی: مهره های پالستیکی به خاطر شکل و 
طرح هایی که دارند مورد پسند کودکان قرار می گیرند )تصویر 

.)82

٤ـ منجوق: ویژگی خاص منجوق ها ظریف بودن و کوچک 
کریستالی  و  معمولی  ژله ای،  جنس  سه  به  و  آنهاست  بودن 
به فروش می رسند. مناسب کار های ظریف هستند و معموالً 
برای استفاده از آنها از دستگاه منجوق بافی استفاده می شود 

.)83 )تصویر 

تصویر 82  ـ مهره پالستیکی

تصویر 8٣  ـ منجوق

و  شیری  رنگ  در  فقط  گذشته  در  مروارید ها  مروارید:  ٥ ـ 
دارند.  زیادی  رنگی  تنوع  تازگی  به  اما  بودند،  موجود  سفید 
ویژگی خاص مروارید ها بّراق بودن سطح و گرد بودن آنهاست. 
در  و  هستند  پسندها  لوکس  توجه  مورد  بیشتر  مروارید ها 
ساخت زیورآالت، از ترکیب آنها با روبان های براق زیورآالت 

.)84 )تصویر  می شود  استفاده  بیشتر 

انتخاب اندازة مهره
بعد از اینکه تصمیم گرفتید چه جنسی برای کار شما مناسب است، باید ببینید بسته به نوع زیورآالت و سلیقۀ 

شما چه انداز ه ای را باید انتخاب کنید.
اندازه هایی که در مهره های سنگی، پالستیکی و کریستالی وجود دارد، به قرار زیر است )تصویر 85(:

سایز 2 × 2 میلی متر 
سایز 4 × 4 میلی متر 

تصویر 8٤  ـ مروارید
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سایز 6 × 6 میلی متر
سایز 8 × 8 میلی متر 

سایز 1٠ × 1٠ میلی متر
از بین این اندازه ها معموالً مهره های شمارۀ 6 و 8 برای ساخت دست بند و 
گردن آویز کاربرد بیشتری دارند؛ مخصوصاً کار هایی که تنها از یک ردیف 
مهره ساخته می شوند. البته شما بسته به اندازۀ مچ دستتان می توانید 
گزینۀ مناسب را انتخاب کنید. منجوق ها را معموالً به اندازه های بزرگ 
و کوچک و متوسط تقسیم می کنند که اندازۀ آنها معموالً بین 2 و 3 

میلی متر است. 

پالک ها 
پالک ها در ساخت زیورآالت مهره ای جایگاه ویژه ای دارند، به همین خاطر باید متناسب با جنس سنگ ها 
باشند. برای مثال، وقتی سنگ عقیق را برای کار دست بند مهره ای انتخاب می کنید، مطمئناً هزینۀ بیشتری 
با قیمت  اگر یک دست بند  اما  از پالک استیل استفاده کنید.  بهتر است  بنابراین  نسبت به کریستال دارد. 

پایین تر مدنظر شماست، می توانید از پالک های زرده قلم و مهره های کریستال استفاده کنید.
پالک های دست بندی: دارای دو سوراخ، در دوطرف برای رد کردن نخ یا کش هستند )تصویر 86(.

پالک های آویز: معموالً برای گردن آویز و گردن بند استفاده می شود، اما گاهی در ساخت بعضی از دست بند ها 
هم کاربرد دارند. 

تصویر 8٥  ـ اندازه بندی مهره ها

نخ ها 
معموالً برای ریسه کردن زیورآالت مهره ای از نخ زرگری استفاده می شود، زیرا نخ زرگری برخالف بسیاری از 
نخ ها پرز نمی دهد و به زودی مستهلک نمی شود. نخ نامرئی کشی یا کش های نامرئی هم برای ساخت زیورآالت 
مهره ای بسیار پرکاربرد است. برای مهره ها بر اساس سوراخ مهره نخ با ضخامت مناسب انتخاب کنید، زیرا بعضی 

از مهره ها یا خرج کار ها بر خالف اندازۀ آنها دارای سوراخ های کوچکی هستند.

                                  الف( انواع پالک های دست بند                                      ب( انواع پالک های گردن بند

تصویر 8٦  
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خرج کار ها
از خرج کار ها در ساخت زیورآالت مهره ای زیاد استفاده می شود. خرج کار ها بسته به جنس آنها در رنگ های 

متفاوت مثل طالیی، نقره ای، زرده قلم، پتینه با اندازه بندی های مختلف موجود هستند )تصویر 87(.

ابزار های پایه در ساخت بدلیجات کریستالی

تصویر 87  ـ انواع خرج کار ها

برای ساخت بدلیجات، ابزار های گوناگونی الزم است از جمله: مهره ها و کریستال های مختلف، نخ مخصوص 
گردن بند، سیم در شماره های مختلف، قفل و گیره، بست، میخ یا پایه در اندازه های کوتاه و بلند و رنگ های 
گوناگون، زنجیر در مدل های مختلف، دم باریک مخصوص جواهرات، َدم باریک معمولی، سیم چین، واسطه های 

گردن بند، پایه و حلقه های گوشواره و حلقه های ریز و درشت در رنگ های گوناگون )تصویر 88(.

الف( َدم باریک     ب( سیم چین  ج( انبردست
      سرکج            جواهرسازی        َدم گرد

تصویر 88  ـ ابزار های پایه برای ساخت بدلیجات 
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انواع اتصاالت در بدلیجات

 هدف توانمندسازی 1٥: آشنایی و ساخت انواع اتصاالت ساخت بدلیجات 

آیا تاکنون برای شما پیش آمده است که دست بند، گردن بند یا گوشواره شما به دلیل باز شدن اتصاالت آن 
غیرقابل استفاده شده باشد؟ چه نوع اتصاالتی در بدلیجات شما به کار رفته است؟ درباره این موضوع در 

کالس گفت وگو کنید.

فعالیت 2

بعد از اینکه با انواع اتصاالت آشنا شدید، ساخت بدلیجات جذاب برای شما آسان تر خواهد شد. در این بخش 
با انواع اتصاالت و ابزار های آنها آشنا خواهیم شد.

1ـ حلقۀ اتصال: یکی از آسان ترین روش های اتصال آویز، استفاده از حلقۀ اتصال است. تنها کافی است حلقۀ 
اتصال را با کمک دم باریک باز کنید و حلقه یا آویز را از آن عبور دهید و دوباره آن را به حالت حلقه ای اول 

بازگردانید )تصویر 8٩(.

ته حلقه ای  میخ های  از  ته حلقه ای:  میخ  2ـ 
استفاده  اتصال می توان  بین دو  به عنوان واسطه 
کرد. برای این کار کافی است که میخ را از مهره یا 
خرج کار عبور دهید و سپس ابزاِر گردُکن را چند 
میلی متر پایین تر از سر میخ قرار دهید و به صورت 

هالل به سمت میخ حرکت کنید )تصویر ٩٠(.

تصویر 89  ـ حلق G اتصال )مراحل کار از سمت راست به چپ(

تصویر 90  ـ میخ ته حلقه ای
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٣ـ میخ های ته صاف: انتهای این میخ ها قابلیت اضافه کردن حلقه و یا میخ را ندارد و برای قسمت هایی که 
نیازی به این مرحله از کار را ندارند به کار گرفته می شود. مانند: آویز گوشواره، گردن بند و حتی گاهی آویز 

دست بند  )تصویر٩1(.

٤ـ اضافه کردن قفل سر زنجیر: حلقه ای در اندازۀ مناسب را انتخاب نموده و آن را کمی باز کنید. حلقه 
را وارد سوراخ کنار قفل و بعد داخل سر زنجیر کنید. در انتها حلقه را فشار داده تا بسته شود )تصویر ٩2(.

تصویر 91ـ میخ ته صاف )مراحل کار از سمت راست به چپ(

٥ ـ اتصال گره کور: برای اینکه در استفاده از کش یا مفتول، گره های انتهایی کار باعث نازیبایی کار نشود، 
می توانید از این اتصال استفاده کنید. کافی است ابتدا نخ خود را از داخل این خرج کار عبور دهید و سپس 

گره بزنید و انتهای خرج کار را با حلقه به هم وصل کنید )تصویر ٩3(.

تصویر 92ـ اضافه کردن قفل سر زنجیر )مراحل کار از سمت راست به چپ(

تصویر 9٣ـ اتصال گره کور )مراحل کار از سمت راست به چپ(
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٦ ـ اتصال میخ به زنجیر: حلقۀ میخ را کمی باز کنید و از سوراخ زنجیر عبور دهید )تصویر ٩4(.

ساخت گردن بند و گوشواره 

تصویر 9٤ـ اتصال میخ به زنجیر )مراحل کار از سمت راست به چپ(

هدف توانمندسازی 1٦: ساخت گردن بند و گوشواره مهره ای با کمک انواع اتصاالت 

چگونه می توانید بین بدلیجات تزیینی و لباس خود هماهنگی رنگ ایجاد کنید؟ آیا هماهنگی و شناخت 
رنگ ها تأثیری در زیبایی ظاهری شما دارد؟ دربارۀ روان شناسی رنگ ها در کالس گفت وگو کنید.

فعالیت ٤

انواع اتصاالت بدلیجات را با راهنمایی هنرآموز خود در قالب تمرین کالسی انجام دهید. فعالیت ٣

یک  آورده اید، ساخت  به دست  اتصاالت  انواع  و  مهره ها، خرج کار ها  از  که  شناختی  با کمک  بخش  این  در 
می بینید. آموزش  را  آن  با  متناسب  گوشوارۀ  و  مهره ای  گردن بند 

گردن بند
مواد اولیه و ابزار آالت مورد نیاز: چند مهرۀ رنگی، پالک آویز 
گردن بند، میخ ته گرد، آویز زنجیر، چند حلقه اتصال و زنجیر 
یا َدم گرد و سیم چین )تصویر  با ضخامت متوسط، َدم باریک 

.)٩5

تصویر 9٥ـ ابزار ها و مواد اولیه ساخت گردن بند
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مراحل ساخت:
گام اول: در ابتدا میخ ته گرد را از داخل مهره های مورد نظر عبور دهید و با کمک دم باریِک ِگرد، سر میخ را به صورت 
حلقه نیمه باز درآورید. سپس آویز گردن بند را از حلقه عبور دهید و دوباره با دم باریک آن را به حالت بسته تبدیل 

کنید. به این صورت آویز اولیه گردن بند شما ساخته شد )تصویر ٩6(.

گام دوم: با کمک َدم باریک حلقۀ اتصالی را نیمه باز کنید و از قسمت باالیی آویز ساخته شده در گام اول و 
آویز زنجیر عبور دهید )تصویر ٩7(.

تصویر 9٦ـ مراحل ساخت اتصاالت آویز گردن بند و مهره )مراحل کار از سمت راست به چپ(

گام سوم: برای ساخت زنجیر گردن بند از مهره های رنگی استفاده کنید. ابتدا دو مهرۀ رنگی را از میخ ته گرد 
عبور دهید و با کمک َدم باریک آن را حلقه کنید و به حالت نیمه باز نگه دارید. سپس حلقه زنجیر را مانند 

تصویر 97ـ اتصال آویز زنجیر به آویز گردن بند



شایستگی 1: گل دوزی دستی

٥٥

تصویر از آن عبور دهید و با دم باریک حلقه اتصال را به حالت بسته برگردانید. این کار را برای زنجیر دو سمت 
به صورت متقارن انجام دهید )تصویر ٩8(.

گام چهارم: در انتهای ساخت گردن بند به روش اضافه کردن قفل سر زنجیر، قفل را به زنجیره اتصال دهید. 
به این صورت، گردن بنِد زنجیر مهره ای شما آماده استفاده می گردد )تصویر ٩٩(.

تصویر98ـ ساخت زنجیر گردن بند )مراحل کار از سمت راست به چپ(

تصویر 99ـ اتصال قفل گردن بند

با کمک هنرآموز خود یک نمونه گردن بند مهره ای به سلیقه فردی بسازید و در کالس ارائه دهید. فعالیت ٥
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گوشواره:
مواد اولیه و ابزارآالت موردنیاز: برای ساخت یک گوشوارۀ 
تعدادی  ته گرد،  یا  ته صاف  میخ  اتصال،  حلقه  چند  ساده، 
مهرۀ رنگی، یک جفت میخ آویز گوشواره، َدم باریک و سیم چین 

می باشد  )تصویر  1٠٠(. الزم 

مراحل ساخت: مراحل ساخت گوشواره بسیار ساده است. در ابتدا مهره های رنگی خود را از میخ ته صاف 
عبور دهید و با کمک سیم چین، طول میخ را متناسب بچینید و با دم باریک سر میخ را به حالت حلقۀ نیمه باز 
ِگرد کنید. سپس میخ آویز گوشواره را از حلقۀ نیمه باز عبور دهید و دوباره با دم باریک آن را گرد کنید. تمام 

مراحل بیان شده را برای جفت دوم گوشواره تکرار کنید )تصویر 1٠1(.

تصویر 100ـ ابزا های اولیۀ ساخت گوشواره

عثمان چسبانی

تصویر 101ـ مراحل ساخت گوشواره )مراحل کار از سمت راست به چپ(

با راهنمایی هنرآموز خود یک نمونه گوشوارۀ مهره ای به سلیقه فردی برای یکی از لباس های مهمانی خود 
بسازید و در کالس ارائه دهید.

فعالیت ٦

از صفویان در آذربایجان رواج داشته است. در دورۀ صفویان که  از صد ها سال قبل  این هنر سّنتي و زیبا 
کار سرمه دوزي خیلي رواج از تلفیق دو هنر )عثمان دوزي و سرمه دوزي( برای تزیین لباس هاي درباریان و 
اشراف به خصوص تاج ها به وسیلۀ زر و نقره و سنگ هاي قیمتي، استفاده مي شد. در سال هاي اخیر نیز با نام 
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عثمان دوزي )الهام گرفته از حکومت عثمانیان در کشور ترکیه( بین هنرمندان کشورمان دوباره رواج پیدا 
کرده است. البته تفاوت اصلي این هنر اصیل با سرمه دوزي و کار هاي هنري دیگر در این است که در هنر 
عثمان دوزي یا )شفق دوزي( ما از نخ و سوزن استفاده نمي کنیم مگر اینکه بخواهیم کار را روي لباس وصل 

کنیم.

هدف توانمندسازی 17: ساخت سنجاق سینه به روش عثمان چسبانی 

سنجاق سینه هایی که تاکنون داشته اید یا در اطرافیان دیده اید از چه جنسی ساخته شده اند؟ آیا روش های 
جدیدی برای ساخت سنجاق سینه وجود دارد؟ این موضوع را در کالس گفت و گو کنید و نتیجه را به صورت 

گزارش تصویری ارائه دهید.

فعالیت 7

ساخت سنجاق سینه با روش عثمان چسبانی

در این بخش تصمیم به ارائه ساخت سنجاق سینه با روش عثمان چسبانی توضیح داده می شود. استفاده از این 
روش به دلیل در دسترس بودن مواد اولیه و همچنین راحتی فرایند ساخت آن می تواند روشی جذاب برای 
ساخت سنجاق سینه های مورد استفاده برای لباس ها باشد. ابزار های مورد نیاز برای ساخت سنجاق سینه به 

شرح زیر است )تصویر 1٠2( :

تصویر102ـ مواد اولیه و ابزار های ساخت سنجاق سینه به شکل پروانه به شیوة عثمان چسبانی
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1 چسب مخصوص پارچه یا چسب دوطرفۀ آلمانی )چسبی با دو الیۀ محافظ از جنس کاغذی در زیر چسب 
و محافظ نایلونی روی آن است(؛

2 طرح مناسب؛
٣ پارچۀ ارگانزا یا پارچۀ توری با تراکم باال؛

٤ نگین اتویی ریز؛
٥ انواع سنگ رنگی درشت و ریز متناسب با ابعاد کار )سنگ های مورد استفاده باید پشت تخت باشد(؛

٦ زنجیر ناخن گیر؛
7 شن رنگی )رنگ های شن متناسب با سلیقه انتخاب شود(؛

8 سرمه )بهتر است سرمۀ هندی انتخاب شود، زیرا رنگ آنها ماندگار است(؛
9 سیم چین و پنس؛

10 شیشه شفاف که مشجر نباشد برای چسباندن طرح بر پشت آن.

مراحل کار:
گام اول: ابتدا طرح پروانه را پرینت بگیرید و آن را با کمک چسب نواری پشت شیشۀ کار بچسبانید. سپس 
به اندازۀ ابعاد کار با فرم مستطیل شکل پارچۀ ارگانزا را برش دهید و بر روی شیشه و روی طرح موردنظر با 
چسب نواری ثابت کنید. در ادامۀ کار چسب آلمانی را بر روی پارچۀ ارگانزا بچسبانید و کاغذ محافظ را جدا 

کنید )تصویر 1٠3(.

گام دوم: برای شروع چسباندن، با کمک پنس 
پروانه  بدن  و  بال  دورتا  دور  را  رشته ای  نگین 
بچسبانید و در انتها با کمک سیم چین نوار را 

)تصویر 1٠4(. بزنید  برش 

تصویر 10٣ـ مراحل چسباندن پروانه بر روی شیشه )مراحل کار از سمت راست به چپ(

تصویر 10٤ـ چسباندن نگین رشته ای به دور کار



شایستگی 1: گل دوزی دستی

59

گام سوم: دقیقاً کنار نگین رشته ای، یک ردیف زنجیر ناخن گیر بچسبانید. سپس یک ردیف سرمۀ هندی در 
کنار ردیف زنجیر ناخن گیر در بخش داخلی بال بزرگ بچسبانید )تصویر 105(.

گام چهارم: خال های داخل بال ها و چشم پروانه را با کمک سنگ های 
پشت تخت تزیین کنید )تصویر 106(.

تصویر 105ـ چسباندن سرمه هندی )مراحل کار از سمت راست به چپ(

گام پنجم: خطوط بال های کوچک داخلی را با کمک سرمۀ هندی بچسبانید، سپس به وسیله فیکسر روی 
نگین ها فشار وارد کنید تا در جای خود ثابت شوند. در ادامه یک ردیف زنجیر ناخن گیر داخل بال های کوچک 

و دقیقاً کنار ردیف سرمۀ هندی بچسبانید )تصویر 107(.

تصویر 106ـ چسباندن نگین پشت تخت 

تصویر 107ـ چسباندن زنجیر ناخن گیر داخل بال های کوچک )مراحل کار از سمت راست به چپ(
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گام ششم: برای پر کردن فضای آزاد باقی مانده از شن های رنگی استفاده کنید. شن ها را بر روی کل کار 
بپاشید و سپس با کمک پنس در جا های خالی بچرخانید. در آخر برای اطمینان از اینکه همه شن ثابت شده 

است به وسیله یک تیکه کاغذ بر روی کل سطح فشار وارد کنید )تصویر 1٠8(.

گام هفتم: در مرحلۀ نهایی کار، شیشه را بلند کنید تا همۀ شن های ریز اضافه از روی کار جدا شود. سپس 
پارچۀ ارگانزا را از روی شیشه جدا کنید و دورتادور کار را ببرید. برای ضخیم تر شدن سطح کار می توانید پشت 
کار را با نمد یا پارچۀ ضخیم یک الیه بچسبانید. برای تبدیل پروانۀ ساخته شده به پیکسل )سنجاق سینه( 

کافی است پشت نمد یک گیرۀ مخصوص پیکسل بچسبانید )تصویر 1٠٩ و 11٠(. 

تصویر 108ـ چسباندن شن های ریز

تصویر 109ـ مراحل جداکردن و برش پروانه از پارچۀ ارگانزا )مراحل کار از سمت راست به چپ(

تصویر 110ـ مراحل پشت کار و تبدیل آن به پیکسل )مراحل کار از سمت راست به چپ(
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پرسش های پایانی

با کمک هنرآموز خود یک نمونه سنجاق سینه به شیوۀ عثمان چسبانی بسازید و در کالس ارائه دهید. فعالیت8

1 بند عینک مهره ای شما دچار آسیب شده و دیگر قابل استفاده نیست. از مهره های آن چه استفاده ای خواهید 
کرد؟

2 هنرستان شما قصد دارد در نمایشگاه صنایع دستی مرکز استان شرکت کند. مدیریت هنرستان برای ایجاد 
هماهنگی بین هنرجویان و کادر اداری خود، تقاضای یک نماد مشترک بر روی لباس همۀ گروه دارد. پیشنهاد 

شما برای نماد مشترک و نحوۀ اجرای آن چیست؟ 
بدلیجات  زیر  از شخصیت هاي  یکي  براي  انتخاب خود  به  انتخاب شده اید.  تئاتر  لباس  به عنوان طراح   ٣
مورد نظر را طراحي کنید: الف( دختر بچه ای ظریف و شخصیتی نازپروده، ب( پسری نوجوان با روحیه ای 

با تجمالت خاص خود.  ثروتمند  پرهیجان، ج(پیرزنی 





شایستگی ٢

ترسیم الگوی انواع لباس

ساعت آموزش در کل سال تحصیلی
عنوان

جمع عملی نظری

70 ساعت 45 ساعت 25 ساعت ترسیم الگوی انواع 
لباس
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براساس  مختلف  الگوهای  در  آن  گرفتن  به کار  و  الگوکشی  برای  الزم  تجهیزات  انواع  با  آشنایی  مهارت   
کشور فّنی و حرفه ای  آموزش  سازمان  استانداردهای 

واحد یادگیری 1: آشنایی با ابزارهای الگوکشی و روش اندازه گیری اندام

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

انواع ابزارهای الگوکشی
1 آشنایی با انواع ابزار و وسایل الگوکشی

2 آشنایی با جدول اندازه گیری اندام بانوان

نگرش
1 توجه به اصالت سّنت ها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی

2 کمک به اقتصاد خانواده
٣ دقت در کار و کنترل کیفیت

4 رعایت اخالق حرفه ای 
٥ صبوری و عالقه مندی هنگام کار

6 صرفه جویی در مصرف پارچه و کاغذ

ایمنی و بهداشت
1 رعایت اصول ارگونومی

2 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل مانند قیچی، سوزن ته گرد و کاتر 

توجهات زیست محیطی
1 مدیریت پسماند 

2 نگهداری خرده های کاغذ و پارچه به منظور بازیافت آنها
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وسایل مورد نیاز خیاطی: )تصویر 1(
11( چسب 6( خط کش پیستوله  1( متر 
12( نایلون  7( خط کش ماری  2( خط کش 
13( مداد  8( کاغذ الگو   T 3( خط کش

14( مدادرنگی 9( کاغذ پوستی  4( گونیا 
15( مقوا 10( سوزن ته گرد  5( خط کش منحنی 

هدف توانمندسازی1: آشنایی با ابزارهای مورد نیاز برای الگوکشی.

با ابزارهای الزم برای الگوکشی چقدر آشنا هستید؟ هرکدام از هنرجویان ابزارهای مورد انتظار خود را به 
کالس بیاورد و معرفی کند.

فعالیت 1

به کار  و...(  اندام  پارچه،  )اندازه گیری  اندازه گیری که در مراحل مختلف  برای  متر خیاطی: وسیله ای است 
گرفته می شود. جنس پالستیکی که »تاشو« و دارای گیرۀ فلزی است مناسب تر است )تصویر 2(.

تصویر 1ـ وسایل خیاطی

تصویر 2ـ متر خیاطی
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اندازه های  در  وسیله  این  معمولی:  و  ساده  خط کش 
متر  یک  طول  تا  سانتی متر   20 تا   15 طول  به  کوتاه 
از جنس های مختلف چوبی، فلزی و پالستیکی ساخته 
الگوست.  ترسیم  در  خط کش  این  کاربرد  می شود. 

باشد. صاف  آن  لبۀ  و  مَدّرج  حتماً  باید  خط کش 
خط کش مَدّرج: این نوع خط کش در وسط دارای درجۀ 
اندازه گیری  برای  خط کش  نوع  این  از  است  متحرک 
می شود  استفاده  غیره  و  سجاف ها  درزها،  فواصل 

)تصویر3(.

تصویر ٣ـ خط کش مَدّرج

خط کش T )تی(: در اندازه های 50 تا 100 سانتی متر 
آن می توان  زاویۀ  از  است.  و چوب  از جنس پالستیک 
برای رسم خطوط عمود بر هم استفاده کرد )تصویر4(.

)T( تصویر 4ـ خط کش تی

خط کش گونیا: این خط کش بیشتر از جنس چوب 
قائم الزاویه  صورت  به  فشرده(  )پالستیک  الک  یا 
ساخته می شود و به اجزای متر، درجه  بندی می شود. 
هم  بر  عمود  خطوط  رسم  برای  آن  قائمۀ  اضالع  از 
و خطوط موازی استفاده می شود. جهت اندازه گیری 
استفاده  کوتاه تر  و خطوط  زوایا  گونیا کردن  و  طول 
بر  عمود  خطوط  رسم  برای  آن  بزرگ  نوع  می شود. 
هم و اندازه گیری فاصلۀ زمین تا قسمت طولی اندام 

)تصویر5(. دارد  کاربرد 

تصویر ٥  ـ خط کش گونیا           



شایستگی 2: ترسیم الگوی انواع لباس

67

است.  این خط کش 60 سانتی متر  خط کش منحنی: طول 
خطوط  رسم  برای  و  است  پالستیک  و  چوب  از  آن  جنس 
می شود  استفاده  باالتنه  و  دامن  و  شلوار  پهلوی  منحنی 

)تصویر6(.

موجود  بازار  در  مختلف  منحنی های  و  اندازه  با  پیستوله: 
رسم  برای  آن  از  و  است  پالستیک  از  پیستوله  است. جنس 
خطوط منحنی، حلقۀ گردن و حلقۀ آستین استفاده می شود 

)تصویر7(.

تصویر6 ـ خط کش منحنی

خطوط  اندازه گیری  برای  خط کش  این  ماری:  خط کش 
است  انعطاف پذیر  بدنه ای  دارای  و  می رود  به کار  منحنی 

.)8 )تصویر

تصویر 7ـ پیستوله

انواع کاغذ ترسیم الگو )گراف، سفید تحریری، پوستی(: 
خیاطان و طراحان لباس برای رسم الگو در خیاطی از کاغذ 
استفاده می کنند. کاغذهایی که در رسم الگو به کار می روند، 
در سه جنس گراف با رنگ قهوه ای کم رنگ، سفید تحریری 
با ِگرم پایین )60 ِگرم به پایین( و کاغذ پوستی است که نوع 
سوم، بی رنگ است و جهت کپی کردن الگوها یا تغییراتی در 

الگو به کار می رود. 
کاغذ گراف به صورت کاهی سفید و زرد تیره است.

ابعاد کاغذ برش نباید کمتر از 70 × 50 سانتی متر باشد )تصویر9(.

تصویر 8  ـ خط کش ماری

تصویر 9ـ کاغذ ترسیم الگو
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سنجاق )سوزن ته گرد(: در اندازه های مختلف موجود است و نوع بلند و تیز آن برای خیاطی مناسب تر 
است و برای موارد متفاوتی از جمله اتصال موقت قطعات لباس و درزها و هنگام الگوگذاری روی پارچه به کار 

می رود )تصویر10(.
جاسنجاقی: برای جلوگیری از پراکنده شدن سوزن هاست )تصویر10(.

چسب ها: هنگامی که می خواهید الگوها را مونتاژ کنید یا بخشی از الگو را به دلیلی ببّرید و دوباره به هم وصل 
کنید، به انواعی از چسب ها مثل چسب مایع، چسب ماتیکی، چسب کاغذی و نوارچسب شفاف نیاز دارید.

نوارچسب کاغذی: در هنگام برش پارچه های لطیف )حریر(، برای اتصال پارچه به میز برش و همچنین 
اتصال قطعات کاغذ الگو به کار می رود. از آن به جای سوزن ته گرد و همچنین برای مشخص شدن پشت و روی 

بعضی از پارچه ها و یا شماره گذاری قطعات شبیه به هم نیز استفاده می شود )تصویر11(.

تصویر 10ـ سوزن ته گرد )سمت راست( و جاسنجاقی )سمت چپ(

تصویر 11ـ انواع چسب های مایع و کاغذی
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نایلون و مقوا: به علت استحکام بیشتر نایلون و مقوا نسبت به کاغذ، الگو را روی هریک از آنها کپی می کنیم 
تا در مدت زمان طوالنی تری از آن استفاده شود.

نوک  نرمی  و  درجۀ سختی  الگوست.  رسم  مناسب   HB مداد  مداد: 
مداد توسط حرف H )برای سفتی وسختی( و حرف B )برای نرمی( 
روی آن مشخص می شود؛ به طوری که نوک معمولی با حرف HB و 
می شود  معرفی   H با حرف  نوک سخت تر  و   B با حرف  نرم تر  نوک 

)تصویر12(.

مدادرنگی: برای رسم خطوط جدید و مشخصات الگو به کار 
می رود )تصویر13(.

تصویر 12ـ انواع مداد

انواع قیچی

تصویر 1٣ـ مدادرنگی 

1ـ قیچی ساده: تیغۀ آن صاف است. نوع سبک آن برای برش 
پارچه های ضخیم  برای  آن  نوع سنگین  و  لطیف  پارچه های 
قیچی های  از  طوالنی  استفادۀ  هنگام  در  می شود.  استفاده 
سنگین، لبۀ آن را به میز تکیه دهید تا مانع خستگی دست 

)تصویر14(. شود 

2ـ قیچی زیگزاگ: تیغه های آن به شکل دندانه دار »زیگزاگ« 
است. برای پاک دوزی درزها و برش پارچه هایی که به سرعت 

ریش می شوند به کار می رود )تصویر15(.

تصویر 14ـ قیچی ساده

تصویر 1٥ـ قیچی زیگزاگ
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با  همراه  قیچی  این  )کاتر(:  گرد  تیغۀ  با  ـ    قیچی  ٣
خطوط  برش  برای  و  می رود  به کار  )َمت(  برش  تختۀ 
منحنی و همچنین برش پارچه های لغزنده مناسب است 
و سرعت کار را افزایش می دهد. در تکه دوزی برای برش 

تصویر 16ـ قیچی با تیغۀ گردقطعات پارچه نیز استفاده می شود )تصویر16(. 

استفاده  هم  با  پارچه  الیه  برش چندین  برای  وسیله  این  از  برقی:  ـ    قیچی  4
)تصویر17(. دارد  بیشتری  کاربرد  تولیدی ها  در  و  می شود 

تصویر 17ـ قیچی برقی

٥ـ قیچی نخ چین دستی: مخصوص بریدن نخ های کوچکی 
یا  و  نیست  به آن  امکان دسترسی  پارچه  میان  است که در 
زمانی که نخ قسمت روی پارچه باقی می ماند، توسط این نوع 

قیچی از بن چیده می شود )تصویر18(.

تصویر 18ـ قیچی نخ چین دستی

برای  و  است  موجود  مختلف  شکل های  در  رولت  رولت: 
می رود.  به کار  کاربن  با  و  پارچه  و  کاغذ  روی  عالمت گذاری 
نوع دیگر آن دارای مخزن پودری است که با حرکت دادن آن 
بر روی پارچه، به وسیلۀ پودر داخل آن عالمت گذاری می شود 

تصویر 19ـ رولت)تصویر19(.
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استفاده می شود. دقت  رولت  با  این وسیله همراه  از  کاربن: 
کنید از رنگ هایی که به رنگ پارچه نزدیک تر است، استفاده 
شود. برای پارچه های نازک به جای کاربن از کوک شل با نخ 

ابریشم استفاده کنید )تصویر20(.

سوزن دوخت: سوزن خیاطی انواع مختلفی دارد که هر یک برای پارچه ای مخصوص به کار می رود. در واقع 
قابل  نباید  برای دوخت خاصی ساخته شده و دارای شمارۀ مخصوصی است. به طور کلی سوزن  هر سوزن 

انعطاف باشد.
سوزن ماشین دوخت: این نوع سوزن در شماره های 10 الی 
18 موجود است. شماره ها نشان دهندۀ ضخامت سوزن است. 
هرچه شماره باالتر باشد سوزن ضخیم تر می شود که در هنگام 
دوخت به وسیلۀ ماشین دوخت، متناسب با نوع پارچه انتخاب 

می شود )تصویر21(. 

تصویر 20ـ کاربن

تصویر 21ـ سوزن ماشین دوخت

سوزن سرسوخته یا سرسیاه )استرچ(: این سوزن مخصوص پارچه هایی است که از طول یا 
عرض کش می آیند؛ مانند پارچه های کشباف که در ایران به نام استرچ معروف است. همچنین از 
این سوزن برای پارچه هایی که در زیر دست حالت نرم ولطیف دارند )مانند استرچ، ریون، کرپ، 
حریر و دیگر پارچه های نازک( استفاده می شود. سر این سوزن به رنگ تیره است، به همین خاطر 

به نام سوزن »سرسوخته یا سرسیاه« معروف است )تصویر22(.

تصویر 22ـ سوزن استرچ

به طور  را  دوخت  دوردیف  می توان  دوقلو  با سوزن  سوزن دوقلو: 
زیگزاگ  به صورت  پارچه  پشت  قسمت  معموالً  داد.  انجام  همزمان 
از دوخت، توپی ماشین دوخت را بچرخانید و مطمئن  است. قبل 
شوید که سوزن با صفحه برخورد نمی کند. در این صورت از شکسته 

شدن سوزن جلوگیری می شود )تصویر23(.  

تصویر 2٣ـ سوزن دوقلو
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سوزن ژوردوزی: نوک این سوزن انحنای گرد دارد و مخصوص پارچه های لطیف کتانی و ارگانزاست. از این 
سوزن برای زیگزاگ و طرح دوزی نیز استفاده می شود. 

»نوک  به  اصطالحاً  آن  نوک  شکل  خاطر  به  و  است  جیر  و  چرم  پارچه های  مخصوص  سوزن سه گوش: 
تیغه ای« معروف است. این سوزن به راحتی در پارچه های ضخیم فرو می رود.  

)اورلوک(:  سردوز  و  دوز  راسته  صنعتی  چرخ  سوزن 
انتهای سوزن های صنعتی گرد است. سوزن چرخ راسته دوز 
طول بلندتری نسبت به سوزن سردوز دارد و در شماره های 

متفاوتی موجود است )تصویر24(. 

تصویر 24ـ سوزن چرخ صنعتی راسته دوز و سردوز

سوزن دست دوزی: این سوزن در انواع ظریف و ضخیم با طول های متفاوت 
وجود دارد و بهتر است متناسب با نوع پارچه انتخاب شود )تصویر25(.  

تصویر 2٥ـ سوزن دست دوزی

سوزن نخ کن: وسیله ای بسیار ظریف و ساده برای نخ کردن انواع سوزن هاست 
)تصویر26(.

تصویر 26ـ سوزن نخ کن

انگشتانه: انگشتانه معموالً از جنس فلز یا پالستیک است و هنگاِم دوخت و 
دوز با سوزن دستی کاربرد دارد. نوع فلزی آن اگر زنگ نزند مرغوب تر است. 
از  انگشت  باعث سرعت در کار می شود و همچنین نوک  انگشتانه  از  استفاده 
خراشیده شدن با سوزن محفوظ می ماند. بهتر است فرد در هنگام دوخت، به 

استفاده از این وسیله عادت کند ) تصویر27(. 

تصویر 27ـ انگشتانه
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نخ دوخت

الیاف نخ، مانند پارچه از نظر جنس، ضخامت و رنگ بسیار 
نخی  باید  پارچه  نوع  هر  برای  هنگام خرید  است.  متنوع 
متناسب با آن و در صورت امکان همجنس آن تهیه کرد. 
رنگ  از  پررنگ تر  کمی  را  قرقره  نخ  رنگ  باید  همچنین 
بازشدن،  از  پس  قرقره  نخ  رنگ  زیرا  کرد،  انتخاب  پارچه 
کمرنگ تر از آنچه روی قرقره پیچیده شده به نظر خواهد 

رسید. 
نخی  قرقرۀ  از:  عبارت اند  دوخت  نخ های  مختلف  انواع 
مرسریزه، قرقرۀ ابریشمی، قرقرۀ نایلونی، قرقرۀ پلی استری، 
کش قیطانی، نخ عمامه ای، نخ گل دوزی، ابریشمی تابیده و 

کوک.  نخ  و  نتابیده 
و  به کار می رود  برای کوک زدن  نخ کوک: نخی است که 
نخ  کنید که  توجه  موقع خرید  در  باشد.  داشته  آهار  نباید 

نباشد. زیاد  یا  نباشد و ضخامت آن کم  دارای گره 
نخ ابریشم تابیده: جنس این نخ از ابریشم تابیده شده است. این نوع نخ دارای تاب کم و ظاهری براق است 

و در دوخت های تزیینی در پارچه های لطیف و حریر به کار می رود.
نخ ترویرا: این نخ دارای تاب کم و نازک است و همچنین کمی حالت ارتجاعی دارد. از این نوع نخ در چرخ 

سردوز و پارچه های کشی می توان استفاده کرد.
قرقرۀ نخی مرسریزه: این نوع قرقره دارای الیافی تابدار است و بیشترین مصرف را در دوخت دارد.

قرقرۀ نایلونی: از قرقرۀ نایلونی برای دوخت پارچه هایی که الیاف آن مصنوعی است مانند پوشاک )بشور 
بپوش( استفاده می شود، زیرا این نوع پارچه نیاز به اتو ندارد و الیاف نایلونی نیز جهت صاف کردن احتیاجی 
به اتو نخواهد داشت. هرگز پارچه های پشمی و نخی را با الیاف نایلونی ندوزید، زیرا آنان به اتوی داغ احتیاج 

دارند و الیاف نایلونی در اثر تماس با اتوی داغ ذوب می شوند.
قرقرۀ ابریشمی: برای دوختن انواع پارچه های ابریشمی از این قرقره استفاده می شود. زیرا به خوبی روی 
پارچه می خوابد، گره نمی افتد و به خاطر ظرافت زیاد، اثر آن روی پارچه باقی نمی ماند؛ از این رو می توان روی 
پیلی های پارچه های لطیف را توسط این قرقره کوک زد، اتو کرد و سپس کوک را شکافت، بدون آنکه اثر آن 

روی پارچه باقی بماند.
ابریشم تابیده: از ابریشم تابیده برای دوخت جادکمه استفاده می کنند رنگ آن ثابت است و گاه به صورت 

کالف های کوچک شش ال در بازار موجود است.
نخ عمامه ای: از این نخ برای شالل دوزی روی درزها استفاده می کنند. کافی است سوزن ماشین دوخت را 
در اندازۀ درشت تهیه کنید و سپس نخ عمامه ای را روی ماشین دوخت بیندازید و نخ قرقرۀ هم رنگ آن را به 

ماسوره بپیچید. سپس میزان دوخت بخیۀ ماشین دوخت را درشت کنید.

تصویر 28ـ انواع نخ دوخت
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کش قیطانی باریک: کش قیطانی که در ضخامت بسیار نازک 
برای  می شود،  بافته  نخی  قرقرۀ  الیاف  ضخامت  با  معادل  گاه  و 
ارتجاعی  دارای خاصیت  و  می رود  به کار  پارچه  کردن  چین کش 
زیاد است. پس از دوخت، الیاف کش قیطانی در سمت زیر پارچه 

)تصویر29(. می گیرد  قرار 

تصویر 29ـ کش قیطانی باریک

الیی چسبی: این الیی چسب برای ایجاد ضخامت در پارچه و همچنین برای حفظ فرم بعضی از قسمت ها، 
به پشت سجاف های لباس چسبانده می شود.

رنگ های  در  ضخامت  دارای  الیی  نوع  این  پارچه ای:  الیی 
حریر،  قبیل  از  گوناگونی  جنس های  همچنین  است.  متفاوتی 
چلوار و فرانسوی دارد. این نوع الیی ها متناسب با ضخامت پارچه 

استفاده می شود )تصویر30(.  

تصویر ٣0ـ الیی پارچه ای

الیی کاغذی: مانند الیی پارچه ای دارای ضخامت گوناگون است 
که نسبت به نوع پارچه باید انتخاب شود )تصویر31(.  

تصویر ٣1ـ الیی کاغذی

زانفیکس: از زانفیکس برای اتصال )چسباندن لبه( پارچه در لبۀ 
لباس، شلوار، آستین و همچنین اتصال دو قطعه پارچه به یکدیگر 
استفاده می شود که در شکل های مختلف )متری، نواری، پودری( 

موجود است )تصویر32(.   

تصویر ٣2ـ زانفیکس
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روش اندازه گیری اندام 

در ترسیم الگوهای اولیۀ صحیح، اندازه گیری نقش مهمی دارد. چنانچه اندازه گیری دقیق و صحیح نباشد، 
نتیجۀ مطلوب حاصل نخواهد شد.

 اندازه گیری را روی یک لباس نازک انجام دهید.
 قبل از شروع اندازه گیری، نوار باریکی به دور کمر به حالت معمولی )نه شل و نه سفت( ببندید تا خط 

عرضی دور کمر مشخص شود و اندازه های طولی به طور دقیق به دست آید.
 در جدول 1، مکان اندازه های استاندارد اندام در روش متریک است. در این روش از سیستم اندازه بندی 

استفاده شده است. 
 اندازه های دور سینه، دور کمر و دور باسن از سایز 34 تا 40 هرکدام 4 سانتی متر و از سایز 42 تا 56 

اضافه شده است. هرکدام 5 سانتی متر 
 اندازۀ 34 مطابق اندازۀ 8 جدول است که تا اندازۀ 56 به هر کدام 2 شماره افزوده می شود.

 اندازه های ثابت استاندارد با عالمت * مشخص شده است )جدول1(.

جدول 1ـ جدول اندازه های استاندارد

565452504846444240383634
30282624222018161412108

اندازه های عرضی بدن
دور سینه1321271221171121071029792888480
دور کمر110105100959085807570666758
دور باسن13713212712211711210710297938985
کارور پشت2543/842/641/440/23937/836/635/434/433/233/3

کارور جلو48/446/642/84341/239/337/635/83432/631/229/8
پهنای شانه14/914/614/31413/713/413/112/812/512/251211/25
* پهنای گردن9/99/69/398/78/48/17/87/57/2576/75
* پهنای ساسون12/211/811/210/6109/48/88/27/676/45/8
* )هالل کامل( حلقه آستین5453/55149/54846/54543/54240/53937/5
* سایز گردن464544434241403938373635

اندازه های مربوط به بلندی های بدن
قد پشت از گردن تا کمر4443/54342/54241/54140/54039/53938/5

قد پشت از گردن تا کمر45/845/144/343/74342/341/640/940/239/538/838/1
* گردن تا ارتفاع حلقه آستین25/52524/52423/52322/52221/52120/520
* بلندی از کمر تا باسن23/7523/523/252322/7522/522/752221/7521/521/2521

بلندی از کمر تا زانو6362/56261/56160/56059/559585756
اندازه های آستین

طول از شانه تا مچ6261/56160/56059/55958/55857/2556/555/75
دور بازو415/393836/53533/53230/52937/636/233/8

دور مچ20/52019/51918/51817/51716/51615/515
اندازه های شلوار

* برآمدگی باسن3231/53130/53029/52928/52827/52726/5
درز پهلو )بلندی از کمر تا زمین(108107/5107106/5106105/5105104/5104103102101
پهنای زانو3433/232/431/630/83029/428/427/62726/425/8

دور قوزک پا نزدیک پاشنۀ پا24/52423/52322/52221/52120/52019/519
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اندازه های عرضی )افقی( و طولی )عمودی( بدن
1ـ دور سینه: در این روش، اندازۀ دور سینه، مشخص کننده اندازۀ اندام در باالتنه است.

 متر را دور برجسته ترین قسمت سینه به طریقی قرار می دهیم که حالت کشیدگی یا افتادگی نداشته باشد.   
 اندازه دور سینه از مقادیر ویژه اشخاص است )شمارۀ 1(.

2ـ دور کمر: متر را دور نوار بسته شدۀ کمر گردانده، مقدار آن را مشخص می کنیم )شماره 2(.
باسن  عرضی  می گیریم. خط  اندازه  را  لگن  استخوان  ناحیۀ  در  بدن  قسمت  باسن: حجیم ترین  دور  ٣ـ 
طبق جدول استاندارد، بین 21 تا 23/75 سانتی متر است )در اندام ایرانی این عدد از 19 سانتی متر شروع 
می شود( مقدار دور باسن، براساس استاندارد جدول، حدود 5 سانتی متر بیشتر از دور سینۀ فرد مورد نظر 

است )شمارۀ 3(.
4ـ کارور پشت: فاصلۀ بین اتصال دست ها به بدن »اندازۀ مابین دو خط حلقۀ آستین« در پشت است که 

حدود 15 سانتی متر از اولین مهرۀ برجستۀ گردن در مرکز پشت، فاصله دارد )شمارۀ 4(.
٥  ـ کارور جلو: خط عرضی کارور جلو، حدود 7 سانتی متر پایین تر از گودی جلوی گردن است که اندازۀ بین 

دو خط حلقۀ آستین در جلو است )شماره 5(.
6 ـ پهنای شانه: پهنای شانه، مقدار عرض سرشانه است. آن را از گودی تا استخوان سر شانه اندازه بگیرید 

) شماره 6(.
__1 تمام دور گردن 

5 7ـ پهنای گردن: دور گردن را اندازه می گیریم. پهنا روی الگو محاسبه می شود که 
است ) شماره 7(.

8  ـ پهنای ساسون:
 این مقدار، تعیین کنندۀ عرض ساسون سرشانۀ جلو است که از »اندازه های ثابت« جدول استاندارد به شمار 

می آید.
 اندازۀ پهنای ساسون را مستقیماً از جدول استخراج کنید.

9ـ دور حلقۀ آستین ) هالل کامل(: اندازۀ دورتادور حلقۀ آستین باالتنه است. این مقدار را پس از رسم 
الگوی باالتنۀ فرد مورد نظر می توانید با اندازه گیری هالل حلقۀ آستین الگوی جلو و پشت، جمعاً به دست 

آورید. بنابراین نیازی به اندازه گیری روی بدن نیست و مستقیماً از روی الگو محاسبه می شود.
جدول استاندارد، مقدار ثابت حلقۀ آستین الگوی پایه در هر اندازۀ استاندارد را نشان می دهد ) شماره 9(.

اندازه های طولی بدن
10ـ قد باالتنه پشت: از اولین مهرۀ برجستۀ گردن در مرکز پشت تا خط کمر را اندازه گیری کنید.

 مقدار باالتنۀ پشت در هر اندازه 0/5 سانتی متر اضافه شده است )شماره 10(.
11ـ بلندی باالتنۀ جلو: ابتدای متر را از وسط سرشانۀ جلو و از روی سینه بگذرانید، تا خط گودی کمر 

بگیرید )شماره 11(. اندازه 
__1 هالل پشت گردن تا خط عرضی زیر بغل محاسبه می شود که 

2
12ـ بلندی کف حلقۀ آستین: از محل 

در جدول استاندارد مشخص شده است )شماره 12(.
 هالل پشت گردن تا خط عرضی زیر بغل محاسبه می شود که در جدول استاندارد مشخص شده است 

.)12 )شماره 
1٣ـ بلندی از کمر تا باسن: فاصلۀ گودی کمر تا خط عرضی باسن است )شماره 13(.
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14ـ بلندی از کمر تا زانو: اندازۀ آن از گودی کمر تا برجستگی زانوست. در رسم شلوار کاربرد دارد.
1٥ـ قد دامن: از کمر تا اندازۀ دلخواه را در نظر بگیرید.

16ـ قد آستین: دست را به حالت خمیده نگه دارید و از انتهای سرشانه تا مچ اندازه بگیرید )شماره 15(.
17ـ دور بازو: دور عضلۀ بازو را در محل اتصال دست به تنه و در پهن ترین قسمت آن اندازه بگیرید.

18ـ دور مچ: دور مچ را به حالت آزاد بگیرید.
19ـ برآمدگی باسن: از گودی کمر در خط پهلو تا سطح صاف صندلی در حالت نشسته را اندازه بگیرید.

 این اندازه در رسم الگوی شلوار به کار می رود و اندازۀ آن در جدول استاندارد است )جدول 1(. 
20ـ پهنای زانو: اندازۀ آن در جدول استاندارد برابر با  عرض زانوی خم شده است )تصویر 33(.
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تصویر ٣٣ـ اندازه های عرضی )افقی( و طولی )عمودی( بدن
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 مهارت الگوکشی اساس دامن از طریق استفاده از اندازه های شخصی و سایزبندی و آشنایی با انواع تجهیزات 
الزم برای الگوکشی دامن و به کار گرفتن آن براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

واحد یادگیری ٢: ترسیم الگو

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

ویژگی های اندام های استاندارد و غیراستاندارد زنان
1 تقسیم بندی تناسبات طولی و عرضی اندام در اندازه های مختلف 

2 نکات و اصول ترسیم الگوهای اساس دامن 

نگرش
1 توجه به اصالت سّنت ها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی

2 کمک به اقتصاد خانواده
٣ دقت در کار و کنترل کیفیت

4 رعایت اخالق حرفه ای 
٥ صبوری و عالقه مندی هنگام کار

6 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو و چسب  

ایمنی و بهداشت
1 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش(
2 رعایت استاندارد تجهیزات کارگاه خیاطی

٣ رعایت صحیح نشستن در هنگام ترسیم الگو
4 رعایت اصول ارگونومی هنگام الگوکشی و استفاده از میز مناسب برای ترسیم الگو

٥ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سنجاق و قیچی )بعد از هر بار استفاده، آن را بسته و به آرامی روی 
میز یا در جعبۀ وسایل خیاطی قرار دهید(.

توجهات زیست محیطی
1 مدیریت صحیح استفاده از تجهیزات، مواد و ابزار

2 مدیریت پسماند )جمع آوری کاغذ الگوهای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخۀ بازیافت(
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مشخصات و عالئم قراردادی  در ترسیم الگو

آیا می دانید برای ترسیم الگوی دامن چه قسمت هایی از اندام را باید اندازه گیری کرد؟ فعالیت 1

برای اندازه گیری دقیق با کمک هنرآموز یک نوار باریک به دور کمر ببندید و روی سطح صاف بایستید و 
اندازه گیری کنید. ترجیحاً روبه روی آینه اندازه گیری کنید.

فعالیت 2

یک نوار نخی باریک را روی فرورفتگی کمر ببندید. ابتدا نوار را محکم کنید تا دقیقاً در محل فرورفتگی کمر 
قرار گیرد، سپس گره را محکم کنید. با دو دست نوار را در پهلوی کمر بغلتانید تا کاماًل در گودی کمر قرار 

گیرد. 

فعالیت ٣

خط راستا: این خط موازی با خطوط مرکزی الگو رسم می شود )در 
هنگام برش باید موازی با کناره پارچه قرار گیرد(.

عالمت موازنه: نقاطی که بعد از برش تکه های الگو و پارچه باید کنار 
هم قرار گیرند.

عالمت دو الی بسته: این شکل پنس را نشان می دهد که الگو روی 
دوالی بسته پارچه قرار می گیرد.

عالمت پنس: این شکل پنس را نشان می دهد.

هدف توانمندسازی2: آشنایی با الگوکشی اساس دامن
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عالمت حذف پنس: این شکل حذف پنس را نشان می دهد.

عالمت بستن پنس: این شکل بستن پنس را نشان می دهد.

عالمت دکمه: محل دوخت دکمه را نشان می دهد.

عالمت جادکمه: محل دوخت جادکمه را نشان می دهد.

محل عالمت چین: محل چین را مشخص می کند. فاصلۀ بین دو 
الگوست. روی  ضربدر، 

کردن خطوط  قیچی  فلش ها جهت  )قیچی کردن(:  برش  عالمت 
را نشان می دهد. الگو 

آن  و فلش  نشان می دهد  را  پیلی  این شکل عالمت  عالمت پیلی: 
می کند. مشخص  را  پیلی  )تای(  جهت 

یا عمودی  افقی  به صورت  که  الگوست  اصلی  از خطوط  خط ممتد: 
رسم می شود؛ مانند خط لبۀ دامن، حلقۀ گردن، آستین، سرشانه و... .

خط کوتاه و بلند: برای ترسیم خطوط مرکزی الگوست؛ مانند خط 
مرکزی جلو و پشت.
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عالمت → به جای کلمۀ »تا« بین اعداد الگو آمده است. 3 → 2 یا 3 تا 2 
رنگ صورتی: سجاف را نشان می دهد.

رنگ سبز: اوازمان را نشان می دهد.
رنگ قرمز: خطوط جدید را نشان می دهد.

رنگ خاکستری: قسمت هایی از الگو را که دور ریخته می شود، نشان می دهد.

روش ترسیم الگوی انواع دامن

خط چین: خطوط غیراصلی الگوست که به صورت افقی یا عمودی 
رسم می شود؛ مانند خط راهنمای کمر، باسن و سینه.

عالمت گونیا: این شکل نشان دهندۀ خطوط گونیاست.
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الگوی اساس دامن )دامن اولیه(

اندازه های الزم برای ترسیم الگوی اساس دامن 
1 دور کمر

2 دور باسن
٣ بلندی باسن     

4 قد دامن

تصویر ٣4ـ جلو و پشت دامن اساس )اولیه(
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مرحلۀ اول:
از سمت چپ کاغذ الگو، دو خط عمود بر هم رسم کنید. ابتدای خط را نقطۀ 1 بنامید.

 از نقطۀ 1 به اندازۀ بلندی باسن به سمت پایین بیاید. نقطۀ 2 به دست می آید.
 از نقطۀ 1 به اندازۀ قد دامن به سمت پایین بیاید. نقطۀ 3 به دست می آید.

 نقاط 1و 2 و 3 را به سمت راست گونیا کنید.
 خطوط گونیا شده از نقاط 1 و 2 و 3 به ترتیب خط راهنمای کمر، باسن و لبۀ دامن است. خط 1 تا 3 خط 

مرکزی پشت است. 

