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بی شک لباس یکی از قدیمی ترین ابداعات بشریت است و انسان از روزی که پای بر دنیا گذاشته به موازات تأمین نیازهای 
اولیۀ خود که عبارت از تأمین غذا بوده به فکر تهیه پوششی برای حفاظت از بدن خود در برابر عوامل جوی افتاده و در این 

رابطه به پیرامون خود نظر افکنده و از آنچه در دسترس بوده بهره گرفته است.
بطور قطع تحول لباس به خودی خود و فقط درنتیجه ذوق و حس  زیبایی دوستی و تجمل پرستی بشر حادث نشده، بلکه 

عوامل مهم دیگری وجود داشته که بشر را در راه تحول لباس و تغییر شکل آن کمک کرده است.
از عوامل مؤثر در تغییر و تحول لباس؛ آب و هوا و شرایط اقلیمی هر منطقه و همچنین کار و پیشه افراد بوده است زیرا نوع 
کار با لباس باید هماهنگی داشته باشد. جنگ ها و تحوالت ناشی از آنها از عوامل دیگری است که موجب تغییر در لباس 
شد. صنعت نیز نقش مؤثری بر عهده دارد زیرا اگر به دیدۀ تحقیق بر ادوار گذشته نظر کنیم پی می بریم که همواره طرفی که 
در جنگ فاتح گردیده سعی کرده است کلیۀ آداب وسنن و حتی هنر و مذهب خود را به ملت مغلوب، تحمیل کند و ملل 

ضعیف به ناچار و گاهی با میل و رغبت سبک های هنری و شیوه های زندگی ملل غالب را مورد تقلید قرار داده اند. 
بررسی  با  و  می دهد  تشکیل  را  آنها  زندگی  زمان  اجتماعی  تاریخ  از  گوشه ای  انسان ها؛  پوشاک  چگونگی  بدین ترتیب 
ویژگی های لباسی که مردم پوشیده اند به خوبی می توان با گوشه هایی از اوضاع سیاسی؛ اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی و 
حتی نظامی زمان زندگی انسان های ادوار پیشین آشنا شد. از آنجا که لباس و پوشش؛ در کشور و فرهنگ ما؛ بخشی از 

هویت زنان اصیل ایرانی است بنابر این سعی شده در این کتاب الگوهای لباس متناسب با فرهنگ بومی طرح شود.
کتاب حاضر شامل چهار فصل می باشد:

  فصل اول:  در این فصل چگونگی رسم الگوی پیراهن یکسره همراه با اضافات و طراحی اپل معمولی و همچنین پیراهن 
یکسره بدون آستین و طریقه سجاف یکسره حلقۀ آستین و حلقۀ گردن آموزش داده می شود. 

  فصل دوم: آموزش چند مدل آستین مانند بلوزی؛ لبه تنگ؛ چین در کاپ؛ چین در لبۀ آستین؛ آستین کیمونو و رگالن.
و  ایستاده؛ ب.ب.، شکاری، شومیزیه؛  یقه  مانند چند مدل  و هفت  برگردان روی گرد  یقۀ  انواع    فصل سوم: آموزش 

همچنین یقه های آرشال، آمریکایی، شال و انگلیسی.
  فصل چهارم: چگونگی مدل خوانی و شناخت یک مدل و طریقۀ پیاده کردن آن الگو وآموزش چند مدل مانتو؛ کت و 
دامن؛ پیراهن؛ بلوز وشلوار که در رسم الگوی هر کدام از این مدل ها به فراگیری نکاتی مانند رسم جیب فیلتابی، داخل 

برش؛ جیب کیسه ای؛ دکمه خور مخفی و تزئیني، دامن کلوش چین دار، یقۀ بلیزری و غیره ....پرداخته می شود.
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خدا را سپاس می گوییم که به ما توفیق داد تا کار تهیه و تألیف کتاب الگوی 2 را به فرجام برسانیم، امیدواریم که ره آورد 
این کتاب بهبود کیفی، رشد و اعتالی آموزش فنی و حرفه ای باشد و تالش شما هنرآموزان ارجمند و سخت کوش، افق های 

تازه و روشنی را فرا روی نسل هنرجوی ما بگشاید.
هنرآموز عزیز و گرامی: برای اجرای بهتر، توجه شما را به نکات زیر جلب می نماییم.

1- کتاب حاضر بر اساس جدول هدف محتوای دفتر برنامه ریزی درسی تهیه شده است. الزم است در موقع تدریس بر 
اساس هدف های رفتاری که در شروع هر فصل آمده  به حیطه های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی توجه نموده و همین 

نکات را در هنگام طرح سؤال برای آزمون های مرحله ای و پایانی رعایت کنید.
2- با توجه به اینکه هنرجویان، این کتاب را در ادامه کتاب الگوی »1« می خوانند و در سال قبل با اساس های دامن، شلوار، 

باالتنه و آستین آشنا شده اند، در این کتاب با چگونگی تبدیل الگوی اساس با طرح های مختلف آشنا می شوند.
3- در این کتاب نیازی به الگوی پاترون اولیه نیست. به همین دلیل در فصل اول اضافات لباس توضیح داده شده تا در فصل های 

بعدی الگوهای آستین و یقه با اضافات رسم شود.
4 رسم نشود و تمام الگوها با اندازۀ شخصی هنرجویان با سانتی متر رسم شود.

1 2 یا 
1 4- باید متذکر شد که الگوها با اشل 

5- سؤالی از مطالب ذکر شده در کادر نارنجی در آزمون های مرحله ای و پایانی طرح نگردد.
6- در پی گیری نکته و سؤاالت بخش»شما بگویید« دقت الزم به عمل آید.

7- حتی المقدور در کالس قبل از تدریس سؤالی در رابطه با درس مورد نظر مطرح شود تا هنرجویان در مورد سؤال تفکر 
نموده و آمادگی بیشتر برای درک مطلب جدید پیدا کنند.

8- نظر به اینکه یادگیری در سه بخش ذهنی، شناختی، عاطفی و روانی حرکتی اتفاق می افتد و این سه حیطه از یکدیگر 
باید به هر سه حیطه توجه داشته باشند. ولی از آن جایی که کتاب حاضر بیشتر  نیستند، هنرآموزان عزیز  جدا و منفک 
جنبۀ عملی و روانی حرکتی دارد در بخش هدف های رفتاری زیاد روی هدف های عاطفی تأکید نشده است، اما هنرآموزان 
گرامی باید در حین کار عملی با استفاده از چک لیست های الزم برای هر قسمت، بر حیطه عاطفی یادگیری هنرجویان نیز 

توجه داشته باشند.
9- رهنمودهای سازنده و راه گشای شما، هنرآموزان فرهیخته، چراغ راه ما و تعالی بخش کار ما خواهد بود.    



9

فراگیری هنر طراحی و دوخت بسیار آسان است.  بدیهی است برای به دست آوردن نتیجه ای بهتر باید از راهنمایی های صحیح 
و شیوه های درست هر حرفه کمک گرفت و آنگاه با پی گیری و کسب تجربیات شخصی بر میزان بیشتر کار افزود.

هنر ارزشمند طراحی و دوخت نه تنها می تواند در سطوح وسیع اقتصادی خودنمایی کند، بلکه همگام با اثرات گسترده 
تولیدی، می تواند جلوه گر جنبه های گوناگون هنری باشد.
هنرجوی عزیز: توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماییم.

1- در این کتاب تمام تکنیک های اساسی برش و مراحل آن به صورت مرحله ای و با شکل های ساده و واضح آموزش 
داده شده است تا فراگیران بتوانند با استفاده از آنها ساده ترین و نیز مشکل ترین الگوها را تهیه نمایند.

2- این کتاب به شما کمک می کند تا در کنار کتاب های طراحی اندام و لباس و رنگ شناسی تخصصی، بتوانید با استفاده 
از طرح های لباس، الگوی مناسب آن را رسم کنید.

3- در این کتاب مدل های مختلفی از لباس ارائه گردیده و سعی شده شما هنرجویان، چگونگی تبدیل الگوی اساس به 
انواع برش ها، چین و پیلی را فراگیرید و از آنجا که مد دائماً در حال تغییر است بنابر این مدل ها بر اساس مد روز طراحی 

نشده اند.
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هدف کلی: مدل سازی انواع الگوی دامن، شلوار، پیراهن و مانتو همراه با انواع یقه و آستین های مختلف
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           تغییرات در خط پهلوی پیراهن را روی الگو با عالمت مشخص کند. 

الگوی پیراهن را رسم کند.  

مکان اضافات پیراهن را روی الگو مشخص کند.  

اضافات را روی الگوی پیراهن پیاده کند.  

اضافات را به نسبت الگوی پیراهن، روی الگوی آستین رسم کند.  

اضافات اپل را روی الگوی پیراهن و آستین اجرا کند.  

تغییرات الزم روی الگوی پیراهن یکسرۀ بدون آستین را بیان کند.  

الگوی پیراهن یکسرۀ بدون آستین را رسم کند.  

سجاف الگوی پیراهن یکسرۀ بدون آستین را ترسیم کند.  

هدف	های	رفتاری	
در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود بتواند:
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           1-1- اساس پیراهن یکسره
  ابتدا الگوی اساس باالتنه را رسم کنید.

  قد دامن را به الگو اضافه کنید.
  اندازۀ مورد نظر را از خط کمر به الگوی باالتنه اضافه 
2 خط »8–7« و خط »36-35« 

1
کنید. روی خط باسن 

در لبۀ پیراهن، به دست آید.
  سپس »نقطۀ 37« را به »نقاط 33َ،33،38« وصل کنید. 

)خط جدید، خط پهلوی پیراهن است.(
برجسته  شکم  ایستادۀ  باال  اندام  که  افرادی  برای   
دارند، از »نقطۀ 36« »1/5-1 سانتی متر« به طرف پایین 

آورده و در » نقطۀ 39« عالمت بزنید. 
خط  تا  کنید،  رسم  »نقطۀ 35«  به  خطی  نقطه  این  از 
جلوی پیراهن به سمت باال کشیده نشود. )شکل 1-1(

توجه:
برای مشخص نمودن قد پیراهن از خط کمر تا اندازه دلخواه، اندازه گیری نمایید.

تصویر 1-1
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شکل 1-1  
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1-1-1-گود کردن خط مرکزی پشت 
  پیراهن های تنگ که خط مرکزی پشت آن  درزدار 
باشد، به دلیل گودی کمر در قسمت پشت خط کمر 
منظور  به همین  قرار می گیرد.  اصلی  از خط  پایین تر 
خطی پایین تر از خط اصلی که در الگو رسم کرده و 

در قسمت خط مرکزی پشت پنسی ایجاد کنید.
 روی خط مرکزی پشت از خط کمر »3 - 1/5 سانتی متر« 
پایین آمده »نقطه َ 5« را عالمت بزنید و نقاط »6 – 5َ« را 

به وسیله خطی با انحنای کم به هم وصل کنید.  
)خط جدید کمر( )این اندازه ها بستگی به اندام شخص 

دارد(.
داخل  سانتی متر«   1  -  1/5« اندازۀ  به   »5َ »نقطۀ  از    
از  اندازه  )این  می آید  به دست   40 نقطه  شوید.  الگو 
پنس کمر پشت کم می شود( حال مطابق شکل پنس 
را روی خط کمر جدید رسم کنید. )شکل ٢-1(                                            

تصویر ٢-1
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شکل ٢-1  
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تصویر 1-5
تصویر 1-4
تصویر 1-3

          2-1 – اضافات الگو 
به طور کلی لباس ها به صورت تنگ، نیمه تنگ و آزاد 

دسته بندی می شوند.
برای  کشی  پارچه های   از  که  چسبان  لباس های  در 
اضافه      الگو  به  تنها  نه  می شود  استفاده  آن  دوخت 
نمی شود  بلکه از قسمت های عرضی آن کم می شود.

اضافات کمتری  باالتنه  اساس  به  تنگ  لباس های  در 
داده می شود.

در  اضافاتی  متفاوت  گشادی های  با  لباس ها  در  ولی 
بعضی قسمت های الگو الزم است.

همچنین عالوه بر مدل لباس از نظر تنگی یا گشادی، 
مؤثر  لباس  اضافات  اندازه  تعیین  نیز در  پارچه  جنس 
است. هر اندازه ضخامت پارچه موردنظر بیشتر باشد، 

اضافات بیشتری باید به الگو داد.
بلوز،  پیراهن،  مانند  لباس ها  کلیه  برای  اضافات  این 

کت یا مانتو قابل اجرا است.
اضافاتی که در بعضی از قسمت های الگو داده شده، 
اندازه های کمتر برای لباس ها با گشادی کم و اندازۀ 
متوسط و گشاد برای لباس های با گشادی های متوسط 

و گشاد می باشد.
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جدول اضافات   الگو      

مانتوکتپیراهن و بلوز

تنگتنگتنگ
نیمه
تنگ

نیمه
تنگ

نیمه
تنگ

آزادآزادآزاد

گردن  و جلو گردن

پهنای گردن جلو

گودی گردن پشت

پهنای  گردن پشت

شانه

موازنه حلقه آستین جلو

موازنه حلقه آستین پشت

گودی حلقه آستین باال تنه 

گشادی حلقه آستین باال تنه 

کمر

باسن

لبۀ دامن

کاپ آستین

گودی حلقه آستین

گشادی حلقه آستین

الی

الی

 این اندازه ها با توجه به مدل لباس، جنس پارچه، نوع لباس )کت بهاره و کت با آستری( نوع اندام )چاق، الغر( متغیر خواهد بود.

مطالعه آزاد
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اضافات الگو 
  اساس پیراهن یکسره را رسم کنید.

  خط پهلوی پیراهن را چیده تا الگوی جلو و پشت 
از هم جدا شوند.

  از» نقطۀ ٢9« و»نقطۀ 1٢« در گوشه های سر شانۀ جلو و 
پشت به اندازۀ »0/75-0/٢5 سانتی متر« خارج شده و 
همین اندازه را به طرف باالی الگو رفته تا نقاط »4٢ 
و 41« در سرشانۀ جلو و نقاط »43 و 44« در سرشانۀ 

پشت به دست می آید.
  از نقاط موازنۀ جلو و پشت در حلقه آستین به اندازۀ 
»0/٢5 سانتی متر« خارج شده و نقاط »45« در جلو و 

»46« در پشت را مشخص کنید.
به  نقاط »3٢ َو3٢« در حلقه آستین جلو و پشت  از    
اندازۀ »3 - 1/5 سانتی متر« به طرف پایین الگو رفته و 
حلقۀ آستین را گود کنید تا نقاط »48 و47« به دست آید.

  از نقاط »48 و 47« به اندازۀ »1/5 - صفر سانتی متر« از 
الگو خارج شده نقاط »49 و 50« را عالمت بزنید.

اندازۀ           به  کمر  گودی  در  َو33«   33« نقاط  از    
»0/75 - 0/٢5 سانتی متر« خارج شوید و نقاط »5٢ و51 « 

را عالمت بزنید. 
 خط باسن نقاط »34 َو34« را به اندازۀ »1 - 0/5 سانتی متر« 

خارج شده و نقاط»53 و 54« را عالمت بزنید. 
 0/5 -1« اندازۀ  به  الگو  لبۀ  در  َو36«   36« نقاط  از    
سانتی متر« خارج شوید تا نقاط»56 و 55« به دست آید. 
  در باالتنۀ جلو نقاط »50 و 45 و 4٢« و در باالتنۀ پشت 

نقاط »   49  و 46  و    44«  را  با  پیستوله  به هم وصل کنید.
  سپس نقاط »56 و 54 و 51 و50« را در خط پهلوی 
باالتنۀ  خطوط  کنید.  وصل  هم  به  شکل  مطابق  جلو 
به هم وصل می شود.      باالتنه جلو  پشت مانند خطوط 

)شکل 3-1( و )شکل 1-4(

        برای گشاد کردن حلقۀ آستین باید از نقاط»45 و 46« با پیستوله )خطی منحنی( بدون در نظر گرفتن نقاط »48 و 47« به نقاط»50 و 49« وصل کرد. 
در غیر این صورت از عرض خط سینه کم شده و روی سینه کشیدگی به وجود می آید.