تصویر ٣٥ـ اندازه های الزم برای ترسیم الگوی اساس دامن
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مرحلۀ دوم:
 از نقطۀ ۲ به اندازۀ ۱/۲ دور باسن به اضافۀ »۰/۵ تا ۱/۵ سانتی متر« به سمت راست عالمت بزنید. نقطۀ 

۴ به دست می آید.
 نقطۀ ۴ را به سمت باال و پایین، گونیا کنید. در خط کمر، نقطۀ ۵ و در خط لبۀ دامن، نقطۀ ۶ به دست 

می آید. خط ۶، ۴ و ۵ خط مرکزی جلو است. 
 از نقطۀ ۲ روی خط باسن به اندازۀ ۱/۲ خط ۲ تا ۴ به اضافۀ »۰/۵ تا ۱/۵ سانتی متر« به سمت راست 

عالمت بزنید. نقطۀ ۷ به دست می آید.
 قابل ذکر است اندازۀ »۰/۵ تا ۱/۵ سانتی متر« مطابق با آزادی دامن در خط ۲ تا ۴ منظور می شود. نقطۀ 

۷ را به سمت پایین گونیا کنید و نقطۀ ۸ را عالمت بزنید. 

مرحلۀ سوم:
الگوی پشت

 از نقطۀ ۱ روی خط کمر به اندازۀ ۱/۴ دور کمر به اضافۀ »۴/۲۵ سانتی متر« به سمت راست عالمت بزنید. 
نقطۀ ۹ به دست می آید.

 از نقطۀ ۹ به اندازۀ »۱/۲۵ سانتی متر« به سمت باال عالمت بزنید. نقطۀ ۱۰ به دست می آید )تصویر3۶(.

تصویر 36ـ ترسیم الگوی پشت دامن
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نقطۀ ۱ را با خط کش به نقطۀ ۱۰ وصل کنید. به وسیلۀ خط کش منحنی، نقطۀ ۱۰ را به نقطۀ ۷ وصل کنید.
الگوی جلو 

 از نقطۀ ۵ روی خط کمر به اندازۀ ۱/۴ دور کمر به اضافۀ »۲/۲۵ سانتی متر« به سمت چپ عالمت بزنید، 
نقطۀ ۱۱ به دست می آید.

 از نقطۀ ۱۱ به اندازۀ »۱/۲۵ سانتی متر« به سمت باال عالمت بزنید. نقطۀ ۱۲ به دست می آید. نقطۀ ۱۲ را 
با خط کش به نقطۀ ۱۵ وصل کنید. 

 به وسیلۀ خط کش منحنی، نقطۀ ۱۲ را به نقطۀ ۷ وصل کنید.

مرحلۀ چهارم:
رسم پنس پشت

 اندازۀ خط بین دو نقطۀ ۱ تا ۱۰ را به 3 قسمت تقسیم کنید. نقاط ۱3 و ۱۴ به دست می آید. از نقطۀ 
۱3به طول »۱۴ سانتی متر« به سمت پایین گونیا کنید، نقطۀ ۱۵ به دست می آید. از نقطۀ ۱۴ به طول »۱۲ 

سانتی متر« به سمت پایین گونیا کنید، نقطۀ ۱۶ به دست می آید.
از دو طرف نقطۀ ۱3 »۱ سانتی متر« عالمت بزنید، نقاط ۱۷ و ′۱۷ به دست می آید. این نقاط را با خط کش به 
نقطۀ ۱۵ وصل کنید. از دو طرف نقطۀ ۱۴ نیز »۱ سانتی متر« عالمت بزنید و نقاط ۱۸ و ′۱۸ به دست می آید. 

این نقاط را با خط کش به نقطۀ ۱۶ وصل کنید )تصویر 3۷(.

رسم پنس جلو
 اندازۀخط بین نقاط ۵ تا ۱۲ را تقسیم بر 3 کنید، نقطۀ ۱۹ به دست می آید. از نقطۀ ۱۹ به طول »۱۰ 
سانتی متر« به سمت پایین گونیا کنید، نقطۀ ۲۰ به دست می آید. از نقطۀ ۱۹ »۱ سانتی متر« عالمت بزنید، 

نقاط ۲۱ و ′۲۱ به دست می آید. این نقاط را با خط کش به نقطۀ ۲۰ وصل کنید )تصویر 3۸(.

تصویر 37ـ رسم پنس پشت دامن
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مرحلۀ پنجم:
 بعد از رسم الگو، خطوط راستا را موازی با خط مرکزی جلو و پشت رسم کنید.

 نقاط موازنه را در چند نقطۀ روی خط پهلوی دامن عالمت بزنید.
 الگوی جلو و پشت را از خط پهلو، مطابق عالیم برش، قیچی کنید )تصویر 39(.

تصویر ٣8ـ رسم پنس جلوی دامن
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دامن ساده

تصویر ٣9ـ مرحلۀ پنجم از دوخت دامن

الگوی دامن ساده
مرحلۀ اول:

 از الگوی اساس دامن استفاده کنید. جلو و پشت دامن را از هم جدا کنید. پنس های جلو و پشت را خالی 
کنید. 

مرحلۀ دوم:
 مکان زیپ نسبت به مدل می تواند در پهلو، پشت یا جلوی دامن باشد. 

 از نقطۀ 1 روی خط مرکزی پشت به اندازۀ طول زیپ عالمت بزنید تا نقطۀ 22 به دست آید.
 از نقاط 1 و 22 »2/5 سانتی متر« به سمت چپ عالمت بزنید.

 نقاط 23 و 24 را به هم وصل کنید )تصویر 40(.
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مرحلۀ سوم:
الگوی کمر دامن

کمر دامن نواری است که به خط کمر دوخته می شود و باعث نگه داشتن دامن روی بدن و تمیزی درز کمر می شود . 
 برای رسم الگو، خطی به اندازۀ دور کمر به اضافۀ »4 تا 6 سانتی متر« روی همگرد رسم کنید. نقاط 1 و 

2 به دست می آید.
از نقاط 1 و 2 پهنای کمر به اندازۀ »6 تا 7 سانتی متر« پایین بیاید، نقاط 3 و 4 به دست می آید.

 نقاط 3 و 4 را با خط کش به هم وصل کنید و خط راستا را رسم کنید )تصویر41(. 

تصویر 40ـ مراحل ترسیم الگوی دامن ساده

تصویر 41ـ الگوی کمر دامن

روی همگرد  +    دور کمر
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الگوی دامن فون       

با توجه به الگوی دامن اساس، اندازه شخصی خود را ترسیم کنید. فعالیت 4

الگوی جلو
 از نقطۀ ′۸ »۲ تا ۷ سانتی متر« به سمت بیرون عالمت بزنید تا نقطۀ ۲۲ به دست  آید.

 نقاط ۲۲ و ′۷ را با خط کش به هم وصل کنید.
 خط بین دو نقطۀ ′۷ تا خط ′۸ را اندازه بگیرید و اندازۀ به دست آمدۀ لبۀ دامن را اصالح کنید )تصویر ۴۲(. 
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الگوی پشت
 در الگوی پشت نیز مانند الگوی جلو، از نقطۀ 8 »2 تا 7 سانتی متر« به سمت بیرون عالمت بزنید تا نقطۀ 

23 به دست آید.
 نقاط 23 و 7 را با خط کش به هم وصل کنید.

 برای اصالح لبۀ دامن مانند الگوی جلو عمل کنید )تصویر42(.

تصویر 42ـ الگوی پشت دامن فون
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الگوی دامن دورچین )چین دار(

به نظر شما چرا افتادگی در خط پهلو در صورت  اوازمان دادن به وجود می آید؟
چه راه حلی برای رفع این مشکل پیشنهاد می کنید؟

فعالیت ٥

تصویر 4٣ـ دامن چین دار

مرحلۀ اول:
الگوی اولیه یا اساس دامن را به الگوی دامن فون تبدیل کنید. پنس های جلو و پشت را حذف کنید.

الگوی جلو 
 روی خط باسن، فاصلۀ نقاط 4 تا ′7 را تقسیم بر 2 کنید تا نقطۀ 24 به دست آید.
 از نقطۀ 24 خطی موازی با خط مرکزی جلو به طرف کمر و لبۀ دامن عمود کنید.
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تصویر 44ـ الگوی جلوی دامن چین دار

الگوی پشت 
روی خط باسن، فاصلۀ نقاط 2 تا 7 را تقسیم بر 2 کنید تا نقطۀ 25 به دست آید.

از نقطۀ 25 خطی موازی با خط مرکزی پشت به طرف کمر و لبۀ دامن عمود کنید. قطعات الگو را مطابق 
نام گذاری کنید.  شکل 

مرحلۀ دوم:
الگوی جلو

 خط رسم شده را از لبۀ دامن تا کمر قیچی کنید. روی کاغذ خط افقی به عنوان خط راهنما رسم کنید.
 قطعۀ )الف( را در خط باسن مماس با خط راهنما قرار دهید و به اندازۀ دلخواه )در این الگو 10 سانتی متر« 
از نقطۀ 24 روی خط راهنما عالمت بزنید تا نقطۀ ′24 به دست آید. سپس قطعۀ )ب( را در خط باسن »نقطۀ 

′24« روی خط راهنما قرار دهید )تصویر 44(.
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الگوی پشت
 خط رسم شده را از لبۀ دامن تا کمر قیچی کنید.

در الگوی پشت مطابق جلو عمل کنید.
 در دامن چین دار نیاز به انحنای خط پهلو در جلو و پشت نیست؛ به همین دلیل خط کش را در امتداد خط 
پهلو )نقطۀ 7 و ′7( قرار دهید و در خط پهلو را به سمت باال ادامه دهید تا انحنای خط پهلو صاف شود. سپس 

خط کمر را اصالح کنید. در صورتی که کمر دامن کش دوزی شود، سجاف و زیپ الزم ندارد )تصویر 45(.

تصویر 4٥ـ الگوی پشت دامن چین دار
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دامن کلوش

این دامن براساس شکل دایره رسم می شود و اندازه های متفاوتی دارد که با توجه به میزان گشادی آن، به 
چند مدل شامل دامن یک کلوش، دامن دو کلوش، دامن چهار کلوش تقسیم می شود. این مدل دامن، شخص 

را چاق تر نشان می دهد.

الگوی دامن یک کلوش
اندازه های مورد نیاز: دور کمر 66 و قد دامن 72 سانتی متر

 دو خط عمود بر هم رسم کنید. نقطۀ به دست آمده را 1 بنامید ) تصویر 47(.

تصویر 46ـ انواع دامن کلوش
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از نقطۀ 1 به اندازۀ دور کمر تقسیم بر 1/5 منهای 2 سانتی متر پایین بیاید تا نقطۀ 2 به دست آید. 
 از نقطۀ 1 کمان کمر را به اندازۀ خط 1 تا 2 رسم کنید و نقطۀ 3 را عالمت بزنید.

 کمان 2 تا 3، اندازۀ دور کمر است. از نقطۀ 2 قد دامن را به سمت پایین عالمت بزنید تا نقطۀ 4 به دست 
آید که قد دامن است.

 از نقطۀ 1، کمان لبۀ دامن را به اندازۀ خط 1 تا 4 رسم کنید و نقطۀ 5 را عالمت بزنید. نیمساز زاویۀ 1 را 
رسم کنید. خط به دست آمده، خط مرکزی جلو است.

الگوی دامن دو کلوش
 مطابق دامن یک کلوش، دو خط عمود بر هم رسم کنید و نقطۀ به دست آمده را 1 بنامید. از نقطۀ 1 به 
اندازۀ دور کمر تقسیم بر 3 منهای »1 سانتی متر« پایین بیایید تا نقطۀ 2 به دست آید. مطابق دامن یک 

کلوش، کمان کمر را رسم کنید.
 کمان 2 تا 3، برابر با 1/2 دور کمر است. 

 قد دامن را از نقطۀ 2 به سمت پایین عالمت بزنید تا نقطۀ 4 به دست آید.

تصویر 47ـ الگوی دامن یک کلوش
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 کمان لبۀ دامن را از نقطۀ 1 به اندازۀ خط )1 تا 4( رسم کنید تا نقطۀ 5 به دست آید.
 نیمساز زاویه را رسم کنید تا خط پهلو به دست آید. خط 4 و 2، 5 و 3 خطوط مرکزی جلو و پشت است. 

خط لبۀ دامن را اصالح کنید ) تصویر 48(.

الگوی دامن چهارکلوش 
 دو خط عمود بر هم رسم کنید و نقطۀ به دست آمده را نقطۀ 1 بنامید.

 از نقطۀ 1 به اندازۀ دور کمر تقسیم بر 6 منهای »0/5 سانتی متر« پایین بیاید تا نقطۀ 2 به دست آید.
 کمان کمر را رسم کنید. کمان نقطۀ 2 تا 3، برابر با 1/4 دور کمر است.

 قد دامن را از نقطۀ 2 به طرف پایین عالمت بزنید تا نقطۀ 4 به دست آید.
 از نقطۀ 1 کمان لبۀ دامن به اندازۀ خط 1تا 4 رسم کنید و نقطۀ 5 را عالمت بزنید. نیمساز زاویۀ 1 را رسم 

کنید. خط لبۀ دامن را اصالح کنید ) تصویر 49(.

تصویر 48ـ الگوی دامن دو کلوش
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تصویر 49ـ الگوی دامن چهار کلوش

ـ الگوی اساس دامن یک کلوش، دو کلوش و چهار کلوش را رسم کنید و آنها را با هم مقایسه کنید.
ـ میزان گشادی هرکدام از کلوش ها از کدام قسمت اندام شروع می شود؟ )فاصله بین کمر و لبه دامن(

ـ الگوی دامن چین دار را ترسیم کنید.

فعالیت 6
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آموزش  استانداردهای  براساس  شلوارها  الگوکشی  در  آن  به کارگرفتن  و  شلوار  اساس  الگوسازی  مهارت   
کشور فّنی و حرفه ای  سازمان 

واحد یادگیری 3: الگوی شلوار

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

الگوکشی پایۀ اولیۀ شلوار 
1 نکات و اصول در ترسیم الگوهای شلوار

2 چگونگی برطرف کردن عیوب احتمالی در الگوی اساس شلوار
٣ اندازه گیری الزم در الگوی شلوار

الگوی شلوار 
1 الگوکشی اساس شلوار و شلوار اصلی

نگرش
1 توجه به اصالت سّنت ها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی

2 رعایت اخالق حرفه ای
٣ کمک به اقتصاد خانواده

4 دقت در کار و کنترل کیفیت
٥ صبوری و عالقه مندی هنگام کار

6 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو و چسب
7 صرفه جویی در مصرف انرژی و زمان

ایمنی و بهداشت
1 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش(
2 رعایت استاندارد تجهیزات کارگاه خیاطی

٣ رعایت صحیح نشستن در هنگام ترسیم الگو
4 رعایت اصول ارگونومی هنگام الگوکشی و استفاده از میز مناسب برای ترسیم الگو

٥ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سوزن و قیچی )بعد از هر بار استفاده، آن را بسته و به آرامی روی 
میز یا در جعبۀ وسایل خیاطی قرار دهید(.

توجهات زیست محیطی
1 مدیریت صحیح استفاده از تجهیزات، مواد و ابزار

2 مدیریت پسماند )جمع آوری کاغذ الگوهای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخۀ بازیافت(
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دسته بندی انواع شلوار براساس مدل و قد

تصویر ٥0  ـ انواع شلوار براساس مدل و قد

شلوار خیلی کوتاه

شلوار پسرانه

شلوار جامائیکا )وسط ران(

شلوار برمودا )باالی زانو(

شلوار روی زانو

شلوار گلف )زیر زانو(

شلوار وسط ساق

شلوار باالتر از مچ

شلوار تا مچ

شلوار تا روی پا

با توجه به تصویر باال، انواع شلوار را به چند دسته می توان تقسیم کرد؟ فعالیت 1
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روش ترسیم الگوی شلوار

هدف توانمندسازی ٣: هنرجو بتواند اندازه های اندامی مورد نیاز برای رسم الگوی شلوار را نام 
ببرد و اجرا کند.

اندازه های الزم برای رسم الگوی شلوار
دور کمر، دور باسن، بلندی باسن، بلندی نشیمنگاه، قد تا زانو، 

پهنای لبۀ شلوار، دور زانو

مرحلۀ اول:
الگوی جلو

 یک خط عمودی به طول قد شلوار رسم کنید و نقاط 1 و 
2 را عالمت بزنید.

 از نقطۀ 1 بلندی باسن را پایین بیایید تا نقطۀ 3 به دست 
آید.

 از نقطۀ 1 بلندی نشیمنگاه )فاق( را پایین بیایید تا نقطۀ 4 
به دست آید.

 فاصلۀ 1 تا 5 برابر با قد از کمر تا زانوست. نقاط به دست آمده 
را از دو طرف گونیا کنید و به ترتیب خط کمر، خط باسن، خط 
نشیمنگاه، خط زانو و لبۀ شلوار را به دست آورید. خط 1 تا 2 

خط اتوی شلوار است.
 از نقطۀ 4 به اندازۀ 1/12 )یک دوازدهم( دور باسن به اضافۀ 
»1/5 سانتی متر« به سمت چپ عالمت بزنید. نقطۀ 6 به دست 
می آید. نقطۀ 6 را به طرف باال گونیا کنید تا نقطۀ 7 در خط 

باسن و 8 در خط کمر به دست آید )تصویر51(.

تصویر ٥1 ـ الگوی جلو شلوار
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مرحلۀ دوم
 روی خط نشیمنگاه از نقطۀ 6 به اندازۀ 1/20 دور باسن به سمت چپ عالمت بزنید تا نقطۀ 9 به دست آید. 

از نقطۀ 6، نیمساز جلو را با توجه به اندازه های زیر عالمت بزنید.
دور باسن 85 تا 97 = 2/5 سانتی متر
دور باسن 98 تا 117 = 3 سانتی متر

دور باسن 118 تا 137 = 3/5 سانتی متر 
 نقطۀ 9 را به نقطۀ 7 با توجه به اندازۀ نیمساز وصل کنید. از نقطۀ 
8 به اندازۀ 1 سانتی متر به سمت داخل الگو عالمت بزنید تا نقطۀ 

10 به دست آید. نقطۀ 10 را به نقطۀ 7 وصل کنید.
 فاصلۀ نقطۀ 10 تا 11 برابر با 1 سانتی متر است. 

سانتی متر  اضافه 2/25  به  کمر  دور   1/4 اندازۀ  به   11 نقطۀ  از   
عالمت بزنید تا نقطۀ 12 به دست آید. نقطۀ 11 را به نقطۀ 12 وصل 

کنید )خط کمر جلو(.
 روی خط باسن از نقطۀ 7 به اندازۀ 1/4 دور باسن به اضافۀ 0/5 

سانتی متر عالمت بزنید تا نقطۀ 13 به دست آید. 
 نقطۀ 12 را با خط کش منحنی به نقطۀ 13 وصل کنید.

رسم پنس
 روی خط کمر در دو طرف خط اتو پنس را به عرض 2 سانتی متر 

و طول 10 سانتی متر رسم کنید.
با خط کش  را   12 و   11 نقطۀ  دو  بین  و خط  ببندید  را  پنس   

)تصویر52(. کنید  رسم  منحنی 

تصویر ٥2  ـ مرحلۀ دوم الگوی شلوار
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مرحلۀ سوم
 از دو طرف نقطۀ 2 به اندازۀ 1/4 پهنای لبۀ شلوار منهای 0/5 سانتی متر عالمت بزنید تا نقاط 14 و 15 

به دست آید.
 روی خط زانو، از دو طرف نقطۀ 5 به اندازۀ فاصلۀ نقاط 2 تا 14 به اضافۀ 1 سانتی متر عالمت بزنید تا نقاط 

16 و 17 به دست آید.
 نقطۀ 13 را 2 تا 3 سانتی متر ابتدا صاف و سپس با انحنای 
مالیم حدود 0/5 تا 0/7 سانتی متر به سمت داخل به نقطۀ 16 
وصل کنید و از نقطۀ 16 با خط کش به نقطۀ 14 وصل نمایید.
 در سمت دیگر، ابتدا نقاط 9، 17، 15 را با خط کش به هم 
وصل کنید. سپس در خط 9 تا 17، 0/75 سانتی متر داخل الگو 

بروید و منحنی داخل پا را از نقطۀ 9 به 17 رسم کنید.
سجاف زیپ

 از نقطۀ 11، به اندازۀ 18 سانتی متر پایین بیایید و عالمت 
بزنید تا نقطۀ  11َ به دست آید.

 از نقطۀ 11 وَ 11 به اندازۀ 8 سانتی متر از الگو بیرون بروید و 
نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید )تصویر53(.

تصویر ٥٣  ـ الگوی سجاف زیپ
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مرحلۀ چهارم:
الگوی پشت

الگوی پشت با استفاده از الگوی جلو رسم می شود.
 از نقطۀ 6 به اندازۀ 1/4 فاصلۀ نقطۀ 4 تا 6 را عالمت بزنید تا نقطۀ 18 به دست آید. 

 نقطۀ 18 را به طرف باال گونیا کنید تا نقاط 19 و 20 به دست آید. نقطۀ 21 نیز در 1/2 خط  18 تا 20 
به دست می آید.

 از نقطۀ 9 به اندازۀ فاصلۀ نقطۀ 6 تا 9 عالمت بزنید تا نقطۀ 
22 به دست آید.

 از نقطۀ 18 نیمساز پشت را با توجه به اندازه های زیر عالمت بزنید.
دور باسن 85 تا 97 = 3/5 سانتی متر
دور باسن 97 تا 117 = 4 سانتی متر

دور باسن 118 تا 137 = 4/5 سانتی متر
از نقطۀ 22، 0/5 سانتی متر پایین بیایید تا نقطۀ 23 به دست آید. 

نقطۀ 23 را به توجه به اندازۀ نیمساز به نقطۀ 21 وصل کنید.
فاصلۀ20 تا 24 برابر با 2 سانتی متر است. نقطۀ 21 را به نقطۀ 

24 وصل کنید. 
از نقطۀ 24 به اندازۀ 1/4 دور کمر به اضافه 4/25 سانتی متر 

عالمت بزنید تا نقطۀ 25 به دست آید.
روی خط باسن از نقطۀ 19 به اندازۀ یک چهارم دور باسن به 
اضافۀ 1 سانتی متر عالمت بزنید تا نقطۀ 26 به دست آید. نقطۀ 

25 را به نقطۀ 26 با خط کش منحنی وصل کنید.

مرحلۀ پنجم
در خط لبۀ شلوار فاصلۀ نقاط 14 تا 27 برابر با 1 سانتی متر است.

 فاصلۀ نقاط 15 تا 28 نیز 1 سانتی متر است.
 در خط زانو از نقاط 16 و 17 هر کدام 1 سانتی متر به سمت 

بیرون عالمت بزنید تا نقاط 29 و 30 به دست آید. 
 نقطۀ 26 را با انحنای مالیم به 29 وصل کنید و نقطۀ 29 

را به 27 وصل کنید.
 در سمت دیگر، نقاط 23، 30 و 28 را با خط کش به هم 

کنید.  وصل 
از 1/2 خط 23 تا 30، 1/5 سانتی متر داخل الگو عالمت بزنید 

و منحنی داخل پا را رسم کنید.
از نقطۀ 2 به اندازۀ 0/5 سانتی متر پایین بیایید و عالمت بزنید 

تا نقطۀ 31 به دست آید. 
 نقاط 27، 31 و 28 را به هم وصل کنید )تصویر54(.

تصویر ٥4  ـ مرحلۀ پنجم الگوی شلوار
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رسم پنس
 اندازۀ خط 24 تا 25 را تقسیم بر 3 کنید تا نقاط 32 و 33 به دست آید. 

 از نقطۀ 32 به اندازۀ 14 سانتی متر و از نقطۀ 33 به اندازۀ 12 سانتی متر به سمت پایین گونیا کنید تا نقاط 
34 و 35 به دست آید. 

 در دو طرف نقاط 32 و 33 پهنای پنس ها را به اندازۀ 1 سانتی متر عالمت بزنید و به نقاط 34 و 35 وصل کنید. 

مرحلۀ ششم
 مطابق شکل از خط باسن تا برآمدگی باسن خطی رسم کنید.

 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 شدۀ الگو به اندازۀ 4 سانتی متر اوازمان دهید. منحنی فاق و خط پهلو را اصالح کنید.
 خط اتو را به طرف باال ادامه دهید )تصویر 55(. 

تصویر ٥٥  ـ مرحلۀ ششم ترسیم الگوی شلوار
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الگوی اساس شلوار را رسم کنید.  فعالیت 2
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الگوسازی اساس باالتنه
1 اندازه گیری الگوی باالتنه 

2 عیب یابی در الگوهای اساس باالتنه و برطرف کردن آنها 

واحد یادگیری 4: الگوسازی باالتنه

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

نگرش
1 توجه به اصالت سّنت ها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی

2 رعایت اخالق حرفه ای
٣ کمک به اقتصاد خانواده

4 دقت در کار و کنترل کیفیت
٥ صبوری و عالقه مندی هنگام کار

6 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو و چسب
7 صرفه جویی در مصرف انرژی و زمان

ایمنی و بهداشت
1 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش(
2 رعایت استاندارد تجهیزات کارگاه خیاطی

٣ رعایت صحیح نشستن در هنگام ترسیم الگو
4 رعایت اصول ارگونومی هنگام الگوکشی و استفاده از میز مناسب برای ترسیم الگو

٥ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سنجاق و قیچی )بعد از هر بار استفاده، آن را بسته و به آرامی روی 
میز یا در جعبۀ وسایل خیاطی قرار دهید(.

توجهات زیست محیطی
1 مدیریت صحیح استفاده از تجهیزات، مواد و ابزار

2 مدیریت پسماند )جمع آوری کاغذ الگوهای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخۀ بازیافت(

مهارت الگوسازی اساس باالتنه از طریق اندازه گیری الگوی باالتنه براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی 
و حرفه ای کشور
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روش ترسیم الگوی اولیۀ باالتنه

هدف توانمندسازی4: ابزارهای مورد نیاز برای الگوسازی را نام ببرد.

با ابزارهای الزم برای ساخت الگو چقدر آشنا هستید؟  فعالیت 1

اندازه های مورد نیاز برای ساخت الگوی اولیۀ باالتنه )برای مثال اندازۀ 38(:
سانتی متر    12/5 6 پهنای شانه  سانتی متر   88 1 دور سینه 
سانتی متر    34/5 7 کارور پشت  سانتی متر   39 2 قد باالتنۀ جلو 
سانتی متر    7 8 پهنای ساسون  سانتی متر   21 ٣ قد از کمر تا باسن 
سانتی متر    32/5 9 کارور جلو  سانتی متر   21 4 گودی حلقۀ آستین 

سانتی متر    7/5 ٥ پهنای گردن 
 بلندی الگوی باالتنه را تا خط عرضی باسن رسم می کنیم.

 ابتدا نقطه ای مانند الف را در سمت چپ و باالی کاغذ الگو انتخاب می کنیم، سپس دو خط عمود بر هم 
در این نقطه رسم می نماییم )شکل3(.

 از نقطۀ الف اندازۀ خط )الف، ب( را برابر محاسبۀ زیر رسم می کنیم:
بلندی از کمر تا باسن + قد باالتنۀ جلو + 1/5 اندازۀ خط )الف، ب( 

_  1 دور سینه به اضافۀ 5 سانتی متر و به طور عمود بر خط )الف، ب( رسم می کنیم:
 خط )ب، ج( را برابر   2

( = )ب، ج( 1  _
5 + )دور سینه ×   2

 از نقطۀ )ج( خط عمود دیگری مساوی اندازۀ خط )الف، ب( تا نقطۀ )د( رسم می کنیم. توجه کنید که از 
38 به بعد به ازای هر سایز باالتر 0/2 سانتی متر به اندازۀ خط )ج، د( می افزاییم که در نتیجۀ این عمل، نقطۀ 

)د( باالتر و به دنبال این حرکت، خط جلوی گردن، باالتر از خط گردن پشت قرار می گیرد.
 خط گردن جلو را از نقطۀ )د( تا وسط عرض کادر، و به طور عمود بر خط )ج، د(، رسم می نماییم.

 خط گردن پشت، خط کوتاه دیگری است که از نقطۀ )الف( و به طور عمود بر خط )الف، ب( تا وسط عرض 
کادر رسم شده است.

 خط عرضی )ب، ج( را خط باسن می نامیم.
)C.F(  را خط مرکزی جلو می نامیم )خط )د، ج 

)C.B( را خط مرکزی پشت می نامیم )خط )الف، ب
 برای به دست آوردن خط سینه )خط کف حلقۀ آستین( در باالتنه، از نقطۀ )الف( روی خط )الف، ب( اندازۀ 

گودی حلقۀ آستین را به اضافۀ 1/5 سانتی متر تا نقطۀ )ف( عالمت می گذاریم.
گودی حلقۀ آستین + 1/5=1 اندازۀ خط )الف، ف(
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 خط عرضی سینه را از نقطۀ )ف( و به موازات خط باسن رسم می کنیم تا خط مرکزی جلو را در نقطۀ )ق( 
قطع کند.

 برای رسم خط عرضی کمر، از نقطۀ )الف( روی خط )الف، ب( مقدار بلندی باالتنۀ جلو را به اضافۀ 1/5 
بلندی باالتنۀ جلو +  1/5 =  اندازۀ خط )الف، ک( سانتی متر تا نقطۀ )ک( عالمت می گذاریم: 

 خط عرضی کمر را از نقطۀ )ک( و به موازات خط سینه به داخل کادر رسم می کنیم تا خط مرکزی جلو 
را در نقطۀ )گ( قطع کند. 

 بلندی خط )ک، ب( و )گ، ج( مربوط به قد از کمر تا باسن است.
 برای رسم خط عرضی زیر شانۀ پشت از نقطۀ )الف( مقدار 5 سانتی متر روی خط )الف، ف( تا نقطۀ )ت( 
عالمت می گذاریم، سپس خط زیر شانۀ پشت را از این نقطه، به موازات خط سینه، تا وسط کادر به صورت 

خط چین رسم می کنیم.

تصویر ٥6  ـ ترسیم الگوی اولیۀ باالتنه

پشت باالتنه
 نقطۀ )پ( 1/5 سانتی متر پایین تر از نقطۀ )الف( و روی خط مرکزی پشت، معّین می شود )تصویر 57(.

 روی خط گردن پشت، از نقطۀ )الف( مقدار پهنای گردن را تا نقطۀ )ث( عالمت می گذاریم:    
پهنای گردن = اندازۀ خط )الف، ث(

 از نقطۀ )ث( به نقطۀ )پ( هالل گردن پشت را رسم می کنیم.

خّط گردن جلو

خّط زیرشانۀ پشت

خّط کف حلقه آستین )خط سینه(
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 مقدار پهنای شانه را به اضافه 1 سانتی متر از نقطۀ )ث( بر خط زیر شانۀ پشت در نقطۀ )ع( )محل برخورد( 
قطع می کنیم.

cm 1+ پهنای شانه = اندازۀ خط )ث، ع(
 نقطۀ )ل( در وسط فاصله )ث، ع(، معین می شود تا مکان پنس سرشانۀ پشت، معّین گردد.

 از نقطۀ )ل(، بلندی )ل، ط( را به موازات خط مرکزی پشت به اندازه 5 سانتی متر رسم می کنیم.
 از نقطۀ )ط(، 1 سانتی متر تا نقطۀ )ظ( به طرف خط مرکزی پشت عالمت می گذاریم.
 پنسی به عرض 1 سانتی متر در طرفین نقطۀ )ل( و به رأس نقطۀ )ط( رسم می کنیم.

 دو طرف خط پنس را روی هم می گذاریم، پنس را موقتاً می بندیم، خط سرشانۀ پشت را بار دیگر از نقطۀ 
)ث( تا نقطۀ )ع( رسم می کنیم تا در راستای مستقیم قرار بگیرد. در اثر این حرکت، اضالع پنس از دو طرف 

باالی پنس، ارتفاع بیشتری می گیرد )تصویر57(.

تصویر ٥7 ـ ترسیم الگوی پشت باالتنه
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تصویر ٥8  ـ ترسیم الگوی جلوی باالتنه

 0/5 اضافۀ  به  را  پشت  کارور   1  _
مقدار   2 سینه،  خط  روی  )ف(  نقطۀ  از  پشت  کارور  عرض  تعیین  برای   

می گذاریم.  عالمت  )س(  نقطۀ  تا  سانتی متر 
( = اندازۀ خط )ف، س( 1  _

0/5+ )کارور پشت   2

_  1 اندازۀ خط )ف،ت( به طرف باال تا نقطۀ )ش( رسم می کنیم.
 از نقطۀ )س( عمودی بر خط سینه، برابر   2

_  1 فاصله )ف، س( معین می کنیم. 
 نقطۀ )ص( را در   2

 از نقطۀ )ص( خطی به موازات خط مرکزی پشت به طریقی رسم می کنیم تا خط کمر را در نقطۀ )ر( و 
خط باسن را در نقطۀ )ض( قطع کند.

جلوی باالتنه
 مقدار پهنای گردن را منهای 0/5 سانتی متر نموده، حاصل را از نقطۀ )د( روی خط گردن جلو تا نقطۀ )ذ( 

عالمت می گذاریم )تصویر 58(.
0/5cm – پهنای گردن = اندازۀ خط )د، ذ(

 بار دیگر از نقطۀ )د( مقدار 6/5 سانتی متر )از شمارۀ 38 به بعد به ازای هر شمارۀ باالتر مقدار 0/2 سانتی متر 
اضافه در نظر می گیریم(. روی خط مرکزی جلو تا نقطۀ )ژ( عالمت می گذاریم:

 7/25  =  38 اندازۀ  در  گردن  پهنای 
تا 7/5 سانتی متر + اندازۀ خط )د، ژ(

 هالل گردن جلو را از نقطۀ )ذ( تا 
)ژ( رسم می کنیم.

)خط زیرشانۀ جلو(
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 از نقطۀ )ذ(، روی خط گردن جلو، مقدار پهنای ساسون را تا نقطۀ )ن( عالمت بگذارید. 
پهنای ساسون = )ذ، ن( 

 از نقطۀ )ع( مقدار 1/5 سانتی متر )این عدد متغیر است( به طرف پایین الگو و به طور عمود تا نقطۀ )هـ( 
بگذارید: عالمت 

سانتی متر1/5 = اندازۀ خط )ع، هـ(
 خط زیر شانۀ جلو را به طول 10 سانتی متر از نقطۀ )هـ( و به موازات خط سینه تا نقطۀ )چ( رسم کنید.

به طریقی رسم می کنیم که خط 10  را  پهنای شانه  اندازۀ  )ن(  نقطۀ  از  برای رسم خط سرشانۀ جلو،   
نماید. قطع  )غ(  مانند  نقطه ای  در  را  چ(   ، )هـ  سانتی متری خط 

پهنای شانه = اندازۀ خط )ن،غ( 
_  1 پهنای ساسون نموده، حاصل را از نقطۀ )ق( روی خط سینه تا نقطۀ )ح( 

_  1 کارور جلو را به اضافه   2
2   

بگذارید:  عالمت 
( = اندازۀ خط )ق، ح( 1  _

( + )کارور جلو ×   2 1  _
)پهنای ساسون ×   2

 از نقطۀ )ح( به نقطۀ )چ( رسم می کنیم تا گودی حلقۀ آستین جلو مشخص شود.
_  1 = نقطۀ )م(

)ق،ح(   2 _  1 فاصلۀ سینه یعنی خط )ق، م( معّین می شود:  
 نقطۀ )م( در   2

 نقطۀ )ی( در افراد مختلف متغیر است و به بلندی کنار گردن روی خط سرشانه تا نوک سینه بستگی دارد 
)اندازه گیری شخصی(.

 از نقطۀ )ی( به نقطۀ )ذ( و بار دیگر 
رسم  مستقیم  به طور  )ن(  نقطۀ  به 

کنیم. می 
خط  موازات  به  خطی  )ی(  نقطۀ  از   
مرکزی جلو رسم می کنیم تا خط کمر 
را در نقطۀ )و( و خط باسن را در نقطۀ 

َ)ی( قطع کند )تصویر 59(.
_  1 فاصلۀ خط )ح، س( 

 نقطۀ )خ( در   2
واقع است.

تصویر ٥9  ـ ترسیم الگوی جلوی باالتنه
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خط پهلو را از نقطۀ )خ( به موازات خطوط مرکزی به طریقی رسم کنید که خط کمر را در نقطۀ )ز( و خط 
باسن را در نقطۀ َ)خ( قطع کند.

 نقطۀ َ)ح( را به فاصلۀ 5 سانتی متر باالتر از نقطۀ )ح( و روی خط )ح، چ( معّین کنید. این نقطه، حدی را 
برای گودی حلقۀ جلوی آستین مشخص می کند.

 هالل حلقۀ آستین پشت باالتنه را از نقطۀ )ع( به نقطۀ )ش( )به صورت هالل بسیار کم( و از نقطۀ )ش( به 
نقطۀ )خ( مطابق شکل، و هالل حلقۀ آستین جلوی باالتنه را از نقطۀ )خ( به َ)ح( مطابق شکل و از نقطۀ َ)ح( 

تا )غ(، به صورت هالل بسیار کم رسم کنید.
_  1 دور کمر اصلی خود را به اضافه 2 سانتی متر محاسبه کنید، سپس مقدار 

ابتدا   2 رسم ساسون های کمر: 
حاصل را از فاصلۀ کامل خط )گ، ک( الگوی باالتنۀ مزبور به اندازۀ خود کسر کنید تا مجموع ساسون های 

کمر مشخص شود. 
 در جدول استاندارد، در هر اندازه، حاصل محاسبات فوق، برابر 14 سانتی متر است که در اندازه های ویژۀ 

فردی، این مقدار کم و زیاد می شود.
براساس محاسبات جدول استاندارد، پنس کمر را در باالتنۀ جلو، برابر 5 سانتی متر )به تساوی در طرفین نقطۀ 
)و( تقسیم شود( معّین کنید و آن را از یک طرف به رأس پنس سینه در نقطۀ )ی( وصل کنید و از طرف 
دیگر، نقطۀ )ی2( را در فاصله 5 سانتی متری باالی نقطۀ )ی1( و روی خط )ی1، و( اختیار کنید تا رأس 

پایین پنس جلوی کمر مشخص شود )تصویر 60(.

تصویر 60  ـ ترسیم الگوی پنس کمر در باالتنۀ جلو
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 پنس پهلوی جلو را برابر 3 سانتی متر روی خط کمر تا نقطۀ )ز1( اختیار کنید و آن را به نقاط )خ( و )خ1( 
رسم کنید.

 پنس پهلوی پشت را برابر 2 سانتی متر معّین کرده، نقطۀ )ز2( نام گذاری کنید و به نقاط )خ( و )خ1( با 
انحنا به سمت داخل پنس رسم کنید.

 پنس کمر را در قسمت باالتنۀ پشت، برابر 4 سانتی متر ]تقسیم به تساوی در طرفین نقطۀ )ر([ به رأس 
نقطۀ )ص( و )ض1( وصل کنید.
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 مهارت الگوکشی اساس آستین از طریق استفاده از اندازه های شخصی و سایزبندی و آشنایی با انواع تجهیزات 
الزم برای الگوکشی آستین و به کار گرفتن آنها براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

واحد یادگیری ٥: ترسیم الگوی آستین

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1 اندازه گیری های الزم برای ترسیم الگوی اساس آستین 
2 چگونگی عیب یابی در الگوهای آستین و برطرف کردن آنها

نگرش
1 توجه به اصالت و فرهنگ ایران

2 رعایت اخالق حرفه ای
٣ کمک به اقتصاد خانواده

4 دقت در کار و کنترل کیفیت
٥ صبوری و عالقه مندی هنگام کار

6 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو و چسب
7 صرفه جویی در مصرف انرژی و زمان

ایمنی و بهداشت
1 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش(
2 رعایت استاندارد تجهیزات کارگاه خیاطی

٣ رعایت صحیح نشستن در هنگام ترسیم الگو
4 رعایت اصول ارگونومی هنگام الگوکشی و استفاده از میز مناسب برای ترسیم الگو

٥ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سنجاق و قیچی )بعد از هر بار استفاده، آن را بسته و به آرامی روی 
میز یا در جعبۀ وسایل خیاطی قرار دهید(.

توجهات زیست محیطی
1 مدیریت صحیح استفاده از تجهیزات، مواد و ابزار

2 مدیریت پسماند )جمع آوری کاغذ الگوهای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخۀ بازیافت(
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روش ترسیم الگوی انواع آستین 

الگوی اولیۀ آستین
الگوی آستین، روی الگوی باالتنه رسم می شود. اندازه های الزم برای اجرای این کار عبارت اند از:

حلقۀ آستین: 40/5 سانتی متر          در صورتی که الگوی آستین به طور صحیح رسم شده باشد، دور حلقۀ 
آستین باالتنه به اندازۀ حلقۀ آستین اندازۀ موردنظر در جدول استاندارد است )تصویر61(. 

قد آستین از انتهای شانه تا مچ: 57/25 سانتی متر        قد آستین را می توان از جدول استاندارد یا اندازه ویژه 
به دست آورد. 

تصویر 61 ـ اندازه گیری حلقۀ آستین با متر ایستاده
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برای رسم الگوی آستین از الگوی باالتنه تا خط کمر را کپی کنید )تصویر62(.

 خط سینۀ )خط کف آستین( الگوی باالتنه، با خط بازوی الگوی آستین مطابقت دارد.
_  1 دور حلقۀ آستین را محاسبه کنید، حاصل را به صورت خطی عمود بر خط سینه در 

 برای رسم آن ابتدا   3
نقطه ای مانند )د( و به صورت مماس بر هالل حلقۀ آستین جلوی باالتنه تا نقطه ای مانند )ل( به سمت خط 

باالی سینه رسم کنید:
_  1 = اندازۀ خط )د، ل(

حلقۀ آستین ×   3
 از نقطۀ )ل( خطی عمود بر خط )ل، د( و به موازات خط سینه تا وسط الگوی باالتنۀ پشت رسم کنید. این 

خط را خط شانه آستین می نامیم. 
 برای تعیین نقاط موازنۀ پشت باالتنه و پشت آستین، باید »خط زیر شانۀ آستین« رسم شود. برای این 
_  1 فاصلۀ خط )ل. د( خط مذکور را به طور عمود خارج کنید، تا هالل حلقۀ آستین 

کار از نقطۀ )هـ( واقع بر   2
باالتنۀ پشت را در نقطۀ )ت( قطع کند.

 نقطۀ )ت(، محل موازنۀ حلقۀ آستین پشت باالتنه با پشت کاپ الگوی آستین است.
 برای تعیین دو نقطۀ موازنۀ »جلوی الگوی آستین« و »جلوی حلقۀ آستین باالتنه« ابتدا نقطۀ )ط( را در   

فاصلۀ خط )هـ، د( مشخص کنید. 1  _
2  

آستین، مستقر  در روی هالل کاپ  است که  باالتنه  با  آستین«  الگوی  موازنۀ »جلوی  نقطۀ  نقطۀ )ط(،   
می شود.

تصویر62 ـ ترسیم کف حلقۀ آستین
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 خط کوتاهی به طور عمود از نقطۀ )ط( به طرف حلقۀ آستین باالتنۀ جلو رسم کنید تا آن را در نقطه ای 
مانند )ط1( قطع کند.

ـ نقطۀ )ط1(، نقطۀ موازنۀ »جلوی آستین باالتنه« با الگوی آستین است.
ـ برای رسم خطوط داخلی الگوی آستین و تکمیل هالل کاپ آستین، به طریق زیر عمل کنید: 

 هالل خط )ط1، غ( از حلقۀ آستین باالتنه را اندازه بگیرید و با افزایش 1 سانتی متر محاسبه کنید. حاصل 
را به صورت خطی مستقیم از نقطۀ )ط( به طریقی رسم کنید که )خط شانۀ آستین( را در نقطه ای مانند )م( 

قطع کند )تصویر63(.
ـ نقطۀ )م( در رأس هالل کاپ آستین قرار می گیرد.

 برای تعیین نقطۀ موازنۀ پشت کاپ الگوی آستین پشت با باالتنه، هالل کم )ت، ع( واقع در حلقۀ آستین 
پشت باالتنه را اندازه بگیرید و با افزایش 1 سانتی متر محاسبه کنید. حاصل را به صورت خطی مستقیم از 
نقطۀ )م( به طریقی رسم کنید که »خط زیر شانۀ آستین« را در نقطه ای مانند )ح(، قطع کند )تصویر 63(.
باالتنه مشخص  از حلقۀ پشت  نقطۀ )ت(  با  اتصال  موازنۀ پشت هالل کاپ آستین در  نقطۀ  نقطۀ )ح(،   

می شود.
 هالل زیر حلقۀ جلوی باالتنه را در فاصلۀ )ط1( تا )خ( اندازه بگیرید، مقدار آن را منهای 0/3 سانتی متر 

کنید و حاصل را به صورت خطی از نقطۀ )ط( بر خط سینه در نقطۀ )ش( عبور دهید.
بار دیگر هالل زیر حلقۀ پشت باالتنه را در فاصلۀ )ت( تا )خ( اندازه بگیرید، مقدار آن را منهای 0/3 سانتی متر 
کنید و حاصل را به صورت خطی مستقیم، از نقطۀ موازنۀ )ح( بر خط سینه در نقطه ای مانند )س( عبور دهید 

)تصویر63(.

تصویر 6٣  ـ ترسیم خط کف حلقه و به دست آوردن نقاط موازنه و کاپ
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 از نقطۀ )م(، مقدار قد آستین را به صورت خطی مستقیم و موازی خطوط مرکزی باالتنه، تا نقطه ای مانند 
)م1( رسم کنید.

 خط )م، م1( را »خط مرکزی آستین« می نامیم.
 خط مچ را در طرفین نقطۀ )م1( بر خط مرکزی آستین عمود کنید.

 از نقاط )ش( و )س( دو خط به موازات خط مرکزی آستین به طرف پایین الگو رسم کنید تا خط مچ را به 
ترتیب در نقاط )ش1( و )س1( قطع کند )تصویر64(.

 برای رسم هالل کاپ آستین، در وسط خط )ش، ط( 1 سانتی متر به طور عمود، به طرف داخل کادر، عالمت 
بزنید، از نقطۀ )ش( به نقطۀ )ط( هالل کنید )تصویر65(. 

_  1 فاصله )م، ط(، 2 سانتی متر به طرف خارج کادر و به طور عمود خارج شوید، از نقطۀ )ط( به )م( 
ـ در   3

کنید. رسم  برآمده  منحنی  به صورت 
_  1 خط )م،ح(، 1 سانتی متر به طور عمود به طرف خارج، عالمت بگذارید و انحنای مربوط به پشت کاپ 

 در   2
الگوی آستین را از نقطۀ )م( به نقطۀ )ح( کامل کنید )تصویر65(.

_  1 خط )ح، س(، 0/75 سانتی متر به طور عمود به طرف داخل کادر عالمت بگذارید و از نقطۀ )ح( به 
ـ در   2

نقطۀ )س( هالل کنید.

تصویر 64  ـ ترسیم خطوط کاپ و زیر بغل آستین با توجه به کف حلقه
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_  1 فاصلۀ )ش1،م1(، 1 سانتی متر به طرف باال و در قسمت پشت آستین، 
 خط مچ را در قسمت جلو، در   2

_  1 فاصلۀ )م1،س1(، 1 سانتی متر به طرف پایین عالمت بگذارید و هالل رسم کنید به طوری که از نقطۀ 
در   2

)م1( بگذرد )تصویر 65(.

تصویر 6٥  ـ ترسیم آستین با هالل کردن خطوط کاپ و زیر بغل و فرم دهی خط پهلوی آستین با دم آستین
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 از خطوط مربوط به درز آستین در فواصل )ش، ش1( و )س، س1( به اندازۀ 0/5 تا 1 سانتی متر به طرف 
داخل الگو عالمت بگذارید و به هالل بسیار کمی تبدیل کنید )تصویر65(.

 حلقۀ کاپ آستین معموالً باید 3 سانتی متر بیشتر از حلقۀ آستین باشد که در هنگام اتصال به باالتنه، مقدار 
اضافه بین نقاط موازنه، در فاصله باالی کاپ، به باالتنه »خورد« داده می شود.

 پس از کنترل دقت در رسم الگوی آستین، نقاط موازنه و خط مرکزی آستین را به طور واضح مشخص 
کنید.

 خط مرکزی آستین، خط راه الگو را نیز مشخص می کند.

روش ترسیم الگوی انواع آستین )ساده، پفی، لبه گشاد، کلوش،  کیمونو(

آستین کوتاه پفی )دخترانه( 
برای رسم آستین پفِی کوتاه کودک ابتدا از الگوی آستین یک کپی بردارید. خط وسط آستین را بکشید. قد 
آستین را مطابق مدل یا به اندازۀ دلخواه کوتاه کنید. در راستای نقاط موازنۀ پشت و موازنۀ جلوی آستین 
خطوطی عمود بر مچ آستین رسم کنید. فاصلۀ بین خط موازنۀ جلو و خط موازنۀ پشت را تقسیم بر 4 کرده 
و در هر قسمت خطی عمود بر مچ آستین رسم کنید )خطوط آبی(. روی یک کاغذ سفید خطی افقی مانند 
شکل زیر رسم کنید )خط زرد( این خط را بر روی آستین بکشید. این خط، خِط تعادل آستین است و از باال 
و پایین شدن تکه های مختلف آستین در هنگام اوازمان دادن جلوگیری می کند. سپس خطوط آبی را قیچی 

کنید. 

قسمت های قیچی شدۀ آستین را طبق شماره گذاری با فاصلۀ دلخواه )3 تا 5 سانتی متر( روی کاغذ جدید 
بچسبانید. )بین تکه ها را اوازمان می دهیم(. در مرحلۀ آخر 1 سانتی متر از خط وسط آستین در قسمت کاپ 
باال آمده و 1 سانتی متر در قسمت لبۀ پایین آستین پایین آمده )خطوط قرمز( و منحنی جدید کاپ و خط 

لبه را طبق شکل اصالح کنید )تصویر67(.

تصویر66  ـ الگوی اولیۀ آستین پفی دخترانه
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آستین مچی چین دار
از روي الگوي اساس کنترل شده، آستین را رولت کنید. در صورتي که 
قد آستین کوتاه است، به اندازۀ دلخواه )بستگي به مدل دارد( قد آستین 
را کوتاه کنید )تصویر 69(. )خط جدید لبۀ آستین = 22 → 21( نقاط 

28 و 29 در خط مرکزی آستین را شماره گذاری کنید.

تصویر67  ـ مراحل کوتاه کردن و چین دادن آستین 

تصویر 68  ـ اصالح حلقۀ آستین
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خطوط زیر دست 19→10 و 18→12 را روي الگو )مطابق شکل( روي خط مرکزي آستین »تا« کنید. دو 
خطي را که از »تا«ی آستین به دست مي آید، خطوط 26→24 )در جلو( و 27→25 )در پشت( را روي الگو 
مشخص کنید )تصویر 69(. در صورتي که مطابق شکل نقاط 10 و 12 با یک دیگر مماس نمی شود، خط 

حلقۀ آستین را اصالح کنید.

خط »تا«ی آستین را باز کنید. 
از برخورد خطوط »تا«ی آستین و کف حلقه، نقاط 30 و 31 به دست می آید. روی خط کف حلقۀ آستین 
فواصل 30→29 در جلو و 31→29 در پشت را به دلخواه به قسمت های مساوی تقسیم کنید تا نقاط 32، 
33، 34 و 35 به دست آید. از نقاط 32، 33، 34 و 35 با گونیا خطوط عمودی به حلقۀ آستین رسم کنید تا 

نقاط 36، 37، 38 و 39 در لبۀ آستین و 40، 41، 42 و 43 در حلقۀ آستین به دست آید.
به ترتیب نقاط 27، 31، 30، 29، 28 و 26 را با خط کش به نقاط 25، 36، 35، 34، 33 و 24 وصل کنید. 

روی هر قسمت از تکه ها را شماره گذاری کنید.
خطوط اوازمان را از خط لبۀ آستین به قسمت باال )کاپ( قیچی کنید )تصویر 70(.

تصویر 69  ـ تقسیم بندی آستین جهت اوازمان

تصویر 70ـ خط راهنمای اوازمان آستین
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اندازۀ طول خط  به  را  اوازمان  اوازمان آستین را رسم کنید. روی خط، راهنمای  روی کاغذ، خط راهنمای 
آید 28→ 7=39→7. به دست  نقطۀ 44  تا  کنید  28→7 مشخص 

خطوط چیده شدۀ 28→7 در جلو و 28→7 در پشت را در طرفین خط 44→7 قرار دهید و به اندازۀ دلخواه 
)بستگی به مدل دارد( اوازمان دهید.

به اندازۀ دلخواه بین خطوط چیده شده، نقاط ′24، 24 ،′36، 36 ، ′37 و 37 در جلو و نقاط 38، 38′ 25′، 
25 ، ′36، 36 در پشت را اوازمان دهید.

از خط مرکزي در لبۀ آستین، »نقطۀ 44« به  اندازۀ حداکثر 1/4 مجموع اوازمان ها در لبۀ آستین پایین بیاید 
تا »نقطۀ 45« به دست آید. 1/4 مجموع اوازمان ها در آستین = 45→44. خطوط هاللی حلقۀ آستین )کاپ( 

و لبۀ آن را اصالح کنید )تصویر 71(.

خط مرکزی آستین همان خط راهنمای اوازمان است که در وسط الگو وجود دارد )تصویر 72( نقاط موازنه و 
محل شروع و پایان چین در آستین را در حد فاصلۀ 25→24 مشخص کنید.

تصویر 71ـ آستین کلوش یا پف در مچ

تصویر 72ـ آستین اصالح شدۀ تصویر 71
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کلوش
آستین های مچی چین دار، درصورتی که به آنها مچ دوخته نشود، تبدیل به آستینی به نام کلوش یا زنگوله ای 

خواهد شد.

الگوی اولیۀ آستین را رسم کنید.
الگوی آستین کلوش و پفی کوتاه را رسم کنید.

فعالیت 1

آستین کیمونوی بدون پنس
جزء آستین های گشاد است که یکسره به باالتنه وصل می شود؛ به عبارتی آستین سرخود است. گشادی انواع 
آن در نواحی زیر بغل و مچ متفاوت است. از آنجا که این مدل، گشاد و دارای اضافه حجم است، باالتنه را 
درشت تر نشان می دهد. همچنین به خاطر طرح آن، کمی سرشانه ها افتاده دیده می شوند. با این وصف برای 

افراد چاق و اشخاصی که سرشانۀ افتاده دارند، توصیه نمی شود.
دو خط عمود بر هم مطابق شکل رسم کنید و محل تقاطع دو خط را نقطۀ 1 بنامید. باالتنۀ جلو را روی الگو 
به گونه ای قرار دهید که خط مرکزی جلو بر روی خط عمود منطبق شود. سپس خطوط حلقۀ گردن، سینه، 

کمر و باسن را رولت کنید تا نقاط 5، 4 و 2 به دست آید )تصویرهای 73 و 74(.
ـــ1 دور سینه را به اضافۀ آزادی مورد نظر کنید )2 تا 5 سانتی متر( از نقطۀ 4 این اندازه را عالمت بزنید تا 

4
نقطۀ 6 به دست آید.

مثال: 27=3/5+)4-94(+4-6 خط روی خط سینه از نقطۀ 6 خطی موازی با خط مرکزی جلو، به لبۀ پایین 
الگو تا خط باسن رسم کنید تا » نقاط 7 در خط کمر و 8 در خط باسن« به دست آید. 

                                                      تصویر 7٣ـ الگوی اولیۀ آستین کیمونو

خط سینه

طول سرشانه، قد آستین، مقدار اپل در صورت لزوم

ط مرکزی جلو
خ

خط باسن

خط کمر

ط پهلو
خ

دور سینه، مقدار آزادی الزم ـــ1
4

4

10
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 از نقطۀ 9 خطی به اندازۀ سرشانه به اضافۀ قد آستین و مقدار قطر اپل، در صورت لزوم، رسم کنید.
 از نقطۀ 3 به اندازۀ 13 الی 15 سانتی متر به پایین بیایید و عالمت بگذارید تا نقطۀ 11 به دست آید.

 خطی از نقطۀ 9 به نقطۀ 11 وصل کنید، به طوری که خط 3ـ9 با خط 11ـ9 برابر باشد.
 از نقطۀ 11 به اندازۀ 12 دور مچ به اضافۀ آزادی دلخواه را گونیا کنید تا از نقطۀ 12 به دست آید. نقطۀ 12 

را با خط کش به نقطۀ 6 وصل کنید.
 از نقطۀ 7 به اندازۀ 2 الی 3 سانتی متر داخل الگو شوید و نقطۀ 13 را عالمت بزنید و آن را به نقطۀ 8 وصل 

کنید.
 از نقطۀ 6 نیمسازی به اندازۀ 5 الی 7 سانتی متر رسم کنید، سپس خطی منحنی از زیر دست تا خط پهلو 

به گونه ای رسم کنید که از نقطۀ 14 بگذرد. 
 الگوی پشت را منطبق بر الگوی بر الگوی جلو رسم کنید؛ با این تفاوت که در قسمت حلقۀ گردن از نقطۀ 
1 به اندازۀ 1/25 سانتی متر پایین بیایید تا نقطۀ 15 به دست آید. سپس از نقاط 9→15 هالل پشت گردن 

را رسم کنید. الگوهای رولت شدۀ جلو و پشت را نشان می دهد )تصویر 74(. 

تصویر 74ـ کیمونوی بدون پنس

الگوی یک مانتو با آستین کیمونو را رسم کنید.  فعالیت 2
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اساس پیراهن یکسره

 ابتدا الگوی اساس باالتنه را رسم کنید.
 قد دامن را به الگو اضافه کنید.

ـــ1 خط 8  ـ7 و خط 35ـ36 
2  اندازۀ مورد نظر را ازخط کمر به الگوی باالتنه اضافه کنید. روی خط باسن 

در لبۀ پیراهن، به دست آید.
 سپس نقطۀ 37 را به نقاط 33، 33پریم و 38 وصل کنید. )خط جدید خط پهلوی پیراهن است(.

 برای افرادی که اندام باال ایستادۀ شک برجسته دارند، از نقطۀ 36، 1 الی 1/5 سانتی متر به طرف پایین 
بیاورید و در نقطۀ 39 عالمت بزنید. از این نقطه خطی به نقطۀ 35 رسم کنید تا خط جلوی پیراهن به سمت 

باال کشیده نشود )تصویر 75 و 76(.  

تصویر 7٥
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تصویر 76
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گود کردن خط مرکزی پشت

 پیراهن های تنگ که خط مرکزی پشت آن درزدار باشد، به دلیل گودی کمر در قسمت پشت خط کمر 
پایین تر از خط اصلی قرار می گیرد. به همین منظور خطی پایین تر از خط اصلی که در الگو رسم کرده اید، در 

قسمت خط مرکزی پشت، پنسی ایجاد کنید.
 روی خط مرکزی پشت از خط کمر، 1/5 الی 3 سانتی متر پایین بیایید و نقطۀ 5 را عالمت بزنید. نقاط 6 

و 5 را به وسیلۀ خطی با انحنای کم به هم وصل کنید. 
)خط جدید کمر، این اندازه ها به اندام شخص بستگی دارد(. 

 از نقطۀ پریم 5 به اندازۀ 1 الی 1/5 سانتی متر داخل الگو شوید تا نقطۀ 40 به دست آید )این اندازه از پنس 
کمر پشت کم می شود(.

 حال مطابق شکل، پنس را روی خط کمر جدید رسم کنید )تصویرهای 77 و 78(.

تصویر77
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تصویر 78 
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 مهارت الگوسازی یقه های خطی و انتقال ساسون ها و جادکمه ای و به کار گرفتن آنها در مدل سازی باالتنه 
براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

واحد یادگیری ٦: یقه های خطی )گرد، هفت و چهارگوش(، انتقال ساسون های 
جلو و پشت

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

الگوکشی یقه های خطی، دکمه و جادکمه
1 آشنایی با یقه های سادۀ خطی 

2 نکات و اصول استاندارد در ترسیم الگوهای یقه های خطی
٣ اصول ترسیم دکمه و جادکمه 

4 انتقال ساسون ها 
الگوی یقه های خطی

1 الگوکشی یقه های خطی گرد، هفت و چهارگوش 

نگرش
1 توجه به اصالت سّنت ها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی

2 رعایت اخالق حرفه ای
٣ کمک به اقتصاد خانواده

4 دقت در کار و کنترل کیفیت
٥ صبوری و عالقه مندی هنگام کار

6 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو، چسب، زمان و انرژی

ایمنی و بهداشت
1 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش(

2 رعایت استاندارد تجهیزات کارگاه خیاطی و رعایت صحیح نشستن در هنگام ترسیم الگو
٣ رعایت اصول ارگونومی هنگام الگوکشی و استفاده از میز مناسب برای ترسیم الگو

4 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سنجاق ته گرد و قیچی )بعد از هر بار استفاده، آن را بسته و به آرامی 
روی میز یا در جعبۀ وسایل خیاطی قرار دهید(.

توجهات زیست محیطی
 مدیریت پسماند )جمع آوری کاغذ الگوهای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخۀ بازیافت(



شایستگی 2: ترسیم الگوی انواع لباس

1٣1

یقه

مدل یقه براي هر شخص مي تواند برحسب سلیقه و مد روز، فرم صورت، اندام و همچنین نسبت به بلندي و 
کوتاهي گردن فرد و نوع پارچه و مدل لباس انتخاب شود.

به طور کلي یقه ها به سه دسته تقسیم مي شوند:
یقه هاي سادۀ خطي: هفت، چهارگوش و گرد؛

یقه هاي ایستاده: چیني، فرنچي، آخوندي؛
یقه هاي برگردان: پایه دار و بی پایه.

نکات مهم براي رسم الگوي یقه
براي رسم هر نوع یقه و قبل از شروع مدل کشي، نکاتي را باید روي الگوي باالتنه رعایت کرد. بعد از رسم 

باالتنه، اضافات پیراهن را روي الگو اجرا کنید.
انتقال پنس سینه: براي رسم هر نوع یقه، الزم است پنس سینۀ جلو را منتقل کرد. این انتقال با توجه به 

مدل لباس مي تواند به برش، پنس، چین، پیلي یا اوازمان تبدیل شود )تصویر 79(.

تصویر 79ـ انتقال پنس سینه
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گشادي گردن: گشادي گردن درخط مرکزي جلو و پشت و سرشانه هاي جلو و پشت با توجه به مدل یقه، 
انجام می گیرد )تصویر80(.

1ـ دکمه خور
جهت رسم دکمه خور باید به سه عامل توجه کرد:

الف( قطر دکمه: با توجه به پهنا یا برجستگي دکمه، 
مي کند. تغییر  دکمه خور  مقدار 

مقدار  ضخیم  پارچه هاي  براي  پارچه:  جنس  ب( 
است. نازک  پارچه هاي  از  بیشتر  دکمه خور 

ج( مدل لباس: اندازۀ دکمه خور در مدل هاي مختلف 
مي تواند کمتر یا بیشتر باشد )تصویر81(.

تصویر 80  ـ گشادي گردن

تصویر 81  ـ دکمه خور یقه 
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2ـ اندازه گیري دور حلقۀ گردن
براي رسم انواع یقه هاي ایستاده یا یقه هایي که در کادري خارج از الگوي باالتنه رسم مي شوند )مانند یقه 
شومیزیه یا فرنچ(، الزم است باالتنۀ جلو و پشت را در خط سرشانه مماس یکدیگر قرار داد آنگاه هالل گردن 

را از خط مرکزي پشت تا خط مرکزي جلو، با متر به حالت ایستاده اندازه گیري کرد )تصویر82(.

تصویر 82  ـ اندازه گیري دور حلقۀ گردن

گشادي حلقۀ گردن برحسب طرح و مدل یقه متفاوت است. اندازه گیري حلقۀ گردن بعد از گشاد کردن 
آن انجام می گیرد.

توجه
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انواع یقه

یقۀ گرد 
ابتدا پنس سرشانۀ جلو را به پهلو منتقل کنید و برای رسم یقه از نقطۀ 22 در خط مرکزی، گودی یقه را به 

اندازۀ دلخواه پایین بیاورید و نقطۀ 34 را عالمت بزنید.
گودی دلخواه یقه 22 تا 34 سانتی متر و از نقطۀ 21، بازی یقه را از سرشانه عالمت بزنید تا نقطۀ 35 به دست 

آید. نقاط به دست آمده را با پیستوله به هم وصل کنید.
دقت کنید گودی یقه از خط مرکزی جلو و پشت و سرشانه نسبت به مدل طراحی می شود و در نقاط 34 و 
2 حدود 10 سانتی متر )در طول(، گونیا شود. در خط سرشانه های جلو و پشت، مقدار بازی باید به یک اندازه 

باشد تا در پهنای سرشانه ها اختالفی پیش نیاید.

در صورتی که بازی یقه در سرشانه زیاد باشد، برای از بین بردن زاویۀ گوشۀ یقه 0/25 تا 1 سانتی متر از 
یقه در قسمت سرشانه پایین بروید و خط سرشانه را مجدداً رسم کنید تا یقه روی بدن بهتر قرار گیرد.

توجه

رسم سجاف
در الگوی جلو از گودی یقه در خط مرکزی و سرشانه به اندازۀ 5 تا 6 سانتی متر داخل الگو عالمت بزنید تا 
نقاط 37 و 38 به دست آید. نقاط به دست آمده را مطابق منحنی یقه به هم وصل کنید. در الگوی پشت، 
سجاف سرشانه را برابر با اندازۀ سجاف جلو عالمت بزنید. از گودی یقه در خط مرکزی پشت، 6 تا 8 سانتی متر 
پایین بروید تا نقطۀ 40 به دست آید. نقاط به دست آمده را با خطی منحنی به هم وصل کنید. سجاف جلو و 

پشت را کپی کنید )تصویر 83(.

تصویر 8٣  ـ رسم سجاف
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برای اینکه سجاف زیر لباس در قسمت سرشانه جمع نشود، روی الگوی سجاف به اندازۀ 0/25 سانتی متر 
از منحنی بیرونی )سرشانه( جلو و پشت کم کنید و به گوشۀ یقه وصل نمایید. خط مرکزی و راستا را روی 

الگوهای سجاف مشخص کنید.

یقۀ هفت
ابتدا پنس سرشانه را به خط پهلو منتقل کنید. طرح 

یقه هفت را با بازی دلخواه رسم کنید.
دقت کنید در این مدل به خاطر شکل یقه که روی 
استفاده  یقه  پنس  از  باید  می شود  رسم  اریب  خط 
کنید. در وسط یقۀ جلو، اندازۀ پهنای پنس را نسبت 
به بازی و گشادی یقه از 0/6 تا 2/5 سانتی متر رسم 
کنید و تا رأس سینه )نوک پنس پهلو( ادامه دهید. 

خط یقه را بعد از بستن پنس اصالح کنید. 

سجاف سرشانه را به اندازۀ 5 تا 6 سانتی متر عالمت 
بزنید و به موازات طرح یقه تا خط مرکزی ادامه دهید.
مطابق شکل سجاف را در خط مرکزی کوتاه کنید. 
 0/6 تا   0/2 مقدار  سرشانه  از  یقه،  بازی  صورت  در 
سانتی متر از گوشه گردن پایین بروید و خط سرشانه 

)تصویر85(. رسم کنید  را مجدداً 

تصویر 84  ـ یقۀ هفت

تصویر 8٥  ـ سجاف در یقۀ هفت



1٣6

الگوی جلو، یقه را از سرشانه  الگوی پشت مانند  در 
بازگشاد کنید. منحنی یقه را از نقطۀ 37 تا 2 مجدداً 
سانتی متر   0/6 تا   0/2 گردن  گوشۀ  از  کنید.  رسم 
کنید  رسم  مجدداً  را  سرشانه  خط  و  بروید  پایین 

)تصویر86(.
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تصویر 86

الگوی سجاف را کپی کنید. مقدار 0/25 سانتی متر 
گوشۀ  به  و  کنید  کم  سرشانه  قسمت  در  سجاف  از 
یقه وصل کنید. روی الگوهای سجاف، خط مرکزی و 
راستا را مشخص کنید. الگوی سجاف را مطابق یقه 

)تصویر87(. کنید  رسم  گرد 

تصویر 87  ـ الگوی سجاف
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یقۀ چهارگوش
ابتدا پنس سرشانه را به خط پهلو منتقل کنید. طرح 
یقه را در الگوی جلو از نقطۀ 21 و 22 طراحی کنید 

تا نقاط 34 و 35 به دست آید. 
تا  پنس یقه را روی خط افقی یقه مشخص کنید و 

)تصویر88(. کنید  رسم  پهلو  پنس  نوک 

پنس را ببندید و انتقال دهید. در صورت گشادی یقه 
گوشۀ  از  سانتی متر   6 تا   0/2 اندازۀ  به  سرشانه،  در 
یقه پایین بروید و خط سرشانه را مجدداً رسم کنید 

)تصویر89(.

تصویر 88  ـ یقۀ چهارگوش

تصویر 89
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طرح یقۀ پشت را از نقاط 2 و 11 رسم کنید تا نقاط 36 و 37 به دست آید. سجاف یقۀ جلو و پشت را مطابق 
طرح رسم کنید. به اندازۀ 0/25 سانتی متر از قسمت بیرونی سجاف در سرشانه کم کنید و به گوشۀ یقه وصل 

کنید. در الگوی سجاف، خط مرکزی و راستا را مشخص کنید )تصویر90(.

تصویر 90

باالتنۀ جلوباز

لباس هایی که قسمت جلوی آن باز است و با دکمه بسته می شود، باید فضایی برای دوخت دکمه و جادکمه 
روی همگرد لباس به خط مرکزی الگو اضافه شود. مقدار این فضا روی همگرد لباس در خط مرکزی با توجه 

به نصف قطر دکمه به اضافۀ 0/5 تا 1سانتی متر نسبت به ضخامت پارچه تعیین می شود.
از نقاط 22 و 7 روی خط مرکزی جلو )به طور مثال( به اندازۀ 1/5 سانتی متر از الگو بیرون بروید تا نقاط 1 

و 2 به دست آید. نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید. خط رسم شده، خط »تا« یا روی همگرد است.
از نقطۀ 21 در سرشانه به اندازۀ 5 تا 6 سانتی متر داخل الگو عالمت بزنید تا نقطۀ 3 به دست آید. از نقطۀ 7 
در لبۀ پایین لباس، مقدار روی همگرد را به اضافۀ 10 سانتی متر و به سمت داخل الگو عالمت بزنید تا نقطۀ 

4 به دست آید. نقاط 3 و 4 را مطابق شکل به هم وصل کنید )تصویر91(.
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محل دکمه و جادکمه

تصویر 91ـ الگوی باالتنۀ باز

محل قرار گرفتن دکمه و جادکمه روی لباس به گونه ای است که پس 
از بستن آن، خطوط مرکزی روی هم قرار گیرد و دکمه دقیقاً روی خط 

مرکزی قرار گیرد.
محل اولین دکمه، به اندازه نصف قطر دکمه به اضافه 0/5 سانتی متر، 

پایین تر از یقه مشخص می شود.
برای تعیین فاصلۀ دکمه ها، مکان اولین و آخرین دکمه را مشخص کنید. 
سپس فاصلۀ بین آنها را تقسیم بر تعداد دکمه ها کنید. فاصلۀ دکمه 
تا در بلوز حدود 8 تا 11 سانتی متر است و در مانتو یا پالتو این فاصله 
کنید  دقت  تنگ  لباس های  در  می کند.  پیدا  افزایش  سانتی متر   14
قرار  کمر  و  سینه  حدود خط  که  کنید  تعیین  طوری  را  دکمه  مکان 
ز گیرد. مکان آخرین دکمه در بلوز، پایین تر از خط کمر و در مانتو باالتر  ا

زانو قرار می گیرد )تصویر92(.

تصویر 92ـ محل دکمه و جادکمه



140

برای به دست آوردن اندازۀ قطر دکمه با سطح برجسته، متر را از 
دور دکمه عبور دهید. نصف اندازۀ به دست آمده، قطر دکمه است 

)تصویر93(. 

در دکمه های چهارگوش، لوزی یا تزیینی )گرد نباشند( طول و عرض دکمه را اندازه بگیرید. مجموع اندازۀ 
به دست آمده قطر دکمه است.

اندازۀ جادکمه: برای به دست آوردن اندازۀ جادکمه، قطر دکمه را به 0/3 تا 0/5 سانتی متر اضافه کنید. در 
پارچه های ضخیم اندازۀ جادکمه برابر با قطر دکمه به اضافۀ 1/5 سانتی متر و در پارچه های نازک به اضافۀ 

0/3 سانتی متر خواهد بود )تصویر94(.
محل جادکمۀ عمودی: جادکمۀ عمودی باید دقیقاً روی خط مرکزی قرار گیرد. اولین جادکمه به صورت 
افقی رسم می شود. در پیراهن مردانه و لباس های با سجاف جدا، از جادکمۀ عمودی استفاده کنید )تصویر 

.)94
اندازۀ  بزنید. سپس  اندازۀ 0/3 سانتی متر به سمت راست عالمت  به  از خط مرکزی  محل جادکمۀ افقی: 
جادکمه را از این نقطه به سمت داخل الگو ادامه دهید. برای اولین جادکمه به اندازۀ نصف قطر دکمه به اضافۀ 

0/5 سانتی متر از یقه پایین بیایید )تصویر94(.

تصویر 9٣ـ نحوۀ به دست آوردن قطر دکمه

تصویر 94ـ مراحل جانمایی دکمه
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انتقال ساسون ها 

هدف توامندسازی ٥: هنرجو بتواند ساسون های فرم دهنده در جلو و پشت لباس را روی کاغذ 
الگو ترسیم کند.

الف( با انتقال ساسون سرشانۀ جلو به حلقۀ آستین و خط مرکزی FـC را انجام دهید.
ب( به وسیلۀ دو ساسون کنار گردن و زیر سینه، الگوی بلوز خود را برش دار کنید.

فعالیت 1

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 اولیۀ خود نمایان نشده اند، بلکه برحسب نوع مدل، تغییر مکان و حتی تغییر شکل داده اند.

ایجاد حجم با ساسون های باالتنه
هدف از ایجاد ساسون در الگوهای مسطح، به وجود آوردن فضای کافی برای حجم بدن در قسمت های برجسته 

سینه، زیرسینه، قسمت شکم، باسن و... است )تصویر 95(.

تصویر 9٥ـ ایجاد حجم با ساسون های باالتنه

پارچۀ لباس بدون ساسون 
روی بدن، در حقیقت فرم 
را  یک مستطیـل صـاف 

داراست.

برای  کافی  فضای  می شود،  بسته  ساسون  وقتی 
برجستگی سینه در محیط باالتنه به وجود می آید. 

ساسون های 
زیرسینه و پهلو 

باعث نشان دادن 
فرم واقعی اندام 

می شود.

پنس سینهخط راهنمای گردن

خط 
راهنمای 

سینه

خط 
راهنمای 

کمر

پنس سینه

خط راهنمای 
مرکزی جلو

خط مرکزی 
جلو

پنس 
پهلو

خط 
راهنمای 

سینه

پنس زیر سینه

خط راهنمای سینه

خط مرکزی جلو

پنس سینه

پنس زیر سینه

خط 
راهنمای 

سینه

پنس سینه

پنس پهلو

خط راهنمای 
مرکزی جلو

پنس سینه

پنس پهلو پنس پهلو

نه
سی

س 
پن

نه
سی

س 
پن

خط 
راهنمای 

سینه
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انتقال ساسون سینه

پنس سینه را می توان به 10 نقطۀ اصلی در الگوی باالتنۀ جلو منتقل کرد. انتهای کلیۀ این خطوط به صورت 
مستقیم یا منحنی در نقطۀ B سرسینه با یکدیگر تالقی می کند )تصویر96(.

تصویر96ـ انتقال ساسون سینه  
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انتقال پنس سرشانۀ پشت

پنس سرشانۀ پشت را می توانید به دو نقطۀ اصلی منتقل کنید )تصویر97(.

تصویر97ـ انتقال پنس سرشانۀ پشت
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شایستگی 3

دوخت انواع لباس

ساعت آموزش در کل سال تحصیلی
عنوان

جمع عملی نظری

92 ساعت 66 ساعت 26 ساعت دوخت انواع لباس
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واحد یادگیری ١  : دوخت

استاندارد عملکرد

براساس  آن  گرفتن  به کار  و  دوخت و دوز  برای  الزم  تجهیزات  انواع  با  آشنایی  طریق  از  دوخت  مهارت   
استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

نگرش
1 توجه به اصالت سّنت ها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی

2 رعایت اخالق حرفه ای
3 کمک به اقتصاد خانواده

4 دقت در کار و کنترل کیفیت
5 صبوری و عالقه مندی هنگام کار

6 صرفه جویی در مصرف پارچه، نخ، انرژی و زمان

ایمنی و بهداشت
1 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش(

2 رعایت اصول ارگونومی هنگام برش پارچه و نیز هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو
3 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت، اتو، ماشین سردوز و سوزن و قیچی

توجهات زیست محیطي
 مدیریت پسماند )جمع آوری پارچه و نخ های اضافی و بازیافت آنها(

انواع ابزارهای دوخت
1 آشنایی با انواع پارچه

2 آشنایی با قرارگیری الگو روی پارچه
3 آشنایی با نخ ها، سوزن های دوخت، قیچی برش و ماشین های دوخت و ماشین های سردوز

انواع دوخت ها
1 انجام دوخت دامن، شلوار، باالتنه و آستین
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عوامل تأثیرگذار در لباس

تأثیر خطوط، جنس و نقش پارچه های مختلف بر روی اندام
همۀ افراد اندام متناسب و یکسانی ندارند؛ بعضی دارای شانه های باریک و افتاده اند، عده ای دارای قد بلند 
یا کوتاه و تعدادی چاق یا الغرند. تمام این موارد را با انتخاب صحیح پارچه و برش های مختلف در لباس 
)مثل برش عمودی، افقی، منحنی و مایل( می توانید بهبود ببخشید و پوشاکی متناسب با اندام خود بپوشید. 
اشخاص کوتاه قد مایلند بلندتر جلوه کنند. استفاده از خطوط عمودی برای این اشخاص، توصیه می شود و 
بهتر است از پارچه های نرم با ضخامت متوسط و نقوش ریز استفاده کنند و پارچه های خشن و ضخیم را 

به کار نبرند.
اگر در لباس از خطوط موازی عمودی دور از هم و یا نزدیک به هم استفاده کنند، باعث می شود که در افراد 

خطای دید ایجاد کند و قد را بلند و اندام را کشیده تر ببینند.
هرچه خطوط عمودی به هم نزدیک تر و باریک تر باشند، اندام را بلندتر و باریک تر نشان می دهند. گاهی اگر 
خطوط عمودی و نزدیک به هم با رنگ های مختلف همراه باشد، تأثیر آن تغییر نموده و چاقی و کوتاهی را در 

بیننده القا می کند؛ این نوع پارچه مناسب افراد بلند و استخوانی است.
به کارگیری صحیح  برعکس،  و  آمد  به نظر خواهد  ناموزون  بسیار  اندام  راه راه،  پارچۀ  نادرست  به کارگیری  با 
را کوتاه تر و چاق تر نشان می دهد.  افقی قد  با خطوط  پارچه هایی  اندام مؤثر است.  تناسب ظاهری  آن در 
پارچه هایی با خطوط مایل سبب می شود تا زیبایی های بدن کمتر به چشم آید. خطوط عمود پهن، اندام را 

کوتاه و چاق نشان می دهد.
برای اشخاص کوتاه و چاق نیز خطوط عمودی توصیه می شود. برش های مایل نیز مناسب است. از پوشیدن 
لباس هایی که اندام را به دو قسمت می کند، باید دوری کنند. پارچه های انتخابی این اشخاص باید مات و 
لطیف با نقوش کدر باشد. همچنین باید از به کارگیری پارچه های ضخیم و آهاردار و خشن و براق پرهیز کنند.

در کل می توان این گونه بیان کرد که خطوط عمودی قد را بلندتر و خطوط افقی قد را کوتاه تر نشان می دهد. 
خطوط مایل اندام های چاق را الغرتر نشان می دهد. خطوط منحنی، در هر قسمت که به کار رود، آن قسمت 

را چاق تر نشان می دهد.

هدف توانمندسازی1: هنرجو بتواند ابزارهای مورد نیاز برای دوخت را نام ببرد.

با ابزارهای الزم برای دوخت چقدر آشنا هستید؟ هرکدام از هنرجویان ابزارهای مورد انتظار خود را به 
کالس بیاورد و معرفی کند.

هنرجویان نمونه هایی از دوخت های به کار رفته در لباس های شخصی یا وسایل هنری منزل خود را برای 
بررسی نوع دوخت ها به کالس معرفی کنند.

فعالیت 1

فعالیت 2
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طرح های پارچه 
همان طور که توضیح داده شد، طرح، رنگ و نوع پارچه در تهیۀ لباس مناسب بسیار مهم است. طرح های مختلف 

پارچه به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند که شامل پارچه های ساده، راه راه، نقش دار و چهارخانه است.
1 پارچه های ساده: این گونه پارچه ها نقش یا طرح خاصی ندارند و غالباً تک رنگ اند و فقط از لحاظ رنگ، 
جنس و بافت با یکدیگر متفاوت اند. در این نوع پارچه، رنگ عامل مهم به کارگیری آن است؛ به این گونه که 

رنگ های روشن فرد را درشت تر و رنگ های تیره فرد را الغرتر نشان می دهد.
2 پارچه های راه راه: به طورکلی پارچه هایی با خطوط عمودی قد را بلندتر و کشیده تر و با خطوط افقی قد را 

کوتاه تر و چاق تر نشان می دهند. پارچه هایی با خطوط مایل باعث می شود که زیبایی اندام کمتر نمایان شود.
3 پارچه های نقش دار: به طورکلی پارچه های نقش دار اندام را درشت تر نشان می دهند و برای اشخاصی 
که دارای اندامی باریک اند بسیار مناسب اند. از طرفی پارچه هایی با نقش هایی کوچک و رنگ تیره که نور را 

جذب می کنند، اندام را الغرتر نشان می دهند.
4 پارچه های چهارخانه: این نوع پارچه نیز همانند پارچه های نقش دار اندام را درشت تر می کند و باید برای 

استفاده از این نوع پارچه دقت کرد.

عوامل مؤثر بر انتخاب رنگ پارچه

در انتخاب رنگ به عوامل بسیاری توجه می شود که با کمک گرفتن از این عوامل می توان محاسن اندام را 
دلنشین تر و معایب آن را تا  حد امکان پوشیده نگه داشت.

اثر نور: در تهیه پارچه باید به استفادۀ آن در شب یا روز توجه کرد، چون رنگ ها در شرایط متغیر نور جلوۀ 
دیگری دارند.

سطح بافت پارچه: استفاده از یک رنگ در پارچه های مخمل، کرپ و دانتل با به کارگیری همان رنگ روی 
سطح براق مانند ساتن یا ابریشم تأثیر متفاوت دارد.

میزان سن: رنگ اگر متناسب با طرح پارچه، مدل لباس و سن افراد انتخاب شود، بر متانت افراد می افزاید؛ 
وگرنه حالت کاذبی را در افراد ایجاد می کند.

نوع اندام: رنگ های براق و روشن، اندام را درشت نشان می دهد بنابراین، برای افراد الغر مناسب است و افراد 
چاق باید از رنگ های تیره و مات استفاده کنند.

رنگ پوست و مو: افراد باید رنگ پوست خود را خوب بشناسند. افراد رنگ پریده می توانند با رنگ های زنده 
و شاد، رنگ پریدگی خود را از بین ببرند و جلوۀ خاصی به پوست خود بدهند و یا بالعکس، با رنگ های خاص 

از شدت رنگ پوست خود بکاهند و رنگ پریده به نظر برسند.
موقعیت و فصل: در شهرهای گرمسیر مردم از رنگ های روشن بیشتر استفاده می کنند، زیرا این رنگ ها 
نور را کمتر جذب می کنند و افراد کمتر احساس گرما می کنند. در شهرهای سردسیر افراد تمایل بیشتری به 

استفاده از رنگ های تیره دارند، چون جذب نور بیشتری دارند و باعث گرمی بیشتر می شوند.



شایستگی 3: دوخت انواع لباس

149

انواع جنس پارچه

پارچه ها از لحاظ منشأ به دو دسته تقسیم می شوند:
1 پارچه هایی که منشأ طبیعی دارند؛ مانند انواع پارچه های پنبه ای، کتانی، ابریشمی و...؛

2 پارچه هایی که منشأ طبیعی ندارند یا در اصطالح، مصنوعی هستند و مادۀ اولیه آنها توسط بشر ساخته 
می شود؛ مانند انواع پارچه های نایلونی، پلی استر، اکریلیک.

اف  الی ترکیب  از  ها  پارچه  مرغوبیت  بردن  باال  برای  امروزه 
مصنوعی و یا طبیعی استفاده می شود تا عالوه بر قابلیت پارچۀ 
طبیعی، ویژگی های پارچه های مصنوعی را نیز دارا باشد. این 
نوع پارچه ها عالوه بر کیفیت، از  نظر هزینه نیز مقرون به صرفه 
هستند. موفقیت در این امر تاحدی پیش رفته که تشخیص 
نوع پارچه از نظر مصنوعی و طبیعی بودن به سهولت امکان پذیر 

تصویر 1ـ چند نمونه پارچهنیست )تصویر 1(.

پارچه های طرح دار

این نوع پارچه ها طرح های گوناگون و فراوانی دارند؛ از جمله پارچه های راه راه، خال دار، چهارخانه، گل دار و 
حاشیه دار.

خصوصیات پارچه 

پارچه یکی از مهم ترین وسایل خیاطی است که شناخت نوع و جنس آن ما را در انتخاب درست راهنمایی 
می کند. خصوصیات ظاهری پارچه )استحکام، اُفت، لطافت، ضخامت و آهار( نقش زیادی در مدل و طرح 
لباس دارد. به همان اندازه که انتخاب صحیح پارچه در کیفیت تأثیر می گذارد، ناهماهنگی و انتخاب نادرست، 

نتیجه ای نامطلوب خواهد داشت.

اُفت و ریزش پارچه
بعضی از پارچه ها را اگر به صورت عمودی قرار دهید، به سمت پایین آویزان می شوند و یا در اصطالح افت دارند 

که این خصوصیت در پارچه های مختلف اندازۀ متفاوتی دارد.

سطح پارچه
پارچه ها دارای سطوح مختلفی هستند. بعضی سطح براق، صاف و صیقلی دارند مانند پارچه های ابریشمی، 
ساتن، حریر شیشه ای و …، اما بعضی از پارچه ها مانند مخمل، حوله ای، پشمی، کرکی و … دارای سطحی 
برجسته و پرزدارند. نوعی از پارچه ها مانند انواع ریون، تریکو، ساتن کش و کرپ کش، در عرض و گاهی در 

طول و عرض کش می آیند که در اصطالح پارچه های کشی نامیده می شوند.
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آب رفت و رنگ دهی پارچه
از شست وشو  بعد  پارچه ها  از  بعضی  اندازۀ طول و گاهی عرض 
تغییر می کند که این خصوصیت، اغلب در پارچه های پنبه ای و 
کتانی بیشتر قابل مشاهده است. الزم است این نوع پارچه ها را 
قبل از برش مدتی در آب سرد قرار دهید تا آب رفت آن انجام 
شود. همچنین بعضی از پارچه ها ثبات رنگی ندارند. برای کاهش 
رنگ دهی این گونه پارچه ها نیز می توانید قبل از برش، آنها را 

مدتی در آب نمک قرار دهید )تصویر 2(.

انواع پارچه

نیز  نخی  های  پارچه  به  که  کتان  و  چیت  پاتیس،  متقال،  چلوار،  مانند  گیاهی  منشأ  با  طبیعی  پارچه های 
معروف اند، دارای آب رفت و چروک پذیری زیادی هستند. افت و ریزش این نوع پارچه ها کم است و دارای 
کمی آهار هستند. از این نوع پارچه ها برای دوخت اولیه )پاترون( و انواع بلوز، دامن و پیراهن استفاده می شود. 
همچنین پارچه های پشمی با منشأ حیوانی مانند فاستونی و توئید کمی ضخیم ترند و کمتر چروک می شوند و 
برای لباس هایی مانند مانتو، شلوار، دامن های تنگ، پیله دار و آستردار به کار می روند. پارچه هایی مانند تترون، 
داکرون و ترگال جزء پارچه های مصنوعی هستند، اما ظاهر آنها شبیه پارچه های پنبه ای است و به راحتی 
اتو می شوند و برای پیراهن مردانه، بلوز، شلوار و بعضی از مدل های دامن یا مانتو مناسب هستند. پارچه های 
دیگر از این گروه مانند کرپ، ساتن، حریر، تور، ریون و ژرسه است که افت بیشتری دارند و مناسب لباس های 

مهمانی، انواع دامن های کلوش، پرچین و یقه های دراپه و لباس عروس هستند.

روش محاسبۀ مقدار پارچه با توجه به طول و عرض آن

را محاسبه  آن  مقدار مصرف  باید  پارچه  به خرید  اقدام  از  قبل 
و   120 ،110 ،90 مانند  مختلفي  عرض هاي  ر  د ارچه  پ کنید. 
150 سانتی متر در بازار موجود است که در تعیین مقدار پارچۀ 
مورد  نیاز مؤثر است. با درنظر  گرفتن عرض پارچۀ دلخواه، الگوهاي 
خود را با توجه به اضافۀ درزها، روی میز قرار دهید و سپس مقدار 

پارچه را محاسبه کنید.
توجه داشته باشید در پارچه هایی با نقش یک طرفه، پرزدار، براق، 
و  بّراق  بودن  پرز،  طرح،  به دلیل  راه  راه  و  ارخانه  چه ار،  حاشیه د

جهت خطوط، مقدار بیشتری پارچه الزم است )تصویر 3(.

تصویر 2ـ قراردادن پارچه در آب و نمک جهت 
ثبات رنگ پارچه

3ـ روش محاسبۀ مقدار پارچۀ مورد نیاز  تصویر 
برای برش 
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روش قرارگیري پارچه روی الگو

پارچه را در صورت چروک بودن اتو کنید. سرکجي احتمالي پارچه را برطرف کنید و روي سطح »تا«، عرض 
پارچه را از پشت میز پهن کنید. در صورت برش پارچه های لطیف و لغزنده آن را با گیره به میز ثابت کنید و یا 
روي پتو پهن کنید. روش قرار دادن الگو روي پارچه در عرض هاي مختلف متفاوت است. الگوها را روي پارچه 
ثابت کنید و براي ثابت شدن الگو می توانید از وسایلي مانند سوزن ته گرد، وزنه یا چسب کاغذی استفاده 
کنید )در پارچه هایی که اثر سوزن بر روی آن باقی می ماند، از وزنه یا چسب کاغذی استفاده شود(. مقدار 

اضافه درزها را مشخص کنید.

تعیین مقدار اضافۀ درز
ایجاد  مشکل  دوخت  زمان  در  درزها  اضافۀ  بودن  کم  که  همان گونه 
می کند، زیاد بودن آن نیز مانعي براي سرعت عمل و صحت دوخت 
است. »2 تا 2/5 سانتی متر« اضافه درز براي پهلوها و 1 تا 1/5 سانتی 
متر اضافه درز براي قسمت هاي دیگر لباس است )مانند حلقۀ آستین، 
یقه، برش ها، کاپ آستین و...( که با »1/5 تا 5 سانتی متر« اضافه درز در 
لبۀ لباس و با توجه به جنس پارچه و نوع دوخت لبۀ لباس، این مقدار 

متفاوت خواهد بود )تصویر 4(.

تصویر 4ـ روش قرارگیری الگو روی پارچه

برش پارچه های طرح دار

برش پارچه های طرح دار با توجه به طرح پارچه و مدل لباس انجام می شود که هرکدام روش برش خاصي 
دارد؛ از قبیل پارچۀ چهارخانه، راه راه، حاشیه دار و با نقوش و طرح هاي یک طرفه و....

پارچۀ راه راه: برش پارچه هاي عمودي به روش های مختلفي انجام می شود. اگر بخواهید لباس را با راه های 
عمودي بدوزید، بهتر است از مدل های راسته استفاده کنید؛ زیرا در مدل هایی مانند فون، راه هاي عمودي 
پارچه در پهلوهاي لباس به صورت مایل اریب قرار مي گیرد. در هنگام برش این گونه پارچه ها دقت کنید 
خط راستاي الگو کاماًل منطبق بر راه های عمودي پارچه قرار گیرد. قطعاتي مانند جیب، برش ها، کمر و... را 
مي توانید از بي راه یا اریب پارچه برش بزنید. در پهن کردن پارچه های عمودي دقت کنید که راه ها به صورت 

قرینه و روي هم )دو الیه پارچه( قرار گیرد.
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درصورتي که پارچه حاشیه دار  پارچۀ حاشیه دار: 
لبۀ  دامن،  لبۀ  در  مي توان  پارچه  حاشیۀ  از  باشد، 
حاشیه  کرد.  استفاده  جلو  مرکزي  خط  و  آستین 
این صورت  در  که  دارد  قرار  پارچه  طول  در  اغلب 
براي استفاده از آن مي توانید الگو را روي راه پارچه، 

نسبت به مدل، برش بزنید.

تصویر 5ـ روش قرارگیری الگو روی پارچه به صورت راه راه شکل 
سمت راست و جناغی شکل سمت چپ

تصویر 6  ـ روش قرارگیری الگو روی پارچه حاشیه دار 

روش انتقال قطعات الگو روی پارچه

براي ثابت کردن الگو روي پارچه در هنگام برش می توانید با توجه به جنس پارچه از سوزن هاي ته گرد )بلند و 
نوک تیز( و یا وزنه هاي برش یا چسب، نسبت به جنس پارچه استفاده کنید سپس پارچه را با درنظر گرفتن اضافه 

درزها برش بزنید. پس از برش الگو را از روي پارچه 
جدا نکنید. اطراف الگو و قسمت هاي مختلف پنس ها، 
نقاط موازنه، برش و...( را روي پارچه منتقل کنید که 

این عمل با روش های گوناگون صورت مي گیرد.

1 کوك ُشل: پارچه را با درنظر گرفتن مقدار جادرز 
برش بزنید. اطراف الگو و پنس ها و بقیه نقاط الزم 

در الگو را کوک شل بزنید.

هایي که روي یک ال برش  2 کوك نشان: در پارچه 
مي خورند، از این نوع دوخت استفاده مي شود. اطراف الگو 
تصویر 7ـ کوك شل و کوك نشانو خطوط مورد نیاز را با کوک نشان بدوزید )تصویر 7(.

برش پارچه به صورت جناغي: با استفاده از پارچۀ 
راه راه می توان برش جناغي را انجام داد. خط راستاي 
الگو را نسبت به خطوط مرکزي جلو و پشت با زاویۀ 
45 درجه رسم کنید. سپس خطوط راستاي الگو را 

موازي با راه پارچه قرار دهید )تصویر 5(.
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3 چرت زدن: پس از برش، ابتدا و انتهاي هر درز، دو طرف پنس ها، موازنه ها و... را در قسمت جادرز با قیچي 
چرت کوچکي بزنید. انتهاي پنس را در پارچه با سوزن مشخص کنید. سپس در دو طرف پارچه، با صابون 

خیاطي عالمت بزنید. سپس الگو را بردارید و عالمت ها را به وسیله  خط کش و صابون به هم وصل کنید.

4 رولت و کاربن: قطعات برش خورده را روي میز 
پهن کنید. سمت روي کاربن را زیر پارچه قرار دهید و 
خطوط الزم را رولت کنید. الگو را از پارچه جدا کنید 
سپس سوزن ها را مجدداً به دوالي پارچه وصل کنید 
تا از هم جدا نشود. پارچه را برگردانید. مجدداً کاربن را 
زیر پارچه قرار داده و خطوط را رولت کنید. مي توانید 
براي سرعت بیشتر، کاربن را زیر پارچه قرار دهید و 
با استفاده از رولت صابوني خطوط الگو را در دو طرف 

پارچه هم زمان منتقل کنید ) تصویر 8(.

تصویر 8 ـ روش استفاده از رولت و کاغذ کاربن مخصوص پارچه     

انواع ماشین های دوخت  

تصویر 9ـ معرفی قسمت های مختلف ماشین دوخت همه کارۀ خانگی

 ماشین های دوخت را به طورکلی می توان به  دو دستۀ خیاطی خانگی و صنعتی تقسیم کرد.              

توپی

پایۀ قرقره
میلۀ ماسوره پیچ

اولین کنترل کنندۀ نخ

اهرم باالنگهدارندۀ نخ )شیطانک( 

راهنمای عبور نخ

میلۀ سوزن
پایه و تکۀ پایه

کار پیش بَر

صفحۀ سوزن صفحۀ مدل دوخت

درجۀ تنظیم طول دوخت

 درجۀ پهنای زیگزاگ
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ماشین  این  است.  پدالی  و  دستي  دوخت،  ماشین هاي  نمونۀ  ساده ترین  ماشین های دوخت خانگی:   1
دوخت با دست یا با رکاب به حرکت درمي آید، فقط به سمت 
جلو یا عقب حرکت می کند و براي دوخت هاي ساده کاربرد 
دارد. اختراع این ماشین های دوخت در زمان خود پیشرفت 
امروزه  ولي  می رفت،  به شمار  دوخت  صنعت  در  چشمگیري 
به علت درگیرشدن هر دو دست )هنگام دوخت( و پایین بودن 
سرعت عمل، کمتر  به کار می رود. امروزه، ماشین های دوخت 
است  فراوان  بازار  در  مطلوب  کیفیت  و  کارایي  با  اتوماتیک 

)تصویر 10(.

ماشین های دوخت همه کارۀ خانگی
این نوع ماشین های دوخت توانایی انجام چندین کار را دارند. 
توان کارهایی چون گل دوزی،  این ماشین های دوخت می  با 
پاک دوزی، جادکمه، انواع دوخت های تزیینی و... را انجام داد 

)تصویر 11(.

تصویر 10ـ ماشین دوخت ساده خانگی

تصویر 11ـ ماشین دوخت همه کارۀ خانگی

تصویر 12 ـ ماشین دوخت صنعتی )راسته دوز( یک 
سوزن

تصویر 13ـ ماشین سردوز )اورلوك(

این  )راسته دوز(: سرعت  ماشین های دوخت صنعتی   2
ماشین دوخت باالست و کار با آنها نیاز به مهارت دارد. نوع 

دیگر  آنها ماشین های دوخت دوسوزنه است )تصویر 12(.

این  )اورلوك(:  پاك دوزی  یا  سردوزی  دوخت  ماشین 
ماشین مخصوص پاک دوزی لبه کار است. این ماشین دوخت  
اورلوک، امروزه در انواع مختلف در بازار موجود است و مخصوص 
اورلوک های  و  تریکودوزی  اورلوک های  است.  انبوه  تولید 
دوخت  ماشین های  نوع  این  دارد.  زیادی  کاربرد  نیز  خانگی 
همراه پاک دوزی، لبۀ اضافه پارچه را نیز می چینند و معموالً 
با 3 نخ به باال کار می کنند. بعضی از آنها همراه پاک دوزی، 
دوخت ساده )بخیه دوزی( را نیز انجام می دهند )تصویر 13(.
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راه اندازی ماشین دوخت همه کارۀ خانگی

تصویر 14

تصویر 15

تصویر 16

تصویر 17

تصویر 18

پدال پایی را روی زمین قرار می دهیم، دو شاخۀ N را در سمت پشت ماشین دوخت 
متصل می کنیم و دو شاخۀ O را داخل پریز برق قرار می دهیم )تصویر 14(. 

بعضی از ماشین های دوخت، کلید اصلی روشن شدن ماشین دوخت دارند، در 
این صورت ابتدا کلید اصلی را فشار دهید. 

سرعت ماشین دوخت بستگی به میزان فشار روی پدال دارد. هرچه بیشتر پدال 
را به طرف پایین فشار دهید، سرعت ماشین دوخت بیشتر می شود )تصویر 15(.

بعضی از ماشین های دوخت دارای بازوی آزاد )میز اضافه( هستند. میز اضافه 
را به طرف ماشین دوخت فشار دهید تا زمانی که خارها جا بیفتد )تصویر 16(. 

بازوی آزاد )میز اضافه( شما را قادر می سازد تا اجزای لوله ای شکل لباس را 
بدوزید )تصویر 17(. پای شلوار  یا  مانند آستین  به سهولت 

با قرار دادن اهرم پایۀ باالبر در پایین ترین نقطه، ماشین دوخت را آمادۀ دوخت 
کنید )تصویر 18(.

N

O
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با گرداندن توپی ماشین دوخت، تعادل سوزن را به 
باالترین نقطۀ ممکن ببرید. پیچ سوزن را شل کنید 
جدید،  سوزن  نصب  هنگام  کنید.  خارج  را  آن  و 
قسمت نیم دایره ای انتهای آن را به طرف خود قرار 
دهید، سپس سوزن را تا جایی که می توانید به باال 

فشار دهید )تصویر 19(.

تصویر 19

تصویر 20 

تصویر 21تصویر 22 

تصویر 23

تصویر 25 تصویر 27

تصویر 24

تصویر 26 تصویر 28

نخ کردن ماسوره
نخ را از قسمت خارج قرقره به میلۀ ماسوره وصل 

کنید )تصویر 20(.
قرار دهید  ماسوره  پرکنندۀ  میلۀ  روی  را  ماسوره 

.)21 )تصویر 
پرکردن  برای  دوخت  ماشین های  از  بعضی  در 
ماشین  پایۀ  تا  کنید  شل  را  توپی  باید  ماسوره 

.)22 )تصویر  نکند  حرکت  دوخت 
خار ماسوره باید داخل میلۀ پرکنندۀ ماسوره قرار 

گیرد )تصویر 23(.
کنید  رد  ماسوره  سوراخ های  از  یکی  از  را  نخ 

 . )24 )تصویر
میلۀ پرکنندۀ ماسوره را به طرف بازوی فشاردهنده 

فشار دهید )تصویر 25(. 
کنید  دقت  دهید.  قرار  ماکو  داخل  را  ماسوره 
باشد  )فلش(  پیکان  نوک  در جهت  نخ  شدن  باز 

)تصویر26(.
نخ را از داخل شکاف روی ماکو عبور دهید  )تصویر  27(.

نخ را از زیر فنر ماکو عبور دهید و از سوراخ بیرون 
بکشید )تصویر 28(.      

خار ماسوره

خار ماسوره

میلۀ پرکننده ماسوره

توپی
 چرخ

بازوی فشاردهنده

میلۀ قرقره میلۀ ماسوره
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تصویر 30

تصویر 31

تصویر 29

تصویر 32

تصویر 33

تصویر 35تصویر 34

تنظیم کشش نخ
به  نخ  دلخواه  کشش  کنید.  تنظیم  را  نخ  کشش 
نوع پارچه و تعداد الیه های پارچه ای که می دوزید، 
بستگی دارد قبل از آنکه لباسی را بدوزید، بهتر است 
کیفیت دوخت را روی یک تکه پارچه امتحان کنید.
معموالً کشش نخ توسط درجۀ مخصوص کشش نخ 
تنظیم می شود. درجۀ تنظیم کشش نخ را می توانید 
با چرخاندن توپی مخصوص، کم یا زیاد کنید )تصویر 

 .)29
زبانۀ ماکو را باز کنید و ماکو ـ ماسوره را داخل میلۀ 

کمپلت قرار دهید  )تصویر 30(.
به آرامی  دست  کوتاه  و  سریع  حرکت  با  باید  ماسوره 
به سمت پایین رانده شود. در این حالت نباید کشش 

نخ کم یا زیاد باشد )تصویر 31(.
نحوۀ کشش صحیح نخ برای دوخت مستقیم به این 

شکل می باشد )تصویر 32(.
درجه کشش نخ و سوزن خیلی محکم است، در این 
حالت، نخ ماسوره روی سطح باالیی پارچه دیده می 

شود. برای حل مشکل، درجۀ تنظیم کشش نخ را کم 
کنید.

ولی اگر درجۀ کشش نخ سوزن خیلی شل است در این 
حالت نخ سوزن از زیر پارچه دیده می شود. درجۀ تنظیم 

کشش نخ را زیاد کنید )تصویر 33(. 

تصویر 36

ماسوره صحیح 
پُرشده است

ماسوره صحیح 
پُرنشده است

نخ ماسوره

نخ سوزن
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تنظیم کشش نخ ماسوره 
زمانی از تنظیم کشش نخ ماسوره استفاده می کنیم که نتوانیم کشش مورد نظر را به وسیلۀ درجۀ کشش نخ، 

تنظیم کنیم )تصاویر 34 تا 36(.

ارتباط درجۀ تنظیم دوخت و درجۀ پهنای زیگزاگ: ماشین های دوخت همه کاره دارای درجۀ تنظیم 
دوخت و زیگزاگ هستند. درجۀ تنظیم دوخت، طول بخیه یا زیگزاگ و درجۀ زیگزاگ، پهنای زیگزاگ را 

می نماید. مشخص 
شکل 37  طول بخیه را در 2/5 سانتی متر نشان می دهد، برای مثال: درصورتی که درجۀ تنظیم دوخت روی 
درجۀ بیشتر باشد؛ تعداد بخیه ها در 2/5 سانتی متر 6 عدد بوده و اگر روی درجۀ کمتر باشد تعداد بخیه ها در 

2/5 سانتی متر 12 عدد است. )تصویر 37(
مسیر نخ کشي تمام ماشین هاي دوخت تقریباً شبیه به یکدیگر است سوزن را در باالترین نقطه خود قرار دهید.  
نخ را در جهت عقربه ساعت از قسمت کشش نخ عبور دهید؛ نخ را از سوزن عبور دهید ) تصویر 39(. 

مطابق تصویر 38 ماشین دوخت را نخ کنید.
نخ سوزن را با دست چپ نگه دارید، توپي ماشین دوخت را به طرف خود بچرخانید تا نخ ماسوره بیرون بیاید 

)تصویر 40(. 
هر دو سر نخ را پشت پایه قرار دهید )تصویر 41(.

توپي را به طرف خود بچرخانید و دو نخ زیر و رو را کمي بکشید و رها کنید )تصویر 42(.

تصویر 38

تصویر 42 تصویر 41 تصویر 40

تصویر 39

دستگاه تنظیم کشش نخ

پهنای بخیه صفر

 پهنای زیگزاگ
 روی درجه 2

 پهنای زیگزاگ
 روی درجه 4

 پهنای زیگزاگ
 روی درجه 5

ف
ختل

ی م
ها

ض 
عر

 با 
ت

وخ
ع د

نوا
 ا

تصویر 37

دستگاه تنظیم کشش نخطول بخیه 6 عددطول بخیه 12 عددطول بخیه 18 عددطول بخیه 24 عدد
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تصویر 43

تصویر 44ـ دوخت لبه های تاشده

تصویر 45ـ تنظیم فاصلۀ بین لبۀ پارچه تا بخیه

شروع به دوخت 

به سمت عقب کشیده اید.  پایه  زیر  از  را  نخ  دو  ابتدا مطمئن شوید که هر 
درحالي که هر دو نخ را با انگشتان دست چپ گرفته اید، توپي را به طرف خود 
بچرخانید تا سوزن در نقطه اي که بخواهید دوخت را شروع کنید وارد پارچه  
شود. هنگام شروع دوخت ابتدا لبه پارچه را به اندازه 6 میلي متر عقب تر از 

سوزن قرار دهید و سپس اهرم باالبر را پایین بیاورید )تصویر 43(.

هنگام دوخت لبه هاي تاشده، برای اینکه زیر پایه ثابت بماند یک تکه پارچه 
تاشده را قبل از دوخت قسمت اصلي مطابق تصویر 44، زیر قسمت عقب 
پایه قرار دهید و سپس سوزن دوخت را در پایه فرو کنید و به دوختن ادامه 

دهید )تصویر 44(.

براي تنظیم فاصله موردنظر بین لبه پارچه تا بخیه، از نوک سوزن تا آن فاصله 
را با متر عالمت بگذارید و یک تکه چسب کاغذي روي صفحۀ سوزن ماشین 
دوخت بچسبانید )استفاده از این روش درصورتي است که میلۀ مخصوص 

پنبه دوزي در دسترس نباشد( )تصویر 45(.

روش دوخت گوشه ها )قسمت های زاویه دار( 
  هنگام دوخت نقاط زاویه دار )گوشه ها(، ماشین دوخت را متوقف کنید و 

توپی را به سمت خود بچرخانید تا سوزن وارد پارچه شود.
  اهرم پایۀ باالبر را به سمت باال بکشید و پایه را بلند کنید. سپس پارچه را 
دور سوزن بچرخانید. تا در جهت دلخواه قرار گیرد. پایه را پایین بیاورید 

و به دوختن ادامه دهید )تصویر 46(.