توجه:
 گشادی لبۀ  پیراهن بر اساس مدل های مختلف تغییر می کند.

  در خط پهلوی پیراهن با گشادی کم نقاط »36َ و 36« به اندازۀ»3 – 1 سانتی متر«  اضافه می شود. در 
پیراهن با گشادی متوسط این اندازه »7 – 4 سانتی متر« اضافه می شود. 

  در صورتی که نیاز به گشادی بیشتری در لبۀ پیراهن باشد، الگوی پیراهن را به طریق دامن ترک 
نیلوفری اوازمان دهید.
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شکل 1-4 شکل 1-3
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اضافات روی خطوط گردن 
  برای اضافات گردن موقتاً پنس سینه را به خط پهلو 

منتقل کنید. 
از خط مرکزی »نقطۀ ٢1« به اندازۀ »1 - 0/5 سانتی متر« و از 
نقاط »٢0 و 10« در گوشۀ گردن جلو و پشت به اندازۀ 
پشت   مرکزی  خط  از  و  سانتی متر«   0/٢5  –  0/75«

»0/5 – صفر سانتی متر« گشاد کنید.
)شکل 5-1( و )شکل 1-6( 

توجه:
گود کردن و گشاد کردن حلقۀ آستین به تنگی و گشادی  لباس بستگی دارد. در برخی موارد به گود 

کردن حلقه آستین اکتفا می شود و نیازی به گشاد کردن آن نیست. 
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شکل 6-1شکل 1-5
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1-2-1- اضافات آستین 
یا گشاد تر شود، الزم  تنگ تر  باالتنه    هرگاه حلقۀ 
آستین  الگوی  روی  نسبت  همان  به  تغییرات  است 
انجام شود. زیرا آستین باید موقع دوخت»2-3 سانتی 

متر« از حلقۀ باالتنه بزرگتر باشد. 

  برای اضافات آستین از نقطۀ موازنۀ پشت »نقطۀ 9«، 
به  افقی  خطی  و  رفته  باال  طرف  به  سانتی متر«   1-2«
موازات خط کف حلقه رسم کنید تا نقاط »62 – 61« 

به دست آید )شکل 1-7(. 
 »نقطۀ 63« محل تقاطع خط مرکزی با خط افقی »62 

و 61« است.
  از »نقطۀ 7« به »نقطۀ 63« و از »نقطۀ 63« به طرف 
نقاط »62 و 61« قیچی کنید. به طوری که نقاط »62 و 

61«  از الگوی آستین جدا نشود. 

  خط مرکزی آستین را به اندازۀ مقدار اضافات در 
سر شانه باالتنه  نقاط »44 و42« اضافات دهید.

  برای گشادی زیر حلقه آستین برعکس اندازه های 
الگوی باالتنه عمل کنید.

– 48« »1 سانتی متر«  از نقاط »50  باالتنه چنانچه    در 
و11«    12« نقاط  از  آستین  روی  حال  باشد،  شده  گشاد 
و64«   66« نقاط  تا  آمده  پایین  به طرف  اندازه  همین 

به دست آید.
  و هر اندازه از نقاط »32َ و32« به طرف پایین عالمت 
زده اید، روی آستین از نقاط »66 و64« به طرف بیرون 
عالمت بزنید تا نقاط »67 و 65« روی الگو به دست آید. 
  نقاط»67 و 65« را به لبۀ آستین  نقاط »15 و 14« وصل 

کنید )شکل 1-8(. 
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توجه:
به دلیل اینکه در قسمت اضافات  باالتنه، حلقۀ آستین گود و گشاد شده است باید به تبعیت از باالتنه 

آستین گشاد شود. 

شکل 1-8 شکل 1-7 

64
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         3-1 –  اضافه کردن اندازه اپل

تصویر 1-7 تصویر 1-6
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         3-1 – جهت اضافه کردن اپل: 
  الگوی اساس باالتنه با اضافات را رسم کنید.

  پنس سینه را به پهلو و پنس سرشانۀ پشت را موقتاً به 
محل مناسب،  منتقل کنید. )در اینجا به حلقه گردن( 

  در انتهای سرشانه نقاط »44 و 4٢« به اندازۀ  »3-4 
نقاط  و  آمده  پایین  آستین  حلقه  به طرف  سانتی متر« 

»61 و 60« را عالمت بزنید. 
  نقاط»61 و 60« را به نقاط 10 و ٢0 در گوشۀ گردن 

وصل کنید )شکل 9-1( و )شکل1-10(.

شکل  1-9

شکل  1-10 
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از طرف  را   »61  10« »٢0  60« و   خطوط 
را  خطوط  بین  و  چیده  گردن  گوشۀ  تا  آستین  حلقۀ 
٢   قطر اپل( اوازمان دهید و حلقۀ آستین را 

1
)به مقدار 

ترمیم کنید . 
)شکل 11–1( و )شکل 1٢–1( 

پیراهن رولت کرده و  با اضافات  الگوی آستین  از   
مانند اضافات پیراهن در قسمت آستین کاپ را برش 
و  جلو  اوازمان  )مقدار  اپل  قطر    ٢

1
اندازۀ  به  و  زده 

پشت( اوازمان دهید )شکل 13–1(. 

شکل 1-11

شکل 1-1٢ شکل  1-13



27

          4-1- پیراهن بدون آستین 
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           4-1- پیراهن بدون آستین 
  ابتدا الگو اساس پیراهن یکسره را رسم کنید.

رفته  باال  سانتی متر«   1« و٢«   3« نقاط  سینه  خط  از    
نقاط »40 و 39« را عالمت بزنید. از »نقطۀ 39« خطی به 

»نقطۀ 40« وصل کنید.
  طرفین خط پهلــو از سینه تا کمر نقاط »41 – 3٢«  
و   43-44« خطوط  تـا  بـزنید  عالمت  سانـتی متر«   1«
از  »٢   سانتی متر«  )مجموعاً  آید.  دست  به   »4٢-45

عرض کادر باالتنه تا خط کمر کم می شود.( 
  از نقاط »٢9 و 1٢« سرشانه جلو و پشت و نقاط موازنۀ 
حلقه آستین جلو و پشت »1 سانتی متر« داخل الگو شده 
نقاط »47 و 46« روی حلقه آستین جلو و نقاط »49 و 48« 

روی حلقه آستین پشت به دست می آید. 
  حال با پیستوله نقاط به دست آمده را به نقاط »43 و 4٢«    

در خط پهلو رسم کنید.

 

تصویر 1-8

توجه:
قسمت  در  لباس  بیشتر  پوشش  برای 
باالتر  سانتی متر«   1« سینه  زیر حلقه خط 
رسم می شود. در پیراهن بدون آستین از 
پهلوی  و  سانتی متر«   1« حلقه های آستین 
کم  سانتی متر«   ٢« کمر  خط  تا  پیراهن 

می شود. 

  به دلیل کم شدن عرض الگو، مجموعاً »٢ سانتی متر«
از کل پنس های اولیه کم می شود. 

مثال: مجموع اولیۀ پنس ها »13 سانتی متر« 
مجموع پنس های الگو سانتی متر 11=٢ ـ 13 

سانتی متر«       3« پشت  باالتنه  پنس های  الگو  این  در   
پنس های جلو و پشت در پهلو »4 سانتی متر« و پنس باالتنه 

جلو »4 سانتی متر« رسم می شود )شکل 14 – 1(. 
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شکل  1-14
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و  گردن  حلقة  یکسره  سجاف  رسم   –1-4-1
آستین 

  پنس سینه را به خط پهلو منتقل کنید. ابتدا یقه را  به 
نسبت مدل طراحی کنید. )در اینجا یقه گرد طراحی 

شده است.(
  از نقاط »4٢ و43« در خط پهلو به اندازه » 6-5 سانتی متر« 

پایین آمده و نقاط »57 و 55« را عالمت بزنید.
 روی خط مرکزی جلو بعد از گودی گردن »6-8 
سانتی متر« جدا کرده تا »نقطۀ 56« به دست آید. این 
نقطه را طوری به »نقطۀ 55« وصل کنید که از »نقطۀ ٢5« 

)نوک سینه( باالتر باشد )شکل 15–1(.
  در خط مرکزی پشت از حلقۀ گردن پشت با توجه 
به مدل و بازی یقه پایین آمده و »نقطۀ 58« را عالمت 
بزنید حال نقاط »57 و 58« را مانند شکل به هم وصل 

کنید )شکل 16– 1(.
و  کنید  رولت  الگو  پشت  و  جلو  از سجاف  حال    

پنس سرشانه پشت را از حلقه آستین رد کنید. 
)شکل 18 – 1( و )شکل 17 – 1( 

متر«  سانتی   0/٢5« را  رولت شده  پهلوهای سجاف   
کم کنید.

شکل  1-15
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شکل  1-17

شکل  1-18

شکل  1-16
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پرسش های پایان فصل»تئوری«

1– از طرفین خط پهلو در پیراهن بدون آستین چند سانتی متر کسر می شود؟
الف – 1               ب – 1/5            ج – ٢                    د – 5/٢

٢– شکل زیر بیانگر کدام الگو می باشد؟
الف– اضافات اپل                        ب– پنس در کاپ آستین 

ج– رفع عیب بازوی چاق              د – اوازمان چین 

3– اضافات الگو در قسمت شانه، موازنه و حلقه آستین در پیراهن تنگ را به ترتیب بنویسید.
4– خط پهلو روی خط باسن در پیراهن یکسره چه تغییری می کند؟ 

5– چرا خط سینه در پیراهن بدون آستین»1 سانتی متر« باالتر رسم می شود؟
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پرسش های پایان فصل»عملی« 

الگوی مدل های زیر را رسم کنید.

تصویر 1-10 تصویر 1-9



 دسته بندی کلی آستین ها را نام ببرد. 

 الگوی آستین بلوزی را رسم کند.

 دو روش تنگ کردن آستین را نام ببرد. 

 الگوی آستین تنگ را به دو روش رسم کند. 

 انواع آستین های چین دار را از روی مدل لباس تشخیص دهد. 

 الگوی آستین لبه چین دار با مچ و بدون مچ را رسم کند. 

 الگوی آستین کاپ چین دار را با دو روش ترسیم نماید. 

 الگوی آستین پفی را رسم کند. 

 انواع آستین های سرخود را نام ببرد.

 الگوی آستین کیمونوی بدون پنس را توضیح دهد.

 الگوی آستین کیمونوی بدون پنس با برش حلقۀ آستین را رسم کند.

 الگوی آستین کیمونوی پنس دار را توضیح دهد. 

 الگوی آستین کیمونوی پنس دار با برش شبیه رگالن را ترسیم کند.

 الگوی آستین رگالن کم عمق و عمیق را رسم کند.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
8
9
10
11
12

			13
	14

هدف	های	رفتاری	
در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود بتواند:
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         1-2- طبقه بندی آستین ها:
  آستین یکی از اجزای مهم لباس است که به طور 
کلی به دو دسته تقسیم می شود. )١ــ آستین های جدا 

٢- آستین های سرخود(
1- آستین های جدا 

باالتنه  به  آستین  درزحلقه  محل  در  آستین ها  این    
آستین  الگوی  روی  آن  طراحی  و  می شوند  وصل 

انجام می شود که در این فصل عبارتند از: 
الف( آستین بلوزی

ب( آستین هایی که در لبۀ مچ تنگ می شوند.
ج( انواع آستین چین دار شامل:

چین در کاپ )دو روش( 
چین در لبۀ آستین 

گشادی در لبۀ آستین )کلوش(
چین در کاپ و لبۀ آستین )پفی(

2-  آستین های سرخود 
  این آستین ها همراه باالتنه طراحی می شوند و برای 
به  رسم آن، آستین در محل سرشانه و حلقه آستین  

باالتنه متصل است که در این فصل عبارتند از: 
الف( کیمونوی بدون پنس 
کیمونو با برش حلقه آستین 

ب( کیمونوی پنس دار 
کیمونوی پنس دار )شبیه رگالن( 

ج( رگالن کم عمق 
د (  رگالن عمیق و گشاد 

تصویر ١-٢
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1-1-2 – آستین با قدهای متفاوت:
 آستین ها را می توان از نظر طولی به اندازه های مختلفی 

تقسیم کرد.
1– آستین کوتاه 

٢– آستین تا آرنج 
3– آستین سه ربع 

4– آستین بلند 
آستین کوتاه 

آرنج  خط  تا  حلقه  کف  خط  بین  آستین  این  قد    
یا  و  بلند تر  می تواند  آستین  این  الگوی  قد  است. 

کوتاه تر رسم شود.
  برای کنترل لبۀ آستین الزم است دور بازو به اضافۀ 

« باشد. )شکل 1-٢( »٢ سانتی متر
آستین تا آرنج 

آرنج  خط  روی  آستین  لبۀ  خط  که  صورتی  در    
کردن  خم  دست،  حرکت  موقع  باشد  شده  تنگ تر 
آستین  قد  است  الزم  بنابراین  است،  مشکل  آرنج 
کرد.           رسم  آرنج  خط  از  کوتاه تر  یا  بلند تر  کمی  را 

)شکل ٢-٢(

        این اندازه به گشادی لبۀ آستین بستگی دارد.

تصویر ٢-٢

شکل ٢-٢ شکل 1-٢
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آستین سه ربع 
  قد این آستین بین خط آرنج تا خط مچ است. این 

اندازه را می توان بلند تر یا کوتاه تر رسم کرد.  
)شکل 3-٢(

آستین بلند 
  قد این آستین تا مچ دست  است. با توجه به انحنای 
داخل  به  سانتی متر«  »یک  را  آرنج  خط  دست،  زیر 

الگو رفته و با خطی منحنی رسم کنید )شکل 4  -  ٢(.
با  لبۀ آستین مذکور را می توان تنگ یا گشاد همراه 

مچ یا بدون آن رسم کرد.  

شکل 3-٢ شکل 4-٢
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          2-2– آستین بلوزی 
  الگوی اساس آستین را همراه با اضافات رسم کنید. 

، سپس    ابتدا از قد مچ »1/5 -1   سانتی متر« کم کرده
اندازۀ به دست آمده  را از قد آستین کم کنید.

مثال: 
قد مچ 5 سانتی متر 

اندازه ای که از قد آستین کم می شود 
سانتی متر 4 = 1 ـ 5 

اندازه                به  آستین  قد  است  بهتر  بنابراین  می شود.  باال کشیده  به طرف  آستین کمی  می شوند،  مچ جمع  با  آنها  لبۀ  آستین هایی که گشادی       
»1/5 – 1  سانتی متر« بلند تر شود.

شکل 5-٢ تصویر 3-٢

  اندازۀ به دست آمده را از نقاط »13،14، 15« به باال 
رفته و نقاط »٢3،19، ٢0« را مشخص کنید. 

  از نقاط » ٢0،19« به اندازۀ »3-٢ سانتی متر« داخل 
الگو شده تا نقاط »٢٢ و ٢1« به دست آید.

  سپس نقاط »٢٢، ٢3، ٢1« را مانند لبۀ آستین به هم 
وصل کنید. 

  از نقاط »٢٢ و ٢1«  با خط کش منحنی به نقاط »67 و 65« 
رسم کنید. )شکل 5-٢ (
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نقاط  فاصلــــه   ٢
1

مچ     سجاف  شکاف  رسم  برای    
و  آورید  دست  به  را  الگــو  پشت  قسمت  در   ٢1-٢3
« خطی به  از »نقطۀ ٢6« به اندازۀ »10 – 8 سانتی متر
تـا خـط  کنید.  آستین رسم  مـرکـزی  مـوازات خـط 

»٢7  ٢6« به دست آید. )شکل 6 – ٢( 

الگوی مچ 
مستطیلی رسم کنید که اندازۀ عرض آن، دور مچ فرد 
به اضافۀ »5  –3 سانتی متر« )به منظور آزادی( به اضافه ٢ 
برابر دکمه خور، و طول آن به اندازۀ ٢ برابر بلندی 

مچ باشد. )شکل 7 –  ٢(

        شکاف سجاف مچ می تواند نسبت به مدل کوتاه بلند تر شود.