تصویر 46ـ روش دوخت نقاط زاویه دار

الف(

ب(
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تعویض پایه ها
باال  به طرف  را  پایه  میلۀ  ببرید.  نقطۀ ممکن  باالترین  به  را  سوزن 

فشار دهید تا پایه باال رود )تصویر 47(.

دکمه قرمز را در پشت پایه فشار دهید تا پایه آزاد شود )تصویر 48(.

دکمه قرمز را فشار دهید. خار پایۀ دوشاخ را زیر شکاف پایه قرار دهید.
خار  بیاورید.  پایین  آهسته  باالبرنده  بازوی  توسط  را  دوشاخ  پایۀ 

داخل پایه چفت می شود )تصویر 49(.

تصویر 47ـ تعویض پایه

تصویر 48ـ آزاد کردن پایه

تصویر 49ـ چفت شدن خار داخل پایه

تصویر 50ـ چفت کردن خار در پایه 

پایه را کج کنید و خار عقب را در جای خود قرار دهید. قسمت 
جلوی پایه را به طرف باال فشار دهید تا پایه محکم شود )تصویر 

.)50

الف ب

ب
عق

ار 
خ
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تصویر 51 

تصویر 53 

تصویر 52 

تصویر 54 

اتصال بازوی پنبه دوزی )دوخت مستقیم(

پیچ تنظیم بازوی پنبه دوزی را شل کنید. بازوی پنبه دوزی )دوخت مستقیم( را در جای خود قرار دهید و 
تنظیم کنید. پیچ را محکم کرده و شروع به دوخت کنید. بازوی پنبه دوزی از روی دوخت اصلی عبور کند 

)تصویر51(.
بهتر است در موقع دوخت زیگزاگ های موازی نیز از بازوی پنبه دوزی استفاده کنید )تصویر 52(.

پایه مخصوص دوخت زیپ را وصل کنید. برای دوختن سمت چپ زیپ، پایۀ دوخت باید سمت چپ سوزن 
قرار گیرد. توجه کنید که سوزن به دندانه های زیپ برخورد نکند؛ زیرا ممکن است سوزن کند شود یا بشکند 

)تصویر 53(.
برای دوخت سمت راست زیپ، پایۀ دوخت باید سمت راست سوزن قرار گیرد )تصویر54(.                  

دوخت موازی با فاصلۀ کم

دوخت 
موازی با 
فاصلۀ زیاد
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دوخت دکمه
تنظیم  را  زیگزاگ  درجۀ  کنید.  وصل  را  دکمه دوزی  مخصوص  پایه 
زیر  سوراخ چپ  که  به طوری  دهید  قرار  پارچه  روی  را  دکمه  نمایید. 
سوزن قرار گیرد. سپس پایه را پایین بیاورید، توپی ماشین دوخت را با 
کمک دست، مختصری حرکت دهید و اطمینان حاصل کنید که سوزن 
با مالیمت روی  عبور کند. سپس  از مرکز سوراخ دکمه  به طور دقیق 
پدال پایی فشار آورید. انتهای هر دو نخ را پشت نگهدارید و آن را در 

حدود 6 تا 8 بخیه بدوزید )تصویر 55(.

لبه دوزی )پیچ رل( 
  پارچه را حدود 2/5 میلیمتر و به طول 6 سانتیمتر تا کنید )تصویر 56(.

  قسمت تاخورده را از داخل شکاف پایه عبور دهید و پایه را پایین بیاورید.
یک بخیه بدوزید. سپس نخ ماسوره و نخ سوزن را عقب بکشید و به دوختن ادامه دهید )تصویر 57(.

تصویر 55ـ پایه دوخت دکمه

تصویر 57ـ پایه پیچ ـ رولتصویر 56ـ تای پارچه برای دوخت پیچ رول

پس دوزی )دوخت نامرئی(

  پارچه را مطابق شکل تا کنید، پارچه را زیر پایه قرار دهید و لبۀ پارچۀ تاشده را برای لبه دادن، در سمت 
چپ راهنمای پارچه قرار دهید. 

تصویر 58
ب

ماشین  روی  را  پس دوزی    پایۀ 
 58 )تصاویر  کنید  نصب  دوخت 

ب(. و  الف 

الف
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تصویر 59

تصویر 62تصویر 61

تصویر 60

پاک دوزی

  نخ سوزن و نخ ماسوره را به سمت عقب پایه ببرید. لبۀ پارچه را نزدیک راهنمای پایه قرار دهید و بدوزید 
)تصویر 59(.

  پارچه را آهسته در موقع دوخت از زیر پایه عبور دهید )تصویر 60(.

روغن کاری ماشین دوخت

آنها، عملیات  قطعات  بهتر  و همچنین عملکرد  ماشین های دوخت  زودهنگام  استهالک  از  برای جلوگیری   
روغن کاری ماشین های دوخت براساس دفترچۀ راهنما در بازۀ زمانی مشخص انجام می شود. میزان و دفعات 
روغن کاری با توجه به حجم کار انجام شده و براساس دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ماشین دوخت 

صورت می گیرد.
هنگام روغن کاری دو شاخۀ اصلی را از پریز برق بیرون بکشید.

نقاط زیر ماشین دوخت که باید روغن کاری شوند )تصاویر 61 و 62(. 

راهنما
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پیاده و سوار کردن دستگاه ماسوره   

پایه را باال بیاورید. توپی را به طرف خود بچرخانید تا اینکه میله سوزن در باالترین وضعیت خود قرار گیرد 
اهرم ها را از روی قالب ماکو به عقب ببرید )تصویر63(.

نقاطی که روی صفحۀ سوزن باید روغن کاری شود )تصویر 64(.

تصویر 63

تصویر 64

پرزگیری ماشین دوخت

را  پیش بر  کار  دندانۀ  روی  شده  انباشته    پرزهای 
دوباره  را  سوزن  صفحۀ  کنید.  تمیز  برس  یک  با 

.)66 )تصویر  کنید  نصب  خود  درجای 

تصویر 66تصویر 65

باشید  داشته  مطمئنی  و  نرم  دوخت  اینکه    برای 
الزم است که همیشه دنده های کار پیش بر تمیز 
برای پیاده  بیاورید.  پایه را بیرون  باشند. سوزن و 
کردن صفحۀ سوزن، پیچ های آن را با پیچ گوشتی 

)تصویر 65(. باز کنید 

 بدنه دستگاه ماسورهبریدگی جای ماسوره

 دستگاه گردانندۀ ماسوره
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تصویر 67

تصویر 68

  پس از هر 15 تا 20 ساعت کار با ماشین دوخت، قطره ای روغن در محل گردش قالب بریزید )تصاویر 67 و 68(.
پس از بیرون آوردن حلقۀ نگهدارنده و قاب ماکو، با یک بُرس کوچک قسمت داخلی کار پیش بَر را پاک کنید. 
سپس نخ و پرز روی تمام قسمت های قاب ماکو را با یک دستمال نخی آغشته به روغن، به آرامی تمیز کنید.
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واحد یادگیری 2  : دوخت انواع دامن

استاندارد عملکرد

 آشنایی با مراحل برش و دوخت دامن ها براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

دوخت دامن 
1 دوخت دامن اولیه، دامن فون، دامن ترک و دامن کلوش طبق الگو

2 دوخت زیپ و کمر دامن
3 درست کردن نوار اریب

4 ساختار اصلی رنگ ها )رنگ های اولیه، رنگ های ثانویه(
5 رنگ های سرد و گرم 

6 رنگ های مکمل

نگرش
1 کمک به اقتصاد خانواده

2 دقت در کار و کنترل کیفیت
3 رعایت اخالق حرفه ای 

4 صرفه جویی در مصرف پارچه، نخ و مصرف برق )هنگام استفاده از اتو و ماشین دوخت(

ایمنی و بهداشت
 رعایت اصول ارگونومی

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت، اتو، سوزن، قیچی و بشکاف
 رعایت اصول بهداشتی در هنگام کار

توجهات زیست محیطی
 ریختن ضایعات پارچه، الگو، نخ و... در ظرف مخصوص بازیافت
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نحوۀ قرارگیری الگوی دامن روی پارچه

هدف توانمندسازی2: برش و دوخت دامن، زیپ و کمری آن با استفاده از الگوی آموزش داده 
شده برابر با تناسبات اندام

هنرجویان برش و دوخت دامن فون را در کارگاه انجام دهند.  فعالیت 1

هنرجویان برش و دوخت دامن ترک را در کارگاه انجام دهند. فعالیت 2

هنرجویان برش و دوخت دامن کلوش را در کارگاه انجام دهند. فعالیت 3

الگو را با توجه به مشخصات آن روي پارچه قرار دهید. خطوط راستا موازي با کناره های پارچه )تُرکي پارچه( 
قرار گیرد. الگوها را به پارچه سنجاق کنید. اضافه درزها را مشخص نمایید. اضافه درزها را در قسمت انحنای 
پهلو با خط کش منحني به هم وصل کنید. بعد از برش دامن آن را کوک شل بزنید و با استفاده از چسب 

کاغذي خطوط مرکزي جلو و پشت و خطوط پهلو را روي پارچه مشخص کنید.
پنس ها و درزها را با توجه به کوک شل، سنجاق کنید و کوک ساده بزنید و پُرو نمایید )در صورت داشتن 

تصویر 69ـ قرارگیری الگوی دامن روی پارچه
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ایراد آن را با کمک هنرآموز خود روي لباس و الگو برطرف کنید(. کوک ها را بکشید، سپس پنس ها را چرخ 
کنید )تصویر 69(.

نحوۀ اتوکشی دامن

هنگام اتوي پنس ها از بالشتک استفاده کنید. در موقع اتو کردن، از کاغذ بین پنس و لباس استفاده کنید. درز 
پشت دامن را چرخ کنید و اتو بکشید. زیپ را به روش یک طرفه بدوزید و اتو کنید. درزهاي پهلو را براساس 
خطوط موازنه سنجاق کنید و کوک بزنید. درزها را با چرخ بدوزید، کوک ها را باز کنید و سپس با دست 
به وسیلۀ دندان موشي، پاک دوزي نمایید. درز پهلو را اتو کنید. قسمت منحني درز پهلو روي بالشتک اتو شود. 
قبل از دوخت نوار کمر، بندینک کمر را در پهلوها، روي خط کمر قرار دهید. روي خط کمر را چرخ کنید. 

کمر دامن را آماده کنید و بدوزید. لبۀ لباس را »تا« کنید و اتو بکشید و سپس پس دوز کنید )تصویر70(.

دوخت دکمه و جاکمه یا قزن به کمر دامن

به  به هم وصل کنید.  به وسیله قزن  را  لبۀ کمر  دو 
جاي قزن مي توانید از دکمه و جادکمه نیز استفاده 
را سوزن  آن  انتهاي  باز کردن جادکمه،  براي  کنید. 
باز  را  جادکمه  بشکاف  از  استفاده  با  سپس  بزنید. 
کنید. استفاده از سوزن مانع از بریدن جادکمه بیش 

از میزان الزم مي شود )تصویر71(.
     

تصویر70ـ اتوکشی دامن

تصویر 71ـ دوخت دکمه و جادکمه به کمر دامن
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تصویر 72

دوخت دامن فون

کناره هاي پارچه )ترکي( را از دو طرف به سمت وسط 
بسته  دوالي  پارچه،  دو طرف  که  به طوري  کنید،  تا 
بستۀ  دوالي  روي  مرکزی  خط  در  را  لگوها  ا شود. 
به وسیلۀ کوک شل  بزنید.  برش  و  دهید  قرار  پارچه 
خطوط الگو را روي پارچه منتقل کنید )تصویر 73(.

را در  بنابراین، سجاف زیپ  پهلوي چپ دوخته مي شود.  دامن زیپ در  این  در 
سمت دیگر قیچي کنید. درزهاي عمودي لباس )پهلوها( را سردوز بزنید. با زیگزاگ 
چرخ همه کاره، پهلوها را با توجه به عالمت کوک شل، کوک بزنید. پنس ها را نیز 
کوک  زده، بدوزید و اتو کنید. قبل از چرخ کردن کوک ها را بکشید. اضافه درزها 
را به دوطرف بخوابانید و اتو کنید. در هنگام دوخت زیپ در درزهاي منحني بهتر 
است براي جلوگیري از کش آمدن پارچه، الیی حریر بچسبانید. زیپ را در پهلوي 
چپ دامن بدوزید. برای خواب سجاف، زیپ به سمت پشت باشد. کمر دامن را 

بدوزید. لبۀ دامن را با دوخت زیگزاگ بدوزید )تصویر 74(.

تصویر 73ـ قرار دادن الگوی دامن فون و برش آن

تصویر 74ـ زیپ دامن یک طرفه
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دوخت دامن ترک

الگوها را با توجه به خطوط راستا روي پارچه قرار داده و برش 
برق  و  بدون طرح، حاشیه  پارچه ساده،  بزنید. درصورتی که 
الگو  بزنید. خطوط  برش  را  پارچه  مقابل  باشد، مطابق شکل 
کنید.  عالمت گذاري  کاربن  و  رولت  به وسیله  پارچه  روي  را 
از یک  آن  زیرین  با قسمت  را  برش خورده  قطعات  از  هریک 
تمام  اتو کنید.  را  بدوزید، سپس درز  و  سمت سنجاق کرده 
را  درزها  مي شود.  دوخته  به هم  این صورت  به  دامن  قطعات 
پاک دوزي )اورلوک( کرده، اتو بزنید و پرس نمایید. زیپ را 

به روش یک طرفه بدوزید )تصاویر75 و 76(.

تصویر 75

تصویر 76ـ قراردادن الگوی دامن ترك روی پارچه

تصویر 77ـ دوخت نوار اریب به لبۀ دامن

دوخت نوار ُاریب به لبۀ دامن

نوار اریب را می توانید به صورت آماده از بازار تهیه کنید و یا 
در کارگاه تهیه نمایید. 

لبۀ مکان دوخت نوار اریب را به سمت روی دامن در قسمت 
لبۀ دامن ثابت کنید، سنجاق بزنید و بدوزید. بعد از آن نوار 
را به سمت داخل دامن تا بزنید، پس دوزی کنید و اتو بکشید 

)تصویر 77(.
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تصویر 78

تصویر 81

تصویر 79

تصویر 82

تصویر 80

تصویر 83

دوخت زیپ

زیپ  مانند  مي شود،  انجام  گوناگون  روش هاي  به  نیز  آن  دوخت  دارد،  مختلفي  انواع  زیپ  که  همان گونه 
یک طرفه، دو طرفه، زیپ مخفي، زیپ شلوار.

محل دوخت به اندازۀ 2 الي 3 سانتی متر کوتاه تر از طول زیپ باشد. نکته

زیپ یک طرفه 

پارچه  روي  را  زیپ  دوخت  محل 
مشخص کنید. ) تصویر 78 (

با بخیۀ درشت  محل زیپ را موقتاً 
بدوزید. ادامه درز را با دوخت معمولی 
بدوزید و اتو کنید. دقت کنید محل 
انتهای زیپ را با دوخت محکم کنید 

)تصویر 79(.

بزنید  عالمت  را  زیپ  طول 
)تصویر80(.

فاصله  با  را در چندجا  بخیۀ موقت 
بشکافید  تا در پایان دوخت، درز موقت 

به راحتي باز شود )تصویر 81(.

اضافۀ درز را در سمت چپ به اندازۀ 
کنار  و  تا  کنید  0/2سانتی متر 
دندانه هاي زیپ قرار دهید و با پایۀ 
مخصوص زیپ بدوزید )تصویر82(.

زیپ را ببندید، سمت دیگر زیپ را 
قرار  راست  اضافه درز سمت  روي 
دهید و با استفاده از پایۀ مخصوص 

زیپ بدوزید )تصویر 83(.
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از روي لباس به فاصلۀ یک سانتی متر 
دوخت تزییني بزنید )تصویر 84(.

تصویر 85تصویر 84

بشکافید  را  موقت  بخیۀ  پایان،  در 
)تصویر 85(.

اهرم زیپ از لبۀ پارچۀ کمر بیرون باشد تا درهنگام دوخت تزیینی مانع از دوخت صحیح نشود. خط دوخت 
را مشخص کنید و محل زیپ را با بخیۀ درشت بدوزید. اضافۀ درز را به دو طرف باز کنید و اتو بزنید. بخیۀ 
درشت را با فاصله بشکافید مطابق زیپ یک طرفه، زیپ را باز کنید. لبه دندانه ها را با خط دوخت مماس 
قرار دهید و آن را ثابت کنید. لبۀ زیپ را به اضافۀ درز بدوزید. دقت کنید که اهرم زیپ از لبۀ پارچه در 
کمر بیرون باشد تا در هنگام دوخت تزییني، مانع از دوخت صحیح نشود )تصویر 86(. زیپ را ببندید و 
سمت دیگر لبۀ زیپ را به اضافه درز مقابل بدوزید. دوخت تزییني را از روي لباس بدوزید؛ به گونه اي که 
دوخت از دو طرف درز، یکسان به نظر آید. دوخت موقت را به وسیلۀ بشکاف باز کنید. هنگام اتو زدن دقت 

کنید اتو روي دندانه ها قرار نگیرد )تصویر 87(.

نکته

    تصویر 86  ـ دوخت زیپ با پایه زیپ

تصویر 87  ـ  زیپ دوطرفه )سمت راست( و شکافتن کوك بخیه )سمت چپ( 
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ساختار اصلی رنگ

رنگ های رنگین کمان: چشم ما می تواند میلیون ها 
رنگ را تشخیص دهد ولی همه این رنگ ها از تیره ترین 
)سیاه( تا قرمز و سفید که روشن ترین رنگ هاست، از 
هفت رنگ اصلی تشکیل شده اند: قرمز، نارنجی، زرد، 

سبز، آبی، نیلی و بنفش )تصویر 88(.

رنگ های اصلی: اگر رنگ ها را در یک چرخۀ رنگ 
رنگ  چرخه  این  در  اصلی  رنگ  شش  دهیم،  قرار 

هستند.
رنگ های اولیه: رنگ هایی هستند که به خودی خود 
وجود دارند، عبارت اند از: قرمز، زرد و آبی )تصویر 89(.

رنگ های ثانویه: هرگاه دو رنگ اولیه به مقدار مساوی 
با هم ترکیب شوند، رنگ های ثانویه را تشکیل می دهند 

که عبارت اند از: 
زرد + قرمز = نارنجی

زرد + آبی = سبز
قرمز + آبی = بنفش ) تصویر90(.

رنگ های گرم: به رنگ هایی با احساس گرم و گرما بخش 
مانند رنگ آتش و خورشید، رنگ گرم گفته می شود.

رنگ های سرد: به رنگ هایی با احساس آرام بخش و 
نیرودهنده مانند رنگ آسمان و رنگ آبی دریا رنگ سرد 

گفته می شود )تصویر91(.

1 دو نمونه دوخت زیپ یک طرفه و مخفی با توجه به موارد گفته شده انجام دهید.
2 دوخت نوار کمری به دامن فون را با توجه به موارد گفته شده انجام دهید.

فعالیت4

تصویر 88

تصویر 89

تصویر 90ـ دسته بندی رنگ ها و چرخۀ رنگ

تصویر 91ـ رنگ های سرد و گرم

سرد سرد گرم
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رنگ های مکمل: رنگ هایی که در چرخۀ رنگ )دایره 
رنگ(روبه روی هم قرار دارند، را رنگ های مکمل می نامند.
مثال: زرد + قرمز = نارنجی / مکمل نارنجی آبی، است.

زرد + آبی = سبز   / مکمل سبز = قرمز است.
است.  زرد   = بنفش  مکمل   / بنفش   = آبی   + قرمز 

)تصویر 92(.

ترکیب بندی لباس با رنگ های مکمل 

یکی از ترکیب بندی ها در یک مجموعه لباس که زیبایی 
قابل توجهی به وجود می آورد، استفاده از رنگ های مکمل 
است. این رنگ ها که در اصطالح تضاد مکمل نامیده 
می شوند، )چون همدیگر را کامل می کنند( زمانی که در 
کنار هم قرار می گیرند، جلوه یکدیگر را تقویت می کنند 
و تأثیر رنگ ها بیشتر از زمانی است که به تنهایی استفاده 

می شوند )تصویر 93(.

ترکیب بندی سرد یا گرم

ترکیب بندی رنگ ها برای فصل های مختلف متفاوت است، 
حتی خود رنگ ها نیز احساس آرامش بخش بودن، گرمی، 
حرارت و ... را به افراد می دهد. در انتخاب رنگ ها، رنگ های 
سرد احساس مالیم بودن، زیبایی همراه با آرامش را دارند 
و رنگ های گرم فعال بودن، جنبش، حرکت و سنگین 

بودن را دارند )تصویر 94(.

تصویر92ـ نمونه رنگ های مکمل )سمت راست( و رنگ های 
مکمل در چرخۀ رنگ )سمت چپ(

هنرجویان با ایدۀ نو، رنگ های مکمل را در حوزه لباس به کار برده و آن را در کالس به صورت نمایشگاه 
ارائه دهند.

فعالیت 5

تصویر 93

تصویر 94

طرح رنگ های مکمل نمونه  های رنگ های  مکمل
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1 چرخۀ رنگ را روی مقوا انجام دهید.
2 چند نمونه تصویر لباس های ِست دوتکه )کت و شلوار، کت و دامن و مانتو و شلوار( را به کالس 

بیاورید و رنگ های سرد و گرم و مکمل را با کمک هنرآموز خود مشخص کنید. 

فعالیت 6

تناسب بین رنگ های سیاه و سفید 

دو رنگ سیاه و سفید، بیشترین تضاد ممکن را به وجود می آورند. اگر این دو رنگ با نسبت سه قسمت سفید 
و یک قسمت سیاه استفاده شود، هر دو به وضوح به چشم می آیند. نسبت برابر باعث جلوگیری از غلبۀ سیاه 

بر سفید می شود و ترکیبی زنده و پرتحرک را به وجود می آورد.
الف( هنگامی که رنگ تیره در باالتنه و رنگ سفید در دامن تنگ به کار می رود، کل لباس نامتعادل می شود.

ب( استفاده از رنگ سیاه در پایین لباس )دامن( که دارای سنگینی بیشتری است و رنگ سفید در باالتنه، 
همچنین نسبت سه قسمت سفید و یک قسمت سیاه، ترکیبی بسیار زیبا و باجلوه به وجود می آورد.

پ( استفاده از رنگ سفید در دامن پیلی دو طرفه خوابیده، کمک می کند رنگ سیاه در قسمت باالتنه که 
دارای قدرت و سنگینی است، متعادل تر به نظر آید.
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واحد یادگیری 3  : روش دوخت شلوار

استاندارد عملکرد

 آشنایی با مراحل برش و دوخت شلوار براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

دوخت شلوار 
1 برش های مختلف دوخت شلوار شامل چه قسمت هایی است؟

2 مراحل قرارگرفتن الگو روی پارچه را اجرا کنید.
3 مراحل اتوکاری روی شلوار را انجام دهید.

4 دوخت زیپ شلوار را انجام دهید.
5 طبقه بندی دوخت انواع نوار کمری شلوار چگونه است؟

نگرش
1 کمک به اقتصاد خانواده

2 دقت در کار و کنترل کیفیت
3 رعایت اخالق حرفه ای 

4 صرفه جویی در مصرف پارچه و نخ و مصرف برق )در هنگام استفاده از اتو و ماشین دوخت(

ایمنی و بهداشت
1 رعایت اصول ارگونومی

2 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت، اتو، سوزن، قیچی و بشکاف  

توجهات زیست محیطی
 ریختن ضایعات پارچه، الگو، نخ و ... در ظرف مخصوص بازیافت

هدف توانمندسازی3: دوخت شلوار، اتوکاری روی شلوار و دوخت زیپ شلوار را بیاموزد و دانش 
و مهارت آن را به کار بندد.
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دوخت شلوار ساده

الگوی شلوار را روی راستای پارچه قرار دهید و دورتا دور الگو را با تعیین جادرز معّین بچینید. پس از زدن 
کوک شل و چیدن آن، مراحل زیر را انجام دهید. 

 درصورتی که شلوار جیب یا پیلی نداشته باشد، ابتدا پنس های 
جلو و پشت را بدوزید. خط اتوی شلوار را در جلو تا کنید و اتو 

بزنید.
اتو  و  باز کنید  را  بدوزید. درزها  و  بزنید  را کوک  پهلوها   درز 

.)95 )تصویر  بزنید 

 درز سرتاسری شلوار را از مچ تا میان پا بدوزید. این درزها را نیز 
باز کرده و اتو کنید )تصویر96ـ الف(.

 خط اتوی شلوار را در پشت تا کرده و اتو کنید )تصویر 96ـ ب(.

 یک طرف شلوار را به سمت روی پارچه برگردانید و داخل طرف 
دیگر شلوار نمایید   )دقت شود طرف دوم باید به سمت پشت باشد( 

)تصویر 97(.

 درز فاق را از قسمت پشت تای فاق، کوک بزنید. درصورتی که 
بدوزید  را  با فاق دوخته شود، فقط فاق سمت جلو  بخواهید کمر 

.)98 )تصویر 

زیپ شلوار 
 سجاف زیپ را به طرف پشت برگردانید و کوک بزنید. درز قسمت 
کمتر  میلی متر   3 دیگر  درز  عرض  و  1سانتی متر  حدود  باید  فاق 

باشد )تصویر 99(.
 از خط مرکزی جلو، 1سانتی متر به طرف داخل تا کنید. زیپ را 
به سمت چپ کوک بزنید و بدوزید )بهتر است از زیپ دندانه 3 تا 5 

استفاده نمایید( )تصویر 99(. 

تصویر 95

تصویر 96ـ الف

تصویر 96 ـ ب

تصویر 98تصویر 97 

پشت شلوار

روی شلوار

روی 
شلوار

پشت 
شلوار

تصویر 99 
چرت

پشت 
پارچه

زیپ شلوار

راست 

چپ 
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 سمت راست را تا کنید. دقت شود که خط مرکزی جلو در هر دو 
طرف، روی یکدیگر قرار گیرد. محل دوخت زیپ طرف راست از الگو 

به روی پارچه عالمت گذاری شود )تصویر 100(.
 زیپ را از قسمت پشت به سجاف وصل کنید و بدوزید )تصویر 

.)101
 روی خط عالمت گذاری شده روی الگوی شلوار، خط دوخت را 
انتهای منحنی دوخته شده را  به صورت یک خط منحنی بدوزید. 

چند شالل افقی بدوزید تا زیپ محکم شود )تصویر 102(.
عرض  )به  دهید  قرار  پارچه  راستای  روی  را  زیپ  نقاب  الگوی   
بدوزید  را  نقاب  بچینید، سپس  و  جازیپ(  به طول  و  4سانتی متر 

.)103 )تصویر 
 نقاب زیپ را به طرف روی پارچه برگردانید و لبۀ خارجی آن را 
پاک دوزی کنید. آنگاه به پشت جازیپ و به درز سمت چپ سنجاق 

کنید و بدوزید )تصویر 104(.
نوار  قباًل  فاق دوخته شود،  با درز   در صورتی که بخواهید کمر 
کمری را به سمت راست و چپ کمر شلوار وصل کنید و آنگاه از 

بدوزید )تصویر 105(. به سمت جلو  مرکز کمر در پشت فاق 
پارچۀ  نواری همرنگ  از  توان  برای دوام بیشتر دمپای شلوار می   
شلوار به عرض 1سانتی متر و طول دمپای شلوار تهیه کرد و از قسمت 

رو   به سجاف شلوار دوخت شود )تصویر106(.

تصویر 100 

تصویر 101 

تصویر 103  تصویر 102 

تصویر 105 

به وسیلۀ الگوی آموزش داده شده و با استفاده از ماشین دوخت یک دست شلوار زنانه با زیپ و قزن 
بدوزید. 

فعالیت 1

پشت پارچه

راست چپ

سمت راست شلوار

وار
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واحد یادگیری 4  : روش دوخت یقه های خطی، آستین، چین ها، دکمه و جادکمه

استاندارد عملکرد

 مهارت دوخت باالتنه، آستین و یقه های خطی براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

دوخت باالتنه، آستین و یقه های خطی
1 آشنایی با دوخت باالتنه، یقه های خطی و آستین

2 آشنایی با مراحل دوخت آستین و اتصال آن به باالتنه 
3 آشنایی با انواع دکمه خور، جادکمه 

4 آشنایی با مراحل دوخت جیب ساده روی لباس 

نگرش
1 کمک به اقتصاد خانواده

2 دقت در کار و کنترل کیفیت
3 رعایت اخالق حرفه ای 

4 صبوری و عالقه مندی هنگام کار
5 صرفه جویی در مصرف پارچه، نخ و مصرف برق )هنگام استفاده از اتو و ماشین دوخت(

ایمنی و بهداشت
1 رعایت اصول ارگونومی

2 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از چرخ خیاطی، اتو، چرخ سردوز، سوزن و قیچی

توجهات زیست محیطی
 مدیریت پسماند و ریختن ضایعات پارچه، الگو، نخ و... در ظرف مخصوص بازیافت
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دوخت یقه گرد )برش باالتنه با یقه گرد(

الگو را با توجه به مشخصات آن روي پارچه قرار دهید و برش بزنید. خطوط الگو را روي پارچه منتقل کنید. 
پنس ها را بدوزید. پنس ها را روي بالشتک اتو بزنید. سرشانۀ پشت و جلو را به هم بدوزید. پس از پاک دوزي، 
درز را اتو کنید. مطابق الگوي سجاف، الیی چسب را برش بزنید و با اتو بچسبانید. درز سرشانۀ سجاف را 
بدوزید و اتو کنید. درز و لبۀ خارجي سجاف را پاک دوزي نمایید. سجاف را روي لباس قرار دهید به طوري که 
درزهاي سرشانۀ لباس و سجاف روي هم قرار گیرد. درز هالل یقۀ جلو و پشت و خط مرکزي پشت را ابتدا 
با سنجاق ثابت کنید، سپس کوک بزنید و پس از دوخت اضافۀ درز یقه را با قیچي کم کنید. قسمت هاي 

منحني یقه را کلیپ بزنید. 
اضافه درزها را به سمت سجاف بخوابانید و با فاصلۀ 0/2 سانتی متر از درز روي سجاف چرخ کنید. سجاف را 
به سمت پشت لباس برگردانید و اتو کنید. درز سرشانۀ باالتنه را با دوخت ثابت کنید. تا اینجا مراحل دوخت 

سجاف یقه انجام شده است. درز وسط پشت را با قزن و بندینک به هم متصل کنید )تصاویر 107(.

هدف توانمندسازی4: برش و دوخت بلوز به وسیلۀ ماشین دوخت و با استفاده از الگوی آموزش 
داده شده برابر با تناسبات اندام

هنرجویان برش و دوخت یقۀ هفت و چهارگوش طرح دار را در کارگاه انجام دهند.

هنرجویان نمونه هایی از مدل های یقۀ به کار رفته در لباس های شخصی را با بررسی نوع دوخت ها به کالس 
معرفی کنند.

فعالیت 1

فعالیت 2

تصویر 107



شایستگی 3: دوخت انواع لباس

181

دوخت یقۀ هفت

الگو را با توجه به مشخصات آن روي پارچه 
قرار دهید و برش بزنید. خطوط الگو را روي 
پارچه منتقل کنید و درز سرشانۀ لباس را 
بدوزید سپس پاک دوزي کنید و اتو بزنید، 
پنس ها را بدوزید و اتو کنید )تصویر 108(.

بچسبانید  هفت الیی  یقۀ  زاویۀ  در 
)تصویر  109(.

الیی چسب را مطابق الگوي سجاف برش 
را  درز سرشانه سجاف  بچسبانید.  و  بزنید 
اتو کنید. درز سرشانه و قسمت  بدوزید و 
بیروني سجاف را پاک دوزي کنید. سجاف را 
روي لباس به گونه اي سنجاق کنید که درز 
قرار  باالتنه  سرشانۀ  روي  سجاف  سرشانۀ 

گیرد )تصویر110(.
براي دوخت سجاف یقه در قسمت زاویۀ 
هفت درجۀ بخیه چرخ را روی ریز تنظیم 
کنید سوزن را داخل پارچه نگه دارید، پایه 
باال ببرید. سپس پارچه را بچرخانید و  را 
دیگر هفت  برای دوخت سمت  را  دوخت 

یقه ادامه دهید )تصویر 111(.
پس از دوخت سجاف، زاویۀ یقه را چرت 
)تصویر  کنید  کم  را  درز  اضافه  و  بزنید 

.)112
اتو  و  برگردانید  لباس  داخل  به  را  سجاف 
سجاف  به سمت  را  درزها  اضافه  کنید. 
سجاف  درز  روي  از  فاصله  با  و  بخوابانید 

چرخ کنید )تصویر 113(.

تصویر 108

تصویر 110 تصویر 111

تصویر 112

تصویر 113

تصویر 109
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دوخت یقه چهارگوش

با توجه به مشخصات آن روي پارچه قرار دهید و برش  الگوها را 
را  سرشانه  درز  کنید.  منتقل  پارچه  روي  را  الگو  خطوط  بزنید. 
بدوزید، سپس پاک دوزي کنید و اتو  بزنید. پنس ها را بدوزید و اتو 

کنید )تصویر 114(.
زاویه هاي یقه را در لباس الیی بچسبانید )تصویر 115(

الیی را مطابق الگوي سجاف برش بزنید و بچسبانید. درز سرشانه 
سجاف را بدوزید و اتو بزنید. درز سرشانه و قسمت بیروني سجاف 
را پاک دوزي کنید. روي باالتنه در خط مرکزي پشت، زیپ مخفی 
بدوزید. سجاف یقه را روي باالتنه با سنجاق ثابت کنید. به طوري که 

درزهاي سرشانه روي هم قرار گیرد )تصویر 116(.
سجاف را بدوزید و در قسمت زاویۀ یقه سوزن چرخ را در داخل 
پارچه نگه دارید. پایه را باال ببرید و پارچه را بچرخانید. قسمت دیگر 
زاویۀ یقه را بدوزید )در قسمت زاویه ها درجۀ بخیۀ چرخ را ریزتر 

کنید( )تصویر 117(.
لباس را در قسمت زاویۀ یقه چرت بزنید و اضافه درز را کم کنید 

)تصویر 118(.
سجاف را به سمت داخل لباس برگردانید و اتو کنید. اضافه درزها را 
به سمت سجاف بخوابانید و با فاصلۀ 0/2 سانتی متر از روي سجاف 

چرخ کنید )تصویر 119(.

تصویر 114

تصویر 115

تصویر 117تصویر 116
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روش دوخت انواع جادکمه ودکمه

دوخت جادکمه 
از  آنچه بیش  باشد  تزیینی داشته  تواند جنبۀ  دوخت جادکمه می 
هر چیز باید مدنظر قرار گیرد، اندازه گیری دقیق و رعایت ترتیب 

مراحل دوخت آن است. 
 عرض و طول جادکمه را روی پارچه به وسیله صابون خیاطی عالمت 
بزنید. صابون را بتراشید تا ضخامت آن باعث تفاوت اندازۀ جادکمه ها 
نشود )فاصلۀ جادکمه از لبۀ جلوی لباس قباًل گفته شده است(. از خط 
مرکزی حدود 3 میلی متر به سمت راست شروع می کنیم و بقیۀ  اندازۀ 

جادکمه در سمت چپ قرار می گیرد )تصویر121(

روش دوخت جادکمه با دست
 اندازۀ جادکمه را همچنان که قباًل گفته شد، روی پارچه عالمت 
بگذارید و خطوط ترسیمی دورتادور جادکمه را به وسیلۀ چرخ بدوزید 
)20بخیه در 2/5سانتی متر(. وسط جادکمه را چاک دهید. دوخت با 
چرخ باعث می شود که پارچه پس از چیده شدن، ریشه ریشه نگردد 

)تصویر122(.
 از نخی که همرنگ لباس است، استفاده کنید. نخ باید متناسب 
با جنس پارچه انتخاب شود. برای پارچه های ضخیم از نخ عمامه ای 
یا سیگارت )به قرقرۀ بلندی اطالق می شود که جنس داخل آن از 
مقّواست و روی مقوا نخ پیچیده می شود( مخصوص دوخت جادکمه 
در  کنید.  استفاده  بریشمی  ا ف  الیا از  لطیف تر  پارچه های  برای  و 

هرحال بهتر است نخ را به صورت یک ال بدوزید )تصویر 123(. 
 لبۀ بریده شده را پاک دوزی کنید تا از ریشه شدن آن جلوگیری 

کند.  
 روی جادکمه دندان موشی بزنید )تصویر 124(.

تصویر 120

تصویر 121

تصویر 122
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بزنید.  بندینکـی  نخ  وسیلۀ  بـه  چاک  انتهای  در   
بدین ترتیب که چندال نخ را کنار هم بدوزید. سپس 
روی نخ ها را دندان موشی بزنید. برای دوختن سوزن 
باید عالوه بر نخ بندینک از ضخامت پارچه نیز عبور 

کند )تصویر 125(. 
               

روش بیضی شکل 
این روش یکی از روش های سریع و آسان است و برای 

پارچه هایی که به راحتی تا می شوند، مناسب است.
ز آنکه دوخت جادکمه به پایان رسید، تکۀ   پس ا
سجاف را پشت جادکمه سنجاق کرده و کوک بزنید. 
آنگاه از دو انتهای سوراخ جادکمه، دو سنجاق به طرف 

سجاف در پشت لباس فروبرید )تصویر 126(.
 فاصله این دو سنجاق سجاف را یک چاک افقی بدهید 
این چاک نباید از جادکمه بلندتر باشد )تا حدامکان روی 

راستای پارچه چاک داده شود( )تصویر 127(.
کناره های چاک را به طرف داخل تا بزنید به طوری که 
های  بخیه  با  را  سجاف  لبۀ  آنگاه  شود.  شکل  بیضی 

بسیار ریز پس دوزی کنید )تصویر 128(.

روش دوخت جادکمه با ماشین دوخت 
 پـایـۀ مخصوص دوخت جـادکمه را روی مـاشین 
دوخت سوار کنید. طول زیگزاگ ها را روی درجۀ ریز 
قرار دهید. پایه را پایین آورید و دوخت را انجام دهید 

)تصویر 129(.
 در انتهای جادکمه، حدود 6 بخیه بزنید )تصویر 130(.

 دوباره درجۀ متوسط دوخت را تنظیم کنید. طرف دیگر 
جادکمه را موازی با جادکمۀ قبلی بزنید )تصویر131(.

 برای محکم شدن جادکمه، حدود 6 بخیه بزنید )تصویر 
.)132

تصویر 125

تصویر 126

تصویر 128

تصویر 127

تصویر 129

تصویر 130

تصویر 132

تصویر 131
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استفاده از پایۀ مخصوص ماشین دوخت 

 پایۀ مخصوص جادکمه را روی ماشین دوخت   نصب 
کنید. این پایه دارای درجه بندی است. از این طریق 
می خواهید،  که  طولی  هر  با  را  جادکمه  توانید  می 

بدوزید )تصویر 133(.
 

بازکردن چاک جادکمه

تصویر 133

تصویر 134

تصویر 135

تصویر 136

 جادکمه با چرخ باید زمانی که دوخت به پایان 
می رسد باز شود. در ابتدا و انتهای جادکمه دو سوزن 
را به طور مستقیم قرار دهید و میان جادکمه را باز 
کنید. برای این کار می توانید از قیچی مخصوص یا 

بشکاف لباس نیز استفاده کنید )تصویر 134(.
 گاهی در فضای بین دوخت جادکمه ناهمواری و 
ناصافی به وجود می آید، این زمانی است که ماشین 
دوخت بـرعکس مـی دوزد. بـرای جلـوگیری از این 
مشکل، راه حل خاصی در ماشین دوخت همه کاره 

موجود است.
 معموالً در مرحله اول یک طرف را صحیح می دوزید، 
ولـی هنگـام برگشت طرف دیگر بـا مشکل مـواجـه 
مـی شوید. بـرای رفع مشکـل مرحـلـۀ دوم )بـرگشت( 
درجۀ فشردگی زیگزاگ را تنظیم کنید )تصویر135(.

دکمه  

 دکمه ها نـه تنها مدت هاست که به عنوان وسیله ای 
برای بستن لباس استفاده مـی شوند بلکه بـه عنوان 

ابزار مد نیز به کار می روند. 
دکمه ها از جنس صدف مروارید، چوب، چینی،سنگ، 
شیشه، چرم، شاخ حیوانات، قیطان، فلز و بسیاری از 

مواد مصنوعی دیگر هستند. 
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1ـ دکمه های صدف مروارید: رنگ های سایه ـ روشن در دکمه های صدفی، 
تغییر رنگ ایجاد می کند. این دکمه ها به عنوان دکمۀ بلوز به کار می روند و 

برای پارچه های سبک مناسب هستند )تصویر 137(.

2ـ دکمه های سنگی: این دکمه ها به عنوان یک محصول طبیعی به شکل 
شوند  استفاده می  بلیزر  یقه  با  هایی  لباس  یا  پالتو  در  صاف،گرد وکالسیک 

)تصویر 138(.

3ـ دکمه های شاخی: این دکمه ها نمای بسیار زیبایی دارند و معموالً گران ترین 
آنها از شاخ گاومیش تهیه می شود. این نوع دکمه ها برای پالتوهای کالسیک یا 

ژاکت های توئید یا لباس هایی با یقۀ بلیزر بسیار مناسب هستند )تصویر 139(.

ماندنی و رایج هستند، برای لباس اسپرت یا  4ـ دکمه های فلزی: تقریباً 
لباس های جین و چرم استفاده می شود )تصویر140(.

5 ـ دکمه های شیشه ای: دکمه های شیشه ای صاف، صیقلی و شفاف اند و 
قابلیت رنگ شدن را دارند. دکمه های شیشه ای رایج ترین و زینت بخش ترین 

دکمه های تزیینی هستند )تصویر141(.

تصویر 137

تصویر 138

تصویر 139ـ دکمه شاخی

تصویر 140

تصویر 141
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طریقۀ عالمت گذاری دکمه 

 پس از پایان دوخت و اتمام آخرین اتوی لباس، آن را روی میز 
قرار دهید و خط مرکزی جلو را روی هم بگذارید. سنجاقی را در 
سمت راست سوراخ جادکمه فرو برید به طوری که قسمت چپ محل 

دوخت دکمه روی خط مرکزی جلو مشخص شود )تصویر 142(. 

طریقۀ دوخت دکمه بدون پایه 

 دکمه ای که به خوبی در سوراخ جادکمه بیفتد باید دارای پایه باشد 
اگر دکمه دارای پایه نباشد، باید توسط نخ، پایه ای برای آن ایجاد 
کرد. ابتدا سوزن را از نقطۀ عالمت گذاری شده خارج کنید و دکمه 
را با یکی دوبار دوخت، در همان محل ثابت نگه دارید )تصویر 143(.

 بعد از آن دوباره سوزن را در سوراخ دکمه فرو ببرید. یک چوب 
کبریت روی دکمه بگذارید، سپس چند بار نخ را روی چوب کبریت 

رد کنید. 
 پس از آنکه به اندازۀ کافی پایه زدید، چوب کبریت را خارج کنید. 
دکمه را با یک دست به طرف باال بکشید و سوزن را دور نخ زیر 
دکمه بچرخانید، آنگاه سوزن را به پشت ببرید و نخ را محکم کنید 

)تصویر 144(. 
   

تصویر 142

تصویر 143

تصویر 144

خط مرکزی جلو

روی پارچه

روی پارچه

روی پارچه روی پارچه
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دوخت دکمۀ دوبل 

 برای لباس هایی که زیاد پوشیده می شود و دارای جنس ضخیم 
و وزن زیاد هستند از یک دکمه کوچک و ساده در زیر دکمۀ اصلی 
مانع  زیرین  کوچک  دکمۀ  وجود  شود.  می  استفاده  لباس  پشت  و 
در  دکمه  دوخت  نوع  ن  ای می گردد.  لباس  پارچه  سوراخ شدن  از 

پوشاک جیر و چرم نیز استفاده می شود )تصویر 145(.

تصویر 145

تصویر 146 تصویر 147

تصویر 148 تصویر 149

دوخت دکمه پایه دار با دست 

 درصورتی که از دکمه با پایه استفاده می کنید کافی است نخ را از سوراخی که در پایۀ دکمه موجود است، رد 
کنید و آن را چند بار بدوزید )تصویر 146(. 

 ارتفاع پایۀ دکمه به تناسب ضخامت پارچه متغیر است بدین معنی که هر چه ضخامت پارچه بیشتر باشد، پایۀ 
دکمه نیز بلندتر دوخته می شود دکمه را با یک دست به طرف باال بکشید )تصویر 147(.

 سوزن را دور نخ زیر دکمه بچرخانید، سپس به پشت پارچه ببرید و محکم کنید )تصویر 148(.
 پس از پایان دوخت، دکمه باید همانند شکل روی جادکمه قرار گیرد )تصویر 149(.

زیر لباس                     دکمه زیرین
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دوخت دکمۀ بدون پایه به وسیلۀ ماشین دوخت )همه کاره و مادگی دوز صنعتی(

 برای دوخت دکمۀ دو سوراخ به وسیله ماشین دوخت همه کاره ابتدا پایۀ دکمه دوز 
را وصل کنید. درجۀ دوخت را روی زیگزاگ بگذارید و آن را به اندازۀ فاصلۀ دو 
سوراخ دکمه تنظیم کنید. سپس دکمه را زیر پایه به گونه ای قرار دهید که سوزن 

ماشین دوخت به راحتی از سوراخ دکمه رد شود )تصویر150(.

 برای پایه دار کردن دکمه عیناً همانند دوخت دکمۀ بدون پایه عمل کنید با این 
تفاوت که به جای چوب کبریت می توانید از سوزن ماشین دوخت استفاده کنید 

)تصویر 151(. 

ماشین های دوخت مخصوص جادکمه دوز صنعتی کار را سریعتر و بادقت بیشتر 
انجام می دهند )تصویر 152(. 

تصویر 150

تصویر 151

تصویر 152 

تصویر 153 

تصویر 154 

دکمۀ روکش دار )برای دکمۀ بدون پایه(

 زمانی که می خواهید دکمه همرنگ پارچۀ لباس باشد از دکمه های روکش دار 
استفاده کنید. به این منظور یک دایره روی پارچۀ لطیف همرنگ لباس )مانند 

پارچۀ آستری و نظایر آن( بزرگ تر از قطر دکمه بکشید )تصویر 153(.

 دورتادور دایره را شالل نسبتاً ریز بزنید )تصویر 154(.

شالل

روی پارچه
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 نخ شالل را بکشید به طوری که دکمه به خوبی در میان دایرۀ پارچه جای گیرد 
آنگاه سوزن را چند بار از روی شالل رد کنید تا محکم شود )تصویر 155(.

 دایرۀ کوچک تری از پارچه آماده کنید و به پشت کار )مکانی که شالل جمع شده 
است( سنجاق بزنید. با بست هایی به پشت پارچه روکش دکمه را وصل نمایید. دکمه 

را توسط نخ و سوزن به پارچه لباس بست بزنید و محکم کنید )تصویر 156(. 

تصویر 155 

تصویر 156 

تصویر 157

تصویر 158

تصویر 159

روش دیگری برای روکش دکمه 

 وسایل این کار شامل پایه، پشت دکمه، محل قالب گیر دکمه، گیرندۀ پایه و… 
است )تصویر 157(.

 قطر دکمه در اندازه های مختلف است. به اندازۀ قطر مورد نظر پارچه الیی را 
بزنید)تصویر 158(. برش 

 الیی را به اندازۀ یک سانتی متر بزرگ تر از قطر دکمه برش بزنید و به پارچه 
بیشتر  اندازه 2سانتی متر  به  را  اصلی دکمه  دایره  ا دور  ت اصلی وصل کنید. دور 

.)159 )تصویر  بچینید 

پشت دکمه

پشت دکمه

پایه 

گیرندۀ پایه

پشت دکمه

قالب گیری دکمه

18
2430

36
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تصویر 160

تصویر 161

تصویر 162

تصویر 164

تصویر 163

 ابتدا قالب و سپس پارچه، پایۀ دکمه و وسیله ای که قالب را فشرده می کند را 
قرار دهید )تصویر 160(. 

 پس از شکل گیری پارچه در پایه، وسیله ای که پشت پایه را می پوشاند، قرار 
داده و فشار دهید )تصویر161(.

 دکمه را از قالب جدا کنید )تصویر162(.

 می توانید به جای قالب از یک قرقره کوچک و چکش استفاده کنید )تصاویر163و 
.)164

قالب

پارچه

قرقره

قالب

1
2

پارچه
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قزن قفلی 

 جنس قزن از فلز است و در قسمت های مختلف لباس از قبیل 
زیر  لباس های  برای بستن  و  قرار می گیرد  انتهای زیپ ها و چاک 
زنانه و…کاربرد بیشتری دارد. اگر چاک پوشاک روی هم می آید 
قزن را از نوع ساده انتخاب کنید و اگر روی هم آمدن پوشاک به 
طورلب به لب واقع می شود، قزن قفلی را از نوع هاللی شکل تهیه 

)تصویر 165(. کنید 

دوخت قزن قفلی 

 قزن قفلی برای بستن انتهای چاک پوشاک استفاده می شود. 

 محل صحیح نصب قزن قفلی را دقیقاً عالمت گذاری کنید. هرگز 
نباید دوخت آن از سمت دیگر لباس نمایان شود )تصویر 166(.              

 اگر انتهای چاک لباس روی هم می آید، قزن را در فاصلۀ چند   میلی متری 
لبۀ چاک بدوزید )تصویر167(.

 انتهای چاک اگر لب به لب درز قرار گیرد، قزن را می توانید مانند 
نخ  با  ریز  بندینک  توانید یک  قفلی می  پایۀ  به جای  بدوزید  شکل 

)تصویر 168(. بدوزید  ظریف 

 قزن شلواری شکل این نوع قزن تخت است، جنس آن از استیل 
می باشد و در کمر شلوار یا دامن استفاده می شود، زیرا مقاوم بوده 
و از جنس محکمی ساخته شده است. روش دوخت آن عیناً مانند 

روش قبلی دوخت قزن است )تصویر 169(.                  

تصویر 165

تصویر 166

تصویر 167

تصویر 168

تصویر 169

قفلی           نوع ساده     هاللی شکل
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تصویر 170

تصویر 171

 می توانید روی حلقۀ قفلی و قزن را مطابق شکل روبه رو توسط 
نخ روکش کنید. توجه داشته باشید که موقع دوخت، خمیدگی قزن 
به طرف بدن قرار نگیرد بلکه به طرف لباس واقع شود )تصویر 170(.

دوخت دکمه فشاری 

 دکمۀ فشاری در قسمت هایی از لباس که فشار به آن وارد نشود 
و نیز به دوام زیاد نیاز نداشته باشد استفاده می گردد. دکمه های 
دوخت  نخ  و  می شود  دوخته  لباس  روی ضخامت سجاف  فشاری 
فشاری  در هر سوراخ دکمه  باید  باشد.  نمایان  لباس  ازروی  نباید 
استفاده  دندان موشی  دوخت  از  و  کنید  رد  سوزن  بار   8 تا  بین4 

نمایید )تصویر 171(. 

دکمۀ فشاری برای حفظ بند لباس های زیر

تصویر172

تصویر173

درز سرشانه

درز سرشانه

پارچۀ 
نخی 

 روی درز سرشانه به فاصله 2 تا 3 سانتی متر از حلقۀ آستین و به طول 3 تا 4 سانتی متر یک بندینک نخی 
)قالب با دست( بزنید )یا یک تکه نوار پارچه ای نخی بدوزید( و به انتهای بندینک دکمۀ فشاری بدوزید. سپس 
مقابل آن نیمۀ دیگر دکمه را به جادرز متصل کنید. حال، پس از پوشیدن لباس بندینک را از زیر لباس های 

زیر رد کنید و دکمۀ فشاری را ببندید )172(.

فشاری زن پرسی

 برای پرس کردن دکمه های فلزی در شلوار و کاپشن های جین 
یا لباس های کودکان از انبر ویژه ای به نام فشاری زن پرسی استفاده 

می شود )تصویر 173(. 
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دکمه های به هم فشرده )منگنه(
 برای اتصال جادکمه و دکمه به پارچه های ضخیم و محکم مانند جین و برزنت از وسایل مخصوصی استفاده 

می شود )تصویر 174(.

تصویر 174

تصویر 175

تصویر 176

تصویر 177 تصویر 178

چسب اسکاچ
بــرای چسباندن قـطعـه ای از لباس بـه قسمت دیگـر مـانند اپل بـه 

سرشانه لباس برگردان جیب و… استفاده می شود )تصویر176(. 

سجاف مخفی جدای باالتنه رگالن و یقه شکاری
یقه شکاری را آماده کرده و آن را به باالتنه وصل کنید )تصویر 177(.

سجاف مخفی را از رو تا زده و آن را پاک دوزی کنید )تصویر 178(.

دکمه های نواری
 نوارهای آماده قزن قفلی با دکمه های فشرده برای لباس های زیر، 

شکم بند و… استفاده می شود )تصویر175(.
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 جادکمه ها را در محل تعیین شده بر روی سجاف مخفی بدوزید )تصویر 179(.

 سجاف مخفی را مطابق شکل طوری به زیرسجاف راست سنجاق کنید که لبۀ 
سجاف مخفی 0/5سانتی متر عقب تر از لبۀ تای سجاف قرار گیرد )تصویر 180(.

 در پایان مطابق شکل در قسمت روی لباس از لبۀ سجاف به فاصلۀ 4-3سانتی متر 
بخیه تزیینی بزنید. بهتر است باال و پایین سجاف مخفی به شکل منحنی دوخته 
شود. درز زیردست را با پهلوها یکسره بدوزید. سپس آن را چرت زده و اتو کنید. 

لبۀ آستین و لباس را تودوزی کرده و اتو کنید )تصویر181(.

تصویر 179

تصویر 180

تصویر 181

تصویر 182

دوخت انواع پیراهن

پیراهن یکسره: دوخت صحیح درزهای پهلو، پنس ها و برش های عمودی و زیپ، نقش بسزایی در زیبایی 
پیراهن یکسره دارد )تصویر 182(.
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را عالمت گذاری کنید.  موازنه  نقاط  و  پیراهن، خطوط  الگوی  برش  از  پس  پیراهن یکسرۀ بدون آستین: 
درزهای پهلو و سرشانه را پاک دوزی کنید. پنس های ناحیه کمر در جلو و پشت را بدوزید، سپس آنها را به طرف 
خط مرکزی جلو و پشت بخوابانید و با گذاشتن قطعه ای کاغذ ضخیم زیر پنس، آنها را اتو کنید )تصویر 183(.