شکل 6-٢

شکل 7-٢
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          3-2 – تنگ کردن لبة آستین 
روش اول : 

  ابتدا الگوی اساس آستین را با اضافات رسم کنید. 
14« رسم کنید.    خطی مستقیم از نقطۀ »15

  از نقاط»14 و 15« به اندازۀ دلخواه، )با توجه به مدل( 
و 19«   ٢0« نقاط  تا  شده  الگو  داخل  سانتی متر«   3-4«
به  دست آید، سپس آنها را به نقاط » 67 و 65« وصل 

کنید. )شکل 8 – ٢(

         آستین هایی که لبۀ آنها بدون مچ هستند، خط لبۀ آستین صاف رسم می شود.

تصویر 4-٢

شکل 8-٢
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  برای رسم انحنای خط زیر دست، روی خط آرنج 
تا  از نقاط »٢1و ٢٢« یک سانتی متر داخل الگو شده 

نقاط »٢3 و ٢4« به دست آیند. 
  با خط کش منحنی»نقطۀ ٢3« را به نقاط »  65 و19« و 

»نقطۀ ٢4« را به نقاط »67 و٢0« وصل کنید.
)شکل 9-٢(

  خطوط اصالح شده را قیچی کنید. )شکل10-٢(

توجه:
لبۀ آستین باید در انتها  به اندازۀ دور مچ 
متر«  سانتی   10 تا   7  « اضافۀ  به  شخص 

باشد. 

شکل 9-٢شکل 10-٢
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1-3-2- تنگ کردن لبة آستین: )شمشیری(
روش دوم 

  الگوی اساس آستین را همراه با اضافات رسم کنید. 
این الگو مانند روش اول می باشد، با این تفاوت که از 
نقاط»14 و 15« به اندازه »3-٢ سانتی متر« داخل الگو 
شده تا نقاط »19 و ٢0« به دست آید و انحنای خط  زیر 

دست آستین  را مانند روش اول رسم کنید. 
)شکل 11 – ٢( 

شکل 11-٢

تصویر 5-٢



43

مرکزی   خط  به   »13 »نقطۀ  طرفین  از  مچ  لبۀ  در   
نقاط  تا  زده،  عالمت  سانتی متر«   1/5-٢« آستین 

٢5 و ٢5«  به دست آید.  َ«
  این نقاط را به خط آرنج »نقطۀ 16« وصل کنید. 
  نقاط »16  ٢3« را مطابق شکل قیچی کنید. 

)شکل 1٢– ٢( 
تا خط  ببندید  را   »٢5 و   ٢5َ« نقاط  مچ،  لبۀ  پنس    

شما بگویید: 
به نظر شما خم کردن آرنج در کدام یک از دو روش تنگ کردن آستین راحت تر است ؟ 

شکل 13-٢ شکل 1٢-٢

»16-٢3« باز شود و یک پنس در آرنج ایجاد شود. 
  طول این پنس باید به اندازۀ نصف طول اولیه آن 
کوتاه شود تا پنس جدیدی با نقاط »٢6، ٢3َ، ٢3« به 

دست آید. 
)9 – ٢( اصالح کنید.    خط لبۀ مچ را مطابق شکل  

)شکل 13-٢( 
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       تعداد خطوط اوازمان بستگی به اندازه چین خوردگی آستین دارد، هرچقدر گشادی آستین بیشتر باشد تعداد خطوط اوازمان بیشتر می شود. 

         4-2- طریقــة تقسیــم بندی جهت 
گشادی آستین 

گشادی در آستین به سه شکل می باشد. 
1– گشادی در لبۀ آستین 

٢ - گشادی در کاپ آستین 
3– گشادی در کاپ و لبۀ آستین 

  برای ایجاد گشادی در آستین نیاز به رسم خطوط 
برای اوازمان می باشد که به این شکل عمل می شود.

  روی خط کف حلقه با توجه به تعداد اوازمان از 
طرفین خط مرکزی آستین به اندازۀ »3-٢ سانتی متر« جدا 

کنید. 
لبۀ  و  کاپ  طرف  به  را  آمده  دست  به  نقاط  سپس   

آستین گونیا کنید. )شکل 14-٢( 
دقت کنید خطوط اوازمان تا قبل از نقاط موازنه رسم 

شود. 
  در صورتی که لبۀ آستین گشادی داشته باشد خطوط 
در  دهید.  اوازمان  و  چیده  کاپ  طرف  به  پایین  از  را 

آستین های کاپ چین دار برعکس عمل می شود. 
در  تواماً  اوازمان ها  سراسری  گشادی  با  آستین  برای 

کاپ و لبۀ آستین داده می شود. 
  اوازمان ها نسبت به گشادی آستین بین »4-1 سانتی متر«  

می باشد. )شکل 14-٢(

شکل 14-٢
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1-4-2 – گشادی در لبة آستین:
 همراه با مچ

  الگوی اساس آستین همراه با اضافات را رسم کنید. 
کم  قد آستین از  را  قد مچ  بلوزی،  الگوی  مانند    

کنید. )شکل 15-٢(

       اگر بخواهید لبۀ آستین را باروش های دیگری غیر از مچ، مانند: لیفه، کش دوزی، مغزی دوزی و ... جمع کنید، از قد آستین نه تنها کم 
نمی شود بلکه »٢-1/5 سانتی متر« به لبۀ آن اضافه می شود. 

توجه: 
بین  آستین ها  این  در  مچ  بلندی  معموالً 

»6 – 3 سانتی متر« است. 

شکل 15-٢تصویر 6-٢

پهناى مچ كم شده  
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  خطوط مشخص شده و خط مرکزی آستین را به 
طرف کاپ آستین قیچی کنید.

به شکل عمود  مستقیم  دادن، خطی  اوازمان  برای    
به اندازۀ قد آستین روی کاغذ الگو رسم کنید. )خط 

مرکزی آستین(

         اندازه و تعداد اوازمان ها بستگی به ضخامت پارچه و مدل دلخواه می تواند بیشتر و یا کمتر باشد.

شکل 16-٢

و  زده  این خط»٢-1 سانتی متر« عالمت  از طرفین    
قطعات »4 و3« را به گونه ای بچسبانید تا نقاط »19 و 19َ« 

روی این عالمت ها قرار گیرد.
سپس بقیۀ خطوط را چیده و مانند شکل اوازمان دهید. 

)شکل 16-٢(
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پف دار  حالت  آستین  لبۀ  در  چین ها  اینکه  برای    
در  کشیدگی  دست  کردن  خم  هنگام  و  باشد  داشته 
زیر دست ایجاد نشود، فاصلۀ نقاط »35–٢0« را نصف 

کرده تا »نقطۀ 40« به دست آید. 
   سپس از »نقطۀ 40« به اندازۀ »٢ – 1/5 سانتی متر« پایین 

آمده  تا »نقطۀ 4٢« به دست آید.

شکل 17-٢

پایین  سانتی متر«   0/75-1« اندازۀ  به   »35 »نقطۀ  از    
با   )٢-17 )شکل  مانند  را  آستین  لبۀ  خط  و  آمده 

خط کش منحنی اصالح کنید. )شکل 17-٢(
  برای رسم شکاف و الگوی مچ مانند الگوی بلوزی 

عمل کنید.
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2-4-2 – آستین کلوش 

تصویر 7-٢ تصویر 8-٢ تصویر 6-٢

گشادی در لبة آستین )کلوش(
  در این روش لبۀ آستین از گشادی بیشتری برخوردار 

بوده و به صورت آزاد روی دست قرار می گیرد. 
اوازمان  خطوط  با  همراه  را  آستین  اساس  الگوی    

رسم کنید.
  به علت گشادی بیشتر در این آستین نیاز به خطوط 

اوازمان بیشتری می باشد. 

اوازمان، روی آستین  به طرفین خطوط رسم شدۀ    
)شکل  کنید  رسم  قبلی  مانند خطوط  دو خط جدید 
مانند  و  چیده  را  آمده  دست  به  خطوط  و   .)٢-18

)شکل19-٢( اوازمان دهید )شکل 19-٢(. 
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شکل 18-٢

شکل 19-٢

شکل ٢0-٢
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3-4-2 - چین در کاپ آستین )روش اول( 
با گشادی در بازو

نقاط  بین  آستین  کاپ  خط  در  چین  مدل،  این  در 
موازنۀ جلو و پشت است و در قسمت آرنج و بازو نیز 

گشادی ایجاد می شود. 
  الگوی آستین با لبۀ تنگ )روش اول( را رسم کنید. 

و  خطوط اوازمان را روی آن رسم کنید.   
)شکل ٢1-٢(

        برای آستین هایی که در قسمت کاپ اوازمان می خورند نقاط موازنۀ جلو و پشت شامل تقسیم بندی نمی شوند، ولی در آستین هایی که لبۀ 
آستین اوازمان می خورد این نقاط شامل تقسیم بندی می شوند.

تصویر 9-٢

شکل  ٢1-٢
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لبۀ آستین را قیچی  تا    خطوط رسم شده، از کاپ 
سانتی متر«   1/5 –  3« اندازه  به  قسمت  هر  به  و  کرده 

اوازمان دهید.
  برای اینکه حالت چین ها در کاپ آستین زیباتر بایستد 
4 مجموع اوازمان ها« 

1 حداقل »٢ سانتی متر« و حداکثر »
نمایید.  باال رفته و»نقطۀ 39« را مشخص  از»نقطۀ 38« 
پیستوله اصالح کنید )شکل  با  سپس کاپ آستین را 

 .)٢٢-٢

شکل ٢٢-٢
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توجه : 
از  آستین  کاپ  در  چین خوردگی  محل 
»نقطۀ 5  9 « است باید توجه داشت که 
در فاصله نقاط موازنۀ جلو و پشت آستین 
تا زیر دست هیچ گاه چین خوردگی ایجاد  

نمی شود  )شکل ٢3-٢(.

شکل ٢3-٢
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  ابتدا اساس آستین را با بلندی دلخواه رسم کنید.    
)این اساس آستین را می توان در اندازه بلند هم رسم 

کرد، اگر چه قد کوتاه آن زیبا تر است.(
  برای کوتاه کردن قد آستین از »نقطۀ 7« به اندازۀ قد 
دلخواه روی خط مرکزی پایین آمده و قد آستین را 

عالمت بزنید.
تا  باال رفته   نقطۀ موازنه پشت »٢-1 سانتی متر«  از    

»نقطۀ ٢3« مشخص شود. 
موازات خط کف حلقه،  به  افقی  از»نقطۀ ٢3« خطی 
رسم نموده به طوری که خط حلقه آستین جلو را قطع 

کند و »نقطه های ٢4 و٢5« به دست آید.
٢3« را با متر به حالت ایستاده    خط منحنی »٢4
تقسیم  مساوی  قسمت  پنج  به  را  آن  و  گرفته  اندازه 

کنید، تا نقاط»٢9 و٢8 و٢7 و٢6« مشخص شود. 
نقطۀ ٢5«   « و  به خط مرکزی آستین  را  نقاط  این    

رسم کرده و قطعات را شماره گذاری کنید.  
)شکل ٢4-٢(

آستین  کاپ  در  فقط  چین ها  آستین،  مدل  این  در 
آستین، گشاد  لبۀ  و  بازو  قسمت  و  ایجاد می گردد 

نمی شود. 

4-4-2 – چین در کاپ آستین:
روش دوم 

شکل ٢4-٢

تصویر 10-٢
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جدید  خط  نام  به  عمود  خطی  الگو،  کاغذ  روی    
مرکزی آستین  رسم کنید.

  خط »٢4  ٢3« را چیده و  قطعۀ پایین آستین را به 
گونه ای بچسبانید تا خط مرکزی آستین بر خط عمود 

)خط جدید مرکزی آستین( منطبق شود. 
  سپس قطعات »1و5« را مانند شکل بچسبانید.

  قطعه »3« را در امتداد خط مرکزی آستین طوری 
قرار داده تا انتهای تکه  »3« به مقدار »7 -  5 « سانتی متر 

تا نقطه ٢5 فاصله داشته باشد. 

شکل ٢5-٢شکل ٢6-٢

  در پایان، قطعات »٢ و4 « را بین قطعات قبلی به طور 
مساوی جای دهید و کاپ آستین را اصالح کنید. 

اندازۀ            به  آستین  لبۀ  در  »٢1  و٢0«  نقاط     از 
»٢-1/5 سانتی متر« داخل الگو شده و نقاط »31 و30  « را 
عالمت زده و آنها را به نقاط »67 و 65 « وصل کنید 

)شکل ٢5-٢(.
  شکل )٢6-٢( مکان چین خوردگی در کاپ آستین 

را نشان می دهد. 
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5-4-2 – چین در کاپ و لبة آستین )پفی(:
  در این روش قسمت کاپ و لبۀ آستین دارای چین 

است. 
  الگوی اساس آستین را با اضافات رسم کنید. 

  این الگو را مانند الگوی چین در کاپ )روش اول( 
تقسیم بندی کنید. بعد از شماره گذاری قطعات الگو، 
لبۀ  با خط  افقی، موازی  خطوط راهنما را به صورت 

آستین رسم کنید. )شکل ٢7 – ٢( 

تصویر 11-٢

تصویر 1٢-٢شکل ٢7-٢
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شکل ٢8-٢

رسم  هم  بر  عمود  خط  دو  دیگر،  کاغذی  روی    
رسم  عمودی  خط  کنند.  قطع  را  یکدیگر  تا  نموده 
افقی،  خط  و  بوده  آستین  مرکزی  جدید  خط  شده، 

خط راهنمای اوازمان است. 
  خطوط تقسیم بندی شده را چیده و با توجه به نوع 
منطبق  سانتی متر«   3–  5« اندازۀ  به  قطعات  بین  مدل، 

برخط راهنما اوازمان دهید. 
به  »نقطۀ 35«  از کاپ آستین روی خط مرکزی،    

مجموع   4
1 حداکثر  و  سانتی متر«   ٢« حداقل  اندازۀ 

آید.  دست  به   »37 »نقطۀ  تا  رفته  باال  اوازمان ها  کل 
از این نقطه به طرف نقاط موازنۀ جلو و پشت رفته و 

شکل کاپ را اصالح کنید. )شکل ٢8  –  ٢( 
اندازۀ  به   »36 »نقطـۀ  از  آستین  لبـــــۀ  قسمت  در    
»٢ – 1/5 سانتی متر« به طرف پایین آمده »نقطۀ 38« را 
عالمت بزنید و این نقطه را به صورت خط منحنی به 

نقاط »٢1 و ٢٢« وصل کنید. )شکل ٢8  –  ٢(
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 برای اینکه خط زیر دست در این آستین، خوش فرم 
بایستد، از نقاط »٢1و٢٢« به اندازۀ »٢ – 1/5 سانتی متر« 
کم کنید. نقاط »40 – 39« را عالمت زده و آنها را به 

نقاط »67 و 65« وصل کنید. 
)شکل ٢9-٢( 

  برای جمع کردن چین ها در لبۀ آستین به الگوی مچ  
نیاز است. 

  اگر قد  آستین تا بازو باشد، به اندازۀ دور بازوی فرد 

شکل ٢9-٢

شکل 30-٢

»٢ سانتی متر« اضافه کرده و عرض کادر را رسم کنید. 
  طول کادر دو برابر بلندی مچ است. )شکل30-٢( 

مثال : 
دور بازو »٢8 سانتی متر« 
بلندی مچ »3 سانتی متر« 

عرض کادر مچ ===== سانتی متر 30 = ٢ + ٢8
طول کادر مچ   ===== سانتی متر  6 = ٢  3
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تصویر 13-٢

          5-2 – آستین کیمونوی بدون پنس 
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کرده           نظر  مورد  آزادی  اضافه  به  را  سینه  دور   4
١  

– ٢ سانتی متر(  و از » نقطۀ 4« این اندازه را عالمت    5(
بزنید تا »نقطه 6« به دست آید. 

مثال: سانتی متر ٢7 = 3/5 + )4 :94( =  6 – 4 خط
با خط  موازی  6« خطی  »نقطۀ  از  سینه  روی 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. شکل )3١ – ٢(

         5-2 – آستیــــن کیمونوی بدون 
پنس:

  دو خط عمود بر هم مطابق شکل رسم کنید، محل 
تقاطع دو خط را »نقطه ١« بنامید. 

  باالتنه جلو را روی الگو به گونه ای قرار دهید که 
خط مرکزی جلو بر روی خط عمود منطبق شود. 