سپس درز را باز کنید و اتو بزنید. درز خط مرکزی پشت را از 5-4 سانتی متر  باالتر از خط باسن تا لبۀ دامن 
به هم سنجاق کنید و پس از کوک زدن، چرخ کنید. ابتدا و انتهای درز را با چند بخیه محکم کنید. ادامه 
درز را تا محل پشت یقه، موقتاً با بخیۀ درشت بدوزید. روی خط مرکزی پشت، در محل گودی کمر مطابق 
شکل چرت زده و پس از باز کردن درز آن را اتو کنید. دوخت زیپ پشت به روش مخفی است. در دوخت زیپ 

به روش مخفی، زیپ بسته داخل درز لباس قرار می گیرد و دوخته 
می شود. زیپ بسته را در محلی که قباًل بخیۀ درشت زده اید، قرار 
داده به طوری که انتهای زیپ 3-2 سانتی متر پایین تر از چاک قرار 

گیرد.
نوار زیپ را با پایۀ زیپ دوزی از باال به پایین فقط روی درز شکاف 
نیز  را  دیگر  نرود. طرف  درز  زیر  به  لباس  که  کنید  دقت  بدوزید. 
یک طرفه،  روش های  به  پیراهن  بدوزید. شکل های  روش  به همین 

دوطرفه یا مخفی دوخته می شود )تصویر 184(.

سپس دوخت بخیۀ درشت و لبه را باز کنید. کناره های دندانۀ زیپ 
مخفی را هم باز کنید. با پایۀ زیپ دوزی فقط به اضافۀ درز لباس از 
باال به طرف پایین تا انتهای چاک بدوزید و انتهای دوخت را محکم 
کنید. سمت دیگر زیپ را نیز به همین روش بدوزید )تصویر 185(.

دوخت زیپ مخفی 
در این روش درز خط مرکزی پشت دوخته نمی شود. طرفین درز خط مرکزی پشت را به سمت پشت پارچه 
تا مکان زیپ تا بزنید و اتو کنید. زیپ را باز کرده یک طرف نوار زیپ را از باال به پایین به اضافه درز پشت 
سنجاق بزنید. سپس کناره های دندانۀ زیپ مخفی را باز کنید، به اضافۀ درز لباس تا چند سانتی متر باالتر 
از خط باسن کوک بزنید. سمت دیگر زیپ را نیز به همین روش کوک بزنید. دقت کنید خط پشت گردن در 

ناحیۀ خط مرکزی پشت در امتداد یکدیگر باشد )تصویر 186(.

تصویر 183

تصویر 184

تصویر 185
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تصویر 186

تصویر 188

تصویر 189

تصویر 187

حال با پایۀ زیپ دوزی دو طرف زیپ را از باال به طرف پایین بدوزید. 
از پایین تا چند سانتی متر مانده به زیپ  سپس درز مرکزی پشت را 

بدوزید. انتهای درز به علت برجستگی زیپ با چرخ قابل دوخت نیست.
باقی ماندۀ درز مرکزی پشت در انتهای زیپ را با دست بخیه ریز بزنید. 

درز را باز کنید و اتو بزنید )تصویر 187(.

 دوخت سجاف یکسره حلقۀ گردن و آستین
پس از الیی گذاری سجاف جلو و پشت، لبۀ خارجی سجاف و درزهای پهلو را پاک دوزی کنید. سجاف جلو را 
طوری روی باالتنه قرار دهید که روی پیراهن و رویۀ سجاف بر هم منطبق شوند. پس از دوختن درز حلقۀ 
گردن و حلقۀ آستین جلو اضافه درزها را کم کنید و پس از کلیپ زدن آنها را اتو بزنید. در این مرحله درز 
سرشانه های جلو دوخته نمی شود. سجاف را به رو برگردانید. برای ثابت ماندن درز سجاف آن را با نخ لطیف 

کوک بزنید و اتو کنید )تصویر 188(.

باالتنۀ پشت را روی سطح صاف به گونه ای پهن کنید تا روی پارچه به طرف باال باشد. باال تنۀ سجاف شدۀ جلو 
را روی باال تنۀ پشت به گونه ای منطبق کنید که درزهای سرشانه و پهلوها روی هم قرار گیرد و همچنین روی 

پارچه نیز به هم باشد )تصویر 189(.
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سپس سجاف دوخته شدۀ پشت را به گونه ای روی باال تنۀ پشت منطبق کنید که باالتنۀ جلو بین سجاف و 
باالتنۀ پشت قرار گیرد. قسمت های حلقۀ گردن، حلقۀ آستین پشت، سرشانه ها و درزهای پهلوی سجاف را 
بدوزید. اضافه درزها را کم کنید و درزهای منحنی را کلیپ بزنید. انتهای درز سجاف در خط پهلوی باالتنه 
را چرت زده و ادامۀ درز پهلو را از وسط باز کرده و اتو کنید. باالتنه را به طرف روی آن برگردانده و درزهای 
سجاف حلقۀ گردن و حلقۀ آستین را با نخی لطیف کوک بزنید و اتو کنید. درز خط مرکزی پشت در سجاف 

را تا کنید و به نوار زیپ پس دوزی کنید.

روش دوخت و وصل آستین ساده 

در محل کاپ آستین و از نقطۀ موازنۀ جلو و پشت به فاصلۀ 2 میلی متر از طرفین خط کوک شل آستین، با 
درجۀ درشت ماشین دوخت، دو ردیف موازی بدوزید )تصویر 190(.

قسمت کاپ آستین را مقداری جمع کنید و درز زیر دست آستین را بدوزید و اتو کنید. پس از خورد دادن 
آستین، نقاط  موازنۀ آستین به باالتنه را با هم مماس کنید. از یک نقطۀ موازنه تا نقطۀ موازنۀ دیگر زیر حلقه 

آستین مطابق شکل، که روبه روی  دوزنده قرار گرفته است را سنجاق کنید )تصویر 191(.
نقاط موازنه در قسمت کاپ آستین از داخل )آستین( را به موازنه های باالتنه سنجاق کنید )تصویر 192(.

تصویر 190

تصویر 193

تصویر 191 تصویر 192

تصویر 194 تصویر 195

موقع دوخت از طریق داخل آستین و درست روی خط کوک شل، به وسیلۀ کوک نسبتاً ریز، آستین را به 
باالتنه متصل کنید )تصویر 193(.

هنگام دوختن آستین با ماشین دوخت سمت خورد داده شده به سمت صورت دوزنده باشد و باالتنه روی کارپیش بَر 
قرار گیرد، سپس بدوزید چون در غیر این صورت خورد آستین نامرتب می شود )تصویر 194(.

برای اتو کردن آستین، نوک اتو را به آرامی روی خورد آستین بکشید و دقت نمایید نوک اتو به سمت داخل 
آستین حرکت کند )تصویر 195(.

پشت
 آستین

پشت لباس

پشت لباس

روی لباس 
روی آستین 

آستین 

پشت آستین
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تصویر 196

تصویر 197

کیمونوی بدون پنس

آستین کیمونو درز حلقۀ آستین ندارد. درز روی دست را سنجاق بزنید و بدوزید. سپس هردو درز را باهم 
سردوزی کنید.

درز را به سمت پشت قرار دهید و اتو کنید )درصورت تمایل می توانید درز را رودوزی کنید( )تصویر 196(.

لبۀ آستین، نقطۀ موازنه، خط کمر و لبۀ لباس را بر هم منطبق کنید و به صورت افقی سنجاق بزنید.
قسمت های سنجاق شده را کوک بزنید و چرخ کنید. سپس قسمت هالل زیردست را مطابق شکل کلیپ 

بزنید و درزها را اتو کنید.
لبۀ آستین را با یکی از روش ها تودوزی کنید )تصویر 197(.

روش اتصال انواع چین های اضافه به لباس

دوخت چین 
اندازۀ طول و عرض پارچه اي را که مي خواهید چین بدهید، 
معمولي،  اندازۀ  برابر   3 چین  تهیۀ  براي  کنید.  مشخص  قباًل 

بزنید.  را برش  پارچه  پارچه الزم است. سپس 
درجۀ دوخت را روی درجۀ نسبتاً  درشت قرار دهید و لبه را 
که باید به درز وصل شود، دو ردیف با ماشین دوخت بدوزید 

)تصویر 198(.

تصویر 198ـ انواع چین ها

       تصویر199
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دو نخ را از یک طرفه پارچه بکشید )تصاویر 199 و 200(.

انواع چین 
یک طرف پارچه را جمع کنید و چین بدهید. آنگاه چین را از داخل 
به لبۀ لباس وصل کنید. با دوختن لبۀ دیگر چین می توانید به جای 

داخل درز، آن را روی پارچه وصل کنید )تصویر 201(.

از نیمه تا گردد.  ممکن است یک چین، در عرض، دوال شود و 
بدوزید  نظر  مورد  قسمت  به  را  ردیف  دو  هر  های  لبه  بنابراین 

)تصویر 202(.

این چین را از وسط جمع کرده و دو طرف آن را لبه دوزی کنید. 
بیشتری  کاربرد  کودکان  لباس های  بیرونی  لبۀ  روی  چین  این 

دارد. وسط چین، روی لبۀ لباس قرار می گیرد )تصویر 203(.

این چین مانند روش قبلی تهیه می شود و وسط آن روی محل 
مورد نظر لباس وصل می گردد )تصویر 204(.

این چین روی لبۀ آماده شدۀ لباس و از قسمت رو وصل می شود 
)تصویر205(.

 یک طرف پارچه را چین دهید، آنگاه از داخل به لبۀ لباس وصل 
کنید.

تا گردد؛  نیمه  از  و   ممکن است یک چین در عرض دوال شود 
بنابراین، لبۀ هر دو ردیف را چین دهید و روي هم تا بزنید و به 

قسمت مورد نظر بدوزید.
لبه دوزي کنید.  را  از وسط جمع کنید و دو طرف آن  را   چین 
این چین روي لبۀ بیروني لباس هاي کودکان کاربرد بیشتري دارد. 

وسط چین روي لبۀ لباس قرار مي گیرد )تصویر 206(.

تصویر 200

تصویر 201

تصویر 202

تصویر 203

تصویر 204

تصویر 205

تصویر 206

دوخت چین
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وصل کردن چین به لباس

تکۀ نوار چین و پارچۀ اصلي را روبه روي هم قرار دهید. پس از دوختن تکۀ چین، پارچۀ اصلي لباس و تکۀ چین را 
به چند قسمت مساوي تقسیم کنید. سپس محل هاي تقسیم شده در دو تکه را به یکدیگر سنجاق کنید. به آرامي 
دو نخ تکۀ چین را بکشید تا نوار چین و پارچۀ اصلي هم اندازه شوند. چین را در گوشه هاي زاویه دار کمي جمع 

کنید و سنجاق بزنید )تصویر 207(.

تصویر 207ـ وصل کردن چین به لباس

روش اتصال انواع کمر دامن و شلوار )ساده، سجاف دار، کش دار و منحني(

روش آماده کردن نوار کمر
هنگام دوخت لباس، نوار کمر باید دقیقاً به اندازۀ  »دورکمر به اضافۀ 4 تا 6 سانتي متر« و عرض آن »دو برابر 

عرض« تمام شده باشد )نوار کمر را به اضافۀ جادرزها درنظر بگیرید(.
نوار کمر را از راستای پارچه برش بزنید تا کش نیاید. داخل نوار کمر را قطعاً باید الیي بگذارید تا کش نیاید 
و تغییر فرم ندهد. اگر پارچه لطیف باشد، مي توانید الیي را به اندازۀ عرض کمر بُبرید و جادرز پارچه و الیي 

را باهم بدوزید. اگر پارچه ضخیم بود، عرض الیي را به اندازۀ )نصف عرض کمر( بچینید.
معموالً عرض کمر لباس 1سانتی متر بیشتر از نوار کمر است. این به آن دلیل است که دامن باید به نوار کمر 
خورد برود تا فرم انحناي کمر به دست آید. قبل از دوخت کمر، باید دور کمر لباس را دو ردیف به طور ساده 

بدوزید و سپس آن را به اندازۀ 1 سانتی متر خورد دهید )تصویر 208(.
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داخل تا قرار گیرد. دو طول نوار کمر را بدوزید. اضافي جادرز دوخته شده را ببرید و گوشه هاي آن را به صورت 
اریب بچینید. اضافي الیي را از جادرز خارج کنید. کمر را به طرف رو برگردانید و لبه هاي آن را سنجاق کنید. 
اگر جنس پارچه معمولي یا لطیف بود مي توانید لبۀ آزاد نوار را با بخیۀ ماشین دوخت کمر، پس دوزي کنید. 
درصورتي که پارچه ضخیم باشد، لبۀ آزاد نوار کمر احتیاجي به تو گذاشتن ندارد، فقط لبۀ آزاد را پاک دوزي 

کنید و دقت داشته باشید که قسمت اضافي کمر تا لبۀ زیپ تا شود )تصویر 209(.

روش دوخت کمر سجاف دار
 در این مدل خط کمر چند سانتی متر باالتر از خط کمر اصلي لباس )تا قسمت باالتنه( باال مي آید؛ به همین 
خاطر نوار کمري استفاده نمي کنند. پنس هاي تکۀ سجاف را روي الگو ببندید و در همان حالت بسته از روي 
سجاف رولت کنید. روي سجاف و لباس را الیي قرار دهید و از قسمت باال این دو تکه را به یکدیگر بدوزید. 
لبۀ پایین سجاف و الیي را با هم پاک دوزي کنید. درز کمر و سجاف را به طرف سجاف بغلتانید و روي درز 
سجاف را بدوزید. سجاف را به طرف داخل لباس برگردانید. گوشه هاي سجاف را که روي زیپ قرار مي گیرد، 
به شکل اریب تا کنید و سجاف را به بخیه هاي زیپ پس دوزي نمایید. درز پایین سجاف را در نقاط پنس ها 

و پهلوها بست بزنید )تصویر 210(.

تصویر 209ـ روش دوخت نوار کمر

تصویر 208ـ روش آماده کردن نوار کمر

وصل نوار کمر ساده
سمت روي نوار کمر را به سمت روي لباس بگذارید و وسط نوار کمر را روي خط مرکزي جلو یا پشت لباس 
قرار دهید )دامن در جلو، شلوار در پشت(. طول اضافي کمر را از سمت زیر زیپ سنجاق کنید. براي اتصال 
لباس به نوار کمر آن را از طرف لباس کوک بزنید و بدوزید تا بتوانید خورد لباس را دقیقاً میزان کنید. جادرز 
نوار را تا کرده و اتو کنید )درصورت نیاز کوک بزنید(. نوار کمر را از عرض تا کنید، به طوري که روي پارچه 

6 cm + دور کمر

راستۀ پارچه

الیی
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تصویر 210ـ روش دوخت کمر سجاف دار 

روش دوخت کمر کش دار
اگر حالت کشسانی کش مناسب باشد مي توان کش را با این اندازه به دست آورد: »دور کمر منهاي 5 تا 7 
سانتي متر به اضافۀ جادرز دوخت«. به جاي این روش مي توانید کش را دور کمر شخص بگیرید و به مقدار 
مورد نظر بکشید و اندازۀ کش را به دست آورید. درز طولي کش را به یکدیگر وصل کنید. کش را به 8 قسمت 
مساوي تقسیم کنید و سنجاق بزنید. درز پهلوي لباس را بدوزید و اتو بزنید. قسمت کمر را پاک دوزي کنید. 
کمر را به 8 قسمت مساوي تقسیم کنید و سنجاق بزنید. کمر لباس و لبۀ کش را که به 8 قسمت تقسیم 
شده، در محل سنجاق ها به یکدیگر )با سنجاق( وصل کنید )کمر لباس بزرگ تر از نوار کش است(. ماشین 
دوخت را روي درجۀ زیگزاگ بگذارید. کش را روي لبۀ پارچه قرار دهید و آن را بکشید. سپس کمر لباس و 

کش را بدوزید )تصویر 211(.

تصویر 211 ـ روش دوخت کمر کش دار 

روی پارچه پشت پارچه

لبۀ کمر 
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روش اتصال باالتنه به دامن

درزهای باالتنه و دامن را با هم پاک دوزی کنید. درزها را به طرف باالتنه خوابانده و با کنارۀ اتو به گونه ای 
عمل کنید که اتو مستقیماً روی چین ها قرار نگیرد )تصویر 214(.

تصویر 213 تصویر 214

برای وصل باالتنه به دامن پیلی دار، ابتدا پیلی ها را کوک زده، سپس به باالتنۀ آماده شده وصل کنید. نکته

درزهای پهلوی باالتنه و دامن را جداگانه دوخته و پس از باز کردن، آن را اتو کنید. درز قسمت باالی دامن 
را دو ردیف با بخیۀ درشت چرخ کرده و چین بدهید. پس از تنظیم چین ها، درزهای پهلوی باالتنه و دامن 

را بدوزید. 

1 یک نمونه دامن با کمر سجاف دار بدوزید.
2 یک نمونه پیراهن کیمونو با سرآستین چین دار دوخت بزنید.

3 یک نمونه سارافون سجاف دار با دکمه در جلو تا خط کمر دوخت نمایید.

دوخت کمر به صورت لیفه همراه با کش

درز طول لباس را تا خط لبۀ لباس بدوزید. درز را باز کنید 
و اتو بزنید. سجاف کمر را تا کنید، لبۀ اضافي درز سجاف را 
تا کنید و بدوزید )درز طولي ندوخته باقي مي ماند(. کش را 
به روش قبلي اندازه گیري کنید و به وسیلۀ سنجاق قفلي از 
یک طرف رد کنید و از طرف دیگر خارج کنید. پس از رد 
کردن کش در داخل سجاف )در حدود 3 تا 4 سانتی متر 
مانده به درز سجاف( از سمت روي سجاف آن را سنجاق 
بزنید تا دهانۀ کش به طرف داخل رها نشود. درزهاي کش 
را روي هم بگذارید. با دست یا ماشین دوخت درزهاي 
کش را به هم وصل کنید. سنجاق را درآورید و دهانۀ باز 

تصویر 212ـ دوخت کمر به صورت لیفه همراه با کش سجاف را پس دوز کنید )تصویر 212(.

درز طولی سجاف

فعالیت 3



205

شایستگی 3: دوخت انواع لباس

واحد یادگیری 5  : دوخت چادر، مقنعه، پیژاما و سرهمی آستین بلند و کوتاه نوزاد

استاندارد عملکرد

مهارت دوخت چادر، مقنعه، پیژاما و سرهمی نوزاد و به کارگرفتن آن براساس استانداردهای سازمان آموزش 
فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

نگرش
1 توجه به اصالت سّنت ها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی

2 رعایت اخالق حرفه ای
3 کمک به اقتصاد خانواده

4 دقت در کار و کنترل کیفیت
5 صبوری و عالقه مندی هنگام کار

6 صرفه جویی در مصرف پارچه، کاغذ الگو و چسب
7 صرفه جویی در مصرف انرژی و زمان

ایمنی و بهداشت
1 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش و عینک و استفاده از کفش یا دمپایی برای فشار دادن پدال(

2 رعایت استاندارد تجهیزات کارگاه خیاطی
3 رعایت اصول ارگونومی )صحیح نشستن( در هنگام استفاده از ماشین دوخت

4 رعایت اصول ارگونومی هنگام اتوکشی و استفاده از میز مناسب برای برش و چرخ کاری
5 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سوزن و قیچی )بعد از هر بار استفاده، آن را بسته و به آرامی روی میز 

یا در جعبۀ وسایل خیاطی قرار دهید(.
6 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت، سیم رابط پدال و پدال

توجهات زیست محیطی
 مدیریت صحیح استفاده از تجهیزات، مواد و ابزار

 مدیریت پسماند )جمع آوری پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخۀ بازیافت(.

1 برش و دوخت چادر و مقنعه 
2 برش و دوخت پیژاما

3 برش و دوخت سرهمی نوزاد
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هدف توانمندسازی5: هنرجو بتواند اندازه های مورد نیاز برای برش چادر و مقنعه را نام ببرد.

روش دوخت انواع چادر و مقنعه

1 یک نمونه مقنعه و یک چادر برش بزنید و دوخت نمایید.
2 یک نمونه سرهمی نوزاد الگوکشی کنید و بدوزید.

تصویر215

تصویر 216 تصویر 217

قسمت جلو

ته
س

ی ب
وال

د

قسمت پشت

1

2 دوالی بسته

ت
ش

ط پ
وس

3

هنگام اندازه گیري، سر را باال نگه دارید تا قسمت لبۀ جلوي چادر کوتاه نشود. توجه

2 در قسمت پشت، مطابق با شکل، به همان حالت که ایستاده اید، سر رو به پایین قرار گیرد. فاصلۀ ترکي تا زمین را با 
متر اندازه بگیرید و 2 تا 3 سانتی متر برای چرخ کاري پایین چادر اضافه منظور و آن را یادداشت کنید )تصویر 217(.

فعالیت 4

برش و دوخت چادر
چادر را به روش هاي مختلف مي توان برش زد از جمله: چادر بدون گوشه و چادر 

دو گوشه.
در برش چادر بدون گوشه، الزم است عرض پارچه زیاد باشد. در این قسمت، برش و 
دوخت چادري را که تکۀ پایین آن داراي دو گوشه است، آموزش مي بینید )تصویر 215(.
مقدار پارچۀ مورد نیاز: با توجه به تنوع در عرض پارچه هاي مصرفي موجود در 
با عرض 115،  تا 5 سانتی متر  نیاز 4/5  مورد  مقدار  افراد،  قد  بودن  متغیر  و  بازار 

140  تا 150 سانتی متر است. 
افراد با قد بلندتر از 160 سانتی متر، به متراژ بیشتري از اندازۀ تعیین شده نیاز دارند. 
در پارچۀ با عرض 90 سانتی متر نیز به متراژ بیشتري نیاز است که این اندازه نسبت 
مستقیم با قد افراد دارد. در برش چادر به الگوي کاغذي نیاز نیست و در چند مرحله، 

چادر اندازه گیری و برش زده مي شود.

مراحل اندازه گیري، برش و دوخت چادر
1 ابتدا پارچه را از طول قسمت ترکي سر کنید به طوري که یک سمت ترکي پارچه روي پیشاني قرار گیرد. 
سپس دو لبۀ چادر را تا روي زمین اندازه بگیرید. 2 تا 3 سانتی متر برای چرخ کارِي پایین چادر اضافه منظور 

کنید و روي پارچه عالمت بگذارید یا با قیچي یک چرت بزنید )تصویر 216(.
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تصویر 218

تصویر 220 تصویر 221

تصویر 219

3 پارچه را، مطابق شکل، روي زمین یا میز پهن کنید. اضافۀ پارچه را از پارچۀ چادري قیچي کنید تا قسمت 
قد چادر از اضافۀ پارچه جدا شود.

4 پارچه را دوال کنید و محل دوال را نقطۀ 2 بنامید. این محل وسط پیشاني است. قسمت پایین دوالي پارچه 
را که قسمت وسط پشت چادر سمت ترکي دیگر است، نقطۀ 3 بنامید )تصویر 218(.

5 پارچۀ اضافي را نیز دوال کنید و قسمت دوال را نقطۀ 3 بنامید.
6 نقطۀ 3 دوالي تکۀ باالي چادر را روي نقطۀ 3 قسمت تکۀ پایین چادر قرار دهید و دو قطعه را به یکدیگر 

وصل کنید )تصویر 219(.

7 اندازۀ قسمت پشت تا زمین را که یادداشت کرده بودید، از نقطۀ 3 به پایین اندازه بگیرید و عالمت بزنید 
و محل را نقطۀ 4 بنامید )تصویر 220(.

8 برای برش، ابتدا نقطۀ 1 تا 2 و سپس 2 تا 4 را  اندازه بگیرید و یادداشت کنید. آنگاه تفاوت دو اندازه را از 
نقطۀ 1 و 2 به طرف داخل پارچه اندازه بگیرید و تا کنید و نقطۀ 5 و 6 بنامید )تصویر 221(.

الي  اندازه 12  این  به طور معمول  افراد متفاوت است.  تا وسط سر در  فاصلۀ پیشاني  به  با توجه  اندازه  این 
14سانتی متر در نظرگرفته می شود.

ت
ش

ط پ
وس

دوالی بسته

 قسمت جلوی چادر

سته
دوالی ب

شانی
ط پی

وس

لو
 ج

ت
سم

ق
نی

شا
 پی

ط
وس

2

2 1

4 4

2

6 5

1

3

3

3

تفاوت فاصلۀ پشت و 
جلو را تا می زنیم
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9 پس از تازدن باالي پارچه، نقطۀ 6 را حول نقطۀ 5 به آرامی حركت و روي دوالي 5 و 4 قرار دهيد، به طوري 
كه نقطۀ 4 روي نقطۀ 5 قرار گيرد. در اين قسمت، پارچۀ چهارال را روي هم قرار دهيد و بار ديگر چهارالي پارچه 

را روي حول نقطۀ 6 حركت دهيد و به طوري كه هشت ال مطابق شكل روي يكديگر قرار گيرد )تصوير 222(.
شكل از نقطۀ 5 پارچه را قيچي كنيد. چادر برش زده مطابق شكل آماده است. )تصوير223(.

تصویر 222

تصویر 224

تصویر 225

تصویر 223

10 براى دوخِت گوشۀ چادر از پارچه هاي سه گوش باقي مانده از 
برش، استفاده كنيد، به طوري كه تركي پارچه را روي تركي ديگر 
قراردهيد. ابتدا نقطۀ مثلثي را كه زاويۀ قائمه آن درست باشد، 
به دو طرف تكۀ پايين چادر بدوزيد، سپس تركي وسط چادر را 

به يكديگر وصل و چرخ كنيد )تصوير 224(.
مجدداً چادر را مانند قبل تا كنيد. اضافه هاي پارچه را در قسمت 
پايين مطابق با گردي چادر قيچي نماييد و درزهاي دوخته شده 
را اتو بكشيد. سپس پايين چادر را تا بزنيد، اتو بكشيد و با دقت 

چرخ كنيد. توجه داشته باشيد كه چون پايين چادر به صورت كلوش است، بايد در دوخت آن دقت بيشتري 
كرد تا بدون چروك و تميز دوخته شود. 

برش و دوخت مقنعه

1 پارچه هاي به طول80 تا 90 سانتی متر )اين اندازه به بزرگي و 
كوچكي مقنعه بستگی دارد( را روي ميز قرار دهيد. پارچه را روي 
يكي از قطرهاى پارچه تا بزنيد. پارچه به شكل سه گوش 1 و 2 و 

3 به دست مي آيد )تصوير 226(.

ترکی پارچه

6

54

66
شه

 گو
افه

اضافه گوشهاض
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2 دورتادور صورت را با متر اندازه بگیرید و نصف آن را با 1 تا 
2 سانتی متر اضافه منظورکنید. از نقطۀ 1 روي تاي بستۀ پایین 
بیایید تا نقطۀ 4ـ1 به  دست آید. از نقطۀ 4 به صورت گونیا روي 

ضلع 1ـ3 وصل کنید، نقطۀ 5 به دست می آید.
3 فاصلۀ 5  ـ3 را از نقطۀ 4 به پایین بزنید تا نقطۀ 6 به دست آید. 
از نقطۀ 6 به اندازۀ 10 تا 20 سانتی متر )این اندازه متغیراست( 
به طرف نقطۀ 2 عالمت بزنید تا نقطۀ 7 به دست آید. سپس نقطۀ 

7 را گونیا کنید و به صورت هالل برش بزنید )تصویر226(.
نقطۀ 5  ـ3 را بدوزید. پایین مقنعه را پاك دوزی کنید. سپس درز 

را خوب اتو بکشید. 

تصویر 226

تصویر 227

تصویر 228

روش دوخت سرهمی نوزاد

زیرپوش با شورت سرهمي آستین بلند و کوتاه )نوزاد 0 تا 3 ماهگی( 
) تصویر 227(

وسایل مورد نیاز: پارچۀ تریکوی نخي مخصوص لباس زیر بچه، 
یک متر با عرض 90 سانتی متر برای آستین بلند و آستین کوتاه 

65 سانتی متر با عرض 90سانتی متر برای آستین بلند.
الگوي این زیرپوش در دو مدل آستین کوتاه و آستین بلند طراحي 

شده است.
1 کاغذ برش را 4×4 سانتیمتر شطرنجي آماده کنید.

کنید  پیاده  شطرنجي  کاغذ  روي  دقت  با  را  شده  ارائه  طرح   2
)تصویر 228(.

3 خط وسط الگوي جلو را روي دوالي بستۀ پارچه قرار دهید و 
با در نظرگرفتن یک سانتي متر اضافۀ درز، برش بزنید.

4 قسمت وسط پشت را روي دوالي بستۀ پارچه قراردهید و با 
درنظرگرفتن یک سانتی متر اضافه درز در اطراف، الگو را برش بزنید.
5 الگوي آستین را نیز روي دوالي پارچه، با در نظرگرفتن یک 

سانتی متر اضافۀ درز، برش بزنید.
6 نقاط رسم شده روي الگو را روي پارچه عالمت بگذارید.

7 برای دوخت سجاف از پارچه، یک نوار اریب ـ به عرض سجاف 
رسم شده در الگو ـ تهیه کنید.

1

4

6

7

2 3

5

3
1

1

1

3

2

4
4

3

2

آستین کوتاه
سجاف

سجاف

سجاف

سجاف

سجافسجاف

C.
F

C.
B

آستین بلند

3



210

8 نوار اریب را در قسمت هاي مشخص شدۀ سجاف هاي یقه در قسمت جلو و پشت و سجاف در قسمت لبۀ 
شورت و لبۀ آستین از پشت بدوزید و به روي لباس برگردانیده و آن را چرخ کنید.

9 محل مشخص شدۀ سرشانه ها را روي یکدیگر قرار دهید، به طوري که قسمت اضافي پشت، روي زیرپوش 
و قسمت جلو در زیر قرار گیرد.

10 خط وسط آستین را روي محل سرشانه قرار دهید و آستین را به حلقۀ لباس بدوزید.
11 درزهاي پهلو و قسمت زیر آستین را یکسره از لبۀ شورت تا مچ آستین، بدوزید و سپس با چرخ اورلوك، 

پاك دوزي کنید.
12 قسمت وسط پاي شورت را دکمه منگنه بزنید. دقت کنید قسمت پشت بر روي جلو بسته مي شود.

یک نمونه زیرپوش با شورت سرهمی را برش بزنید و بدوزید. فعالیت5

پیژاما

یکی از لباس های راحتی آقایان در منزل پیژاماست که طرح و دوخت آسانی دارد.
اندازه های مورد نیاز: قد شلوار، دور باسن، گشادی دمپا    

مدل شماره یک پیژاما 
پارچۀ موردنیاز: با توجه به عرض پارچه اندازه ها متغیر است. پارچه با عرض 140 سانتی متر یک قد شلوار 

و با عرض 90 تا 110 سانتی متر به اندازۀ دو قد شلوار نیاز است.
مراحل طراحی و دوخت:

1 مربع مستطیلی به طول قد شلوار و عرض یک چهارم دور باسن به اضافه 7ـ5 سانتی متر رسم کنید و نقاط 
1ـ2ـ3ـ4 بنامید.

2 از نقطۀ 1 به اندازۀ یک سوم دور باسن به اضافۀ 2 سانتی متر پایین بیایید و نقطۀ 5 بنامید.
3 از نقطۀ 5 به اندازۀ یک هشتم دور باسن خارج شوید و آن را نقطۀ 6 بنامید.

4 فاصلۀ 1 تا 5 را نصف کنید و آن را نقطه 7 بنامید.
5 نقطۀ 6 را به صورت هالل به نقطۀ 7 وصل کنید.

6 نقطۀ 6  را به نقطۀ 3 وصل کنید و سپس این فاصله را نصف کنید و آن را نقطۀ 8 بنامید. حدود 2سانتی متر 
از نقطۀ 8 داخل شوید و به صورت هالل نقطۀ 6 را به 3 وصل کنید. 

7 چنانچه بخواهید گشادي دمپاي پیژاما تنگ تر از اندازه باشد، از نقطۀ 3 به اندازۀ 2ـ4 سانتی متر داخل 
شوید و آن را  نقطۀ 9 بنامید. سپس مراحل بند 6 را با توجه به  نقطۀ 9ـ6 انجام دهید.

8 براي آنکه درز وسط پاي پیژاما کشیدگي نداشته باشد، از نقطۀ 9 به اندازۀ یک سانتی متر پایین بیایید و 
آن را به وسط خط 4ـ9 وصل کنید.

9 خط 4ـ2 هم خط پهلو و هم خط راستای پیژاما است.
10 برای لیفۀ شلوار، 5ـ  7 سانتیمتر اضافه درز در قسمت کمر در نظر بگیرید.
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11 برای برش، این الگو را روي 4 الي پارچه بگذارید به 
طوري که خط 4ـ2 با مقدار اضافۀ درز، روي تاي بسته 
قرار گیرد یا 2 بار روي دوال برش بزنید به طوري که خط 

4ـ2 روي دوالي بسته قرار گیرد.
اضافه  اندازه 7ـ5 سانتی متر  به  نیز  12 در قسمت دمپا 
در  نظر بگیرید و با سجافی به اندازه دلخواه جدا از پارچه 

برش بزنید )تصویر229(.

تصویر229

روش دوخت
1 سجاف را به دِمپاي شلوار بدوزید و لبه آن را اتو کنید. نواری به رنگ دیگر به صورت مغزي در لبۀ سجاف 

قرار دهید و آن را کوك بزنید؛ سپس تمیز و دقیق چرخ کنید.
2 فاق شلوار را به روش درز دوبلۀ خوابیده بدوزید.  

3 درز وسط پا را به روش دوخت دو درزه و یا دوخت درز دوبلۀ خوابیده، بدوزید.  
4 لیفۀ پیژاما را در قسمت کمر تا بزنید و چرخ کنید. توجه کنید برای عبور کش، یک سانتیمتر آن را ندوزید.

مدل شماره دو پیژاما
پارچۀ مورد نیاز: با توجه به قد افراد و دور باسن و عرض پارچه، اندازۀ آن متغیر است.

مراحل طراحی و اجرا:
1 خط 2ـ1 برابر قد شلوار است.

2 خط 3ـ1 برابر است با نصف دور باسن به اضافه 12 تا 10 سانتی متر. 
3 نقاط 4ـ3ـ2ـ1 را مشخص کنید.

ـ  5 را رسم کنید. خط پهلو به دست مي آید. 4 خط 3ـ1 و 4ـ2 را نصف و خط 6  
5 خط 7ـ1 برابر است با یک سوم دور باسن به اضافۀ 2 سانتی متر.

6 خط 8  ـ7 را موازي با خط 3ـ1 رسم کنید.
7 از نقطۀ 7 در قسمت پشِت شلوار، به اندازۀ یک دوازدهم دور باسن خارج شوید و آن را نقطۀ 9 بنامید. از 

نقطۀ 8 به اندازۀ یک ششم دور باسن خارج شوید و آن را نقطۀ 10 بنامید.
8 از نقطۀ 1 به اندازۀ 2/5 تا 3 سانتی متر داخل شوید و نقطۀ 11 بنامید. به اندازۀ 1/5 تا 2 سانتی متر نیز باال 

بروید و نقطۀ 21 بنامید.
9 خط 7ـ1 را نصف کنید و نقطۀ 31 بنامید.
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10 هالل 21ـ9 را مطابق شکل طوري رسم کنید که از نقطۀ 31 
بگذرد. سپس هالل 3ـ10 را رسم کنید.

11  از نقطۀ 2 و 4 به اندازۀ 4 سانتی متر از هر طرف داخل شوید و 
آنها را نقاط 14 و 15 بنامید. نقطۀ 9را به 14 و 10 را به 15وصل 
کنید. سپس وسط دو خط رسم شده را مشخص کنید و به اندازۀ 

2 سانتی متر داخل شوید و طبق شکل، خطوط را هالل  کنید.
12 در قسمت کمر به اندازۀ 5 سانتی متر و در قسمت پایین پیژاما 

به اندازۀ 4 سانتی متر برای تاکردن، اضافه در نظر بگیرید.
الگو را روي دوالي پارچه طوري قرار دهید که خط پهلو روي راستاي 
پارچه قرار گیرد. سپس با در نظر گرفتن اضافه درز، آن را برش بزنید. 

مراحل دوخت همانند پیژامای قبلی است )تصویر 230(.

یک نمونه پیژاما را برش بزنید و بدوزید. فعالیت 6

تصویر230
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واحد یادگیری 6  : اتوکشی و نگهداری انواع لباس

استاندارد عملکرد

 مهارت اتوکشی و نگهداری از انواع لباس براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

نگرش
1 توجه به اصالت سّنت ها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی

2 رعایت اخالق حرفه ای
3 کمک به اقتصاد خانواده

4 دقت در کار و کنترل کیفیت
5 صبوری کردن و عالقه مند بودن به کار 

ایمنی و بهداشت
هنگام استفاده از اتو به مراقبت های ایمنی زیر توجه کنید:

1 هرگز کف اتو را با وسایل تیز مانند کارد، قیچی و... تمیز نکنید، زیرا سطح صیقلی آن ناصاف می شود.
و  اتو می شود  باعث خرابی کف  نکنید؛ چراکه  اتو  را هرگز  انواع دکمه  و  فشاری  قزن قفلی، دکمۀ  روی   2

دکمه هایی از جنس پالستیک را می سوزاند.
3 هرگز اتو را محکم روی پارچه نکوبید؛ زیرا اتو به سرعت خراب می شود.

4 در فاصلۀ کار، اتو را روی پایۀ مخصوص بگذارید و هرگز آن را عمودی قرار ندهید، زیرا با کوچک ترین 
تکان خواهد افتاد.

5 اتوهای اتوماتیک را هیچ گاه نباید در فواصل کار روی یک درجۀ ثابت باقی گذارید؛ زیرا خاصیت تنظیم 
حرارت را از دست می دهند.

6 قبل از وصل کردن اتو به جریان برق از سالمت سیم و پریز مطمئن شوید. 
7 تماس دست مرطوب با سیم و پریز برق باعث برق گرفتگی می شود.

8 اتو زدن حتماً باید در روز و در اتاق کاماًل روشن انجام شود، زیرا استفاده از اتو در شب عالوه بر آنکه فشار 
زیادی به شبکه برق کشور تحمیل می کند، به اتو فشار وارد می شود و عمر آن کاهش می یابد. همچنین باعث 

می شود لکه های برق افتادگی پارچه و همچنین چروك های ریز آن، از چشم پنهان بماند.
9 پس از پایان کار اتو را از پریز بکشید تا کاماًل سرد شود، سپس آن را جمع کنید و در جای محفوظ قرار دهید.

1 اتوکشی انواع لباس
2 نگهداری انواع لباس
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توجهات زیست محیطی 
 مدیریت صحیح استفاده از تجهیزات، مواد ضدبید )نفتالین( و ابزار

هدف توانمندسازی6: هنرجو بتواند ابزارهای مناسب برای اتوکشی را نام ببرد و به درستی از 
آنها استفاده کند.

روش اتوکاری انواع لباس از نظر جنس پارچه

اتوکشي
اتوکشي صحیح در خیاطي به اندازۀ دوخت داراي اهمیت است. 
کند؛  نقص  دچار  را  لباس  است  ممکن  غلط  روش  به  اتوکشي 

به گونه اي که گاهي جبران آن امکان پذیر نیست.

تصویر231

هنگام اتوکشي به این نكات توجه کنید:
1 پارچه را در هنگام اتو کردن هرگز نکشید، زیرا موجب می شود که پارچه تغییر شکل یا تغییر اندازه دهد.

2 استفاده از بخار در هنگام اتوکشي موجب سرعت در اتو کردن مي شود.
3 همیشه از پشت لباس اتو کنید. درصورت نیاز به اتوکشي از رو، از پارچۀ مخصوص اتوکشي استفاده کنید.
4 براي جلوگیري از اثر درزها بر روي لباس هنگام اتوکشي، زیر جادرزها و روي دندانه هاي زیپ، کاغذ قرار دهید.

5 درصورتي که بخواهید درزها پرس شوند، در هنگام اتوکشی از اتوي سرد استفاده کنید. پس از اتوی گرم 
بالفاصله اتوی سرد را روی درز قرار دهید )توجه کنید در بعضي از پارچه ها مانند فاستوني استفاده از اتوکشي 

سرد اثر نامطلوبي روي پارچه ایجاد مي کند(.
6 قبل از اتوکشي از سالم بودن دوشاخه و سیم اتو اطمینان حاصل کنید.

7 در صورت چروك بودن پارچه، قبل از برش )به صورت گذاشت و برداشت( آن را اتو کنید.
8 قبل از اینکه اتو را روي لباس قرار دهید، روي قطعه اي از همان پارچه، حرارت اتو را امتحان کنید.

9 اتو در محلي قرار گیرد که از سقوط آن جلوگیري شود.
10 براي حفظ سالمت کف اتو، از اتو کردن دکمه و قزن خودداري کنید.

11 در صورت کثیف شدن کف اتو، نمک یا کف دریا را روي سطح کاغذ بریزید و در حالی که بخار اتو بسته 
است و اتو داغ است، کاغذ را روي آن قرار دهید. سپس کف اتو را با پارچۀ نخي تمیز کنید.
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اتوي درز
ابتدا روي بخیۀ چرخ را اتو کنید و اتوي سرد را روي آن قرار دهید تا پرس شود )تصویر232(.

درز را به دو طرف باز کرده و اتو بزنید. در هنگام  اتو کردن پارچه هاي ضخیم براي مشخص نشدن جادرز از 
سمت روي پارچه، بین جادرز و لباس از کاغذ استفاده کنید )تصویر233(. 

درز را از سمت روي لباس همراه با پارچۀ مخصوص اتوکشي، اتو کنید )تصویر 234(.

تصویر 234تصویر233تصویر232

تصویر 235

تصویر 236

اتوي پارچه مخمل

روش اول: در پارچه هاي مخمل براي اینکه پرزها نخوابد، سطح پرزدار پارچه را روي تختۀ مخمل قرار دهید 
و از پشت پارچه اتو کنید )تصویر 235(. 

روش دوم: درصورت نبودن تختۀ مخصوص مي توان از خود پارچۀ مخمل استفاده کرد؛ بدین گونه که دو 
قطعه پارچه را از سمت پرزدار آن روي هم قرار دهید و از پشت پارچه اتو کنید.

فرم دادن به پارچه با اتو

انحناي کمر لباس
نوار کمر الزم است مانند فرم بدن کمي انحنا پیدا کند. بدین منظور 
پارچۀ کمر را کمي انحنا دهید و اتوي بخار را به آرامي روي آن قرار 
دهید. سپس براي ثابت کردن فرم به دست آمده، اتوي سرد را روي 

آن قرار دهید )تصویر 236(.



216

کشیدگي پارچۀ )کش کاري(

در هنگام اتوکشي کمي پارچه را زیر اتو بکشید تا بافت پارچه باز 
کش کاري  )مانند  مي گویند.  کش کاري  اصطالحاً  این کار  به  شود؛ 

)تصویر 237(. فاق شلوار( 

تصویر 237 

تصویر 238 

تصویر 239 

روش اتوکشي قسمت هاي مختلف لباس

یکي از عوامل مؤثر براي خوش فرم جلوه کردِن دوخت لباس، به کارگیري 
روش صحیح اتوکشي آن است. چنانچه محِل دوخت لباس صحیح اتو 

نشود، لباس بدفرم و بی قواره به نظر مي آید )تصویر 238(.
1 هنگام دوخت، وسایل مورد نیاز باید به گونه اي چیده شوند که 
به راحتي بتوانید از آنها استفاده کنید. بنابراین اتو و میز آن را هنگام 
دوخت نزدیک به ماشین دوخت قرار دهید تا پس از دوخت هر درز، 
بالفاصله آن را اتو کنید. این روش اتوکشي باعث می شود دوخت 

جلوۀ خود را حفظ کند.
با اتوکشی  انتظار نداشته باشید که تمام عیوب لباس را  2 هرگز 
در  عیبي  چنانچه  مي شود  باعث  اتوکشي  واقع  در  سازید.  برطرف 
دوخت وجود داشته باشد خوب نمایان شود و در همان مرحلۀ اول 

آن را رفع کنید.
3 قبل از اتوکشي به جنس لباس توجه کنید و درجۀ اتو را مطابق 

با جنس پارچه تنظیم کنید.
4 هنگام اتوکشِی درزها، دستمال اتو را فراموش نکنید )تصویر 239(.

مشکل  برایتان  پارچه  شناخت جنس  کردن،  اتو  براي  چنانچه   5
باشد، بهترین روش این است که روي یک تکه پارچه گرماي اتو را مرحله به مرحله افزایش دهید و امتحان 

کنید تا گرماي دلخواه را به دست آورید.
6 همیشه در اتوکشي به راستۀ پارچه دقت کنید و اتو را در آن جهت بکشید وگرنه پارچه کش خواهد آمد. 

اتوکردن در جهِت اریب و بیراه پارچه باعث مي شود که لباس ترکیب مناسب خود را از دست بدهد.
7 هنگام اتوکردن، با دست دیگر پارچه را نکشید، فقط سطح پارچه را با دست صاف کنید.
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روش اتوکردن درزهاي چرخ شدۀ لباس
1 پس از چرخ کردن درز و قبل از اینکه درز را به طرفین دوخت باز و اتو کنید، 

روي خط چرخ شده را اتو بکشید )تصویر 240(.
2 درزهاي صاف را روي میز اتو قرار دهید و سپس اتو کنید.

3 درزهاي منحني را حتماً روي بالشتک بیضي قرار دهید و سپس اتو کنید. 
در قسمت هاي انحنا، درزها را ِچرت دهید تا فضاي کافي برای انحنا ایجاد شود 
و درز کیس بر ندارد. دقت کنید هنگام اتوي درزهاي منحني هربار حدود 4 تا 

5 سانتی متر از طول درز را درنظر بگیرید و اتوکنید تا درز کش نیاید و انحنا و حالت خود را حفظ کند. آیا 
مي دانید چرا هنگام اتوکشي باید راستۀ پارچه را درنظر گرفت؟

4 همیشه درز را از سمت پشت اتو کنید؛ به طوري که جادرز را با انگشتان دست دیگر باز کنید. همچنین، 
طوري با نوك اتو درز را اتو کنید که کف اتو با پارچه مماس نشود.

5 هیچ گاه ضخامت جادرز را روي پارچه اتو نکنید؛ زیرا امکان دارد رِد جادرز روي پارچه باقي بماند. براي 
مثال، رد باقیمانده در پارچۀ ساتن ابریشمي را به هیچ وجه نمي توان از بین برد. مناسب ترین روش براي اتوي 
این نوع پارچه آن است که کمي پهن تر از درز لباس، کاغذ سفیدي را برش بزنید و در زیر درز قرار دهید، 

سپس درز را اتو کنید. پس از اتو کشیدن، کاغذ را بردارید و زیر آن را نیز اتو کنید. 

روش اتو کردن پنس لباس

1 پس از چرخ کردن پنس همانند اتوکردن درزها، دوطرف خطوط چرخ شده را اتو کنید و پنس را روي بالشتک 
بیضی شکل قرار دهید و به یک سمت بخوابانید. در زیر پنس هم یک تکه کاغذ قرار دهید و سپس اتو کنید.

2 همیشه از پهن ترین قسمت پنس به سمت نوك پنس اتو کنید. سعي کنید 
رأس پنس همیشه در سمت گرد بالشتک باشد و شکل آن هنگام اتو حفظ شود.
3 چنانچه پارچه خیلي ضخیم است، بهتر است وسط پنس را بچینید، سپس 

اتو کنید )تصویر241(.
سمت خوابانیدن پنس لباس

هنگام اتوکردن لباس، پنس هاي موجود در لباس را به شکل های زیر بخوابانید 
و اتو کنید. پنس دامن را در جهت درز پهلوي لباس؛ پنس سینه را به سمت پایین لباس؛ پنس زیرسینه را 
به سمت خط مرکزي جلو؛ پنس پشت را به سمت خط مرکزي پشت و پنس سرشانه را به سمت خط مرکزي 

پشت بخوابانید و اتو کنید.

روش اتوي سجاف لباس

پس از دوخت سجاف، باید دقت کنید که درز را همانند مراحل قبل، یک بار روي خط چرخ اتو کنید. سپس 
کمي درز را به سمت داخل حرکت دهید و کوك بزنید به طوري که دوخت درز از رو نمایان نشود. میزان 
باید طوري باشد که در قسمت روي کار کاماًل کوچک و ریز و در پشِت کار  بخیه هاي کوك روي سجاف 

تصویر 240

تصویر 241
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درشت تر باشد. نخ مورد استفاده نیز نازك و لطیف باشد. باید دقت کنید که هنگام اتو کردن، جاي کوك روي 
لباس باقي نماند. براي این کار باید روي سجاف پارچه ای مرطوب پهن کنید و سپس اتو بزنید و در همان حال 

که هنوز بخار روي کار است، کوك ها را بچینید و اتوکشی نهایي را انجام دهید.

روش اتو کردن چین ها

این  از آن را چین کش کرده اید  چنانچه در دوخت لباس قسمتي 
چین ها نیز براي اینکه صاف بایستند باید اتو شوند. هیچ گاه اتو را 
روي چین ها نگذارید، بلکه نوك اتو را در داخل چین ها فرو ببرید و 
سپس آن را خارج کنید تا روي چین ها بدون تاخوردگي خوش فرم 

و صاف شود )تصویر 242(.

تصویر 242

تصویر 243

روش اتو کردن زیپ

برای اتوکشي قسمت زیپ دار، باید در مرحلۀ اول زیپ را ببندید، 
سپس آن را روي بالشتک قراردهید و دستمال اتوکشی را روي زیپ 
دوخته شده پهن کنید، آنگاه اتو بزنید. توجه کنید که به منظور رد 
نگذاشتن زیپ روي لباس، میان دندانۀ زیپ و لبۀ دوخته شده کاغذ 

بگذارید، سپس اتوکنید.
 هرگز اتو را روي دندانۀ زیپ نکشید، زیرا هم به زیپ آسیب مي رسد 

و هم کف اتو خراش برمی دارد )تصویر 243(.

1 چون آب داراي امالح است. امکان دارد، پس از چندبار مصرف، امالح رسوب کند و شبکۀ کف اتو 
بسته شود؛ بنابراین بهتر است از آب جوشیدۀ سردشده استفاده کنید.

2 پس از هر بار اتوکشی، آب باقي مانده در اتو را خالي کنید. امروزه اتو بخارهایي ساخته شده که داراي 
کف سرامیک است و چنانچه بر اثر امالح آب بسته شود، با فشار دادن دکمۀ بخار کلیۀ رسوب خارج 

مي شود.

بیشتر 
بدانید

تمیزکردن کف اتو

قبل از شروع به اتوکشي و اتصال دوشاخۀ اتو به برق، باید کف اتو را بررسي کنید و از تمیز بودن آن مطمئن 
شوید. اگرکف اتو سیاه یا براثر الیِي چسب چسبناك شده باشد، می توانید با کشیدن صابون خشک به کف اتو 
آن را تمیز کنید. براي پاك کردن نایلون از کف اتو می توانید اتو را به برق وصل کنید تا کمي گرم شود. سپس 
نایلون نرم را با کاردك چوبي پاك کنید. آنگاه با پارچه نخي یا روزنامه، باقي ماندۀ آن را نیز از کف اتو پاك کنید.
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هنگاِم اتوکشي باید دقت کنید که کف اتو با وسایل فلزي مثل قزن، زیپ و دکمه تماس پیدا نکند، زیرا 
آسیب مي بیند. براي اتوکردن، جای مخصوصي را درنظر بگیرید. قبل از اتصال دو شاخۀ اتو به پریز برق، 

از سالم بودن سیستم اتو مطمئن شوید. مراحِل ایمني برق را مراعات کنید.

توجه

روش نگهداری لباس ها

1 انواع درزها را اتو کنید.
2 یک لباس چین دار را اتو کنید.

3 ساسون ها و سجاف یک لباس را اتو کنید.
4 الیی چسب را به وسیلۀ اتو روی یک قسمت از لباس وصل کنید.

فعالیت 7

هدف توانمندسازی7: هنرجو وسایل مورد نیاز برای مبارزه با بید و سایر حشرات را بشناسد  و بتواند 
برای رفع حشرات خانگی از آنها استفاده کند.

لباس هایی که استفاده می کنیم از جنس های مختلفی هستند 
و رنگ های متنوعی هم دارند، برای اینکه لباس هایی تمیز و 
سالم داشته باشیم و مّدت زمان بیشتری از آنها استفاده کنیم، 

رعایت برخی نکات، کمک کننده است.

تصویر 244

روش های اصولی برای نگهداری لباس ها

برای اینکه لباس ها در مدت زمانی که از آنها استفاده می کنیم 
سالم و مرتب باشند و زود کهنه و رنگ و  رو رفته نشوند، باید 
در نگهداری از آنها دقت شود و یک سری نکات ارزشمند را در 
مّدت  زمانی که از لباس استفاده می کنیم یا هنگام شست و شو 
و یا در مواقع دیگر رعایت کنیم تا لباس هایی تمیز و نو داشته 
باشیم. در ادامه یک سری از نکات مفید مربوط به نگهداری از 

تصویر 245لباس ها را در اختیار شما قرار می دهیم )تصویر  245(.



220

نگهداری لباس ها با توجه به جنس آنها

نگهداری از مخمل و ابریشم
پارچه های مخمل و ابریشم اگر تا شوند و در کمد یا چمدان نگهداری شوند، خط می اندازند که جلوه و بافت 

پارچه از بین می رود. این پارچه ها را دور یک استوانه بپیچید و تا نکنید.
جلوگیری از چروک شدن و تا خوردن لباس

هنگام تا زدن لباس ها و قرار دادن آنها در چمدان برای اینکه در لباس خط تا نیفتد، در محل تا، یک تکه 
دستمال یا کیسه فریزر بگذارید

جلوگیری از چروک شدن شلوار
اگر  است.  مهم  بسیار  چمدان  در  لباس ها  قراردادن  و  جمع آوری  سفر،  هنگام 
می خواهید شلوارها در حین بسته بندی در چمدان چروك نشوند، توصیه می شود 
ابتدا قسمت باالی شلوار را قرار دهید، سپس بقیۀ لباس هایتان را روی آن بگذارید 

و بعد پای شلوار را روی لباس ها برگردانید )تصویر 246(.
جلوگیری از باز شدن پلیسۀ دامن

برای اینکه پلیسه دامن هنگام خشک شدن باز نشود، توصیه می شود کمربند روی 
پلیسه ها ببندید )تصویر 247(.