را  باسن  و  کمر  سینه،  گردن،  حلقه  خطوط  سپس 
رولت کنید تا نقاط »5 ، 4 ، ٢« به دست آید. 

شکل 3١-٢
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قد  اضافۀ  به  »سرشانه«  اندازه  به  خطی   »9 »نقطۀ  از   
آستین و مقدار قطر اپل »در صورت لزوم« رسم کنید.  

تا »نقطۀ 3« به دست آید. 
  از » نقطۀ 3« به اندازۀ »١5– ١3 سانتی متر« به پایین 
و  به دست آید.  »نقطۀ ١١«  تا  بگذارید  آمده عالمت 
خطی از» نقطۀ 9« به»نقطۀ ١١« وصل کنید. به طوری که 

9  « با »١١  9  « برابر باشد.  خط»3
٢  دور مچ به اضافه آزادی 

١
  از »نقطۀ ١١« به اندازۀ » 

آید.  دست  به   »١٢ »نقطۀ  تا  کرده  گونیا  را  دلخواه« 
»نقطۀ ١٢« را با خط کش به »نقطۀ 6« وصل کنید. 

  هر قدر شیب آستین نسبت به خط افقی بیشتر باشد حرکت دست مشکل تر است و برعکس.
اختالف باسن و سینه را از »  نقطه 8  « خارج کرده و به »نقطۀ ١3« وصل کنید.  ١     __

  ٢       
 درصورتی که الگو نیاز به کنترل باسن داشته باشد باید 

الگو  داخل  سانتی متر«  اندازۀ»3-٢  به   »7 »نقطۀ  از    
شده و »نقطۀ ١3« را عالمت بزنید و آن را به »نقطۀ 8« 

وصل کنید. 
  از »نقطۀ 6« نیمسازی به اندازۀ »7-5 سانتی متر« رسم 
کرده، سپس خطی منحنی از زیر دست تا خط پهلو به 

گونه ای رسم کنید که از »نقطه ١4« بگذرد. 
  الگوی پشت، منطبق بر الگوی جلو رسم کنید با این 
تفاوت که در قسمت حلقه گردن از »نقطۀ ١« به اندازۀ 
دست  به  »نقطه ١5«  تا  آمده،  پایین  سانتی متر«   ١/5-٢«
آید. سپس از نقاط  »١5-9« هالل پشت گردن را رسم 

کنید. )شکل 3٢ – ٢(
شکل های )34 – ٢( و )33 – ٢( الگوهای رولت شده 

جلو و پشت را نشان می دهد.

شکل 3٢-٢
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شکل 33-٢

شکل 34-٢
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برش  با  پنس  بدون  کیمونو  آستین   –2-5-1
حلقة آستین:

  الگوی کیمونوی بدون پنس را رسم کنید.
  برای طراحی برش حلقه آستین از »نقطۀ 9 « به اندازه 
لزوم(  )در  صورت  اپل  قطر  اضافه  به  سرشانه  طول 

عالمت زده تا »نقطۀ 17« به دست آید. 
عالمت  سانتی متر«   ٢  -  3« اندازۀ  به   »14 »نقطۀ  از    
زده تا »نقطۀ 18« به دست آید. از »نقطۀ 14« به اندازۀ 
»3  -٢ سانتی متر« گونیا کرده و خطی منحنی به »نقطۀ 

18« وصل کنید. 

تصویر 14-٢شکل 35-٢

  درصورت جدا شدن الگوی آستین از حلقه خط راستا را می توان موازی با خط 17  11 رسم کرد.

نقاط   »17   18« خط  حلقه    آستین  برش  روی    
موازنه  را مشخص کنید.

روی آستین خطی موازی با    برای رسم خط راستا، 
خط مرکزی جلو رسم کنید.)شکل 35 – ٢(

با  کیمونو  آستین  الگوی  اساس  در  که  درصورتی 
گشادی دارد درز زیبایی نخواهد داشت.

بهتر است گشادی زیر بغل 3  -  ٢ سانتی متر کم شود و 
از سرشانه نیز به میزان 3  -  ٢ سانتی متر خارج شویم تا  

هالل درز زیباتر شود.
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  برش حلقه را جدا کنید. )شکل 36 – ٢(
به  »نقطۀ18«  از  دست  زیر  درز  کشیدگی  رفع  برای 
»نقطۀ  رفته  باال  طرف  به  سانتی متر«   10-1٢« اندازۀ 
٢1« را عالمت بزنید. همچنین از »نقطــۀ 18« به اندازۀ 
تا  زده  عالمت  دست  زیر  طرف  به  سانتی متر«   7-8«
»نقطۀ ٢٢« به دست آید. سپس از »نقطۀ ٢1« خطی با 

انحنای کم به »نقطه ٢٢« وصل کنید.

شکل 36-٢
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شکل 37-٢

شکل 38-٢

٢1« را چیده و به اندازۀ »6 -٢ سانتی متر«  خط »٢٢
اوازمان دهید. 

مطابق  را  زیر دست  سپس هالل حلقه آستین و خط 
شکل )37-٢( اصالح کنید. 

  الگوی پشت نیز مانند الگوی جلو رسم می شود. 

19
3
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شکل 40-٢

19

24

2420

اصالح شود

شکل 39-٢
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مطابق  را  زیر دست  سپس هالل حلقه آستین و خط 
شکل )37 - ٢( اصالح کنید.

  الگوی پشت نیز مانند الگوی جلو رسم می شود.
باشــــــد،                           نداشته  درز  دست  روی  اینکه  برای    
»خطوط َ 19 11َ و  17َ 11« را به هم بچسبانید تا 

آستین یک تکه شود. )شکل 41 – ٢(

شکل 41-٢
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           6-2 –کیمونوی پنس دار

تصویر ١5-٢
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          6-2- کیمونوی پنس دار:
  اساس باالتنه و آستین لبۀ  تنگ  را  به  روش اول  رسم کنید. 
  برای رسم آستین کیمونو، باید ارتفاع  حلقه آستین 
جلو و پشت یکسان شود، همچنین عرض خط سینه و 
باسن نیز در قسمت جلو و پشت الگو با هم برابر گردد. 
  برای یکسان کردن ارتفاع حلقۀ آستین جلو و پشت 
باید ارتفاع حلقه آستین جلو از »نقطۀ ٢9« تا خط سینه 
تا   »1٢ »نقطۀ  از  پشت  آستین  حلقه  ارتفاع  همچنین  و 

اندازه گیری کرد. و  خط سینه را مطابق )شکل 4٢-٢( 
٢    اختالف اندازۀ به دست آمده را به حلقه آستین جلو                      

1

٢ آن را از حلقه آستین پشت از 
1

»نقطۀ ٢9« اضافه نموده و 

»نقطۀ 1٢« کسر کرده و » نقاط 39 و 38 « را عالمت زده و 
آنها را به نقاط  »10و ٢6« وصل کنید. 

  برای یکسان کردن عرض باالتنه جلو و پشت، باید 
اندازه گیری  خط سینه »3-٢« و خط باسن »8 و7« را 
٢ آن را روی خط عرضی سینه و باسن 

1
کرد. سپس 

عالمت زده تا نقاط »36 و 35« به دست آید. 
نقاط »36 و 35« را به هم وصل کرده تا »نقطه 37« در 

خط کمر مشخص شود. )خط پهلوی جدید(
  الگوی کیمونو، از آزادی بیشتری نسبت به اساس 
باالتنه برخوردار است. به همین دلیل از پنس های خط 

پهلو صرف نظر می شود. )شکل 4٢-٢(

٢

شکل 4٢-٢
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  از خط پهلوی جلو و پشت به اندازۀ »3 سانتی متر« 
نقاط  و  قسمت جلو  در  نقاط»41 و40«  خارج شوید. 

»43 و 4٢« در قسمت پشت را عالمت بزنید. 
به هم وصل  را  به دست آمده در جلو و پشت  نقاط 

کنید. 

شکل 44-٢شکل 43-٢
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  خط مرکزی آستین را بچینید.

شکل 45-٢
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  قطعۀ پشت آستین را به گونه ای کنار باالتنه پشت 
قرار دهید که »نقطۀ  7« مماس با »نقطۀ 39« و »نقطۀ 11« 

در قسمت زیر دست روی خط »43-4٢« قرار گیرد.
3  خط »37َ َو35« پایین 

1
  -  4

1
  

  از »نقطۀ 35َ« به اندازۀ 
آمده و »نقطۀ 44« را عالمت بزنید. از این نقطه خطی  

به»نقطۀ٢1« )لبۀ آستین( رسم کنید. 
پایین  پهلو  خط  روی  سانتی متر«   6«  ،»44 »نقطۀ  از   
آمده »نقطۀ 45« و»8  -  6 سانتی متر« به سمت زیر دست 

رفته و » نقطۀ 46« را عالمت بزنید.  
هم وصل  به  منحنی  با خطی  را  آمده  دست  به  نقاط 

کنید. )شکل 46-٢(

باالتنۀ جلو  به گونه ای کنار  را    تکۀ جلوی آستین 
قرار دهید که فاصلۀ نقاط »40، 1٢« روی خط »41–
40« برابر فاصله نقاط »4٢  و 11« روی خط »43-4٢« 
قرار  یکدیگر  مماس   »38 »نقطۀ  با   »7 »نقطۀ  و  شده، 
نقطۀ 38  از  باالتر   7َ نقطۀ  از سایزها  بعضی  )در  دهید 

قرار می گیرد(. 
 از »نقطۀ 35« به اندازه خط »44 –  35« روی خط پهلو 

عالمت زده تا »نقطۀ 47« به دست آید.

« خط سینه تا کمر استفاده کنید.  4
1        در صورتی که گشادی کمتری نیاز باشد از اندازۀ»

اضافه شود

شکل 46-٢
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خط  روی  پایین  سمت  به  سانتی متر«  نقطه  »6  این  از 
پهلو و »8  - 6 سانتی متر« به سمت خط زیر دست رفته، 
با  و نقاط »49 و48« را عالمت بزنید. این دو نقطه را 

خطی منحنی به هم وصل کنید.
  به گوشه کردن پشت »نقطه 10« و لبۀ آستین »نقطه 13« 
به اندازۀ »10 سانتی متر« اضافه کنید. نقاط »51 و 50« را 

عالمت بزنید.
کنید  وصل  هم  به  خط کش  با  را  نقطـــه  دو  این 

)٢ -  64 )شکل 
آستین                 لبۀ  و   »٢6 »نقطه  جلو  گوشه کردن  از   

شده  الگو  داخل  »1 سانتی متر«  اندازۀ  به   »13َ »نقطه  
با  تا نقاط »53 و 5٢« به دست آید. و این دو نقطه را 

خط کش به هم وصل کنید )شکل 47 - ٢(
  با رسم خطوط »51 و 50« در پشت الگو و »53 و 5٢« 
در جلوی الگو »1 سانتی متر« از الگوی جلو کم شده 
تا در هنگام پوشیدن  الگوی پشت اضافه می شود.  به 
مکان  در  دست  روی  درز  پنس دار  کیمونو  آستین 
دست  روی  خطوط  همچنین  و  گیرد  قرار  صحیح 

اصالح می شود. 
 

شکل 47-٢
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شکل 48-٢

شکل 49-٢
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24

6

شکل 50-٢

1-6-2- کیمونوی پنس دار با برش رگالن 
 آستین کیمونوی پنس دار را رسم کنید. 

 پنس سینه را به طور موقت به خط مرکزی جلو منتقل 
کنید. )شکل 50-٢( 

3   « حلقه 
 1   « باالتنه،  برای رسم برش رگالن در جلوی 

گردن جلو و پشت را به دست آورده  نقاط »55-56« 
را عالمت بزنید. 

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

تصویر 16-٢
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50

51

46

45

58

56

شکل 51-٢

٢ خطوط هالل »49  48 و 46  45« را به 
1

  
را  نقاط »57« در جلو و »58« در پشت  دست آورده 

عالمت بزنید.
  حال برش رگالن جلو و پشت را از نقاط »57 و 55« به 

نقاط »58 و56« مطابق شکل رسم کنید.
)شکل 51  –  ٢( و )شکل50 – ٢( 

  روی این خط نقاط موازنه را مشخص کنید. 
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  خط برش رگالن در باالتنه جلو را چیده و پنس سینه 
را به مکان اولیۀ آن منتقل کنید. 

شکل های )53-٢ و 5٢-٢(
 » 57َ »نقطۀ  از  دست،  زیر  در  کشیدگی  رفع  برای   
و                       رفته  باال  سمت  به  »1٢-10  سانتی متر«  اندازۀ  به 
»نقطۀ 59« را عالمت بزنید. سپس از » نقطۀ 57« به اندازۀ 
»6-5 سانتی متر« به سمت زیر دست رفته تا »نقطۀ60« 

به دست آید. 

این نقاط را مانند شکل به هم وصل کنید.   
شکل )56 – ٢( 

»6-٢ سانتی متر«  را  آنها  بین  و  را چیده   »خط 59-60« 
اوازمان دهید. 

را  دست  زیر  و  آستین  حلقه  برش  خطوط  سپس   
مطابق شکل اصالح کنید.  )شکل56 – ٢(

پنس  پشت،  در  رگالن  برش  کردن  جدا  از  پس    
مطابق  را  دست  روی  خط  و  بسته  را  پشت  سرشانۀ 

شکل های )59 – ٢( و )57 – ٢( اصالح کنید. 
  برای رفع کشیدگی در زیر دست در الگوی آستین 

پشت مانند الگوی آستین جلو عمل کنید. 

شکل 53-٢شکل 5٢-٢
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شکل 56-٢

شکل 55-٢
شکل 54-٢

شکل 58-٢
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51

21

62

62
58

61

50
56

شکل 57-٢

شکل 59-٢

شکل 60-٢

برش  با  کیمونو  آستین  دست  روی  بخواهید  اگر    
رگالن، درز نباشد، می توانید خطوط روی دست، تکۀ 
جلو و پشت آستین را به هم بچسبانید و خط لبۀ آستین را 

اصالح کنید. )شکل 60-٢( 
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          7-2- آستین رگالن کم عمق )تنگ( 
  اساس باالتنه را رسم کنید. 

  پنس سینه را موقتاً به خط پهلو منتقل کنید. 
  »1 سانتی متر« از سرشانۀ باال تنۀ جلو به طور سرتاسری 

کم کرده  و به سر شانۀ الگوی پشت اضافه کنید. 
  خط مرکزی آستین را »1 سانتی متر« به طرف جلوی 

آستین حرکت دهید. )شکل 63-٢( 
٢ حلقه گردن جلو را عالمت زده و »نقطۀ 39« را 

1
  

مشخص کنید. 
  از »نقطۀ 39« بر روی حلقه گردن جلو تا نقطه موازنه 
حلقه آستین برش رگالن را رسم کنید. برای اینکه خط 
فرم  بدن خوش  کارور روی  قسمت  در  برش رگالن 
قرارگیرد. خط منحنی 5 – 39 را به سه قسمت تقسیم 
کرده نقاط »41 و 40« را عالمت بزنید از »نقطۀ 41« به 
اندازۀ »1/5 – 0/75 سانتی متر« به طرف پایین عالمت 
زده و »نقطۀ  4٢« بنامید و پنسی مانند برش رگالن رسم 

کنید. )شکل 64 – ٢(
اندازۀ               به   »9 »نقطۀ  از  پشت  مرکزی  خط  روی   
مشخص  را   »43 »نقطۀ  آمده،  پایین  سانتی متر«   6-8«

کنید. 
  برش رگالن را از »نقطۀ 43« تا نقطۀ موازنۀ پشت رسم 

کرده و عالمت موازنه را روی برش مشخص کنید. 
  پنس سر شانۀ پشت را تا روی برش امتداد دهید. 

 )شکل 65 – ٢(

تصویر 17-٢

تصویر 18-٢
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شکل 61-٢

شکل 63-٢ شکل 6٢-٢

5



81

12

برش هاي رگالن را جدا کنید.
پنس سرشانه پشت را ببندید و برش هاي جلو و پشت 
موازنۀ   نقاط  تا  دهید  قرار  آستین  روي  به  گونه اي  را 

باالتنه و آستین در جلو و پشت بر هم منطبق شوند.
  در خط مرکزي آستین فاصلۀ  »3 سانتي متر« ایجاد 
مي شود که به صورت پنس، رسم و دوخته مي شود. 

  از »نقطۀ  ٢4« روي خط مرکزي آستین » 5 سانتي متر« 

شکل 65-٢شکل 64-٢

پایین آمده و »نقطۀ  ٢6« را عالمت بزنید.
  سپس گوشه هاي سرشانه را به »نقطۀ   ٢6« شکل پنس 

وصل کنید. 
زاویه هاي ایجاد شده روي نقاط موازنۀ جلو و پشت را 

با هاللي مالیم ترمیم کنید. )شکل 66-٢(
در صورتي که بخواهید روي دست درزدار باشد، خط 

مرکز آستین را قیچي کنید. )شکل 67-٢(

0/
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شکل 67-٢ شکل 66-٢

توجه: 
از نقاط »٢5 و ٢5َ« به اندازۀ  »0/5 سانتي متر« داخل الگو شوید تا خط روي دست کاماًل بخوابد و سپس 

به خط آرنج وصل کنید.
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          8-2 – آستین رگالن عمیق

تصویر 18-٢ تصویر 19-٢
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          8-2 –آستین رگالن عمیق )گشاد(

الگوي  مانند  کنید.  رسم  را  وآستین  باالتنه  اساس   
کیمونوي کم عمق، جابه جایي خطوط سرشانه و خط 

مرکزي آستین را انجام دهید. 
 به خطوط پهلوي جلو و پشت »٢ سانتي متر« اضافه 

کنید. 

 در خطوط پهلوي جلو و پشت »4 سانتي متر« از نقاط 
عالمت  را   »43 و   46« نقاط  و  آمده  پایین  »4١  و39« 

بزنید.
مانند  زده  عالمت  را  پشت  و  جلو  گردن  ٢ حلقه 

١  
شکل، برش رگالن را تا خط پهلو طراحي کنید. 

 روي برش هاي طراحي شده، عالمت موازنه بزنید.
شکل هاي )68-٢(و )69-٢(

 نقاط »48 – 45« را روبروي نقاط موازنۀ جلو و پشت 
مشخص کنید. 

شکل 69-٢ شکل 68-٢ 

این آستین نسبت به رگالن کم عمق، گشادتر مي باشد 
و مناسب لباس هاي گشاد مانتو، کت یا پیراهن گشاد 

است.
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شکل 70-٢

 خطوط طراحي شدۀ رگالن را روي باالتنه قیچي کنید 
و طوري روي آستین قرار دهید که موازنۀ حلقه آستین 

روي باالتنه و آستین کنار هم مماس شوند. 
از  سانتي متري«   3« فاصلۀ  با  را  سرشانه ها  گوشۀ   

یکدیگر روي آستین قرار دهید. 
٢  نقاط 

١  از نقاط »١٢و١١« روی کف حلقه به اندازۀ 
»43-39«  پایین آمده، نقاط »٢7-٢6« را روی آستین 

عالمت بزنید.
 از نقاط »٢6  و ٢7« خطي راهنما به بیرون الگو رسم      

کنید.
نقاط  اندازۀ  مایل،  به  خطي   »45 و  َ   48 َ« نقاط   از 
45« و »46  َو48« رسم کرده تا خط راهنما را  َ - 43«
به دست  پشت  در   ٢9 و  جلو  در   ٢8 نقاط  کند.  قطع 

می آید. 

٢  خطوط »45َ-٢8« و »48َ-٢9« را پیدا کرده خط 
١   

را به اندازۀ  »١/5-١سانتي متر« هالل کنید. 
  از نقاط » ٢9-٢8 « خطي هالل به لبۀ  آستین وصل کنید. 
نقطۀ  ٢4« به اندازۀ   »7 سانتي متر«   خط مرکزي آستین از »
پایین آمده نقطه 3٢ به دست می آید، سپس پنسي را تا 

گوشه هاي سرشانه  رسم کنید. )شکل 70-٢(
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 براي رفع کشیدگي زیر دست از نقاط »٢9 و ٢8« به 
اندازۀ »4 سانتي متر« پایین آمده و »10- 8  « سانتی متر 
و        »35 و   46« نقاط  تا  کرده  جدا  رگالن  برش  روی 
»34  و 33« به دست آید. این نقاط را با خطی هالل به 

هم وصل کنید.
این خطوط را چیده و »6  - ٢ سانتي متر« اوازمان دهید 

و خط زیر دست و برش رگالن را اصالح کنید.
)شکل 73-٢(

الگوی شکل 73 - ٢ و )شکل 73- ٢( را رسم نمایید.
اندازۀ )45 -  ٢8( جلو و )4 - ٢9( پشت چقدر است؟

شکل 71-٢
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مي توان خط روي دست آستين رگالن 
را برش داده و درز دار كرد. سپس 

از  بعد  را  آستين  مركزي  خط 
موازنه  نقاط  عالمت گذاري 

بچينيد. )شكل 2-72(
مي توان دو               قطعه آستين را 
نيز برش  بيراه پارچه  روي 

زد.

شكل 2-72

شكل 74-2شكل 2-73
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پرسش های پایان فصل»تئوري«

1 – از طرفین لبۀ آستین بلوزي چند سانتي متر کم مي شود؟
الف – به مقدار پهناي مچ       ب – به مقدار طول مچ 

ج – ٢/5 سانتي متر                  د – 5 سانتي متر 
٢ – شیب روي آستین در   الگوي کیمونوي بدون پنس نسبت به خط افقی چند سانتي متر است؟

الف – 10               ب – 13              ج – 18            د – ٢0
3 – در آستین رگالن عمیق از خط پهلوي جلو و پشت باید به 

اندازۀ  .....سانتي متر خارج شد؟
4 – خط »30 ٢8« درالگوي مچ چگونه محاسبه مي شود؟ 

5 – به چه منظور درز زیر دست در آستین شبیه رگالن را اوازمان مي دهند؟
6 – طول پنس آرنج در آستین شمشیري به چه اندازه است؟
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7 – شکل روبرو بیانگر کدام آستین است؟ 

8 – کدام تصویر بیانگر آستین پفي است؟ 

4                           3                            ٢                             1          



پرسش های پایان فصل »عملي«
 الگوي آستین  مدل هاي ارائه شده را رسم کنید.

تصویر ٢0-٢تصویر ٢٢-٢ تصویر ٢1-٢ تصویر ٢3-٢



در پایان این فصل از هنرجو انتظار مي رود بتواند:

دسته بندي کلي یقه ها را نام ببرد.

در رسم مراحل اولیۀ الگوي یقه هاي برگردان روي یقه گرد، دقت و توجه داشته باشد. 

یقه هاي ایستاده را از سایر یقه ها تشخیص دهد.

الگوي یقۀ ایستاده را در سه مدل رسم کند. )چیني، فرنچي، آخوندي(

الگوي یقۀ شومیزیه پایه جدا را رسم کند.

مدل هاي یقۀ شکاري را از یکدیگر تمیز دهد.

الگوي یقۀ شکاري را در سه مدل رسم کند . )ساده، قابل تبدیل، خرگوشي(

انواع یقه هاي ب.ب. را نام ببرد.

الگوي یقۀ ب.ب. را در دو مدل مسطح و پایه دار رسم کند.

ترتیب مراحل اولیۀ رسم الگوي یقه هاي برگردان روي هفت را رعایت کند.

الگوي یقۀ آمریکایي را در دو مدل با پشت یقه و بدون پشت یقه رسم کند. 

الگوي یقۀ آرشال را در دو مدل ساده و طرح دار رسم کند.

الگوي یقۀ شال را رسم کند.

الگوي یقۀ انگلیسي را رسم کند.

	1
		 	2

	3
	4
	5
	6
	7
8
9
10
11
12
13

		 14

هدف	های	رفتاری	
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3 – انواع یقه در مدل هاي مختلف:
در این فصل طریقۀ رسم الگو هاي مختلف یقه که از 
اهمیت و کاربرد زیادي برخوردار بوده، و اساس و  پایه 

اغلب یقه ها به شمار مي آیند، توضیح داده  مي شود.
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: 

1– یقه هاي ساده خطي: هفت، چهارگوش، گرد
٢ – یقه هاي ایستاده: چیني، فرنچي، آخوندي 
3 – یقه هاي برگردان: که بر دونوع مي باشند.

الف – یقه هاي برگردان روي یقه گرد مانند: ب .ب  
- مردانه – شکاري ....

 – آرشال  مانند:  هفت  روي  برگردان  یقه هاي   – ب 
انگلیسي – شال ....

تصویر 3-1



93

       1-3– 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.
1 – انتقال پنس سینه 

براي رسم هر نوع یقه، الزم است پنس سینۀ جلو را 
منتقل نمود.

برش،  به  مي تواند  لباس  مدل  به  توجه  با  انتقال  این 
پنس، چین، پیلي یا اوازمان تبدیل شود. شکل )3-1(

٢- گشادي گردن 
گشادي گردن درخط مرکزي جلو و پشت و سرشانه هاي 

جلو و پشت با توجه به مدل یقه،  انجام مي گیرد. 
شکل 1-3شکل )٢-3( و شکل )3-3(

شکل 3-3 شکل ٢-3
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3 – دکمه خور 
جهت رسم دکمه خور باید به سه عامل توجه کرد:

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

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

ج: مدل لباس: اندازه دکمه خور در مدل هاي مختلف 
مي تواند کمتر یا بیشتر باشد شکل )3-4(.

4 – اندازه گیري دور حلقه گردن
در  که  یقه هایي  یا  ایستاده  یقه هاي  انواع  رسم  براي 
از الگوي باالتنه رسم مي شوند )مانند  کادري خارج 

یقه شومیزیه یا فرنچي(. 
سرشانه  خط  در  را  پشت  و  جلو  باالتنه  است  الزم 
از  را  گردن  هالل  آنگاه  داده،  قرار  یکدیگر  مماس 
خط مرکزي پشت تا خط مرکزي جلو، با متر به حالت 

ایستاده اندازه گیري کرد شکل )3-5(.

توجه: 
و  طرح  برحسب  گردن  حلقۀ  گشادي 

مدل یقه متفاوت است. 
گشاد  بعد   از  گردن  حلقه  اندازه گیري 

کردن آن انجام مي گیرد. شکل )3-5(

شکل 5-3شکل 3-4
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          2-3 – یقه هاي ایستاده:

تصویر 3-3 تصویر 3-4 تصویر ٢-3
             چینی                                         آخوندی                                             فرنچی
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          2-3 – يقه هاي ايستاده:
  

به طور كلي اين نوع يقه ها، به يقه هايي اطالق مي شوند 
و  گرفته  قرار  ايستاده  حالت  به  كنارگردن  در  كه 
پهناي آن نسبت به مد روز، جنس پارچه و فرم گردن 

متغير     است.

شكل 3-6

1-2-3 – يقۀ چيني :
  اين نوع يقه با فاصله كمي از گردن 

مي ايستد )تصوير 3-2(.
  الگوي اساس باالتنه جلو و پشت را با 

اضافات رسم كنيد.
  پنس سينه در باالتنۀ  جلو را به خط 

پهلو منتقل  كنيد.
هم  مماس  را  پشت  و  جلو  سرشانه   
اندازۀ   به  را  گردن  حلقۀ  داده،  قرار 
خط  در  اندازه  اين  كنيد،  گشاد  الزم 
مركزي پشت »0/5-0/25سانتي متر« و 
در قسمت سرشانه »1/5-1 سانتي متر« و 
از خط مركزي جلو »1-0/5 سانتي متر« 

است.
از  گردن  حلقۀ  گشادكردن  از  بعد 
دكمه  اندازۀ  به  جلو  مركزي  خط 
خور بيرون رفته، خطي موازي با خط 
مركزي جلو رسم نموده تا نقاط »38 
و35« و نقاط   »39 و 6« به دست آيد. 
 1/5« الگو  اين  در  دكمه خور  اندازه 

سانتي متر« است. 

سپس حلقۀ  گردن گشاد شده را از خط مركزي پشت 
تاخط مركزي جلو اندازه بزنيد. )اندازۀ دكمه خور در 

اين مدل يقه محاسبه نمي شود.( )شكل 3-6(
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طریقة رسم الگوي یقه چیني 
  در سمت چپ کاغذ الگو، خطي افقي به اندازه حلقۀ  
گردن گشاد شدۀ  جلو و پشت رسم کنید تا نقاط »٢و1« 

به دست آید.
  روي خط رسم شده از » نقطۀ 1« به اندازه پهناي یقه 
»5-3 سانتي متر« گونیا کنید تا »نقطۀ 3« به دست آید.                                           

 1 3 = 3-5 cm
 از »نقطۀ ٢« خط عمود به طرف باال رسم کرده )خط 
راهنما( و از همین نقطه »1 سانتي متر« باال رفته تا »نقطۀ  

4« به دست آید.
عالمت  پشت،  گردن  حلقۀ  اندازۀ  به  »نقطۀ  1«  از   
زده تا » نقطۀ 5« به دست آید. از »نقطۀ 5« خط عمود به 
سمت باال )خط راهنما( رسم کنید و موازنۀ سرشانه را 

مشخص کنید. 
  از »نقطۀ 4« خط را با انحناي کم به »نقطۀ 5« وصل 

کنید. شکل )3-7(
  از »نقطۀ 4« روي خط راهنما به اندازه پهناي یقه باال 
رفته تا »نقطۀ 6« به دست آید )پهناي یقه در این مدل 

»3 سانتي متر« است.( 6-4 = 3 سانتي متر 
  از »نقطۀ 6« به اندازۀ »0/5 سانتي متر« به سمت چپ 

عالمت زده تا» نقطۀ 7« به دست آید.   
 »4   از »نقطۀ 5« )موازنۀ  سرشانه( به اندازۀ »خط 7

عالمت زده تا »نقطۀ 8« به دست آید. 
  حال نقاط »3و8 و7« را به وسیلۀ خطي با انحناي کم 

به هم وصل کنید. شکل)3-8(

هنرجوي عزیز: آیا مي توان حلقۀ گردن را گشادتر و پهناي یقه را بلند تر رسم نمود؟ توضیح دهید.

حلقه گردن گشاد شده جلو و پشت

شکل 3-8   شکل 3-7 
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سجاف یقه هاي ایستاده:
  از »نقطۀ 34« به اندازۀ »4-3 سانتي متر« جدا کرده و 

»نقطۀ 40« را عالمت بزنید.
  از »نقطۀ  6« به اندازۀ  دکمه خور به اضافه »٢ سانتي متر« 

داخل الگو شده و »نقطۀ 41« را مشخص کنید.
  از »نقطۀ 40« به »نقطۀ 41« خط را به صورت مایل طوری 

رسم کرده تا خط سجاف را قطع کند. )شکل 9ــ3(
38 « را تا زده، سپس خط    خط دکمه خور »39

سجاف و هالل حلقۀ  گردن را رولت کنید. 
شکل )9-3( و شکل)3-10(

شکل 3-10 شکل 3-9
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2-2-3- یقة  فرنچي: تصویر )3-3(
  الگوي اساس باالتنه جلو و پشت را با اضافات رسم 
کرده و سرشانه ها را مماس هم قرار دهید. الزم به ذکر 
به  مي گیرد،   قرار  نزدیک گردن  یقه  این  است چون 

گشادي زیادي نیاز ندارد.
  براي گشاد کردن حلقه گردن فقط از خط مرکزي 
به   »35 »نقطۀ  تا  آمده  پایین  سانتي متر«   0/5-1« جلو 

دست آید. 