جلوگیری از جذب گرد و خاک در پارچه
مانتو، چادر و شلوارهای مشکی، گرد و غبار محیط را به خود جذب می کنند.

مواد نرم کننده و ضد الکتریسیته زیادی به بازار آمده است که برای برطرف کردن 
این مشکل استفاده می شود. بهتر است بدانید که مواد پاك کننده به جامانده در 
پارچه باعث جذب گرد و خاك می شود. معموالً هنگام استفاده از مواد پاك کننده، 
کمتر از مقدار مواد توصیه شده در دستورالعمل کارخانه مصرف کنید یا آبکشی را 

بهتر انجام دهید )تصویر 248(.

دور کردن بید و حشرات
برای جمع کرد ن و نگهد اری لباس های فصل گذشته، باید  آنها را کامالً از گرد   و   خاك، 
گرما، رطوبت و مهم تر از همه جوید ن و تخم گذاری حشرات مختلف محافظت کرد . 
حشرات و بید ها بسیار خطرناك هستند ، خصوصاً زمانی که با حرص و ولع لباس های 

شما را می خورند  )تصویر 249(.
برای مبارزه با این حشرات موذی پیشنهادهای زیر را به کار ببندید:

گام 1: پیش از اینکه بید ها لباس های شما را پید ا کنند ، آنها را از خانه های تاریک   و 
گرم خود  خارج کنید . د ر د فعات منظم زیر مبلمان و اثاثیۀ منزل، صند وق خانه و 

د ریچه های گرم کنند ه را تمیز کنید .

تصویر 246

تصویر 247

تصویر 248

تصویر 249
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گام 2: قبل از جمع کرد ن و بسته بند ی لباس ها، آنها را کاماًل تمیز کنید . اگرچه حشرات به الیاف طبیعی 
مانند  پشم، کرك و پَر، تِرمه، موِهر و ابریشم حمله می کنند ، اما حشرات گرسنه مواد  مصنوعی و ترکیبی را 
که با ذرات غذ ا، لکه یا عرق همراه باشند ، نیز می خورند . خشکشویی یا شستن لباس ها با آب گرم، تمامی مواد  

مضر و میکروب ها را از آنها د ور می کند .
گام 3: از قفسه ها یا صند وق هایی استفاد ه کنید  که به اند ازه کافی بزرگ باشند  تا لباس ها فشرد ه و چروك 
نشوند . آویزان کرد ن بسته های لباس، از چین و چروك و گرد  و خاك آنها جلوگیری می کند . اما این بسته ها 

به اند ازه کافی محفوظ از هوا نیستند  تا بخارهای د فع کنند ه حشرات را د ر خود  نگاه د ارند .
گام 4: جعبه های محکم و کیپ ساخت شده از چوب درخت ُکنار )سدر(، د ستیابی حشرات را به لباس ها مشکل 
می سازد . چوب سد ر، روغن و خاصیت خود  را به مرور زمان از د ست می د هد  و پس از سه سال برای ازبین 
برد ن آفت پارچه ها بی فاید ه می شود  و کاربرد ی ند ارد . ضد حشرات طبیعی از قبیل گلوله های پنبۀ غوطه ور د ر 

اسطوخود وس یا روغن مرکبات چند ان مؤثر نیست و باید  هر سه ماه یک بار تعویض شود. 
گام 5: نفتالین یا ضد بید هایی که حاوی کافور است نیز می تواند  شما را از حملۀ حشرات محافظت کند.

گام 6: یخ زد ن هم باعث از بین رفتن حشرات می شود . لباس هایی که مورد  هجوم حشرات قرار گرفته است 
را د ر یک بسته پلی اتیلن بگذارید  و آن را د ر د مای حد ود  23- د رجه سانتی گراد  به مد ت 48 تا 72 ساعت د ر 

قفسۀ فریزر قرار بد هید .
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شایستگی 4

کاموابافی با دست

ساعت آموزش در کل سال تحصیلی
عنوان

جمع عملی نظری

55 ساعت 38 ساعت 17   ساعت کاموا بافی با دست
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واحد یادگیری ١  : قّلب بافی

استاندارد عملکرد

 مهارت قّلب بافی از طریق آشنایی با انواع تجهیزات الزم برای بافت با کاموا و به کار گرفتن آن در بافت 
فّنی و حرفه ای کشور استانداردهای سازمان آموزش  بر اساس  لباس های مختلف 

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

ابزار و مواد اولیه برای کاموا بافی با دست
1 آشنایی با انواع کاموا ها و ابزارهای مورد نیاز برای کاموا بافی با دست

انواع کاموا بافی با قالب )تک میل(
1 انجام انواع بافت های پایۀ قلب بافی

2 بافت نمونه های شال، کله و رومیزی و لباس زنانه با قلب

نگرش
1 توجه به فرهنگ ایرانی ـ اسلمی

2 کمک به اقتصاد خانواده
3 دقت در کار و کنترل کیفیت

4 رعایت اخلق حرفه ای
5 صبوری کردن و علقه مند بودن به کار

6 صرفه جویی در مصرف مواد اولیه

ایمنی و بهداشت
1 رعایت اصول ارگونومی

2 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از میل قلب

توجهات زیست محیطی
 مدیریت پسماند



شایستگی 4: کاموابافی با دست

225

انسان برای پوشاندن خود از شاخۀ درختان، برگ ها و علوفه استفاده می کرد و با درگیر کردن آنها با یکدیگر 
موفق به ساخت اولیه ساختمان اصلی منسوجات گردید. تحول فوق ادامه یافت تا اینکه الیاف حیوانی مانند 
پشم، مو، ابریشم و الیاف گیاهی مثل کنف و پنبه به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفت. با پیدایش الیاف 
است.  گردیده  تهیه  باال  بسیار  انعطاف پذیری  با  و  متفاوت  و ضخامت های  ظرافت  با  پارچه هایی  مصنوعی، 
کاوش ها و پژوهش های دانشمندان و پژوهشگران در صد سال اخیر نشان داده است که ایرانیان از پیشتازانی 
بوده اند که به کار بافندگی پارچه پرداخته اند. حتی ساکنین ایران باستان در دورۀ دوم سنگ )یا به اصطلح 
عصر حجر میانی( با فن پارچه بافی آشنا بوده اند. برای اثبات این واقعیت، بهترین گواه، سفال ها، نگین ها و 
مهره هایی اند که بیش از هشت هزار سال قبل از میلد در ژرفای خاک های این مرز و بوم جا گرفته اند. پروفسور 
در  کاوش هایی  کار می کرد، ضمن  ایران  عزیزمان  باستان شناسی کشور  ادارۀ کل  برای  که  »کارلتون کن« 
سال های 13۲8 تا 13۲۹شمسی )1۹۴۹ تا 1۹5۰میلدی( در غاری موسوم به غار کمربند در نزدیکی دریای 
غارنشینی، پشم  آغاز  از همان  ایرانی  اقوام  ثابت می کند  که  آورد  به دست  پارچه هایی  کاسپین)مازندران(، 
گوسفند و بز را به صورت پارچه می بافتند. آزمایش هایی که با کربن 1۴ بر روی پارچه ها انجام گرفت، نشان 

داد که قدمتشان به ۶5۰۰ سال قبل از میلد می رسد.

مفهوم کاموا بافی

کاموا، نخ های سست پشمین یا پنبه ای هستند که با میل های متنوع، انواع پوشاک الزم زنانه، مردانه، بچگانه، 
دخترانه و پسرانه را می بافند. کاموا از کلمۀ کانوس انگلیسی و کانابیس التینی گرفته شده است.

هدف توانمندسازی1: هنرجو بتواند ابزارهای مورد نیاز برای کاموا بافی با دست را نام ببرد.

را  کاموا بافی  کار  برای  کاموا  نوع  آشنا هستید؟ چند  با دست چقدر  کاموا بافی  برای  ابزارهای الزم  با 
می شناسید؟ دربارۀ تفاوت های کاموا ها و نوع کاربرد آنها چه شناختی دارید؟ هر کدام از شما هنرجویان 

ابزارهای موردانتظار خود را به کلس آورده و معرفی کند.

فعالیت 1

تصویر 1ـ نمونه هایی از بافت با کاموا
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ابزار کاموابافی

بافتنی  میل  شامل  کاموا بافی  برای  نیاز  مورد  مهم  و  اولیه  وسایل 
)تک میل و دو میل( و کاموا است. وسایل ثانویه برای این کار نیز شامل: 
کوپلن،  سوزن  متر،  نشانه گذار،  رج،  و  دانه  نگه دارندۀ  بویین، 
منگوله ساز، نگه دارندۀ میل قیچی، میل کمکی، اندازه گیر رج ها 

و کاغذ شطرنجی است )تصویر ۲(.

انواع کامواها

کامواها به دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. معموالً کامواها را براساس تار و رشته ها مشخص 
می کنند. کامواهای دورشته ای بهتر از چهاررشته ای هستند. برای بافت لباس نوزاد از کامواهای دورشته ای 

استفاده می کنند و چهاررشته ای را برای کش باف با ضخامت متوسط استفاده می کنند.
جنس الیاف در کاموا با خاصیت کشسانی نخ کاموا در ارتباط است و قطعاً هر نوع الیافی برای بافتنی موردنظر 
شما مناسب نیست. جنس الیاف می تواند پنبه، ابریشم، الیاف حیوانی، الیاف گیاهی و کشمیر باشد. پنبه و 
ابریشم خاصیت کشسانی کمی دارند و برای بافت لباس مناسب نیستند. شما می توانید برای بافتن رومیزی، 
و  و سبک اند  گرم  حیوانی،  الیاف  کنید.  استفاده  آنها  از  قّلب بافی  و  پرده  آشپزخانه،  دستگیرۀ  و  دستکش 
بهترین انتخاب برای لباس های زمستانی هستند. الیاف گیاهی محکم، بادوام و جاذب رطوبت هستند و برای 
لباس های بهار و تابستان مناسب اند. کشمیر سبک و بادوام اما گران قیمت است و انتخابی خوب برای بافت 

شال و ژاکت به حساب می آید.
به طور کلی، نخ های مورد استفاده در بافتنی به ۴ دستۀ طبیعی )پشم و موی حیوانات(، کتان )الیاف گیاهی(، 
ابریشم و نخ های مصنوعی تقسیم می شوند. انواع کامواها عبارت اند از پشمی، کرپ، موِهر، آنقوره، کشمیر، لَمه 

)بّراق(، بوکله، پنبه ای )تصویر 3(.

تصویر 2ـ نمونه های ابزارآالت کاموابافی با دست

تصویر 3ـ انواع کامواها

ابریشم

آنقوره

آلپاکا

کشمیرلمه )براق(بوکله

موهر
پشمی
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میل های بافتنی

میل های بافتنی در دو نوع تک میل )قّلب( و دومیل وجود دارد. میل های بافتنی مناسب وزنی سبک دارند، 
محکم و فلزی یا پلستیکی هستند. این میل  ها در بازار از شماره 1 تا 1۲ وجود دارد. برای بافتنی باید میل 
مناسب را با توجه به ضخامت کاموا انتخاب کرد؛ مثًل برای کامواهای نازک شمارۀ 1 الی 3 و با ضخامت های 
متوسط از 3/5 تا 5 و برای کامواهای ضخیم از میل شمارۀ ۶ به باال باید استفاده کرد. برای بافت جوراب، یقه 

و دستکش از چهارمیل کوتاه استفاده می شود )تصویر۴(.

بافت تک میل )قّلب بافی(

قّلب بافی یک هنر زیبا و دوست داشتنی است که تنوع بسیار باالیی دارد و افراد زیادی به آن علقه مند هستند 
که با یادگیری انواع روش های قّلب بافی می توانند به راحتی آن را انجام دهند. شما بافندگان خوش ذوق تنها 
با ترکیب چند گره پایه می توانید انواع مختلفی از بافت های هنری از جمله لوازم تزیینی، کیف، سبدهای 

مختلف، لوازم دکوراسیون و غیره را خلق کنید.

 گره اولیه در قاّلب بافی
ابتدا نخ را مانند شکل روی هم قرار دهید و قّلب را از درون 
از  و  بگیرید  قلب  با  را  آزاد  نخ  و  کنید  رد  ایجادشده  حلقۀ 
حلقه خارج کنید. بدین صورت یک گره تشکیل می شود که 

را شروع کنید)تصویر 5(. بافت  آن  با  می توانید 

تصویر 4ـ درجه بندی دومیل )سمت راست( و درجه بندی تک میل )سمت چپ(

هدف توانمندسازی 2: آشنایی با بافت های پایۀ تک میل بافی )قاّلب بافی(

هنرجویان نمونه هایی از لباس های بافت با کاموا یا وسایل هنری دیگر در منزل خود را برای بررسی تنوع 
بافت ها به کلس آورده و دربارۀ نوع بافت آنها با یکدیگر گفت وگو کنند.

فعالیت 2

تصویر 5 ـ مراحل گره انداختن در قاّلب بافی
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 زنجیر ساده
برای زنجیرزدن همان طور که گره اول به دور قّلب است نخ 
آزاد را با قّلب از گره رد کنید. با توجه به ابعاد بافت موردنظر 
یا ضخامت کاموا، تعداد زنجیرها را تعیین کنید. علمت زنجیر 
ساده در نقشه های قّلب بافی به شکل یک بیضی است و هر 

بیضی نشان دهندۀ یک زنجیره است )تصاویر ۶ و 7(.

 بافت پایه )کوتاه( در قاّلب بافی
منظور از پایه، پایه کوتاه است، مگر آنکه نام پایه دیگری گفته 
شده باشد. برای بافت پایه کوتاه باید قّلب را وارد زنجیر بعدی 
کنید و نخ را از آن خارج کنید )مرحله های 1 و ۲(. سپس در 
این مرحله، دو حلقه به دور قّلب شماست. با قلب، نخ آزاد را 
بگیرید و از داخل دو حلقه رد کنید و به این روش یک پایۀ کوتاه 
ایجاد کنید)مرحله های 3 و ۴(. همین روش را برای زنجیر بعدی 
تکرار کنید و تا آخرین زنجیر ادامه دهید. حاال کار را در دستتان 
بچرخانید تا ردیف بعدی را ببافید )مرحلۀ ۶(. ردیف اول که تمام 
شد، برای بافت ردیف دوم کار را بچرخانید )مرحلۀ7(. مجدداً 
قّلب را از زنجیر بعدی از محل صحیح عبور دهید و به بافت 
ادامه دهید. این بافت به صورت تک، درنهایت، یک مستطیل به 
شما می دهد. علمت بافت پایۀ کوتاه در نقشه های قّلب بافی 

ضربدر است )تصویرهای 8 و ۹(.

تصویر 6 ـ مراحل بافت زنجیر ساده تصویر 7ـ بافت زنجیر ساده

تصویر 8  ـ مراحل بافت پایۀ کوتاه با قاّلب

تصویر 9ـ بافت پایۀ کوتاه

اولین زنجیر

عالمت بافت پایه کوتاه
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 بافت پایۀ بلند در قاّلب بافی
بافت پایۀ بلند و کوتاه تا حدودی شبیه به هم هستند. ابتدا 
به تعداد مورد نیاز زنجیر بزنید. آخرین حلقۀ زنجیر در قّلب 
است و برای اولین بافت پایۀ بلند باید یک دور از نخ را دور 
قلب بپیچید و از »زنجیر چهارم« رد کنید)مرحله 1(. مجدداً 
زنجیر خارج کنید. حاال 3  از درون  و  بگیرید  قّلب  با  را  نخ 
حلقه به دور قّلب دارید )مرحلۀ ۲(. با قّلب نخ را بگیرید و 
از درون دو حلقۀ اول رد کنید )مرحلۀ 3(. حاال دو حلقه به 
دور قلب مانده است )مرحلۀ ۴(. مجدداً نخ را با قّلب بگیرید 
و از دو حلقه باقی مانده رد کنید )مرحله های 5 و ۶(. به این 
صورت اولین بافت پایۀ بلند ایجاد می شود. مجدداً این کار را 
تکرار کنید. نخ را با قّلب بگیرید و از زنجیر بعدی رد کنید و 
نخ را با قّلب بیرون بکشید و بعد سه حلقه را دو تا، و دو حلقه 
را یکی کنید. برای شروع رج بعدی ابتدا »سه زنجیر« بزنید و 

تصویر 10ـ مراحل بافت پایۀ بلند با قاّلببعد مراحل باال را ادامه دهید )تصویرهای1۰ و 11(.

تصویر 11ـ بافت پایۀ بلند

انواع بافت های گره انداختن، زنجیر زدن و پایۀ کوتاه و بلند را با راهنمایی هنرآموز خود به عنوان تمرین 
کلسی انجام دهید.

فعالیت 3

نام بافت های زیر را بنویسید.

.........................................................3  ..........................................................۲   ..........................................................1

فعالیت 4

عالمت بافت پایه بلند در نقشه ها

   اولین بافت 
پایه بلند
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هدف توانمندسازی 3: یک نمونه بافت با تک میل )قاّلب بافی(

قّلب بافی

بافت این نمونه تور با استفاده از تک میل )قّلب( را قّلب بافی می گویند که به عنوان یکی از صنایع دستی 
شناخته شده است. به جرئت می توان گفت هنر قّلب بافی یکی از پرکاربردترین و پرطرف دارترین هنرهای 
در  و  بافت  هنر  این  با  را  و...  لوستر  کیف،  پوشاک،  روتختی ها،  انواع  می توان  که  می شود  محسوب  دستی 
جای جای محیط زندگی از زیبایی و جذابیت آنها استفاده کرد )تصویر 1۲(. در زبان انگلیسی به قّلب بافی 

Crochet گفته می شود که از واژۀ فرانسوی به معنای قّلب کوچک )Small Hook( مشتق شده است.

در اکثر خانه ها نمونه هایی از قّلب بافی بر روی تلویزیون، پشتی ها و گاهی یخچال وجود دارد. آیا تاکنون 
به طرح ها و نوع بافت آنها دقت کرده اید؟ با توجه به تغییر سبک زندگی ها، از قّلب بافی در زندگی مدرن 
چه استفاده هایی می شود؟ آیا جایگاهی دارد؟ دربارۀ این موضوع در کلس گفت وگو کنید و نتیجه را 

به صورت گزارش تصویری برای هم کلسی های خود ارائه دهید.

فعالیت 5

بافت رومیزی موتیف با تک میل )قّلب(

لوازم مورد نیاز برای بافت رومیزی
 کاموا در چند رنگ، به میزان 15۰ گرم

 تک میل )قّلب(، شمارۀ 3 یا ۴
 اندازۀ نهایی: رومیزی به قطر ۶3 سانتی متر

مراحل بافت:
 ابتدا با 5 زنجیره یک حلقه درست کنید، بافت حلقه را به پایان برسانید.

 رج اول را با ۲۴ بافت پایه بلند ببافید و در انتها با 1 بافت شل، بافت رج اول را به پایان برسانید.
 رج دوم چهار تا پایه بلند بین هر کدام از دو پایه بلند رج اول با تقسیم ۲۴ پایه بلند رج اول ۶ بار این چهار 

تصویر 12ـ نمونه هایی از قاّلب بافی
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هدف توانمندسازی 4: بافت یک نمونه کاله و شال با تک میل )قاّلب بافی(

یک نمونه توربافی با رنگ و نقشۀ دلخواه با راهنمایی هنرآموز خود ببافید و نتیجۀ کار را به صورت 
دهید. ارائه  کلسی  نمایشگاه 

فعالیت 6

با شروع فصل زمستان نیاز به شال و کله برای گرم نگه داشتن خود بیشتر از هر موقع دغدغه همۀ 
ماست. چه طرح ها و مدل هایی برای شما جذاب تر است؟ آیا تاکنون به نوع بافت آنها دقت کرده اید؟ 
چند نفر از شما تجربه بافت شال و کله با قلب داشته اید؟ تجربیات خود را به همراه نمونه های تصویری 

با هم کلسی هایتان به اشتراک بگذارید.

فعالیت 7

پایه در یک خانه را تکرار می کنیم تا رج تمام شود )هر از چهار عدد 
پایه بلند رج اول، یکجا را چهار بار پایه بلند می زنیم( )تصویر 13(.

 رج سوم را در بین چهار پایه بلند بافته شده یعنی بین پایه دو و 
سه، هشت پایه بلند می بافیم تا یک رج تمام شود.

 برای رج چهارم از یک کاموا با رنگ متفاوت استفاده می کنیم و 
با بافت پایه کوتاه می بافیم و بین دو پایه بلند هشتایی یک دانه پایه 

بلند بافته می شود، بافت یک رج را تا انتهای رج ادامه می دهیم.
 رج پنجم را با بافت پایه کوتاه و کاموایی با رنگ متفاوت ادامه 

می دهیم و بافت یک موتیف را به پایان می رسانیم.
 از این نمونه بافت موتیف ۴۰ عدد می بافیم و به صورت دایره به 

هم وصل می کنیم تا بافت رومیزی آماده تمام شود.
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تصویر 13ـ مراحل بافت یک نمونه توربافی 
با قاّلب
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بافت کله با قّلب

برای بافت کله و شال به وسیلۀ قلب، بسیار ساده تنها با یادگیری اصول اولیۀ قّلب بافی می توانید ببافید. 
برای بافت این کله یک کلف کاموای 3۰۰ گرمی با ضخامت متوسط، یک قّلب شماره 3 تا ۴، قیچی و 

سوزن کوپلن نیاز دارید )تصویر1۴(.

مراحل بافت کاله:
رج 1ـ برای شروع بافت کله ابتدا یک گره جادویی دور قلب بزنید و سپس دو زنجیرۀ ساده و در ادامه یک 
حلقۀ بزرگ ایجاد کنید )تصویر 15(. 11 پایۀ بلند داخل حلقه بزنید و نخ انتهایی حلقه را بکشید تا 11 پایۀ 
بلند گرد شود و حلقۀ بستۀ اولیه ایجاد گردد. سپس با یک بافت نامرئی حلقۀ اول را کامل کنید )تصویر1۶(.

تصویر 14ـ نمونۀ یک کاله و ابزار اولیه برای بافت کاله

رج2ـ برای شروع رج، ابتدا دو زنجیرۀ ساده بزنید. سپس داخل تک تک خانه ها دو پایۀ بلند بزنید. با این 
روش خانه های جدید اضافه می کنید. در این رج ۲۲ خانه دارید. در انتها با یک بافت نامرئی رج دوم را کامل 

کنید )تصویر 17(.

تصویر 15ـ گره اولیه و بافت دو زنجیرۀ ساده

تصویر 16ـ رج اول ـ 11 پایۀ بلند در حلقۀ اولیه و ایجاد حلقۀ اولیه
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رج 3ـ این رج را با دو زنجیرۀ ساده شروع کنید. در خانۀ اول دو پایۀ بلند و در خانۀ دوم یک پایۀ بلند بزنید. 
این الگوی یک در میان دو پایۀ بلند و تک پایۀ بلند را تا انتهای رج ادامه دهید و با یک بافت نامرئی رج را به 

پایان ببرید )تصویر 18(.

تصویر 17ـ رج دوم ـ 22 عدد پایۀ بلند و گره نامرئی در انتها

تصویر 18ـ رج سوم ـ پایۀ بلند دوبل به صورت یک خانه در میان

تصویر 19ـ رج چهارم ـ پایۀ بلند دوبل سه خانه در میان

رج 4ـ پس از دو زنجیرۀ ساده، دو پایۀ بلند در خانۀ اول و دو خانۀ بعدی را تک پایۀ بلند بزنید. این الگو را تا 
انتهای رج ادامه دهید و با یک بافت نامرئی رج را کامل کنید )تصویر 1۹(.

رج5 ـ دو زنجیرۀ ساده در ابتدا و سپس در خانۀ اول دو پایۀ بلند بزنید. 1۰ خانۀ بعدی را تک پایۀ بلند بزنید 
و این الگو را تا انتهای رج ادامه دهید )تصویر ۲۰(.

تصویر 20ـ رج پنجم ـ پایۀ بلند دوبل 10 خانه در میان
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رج 6 ـ در رج ششم الگوی دو پایۀ بلند در خانۀ اول و سپس 11 خانۀ بعدی تک پایه بلند را انجام دهید. این 
آخرین رجی است که دانه اضافه می کنید )تصویر ۲1(.

رج های 7، 8 و 9ـ در رج های 7 و 8 و ۹ در هر خانه یک دانۀ پایه بلند بزنید )تصویر ۲۲(.
تصویر 21ـ رج ششم ـ پایۀ بلند دوبل 11 خانه در میان

رج 10ـ برای ایجاد حالت کش بافت، ابتدا دو زنجیرۀ ساده بزنید؛ سپس قّلب را از زیر پایۀ اول رد کنید و 
یک پایۀ بلند بزنید. پایۀ بلند بعدی را در خانۀ بعدی بزنید. الگوی یک پایۀ بلند از زیر و یک پایۀ بلند در خانه 

را تا انتهای رج ادامه دهید )تصویر ۲3(.

تصویر 22ـ رج های 8،7 و 9ـ هر خانه تک پایۀ بلند

رج 11ـ ابتدا یک زنجیره بزنید. برای تغییر رنگ در رج آخر ابتدا طبق تصویر، یک گره بزنید و سپس در هر 
خانه یک پایۀ کوتاه بزنید )تصویر ۲۴(.

تصویر 23ـ رج 10ـ ایجاد کش بافت

تصویر 24ـ رج 11ـ بافت لبۀ بیرونی کاله با رنگ متفاوت
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مرحلۀ نهایی ـ برای حذف نخ های انتهایی طبق تصویر از سوزن استفاده کنید و نخ را بین بافت اصلی پنهان 
کنید )تصویر ۲5(.

تصویر 25ـ محوکردن نخ انتهایی بافت کاله

بافت شال با قّلب

مواد اولیه برای بافت شال: برای بافت این نوع شال یک کلف کاموای 3۰۰ 
گرمی با ضخامت متوسط، قّلب شمارۀ 3 و قیچی و سوزن نیاز دارید )تصویر ۲۶(.

مراحل بافت:
گام اول: ابتدا به اندازه ای که می خواهید عرض شال باشد، زنجیره بزنید. سپس 
دو زنجیرۀ اضافی برای شروع بافت پایۀ بلند اضافه کنید؛ مثًل 15 زنجیره برای 
عرض شال و دو زنجیره برای بافت پایه بلند. در مجموع برای اولین رج 17 زنجیره 

بزنید.
گام دوم: سپس یک دور نخ را دور قّلب بپیچید و از سومین زنجیره رد کنید و نخ را با قّلب بگیرید و بیرون 

بکشید.
گام سوم: بافت پایۀ بلند را در همۀ زنجیره ها ببافید تا رج اول کامل شود.

گام چهارم: برای رج دوم دو زنجیره بزنید و بافت را شروع کنید.
گام پنجم: به همین ترتیب همه رج ها را پایۀ بلند ببافید )تصویر ۲7(.

یک نمونه کله بافت با قلب به سلیقۀ خود ببافید و در نمایشگاه کلسی برای بازدید ارائه دهید. فعالیت 8

برای  اولیه  مواد  26ـ  تصویر 
قاّلب با  شال  بافت 

تصویر 27ـ مراحل بافت شال با قاّلب

1234
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گام ششم: وقتی که به طول دلخواه خود رسیدید، نخ را بُِبرید و محکم بکشید؛ سپس آن را با سوزن البه الی 
بافت ها پنهان کنید. به همین راحتی می توانید این شال زیبا و ساده را ببافید و استفاده کنید )تصویر ۲8(.

برای تنوع کار می توانید از دو رنگ هماهنگ استفاده کنید و در هر دو رج، یک بار رنگ کاموا را عوض 
کنید.

نکته

تصویر 28ـ مراحل محو کردن نخ  انتهایی کار در شال با قاّلب

یک نمونه شال بافتنی با تک قّلب به سلیقۀ خود با راهنمایی هنرآموز ببافید و در نمایشگاه کلسی 
برای بازدید ارائه دهید.

فعالیت 9

برای میهمانی همیشه لباس هایی با طرح ها و نقش های مجلسی تر انتخاب می شود. آیا شما تا کنون از 
لباس های بافتنی با کاموا برای میهمانی استفاده کرده اید؟ چه طرح ها و رنگ هایی را برای لباس بافتنی 
مناسب تر می دانید؟ نمونه هایی از انواع لباس زنانۀ بافتنی را در اینترنت جست وجو کنید و نتیجۀ کار را 

به صورت تصویری با هم کلسی های خود به بحث و گفت وگو بگذارید.

فعالیت 10

هدف توانمند سازی 5  : بافت یک نمونه لباس زنانه با تک میل )قاّلب بافی(
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لباس زنانه با قّلب بافی

قّلب بافی از انواع روش های جالب و جذاب برای بافتن لباس های زنانه و دخترانه است. لباس های مجلسی 
قّلب بافی در انواع مدل های کوتاه و بلند موجود هستند که انتخاب هر یک از آنها به سلیقۀ شخصی و نیز فرم 
اندام شما بستگی دارد. علوه بر رنگ لباس، طرح بافت آن نیز یکی از مهم ترین نکاتی است که باید به آنها 
توجه کرد. قّلب بافی در سه مدل مختلف ساده، برجسته و معرق1 وجود دارد که برای زیبایی و جذابیت 

بیشتر، طرح لباس مجلسی زنانه را از بین طرح های برجسته و معرق انتخاب می کنند.
مواد اولیۀ مورد نیاز: برای بافت این لباس زنانه یک کلف کاموای3۰۰ گرمی با ضخامت باال، قّلب شماره 

۴ تا ۶ و قیچی و سوزن نیاز دارید )تصویر ۲۹(.
 

تصویر 29ـ مواد اولیۀ موردنیاز برای بافت لباس زنانه با قاّلب

مراحل بافت:
گام اول: برای شروع کار ابتدا یک گره ساده بزنید و با قلب متناسب با ضخامت کاموای خود 13۲ عدد 

ببافید )تصویر 3۰(. را  زنجیرۀ ساده 

تصویر 30ـ شروع بافت لباس زنانه با 132 زنجیرۀ ساده

گام دوم: برای شروع رج اول، با کمک قلب کاموای خود را کمی بکشید و شروع به بافت پایۀ بلند کنید )تصویر 
31(. بعد از پایۀ بلند اول، پنج پایۀ بلند دیگر ببافید. یعنی در مجموع شش پایۀ بلند دارید )تصویر 3۲(.

1ـ در این روش، ماهوت رنگی را در شکل های موردنظر بریده و بر زمینه پارچه کار، روی گلبرگ ها و برگ ها قرار می دهند و دور آنها را با 
کمک قلب به پارچه زمینه متصل می کنند.
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یک  زنجیره،  دو  بلند،  پایۀ   ۶ الگوی  گام سوم: 
پایۀ بلند در خانۀ سوم، دو زنجیره، یک پایه بلند 
در خانۀ سوم را تا انتهای رج ادامه دهید )تصویر 

.)33

تصویر 31ـ شروع رج اول با بافت پایۀ بلند

تصویر 32ـ بافت پنج پایۀ بلند بعد از شروع رج

تصویر 33ـ بافت زنجیره و پایۀ بلند در خانۀ سوم

تغییر  اندکی  الگو  دوم،  رج  در  چهارم:  گام 
می کند. بعد از ۶ پایۀ بلند باید ۶ زنجیره ببافید 
و ۶ خانه را رها کنید و دوباره الگوی ۶ پایۀ بلند 

کنید. تکرار  را  بعدی  تک خانه های  در 
رج سوم این بافت مانند رج اول است؛ با این تفاوت 
که باید به جای پایۀ بلند بین دو فضای خالی بعد از 
۶ پایۀ بلند اولیه را پایۀ کوتاه بزنید. این پایۀ کوتاه 
باعث انسجام و استحکام بیشتر بافت شما می شود و 
در عین حال زیبایی کار را باال می برد )تصویر 3۴(.

تصویر 34ـ الگوی بافت لباس زنانه با قاّلب
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نمونه هایی از الگوهای بافت لباس زنانه

تصویر 35ـ نمونه هایی از الگوهای بافت لباس زنانه

پرسش های پایانی

1 خانمی برای مرتب کردن قفسه های کمد لباس خانواده احتیاج به تفکیک لوازم از نظر اندازه دارد. شما 
به عنوان فردی بامهارت در حوزۀ هنر چه راه حلی را به ایشان پیشنهاد می دهید؟

2 مؤسسه ای خیریه در نظر دارد تعدادی هدیه به مناسبت روز بهزیستی به کودکان بی بضاعت بدهد. مشکل 
این کودکان کمبود مایحتاج اولیۀ زندگی است. از شما به عنوان فردی هنرمند درخواست می شود تا مسئولیت 
اجرای این برنامه را بپذیرید. پیشنهاد شما چیست؟ چه هدایایی را متناسب با شرایط کودکان و مهارت خود 

در نظر دارید؟
3 شما به عنوان طراح لباس به نمایشگاه لباس دعوت شده اید. مدیریت یک فروشگاه لباس زنانه قصد دارد 
برای شروع فصل زمستان مدل های جدید لباس مجلسی به کارهای خود اضافه کند تا فروش بیشتر را برای او 

تضمین کند. پیشنهاد شما برای این خانم مدیر چیست؟

با راهنمایی هنرآموز، یک نمونه لباس زنانه را با الگویی دلخواه به وسیلۀ تک قّلب ببافید و در نمایشگاه 
کلسی برای بازدید ارائه دهید.

فعالیت 11



240

واحد یادگیری 2  : دومیل بافی

استاندارد عملکرد

 مهارت دومیل بافی از طریق آشنایی با انواع بافت های پایه با دومیل و به کار گرفتن آن در بافت انواع لباس ها 
براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

انواع بافت پایۀ دومیل بافی
 آشنایی با انواع بافت های پایۀ سر انداختن، بافت زیر و رو، کور کردن با دومیل بافی

انواع بافت های دومیل
 بافت ژاکت و کفش روفرشی کودک با دومیل بافی

نگرش
1 توجه به سّنت ها و فرهنگ ایرانی ـ اسلمی

2 کمک به اقتصاد خانواده
3 دقت در کار و کنترل کیفیت

4 رعایت اخلق حرفه ای
5 صبوری کردن و علقه مند بودن به کار

6 صرفه جویی در مصرف کاموا

ایمنی و بهداشت
1 رعایت اصول ارگونومی

2 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از دومیل

توجهات زیست محیطی
 مدیریت پسماند
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بافت دومیل

قبل از شروع به بافتن باید بعضی از تکنیک های بافتنی مانند سر انداختن، کور کردن و از زیر و رو بافتن را 
یاد بگیرید.

طریقۀ دانه انداختن ـ سر انداختن با دومیل
مراحل بافت:

سر انداختن در بافتنی بسیار جایگاه مهمی دارد و بدون آموزش صحیح و اصولی آن نمی توانید بافتنی خود 
را شروع کنید.

گام اول: بعد از گره اول بافتنی، میل را در دست راست و کاموا را در دست چپ خود بگیرید. کاموا را برای 
کنترل بیشتر از بین انگشت اشاره و روی انگشت شست عبور دهید.

دهید  قرار  میانی  و  اشاره  انگشت  بین  را  آن  دیگر  طرف  و  کنید  حلقه  انگشت  دور  به  را  کاموا  دوم:  گام 
)تصویر3۶(.

هدف توانمندسازی 6: بافت اصول پایۀ دومیل در کاموابافی

بافت شما  لباس های  از  یک  کدام  کرده اید؟  و تک میل دقت  دومیل  بافت های  تفاوت  به  تاکنون  آیا 
ارزیابی  بافت های تک میل و دومیل را چگونه  نتیجۀ  بافته شده اند؟  با دومیل  با تک میل و کدام یک 
می کنید؟ دربارۀ این موضوع در کلس بحث وگفت وگو کنید و نمونه های عینی یا تصویری را در کلس 

ارائه دهید

فعالیت 1

گام سوم: مهم ترین بخش سر انداختن ترتیب رد کردن میل از بین کامواست. در تصویر زیر ترتیب رد شدن 
میل از کاموا نشان داده شده است .

گام چهارم: با کشیدن و تنگ کردن حلقۀ ایجاد شده روی میل، اولین دانۀ خود را روی آن ایجاد کنید 
.)37 )تصویر 

تصویر 36ـ گره زدن اولیه در بافت دومیل
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تصویر 37ـ سر انداختن در بافت دومیل

 بافت زیر1 
برای بافت زیر پس از سر انداختن دانه ها، میل سمت راست را به دانه ای که درون میل سمت چپ قرار دارد، 

وارد کنید و نخ را از زیر دانه ها به داخل بکشید و دانه را ببافید )تصویر 38(.

 بافت رو
در این تکنیک میل سمت راست را به دانه ای که درون میل سمت چپ قرار دارد، وارد کنید و نخ را روی 

دانه ها قرار دهید و به داخل دانه بکشید و آن را ببافید ) تصویر 3۹(.

 بافت ساده: در این بافت یک رج از زیر و یک رج از زیر تا پایان بافت ادامه می دهیم. این بافت در بیشتر 
مدل ها مانند انواع لباس و روتختی قابل استفاده است. این بافت، در وسایل تزیینی منزل نیز کاربرد دارد 

)تصویر۴۰(.
 

1ـ رَکن: وقتی که همۀ دانه ها زیر بافته می شود رَکن می گویند.

تصویر 38ـ مراحل بافت زیر در بافت دومیل

تصویر 39ـ مراحل بافت رو در بافت دومیل

تصویر 40ـ بافت ساده
ب( روی بافت سادهالف( پشت بافت ساده
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 توربافت: رج اول دو تا یکی یک ژته1 و رج دوم همه از رو و در رج های بعدی مدل تکرار می شود. )به نخی 
که دور میل گرفته می شود ژته می گویند(.

 بافت کش باف: این بافت بیشتر برای حاشیه و سرآستین به کار می رود که با چند روش می توان آن را 
اجرا کرد. یک دانه از زیر و یک دانه از رو و یا دو دانه از زیر )تصویر ۴1(. یا دو دانه از رو تا پایان کار به همین 

ترتیب بافته می شود که می توان با کم و زیاد کردن دانه ها مدل را تغییر داد )تصویر ۴۲(.

 کم کردن دانه: کم کردن دانه در بافت به دو روش صورت می گیرد؛ کم کردن دانه در دو طرف بافت و حاشیه 
و کم کردن دانه در داخل رج. نکتۀ مهم در این بافت این است که باید توجه شود که اگر مدل از رو بافته می شود، 

کم کردن هم باید از رو باشد و اگر از زیر می بافید، کم کردن هم باید از زیر صورت گیرد )تصویر ۴3(.

 اضافه کردن دانه: برای اضافه کردن لبۀ بافت باید با همان روش سرانداختن 
دانه ای بدان اضافه کرد. برای اضافه کردن دانه در داخل یک بافتنی یک دانه از رو 
به صورت معمولی ببافید. ولی نگذارید حلقۀ باقی مانده از میل چپ بیرون بیاید. 

این حلقه )دانه( را یک دفعۀ دیگر هم ببافید )تصویر ۴۴(.

روش دیگر اضافه کردن دانه با ژتۀ داخل بافت است. نخ را روی میل بیندازید و بافتن را ادامه دهید. در رج 
بعد آن برگردان ژته را مثل یک دانۀ معمولی ببافید )تصویر ۴5(.

1ـ ژته: زیاد کردن دانه در بافت

تصویر 42ـ بافت کش باف یک دانه زیر و یک دانه رو )سمت راست(، بافت کش باف دو دانه تصویر 41ـ بافت کش باف ساده
زیر دو دانه رو )سمت چپ(

تصویر43ـ نحوۀ کم کردن دانه )مراحل از راست به چپ(

تصویر 44ـ اضافه کردن دانه 
در لبۀ بافت
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 طریقۀ کورکردن
کور کردن به دو طریق است:

1 کور کردن با قاّلب: اگر بخواهیم حاشیه به صورت تور باشد، هم می توانیم آن را به صورت ساده با قّلب کور 
کنیم و هم می توانیم دو دانه را با هم یکی کنیم و دانۀ باقی مانده را با دانۀ بعدی یکی کنیم.

2 کور کردن با دومیل: دو دانه ببافید و دانۀ دوم را به روی دانۀ اول بیندازید و دانه را رد کنید. نکتۀ مهم 
آن است که در کور کردن هم مانند کم کردن، اگر بافت از زیر است، از زیر کور شود و اگر از رو است، از رو 
کور شود و یا دو دانه را با هم یکی می کنیم و دانۀ باقی مانده را با دانۀ بعدی می بافیم و ادامه می دهیم و به 

همین ترتیب دانه ها کور می شوند )تصویر ۴۶(.

تصویر 45ـ اضافه کردن دانه به روش ژته انداختن

نشانه های مورد استفاده در اغلب کتاب های بافتنی

  +  یک دانۀ حاشیه )دانه ای که بافته نمی شود(؛
یک دانۀ راست )زیر(؛

یک دانۀ چپ )رو(؛
دو دانه را با هم از زیر یکی کنید؛
دو دانه را از رو با هم یکی کنید؛

سه دانه را از زیر با هم یکی کنید؛
سه دانه را با هم از رو یکی کنید؛

 یک دانۀ ژته؛
 یک دانه و یک ژته را با هم از زیر ببافید.

تصویر 46ـ کور کردن دانه با دومیل

انواع بافت های پایۀ سرانداختن، زیر و رو بافتن، کش باف، توربافت و کورکردن را با راهنمایی هنرآموز 
خود به عنوان تمرین کلسی انجام دهید.

فعالیت 2
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هدف توانمندسازی 7: بافت ژاکت و کفش کودک با دومیل بافی

بافت ژاکت

این ژاکت، دو کلف کاموای  بافت  برای  مواد اولیه برای بافت ژاکت: 
3۰۰ گرمی با ضخامت متوسط، میل شمارۀ ۲/5، سه عدد دکمه و قیچی 

نیاز دارید )تصویر ۴7(.

مراحل بافت:
شروع بافت: برای بافت ژاکت ۶۶ دانه سر انداخته و به ارتفاع 1/5 سانتی متر شن بافی کنید. سپس به پهنای 
1/5 سانتی متر برای جادکمه در نظر بگیرید. دو دانه از ابتدا ببافید و دو دانه کور کنید و یک دانه اضافه کنید 

تا جادکمه ایجاد شود. در ادامه ۶ دانه رکن ببافید و بقیه را زیر ببافید )تصویر ۴8(.

را داشته  بیشترین تلش  باید  آنها  برای سلمتی  افراد جامعه هستند که  کودکان جزء حساس ترین 
باشیم. در فصل زمستان، توجه به خرید لباس های بافتنی برای کودکان کمتر از بزرگساالن نیست. 
آیا تاکنون به نوع بافت و نوع و ضخامت کاموای به کاررفته در لباس های بافت کودکان دقت کرده اید؟ 
نمونه هایی از لباس های بافتنی کودکان را در قالب گزارش تصویری در کلس ارائه دهید و دربارۀ آنها 

بحث و گفت وگو کنید.

فعالیت 3

تصویر 47ـ ژاکت کودک

 تصویر 48ـ   مراحل سر انداختن
 و    بافت سجاف

1234

567



246

بافت جلوی ژاکت
بافت  برای  است،  جلوباز  ژاکت  اینکه  به دلیل 
سپس۶  و  ببافید  رکن  سجاف  دانه  آن۶  جلوی 
دانه رکن و ۹ دانه ساده و سپس یک دانه ژته، 

.)۴۹ )تصویر  ببافید  ژته  دانه  یک  و  زیر  یک 

تصویر 49ـ بافت جلوی ژاکت

بافت آستین
برای بافت آستین ژاکت، ۶ دانه ساده، یک ژته، 
سپس یک دانه زیر و دوباره یک دانه ژته بافته 

می شود.

تصویر 50 ـ بافت آستین
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تصویر 50 ـ بافت آستین

بافت پشت ژاکت
برای بافت پشت ژاکت 1۹ دانه ساده، یک ژته و یک دانه زیر بافته می شود )تصویر 51(.

بافت را به صورت ۹ تا زیر، ۶ تا رکن ادامه می دهیم و سپس آستین را به بدنه می دوزیم تا ژاکت کامل شود.

تصویر 51 ـ بافت پشت ژاکت

تصویر 52 ـ اتصال آستین به بدنه

بافت کفش کودک با دومیل

مواد اولیه برای بافت کفش کودک: برای بافت این کفش دو کلف کاموای 15۰ گرمی با رنگ های مختلف 
و ضخامت متوسط، دومیل با ضخامت 3 الی۴ و قیچی نیاز دارید )تصویر 53(.

یک نمونه ژاکت کودک را با دومیل بافی متناسب با سلیقۀ خود و راهنمایی هنرآموز خود ببافید و در 
نمایشگاه کلسی ارائه دهید.

فعالیت 4
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تصویر 53 ـ کفش کودک

مراحل کار:
گام اول: برای بافت این کفش که برای کودک ۲ ساله است با 5۴ دانه شروع کنید )شما می توانید دور ساق 
پا را اندازه بگیرید و به همان اندازه دانه سر بیندازید(. با مدل همه از زیر به اندازۀ 3 تا ۴ سانتی متر ببافید 

)بافت ماسه ای(. تعداد دانه های ذکرشده برای کاموای متوسط است )تصویر 5۴(.

تصویر 54 ـ شروع سر انداختن و بافت رکن )ماسه ای( به ارتفاع 3 تا 4 سانتی متر

گام دوم: دانه های اطراف را کور کنید به جز1۰ تا 1۲ دانه وسط که این بافت را با رنگ دیگر و مدل ساده 
ببافید. در هر ردیف یک دانه از هر طرف را با بافت وسطی یکی کنید تا روی پا بافته شود )تصویر 55(.
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تصویر 55 ـ کور کردن دانه ها و بافت روی پا

گام سوم: وقتی به اندازۀ مچ پا دانه باقی ماند، با مدل »همه از زیر« به اندازۀ ساق بلند یا کوتاه ببافید. جلوی 
کفش هم می توانید بند و دکمه اضافه کنید. در پایان، پشت و زیر کفش را بدوزید )تصویرهای 5۶ و 57(.

تصویر 56 ـ بافت همه زیر در ساق کفش کودک

تصویر 57 ـ کفش کودک
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پرسش پایانی

 شما به عنوان فرد با مهارت در حوزۀ کاموابافی به یک تولیدی لباس های بافتنی دعوت شده اید. برای موارد 
زیر از شما طرح ها و مدل هایی درخواست شده است که در صورت تأیید، برای تولید تعداد بیشتر وارد بازار 

شوند. پیشنهاد شما برای گزینه های زیر چیست؟
ب( لباس کودک دخترانه ۴ تا ۶ سال الف( سیسمونی کودک 

در  و  ببافید  با سلیقۀ خود  متناسب  با دومیل بافی  را  نمونه کفش کودک  راهنمایی هنرآموز، یک  با 
دهید. ارائه  کلسی  نمایشگاه 

فعالیت 5
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شایستگی 5

بازاریابی، بسته بندی و ارائۀ محصوالت

ساعت آموزش درکل سال تحصیلی
عنوان

جمع عملی نظری

38 ساعت 22 ساعت 16 ساعت بازاریابی، بسته بندی و ارائۀ محصوالت 

موفقیت

رشد

توسعه
فرصت

راهبرداجرا
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واحد یادگیری ١  : بازاریابی

استاندارد عملکرد

 شناخت اصول مقدماتی بازاریابی و کارآفرینی براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی وحرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1 اصول مقدماتی بازاریابی و کارآفرینی 
2 روش های جذب و حفظ مشتریان

3 روش های ایجاد انگیزه و اشتغال در مشتریان 

نگرش
1 توجه به اصالت سّنت ها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی

2 رعایت الگوی مصرف 
3 تأمین و حفظ سالمتی اعضای خانواده 

4 پرهیز از تعصب کورکورانه نسبت به کاال و خدمات خاص 
5 صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی 

6 رعایت اخالق حرفه ای
7 دقت در کار و کنترل کیفیت کار

ایمنی و بهداشت 
1 استفاده از روپوش مناسب کار 

2 رعایت اصول ارگونومی

توجهات زیست محیطی 
 مدیریت پسماند 
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هدف توانمندسازی 1: اصول مقدماتی بازاریابی و کارآفرینی را بداند و دانش آن را به کار بندد.

مقدمه

موفقیت در هر کسب و کاری به مهارت های خاصی نیاز دارد. کسب و کار در دنیای امروز با آنچه در گذشته 
بود، بسیار تفاوت دارد و به همین دلیل مهارت های موردنیاز در کسب و کارها باید در حدی باشد تا بتواند 
جواب گوی نیازهای دنیای رقابتی امروز باشد. برای موفقیت در کسب و کار عالوه بر دانش فنی و تخصص کافی 
در آن زمینه، به پنج مهارت کسب و کار آینده ساز هم نیاز است. این پنج مهارت که داالن موفقیت نامیده 

می شوند، عبارت اند از:
1 مهارت های مدیریتی1 شامل ارتباطات، تصمیم گیری، کار گروهی و سرپرستی؛ 

2 مهارت های مالی و اقتصادی2 شامل هزینه و سود، نگاه اقتصادی و آشنایی با اصول حسابداری؛
3 مهارت های بازاریابی3 شامل خرید، فروش، مفاهیم بازار و بازاریابی؛

4 مهارت استفاده از فناوری اطالعات4 شامل مهارت کار با رایانه، اینترنت و تجارت الکترونیک؛
5 مهارت های زبان خارجی5 به خصوص زبان انگلیسی.  

بازاریابی، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در یک کسب و کار به آن نیاز داریم. افزایش قدرت  مهارت 
مدیریت کسب و کار به وسیلۀ بازاریابی یکی از مهارت هایی است که برای رشد در کار، الزم و ضروری است. 
اقتصادی شما  و  کاری  پیشرفت  و  نوین می تواند در رشد  بسته بندی های  و  بازاریابی  جدیدترین شیوه های 

تأثیرگذار باشد و در نتیجه، راه را برای ورودتان به بازار کار هموار سازد.

اصول مقدماتی بازاریابی و کارآفرینی6 

اصطالح »طرح بازاریابی« برای تشریح روش های به کارگیری 
کار  به  بازاریابی  اهداف  به  رسیدن  به منظور  بازاریابی  منابع 
پیش بینی  بازار،  جایگاه  شناخت  بازار،  تقسیم بندی  می رود. 
طرح  مفهوم  در  بازار،  عملی  سهم  برنامه ریزی  و  بازار  اندازۀ 

.)1 )تصویر  می گیرند  جای  بازاریابی 
تقسیم بندی بازار: بخش بندی بازار، تقسیم کردن مخاطبان 
بالقوه به قسمت هایی مجزا به نام بخش های بازار است که از 

Management ـ1
 Financial and Economic ـ2
Marketing ـ3
Information Technology ـ4
Foreign language ـ5
Entrepreneurship ـ6

تصویر 1
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نظر نیاز، ویژگی های شخصیتی و رفتارها با هم تفاوت دارند. گروه ها باید به صورت قابل توجهی از هم تفکیک 
شده باشند، ولی در خود گروه  باید یک دستی مناسبی وجود داشته باشد.

بخش بندی یا تقسیم بندی1 بازار یکی از قدیمی ترین روش های بازاریابی است. با متنوع تر شدن ترجیحات و 
ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان و افزایش گزینه های رقابتی، بخش بندی بازار در هر کسب و کار و یا 
هر طرح بازاریابی، به عنصری حیاتی تبدیل شده است. در واقع، افراد با توجه به بخش بندی بازار، به تولید 

یک محصول اقدام می کنند.
جایگاه بازار: جایگاه محصول در بازار2 عبارت است از: تالش بازاریاب برای معرفی یک ویژگی اصلی محصول 
به مخاطبان به گونه ای که بتواند برای محصول جایگاهی واضح، مجزا و جذاب نسبت به رقبای خود در ذهن 

مشتریان هدف به دست آورد.
اندازۀ بازار: به مفهوم تعداد خریداران یا فروشندگان بالقوۀ یک محصول یا یک خدمت در یک بازار مشخص 
است. عموماً اندازۀ  بازار به دو بخش تقسیم می شود؛ اولی از جهت تعداد مشتریان و دومی از نظر ارزش مالی 
است. تعیین اندازۀ بازار می تواند به سؤاالت اساسی دربارۀ سطوح سرمایه گذاری در کسب و کار و اهداف رشد 

و سودآوری پاسخ دهد.
وقتی فرایند بازاریابی را شروع می کنید، باید به تفاوت ها  و تغییرات هم فکر کنید. این نکتۀ مهم را در نظر 
داشته باشید که تغییرات جدیدی که به فکر ایجاد آنها هستید، باید در راستای فعالیت ها و کار هنری شما  

باشد. در این صورت کار شما مثبت و اثرگذار خواهد بود.

طرح ریزی3 و برنامۀ بازاریابی

طرح یا برنامۀ بازاریابی یکی از بخش های مهم طرح کسب و کار 
فرایند  از  مهمی  بخش  بازاریابی  برنامه ریزی  از این رو  است؛ 
می شود.  تلقی  کسب و کاری  هر  بودجه بندی  و  برنامه ریزی 
طرح بازاریابی، اهداف بازاریابی را تعیین می کند و راهبردهای 
بازاریابی  در  موفقیت  می دهد.  پیشنهاد  را  آنها  به  دستیابی 
کسب و کار  هر  است.  دسترس  از  دور  هدفی  برنامه،  بدون 
موفقی باید با برنامه و هدف مشخص پیش برود. در غیر این 

صورت، هرچند ممکن است گاهی به موفقیت های اتفاقی دست یابد، ولی در نهایت چاره ای جز شکست ندارد. 
بازار امروز بسیار پویا و رو به رشد است؛ از این رو داشتن برنامۀ بازاریابی بسیار با اهمیت است )تصویر 2(.

Classification ـ1
Positioning ـ2
Planning ـ3

تصویر 2



255
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تصویر 4

مزایای طرح بازاریابی
طرح بازاریابی دارای مزیت هایی است از جمله استفادۀ بهتر 
از منابع، شناخت فرصت های بازاریابی، تقویت روحیۀ جمعی، 
به  به کارآفرین در دستیابی  تثبیت هویت سازمانی و کمک 

اهداف )تصویر 3(.