سانتي متر 0/5 = 35  ٢1
  مقدار دکمه خور را مانند الگوي قبل به خط مرکزي 
جلو اضافه کنید. خط »39  38« خط دکمه خور 

است. 
  از خط مرکزي پشت   »نقطۀ 9« تا خط مرکزي جلو 
  ٢
1

»نقطۀ 35« را با متر ایستاده اندازه بگیرید. )این اندازه 
دور حلقه گردن است.( شکل )3-11(

شکل 3-11
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  در سمت چپ  کاغذ الگو، خطي افقي به اندازۀ 
»0/5 سانتي متر« کمتر از حلقه گردن گشاد شدۀ جلو 

و پشت رسم کنید.
»0/5 سانتي متر حلقه گردن گشاد شده جلو و پشت  

1 خط« ٢ =
  از »نقطۀ1« به انـدازۀ پهنـاي یقـه »5-3 سانتي متر« به 

صورت گونیا شده باال رفته تا »نقطۀ 3« به دست آید. 
1 خط  سانتي متر 5 تا 3 = 3

 از »نقطۀ ٢« خطي عمود به سمت باال رسم کرده و 
روي این خط »3 سانتي متر« جدا کنید تا »نقطۀ 4« به 

دست آید.
  از »نقطۀ 1« اندازۀ  حلقه گردن پشت را عالمت زده 

شکل 3-13 شکل 3-1٢

به  نقطه خطي عمود  این  از  آید  به دست   »5 »نقطۀ  تا 
سمت باال رسم کنید. )خط راهنما(

»نقاط 5 و4« را با خط منحني به هم وصل کنید. 
)شکل 3-1٢( 

راهنما  خط  روي  یقه  پهناي  اندازۀ  به   »4 »نقطۀ  از   
از    همچنین  شود.  مشخص   »6 »نقطۀ  تا  زده  عالمت 
عالمت  چپ  سمت  به  »٢/5–1/5سانتي متر«   »6 »نقطۀ 

زده تا »نقطۀ 7« به دست آید. 
  از »نقطۀ5« )موازنۀ سرشانه( به اندازۀ پهناي یقه روي 
خط راهنما عالمت زده تا »نقطۀ 8« به  دست آید. حال 
نقاط »3 و 8 و7« را با خط منحني به هم وصل کنید. 

)شکل 3-13( 
  سجاف در این مدل مانند یقۀ چیني است. 
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بقیه مراحل رسم الگوي یقه مانند الگوي یقۀ  فرنچي 
مي باشد. با این تفاوت که از »نقطۀ 6« خطی هالل تا 
»نقاط 7 و ٢« رسم شود و سر یقه را مطابق شکل گرد 

کنید. )شکل 15-3( و )شکل 3-16( 

شکل 3-15

شکل 14-3شکل 3-16

3-2-3 – یقة  آخوندي: تصویر )3-4(
  ابتدا حلقۀ گردن جلو و پشت را گشاد کنید. 

از خط  از سرشانۀ جلو و پشت »1-0/5 سانتي متر« و 
نقاط  تا  »1/5-1 سانتي متر« عالمت زده  مرکزي جلو 
و حلقه گردن مشخص شود.  و 34« در سرشانه   35«

سپس هالل جدید حلقه گردن را رسم کنید.
و  زده  عالمت  را  خور  دکمه  اندازه   »35 »نقطۀ  از   

خطي موازي خط مرکزي جلو رسم کنید. 
)دکمه خور =39  38 خط(   )شکل 3-14( 

حلقه گردن  الگو جلو  و     پشت  را  از »نقطۀ  38 9« با 
متر  ایستاده   اندازه   بگیرید.  )به اضافۀ   اندازۀ  دکمه خور(

پشت  و  جلو  گردن  »حلقه  اندازۀ  به   »1 »نقطۀ  از   
گشاد شده منهاي 0/5 سانتي متر به اضافۀ  دکمه خور« 
به دست آید.   »3 »نقطۀ  تا  اندازه زده  افقي  روي خط 
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          3-3- یقه مردانه پایه جدا 
یقۀ مردانه جزو یقه هاي  برگردان  بر پایۀ  گرد است. 

گردن  طوق  کنار  در  ایستاده  یقۀ  مانند  یقه  این  پایۀ 
مي ایستد و قسمتي از برگرد یقه،  روي پایه را مي پوشاند. 

به طور کلي این نوع یقه به دو دسته تقسیم مي شود. 
1– یقه مردانه پایه سرخود 

٢- یقه مردانه پایه جدا 
این دو نوع یقه از نظر شکل ظاهري یکسان بوده وتنها 

تفاوت آنها در دو تکه بودن پایه و برگرد یقه است.
گشاد  پشت  و  جلو  دورگردن  طول  به  مستطیلي   
نقاط  و  کرده  رسم  سانتي متر«   9-10« عرض  و  شده 

»4و3و٢و1« را مشخص کنید. 
  از »نقطۀ 1« »4/5-4 سانتي متر« باال رفته تا »نقطۀ 5« 
 »6 »نقطۀ  تا  کرده  گونیا  را  نقطه  این  شود.  مشخص 

به  دست آید. این خط، تاي یقه است. )شکل 3-18(

شکل 3-18

شکل 3-17 تصویر 3-3

دور گردن جلو و پشت گشاد شده
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1« است.  4  فاصلۀ خط ٢
1  »نقطۀ 7-٢« » 

)٢ 7 =  4
1

 1 ٢(
 »8 »نقطۀ  تا  کنید  عمود  باال  به  7« خطي  »نقطۀ  از    

به  دست آید. 
                                                                                             »9 »نقطۀ  رفته  باال  سانتي متر«   0/75«  »1 »نقطۀ  از   
را مشخص کنید و از این نقطه خطي کوتاه گونیا کنید. 

در ادامه خط را به  صورت مایل به نقطه 7 وصل کنید.
را  »نقطۀ 10«  باال رفته  »نقطۀ ٢« »0/75 سانتي متر«  از    

مشخص کرده آن را به »نقطۀ 7« وصل کنید.
)شکل 3-19(

  اندازۀ دکمه خور را در امتداد خط »10-7« به طرف 
راست بیرون رفته تا »نقطۀ 11« مشخص شود. 

شده  الگو  داخل  سانتي متر«   0/75«  »6 »نقطۀ  از   
تا  »نقطۀ 1٢« به دست آید. از این نقطه با خطي منحني 

مانند شکل به »نقطۀ 11« وصل کنید. )شکل ٢0-3( 
  از »نقطۀ 4« »٢-1/5 سانتي متر« بیرون رفته و »نقطۀ  13« 
را مشخص کنید. »نقطۀ 1٢« را به »نقطۀ 13« وصل کرده 
و »٢/5 – ٢ سانتي متر« آن را امتداد دهید تا »نقطۀ 14«          

به دست آید. 
  از » نقطۀ 14« خطي را با انحناي کم به گونه اي رسم 

نمائید تا روي خط »3-8« قرار گیرد .
)این خط لبه خارجي یقه محسوب مي شود.( 

شکل )٢1-3(

شکل 3-19

شکل ٢0-3

شکل ٢1-3
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از »نقطۀ 5« روي خط تاي يقه به اندازۀ »0/75 سانتي متر« 
باال رفته »نقطۀ 15« مشخص         مي شود. اين نقطه را به»نقطۀ 

12« وصل كنيد.
)» نقطۀ 12« محل موازنۀ يقه است.( )شكل 3-22(

توجه: 
رسم لبۀ  خارجي يقه به مدل بستگي دارند 
در برخي مدل ها ممكن است نوك يقه 

گرد يا گوشه دار و يا تيز باشد.
)شكل 25-3( و )شكل 3-26(

تصوير 3-6

شكل 3-23

شكل 3-24

شكل 3-25 شكل 3-26

شكل 3-22

تصوير 3-7

  خطوط »6  15  و 12     5« را قيچي كنيد. 
شكل 23ــ3 برگرد يقه و شكل 24ــ3 پايۀ يقه است.
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توجه: 
نوک یقه هاي شومیزیه با توجه به مدل، مي تواند نزدیک به هم یا دور از هم قرار گیرد.

)شکل ٢7-3( و )شکل ٢8-3(

تصویر 3-9

شکل ٢7-3

تصویر 3-8

شکل ٢8-3
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          4-3- یقة شکاري 

شکل 3-10 شکل 3-1٢ شکل 3-11

به  تبدیل  قابل  یقه 
انگلیسی

یقه شکاری

یقه خرگوشی
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          4-3- یقة شکاري 

  بعد از رسم باالتنۀ  پشت و جلو و انتقال پنس سینه به 
خط پهلو، حلقۀ  گردن جلو و پشت را گشاد کنید. 

خط  سانتي متر«   1« پشت  و  جلو  سرشانه هاي  از   
جلو  مرکزي  و خط  سانتي متر«   0/٢5« پشت  مرکزي 
و   36 و   35« نقاط  تا  کرده  سانتي متر« گشاد   1-1/5«

34« به دست آید.

روي  برگردان  یقه هاي  جمله  از  شکاري  یقه 
گرد مي باشد. برگرد یقه روي خط مرکزي 

جلو،  مماس یکدیگر قرار مي گیرد. 

        الگوي این یقه را مي توان روي یقه هاي هفت و چهارگوش نیز رسم کرد.

و  »نقطۀ  35« خارج شده  از   را  اندازه دکمه  خور    
خطي موازي خط مرکزي جلو رسم کنید . 

  حلقه گردن گشاد شده را از خط مرکزي پشت تا 
خط مرکزي جلو    »نقطۀ  35« با متر ایستاده  اندازه بگیرید. 

شکل )٢9-3(

شکل ٢9-3
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يقه شكاري تصوير )3-10( 
  با گونيا در سمت چپ كاغذ دو خط عمود بر هم رسم 

كنيد. 
تقاطع آن را »نقطۀ 1« نام گذاري كنيد.

1 مساوي »2 – 1/5 سانتي متر« است.  خط 2
تا  كنيد  منحني رسم  را  يقه  الگوي  خط گردن روي 

وصل يقه به هالل گردن صحيح تر انجام گيرد. 
)اندازۀ   »2-1/5سانتي متر«  با  مساوي   2 3 خط 
3 مساوي »6-5 سانتي متر«  )اندازه برگرد  پايۀ يقه( خط 4

يقه( 
  نقاط »4و3و2« را »2 سانتي متر« گونيا كنيد. 

1 ، حلقه گردن جلو و پشت گشاد شده است.    خط  5
  نقاط 4 و 5 را گونيا كنيدتا يكديگر را در »نقطۀ 6«  قطع 

كنند.

از »نقطۀ 5« »3-2 سانتي متر« به طرف داخل الگوعالمت 
بزنيد. تا »نقطۀ  7« به دست آيد. 

5 مساوي »0/5 سانتي متر« )شكل 3-30(  خط 8
از »نقطۀ  2« خط منحني به »نقطۀ  7« وصل كنيد.

2 به »نقطۀ  8« وصل    از »نقطه3« خطي موازي خط 7
كنيد. 

نقاط »8    و7« را با خطي منحني كوتاه به هم وصل كنيد. 
  از »نقطۀ  8« »8-6 سانتي متر« روي خط عمود عالمت 

زده  تا  »نقطۀ  9«  به  دست آيد.  از »نقطۀ  9«
»3 سانتي متر« خارج شده »نقطۀ  10« را عالمت بزنيد و 

از »نقطۀ  10« خطي به  »نقطۀ  8«  وصل كنيد.
  از »نقطۀ  2« به اندازۀ  حلقۀ  گردن گشاد شدۀ پشت 

عالمت زده، موازنۀ سرشانه به دست مي آيد. 
)شكل 3-31( 

شكل 3-30 شكل 3-31

توجه: 
بعد از رسم الگوي يقه خط منحني 8-2 بايد به اندازۀ  هالل حلقه گردن از خط مركزي جلو تا 

خط مركزي پشت باالتنه باشد. 
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یقه را رولت کرده و  الگوي  یقه،  تهیه رویۀ  براي    
با جنس و ضخامت پارچه  نقاط »10 و4« متناسب  به 
»0/5-0/٢5 سانتي متر« اضافه کنید. )این قطعه رویۀ یقه 

است(
)شکل 3٢-3( و )شکل 3-33(

توجه: 
شکاري  یقه  از  دیگر  نوع  خرگوشي  یقه 
نوک  و  بلند  گوشه هاي  داراي  که  بوده 
تیز در قسمت جلو است. )شکل 34-3 ( و 

)شکل 35-3( و )تصویر 3-1٢(

توجه: 
مدل یقه شکاري را مي توان با جابجا 
شکل  دو  به  جا دکمه  اولین  کردن 
یقۀ  در  جادکمه  اولین  داد .  نشان 
شکاري، نزدیک به خط گردن و در 
یقۀ  قابل تبدیل به انگلیسي، بین خط 

سینه و کارور قرار مي گیرد .
)تصویر 3-11(

شکل 3-3٢

شکل 3-33

شکل 3-34

شکل 3-35
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طریقه رسم سجاف یقه شکاري 
  جهت رسم سجاف از سرشانه جلو از »نقطه 34« به 
عالمت  الگو  داخل  طرف  به  سانتي متر«   3-4« اندازۀ 

زده تا »نقطۀ 40« به دست آید.
اندازۀ   به   »6 »نقطۀ  روي  جلو  مرکزي  خط  از 
الگو  داخل  سانتي متر«   1/5-٢ اضافۀ  به  »دکمه خور 
شده تا »نقطۀ 41« مشخص شود. از »نقطۀ 3« روي خط 
6« عالمت زده و »نقطۀ   سینه به اندازۀ فاصلۀ  »41
مطابق  را  »4٢و41و40«  نقاط  کنید.  مشخص  را   »4٢

شکل به هم وصل کنید. 
38« را تا زده، شکل سجاف    خط دکمه خور»39
را رولت کنید. )این سجاف را مي توان به صورت جدا 

نیز تهیه کرد.(

شکل 3-36

شکل 3-37
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شکل 3-38

شکل 3-39
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  براي رسم سجاف پشت در سرشانه، از»نقطۀ 37« به 
»نقطۀ 43«  و  شده  الگو  داخل  سانتي متر«   4-3« اندازۀ 
»نقطۀ 36« خط مرکزي  از  بزنید. همچنین  را عالمت 
 »44 »نقطۀ  تا  آمده  پایین  سانتي متر«   5-6« پشت 

مشخص شود. 
43 را با خط منحني مطابق شکل به  حال نقاط 44

هم وصل کنید. )شکل 3-38(
  از روي سجاف پشت رولت کنید. )شکل 3-39( 

  براي اینکه سجاف در موقع دوخت روي سرشانه،  
سجاف  سرشانۀ  در   »40 »نقطۀ  از  باشد  فرم  خوش 
اندازۀ                                                                          به  پشت  سجاف  شانۀ  در   »43 »نقطۀ  و  جلو 
»0/5 سانتي متر« کم کنید. )شکل 37-3( و )شکل 3-39( 
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          5-3- یقه ب .ب.

تصویر 3-14 تصویر 3-13
یقه ب. ب. پایه داریقه ب. ب. مسطح
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  ابتدا الگوي اساس باالتنه را با اضافات رسم کنید 
سپس  دهید.  انتقال  مناسب  محل  به  را  آن  ساسون  و 
حلقه گردن جلو را از »نقطۀ ٢1« »1/5-0/5سانتي متر« 
و در سرشانه هاي جلو و پشت نقاط »٢0 و 10« »0/5-1 
سانتي متر« در خط مرکزي پشت»نقطۀ  9« »٢5-0/5/0 

سانتي متر« گشاد کنید تا نقاط »36 و34 و 35« به   دست 
آید، این نقاط را به هم وصل کنید.  

تا  آمده،  بیرون  دکمه خور  اندازۀ  به   »35 »نقطۀ  از   
»نقطۀ 38« به دست آید. از »نقطۀ  38« خطي به موازات  

خط مرکزي جلو رسم کنید. 
کاماًل   »34 »نقطۀ  در  را  پشت  و  جلو  سرشانه هاي   
تقاطع  محل  در  که  طوري  به  داده  قرار  هم  مماس 
به  »نقطۀ 1٢«  پشت  سرشانه  و  آستین  حلقه  و  سرشانه 

اندازه »3-٢ سانتي متر« روي سرشانه جلو قرار گیرد.
)شکل 3-40(

1-5-3 – یقة  ب .ب مسطح : 

قرار  شانه  روي  مسطح  به صورت  یقه،  نوع  این 
گرفته و اغلب بدون پایه بوده یا اندازه پایه آن از 
یقه را مي توان  این  »0/5 سانتي متر« کمتر است. 
کرد.  تهیه  باز  پشت  یا  باز  جلو  لباس هاي  روي 
٢  سرشانه یا بیشتر باشد.