اهداف بازاریابی

هدف بازاریابی ایجاد تعادل بین محصوالت و بازارهای شرکت است؛ در واقع یعنی مشخص شدن اینکه چه 
کاالهایی در چه بازارهایی به فروش برسد.

دنبال می شوند.  بازاریابی  اجرای یک طرح  در  مقاصد مشخصی هستند که  بازاریابی،  اهداف  زبان ساده  به 
این اهداف می تواند در شکل وظایف، تقسیم بندی بازار، بهبود در شرایط ساختاری تولید و محصول یا سایر 
تنها هنگامی  داشت،  یاد  به   باید  گیرد.  قرار  اندازه گیری  مورد  و  تعریف شده  عملکرد،  بر  مبتنی  معیارهای 
می توان یک کارآفرین یا یک بازاریاب موفق بود که در تعریف درست و دقیق اهداف بازاریابی وقت و انرژی 

کافی به کار گرفته شده باشد؛ و اما بازاریابی چیست؟

بازاریابی چیست ؟ 

بازاریابی ابزاری برای خلق و حفظ تقاضا، شهرت، اعتبار، رقابت 
و... است که بدون آن کسب و کار شما به دلیل کاهش فروش از 

رونق خواهد افتاد.
شامل  و  است  خدمات  و  محصوالت  فروش  فرایند  بازاریابی 
سپس  و  بالقوه،  و  بالفعل  مشتری های  نیازهای  شناسایی 
رسانه،  مانند  کانال هایی  طریق  از  آنان  نیازهای  مرتفع  کردن 

است. و...  رادیو  تلویزیون، 
به عبارت دیگر، بازاریابی فرایند به دست آوردن مشتریان بالقوه 

و یا مشتریان عالقه مند به محصوالت و خدمات شرکت است. واژۀ مهم در اینجا فرایند است. درواقع فرایند 
بازاریابی شامل تحقیق، ترویج، فروش و توزیع محصوالت و خدمات است. این امر مستلزم مطالعۀ بازار و رفتار 
مشتریان و تحلیل نتایج برای جذب، حصول و حفظ مشتریان از طریق برطرف کردن نیازها و خواسته های 

آنان است. بازاریابی جزئی جدانشدنی از فعالیت های هر کسب و کار است )تصویر 4(.

تصویر 3
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روش های جذب و حفظ مشتری

به  کسب و کار  صاحبان  بی نقص،  و  کامل  دنیای  یک  در 
بودجه ای نامحدود برای بازاریابی کار خود و یافتن مشتریان 
جدید دسترسی دارند و به این طریق می توانند فروش خود را 
نیز تا حد قابل توجهی افزایش دهند. آنها قادرند حجم انبوهی 
از تبلیغات برخط )آنالین( و غیر برخط )آفالین( را از طرق 
اقدامات  خود  کاربران  افزایش  برای  و  کنند  منتشر  مختلف 
ترویجی انجام دهند و در گام بعدی، به منظور ارتقای نام یا 
عالمت تجاری خود1، به راه اندازی کمپین های روابط عمومی 
بپردازند. اما شرایط کسب و کار در دنیای حاضر، به هیچ عنوان 
کامل و بی نقص نیست و واقعیت چیز دیگری است؛ چرا که 
منابِع در اختیار ما، محدود و در مقابل، نیازهای بشر نامحدود 

است. اساساً علم اقتصاد و بازاریابی پاسخ خرد جمعی آدمیان در برابر این محدودیت هاست. با این اوصاف 
برای یافتن مشتریان جدید چه باید کرد؟ آموختن چگونگی حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید 

از شایستگی های کلیدی کارآفرینان عصر حاضر است )تصویر 5(.
روش های جذب مشتری عبارت اند از: 

1 برای جذب مشتری جدید هیچ گاه از مشتری قدیمی غافل نشوید؛
اگر چه جذب مشتری جدید کاری جذاب و هزینه بر است )تصویر 6( ، ولی اگر مشتری قدیمی چنین بپندارد 

که اهمّیت خود را از دست داده است، از شما دور خواهد شد.
2 پس از بروز هرگونه مسئله )از نظر ارتباط با مشتری( هر چه سریع تر آن را حل کنید؛

هیچ سازمان، کاال و یا خدمتی نمی تواند برای همیشه کامل و بی نقص باشد. در ارتباط با مشتری امکان دارد 
مسئله یا شکایتی به وجود بیاید. ایجاد بخشی برای رسیدگی به شکایات می تواند نظر مثبت مشتریان را جلب 

کند و موجب افزایش وفاداری آنها شود.

Brand Awareness ـ1

اصول مقدماتی بازاریابی در رابطه با هنر و امور هنری را بنویسید. فعالیت 1

برای هنر گل دوزی یا چرم دوزی خود یک برنامۀ کاری بنویسید و اصول بازاریابی را در آن پیاده کنید 
)به صورت روزنامۀ دیواری و کارگروهی(.

فعالیت 2

تصویر 5
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3 همیشه حالت بدون باخت )بُردـ بُرد( به وجود بیاورید؛
بازنده  ندارد  دوست  معامله  هنگام  فروشنده  که  گونه  همان 
باشد، هیچ گاه مشتری هم نباید بازنده باشد. اگر مشتری در 
یک معامله بازنده باشد، احتمال کمی وجود دارد که باز هم به 
کارگاه شما مراجعه کند. در اینجا دو راه حل وجود دارد که 

هم مشتری و هم فروشنده می توانند برنده باشند:
او، در  افزایش وفاداری  الف( فروشنده برای حفظ مشتری و 
کوتاه  دورۀ  یک  برای  البته  کند  تحمل  را  کم  سود  مواردی 

مدت.
ب( تخفیف دادن برای افزایش وفاداری مشتریان. هرچند که این کار در هر معامله سود فروش را اندکی کم 

می کند، ولی با افزایش تعداد مشتری ها این کمبود جبران خواهد شد.
4 مشتری در برخی مواقع مرتکب اشتباه می شود؛

امکان دارد مشتری انتظارات نامعقولی داشته باشد. واقعیت این است که هیچ واحد تولیدی، بدون مشتری 
نمی تواند وجود داشته باشد اما کارکنان واحد فروش باید بتوانند به مشتری تفهیم کنند که اشتباه از جانب 

او بوده است، ولی باید این کار با دقت خاصی انجام گیرد.
5 نباید فراموش کرد که مشتری حق انتخاب دارد؛

بسیاری از مشتریاِن به ظاهر راضی به محض اینکه روزنه ای پیدا شود، به شرکت رقیب روی می آورند. هر 
واحد تولیدی یا سازمانی که متوجه وجود فرصتی شود باید تماس های خود را با مشتریان بیشتر و رابطه با 
آنها را تقویت کند. به عنوان مثال، یک تلفن به مشتری برای آگاهی از دیدگاه وی دربارۀ خرید می تواند این 

رابطۀ دو طرفه را تقویت کند.
6 برای پی بردن به خواست مشتری به حرف های او گوش دهید؛

تنها راهی که می توان متوجه خواست مشتری شد، این است که به حرف های او گوش دهیم. اگر کسی حرف 
بزند و ما به او گوش ندهیم، با ما خداحافظی خواهد کرد. ارتباط با مشتری بر پایۀ همین اصل قرار دارد. 

7 دربارۀ کاال و خدمات دیدگاه مثبت داشته باشید؛
کارکنان هر واحد تولیدی باید جزء اولین مصرف کنندگان محصوالت تولیدی خود باشند؛ چنین رویکردی، 

تصویر مثبتی از محصوالت تولیدی شما را به مشتریان ارائه می دهد و آنها را برای خرید تشویق می کند.
8 خود را در نقش مشتری قرار دهید تا بتوانید او را درک کنید؛

همیشه خود را به جای مشتری بگذارید. هر قدر مشتری را بیشتر درک کنید، توازن بین مشتری و محصول 
یا خدمت، به صورتی در می آید که کفۀ ترازو به نفع مشتری سنگین تر خواهد شد.

9 یک روش جدید بازاریابی را تجربه کنید و یا یک محصول )خدمت( جدید ارائه دهید.
اگر محصول یا خدمت تکراری و قدیمی را ارائه دهید )و بازاریابی شما همان روش قدیمی است(، طبیعی است 
که معموالً با همان آدم های قدیمی مواجه خواهید شد. ارائۀ یک خدمت یا کاالی جدید و یا استفاده از یک 

روش جدید بازاریابی، راهی برای جذب مشتریان جدید خواهد بود.

تصویر 6
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راهکار مشکل تعامل با مشتری در روش های سّنتی

در روش های سّنتی امکان ارتباط با طیف وسیعی از مشتریان نبود؛ اما خوشبختانه امروزه با استفاده از بستر 
اینترنت می توان به راحتی با تعداد بسیاری از مشتریان در سراسر کشور ارتباط داشت. کافی است که یک 
درگاه )سایت( فروشگاهی و تجاری را برای رشتۀ هنری خود راه اندازی کنید. البته باید توجه داشته باشید 
صرف داشتن مشتری زیاد، به معنای خرید زیاد و موفقیت در این زمینه نخواهد بود. باید با تعامل درست و 

به موقع با مشتری، او را به خرید ترغیب کنید.

مزایای تعامل با مشتری

ایجاد انگیزه یکی از اصلی ترین ویژگی های تعامل با مشتری 
هر  می توانید  شما  است.  خوب  بسیار  روش  یک  می باشدکه 
چند وقت یک بار، با نظرسنجی هایی از مخاطبان و مشتریان 

خود، نظر آنها را بهتر متوجه شوید.

ارائۀ خدمات برخط به مشتریان
ارائه دهندگان خدمات بر خط )آنالین( باید به طور مستمر و 
مداوم با مشتریان تعامل داشته باشند؛ چه به صورت رایانامه 
)ایمیل( و چه روش های دیگر )مانند شبکه های اجتماعی که 

بستری رایگان در اختیار فروشندگان قرار می دهد( )تصویر 8(. اما سؤال اصلی این است که چرا ارتباط با 
مشتری این قدر مهم است؟ اگر تعامل با مشتری زیاد باشد، اوالً مشتری احساس خوبی به فروشگاه اینترنتی 

تعامل و ایجاد انگیزه در مشتری

فروشگاهی،  و  تجاری  جدید  در گاه های  افزایش  با  روزها  این 
بیشتر خریداران و مشتریان هم ترجیح می دهند که به صورت 
برخط )آنالین( خرید کنند تا در وقت و هزینۀ خود به اندازۀ 
فروشندگان  خاطر  همین  به  باشند.  کرده  صرفه جویی  کافی 
درگاه ها  این  در  )آنالین(  خط  بر  خدمات  دهندگان  ارائه  و 
هم باید، برای تعامل با مشتریان و کاربران خود، راهکارهای 

ایجاد کنند )تصویر 7(. جدیدی 

روش های جـذب مشتری مناسب با هنر خیاطی یا بافتنی که در محلۀ زندگی شما وجود دارد، کدام اند؟ فعالیت 3

تصویر 7
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و درگاه )سایت( تجاری خواهد داشت؛  به گونه ای که نام و عالمت تجاری کاال یا شرکت در ذهن او نقش 
می بندد و در مراجعات بعدی، اولین گزینه ای که برای خرید به ذهن او می آید، همین نام تجاری خواهد بود. 
ثانیاً می توان فهمید که مشتری و مخاطب، چه کمبودی را حس می کند و چه چیزی را به معنای واقعی 
نیاز دارد و چه چیزی را اگر به محصوالت فعلی اضافه کنیم، باعث رضایت او خواهد شد؟ در این صورت بهتر 

می توانید نیازهای او را پاسخ بدهید و اطمینان او را برای خرید محصوالت یا خدمات خود جلب کنید.

راهکارهایی برای افزایش تعامل مخاطبان با  شما در بازاریابی شبکه های اجتماعی

مخاطبان  با  بیشتری  تعامل  تا  می دهد  قرار  ما  اختیار  در  را  مناسب  فرصتی  اجتماعی  بازاریابی شبکه های 
خود ایجاد کنیم. یکی از شیوه های افزایش این تعامل استفاده از راهکارهایی برای باال بردن انگیزه و اشتیاق 

مخاطبان برای دنبال کردن نام و نشان تجاری شما و درگیر شدن آن ها با محتواهای شماست. 
برخی از این راهکارها عبارت اند از:

1 به مخاطبان و طرف داران خود توجه کنید؛
2 رقبا و بازار هدف خود را زیر نظر داشته باشید؛

3 هرگز محتوای بی هدف منتشر نکنید.



26٠

واحد یادگیری 2  : تبلیغات

استاندارد عملکرد

 آگاهی از انواع روش های تبلیغ کاالها و خدمات براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1 انواع روش های تبلیغ مجازی
2 انواع روش های تبلیغ غیرمجازی 

نگرش: 
1 توجه به اصالت سّنت ها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی

2 رعایت الگوی مصرف 
3 تأمین و حفظ سالمتی برای اعضای خانواده 

4 پرهیز از تعصب کورکورانه نسبت به کاال و خدمات خاص 
5 صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی 

6 رعایت اخالق حرفه ای
7 دقت در کار و کنترل کیفیت کار 

ایمنی و بهداشت 
1 استفاده از روپوش مناسب کار 

2 رعایت اصول ارگونومی

توجهات زیست محیطی 
 مدیریت پسماند 
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تبلیغ١ برای ارائۀ کاالها و خدمات

تبلیغ، یک شیوۀ کارآمد و مؤثر برای ترویج کاال، خدمات و 
ارتباطات غیرشخصی  از  این یک شکل و روشی  ایده هاست. 
است که در آن، اطالعات کسب و کار برای مشتریان بالقوه در 

می گیرد. قرار  دسترس 
به  و  شده   گرفته   »Advertere« التین  واژۀ  از  تبلیغات 
آگهی  است.  چیزی«  به  نسبت  ذهن...  دادن  »توجه  معنای 
خدمات و ایده هاست.  فروش محصوالت،  مکمل  زیادی  حد  تا 
جالب ترین بخش یک تبلیغ این است که اطالعات واقعی را 

رونق  معموالً  کسب و کار  مناسب،  تبلیغ  یک  بدون  این رو،  از  می کند؛  همراه  هیجان انگیز  عاطفی  جذبۀ  با 
نمی گیرد. تبلیغ در واقع بهترین راه برای برقراری ارتباط با مشتریان است که آنها را در مورد نشان های موجود 
در بازار و انواع محصوالتی که برایشان مفید است، آگاه می کند. تبلیغات با استفاده از رسانه های مختلف و با 

)تصویر9(. می پذیرد  انجام  سّنی  گروه های  همۀ  برای  متنوع  روش های 

پنج تصمیم اصلی در امور تبلیغات و آگهی ها

مدیران بازاریابی به هنگام تهیۀ یک برنامۀ تبلیغات تجاری باید همواره کار را با شناسایی و تعریف بازار هدف 
و انگیزش های خریدار آغاز کنند. آنگاه برای تهیۀ برنامۀ تبلیغاتی خود باید پنج تصمیم عمده اتخاذ کنند. این 

تصمیم ها به پنج M معروف هستند:
1 رسالت2: هدف از تبلیغات چیست؟

2 پول3: چه مقدار پول می توان هزینه کرد؟
3 پیام4: چه پیامی فرستاده شود؟

4 رسانه5: از چه وسیله ارتباطی استفاده شود؟
5 اندازه گیری6: نتایج را چگونه می توان ارزیابی کرد؟

Advertising ـ1
Mission ـ2
 Money ـ3
Message ـ4
 Media ـ5
Measurement ـ6

هدف توانمندسازی 2: انواع روش های تبلیغ کاالها و خدمات را بداند و دانش آن را به کار بندد.

تصویر9
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اهداف اصلی تبلیغات 

چهار هدف اصلی تبلیغات عبارت اند از: آگاهی، تداوم، معرفی نام و نشان تجاری )برندینگ1(، جذب دوبارۀ 
مشتریان از دست رفته. این موارد از اصلی ترین اهداف تبلیغات هستند و سایر اهداف تبلیغاتی از این سه مورد 

نشئت می گیرند.
اهمّیت تبلیغات

در دنیای امروز، تبلیغات برای مشتریان و بازار هدف سودمندی 
و  می شود  برندها  کسب و کار  بهبود  موجب  هم  زیرا  است، 
به  محصول و خدمات  درمورد  اطالعات  و  آگاهی  دادن  با  هم 
انتخاب نهایی او کمک می کند.  مشتری، در تصمیم گیری و 
تبلیغات هوشمندانه حتی می تواند به بیان تفاوت ها و تمایزات 
تبلیغات نقش  بازاربپردازد.  ارائه شده در  محصوالت و خدمات 

بزرگی را در رشد اقتصادی جوامع ایفا می کند و عالوه بر آنکه خود صنعتی پویاست، بر میزان فروش و رشد 
بنگاه های اقتصادی و نیز آگاهی و خرید بازار هدف از محصوالت و خدمات تأثیر می گذارد )تصویر 10(.

انواع روش های تبلیغاتی
امروزه دیگر، تبلیغات بازاریابی محدود به روش های قدیمی نیست )تصویر 11(. بلکه انواع مختلفی دارد که 

عبارت اند از: 
اینترنتی  سطح  در  که  تبلیغاتی  دیجیتال:  تبلیغات  الف( 
نوع  این  قرار می گیرند.  دیجیتال  تبلیغات  در حوزۀ  می بینید، 
تبلیغات به شدت در حال رشد و تکامل است و از طریق بسترهای 
باعث   ... و  اسنپ چت  فیس بوک،  اینستاگرام،  مانند  مختلفی 
از مخاطبان دیده شود. تبلیغات در سطح وسیعی  تا  می شود 

و  تلویزیونی  تبلیغات  تلویزیونی:  و  تبلیغات رادیویی  ب( 
رادیویی از مهم ترین نوع تبلیغات در دهه های گذشته بودند، 
سطح  در  مختلف  فناوری های  توسعۀ  با  و  زمان  به مرور  اما 

در  هم  هنوز  البته  شده   است.  کاسته  آنها  اثربخشی  و  اهمیت  از  به تدریج  اجتماعی،  شبکه های  و  اینترنت 
باالست. بسیار  رسانه ها  این  اثرگذاری  پربیننده  ساعت های  و  پرطرف دار  برنامه های 

زمرۀ  در  شود،  روبه رو  آن  با  منزل خود  از  بیرون  در  مخاطب  که  تبلیغات  هرگونه  تبلیغات محیطی:  ج( 
تبلیغات محیطی قرار می گیرد. انواع تبلیغات محیطی مانند تابلوهای تبلیغاتی، تبلیغات روی اتوبوس ها و... در 
این دسته بندی قرار می گیرند. حتی تلویزیون ها و صفحات نمایشگری که در میدان های بزرگ نصب می شوند 

و به ارائۀ تبلیغات می پردازند نیز در این دسته جای می گیرند.
1ـ برندینگ: تبلیغ کنندگان سعی می کنند مشتریان را متقاعد سازند تا محصوالتی را خرید نمایند که نام تجاری شرکت موردنظر آنها را دارند.

شگردهای  تبلیغات،  اجنام  از  قبل 
بازاریابی حتلیل بازار و رقبا و شناخت 
مخاطبنی را در دستور کار خود قرار 

دهید.

تصویر 1٠

تصویر 11



263

شایستگی 5: بازاریابی، بسته بندی و ارائۀ محصوالت

برای  تبلیغات  از  دسته  این  عمومی:  خدمات  د(تبلیغات 
آگاهی و اطالع رسانی به عموم منتشر می شوند و جنبۀ تجاری 
ندارند. در گذشته، بستر و رسانۀ اصلی این دسته از تبلیغات، 
تبلیغاتی  بسترهای  سایر  در  امروز  ولی  بود،  رادیو  و  تلویزیون 

می شوند. دیده  نیز  دیجیتال 
تبلیغات،  روش های  انواع  از  یکی  نامشهود:  تبلیغات  هـ( 
تبلیغاتی است که به طور غیرمستقیم و زیرپوستی در فیلم ها و 

برنامه ها صورت می گیرد؛ مثاًل اگر در فیلمی شاهد استفادۀ چشمگیر شخصیت های فیلم از یک اتومبیل، لباس 
یا نوشیدنی خاص بودید، باید متوجه شوید که تبلیغات نامشهود در حال وقوع است.

و( تبلیغات چاپی: تبلیغات چاپی در گذشته یکی از مهم ترین ابزار در صنعت تبلیغات بود، اما امروزه با وجود 
فناوری های گوناگون، کمی عقب نشینی کرده است. تنها موضوعی که همچنان باعث اثرگذاری این تبلیغات  

می شود، تمایز و تفاوت آن است )تصویر 12(.
اگر تبلیغات چاپی برای هر محصول به شکلی متفاوت و چشمگیر طراحی و اجرا شوند، می تواند مخاطبی را 
که از هجوم و گستردگی دنیای دیجیتال دچار دلزدگی شده است، تحت تأثیرات مثبت قرار دهد. تبلیغات 

چاپی معموالً می تواند سه طبقۀ فرعی داشته باشد:
1ـ آگهی های دوره ای )تناوبی(: وقتی تبلیغات در نشریاتی با تاریخ انتشار مشخص )مانند روزنامه، ماهنامه 

می شود؛  گفته  تناوبی  تبلیغات  آن،  به  می شود،  منتشر  و...( 
به  بزرگ  مجله ای  مرکز  در  یا  جلد  پشت  گرفتن  قرار  مثاًل 

است. نفر  میلیون ها  دید  معرض  در  داشتن  قرار  معنای 
2ـ تبلیغ در بروشورها، جزوه ها و برگه های کوچک: این نوع 
از تبلیغات که در قالب برگه های تبلیغاتی، بروشورها و... منتشر 
می شود، گاهی به شکل جداگانه و گاهی نیز در میان صفحات 
تبلیغات  این  همچنین  می شود.  توزیع  مجالت  و  روزنامه ها 

می تواند در قالب بروشورهایی شکیل و با کاغذ مرغوب روی پیشخوان بخش ارتباط با مشتری و... نیز قرار بگیرد 
)تصویر13(.

3ـ پست مستقیم: گاهی مواقع، اقالم تبلیغاتی از قبیل مجله، عکس، برشور، جزوه، هدیه و... می تواند به طور 
مستقیم از طریق پست به دست افراد، ادارات، شرکت ها و... برسد. بنابراین، هر دو مورد از انواع روش های 
تبلیغات که در باال عنوان شد، می توانند در دستۀ این تبلیغات پستی مستقیم قرار بگیرند. در واقع، در این 

روش، محتوای تبلیغاتی برای مخاطبان از طریق پست فرستاده می شود.
ز( تبلیغات وسیع1: تبلیغات وسیع، بازاریابی انبوه و ارتباطات از طریق تلویزیون و رادیو تا چند سال گذشته 
در  تبلیغات  از  دسته  این  است.  بوده  مصرف کنندگان  از  زیادی  تعداد  به  دسترسی  برای  روش  غالب ترین 
طی چند سال گذشته، به ویژه با ظهور فناوری DVR و همچنین گسترش شبکه های اینترنتی و رد نمودن 

Broadcast ـ1

تصویر 12

تصویر 13
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تبلیغات، بسیار آسیب دیده است. با این حال، همچنان روشی 
درنظر  گرفته  مخاطب  میلیون ها  به  دسترسی  برای  محبوب 

)تصویر 14(. می شود 

ابزار تبلیغ قرار دادن محصول
گاهی مواقع به جای تبلیغ صریح و آشکار برای یک کاال یا نام 
تجاری خاص، از خود آن محصول یا نام تجاری به عنوان ابزار 
تبلیغ در یک نمایشگاه یا در یک فیلم استفاده می کنند و از این 

طریق خوِد محصول را عامل تبلیغ قرار می دهند. 
تبلیغات برخط )آنالین(

)آنالین(  برخط  تبلیغات  عنوان  به  کنید،  مشاهده  جهانی(  گسترده  )وب  اینترنت  طریق  از  را  تبلیغات  اگر 
طبقه بندی می شود. اغلب وب سایت هایی که از آنها بازدید می کنید نیز دارای این نوع تبلیغات هستند، زیرا 

اینترنت هستند.  برای  جریان درآمدی اصلی 
تلفن همراه  

یک شکل نسبتاً جدید از تبلیغات در مقایسه با سایر روش ها 
استفاده  است،  یافته  تسلط  تبلیغاتی  رسانه های  دیگر  بر  که 
از تلفن های همراه و سایر لوازم الکترونیک قابل حمل دارای 
اتصال اینترنتی است. روندهای فعلی در تبلیغات تلفن همراه 
توئیتر،  همانند  اجتماعی  رسانه های  از  زیاد  استفاده  شامل 

اینستاگرام، اسنپ چت و فیس بوک است )تصویر 15(.

تصویر 14

تصویر 15

انواع روش های تبلیغاتِی مناسِب رشتۀ شما در امور هنری کدام اند؟ فعالیت 4
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واحد یادگیری 3: بسته بندی  

استاندارد عملکرد

 شناخت انواع روش های بسته بندی، جاذبه ها و کاربرد رنگ در بسته بندی، براساس استانداردهای سازمان 
آموزش فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

 انواع روش های بسته بندی کاال 

شایستگی های غیر فّنی مورد انتظار 

نگرش 
1 توجه به سّنت ها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی 

2 رعایت الگوی مصرف 
3 تأمین و حفظ سالمتی اعضای خانواده 

4 پرهیز از تعصب کورکورانه نسبت به کاال و خدمات خاص 
5 صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی 

6 رعایت اخالق حرفه ای
7 دقت در کار و کنترل کیفیت کار 

ایمنی و بهداشت 
1 استفاده از روپوش مناسب کار 

2 رعایت اصول ارگونومی

توجهات زیست محیطی 
 مدیریت پسماند 



266

بسته بندی1 
بسته بندی ابتدایی ترین نیاز هر محصول پیش از عرضه به بازار است؛ چرا که تولیدکنندگان برای شناساندن 
خود و محصوالتشان و البته محافظت از محصول در حین حمل و نقل و نگهداری پیش از فروش به آن نیاز 

مبرمی دارند.
بسته بندی نخستین مرحله از برخورد مشتریان با محصول است. وجود طراحی، رنگ و تناسب بسته بندی با 
محصول، عواملی در جهت ارتقای کیفی محصول به شمار می روند. بنابراین، توجه به طراحِی ظاهری مناسب 
برای یک بسته بندی محصول اهمیت می یابد. بیان تصویری یک کاال، بیش از کلمات، در ذهن مشتری ماندگار 
می شود و در زمان خرید کاال توسط وی به شناسایی آن محصول خاص منجر می گردد. این بیان تصویری 
با بهره گیری از عواملی چون رنگ، شکل، الگو، نوع حروف و نشانه ها، هویتی ویژه برای محصول به مخاطب 

علم  یک  به عنوان  دنیا  در  بسته بندی  هنر  امروزه  می کند.  منتقل 
مطرح است که کشورهای توسعه یافته با آگاهی از آن محصوالت 
عرضه  جهانی  بازارهای  در  بسته بندی  روش  بهترین  با  را  خود 
می کنند. در میان محصوالت فراوان تولیدی، محصوالت بسته بندی 
صنایع دستی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند و به نحوی 
با هویت ملی و فرهنگی جامعه تولید در ارتباط هستند )تصویر ١٦(.

نقش بسته بندی
نیازمند  می شوند،  تولید  طبیعی  منابع  از  استفاده  با  و  بوده  بشر  دست  ساختۀ  که  محصوالتی  تمام  تقریباً 
بسته بندی اند. حضور بسته بندی در دنیای مدرن، محدود به زمان و مکان خاصی نیست و به معنای واقعی 

آیا می توانید چیزی را مثال بزنید که در بسته بندی عرضه نشود؟ کلمه، همه جا حاضر است. واقعاً 
هم اکنون حتی محصوالت زراعی و باغی نیز حداقل دارای یک برچسب هستند که خود شکلی از بسته بندی 

است )تصویر ١7(. 

Packing ـ١

تصویر 16

تصویر 17

هدف توانمندسازی 3: انواع روش های بسته بندی و جاذبه ها را بداند و دانش آن را به کار بندد.
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تصویر 18

جاذبۀ تبلیغات بسته بندی
بسیاری از تولیدکنندگان کاال یا ارائه دهندگان یک محصول یا خدمت، تحقیقات گسترده ای برای طرح، رنگ و 
نوع بسته بندی محصول انجام می دهند که بیشتر برای جذب کردن مصرف کننده درنظر گرفته می شود؛ همچنین 

بسته بندی نقش مهمی برای به تصویر کشیدن اطالعات در مورد محصول نیز ایفا می کند )تصویر ١٨(.

در بسته بندی های موفق، دارا بودن تصویر به صورت یک نیاز درآمده است و تصاویر زیبا و رنگین، چشم های 
مخاطبین را به سوی خود جلب می نماید. حتی دارا بودن عکس باعث انگیزش و تحریک در افزایش خرید کاال 
می گردد و شخص را متقاعد می سازد تا کاالی موردنظر را حتی برای یک بار خریداری نماید. در این حالت 
مصرف کنندگان از روی طرح و نقش بستۀ آنها که به نوعی نشان تبدیل شده است، آنها را می شناسند. البته 
اگر طرح و نقش های روی بسته به صورت ادامه دار و تعریف شده در طراحی ها وجود داشته باشند، می توانند 

به نشان آن برند مبّدل شوند. 
یا درست کردن محصول  و  از محصول  استفاده  توضیحات چگونگی  است شامل  بیرونی ممکن  بسته بندی 
باشد. همچنین اطالعات روی بسته بندی ممکن است بیانگر مواد تشکیل دهنده و اطالعات تغذیه ای در مورد 
محصول باشد. این اطالعات می تواند به فروش محصول نیز کمک کند؛ چرا که به مشتریان اجازه می دهد 
تا اطالعات الزم در مورد محصول را به دست آورند و تصمیم به خرید بگیرند. اطالعات موجود در یک بسته 
ممکن است خواننده را تشویق به خرید محصول کند بدون آنکه بخواهد با فروشنده صحبت کند، از این رو 

جاذبۀ بسته بندی در فروش یک کاال بسیار تأثیرگذار است.

جاذبۀ قیمت بسته بندی
یکی از عوامل مهم در امر خرید محصول بسته بندی شده قیمت آن 
است. به عبارت دیگر، برای تودۀ مردم و به ویژه طبقات کم درآمد، 
جاذبۀ قیمت یک امر حیاتی در خرید محسوب می شود. به همین 
محصول  مصرف کنندۀ  طیف  باید  بسته  نوع  انتخاب  از  قبل  دلیل 
بسته بندی  از  امکان  اقشار کم درآمد در حد  برای  و  باشد  مشخص 

)تصویر ١9(. گردد  استفاده  ارزان تر 
به عنوان یک شگرد  تولیدکنندگان  از  پاره ای  اهمّیت است که  رقابت ها آن قدر حائز  بازار  جاذبۀ قیمت در 
معتقدند جنس را باید آن قدر ارزان تهیه کرد که خریدار برای خرید آن، احتیاج به فکر کردن هم نداشته باشد. 

البته در این امر نباید کیفیت فراموش شود. 

تصویر 19
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کاربرد رنگ در طراحی بسته بندی
رنگ، اولین چیزی است که بیننده از یک بسته بندی درک می کند و یکی از مهم ترین عوامل انگیزشی برای 
تصمیم گیری در هنگام خرید است. رنگ برانگیزانندۀ نوعی واکنش حسی در بیننده است و با حاالت، احساسات، 
مکان ها و اشیا مرتبط است. گواه اینکه رنگ را با احساسات و عواطف مرتبط می دانیم، استفاده از آن برای توصیف 
حاالت احساسی خاص است )تصویر 22(. ما می گوییم فالنی از خجالت سرخ شد یا از عصبانیت کبود شد و یا 

اینکه رو  سفید است. اینها نشان دهندۀ بیان احساسات و حاالت با استفاده از رنگ هاست.

طراحی بسته بندی
با محصول  برخورد مصرف کننده  اولین  بسته بندی  ظاهر  مشاهدۀ 
است و از این رو نقش طراحی بسته بندی در خرید مخاطبان و باقی 
بنابراین  است.  انکارناپذیر  امری  آنان  بلند مدت  حافظۀ  در  ماندن 
موفقیت های  در  عامل  مهم ترین  می توان  را  بسته بندی  طراحی 
تجاری دانست که با تحریک حس زیبایی شناختی در افراد، سبب 
بازار  به  با توجه  آنها می شود. در طراحی بسته بندی  خرید بیشتر 
هدف، دو جنبۀ »کاربردی بودن« و »جذاب بودن« باید مورد توجه 
قرار گیرد. پس، زیبایی طراحی و تفاوت بسته بندی ها، برای میزان 
فروش محصوالت با کیفیت یکسان، بسیار تعیین کننده خواهد بود. 
و  سن  برحسب  مصرف کنندگان  احساس  به  باید  طراح  همچنین 
البته  جنسیت توجه کند تا در میان رقبای تجاری موفق تر باشد. 
در  بی کیفیت  محصول  ارائۀ  یعنی  »دامپینگ«  مسئلۀ  با  مبارزه 
تنها  نه  امر  این  زیرا  است؛  ضروری  فریبنده  و  جذاب  بسته بندی 
بدبین  تجاری  نام  آن  با  محصوالت  به  نسبت  را  مصرف کنندگان 
می کند، بلکه نوعی تقلب محسوب می شود که حتی اعتبار کشور 

نیز خدشه دار خواهد کرد. را  تولید کننده 
مثاًل اینکه بدانید در یک گلیم اصلی هیچ گاه از کاموا و پالستیک 
استفاده نمی شود و رنگ های آن کاماًل طبیعی است یا هنگام خرید 

انگشتر فیروزه مهم ترین نکته، رنگ آن و رگه های موجود روی سنگ است. بنابراین، فروش بیشتر محصول 
و جذب خریداران در گرو محصول باکیفیت و طراحی زیبا و هنرمندانۀ بسته بندی است )تصاویر20 و 2١(.

برای نیل به این هدف توجه به رنگ، فرم، خط و تصویر مناسب و عالمت تجاری ـ که در ادامه در مورد هر 
یک توضیح بیشتری خواهیم داد ـ از اهمّیت ویژه ای برخوردار است.

تصویر 20

تصویر 21

با تهیۀ مواد الزم برای یک محصول هنری که در این کتاب آموخته اید، یک بسته بندی زیبا و مناسب، 
طراحی و اجرا کنید. 

فعالیت 5
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رنگ ها دارای وزن، اندازه و حرکت هستند. عموماً نوارهایی به رنگ 
روشن از نوارهای هم اندازۀ تیره رنگ بزرگ تر به نظر می رسند. یک دایرۀ 
زرد رنگ به نظر می رسد که دارای حرکت است و یا به سمت خارج 
دارای تابش و درخشش است؛ در حالی که یک دایرۀ آبی رنگ حرکت 

به سمت داخل را به ذهن القا می کند )تصویر 23(.
رنگ در بسته بندِی یک محصول می تواند نقش مهمی داشته باشد. 
و متمایز  برای شناساندن  از رنگ  استفاده  بارز،  مثال های  از  یکی 
کردن یک نشان یا یک محصول از محصوالت دیگر مشابه آن در 
طراحی  انتخاب شوند که شخصیت  باید چنان  بازار است. رنگ ها 
بسته بندی و احساس مخاطب هدف را نشان دهند )تصویر 24(.

هرچند گاهی رنگ هایی ُمد می شوند و رنگ های دیگری از ُمد خارج 
می شوند، ولی رنگ های خاصی هستند که همواره به نظر می رسد بر 
بازار تسلط دارند. برای ایجاد یک طرح خوب باید استفادۀ مناسبی 
رغبت  و  شود  زیاد  طرح  بصری  جلوۀ  تا  باشیم  داشته  رنگ ها  از 
مصرف کننده و تحریک و کشش برای خرید در وی افزایش یابد. 
قدرت کشش و جذب نگاه افراد در مورد رنگ های مختلف متفاوت 
است و این کشش از شدید به ضعیف برای رنگ های مختلف عبارت 
است از نارنجی، قرمز مایل به نارنجی، زرد مایل به نارنجی، قرمز، 
آبی، سیاه، سبز، زرد، بنفش و خاکستری. عالوه بر این در زمینۀ 

رنگ ها اصطالحات ذیل مطرح است )تصویر 25(.
رنگ های سرد : اصطالحاً به رنگ هایی اطالق می شود که سرما 
را تداعی می کنند؛ نظیر رنگ های آبی، سبز و رنگ های بین آنها. 
استفاده از این رنگ ها در طرح بسته بندی محصوالتی که جنبۀ رفع 

عطش و تشنگی دارند، نظیر نوشابه ها و بستنی، توصیه می شود.
رنگ های گرم: اصطالحاً به رنگ هایی اطالق می شود که گرما را 
تداعی می کنند؛ نظیر رنگ های زرد، نارنجی، قرمز، صورتی، ارغوانی 
و... استفاده از این رنگ ها در بسته بندی مواد غذایی انرژی زا مانند 

انواع شکالت ها و مواد غذایی ویژه کودکان توصیه می شود.
رنگ های خنثی: نظیر رنگ بنفش که از ترکیب دو رنگ گرم و سرد 
قرمز و آبی تشکیل شده است. به طور کلی به لحاظ روان شناختی 
می توان گفت کودکان رنگ های زنده و شاد را دوست دارند؛ ولی 

بزرگ ساالن رنگ های ترکیبی را ترجیح می دهند.
ما با استفاده از رنگ ها در طراحی بسته  قادریم ویژگی های خاصی به آن بدهیم؛ مثاًل استفاده از رنگ های 
روشن در طرح، بسته را بزرگ تر و استفاده از رنگ های تیره آن را کوچک تر نشان می دهد. رنگ های مورد 

تصویر22ـ  رنگ یک زبان روان شناختی است که 
دربارۀ حالت ها و معانی نمادین صحبت می کند.

تصویر 23

تصویر 24

تصویر 25
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استفاده در طرح اگر به صورت نوارهای افقی باشند، بسته را کوتاه تر و اگر به صورت نوارهای عمودی باشند؛ 
بسته را بلندتر و باریک تر جلوه می دهند. 

ویژگی رنگ ها
مهم ترین ویژگی رنگ ها عبارت است از:

رنگ آبی: این رنگ حالت پاکی، خلوص و نوعی آرامش را تداعی می کند و در کنار رنگ سفید القا کنندۀ پاک 
بودن و بهداشت است؛ به همین دلیل در مواد غذایی که جنبۀ بهداشت آنها حائز اهمیت است، نظیر شیر و 

فرآورده های لبنی، بستنی و مواد غذایی منجمد، کاربرد گسترده ای دارد.
رنگ قرمز: رنگی است شاد و گرم که کار، کوشش و هیجان را القا می کند. طول موج این رنگ سریع به 
چشم می خورد؛ بنابراین، کاربرد آن در عناوین کاالها توصیه می گردد. به سبب گرم و شاد بودن، این رنگ در 

محصوالت غذایی مخصوص کودکان به ویژه بسته بندی انواع شکالت کاربرد زیادی دارد.
به سوی خود می کشد. جزء رنگ های  را خیلی سریع  نگاه  نارنجی،  به ویژه رنگ زرد  این رنگ  رنگ زرد: 
گرم و شاد است و در محصوالت غذایی مخصوص کودکان، به ویژه انواع شکالت و بیسکویت، کاربرد زیادی 
دارد. استفاده از رنگ زرد طالیی جنبۀ فانتزی بودن و تجمل محصول را افزایش می دهد؛ به همین دلیل در 

بسته بندی شکالت های گران قیمت از این رنگ زیاد استفاده می شود. 
رنگ سبز: رنگ سبز از ترکیب رنگ زرد و آبی به دست می آید. این رنگ نشانۀ امید و حیات است و در 

می شود. زیادی  استفاده  رنگ  این  از  مختلف  بذرهای  بسته بندی 
رنگ بنفش: از ترکیب رنگ های قرمز و آبی به دست می آید. این رنگ حالتی جادویی و سحرانگیز دارد و 

مورد توجه سالمندان است؛ البته کودکان نیز به این رنگ عالقه نشان می دهند.
رنگ نارنجی: از ترکیب رنگ های زرد و قرمز به وجود می آید. خود را به چشم تحمیل می کند و رنگی گرم 
بسته بندی محصوالت  و در  است  اشتهای کاذب  نوعی  ایجاد  نارنجی  ویژگی های رنگ  از  است.  پرتحرک  و 

مخصوص کودکان به ویژه انواع شکالت کاربرد گسترده ای دارد.
رنگ سفید: این رنگ احساس پاکی، شادی و زنده بودن را تداعی می کند و کاربرد گسترده ای در بسته بندی 

محصوالت لبنی و محصوالت ویژۀ کودکان دارد.
رنگ سیاه: رنگ سیاه نشانۀ متانت، گوشه گیری و غم است. اگر به عنوان زمینه استفاده شود، درخشندگی 
رنگ های دیگر را بیشتر می کند؛ به ویژه رنگ زرد روی زمینۀ سیاه بیشترین درخشندگی را دارد. از رنگ سیاه 

برای عناوین کاال نیز استفاده می شود.
رنگ خاکستری: از ترکیب رنگ های سفید و سیاه حاصل می شود. با افزودن مقداری رنگ های دیگر نظیر 
نارنجی و زرد به آن، خاکستری الوان به دست می آید. خاکستری، رنگی بی تفاوت است و به عنوان رنگ زمینه، 

کاربرد زیادی در طراحی و بسته بندی مواد غذایی دارد.
به طور کلی باید گفت عالوه بر تجربه طراح و قدرت ابتکار و خالقیت او، عواملی نظیر رعایت مناسب رنگ ها، 
ترکیب و نحوۀ قرار گرفتن رنگ ها کنار یکدیگر و نوع طراحی خطوط و مقدار هر رنگ از عوامل مهمی هستند 

که در موفقیت طرح یک بسته بندی نقش به سزایی دارند.



271

شایستگی 5: بازاریابی بسته بندی و ارائۀ محصوالت

خط )کاربرد کلمه و نوشته و نوع قلم در طراحی بسته بندی( 
خط، زمانی از عوامل تأثیرگذار بر فروش تلقی می شود که با توجه به 
نوع محصول و گروه مصرف کنندۀ آن، با درایت و هوشمندی انتخاب 
شود. عالوه بر این، خط می تواند شگردی برای فروش بیشتر باشد؛ 
لذا استفاده از کلماتی که اندکی ناخوانا هستند یا شکل غیرمعمول 
دارند، کنجکاوی مصرف کننده را برمی انگیزد و چه بسا فروش بیشتر 
کشور  مانند  کشورها  بعضی  در  داشت.  خواهد  پی  در  را  محصول 

عزیزمان ایران، مردم به خط اهمیت زیادی می دهند؛ پس نوشتار در بسته بندی های ورودی به بازار مصرف 
این گونه کشورها توجه ویژه ای را طلب می کند. بنابراین، هنگام به کارگیری خط در بسته بندی همواره باید 
دقت کنیم کلمات و نوشته ها طوری تنظیم و ترکیب شوند که تصویری بدیع و جذاب را در ذهن خریدار به 

وجود آورند )تصویر 2٦(.

تصویر 26

یک بسته بندی رنگی متناسب برای یک هنر مثاًل زیورآالت که متناسب با کتاب امور هنری است، انجام 
دهید و برای جلسۀ بعد به کالس بیاورید.

فعالیت 6

ابعاد و شکل بسته بندی
ابعاد بسته بندی با توجه به فرهنگ مصرف در منطقۀ هدف و طول 
عمر محصول تولیدی متفاوت است؛ مثاًل برای محصولی مانند قارچ 
که مدت نگهداری آن کوتاه است، طراحی بسته بندی در ابعاد کوچک 
سود  تولید کننده،  برای  نتیجه  در  و  می شود  ضایعات  کاهش  سبب 
اقتصادی خواهد داشت. همچنین اگر بازار هدف ما کشورهای اروپایی 
است، به دلیل جمعیت پایین خانواده ها و فرهنگ خاص مردم آن باید 
بسته بندی های یک نفره یا حداکثر دو نفره طراحی کرد تا از این طریق 
شانس فروش محصول صادراتی در بازار هدف بیشتر شود. عالوه بر این، 
توجه به شکل بسته بندی از نظر سهولت در حمل و نقل و جای گیری 

منظم در قفسۀ فروشگاه ها مهم است و باید دقت شود. شایان ذکر است، بر حسب تحقیقات به عمل آمده در مورد 
شکل های مختلف بسته بندی، نمونه های مکعب، چهار گوش و ایستاده موفقیت بیشتری را در جلب نظر مشتریان 
به دست آورده اند و نیز مشاهده شد که مردان به شکل بسته بندی توجه بیشتری می کنند؛ پس در بسته بندی 
محصوالتی که عمدۀ خریداران آن مردان هستند، باید نگرش ویژه ای نسبت به شکل بسته بندی داشت )تصویر 27(.

تصویر 27
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عکس و تصویر در طراحی بسته بندی
انتخاب عکس و تصویر مناسب بر روی بسته بندی باید با توجه به 
گروه سنی مخاطب و بر حسب شناخت فرهنگ و سلیقۀ بازار هدف 
انجام پذیرد. عکس ها و تصاویر بسته به مخاطب متفاوت اند؛ مثاًل برای 
برخی از مخاطب ها تصاویر شخصیت های کارتونی و برای بعضی دیگر، 
تصاویر واقعی نقش مؤثرتری در جلب نظر ایفا می کنند. به عالوه، در 
بسته بندی های فلزی، مقوایی و... که خریدار محتویات داخل بسته را 
نمی بیند، استفاده از تصاویر مناسب، چشم های مخاطب را به خود 
خیره می کند و سبب تحریک میل و انگیزش وی شده، او را بی اختیار 

وادار به خرید محصول خواهد کرد. بنابراین، کاربرد مناسب عکس ها و تصاویر در بسته بندی طراحی شده تأثیر 
به سزایی در باال بردن بازدهی فروش و ایجاد وفاداری در مصرف کننده از طریق نقش بستن در ذهن وی خواهد 

داشت )تصویر2٨(.

نقش نام تجاری )برند( در طراحی بسته بندی
نام تجاری )برند( از جمله با ارزش ترین دارایی های یک تولیدکننده 
افراد و تحت تأثیر  با نفوذ به زندگی شخصی  محسوب می شود که 
قرار دادن اعتقادات و ارزش های آنان باعث افزوده شدن ارزش نهایی 
بسیاری           مزیت های  تجاری  نشان  و  نام  داشتن  می شود.  محصول 
از جمله ایجاد سطح باالی وفاداری در مشتریان و توان رقابت با رقبا 
در بازارهای جهانی را داراست که این موارد در واقع منافع بلند مدت 
افزایش درآمد،  و  بازاریابی  از نظر کاهش هزینه های  را  تولید  کننده 

تضمین می کند؛ زیرا مشتریان وفادار، نیاز به فعالیت های گستردۀ بازاریابی ندارند و با کمال میل حاضر به خرید 
کاالی شناخته شده و مورد عالقۀ خود حتی با مبلغ بیشتر هستند تا در ازای آن، مزایا و کیفیت تجربه شدۀ خود 

را دوباره به دست آورند )تصویر29(.

بسته بندی مناسب کاال
نکات مهم در بسته بندی )از دیدگاه مصرف کننده(

نکاتی که باید به طور اصولی و کلی در مورد بسته بندی و طراحی آن رعایت کنیم، عبارت اند از:
  بسته بندی باید به خریدار اطالعات کامل را بدهد )تصویر 30(.

  نوع و جنس مادۀ اولیۀ بسته بندی از نظر بهداشتی و ایمنی مناسب انتخاب شده باشد و سالمتی مصرف کننده 
را تضمین کند.

  برای مشتری جذابیت داشته باشد. 
   شخصیت و شأن مشتری را حفظ کند و به مصرف کننده احترام بگذارد.

  فرهنگ و ارزش هاِی کشور هدف را در نظر داشته باشد.
  هزینۀ مواد اولیۀ بسته بندی نباید آن چنان سنگین باشد که بهای فروش کاال را نسبت به کاالی مشابه رقابت ناپذیر سازد.

تصویر 28

تصویر 29
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 بسته بندی  به گونه ای طراحی شود که دسترسی به کاال راحت باشد.
  بسته بندی مطابق با استانداردهای روز کشور باشد.

  بسته بندی موردنظر به صورت کامل قابل حمل و نقل باشد.

تصویر 30

بسته بندی از نظر جنس مواد مصرفی در تمام شاخه های هنر و تغذیه کاربرد دارد. نکته

با استفاده از چند نمونه بسته بندی در رنگ های مختلف، میزان و اهمیت تأثیر رنگ را در جذب مشتری 
نشان دهید و فروشگاهی از کارهای هنری که در این کتاب آموخته اید، راه اندازی کنید .

فعالیت 7

سخن آخر

در بازاریابی آنچه حائز اهمیت است، اطمینان از این موضوع است که مشتری در مرکز همۀ تصمیم گیری های 
کالن کسب و کارهای بزرگ و کوچک قرار دارد و نیاز ها و خواسته هایش توسط هر یک از کارکنان شرکت 
یا واحد تولیدی باید درک و برآورده شود. هر شخصی که به نوعی با کسب و کار در تعامل است، باید بداند 
و جذب  بسته بندی  نوین  و روش های  بازاریابی  و شیوه های  مفاهیم  از  و چگونه می تواند  بازاریابی چیست 

مشتری  به منظور پیشبرد اهداف کسب و کارش استفاده کند.
هدف تمامی مدیران و صاحبان کسب و کار از بازاریابی یک چیز است: قوی کردن نشان تجاری )برند( خود. یک 
نشان تجاری معروف و قابل اعتماد هم باعث فروش بیشتر می شود و هم می تواند هر روزه مخاطبان بیشتری 

را به سمت خود جذب کند و این کار با تحقیقات و به کارگیری بسته بندی و توزیع مناسب امکان پذیر است.
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پرسش های پایانی

1 بازاریابی یعنی چه و اصول آن کدام اند؟
2 اشتغال زایی به چه معناست و چگونه می توان در این راه گام نهاد؟ 

3 روابط عمومی یعنی چه؟
4 منظور ازتبلیغات چیست و انواع آن کدام اند؟

5 بسته بندی کاال یعنی چه؟
6 چه روش هایی را برای بسته بندی می شناسید؟

7 بسته بندی و نوع آن، چگونه در بازاریابی مؤثر است؟
8 رنگ ها چه تأثیری در فروش یک کاال دارند؟
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شایستگی 6

ارائۀ طرح کسب وکار برای برنامه ریز امور هنری خانواده

ساعت آموزش در کل سال تحصیلی
عنوان

جمع عملی نظری

٣٠ ساعت ٢٠ ساعت ١٠ ساعت

ارائۀ طرح 
کسب وکار برای 
برنامه ریز امور 
هنری خانواده
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استاندارد عملکرد

 آشنایی با برنامه ریزی امور هنری درخانواده براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

1 مفهوم کسب و کار
2 مراحل انجام یک پروژۀ کارآفرینی

3 مفهوم تعهدات و قراردادهای حقوقی 
4 نحوۀ نگارش طرح کسب و کار

5 تکمیل طرح کسب و کار )بوم کسب و کار( 

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

نگرش

1 کارگروهی، اخالق حرفه ای، اصول و فنون مذاکره 
2 داشتن کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار 

3 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت و درستی انجام کار
4 خالقیت و کارآفرینی

5 درآمدزایی با استفاده از دانش کسب شده

ایمنی و بهداشت 
 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار

توجهات زیست محیطی 
 دفع و گردآوری صحیح زباله ها و قطعات غیرمصرفی قابل بازیافت.

واحد یادگیری: ارائۀ طرح کسب وکار برای برنامه ریزی امور هنری در خانواده
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مقدمه

دوره  این  در  است.  زیاد  بسیار  تحوالت  و  تغییر  می نامند، سرعت  اطالعات  عصر  را  آن  که  حاضر  عصر  در 
انسان هایی که می توانند با استفاده از نیروی خاّلق فکر خود به همراه نوآوری، کسب وکاری را راه بیندازند، 
در   واقع به  همت این فکر و اندیشه باعث تمایز و برتری خود شده اند؛ چرا که فکر و ایده حیاتی ترین عامل 
تولید و کسب و کار است. کسب وکارها همواره براساس یک ایده آغاز می شوند و پس از ارزیابی دربارۀ عملی 
بودن آن ایده، سرمایه گذاری برروی آن صورت می گیرد. بعد از مدتی آن ایده تبدیل به یک کاال یا خدمت 

نوآورانه شده و پس از ورود در بازار موجب کسب درآمد برای صاحب ایده می شود.

مفهوم کسب و کار1

هدف توانمندسازی 1: چگونگی برنامه ریزی امور هنری در خانواده را بداند و دانش آن را به کار 
بندد.

تمام فعالیت های این شایستگی باید حضوری و یا در منزل توسط هنرجویان انجام شود و نیمی از نمرۀ 
این شایستگی، انجام فعالیت های عملی و تهیۀ پروژۀ نهایی بوم کسب وکار است.

نکته

Business Plan ـ١
Crediting ـ٢

تصویر 1

به طور کلی می توان گفت کسب وکار به مجموعه فعالیت هایی 
با  خدمات  یا  محصوالت  ارائۀ  برای  که  می شود  گفته 
می پذیرد.  انجام  صنعتی  و  تجاری  مالی،  رویکردهای 
به عبارت دیگر، کسب وکار یعنی انجام فعالیت هایی برای 
کسب درآمد. قبل از تدوین کسب وکار، یک کارآفرین باید 
ارزیابی مقدماتی محصوالت و خدمات خود را با مشتریان 
بالقوه انجام دهد و مدل کسب و کار خویش را مشخص 
کند؛ به عبارتی اعتبار ایدۀ خود را ارزیابی کند و سپس 
طرح  تدوین  به  گرفته،  صورت  اعتبارسنجی٢  براساس 

کسب و کار خود اقدام کند )تصویر ١(.