1 پهناي این یقه مي تواند 
)تصویر 3-13(

شکل 3-40
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شکل 3-4٢

شکل 3-43

شکل 3-41
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  ابتدا الگوي اساس باالتنه با اضافات را رسم کنید 
و ساسون آن را به محل  مناسب انتقال دهید . سپس حلقۀ  

گردن را مانند ب.ب. مسطح گشاد کنید. 
  سرشانه هاي جلو و پشت را مانند الگوي یقۀ ب.ب. 
که  باشید  داشته  توجه  دهید.  قرار  هم  روي  مسطح 
است.  سانتي متر«   6-8« سرشانه ها  گرد  هم  روي  اندازه 

)شکل 3-44 (

         در موقع گشاد کردن حلقه گردن مي توان آن را نسبت به مدل لباس گشاد کرد.

پایه  به صورت  یقه  از  قسمتي  یقه  نوع  این  در 
مي ایستد. )بدین معني که پایۀ یقه از خط مرکزي 
پشت تقریباً به اندازه »٢-1/5 سانتي متر« شروع و 
و  لباس خاتمه مي یابد(  به خط مرکزي جلوی 
بقیۀ  یقه روي پایه و شانه قرار مي گیرد. )تصویر 

) 3-14

2-5-3- یقة ب.ب. پایه دار: 

شکل 3-44
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روي   »36 »نقطۀ  از  پایه دار  یقۀ ب.ب.  رسم  براي    
خط مرکزي پشت به اندازۀ »پهناي یقه به اضافه پایه 

یقه« را عالمت بزنید تا نقطۀ 40 به دست آید.
سانتی متر   8 -9 مدل  این  در  آمده  به دست  )اندازه 
سانتی متر،   ٢-3« اندازۀ  به   »40 نقطۀ   « از  می باشد.( 

گونیا کنید. 
  از»نقطۀ  34« روي خط سرشانه و از »نقطۀ 35« روي 
تا  زده  عالمت  سانتي متر«  جلو»7/5-8  مرکزي  خط 

نقاط»4٢ و 41« به دست آید.
  از »نقطۀ 4٢« »٢ سانتي متر« داخل الگو شده تا »نقطۀ  

43« مشخص شود. 

نقاط »35 و 43 و 41 و 40« را مطابق شکل به هم وصل 
کنید. 

 از »نقطۀ 43« به اندازۀ »٢/5-٢سانتي متر« نیم سازي رسم 
لبۀ   هالل  سپس  آید.  دست  به   »44 »نقطۀ  تا  کنید 

خارجي یقه را طراحي کنید. )شکل 3-45( 
  از روي یقۀ طراحي شده، ٢ بار رولت کنید. 

  به لبۀ خارجي رویۀ یقه »0/5-0/٢5 سانتي متر« اضافه 
کنید. 

و  کرده  جدا  هم  از  را  پشت  و  جلو  سرشانه های   
سجاف جلو و پشت را مانند سجاف یقه شکاری رسم 

کنید )شکل 3-46(.

شکل 3-46

شکل 45-3شکل 3-47
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توجه: 
به طور کلي یقه هاي ب. ب. مي تواند بدون پایه یا پایه دار باشند. در صورتي که یقۀ ب.ب. بدون 
پایه باشد،  تقریباً  برگرد یقه روي سرشانه و خط مرکزي پشت به شکل مسطح روي باالتنه  قرار مي گیرد.

مثال: اگر دو یقه ب.ب. با پهناي یکسان داشته باشیم ولي روي هم قرار گرفتن سرشانه هاي آنها 
باهم متفاوت باشند. برگرد و پایه یقه آنان از نظر اندازه متفاوت خواهد بود. 

  توضیح اینکه یقه اي که روي هم قرار گرفتن سرشانه هاي آن »3 - ٢  سانتي متر«  است، پایۀ یقه 
کم و برگرد آن پهن تر مي باشد )شکل 15ــ3( .

  یقه اي که اندازه روي هم  قرارگرفتن سرشانه هاي آن »8-6 سانتي متر« باشد، پهناي برگرد آن 
کمتر و پایۀ آن بلندتر است )شکل 16ــ3(.

تصویر 15-3تصویر 3-16
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گودی گردن

گودی گردن

خط گردن
خط شکست

نقطه بازی یقه

خط طرح

خط طرح

 خط بازی یقه

پایۀ یقه

          6-3 – یقه هاي برگردان روي هفت:

تصویر 3-17
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یقه هاي برگردان روي هفت:
طراحي این نوع یقه ها روي باالتنه صورت مي گیرد و 
موقع برش نیز همراه با باالتنه برش زده مي شود. این 
یقه ها شامل: یقه آمریکایي، آرشال، شال و انگلیسي 

است. 
یقه هاي برگردان روي هفت  داراي جزئیات زیر مي باشند:

نقطة بازي یقه: جهت مشخص کردن این نقطه از 
گودي گردن فرد تا اندازه اي که بازي یقه مورد نظر 
است با متر اندازه گیري کرده، روي خط مرکزي جلو 
از گودي گردن به طرف پایین عالمت بزنید این نقطه 

بازی یقه را »دکلته« مي نامند.

خط شکست: این خط،  محل تا خوردن یقه است که 
در پشت یقه بین پایۀ  یقه و برگردان آن قرار دارد و تا 

خط دکمه خور ادامه مي یابد. 
نقطة  شکست: این نقطه در انتهاي تاي یقه روي خط 

دکمه خور و در امتداد خط شکست است.
صورت  به  که  است  یقه  خود  از  قسمتي  پایة یقه: 

ایستاده، روي خط گردن قرار مي گیرد.
خط گردن: خطي روي باالتنه است که یقه ها روي 

آن طراحي مي شوند. 
است  یقه  از  قسمتي  یقه(  )پهناي  یقه:  برگردان 
برمي گردد.             پایه  روي  به  شکست،  خط  از  بعد  که 

)فاصلۀ  بین خط شکست تا طرح یقه(
خط طرح )فرم(: لبۀ  خارجي یقه است که با آن 

شکل مدل یقه ها شناخته مي شود. 
دکمه خور: اندازه ا ي است که به خط مرکزي جلو 
اضافه شده )روي هم گرد( و براي دوخت دکمه و 

جا دکمه این اندازه در نظر گرفته مي شود.
دال یقه: فضاي بین قطعه باالیي یقه انگلیسي با قطعۀ  

پاییني آن را»دال یقه« مي گویند. 

توجه: 
طرح  شکل  به  یقه  مدل  که  صورتي  در 
بازي یقه را  نقطۀ  باشد،  یا تصویري  خطي 
نسبت به خط سینه و گردن مشخص کنید . 

        وجه تسمیه دال براساس شکل»د« در الفباي فارسي است.     
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گودی گردن

خط گردن

خط شکست

خط طرحنقطه بازی یقه

 خط بازی یقه

گودی گردن

خط طرح

پایۀ یقه

تصویر 3-18
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یقه هاي  الگوي  نکاتي جهت رسم   –  3-6-1
برگردان روي هفت:

براي رسم الگوي یقه هاي برگردان بعد از رسم الگو 
الگو  اساس  باید روي  را  مراحلی  پیراهن،  اضافات  با 

انجام داده که شامل موارد زیر است: 
1 – انتقال پنس سینه 
٢ - رسم دکمه خور 

3 – گشاد کردن حلقه گردن 
4 – بستن پنس روي یقۀ  هفت 

5 – رسم یقه 
6 – رسم سجاف یقه 

1 - انتقال پنس سینه: پنس سینه را به محل مناسب 
انتقال دهید.

2 - رسم دکمه خور: مقدار دکمه خور را به خط 
مرکزي جلو اضافه کنید 

3 - گشاد کردن حلقه گردن: براي گشادکردن 
از سرشانه ها »1-0/5 سانتي متر« و از خط مرکزی پشت 
»0/5-0/٢5 سانتی متر« داخل الگو شوید. ) این اندازه با 

توجه به مدل هاي مختلف مي تواند کمتر یا  بیشتر شود.(
روي خط مرکزي جلو به اندازۀ بازي یقه )دکلته یقه( از 

»نقطۀ  ٢1« پایین آمده  و »نقطۀ  35«  را  مشخص کنید. 
به دست  کنید. خط  هم وصل  به  را  و34«   35« نقاط 
را   34 35 خط  سپس  است.  یقه  هفت  خط  آمده 
امتداد داده تا خط روي هم گرد را قطع کند و »نقطۀ  
38« به دست آید. این نقطۀ  شکست یقه است. )شکل 

55-3( و )شکل 3-56(

شکل 3-55

شکل 3-56
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4 - بستن پنس در یقه هاي هفت: از آنجا که در 
یقه هاي برگردان روي هفت، براساس یقۀ  هفت رسم 
مي شود. الزم است پنس کوچکي رسم کرد تا یقه بعد 
منظور  به همین  قرار گیرد .  بهتر  بدن  از دوخت روي 
روي خط هفت یقه، پنسي به اندازۀ »٢/5-1سانتي متر« 

گرفته شود )شکل 57  ــ3(. 
بعد از رسم پنس آن را به محلي که پنس سینه منتقل 
شده، انتقال دهید. سپس فرم هفت یقه را ترمیم کنید.

 )شکل 3-58 (
5 - رسم طرح یقه: با توجه به مدل مورد نظر یقه 

را طراحي نمایید. 
از سرشانه  یقه  از رسم  بعد  6 - رسم سجاف یقه: 
جلو »نقطۀ 34«، »4-3 سانتي متر« داخل الگو شده تا 

»نقطۀ 40« در قسمت جلو به دست آید.
به   »41-39« نقاط  موازات  به   »38 »نقطۀ  از  همچنین 
همان اندازه داخل الگو شده و نقاط »41-4٢« را به هم 

وصل کنید. )شکل 3-58 (
براي رسم سجاف پشت از »نقطۀ  36«،   »4-3 سانتي متر« 
داخل الگو شده تا »نقطۀ 43« مشخص شود. از »نقطۀ  
پایین  پشت  مرکزي  روي خط  سانتي متر«   5-6«  ،»37
آمده تا »نقطۀ 44« به دست آید. سپس »نقطۀ  43« را با 

خط منحني به »نقطۀ  44« وصل کنید. )شکل 3-59(
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شکل 3-57

شکل 3-59

شکل 3-58
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          7-3 – یقه آمریکایي

تصویر ٢0-3 تصویر 3-19

نمای پشت تصویر ٢1-3
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یقه آمریکایی 

1-7-3-یقه آمریکایي بدون پشت یقه
  الگوي  اساس باالتنه همراه با اضافات را رسم کنید. 
خط  روي   »٢0 »نقطۀ  از  سینه  پنس  انتقال  از  پس    
سرشانه، به اندازه دلخواه )در این مدل »1 سانتي متر«( 

داخل شوید تا »نقطۀ  34« به دست آید.
  از »نقطۀ  ٢1« روي خط مرکزي جلو به اندازۀ  بازي 
این    )در  آید.  دست  به   »35 »نقطۀ  تا  آمده  پایین  یقه 

برگردان روي هفت  یقه هاي  یقه در گرده  این 
قرار دارد که در دو مدل طراحي مي شود:

الف– یقه آمریکایي بدون پشت یقه 
ب– یقه آمریکایي با پشت یقه 

مدل »10 سانتي متر«( 
 اندازه دکمه خور را موازي با خط مرکزي جلو رسم 

کنید. )در این مدل »1/5 سانتي متر«(
 خط هفت یقه را از »نقطۀ  35-34« رسم کنید و تا 
خط دکمه خور ادامه دهید تا »نقطۀ  38« به دست آید. 
رسم  یقه  هفت  خط  روي  سانتي متري«   1« پنس   
کرده و سپس پنس را بسته و به محلي که پنس سینه 
کنید.             اصالح  را  یقه  خط  و  دهید  انتقال  شده  منتقل 

)شکل 3-60 (
  مدل یقه را روي باالتنه رسم کنید. 

3  حلقۀ آستین و پهناي 
1

)در این مدل نوک یقه حدود 
یقه نزدیک حلقه آستین است. »نقطۀ 40« را عالمت 

بزنید.( )شکل 3-61(

شکل 3-61 شکل 3-60
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  خط 38-34 )خط شکست( را تا زده و شکل یقه را 
رولت کنید. )شکل 3-6٢(

  روي خط شکست، پنس بیضي شکلي را رسم کنید 
تا خط شکست، بهتر روي بدن قرارگیرد. 

3 خط 38-34« را مشخص 
٢ این پنس »   براي رسم 

٢ خط 
1

کرده و »نقطــۀ 41« را عالمت بزنید و سپس 
41-34 را به دست آورده و »نقطۀ 4٢« را مشخص کنید. 
شده  خارج  »0/5     سانتي متر«   ،»4٢ »نقطۀ  طرفین  از   
و پنس را رسم کنید. این پنس قبل از وصل سجاف 

دوخته مي شود.
به  را  جلو  مرکزي  روي خط  جادکمه  اولین  محل   
شکست(  )خِط   »38 »نقطۀ  از  دکمه  قطر   ٢

1 اندازۀ 
عالمت بزنید )شکل3-63 (.

توجه: 
یقه هاي  تمامي  براي  مي توان  را  پنس  این 
یقه  برگردان روي هفت، اجرا کرد. ولي در 
بدون  یقه  چون  یقه،  پشت  بدون  آمریکایي 
از گوشۀ  سرشانه  است و خط شکست  پایه 
شروع مي شود، این پنس بعد از دوخت، خط 

شکست را زیباتر نشان مي دهد. 

شکل 3-63

شکل 3-6٢
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  براي رسم سجاف یقه از سرشانه »4-3 سانتي متر« و 
از خط مرکزي جلو در لبۀ  لباس به اندازۀ  دکمه خور 
به اضافۀ »٢-1/5 سانتي متر« عالمت بزنید و سجاف را 

مطابق شکل رسم کنید. )شکل 3-64(
  سپس از روي سجاف جلو رولت کنید و در قسمت 
سرشانه »نقطۀ 43 « به اندازۀ »0/5 سانتي متر« کم کرده تا 
»نقطۀ 48« به دست آید. آنگاه  »نقطۀ 48« را به »نقطۀ 34َ« 

وصل کنید.
)پنس خط شکست روي سجاف جلو رولت نمي شود.(

  روي سجاف جلو از »نقطۀ 40« )لبه خارجي یقه(، 
پارچه(  ضخامت  به  )نسبت  سانتي متر«   0/٢5–0/5«

خارج شوید نقطۀ 45َ به دست می آید و به »نقاط 38َ و 
34َ« به صفر برسانید. )شکل 3-65(

 0/٢5 -  0/5«  ،»9 »نقطۀ  از  یقه  پشت  براي گشادي   
سانتي متر« »نقطۀ  37« و از »نقطۀ 10« »1 سانتي متر«»نقطۀ  

36« گشاد کنید )شکل 66  -  3(. 
 3-4« »نقاط46-36«  از  یقه  پشت  سجاف  رسم  براي 
سانتي متر«   5-6« پشت  مرکزي  خط  و  سانتي متر« 
عالمت زده و سجاف را رسم و رولت کنید و از خط 
سرشانۀ  سجاف »نقطۀ َ 36«، »0/5 سانتي متر« کم کرده 

و به »نقطۀ  36َ« وصل کنید )شکل 67ــ3(.

شکل 3-64

شکل 3-65
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شکل 3-67
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شکل 3-69 شکل 3-68

تصویر ٢٢-3

وصل کنید)شکل 3-69( .
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  براي رسم یقه از   »نقطۀ  34« )سرشانه جلو( در امتداد خط 
سرشانه »٢ سانتي متر« خارج شوید. »نقطۀ  40  34«  »نقطۀ   

38  40«  را به هم وصل کنید. )خط شکست(
یقۀ گشاد  »پشت  اندازۀ  به  امتداد خط شکست  در   

شده« به طرف باال رفته تا »نقطۀ 41« به دست آید.
 از»نقطۀ 41« به سمت چپ الگو »3 سانتي متر« گونیا 

کنید تا »نقطۀ 4٢« به دست آید.
 سپس »نقطۀ 4٢« را به »نقطۀ  34« وصل کنید. )شکل 

)3-70
 براي اینکه یقۀ  طراحي شده در    اتمام کار مانند طرح 
مورد نظر باشد، مي توان ابتدا طرح یقه را روي باالتنه 

رسم کرد.
حلقه  3 ارتفاع 

1
اندازۀ  به   ،»٢9 »نقطۀ  از  مدل  این  در 

الگو  داخل  سانتي متر«   ٢-3« و  آمده  پایین  آستین
شده و »نقطۀ 43« را عالمت بزنید.