طرح کسب و کار
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بنابراین، می توان دریافت که صاحب هر کسب و کاری از طریق خرید و فروش کاالها، تولید کاالها یا عرضۀ 
خدمات به دنبال کسب سود است. باتوجه به تعاریف یاد شده، ویژگی های کسب و کار عبارت اند از:

1 فروش یا انتقال کاالها و خدمات برای کسب ارزش؛
2 معاملۀ کاالها و خدمات؛

3 تکرار معامالت؛
4 انگیزۀ سود )مهم ترین و قدرتمندترین محرک ادارۀ امور کسب و کار(؛

5 فعالیت توأم با ریسک )خطرپذیری(.  
یک کسب و کار همیشه بر آینده متمرکز است و عدم اطمینان، ویژگی آینده است؛ از این رو کسب و کار توأم 

با ریسک است.
باور عمومی این است که تنها هدف صاحبان کسب و کارها، به دست آوردن سود اقتصادی است؛ در حالی که 

این امر واقعیت ندارد. کسب و کارها هم اهداف اقتصادی دارند و هم اهداف اجتماعی. 

اهداف صاحبان کسب وکارها

اجتماعی
١ـ ارائۀ کاالها و خدمات کیفی به مردم )مشتریان(

٢ـ برخورد عادالنه با کارگران و مشتریان
٣ـ رعایت عدالت در برخورد با سرمایه گذاران

4ـ برخورد منصفانه با عرضه کنندگان مواد اولیه

اقتصادی
١ـ سود رضایت بخش

٢ـ جلب مشتریان و حفظ آنها
٣ـ ایجاد نوآوری ها

اهداف و فایده های اصلی نوشتن یک طرح کسب و کار 

تهیه یک نقشۀ راه شفاف و مشخص به منظور هدایت و پیشبرد هرچه بهتر طرح کسب و کار، در تخصیص بودجه 
برای هر یک از فعالّیت های مختلف کسب و کار )نیروی انسانی، بازاریابی، فروش، تولید، تجهیزات و ...( و تحلیل 
میزان اثربخشی بودجۀ اختصاص یافته به هر بخش در حین انجام کسب و کار، کمک شایانی به شما می کند.
وام  گرفتن  یا  و  سرمایه  به منظور جذب  سرمایه گذار  متقاعدکردن  برای  بهترین سند  یک طرح کسب و کار 
است. در واقع طرح کسب و کار کامل، توجیه کنندۀ چگونگی موفقیت آمیز بودن کسب و کار است. پس طرح 
کسب و کار به اختصار یعنی اینکه یک کسب و کار، پس از »چه مّدت زمان« و با انجام »چه فعالیت ها« و با 

صرف »چه هزینه هایی« در ابتدا به نقطۀ سربه سری و سپس به مرحلۀ سودآوری می رسد؟
مخترع »چرخ« آدم  عجیب و غریبی نبوده؛ شما هم می توانید در کارخانۀ ذهنتان ایده تولید کنید و روزی به 

یک نوآوری بزرگ برسید.

نمودار 1
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چیستی طرح کسب و کار را می توان در قالب نمودار زیر به تصویر کشید:

نمودار 2

دارایی ها
 منابع انسانی

 اموال
 ارتباطات

ایده ها درآمد

یک کسب و کار هنری را مثال بزنید و اهداف آن را مشخص کنید.
فعالّیت 1

انواع کسب و کار

به  وکارها  کسب  تقسیم بندی ها،  از  یکی  براساس 
سه گونۀ اصلی تقسیم می شوند )نمودار٣(. 

1 کسب و کار صنعتی1: با تولید مواد اولیه سروکار دارد.
2 کسب و کار خدماتی2: با توزیع ارتباط دارد.

3 کسب و کار تجاری3: به معنی واسطه گری است.

زیر  موارد  رعایت  کسب و کار،  طرح  نوشتن  برای 
الزامی  است )تصویر٢(:

 طرح کسب و کارتان را هوشمندانه بنویسید؛
 باور کنید که به نظرات دیگران احتیاج دارید؛ 
کمک  مشاوران  از  کسب و کارتان  طرح  بهبود  برای 
بخواهید. از بازخوردهای افراد با تجربه استفاده کنید 

و فقط به دنبال شنیدن تعریف و تمجید نباشید.
مطالعه  کنید،  مشورت  کنید،  فکر  بنویسید،   
و  ارزشمند  زمان  گرچه  بنویسید؛  دوباره  کنید، 
نشست،  یک  در  نمی توانید  شما  اما  است؛  محدود 
طرح  نوشتن  بنویسید.  کامل  کسب و کار  طرح  یک 

کسب و کار یک فرایند تدریجی است.

نمودار 3

تصویر 2

Commercial Business ـ٣                     Service Business ـ٢                 Industrial Business ـ١

کسب وکارها

کسب وکار 
تجاری

کسب و کار 
صنعتی

کسب و کار 
خدماتی
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 مهارت های گرافیکی تان را به کار ببرید؛ از برنامه های پاورپوینت، اکسل، ورد و تمامی نرم افزارهایی که 
در دسترستان هست، استفاده کنید و طرح خود را در نهایت سادگی زیبا کنید.

 مشتری ها را دریابید؛ آنها باید بخش بزرگی از فکر و ذهن ما را اشغال کنند. در همۀ مراحل به نیاز و 
مشکالت مشتریان خود توجه داشته باشید.

مراحل راه اندازی کسب و کار 

برای راه اندازی کسب و کار باید اصول و معیارهایی را رعایت کنید. مهم تر از همه، باید با خود به توافق برسید 
نیاز  ویژگی های خاص  و  مهارت ها  از  مجموعه ای  به  کارآفرین شدن  برای  برمی آیید.  کار  این  عهدۀ  از  که 
دارید که شاید در دیگر مشاغل وجود چنین مهارت ها و توانایی هایی چندان مهم نباشد. از طریق مهارت ها 
و توانایی ها می توانید رؤیاهای خود را در کسب و کارتان به حالت اجرا درآورید. برای کارآفرین شدن، داشتن 
یا  فردی  گفت و شنود  مهارت های  داشتن  همچنین  است.  حیاتی  و  ضروری  خیلی  خوب،  ارتباطی  مهارت 
گروهی، ضروری است. کارآفرین باید بتواند رهبر، مذاکره کننده یا تشکیل دهندۀ یک تیم باشد. توانایی ایجاد 

رابطۀ شبکه ای، یکی دیگر از مهارت های مورد نیاز برای هر کارآفرین است.

گام اول: تصمیم گیری
اولین مسئله در راه اندازی کسب و کار آن است که تصمیم بگیرید 
در  می تواند  کسب و کار  کنید.  راه اندازی  کسب و کاری  نوع  چه 
خدمات  دیگر  عرضۀ  یا  مشاوره  کشاورزی،  صنعت،  تولید،  زمینۀ 
باشد. می توانید کسب و کاری را که راه اندازی شده است، بخرید و 
فعالیت های آن را به شیوه و سلیقۀ خویش ادامه دهید. به طورکلی 
با توجه به  از خودتان بپرسید که دوست دارید چه کاری بکنید؟ 
اینکه شما در این کتاب هنرهای خیاطی، گل دوزی و بافتنی را یاد 
گرفته اید، می توانید یکی از این رشته ها را انتخاب و برای راه اندازی 

این مرحله بستگی دارد؛ یعنی  به  کسب و کارتان تصمیم گیری کنید. موفقیت آیندۀ کسب و کار شما بیشتر 
مرحلۀ تصمیم گیری در این مورد که چه هنر یا خدماتی را می خواهید به بازار عرضه کنید؟ )تصویر 3(

تصویر 3

متناسب با مطالب آموخته شده در شایستگی های قبل، یک کسب و کار هنری انتخاب کرده و برای راه اندازی 
آن تصمیم گیری کنید.

فعالیت 2

آیا ابتدا کاال یا خدمت مورد نظرتان را تولید می کنید و پس از آن به دنبال بازار فروش می روید یا اینکه پس 
از بررسی و شناسایی نیاز بازار، کاال یا خدمت مورد نظر را عرضه می کنید؟

برای تولید کاال یا عرضۀ خدمات در جامعه، راه اول را محصول محور1 و راه دوم را بازارمحور2 می گویند. البته 
بدیهی است که کسب و کاری که بازار محور باشد، موفقیت آمیز خواهد بود. 

Oriented ـ Market ـOriented           2 ـ Product ـ1
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گام دوم: یافتن ایده کسب و کار
این  می توانید  ندارید،  کسب و کار  راه اندازی  برای  خاصی  ایدۀ  اگر 

ایده را از راه های زیر به دست آورید )تصویر4(:
 امکان سنجی راه اندازی کسب و کار مورد نظر از طریق سفر کردن به 
شهر هایی که محصوالت یا خدمات موردنظر شما را عرضه می کنند؛
 استفاده از تبلیغات رسانه ها )تلویزیون، روزنامه ها، مجله ها و اینترنت(؛
 آشنایی با محصوالت جدید از طریق بازدید از نمایشگاه های مختلف؛
 جست وجو در اینترنت برای آگاهی از محصوالت و خدماتی که در 

سرتاسر دنیا تولید و عرضه می شود؛
 داشتن تجربه شغلی در کسب و کار مورد نظر؛ برای مثال، ممکن 
که  دریابید  و  شوید  مشغول  کار  به  خیاطی  یک  در  مدتی  است 
می توانید محصولی را با کیفیتی بهتر و برتر از کارفرمایتان تولید 
کنید. در این صورت می توانید تصمیم بگیرید که از کار قبلی دست 

بردارید و برای خود کسب و کاری را راه اندازی کنید؛
 خودتان ایده بسازید )تصویر 5(؛

 از عالیق و سرگرمی هایتان شروع کنید. با هنرهای موجود در این 
کتاب می توانید ایده  های جالب و خاصی داشته باشید؛

 به موانع و محدودیت هایی که در اطرافتان بر سر راه عرضه کاال 
یا خدمات وجود دارد، توجه کنید؛

 چیزهای مورد نیاز و خواسته های خویش را فهرست کنید؛
 به راه های مختلف و تازۀ استفاده از محصوالت موجود فکر کنید؛
 به عالیق اجتماعی درحال تغییر گروه های مختلف مردم )بازار 

هدف( توجه کنید )تصویر6(؛
 به تغییرات و پیشرفت های فناوری دقت کنید و ببینید چگونه بر 

محصوالت یا خدمات فعلی تأثیر می گذارند؛
یکی  کنید.  فکر  موجود  کسب و کارهای  در  تغییر  چگونگی  به   
و  چرم  است،  مردم  از  خیلی  پسند  مورد  که  مشاغلی  و  کاالها  از 
چرم دوزی است. می توانید ایده های جدیدی در این هنر خلق کنید. 

هر ایدۀ کسب و کارحداقل باید دو ویژگی زیر را داشته باشد:
در  شده  عرضه  نیازهای  به  کسب و کار  دستیابی  زمینۀ   1
کسب و کار  در  که  خدمتی  یا  محصول  سازد.  فراهم  را  بازار 
عرضه می کنید، باید به شیوه های نوآورانه به نیازهای تأمین نشدۀ 
بُعد است:  مشتریان پاسخ دهد. روابط هر کسب و کاری دارای سه 
رابطه با مشتری، رابطه با عرضه کننده و رابطه با دولت. مهم ترین 

این رابطه ها، رابطۀ کسب و کار با مشتریان است )تصویر7(.

تصویر 4

تصویر 5

ایدۀ
کسب وکار

تصویر 6

تصویر 7
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2 منجر به دادوستد و معامله گردد؛ یعنی هرگونه محصول یا خدمتی که عرضه می شود باید مشتریان را 
به مبادله از طریق پرداخت پول متمایز سازد. یکی از معیارهای ایدۀ خوب میزان تکرار خرید مشتریان است. 
شما در کتاب سال قبل با انواع کسب و کار آشنا شدید و دانستید که طرح کسب و کار چیست و نمونه ای از آن 
را اجرا کردید. به یاد داشته باشید که طرح کسب و کار سندی مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهادی 
را مشخص می کند و ضمن تشریح موقعیت کنونی نشان می دهد که به کجا خواهد رفت و چطور به اهداف 
موردنظر خواهد رسید.  طرح کسب و کار اگرچه وضعیت گذشته و حال یک کار را توصیف می کند، اما هدف 

اصلی آن آیندۀ طراح و مؤسس آن است.  
گام سوم: تعیین شکل کسب و کار

تعیین شکل کسب و کار یعنی اینکه می خواهید کسب و کارتان انفرادی باشد یا شراکتی با دیگران یا در قالب 
تأسیس یک شرکت؟ در تعیین شکل کسب و کار باید به مسئولیت های بالقوه و مالیاتی آن توجه شود. در این 

زمینه مشاوره با یک حسابدار یا کسی که با قوانین مالیاتی آشنا باشد، ضروری است )نمودار4(.

انفرادی

نمودار 4

شرکت شراکتی

تعیین شکل 
کسب و کار

1 کسب و کار انفرادی: ساده ترین شکل کسب و کار به صورت انفرادی است؛ یعنی تنها یک شخص مالک 
کسب و کار باشد؛ هرچند که افرادی هم به کار گرفته باشد. در واقع صاحب کار به تنهایی و شخصاً مسئولیت 
هرگونه بدهی و دیگر مسائل مربوط به کسب و کار را برعهده دارد. معموالً چنین کسب و کارهایی در زمرۀ امور 

خدماتی جای می گیرند و هنر نیز یکی از زیرمجموعه های گروه خدمات است .
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کسب و کار شراکتی: مالکان کسب و کار شراکتی، همان گونه که از نامش پیداست، دو نفر یا بیشترند. این نوع 
کسب و کار نیز در زمینه موضوعات مسئولیتی و مالیاتی مشابه کسب و کار انفرادی است.

پوشش  موجب  خدمتتان  یا  محصول  کردن  شرکتی  شرکتی:  کسب و کار 
حمایت های قانونی از کسب و کارتان می شود، اما قوانین مالیاتی شرکت ها کمی 

پیچیده است.

گام چهارم: انتخاب نام مناسب
با  کنید  است. سعی  اساسی  و  مهم  خیلی  برای کسب و کار  مناسب  اسم  تعیین 
بررسی های مختلف و توجه به نوع کسب و کارتان اسم مناسب و زیبایی را انتخاب 
کنید. در ضمن، به خاطر داشته باشید که نمی توانید نام هایی را که دیگران برای 
باعث  نام معموالً  زیبایی  و  برید. سادگی  به کار  انتخاب کرده اند،  کسب و کارشان 
جذب مشتری می شود. با توجه به تجارب و آموزش هایی که کسب کرده اید شما 

هم حتماً می توانید نامی  زیبا و مناسب برای کسب و کارتان بیابید )تصویر8(.

گام پنجم: افتتاح حساب بانکی
بانکی  حساب  خود  کسب و کار  برای  نیز  حسابداری  و  مالی  برنامه ریزی  نظر  از 
جداگانه افتتاح کنید تا محاسبۀ هزینه ها و حساب سود و زیان برایتان به راحتی 
ممکن باشد و با هزینه و مخارج شخصی شما آمیخته نشود )تصویر9(.                  

گام ششم: انتخاب محل کار 
انتخاب محل تولید محصول یا عرضۀ خدمات به طور معمول تحت تأثیر دو عامل 

زیر قرار می گیرد: 
الف( نزدیک بودن به مشتریان؛

ب( کم بودن اجاره بها )تصویر١٠(.
عالوه بر دو مورد قبل، عوامل دیگری نیز در انتخاب محل کار تأثیرگذار هستند که عبارت اند از:

1 نزدیکی بعضی کسب و کارها به محل تأمین مواد خام: این امر هزینۀ حمل و نقل مواد اولیه را پایین 
می آورد.

تصویر 8

تصویر 9

تصویر 10

تصویر 11
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2 نزدیکی کسب و کارهای خدمات دهنده به محل دسترسی بازار مشتریان: برای مثال، یک کارگاه 
بافتنی، خیاطی و گل فروشی در محل هایی واقع می شوند که مردم به راحتی به آنها دسترسی پیدا کنند. 

)تصویر ١١(
3 نزدیکی به بنادر، راه آهن یا فروردگاه: اگر کسب و کاری رونق خوبی داشته باشد و امکان صادرات برای 
آن به وجود آید، نزدیکی به محل های فوق ضروری است. این امر هم هزینۀ حمل و نقل را کاهش می دهد و 
هم سبب می شود کاالهای تولیدی به موقع و بدون تأخیر و با سالمتی )مخصوصاً محصوالت کشاورزی( به 

دست مشتریان برسد.
4 دسترسی به خدماتی همچون پست، تلفن و اینترنت: چنین خدماتی می تواند سبب دسترسی بهتر و 

آسان تر صاحبان ِحَرف و مشاغل تولیدی و خدماتی به نیروی کار ماهر و جذب بیشتر مشتریان شود.
5 شرایط آب و هوایی: به طور قطع، داشتن آب و هوای مناسب برای صاحبان هر نوع کسب و کاری به خصوص 
فعاالن بخش کشاورزی )زراعی، باغی، دامداری، دامپروری، مرغداری، قارچ و آبزیان( بسیار مهم و تأثیرگذار است.

گام هفتم: تأمین تجهیزات اداری 

پس از انتخاب محلی برای راه اندازی کسب و کار، به وسایل و امکاناتی از قبیل تلفن، میزکار، رایانه، دستگاه 
دورنگار و ابزارهای متناسب با کسب و کارتان نیاز دارید. اگر بتوانید برای خود چاپگر رنگی نیز تهیه کنید، 
و در هزینه ها  انجام دهید  را خودتان  یا خدمتتان  معرفی محصول  و  تبلیغی  کارهای  از  بسیاری  می توانید 

صرفه جویی کنید )تصویر ١٢(.

گام هشتم: راه های تأمین منابع مالی کسب و کار
پس از آنکه ایدۀ کسب و کارتان را انتخاب کردید، برای راه اندازی آن 
به منابع مالی نیاز دارید. راه های مختلفی برای تأمین منابع مالی 
وجود دارد که در اینجا به مهم ترین و متداول ترین آنها اشاره می شود:

1 پس انداز شخصی؛    
2 قرض از خانواده و خویشاوندان؛

3 قرض از دوستان؛

تصویر 12

     تصویر 13
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4 وام از بانک ها و مؤسسات اعتباری مختلف؛
5 جلب افراد سرمایه گذار؛

6 فروش وسایل و لوازم شخصی.
تحقیقات نشان می دهد که بیشترین منابع مالی کارآفرینان برای راه اندازی کسب و کار، پس اندازهای شخصی 

و استقراض از خانواده و خویشاوندان خود بوده است )تصویر ١٣(.

با توجه به مطالب شایستگی های قبل، مراحل راه اندازی یک کارگاه چرم دوزی را در بین افراد خانواده یا 
آشنایان خود بررسی کنید و این مراحل رادر کالس ارائه دهید.

فعالیت 3

مفهوم تعهدات و قرارداد1های حقوقی

واژۀ  قرارداد، معادل فارسی  یا غیرتجاری است.  رابطۀ تجاری  برقراری  برای  یا چند نفره  توافقی دو  قرارداد، 
»عقد« عربی است. عقد عبارت است از اینکه »یک یا چند فرد در مقابل یک یا چند فرد دیگر تعهد بر امری 
نمایند و مورد قبول آنها باشد«. در یک کسب و کار نوپا در هر مرحله نیازمند بسته شدن قراردادهایی بین 
طرفین برای رسمیت یافتن کسب و کار و رعایت تمام جوانب حقوقی موضوع هستیم. غالب افرادی که شروع 
به راه اندازی یک کسب و کار جدید می کنند، در ابتدای کار مسائل حقوقی را چندان جدی نمی گیرند و همین 
مسئله باعث می شود که در ادامه با مشکالت فراوانی روبه رو شوند. کارآفرینان در اولین قدم های راه اندازی 
یک کسب و کار جدید معموالً با حداکثر توان خود به دنبال پیداکردن مشکالت موجود در بازار و حل مشکل 

شناسایی شده برای توسعۀ یک محصول یا تأمین یک خدمت جدید هستند.  
کارآفرینان در همین راستا تمام توان خود را به کار می گیرند و بدون توجه به جنبه های حقوقی موضوع 
و شفاف سازی حقوق و تکالیف طرفین، روز و شب خود را صرف حل مشکل بازار و توسعۀ کسب و کار خود 
نزدیک  موفقیت  به  کسب و کار  که   درجایی  درست  و  همکاری  از  مدتی  گذشت  از  پس  معموالً  می کنند. 
و  اهداف  تصورات،   خاطر  به  کارآفرین،  پرانگیزۀ  و  منسجم  تیم  و  می کنند  باز  سر  سوءتفاهم ها  می شود، 
Contract ـ ١

بیمه های مسئولیت
با توجه به گستردگی محدودۀ تحت پوشش بیمۀ مسئولیت مدنی می توان گفت به نوعی کلیۀ اقشار جامعه 
اعم از کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسین ناظر ـ طراح و محاسب، تولیدکنندگان، پزشکان و پیراپزشکان، کلیۀ 
اقامتی،  مدیران )مدیران مراکز آموزشی، مدیران مجموعه های ورزشی، مدیران هتل های مسافرتی و مراکز 
مدیران مهدهای کودک، مدیران شهربازی و…(، متصدیان حمل و نقل، شرکت های نصب کنندۀ آسانسور 

و… به این بیمه نیاز دارند. 
این افراد می توانند با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه درصورت وقوع حوادثی که منشأ آن اعمال غیرعمدی 
همچون بی احتیاطی، غفلت یا اشتباه شخص به طور مستقیم یا به دلیل نظارت بر امور واگذار شده به افراد 
دیگر باشد، از طریق خرید این بیمه نامه، مسئولیت خود را به بیمه گر منتقل کنند تا خسارت وارده به افراد 

زیان دیده توسط بیمه گر پرداخت شود. 
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مشکالت حقوقی کسب و کارهای نوپا 

اگر شما نیز قصد راه اندازی یک کسب و کار جدید را دارید، حتماً 
مقررات  و  قوانین  بررسی  با  آن،  راه اندازی  به  اقدام  از  پیش  باید 
مطمئن  خبره،  حقوقدان  یا  خوب  وکیل  چند  با  مشورت  و  کشور 
شوید که آیا فعالیت مورد نظر شما مغایرتی با قوانین کشور دارد یا 
نه )تصویر١4(. برای اینکه موضوع کمی واضح تر شود، در ادامه چند 

دسته از فعالیت های ممنوع و غیرقانونی را بررسی می کنیم: 
خرید  مثال،  به عنوان  ممنوع شده اند:  قانون  یا  در شرع  که  کاالهایی  روی  بر  معامله  هرگونه  الف( 
)برای مصرف بدون مجوز(، ویدئوهای  الکلی، مواد مخدر  )برای خوردن(، مشروبات  و فروش گوشت خوک 

مستهجن و مبتذل، ویروس های اینترنتی، ابزار هک، فیلترشکن، سالح و ... ممنوع است.
ب( هرگونه معامله با اهداف نامشروع و غیرقانونی: به عنوان مثال، اعمالی مثل قماربازی و شرط بندی، 
کارچاق کنی، شرخری، راه اندازی سیستمی  برای دور زدن اداره مالیات، رشوه دادن و رشوه گرفتن غیرقانونی 

تلقی می شود.
ج( هرگونه فعالیتی که جرم تلقی می شود.

 عدم دریافت مجوز: در غالب موارد، فعالیت موردنظر کارآفرین 
از نظر قوانین کشور و شرع مجاز است اما انجام آن نیاز به دریافت 
اگر  که  است  واضح  دارد.  خاصی  نهادهای  و  سازمان ها  از  مجوز 
شخصی بدون دریافت مجوز اقدام به راه اندازی کسب و کاری کند، 
او  انتظار  در  فعالیت  توقف  دستور  یا  و  کردن  محدود  جز  پایانی 
نیست. به طور کل کسب و کارهای ُمجاز و نوپا باید به دنبال سه نوع 

مجوز باشند:
نوع کار، مستلزم داشتن  به هر  اشتغال  نوع محل کسب و  تأسیس هر  الف(پروانۀ کسب )مجوزصنفی(: 
پروانۀ مربوط به آن است. پروانۀ کسب، اجازه ای است که طبق مقررات قانون نظام صنفی، به منظور شروع و 

تصویر 14

تصویر 15

انگیزه های متفاوتی که از انجام مشارکت داشته اند، در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و با مشکالت متعددی در 
روابط کاری خود مواجه می شوند.

چالش های حقوقی به این نقطه ختم نمی شود؛ فعالّیت در حوزۀ تجارت الکترونیک و راه اندازی یک کسب و کار 
اینترنتی دارای الزاماتی قانونی است که بی توجهی به آنها، ممکن است منجر به مسدود شدن سامانه یا مواجه 
شدن با احکام قضایی و منع فعالّیت کسب و کار شود. برخی از انواع تجارت، چه در بستر الکترونیک و چه در 
بستر سنتی، توسط قوانین کشورها ممنوع شده یا دارای حساسیت هایی است که اگر به آنها توجه کافی نشود، 
ممکن است تمام زحمات و سرمایۀ تیم کارآفرین به هدر برود. عالوه بر آن، حتی احتمال اینکه کارآفرینان به 

جرائمی  متهم شوند یا حکم مجازاتی هم برای آنها صادر شود، وجود خواهد داشت. 
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تصویر 16

تصویر 17

ادامۀ کسب و کار یا حرفه، به فرد مربوط برای محل مشخص یا وسیلۀ کسب مشخص، داده می شود )تصویر 
.)١5

ب( نماد اعتماد الکترونیک: کسب و کارهای ُمجازی که دارای فعالیت 
تجاری هستند، عالوه بر دریافت پروانۀ کسب یا همان مجّوز صنفی، 

نیازمند مجوز دیگری نیز تحت عنوان »اینماد« هستند )تصویر ١6(.
بنابر تعریف ارائه شده، »اینماد« نشانه ای نمادین است که منحصراً 
توسط مرکز توسعۀ تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهای 
با  فعالیت دارند،  اجازۀ  و موبایل(، که  اینترنتی  َمجازی )کسب و کار 
هدف ساماندهی، احراز هویت و صالحیت آنها اعطا می گردد. این نماد 

پس از بررسی درگاه  )وب سایت( و احراز هویت و صالحیت مالک )حقیقی یا حقوقی( آن برای مّدت یک سال 
صادر می شود. 

ج( مجوز ساماندهی: درگاه )وبسایت( ساماندهی وابسته به مرکز 
و  فرهنگ  وزارت  دیجیتال  رسانه های  و  اطالعات  فناوری  توسعۀ 
ارشاد اسالمی است و آن را می توان مرجع احراز هویت مدیران تمام 
پایگاه های اینترنتی دانست. در حقیقت، این سامانه وظیفه دارد تا 
اطالعات مدیران تمام سایت ها و سامانه های اینترنتی را جمع آوری 
کند. مهم ترین مزیت ثبت نام در سایت ساماندهی و دریافت نماد 
اطالع  بدون  و  سریع  فیلترینگ  از  جلوگیری  می توان  را  طالیی 

دانست )تصویر ١7(.
یا  باشد  داشته  سابقه  سوِء  بنیان گذاران،  از  یکی  که  می افتد  اتفاق  گاهی  شریک:  قانونی  مشکالت   

بدهکاری هایی داشته که فعالّیت وی توسط طلب کاران توقیف شده است. 
 شفاف نبودن حقوق و تعهدات شرکا: گاهی مقدار سرمایه و سهم سود و زیان هریک از طرفین قرارداد 

و تعهدات و وظایف آنان مشخص و واضح نیست که باید همۀ موارد را از ابتدای کار مشخص نمود.
نکردن  اعالم  و  مالیاتی  قانونی  وظایف  ندادن  انجام  که  دانست  باید  مالیاتی کسب و کارها:  مشکالت   
تبادالت و تعامالت مالی شرکت نه  تنها باعث معاف شدن شرکت از پرداخت مالیات نمی شود، بلکه ممکن 
است به ادارۀ مالیات حق دریافت جریمه و مالیات علی الرأس یا مقطوع را که در بسیاری موارد سنگین تر از 

مالیات واقعی است، بدهد.
 تجاوز به حقوق فکری کارآفرینان نوپا )استارتاپ ها(1: اسرار تجاری، اختراعات، طرح های صنعتی، 
هستند  فکری  اموال  جمله  از  قبیل،  این  از  مواردی  و  نرم افزارها  هنری،  و  ادبی  آثار  تجاری،  عالمت های 
کسب وکارها  برخی  گاهی  می دهند.  تشکیل  را  بزرگ  شرکت های  و  کارگاه ها  دارایی  مهم ترین  امروزه  که 
سرمایه های هنگفتی را برای تجاری سازی یک ایدۀ خالقانه )که ممکن است به عنوان اختراع یا طرح صنعتی 
ثبت شده یا نشده باشد( هزینه می کنند و درست در مقطعی که کسب و کار رونق گرفته و در مرحلۀ رشد 

Startups ـ ١
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جدی است، شخصی دیگر مشابه همان کاال یا محصول را تهیه و تولید نموده و به یک باره کل کسب و کار را 
با مشکل مواجه می کند.

در  استارتاپ ها:  اجتماعی  تامین  و  بیمه  مشکالت   
حقوق  مسائل  به  توجه  بدون  استارتاپ ها  موارد،  از  بسیاری 
قانونی  حق السعی  گرفتن  نظر  در  و  اجتماعی  تأمین  و  کار 
به  غیره  و  سنوات  مرخصی،  پاداش ها،  امتیازات،  کارمندان، 
اینکه  به تصور  یا  و  می پردازند  انسانی  نیروی  بی رویۀ  جذب 
می توانند با توافق کارگران، از پرداخت برخی حقوق آنها طفره 
بروند، از زیر برخی تعهدات شانه خالی می کنند. همین مسئله 
عالوه بر کاهش انگیزۀ کارکنان، می تواند در ادامه مانع فعالیت 
آن کارگاه یا شرکت شود. ممکن است برخی کارگران علیه 

شرکت به طرح دعوا و شکایت بپردازند و عالوه بر دریافت خسارات و معوقات، جریمه هایی سنگین نیز بر دوش 
مسئوالن آن شرکت بیفتد )تصویر ١8(.

قراردادهای مورد نیاز کسب و کارهای نوپا

الف( راه اندازی کسب و کار
این تفاهم نامه زمانی کاربرد پیدا  تفاهم نامۀ بنیان گذاران: 
می کند که دو یا چند نفر مؤسس یک کسب و کار هستند و 
می خواهند طی یک قرارداد بسیاری از امور را از ابتدا شفاف 
کنند. در واقع نوعی از قرارداد همکاری و مشارکت محسوب 
مهم ترین  می شود.  بسته  شرکت  ثبت  از  پیش  که  می شود 
مفاد آن تعیین نقش ها و مسئولیت ها، تقسیم سهام و مالکیت 

معنوی است.
قرارداد پیمانکاری: زمانی که قرار است صفر تا صد انجام یک 
عمل یا ارائۀ یک خدمت را به شخص دیگری بسپاریم، از قرارداد 
پیمانکاری استفاده می کنیم. شخص پیمانکار موظف است با 
موعد  در  و  انجام دهد  کامل  را  قرارداد  مفاد  هزینه های خود 

زمانی مشخص به کارفرما تحویل دهد )تصویر١9(.  
ب( پیشبرد کسب و کار 

که  است  قراردادی  اجاره،  قرارداد  کار:  دفتر  اجارۀ  قرارداد 
مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را 

ُمؤِجر و اجاره کننده را ُمستأجر گویند )تصویر ٢٠(.

تصویر 18

تصویر 19

تصویر 20

تفاوت قرارداد کار 
با قرارداد پیمانکاری
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قرارداد واگذاری حق اختراع: به طورکلی برای اختراع دو حق به رسمیت شناخته شده است: حق مادی 
قرارداد که قابل انتقال است و حق معنوی که قابل انتقال نیست.

ج( استخدام و منابع انسانی
قرارداد کار با مدت موقت: قرارداد کار برای انتظام بخشیدن 
ایجاد  مشخصی  تعهدات  انجام  و  کارفرما  و  کارگر  روابط  به 
می شود. قرارداد کار شامل مدت موقت، غیرموقت و کار معّین 

است.
قرارداد مشاوره: این قرارداد برای بهره گیری از راهنمایی های 
مشاور در طول مدت قرارداد است. شخص مشاور هم تحت 

شمول قانون کار قرار خواهد گرفت.
قرارداد کار بازاریابی: این قرارداد به منظور جذب افرادی است 

که به صورت پاره وقت برای افزایش سوددهی شرکت، به معرفی کاالها و خدمات شرکت می پردازند.
کارکنان،  در  انگیزه  افزایش  هدف  با  آن  طی  که  است  قراردادی  کارکنان:  به  سهام  واگذاری  قرارداد 

سهامی به آنها تعلق می گیرد )تصویر ٢١(.
د( مدیریت مالی کسب و کار

حوزه های  در  شرکت  نرم افزار:  فروش  و  خرید  قرارداد 
این  در  باشد؛  داشته  نیاز  نرم افزار  به  است  ممکن  مختلف 
صورت برای پوشش منابع طرفین می توان از قراردادی جامع 

و کامل استفاده کرد )تصویر  ٢٢(.
قرارداد اجاره نرم افزار: گاهی شرکت به علت مشکالت مالی 
ممکن است توان خرید نرم افزار را نداشته باشد. در این صورت 

می تواند از قرارداد اجارۀ نرم افزار بهره ببرد.
هـ( محافظت از کسب و کار 

مسیر  در  کارمندان:  با  اطالعات  افشای  عدم  قرارداد 
مصون  که  می آید  به وجود  محرمانه ای  اطالعات  کسب و کار، 
لذا  است؛  افراد  همۀ  وظیفۀ  شدن،  فاش  از  آنها  داشتن  نگه 
کرد  منعقد  را  قرارداد  این  کارمندان  با  می توان  کار  ابتدای 

)تصویر ٢٣(.
قرارداد محرمانگی: این قرارداد دو جنبه دارد؛ یا به صورت 
یک جانبه منعقد می شود و یا به صورت دو جانبه. در این صورت 
یکی از طرفین یا هر دوی آنها متعهد می شوند که اطالعات 

یکدیگر را فاش نکنند.

تصویر 21

تصویر 22

تصویر 23
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نمونۀ قرارداد های مورد نیاز در راه اندازی کسب و کار های نوپا )تصویرهای 2٤ و 2٥(

تصویر 24

تصویر 25

چند نمونه از قراردادهای کسب و کارهای هنری را که افراد خانواده یا آشنایان شما دارند، کپی بگیرید و 
در کالس ارائه دهید.

فعالیت 4

یک  راه اندازی  برای  که  قراردادهایی  همچنین  و  کسب و کار  طرح  یک  نوشتن  اساسی  گام های  با  اینجا  تا 
کسب و کار الزم است، آشنا شدید. در ادامه، نحوۀ تهیۀ یک نمونه از طرح کسب و کار )بوم کسب و کار( را یاد 

خواهید گرفت تا در انتها بتوانید برای خودتان یک بوم کسب و کار بنویسید و حتی کاری را شروع کنید.
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چیستی بوم کسب و کار

خاصی  مقبولیت  دنیا  تمام  در  که  است  سریع  درعین حال  و  کاربردی  و  ساده  فرایند  یک  کسب و کار  بوم 
تکمیل یک  و  نوشتن  برای  زیادی  و روش های  الگو ها  اینترنت  دنیای  و  میان کتاب ها  است. در  پیدا کرده 
کسب و کار وجود دارد، اما بی شک بوم کسب و کار یکی از مهم ترین و ارزشمندترین و درعین حال رایج ترین 
راه های شناخته شده در کل دنیا برای یک مدل کسب و کار است. بوم کسب و کار دارای بخش های کلیدی و 
مهمی  است که باید بتوانید ابتدا آنها را درک کنید و اطالعات الزم در مورد هریک از آنها را بدانید و پس از 

شناخت کامل بتوانید یک بوم کامل را بنویسید و ارائه دهید )تصویر٢6(.

نمودار 5

نگارش طرح کسب و کار به صورت بوم 

یک »ایدۀ کسب و کار« جدید لزوماً به معنای خلق یک باره و ناگهانی مدل کسب و کار خالقانه ای که تا به حال 
وجود نداشته، نیست. کار شما باید با تقلید از مدل های کسب و کار موجود و سعی در نوآوری در آنها برای 

ایجاد مزیت رقابتی با رقبای دیگر بازار شروع شود )نمودار5(.
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ارکان بوم کسب و کار 

بوم کسب و کار، جدولی 9 بخشی است که در ادامه به طور جداگانه به توضیح هرکدام خواهیم پرداخت:
1  بخش مشتریان1  

شخص، گروه و یا ارگانی است که قصد استفاده از هنر، محصول و یا خدمت شما را دارد. مراقب باشید تا 
این اشتباه رایج را شما نیز مرتکب نشوید که همگان مشتری 
ما هستند. مشتری های خود را با توجه به چه نوع ویژگی و 

خصوصیاتی دسته بندی می کنید؟ )تصویر ٢7(
را  خود  هدف  کاربران  و  مشتریان  باید  شما  بخش  این  در 
فهرست کنید. برای مثال اگریک شرکت حمل و نقل اینترنتی 
را در نظر بگیرید، شما باید در بخش مشتریان، مسافر و راننده 

را وارد کنید.

Customer Segments ـ ١

با نظر هنرآموز، به گروه های سه نفره تقسیم شوید و یک تیم کارآفرینی تشکیل دهید. فعالیت 5

منابع کلیدیکانال ها
ساختار هزینه جریان درآمدی

بخش های مشتری

فعالیت های کلیدیارزش های پیشنهادیارتباط با مشتری

مشارکت های
کلیدی

 تصویر27

مشتریان

تصویر 26
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2 ارزش پیشنهادی1 
محصول یا خدمات کسب و کار شما می تواند کاماًل نو و خالقانه، 
منطبق با فناوری روز و با برنامه و سرمایه گذاری مناسب خلق 
ارائه  و  طراحی  مشتری  برای  ارزشی  که  زمانی  تا  اما  شود، 
نکنید، موفق نخواهید بود. باید چیزی خلق کنید که مشتری، 
آن  به  دهد،  ترجیح  سایرین  به  را  شما  خدمات  یا  محصول 
وفادار باشد و حتی محصول یا کار شما را به دیگران پیشنهاد 

کند و این همان مفهوم ارزش پیشنهادی است. 
ارزش پیشنهادی پاسخ به این سؤال ساده است: 

ـ چرا مشتریان باید از شما این محصول را بخرند؟ ارزش پیشنهادی، ابزاری است که به شما کمک می کند تا آن 
کاال یا خدمتی را که برای مشتریان ارزش محسوب می شود، اوالً بتوانید در ذهن خود مجسم کنید. ثانیاً برای 
تصویر ذهنی خود، یک طرح عملیاتی )اجرایی( تهیه نمایید. ثالثاً طرح خود را به مرحلۀ تولید آزمایشی برسانید. 
چه عاملی باعث می شود تا محصول و یا خدمت ما پیش مشتری در کنار سایر محصوالت و خدمات کاماًل 
متفاوت به نظر برسد؟ چرا باید مشتری ما را به دیگران ترجیح دهد؟ قیمت مناسب، کیفیت بهتر، خالقیت 
در تولید و یا حتی نحوۀ برخورد مناسب، ارزشی است که شما به هر بخش از مشتریان خود ارائه می کنید؛ 
مثاًل ارزش پیشنهادی که یک شرکت حمل و نقل اینترنتی به مشتریان خود ارائه می دهد، شامل قیمت های 
پایین و در اختیار قرار دادن ماشین برای مسافران در سریع ترین زمان ممکن است و ارزش پیشنهادی برای 
رانندگانش هم این است که در هر قسمتی از شهر امکان دریافت درخواست سفر را دارند و هیچ اجباری برای 

تعداد سفر در روز و زمان کاری نیز ندارند )تصویر٢8(.

3  راه ها یا کانال های ارتباطی2
این جملۀ معروف را فراموش نکنید که محصول شما خود به خود 
پرید؟  نخواهد  مشتری  جلوی  مغازه،  یک  طبقه بندی های  از 
شما از چه روش و شیوه هایی برای رساندن محصول به دست 
بخش  این  در  می کنید؟  استفاده  خود  مخاطب  و  مشتری 
ارزش  می توانید  آن  طریق  از  که  راه هایی  و  کانال ها  با  شما 
خواهید  آشنا  برسانید،  مشتری  به دست  را  خود  پیشنهادی 

شد؛ مثاًل  شرکت حمل و نقل اینترنتی از طریق اپلیکیشن خود با مشتریان در ارتباط است )تصویر٢9(.

Value Proposition ـ ١
Communication channels ـ ٢

تیم تشکیل شده در فعالیت قبل با هم فکری و مشورت، یک ایدۀ کسب و کار هنری متناسب با شایستگی های 
قبل )با راهنمایی هنرآموز( ارائه دهند و مشتریان خود را دسته بندی کنند.

فعالیت 6

با توجه به موارد فعالیت قبل با مشورت هم گروهی های خود، ارزش پیشنهادی کسب و کار خود را بنویسید. فعالیت 7

تصویر 28

تصویر 29

ارزش 
پیشنهادی

کانال ها 
یا راه های 

دسترسی به 
مشتری
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4 ارتباط با مشتریان1  
نه چندان دور  آینده ای  در  نیست که  از دسترس  خیلی دور 
تمامی  ارتباط های مشتریان با یک کسب و کار از طریق ربات ها 
صورت بگیرد و شاید در آن زمان ارتباط انسانی با مشتری یک 
مزیت کسب و کار محسوب شود. شما چه برنامه ای برای ارتباط 

و پیگیری مشکالت مشتری برای خود درنظر گرفته اید؟
حفظ  راستای  در  است  قرار  که  را  اقداماتی  بخش،  این  در 
فهرست  دهید،  انجام  او  با  ارتباط  تقویت  و  مشتری  رضایت 
از  پس  خدمات  یا  مشتری  پشتیبانی  مثال،  برای  می کنید؛ 
فروشی که شما به مشتریان خود ارائه می دهید )تصویر ٣٠(. 

5 جریان درآمد2
تمام تالش ما در طول فرایند کسب و کار، جدا از حل مشکلی 
گذران  و  درآمد  کسب  مشتریان،  و  مخاطبان  مشکالت  از 
زندگی است. برنامه شما برای جریان درآمدزایی چیست؟ آیا 
اشتراک  باید  اینکه  یا  و  می کند  خرید  یک بار  شما  مشتری 

ماهیانه و یا سالیانه داشته باشد؟ )تصویر ٣١(
در این بخش شما مشخص می کنید که از چه طریقی و به 
چه میزان قرار است درآمد داشته باشید. یک شرکت می تواند 
چندین روش درآمدزایی داشته باشد که شما باید تمام آنها 
بخش  این  در  ارقام  و  اعداد  به همراه  و  کامل  جزئیاتی  با  را 
از  یکی  اینترنتی  مورد شرکت حمل و نقل  در  مثاًل  بنویسید؛ 

روش های درآمدی همان ١٣ درصد کمیسیون برای هر سفر است که از راننده دریافت می کند. توجه داشته 
باشید که یک کسب و کار می تواند چندین روش درآمدزایی داشته باشد که شما باید تمامی  آنها را در این 

بخش فهرست کنید. 

Customer Relationships ـ ١
Revenue Streams ـ ٢

با توجه به موارد فعالیت های قبل با مشورت هم گروهی های خود، کانال ها و راه های ارتباط با مشتری را 
در مورد کسب و کارتان بنویسید.

فعالیت 8

در ادامه و تکمیل فعالیت قبل، اقداماتی را  که در راستای رضایت مشتری انجام می دهید، برای کسب و کار 
خود  بنویسید.

فعالیت 9

تصویر 30

تصویر 31

چارچوب 
تعامل با 
مشتری

جریان 
درآمد
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6  شرکای کلیدی1
آیا قصد دارید بار تمامی  مسئولیت های شرکت را خود به عهده 
بگیرید و یا اینکه با هوشیاری و زیرکی تمام، شرکای مطمئنی 
پیدا خواهید کرد تا با کمک هم و تولید ارزش هایی بهتر، ثابت 

کنید که دو ضرب در دو می شود پنج؟ )تصویر ٣٢(
شما  کسب و کار  رشد  به  که  را  روابطی  باید  بخش  این  در 
کمک خواهد کرد، وارد کنید. این بخش می تواند شامل دیگر 

شرکت ها، ارگان های دولتی، نهادها و … باشد. این بخش را با هم گروهی یا بنیان گذار اشتباه نگیرید. برای 
مثال، در یک شرکت حمل و نقل اینترنتی، رانندگان و برنامه نویسان در ساماندهی و پشتیبانی اپلیکیشن و 

باشند. این کسب و کار  اصلی ترین شرکای  از  دیگر می توانند  موارد 

7 فعالیت های کلیدی2 
فعالیت هایی هستند که الزم است شما آنها را برای پیشبرد یک 
پروژه و طی کردن مسیر انجام دهید؛ مثل تبلیغات، بازاریابی، 

توسعه محصول و … )تصویر ٣٣(
مهم ترین فعالیت هایی که شما برای توسعه و تداوم کسب و کارتان 
نیاز دارید کدام اند؟ کلیدی ترین فعالیت های شما برای تولید 

ارزش پیشنهادی چه هستند؟

Key Partners ـ ١
Key Activities ـ ٢

با توجه به مطالب گفته شده، روش های کسب درآمد برای کسب و کارتان را بنویسید. فعالیت 10

با مشورت هم گروهی های خود، شرکای کلیدی کسب و کارتان را بنویسید. فعالیت 11

با مشورت یکدیگر، فعالیت های کلیدی کسب و کار خود را بنویسید. فعالیت 12

تصویر 32

تصویر 33

شرکای 
کلیدی

فعالیت های 
کلیدی
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8 منابع کلیدی1
همانند فعالیت های کلیدی، مهم ترین منابعی که شما نیاز دارید تا بوم کسب و کار و یا اهداف کسب و کار شما 
تحقق یابد، کدام است؟ پاسخ به این سؤال ساده است. کافی است تا هریک از منابع کسب و کارتان را حذف 
کنید و ببینید که آیا بدون آن منبع قادر به ادامۀ مسیر هستید یا خیر؟ بنابراین، منظور از منابع کلیدی، 

منابعی است که شما در طول مسیر کسب و کار به آنها نیاز دارید )تصویر ٣4(. 
این منابع مهم و کلیدی عبارت اند از:

1ـ منابع فیزیکی: شامل دارایی های فیزیکی مانند ساختمان، 
وسایل نقلیه، ماشین آالت و ... است.

شبکه سازی،  ارتباطات،  توسعۀ  شامل  انسانی:  منابع  2ـ 
همکاری، اعتماد، همدلی و مشارکت است.

3ـ منابع مالی: این دسته شامل منابع نقدی، ضمانت ها و  ... 
است.

نشان  اختراع ها،  حق  شامل  دسته  این  معنوی:  منابع  4ـ 
تجاری )برند( و ... است.

9 ساختار هزینه ها2
زمان شکل گیری  از  اما  باشد،  موضوع سخت  این  باور  شاید 
یک ایده تا شروع پیاده سازی آن، شما با هزینه های متفاوتی 
که  است  کسب و کار  صاحب  هنر   این  و  بود  خواهید  روبه رو 
هزینه های موجود را چگونه کاهش دهد و یا هزینه های متغیر 

را به ثابت و بالعکس تبدیل کند )تصویر ٣5(.
در این بخش شما باید هزینه های انجام طرح را فهرست کنید. 
این هزینه ها عمدتاً به دو دسته هزینه های ثابت )هزینه اجاره 
دفتر، حقوق کارکنان و…( و هزینه های متغیر )هزینۀ پهنای 

توسعۀ  به میزان  بسته  متغیر  هزینه های  به ذکر است که معموالً  تقسیم می شوند. الزم  و…(  تبلیغات  باند، 
کسب و کار شما متفاوت است.

Key Resources ـ ١
Cost Stracture ـ ٢

مهم ترین منابعی که شما نیاز دارید تا بوم کسب و کار و یا اهداف کسب و کارتان تحقق یابد، کدام است؟ فعالیت 13

فهرستی از هزینه های انجام طرح کسب و کار خود را تهیه کنید. فعالیت 14

تصویر 34

تصویر 35

منابع
کلیدی

ساختار 
هزینه
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در ادامه، برای افزایش مهارت هنرجویان، یک نمونه بوم کسب و کار »فروش سبزیجات گلدانی برای زندگی 
آپارتمانی« )جدول١( و یک نمونۀ بوم کسب و کار »صنایع دستی« در )جدول ٢( نمایش داده شده است.

جدول 1

موضوع کسب و کار: سبزیجات گلدانی برای زندگی آپارتمانی

مشتریان:
 ساکنین آپارتمان
 عالقه مندان به 

مصرف سبزی های 
ارگانیک 

 افراد گیاه خوار 
 سالن های غذاخوری

ارتباط با مشتریان:
 رضایت مشتری 

حضوری 
 پشتیبانی تلفنی 

 مجازی 

ارزش پیشنهادي:
 تنوع در کارها

 دسترسی آسان 
 ارسال رایگان 
 سفارشی سازی

 خدمات تبلیغاتی

فعالیت هاي اصلي:
 کاشت و فروش سبزی 

و صیفی جات
 فروش بذر و گلدان و 

خاک
 بازاریابی و تبلیغات

شرکاي کلیدي:
 مراکز فروش بذر و 

بوته
 فروشگاه های 

زنجیره ای
 برنامه نویس 
 طراح سایت 

 طراحان هنری
 بازاریاب

راه های ارتباطی:
 فروش حضوری و 

غیرحضوری
 اینستاگرام

 تلگرام

منابــع اصلــي کســب 
و کار:

 فیزیکی: فضا
 منابع انسانی: مدیر، 

طراح، فروشنده
 معنوی: مجوزها 

 مالی: وام و پس انداز

جریان درآمد:
 فروش سبزی های ارگانیک

 فروش گلدان سبزیجات
 فروش بذر
 فروش کود

 تبلیغات هدفمند 

ساختار هزینه ها:
 طراحی سایت 
 تولید محتوا 

 بازاریابی
 حقوق و دستمزد 

 مواد اولیۀ مورد نیاز
 اجارۀ محل

 قبوض
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موضوع کسب و کار: صنایع دستی مه نگار

مشتریان:
 افراد فعال و 

شرکت ها در حوزۀ 
هنری

 عالقه مندان به 
هنر صنایع دستی 

مختلف
 توریست ها

ارتباط با 
مشتریان:

 رضایت مشتری 
 پشتیبانی تلفنی 

ارزش پیشنهادي:
 تنوع در کارها

 دسترسی آسان 
 دیدار با هنرمندان 

 دریافت کاال درصورت 
ارجاع دادن

 خدمات تبلیغاتی
 ارسال رایگان

فعالیت هاي اصلي :
 طراحی و تهیۀ 
هنرهای دستی 

)طراحی، قلم کاری، 
گل دوزی و...(

 فروش هنرهای 
مختلف

شرکاي کلیدي:
 هنرمندان

 برنامه نویس 
 طراح سایت 

 طراحان هنری
 بازاریاب

 مؤسسۀ جهانگردی 
و شهرداری

راه های ارتباطی 
با مشتریان: 
 اینستاگرام
 فیس بوک 

 تلگرام
 فروش حضوری

منابع اصلی 
کسب و کار:

 منابع انسانی
 مواد اولیه

 نظرات طراحان

جریان درآمد:
 فروش هنرهای دستی مختلف

 درصد از فروش کاال
 تبلیغات هدفمند 

 ارتباط با توریست ها

ساختار هزینه ها:
 طراحی سایت 
 تولید محتوا 

 بازاریابی
 قبوض 

 حقوق و دستمزد 

ضرورت طراحی و اجرای یک بوم کسب و کار در امور هنری

بوم کسب و کار، خیلی سریع و خالصه و جامع، کسب و کارتان را به نمایش درمی آورد. همچنین می توانید 
کلّیت  که  وقتی  کنید.  معرفی  به سادگی  احتمالی تان  تجاری  شرکای  یا  سرمایه گذار  به  را  خود  کسب و کار 
کسب و کارتان به طورخالصه رو به رویتان باشد، راحت تر می توانید طرح آن را  بنویسید. در واقع می توانید قبل 

از اینکه بخواهید ریالی هزینه کنید، کل کسب و کارتان را از باال ببینید.
اکنون که با مطالب اصلی و طریقۀ نوشتن یک طرح بوم کسب و کار آشنا شده اید و ضرورت و اهّمیت آن را 
می دانید، الزم است که یک بوم کسب و کار در زمینۀ امور هنری طراحی کنید و با این طرح، خود را در مقام 
یک کارآفرین بدانید و با همین اطالعات و هنرهایی که دارید، یک کسب و کار هنری در خانه راه اندازی کنید.

با توجه به اطالعاتی که به دست آورده اید و در فعالیت های قبل نوشته اید، نمونۀ بوم صفحۀ بعد را در ابعاد 
بزرگ تکمیل کرده و به عنوان پروژۀ پایانی تحویل هنرآموز خود دهید؛ و سپس آن را در کارگاه یا کالس 

نصب کنید.

فعالیت 15

جدول 2ـ نمونۀ بوم کسب و کار صنایع دستی
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بوم کسب و کار

نام و نام خانوادگی:                                           موضوع کسب و کار:   
استان:                      شهرستان :                        نام هنرستان :                                نام هنرآموز:

شرکاي کلیدي:فعالیت هاي اصلي:ارزش پیشنهادي:ارتباط با مشتریان:مشتریان:

منابع اصلي کسب وکار:راه های ارتباطی: 

ساختار هزینه ها:جریان درآمد:

 
پرسش های پایانی

1 مفهوم کسب و کار را توضیح دهید.
2 با انواع کسب و کار آشنا شوید و آن را در اطراف خود جست و جو کنید.

3 مراحل راه اندازی یک کسب و کار نوپای هنری را نام ببرید 
4 یک نمونه کسب و کار هنری را در کالس توضیح دهید.

5 مفهوم تعهدات و قراردادهای حقوقی در حوزۀ کسب و کار را نام ببرید.
6 علت اینکه باید قوانین و حقوق کسب و کار را جدی گرفت، بیان کنید.

7 اهداف اصلی از نوشتن یک طرح کسب و کار چیست؟
8 نگارش بوم کسب و کار پایانی را به درستی انجام دهید.

9  با نوشتن یک بوم کسب و کار در حوزۀ امور هنری مدیریت خانواده به صورت عملی، مهارت نوشتن یک 
طرح کسب و کار را فراگیرید و یک کسب و کار هنری خانوادگی راه اندازی کنید.
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