 از »نقطۀ40« »٢سانتي متر« باالتر را عالمت زده »نقطۀ  
40َ« بنامید.

 از »نقطۀ 43« به »نقاطَ 40 و 38« شکل یقه را طراحي 
کنید.

را رولت  یقه  تا کرده و طرح  را  بعد خط شکست   
کنید. نقاط »38 و 43 وَ 40 « )شکل 3-71( 

شکل 3-70

شکل 3-71

        ارتفاع حلقه آستین را مانند آستین کیمونو پنس دار اندازه گیری کنید.
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 خط تاي کاغذ را باز کرده و قسمت رولت شدۀ  یقه 
را پررنگ کنید.

           »38 »نقطۀ  روبروي  دقیقاً  جلو،  مرکزي  خط  روي   
)نقطۀ  شکست( محل اولین جا دکمه را به طور افقي 

مشخص کنید. )شکل 3-7٢(
آمریکایي  یقه  الگوي  مانند  یقه  سجاف  رسم  براي 
بدون پشت یقه خط سجاف را روي باالتنه جلو رسم 
کنید. و از روي سجاف همراه با پشت یقه رولت کنید.  

)شکل 3-73( 
اندازۀ         به   »45 »نقطۀ  از  شده  رولت  سجاف  روي 
»0/5 سانتي متر« کم کنید و »نقطۀ 47« را عالمت زده 

و به »نقطۀ 34« وصل کنید. 
مانند   »43 »نقطۀ  از  یقه  سجاف  خارجي  لبۀ   براي 

الگوي قبل اضافه کنید. )شکل 3-74 ( 
الگوي سجاف پشت مانند یقه آمریکایي بدون پشت 

یقه رسم کنید.

شکل 3-73 شکل 3-74

شکل 3-7٢
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          8-3- یقة آرشال 

تصویر ٢5-3 تصویر ٢4-3تصویر ٢3-3
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          8-3- یقة آرشال 
  الگوي اساس باالتنۀ جلو و پشت با اضافات را رسم 
را  هفت  روي  برگردان  تبدیل  اولیه  مراحل  و  کرده 

روي آن انجام دهید.
1- انتقال پنس 

٢-گشادکردن حلقۀ   گردن  )مانند یقۀ آمریکایي با پشت(
3- دکمه خور 

4- رسم پنس یقه هفت 
  الگوي باالتنه جلو را روي کاغذي بچسبانید و در 

الگوي  رسم کنید.  فرضي  خطي  جلو  سرشانۀ  امتداد 
شکل  به  شده،  گشاد  گردن  حلقه  با  را  پشت  باالتنه 
معکوس )مطابق شکل( روي خط فرضي قرار داده تا 

گوشه هاي گردن مماس یکدیگر قرار گیرند.
اندازۀ              به  باید  پشت(  سرشانۀ  )نوک   »1٢ »نقطــــۀ 

»8/5 سانتي متر« با خط فرضي فاصله داشته باشد.
 حلقه گردن پشت و قسمتي از خط مرکزي پشت را 
رولت کنید و الگوي پشت را جدا کنید. )شکل 3-75(

شکل 3-75
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  از »نقطۀ 34« به اندازۀ »٢ سانتي متر« در امتداد خط 
سرشانه خارج شده تا »نقطۀ 40« به دست آید.

  از »نقطۀ 36« به اندازۀ »3 سانتي متر« روي خط مرکزي 
پشت عالمت بزنید. )این اندازه پایۀ یقه مي باشد.( حال نقاط 
»40-41« را با خطي منحني به هم وصل کنید. و از »نقطۀ  
40« با خطي به »نقطۀ  38«  )نقطۀ  شکست( رسم کنید. خط 

به دست آمده خط شکست یقۀ  آرشال است. 
 4-8« آرشال  یقۀ  پهناي  اندازۀ  به   »41 »نقطۀ  از   
سانتي متر« روي خط مرکزي پشت جدا کنید تا »نقطۀ  

4٢« به دست آید.

همچنین از »نقطۀ 40« در امتداد خط سرشانه به اندازۀ  
»8-4 سانتي متر« جدا نموده تا »نقطۀ 43« به دست آید.

با خطي  و  را »3-٢ سانتي متر« گونیا کنید  »نقطۀ 4٢« 
منحني نقاط »38 و43 و4٢« را به هم وصل کنید. 

)شکل  مي شود.  رسم  یقه  خارجي  ترتیب خط  بدین 
)3-76

شکل 3-76
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اندازۀ  »0/5 سانتي متر« داخل  به  »نقطۀ  4٢«  از    سپس 
الگو شده تا »نقطۀ  44« به دست آید. این نقطه را به »نقطۀ  
36« وصل کنید. )این اندازه از خط مرکزي پشت یقه کم 
شده تا لبۀ  خارجي یقه در پشت لباس کاماًل روي پایه قرار 

گیرد.( )شکل 3-77(
الگوي  همانند  یقه  سجاف  خط  سجاف  رسم  براي   

آمریکایي با پشت یقه عمل کنید. )شکل 3-78(
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31

  از روي سجاف جلو رولت کنید از »نقطۀ  44َ« به اندازۀ 
اضافه  یقه  الگوي  خارجي  لبۀ  به  سانتي متر«   0/٢5-0/5«

کرده و در »نقطۀ  38َ«  به صفر می رسد.

توجه: 
سرشانۀ   گرفتن  قرار  هم  روي  اندازه  هر 
شده  رسم  فرضي  خط  روي  بر  پشت 
الگو، بیشتر باشد پایۀ  به دست آمده در 

پشت یقه بیشتر خواهد بود. 
سانتي متر«   8/5« جاي  به  مثال(  )براي 
اگر»10 سانتي متر« سرشانۀ پشت را از خط 
فرضي فاصله دهید پایۀ پشت یقه بلندتر 
مي شود. و بالعکس، هرچه این چرخش 
یقه در پشت کوتاه تر و  پایۀ  باشد  کمتر 

برگرد یقه پهن تر دیده مي شود. 

تصویر ٢6-3تصویر ٢7-3

تصویر 3-79
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مرحلۀ 1-8-3- یقة آرشال طرح دار: از  قبل  تا  را  آرشال  یقۀ  با  باالتنه  الگوي  ابتدا   
طراحي خط طرح یقه، )هالل خارجي یقه( رسم کنید. 

باالتنه   روي  مناسب  مکان  در  را  نظر  مورد  یقۀ  طرح   
طراحي کنید. )شکل 3-80(

  خط شکست را تا زده و یقۀ  طراحي شده روي باالتنه را 
از فاصلۀ »5-4 سانتي متر« پایین تر از سرشانه رولت کنید. 

)شکل 3-81(

این  با  است  ساده  آرشال  شبیه  کاماًل  یقه  این  الگوي 
تفاوت که طراحي خط خارجي یقه نسبت به مدل تغییر 

مي کند.

شکل 3-81 شکل 3-80
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  خط تاي الگو را باز کرده، طرح رولت شده را به طرف 
پشت یقه »نقطۀ  44« ادامه دهید. )شکل 3-8٢(

  سجاف جلو و پشت یقه را مانند یقۀ  آرشال رسم کرده 
و رولت کنید. )شکل 83-3( و )شکل 84-3( و )شکل 

)3-85
  به خط طرح یقه روي سجاف جلو و نقطۀ44 به اندازۀ 
به صفر  نقطـــۀ 38  »0/٢5 ســانتي متر« اضافه کرده و در 

می رسد. )شکل 3-83(

شکل 3-83

شکل 3-8٢

شکل 3-84

شکل 3-85
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          9-3- یقة شال:

  مراحل اولیۀ تبدیل به یقه هاي برگردان روي هفت را 
روي باالتنه انجام دهید که شامل موارد زیر مي باشد:

1- انتقال پنس 
٢-گشادکردن حلقۀ گردن

3- رسم دکمه خور 
4- رسم پنس یقۀ هفت 

یقۀ شال جزو یقه هاي برگردان روي هفت است. 
نظر  از  و  مي پوشاند  را  سرشانه  یقه،  این  پهناي 

شکل ظاهري شبیه یقۀ آرشال است.

  خط سرشانه جلو را تقریباً  »15 سانتي متر« ادامه دهید.
  الگوي پشت را به شکل معکوس روي خط فرضي 
مماس  گردن  گوشه هاي  که  شکلي  به  دهید  قرار 
یکدیگر بوده و در »نقطۀ 1٢« )نوک سرشانۀ پشت(  به 
فاصلۀ »3 سانتي متر« از خط فرضي قرار گیرد. )شکل 

)3-86

شکل 3-86 تصویر ٢8-3
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و خط  مرکزي  از خط  قسمتي  و  پشت   حلقه گردن 
سرشانۀ پشت را رولت کنید. 

از                 نموده،  جدا  جلو  الگوي  از  را  پشت  الگوي   
»نقطۀ 34« »٢ سانتي متر« خارج شده تا »نقطۀ 40« بدست 

آید.
نیز »3 سانتي متر« از خط مرکزي پشت  از »نقطۀ 36« 

عالمت زده تا »نقطۀ 41« مشخص شود. 

وصل   »40 »نقطۀ  به  منحني  خطي  با  را   »41 »نقطۀ   
کرده خط پایه بدست می آید و سپس »نقطۀ 40« را به 
»نقطۀ 38« وصل کنید. این خط، خط شکست است. 

  از »نقطۀ 41« به اندازۀ »15-11 سانتي متر« روي خط 
آید.  بدست  »نقطۀ 4٢«  تا  مرکزي پشت عالمت زده 
زده        عالمت  متر«  سانتی   0/5« اندازۀ  به   »4٢ »نقطۀ  از 

»نقطۀ 44« بدست می آید.
سپس از »نقطۀ 44« به اندازۀ »3-٢ سانتي متر« گونیا کنید. 
خط  روي   »40 »نقطۀ  از  را   »41 4٢ »خط  اندازۀ 

فرضي جدا کرده تا »نقطۀ 43« به دست آید. 
هم اکنون نقاط »38 و43 و44« را مطابق شکل به هم 

وصل کنید. )شکل 87 ــ3(

        پهناي یقه شال مي تواند به اندازه سرشانه یا کمي بیشتر از اندازۀ سرشانه باشد.

شکل 3-87
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  قسمت زیر یقه را مي توان دو قطعه اي برش زد تا در 
خط سرشانه حالتي برجسته و کمي باال ایستاده ایجاد 

نشود.
باید در خط سرشانه، پنس  کوچکي  براي این منظور 

رسم کرد.
را   »1٢ 43 »نقطۀ  فاصلۀ   ٢

1
پنس  این  رسم  براي   

عالمت زده تا »نقطۀ 47« بدست آید.
از »نقطۀ 47« خطي به »نقطۀ 34« وصل کنید.

34 را مشخص نمایید. پنسي به اندازۀ  ٢ خط 47
1  

»0/75-0/5 سانتي متر« در طرفین این خط رسم کنید. 
نقاط موازنه را روي آن عالمت بزنید.

  سجاف یقه جلو را روي الگو مانند یقه آرشال رسم 
کنید. )شکل 3-88(

         در صورتي که یقه دو قطعه اي نباشد پنس در مکان خود زیر یقه دوخته مي شود. 

شکل 3-88
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لبۀ طرح یقه  به   از روي سجاف جلو رولت کرده و 
اضافه  سانتي متر«   0/٢5-0/5« یقه(  خارجي  )هالل 

کنید. )شکل 3-89(
به دو قطعه  یقه  تا  یقه را چیده  پنس رسم شده روي 

تقسیم شود. )شکل 3-90(

شما بگویید:
آیا مي توان لبۀ خارجي یقۀ شال را طرح دار 

کرد؟
طرحي در این زمینه ارائه دهید.

توجه: 
ابتدا باید سجاف یقه  را رولت  کنید. سپس پنس »34ــ47« روي یقه را چیده تا یقه به دو قطعه تقسیم 

شود. 

شکل 3-89 شکل 3-90
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          10-3- یقه انگلیسي 

تصویر ٢9-3

تصویر 3-3٢

تصویر 3-30

تصویر 3-33

تصویر 3-31

تصویر 3-34
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هفت  روي  برگردان  یقه هاي  براي  که  مراحلي  ابتدا 
توضیح داده شده را به شرح ذیل روي الگو پیاده کنید: 

1- انتقال پنس سینه به پهلو
٢- اضافه کردن دکمه خور 

3- مشخص کردن نقطۀ بازي یقه: از »نقطۀ ٢1« روي 
خط مرکزي جلو به اندازۀ بازي یقه )با توجه به مدل( 
پایین آمده و »نقطۀ 35« را مشخص کنید )در این مدل 

»10 سانتي متر« است.(
داخل  سانتي متر«   0  -1« اندازۀ  به   »٢0 »نقطۀ  از   -4
الگو عالمت زده و »نقطۀ 34« و از »نقطۀ ٢1«، روي 
خط مرکزي جلو به اندازۀ »5-1/5 سانتي متر « پایین 
آمده تا »نقطۀ 40« به دست آید. حال نقاط »40 و34« 

را با پیستوله به هم وصل کنید. 
5- روي هالل جدید گردن پنس »1 سانتي متري« رسم 

کرده به پنس پهلو وصل کنید.
از »نقطۀ 40« خطي به طرفین گونیا کنید و آن را خط 

فرضي بنامید. ) شکل 3-91(

هفت  روي  برگردان  یقه هاي  جزو  نیز  یقه  این 
دوقطعه اي  یقه  برگردان  که  تفاوت  این  با  است. 

است.
قطعۀ پایین متصل به باالتنه بوده و قطعۀ باالیي یقه 
پاییني وصل  به قطعۀ  جداگانه، برش زده شده و 

مي شود.

         10-3- یقة انگلیسي:

شکل 3-91

تصویر 3-35

  این اندازه بستگی به مکان دال یقه دارد.
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  از »نقطۀ 10« حلقه گردن پشت »1- 0 سانتي متر« و از 
»نقطۀ 9«  خط مرکزي پشت »0/75- 0  سانتي متر« گشاد 

کنید تا نقاط »36-37« بدست آید. )شکل 3-9٢(
 خط سرشانۀ جلو را به طرف حلقه گردن الگو امتداد 
تا  بزنید  عالمت  سانتي متر«   ٢« خط  این  روي  دهید. 

»نقطۀ 4٢« به دست آید.
یقه(، خطي  بازي  )نقطۀ  »نقطۀ 35«  به  »نقطۀ 4٢«  از   
مستقیم وصل  کنید. خط را تا لبۀ دکمه خور ادامه دهید 
تا »نقطۀ 38«، )نقطۀ شکست( به دست آید. خط 38-4٢ 

خط شکست است. 
حلقه  اندازۀ  به   »4٢ »نقطۀ  از  امتداد خط شکست  در 
گردن گشاد شدۀ پشت به اضافۀ »1 سانتي متر« به طرف 

باال ادامه دهید تا »نقطۀ 43« به دست آید.
متر«  »٢سانتی  الگو  چپ  طرف  به   »43 »نقطۀ  از    

 »4٢ »نقطۀ  از  آید،  بدست   »44 »نقطۀ  تا  زده  عالمت 
خطي به »نقطۀ 44« رسم کنید. شکل )3-93(

4٢ و برابر با حلقه  4٢ برابر با خط 43 )خط 44
گردن گشاد شده پشت به اضافۀ »1 سانتي متر« است.(

توجه: 
مساوي  باید   4٢ 44 خط  طول 
یک  بنابراین  باشد   4٢ 43 خط 
)مثلث  مساوي  ضلع  دو  با  مثلث 

متساوي الساقین( به دست مي آید.

شکل 93-3شکل 3-9٢
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به موازات خط شکست رسم  از »نقطۀ 34« خطی    
کرده تا خط فرضی را قطع کند. سپس از همان نقطه 
»1/5 سانتی متر« به طرف باال برگشته »نقطۀ 45« بدست 

آید.
  خط »4٢-4٢« را به طرفین، گونیا کرده و به دوطرف 
امتداد دهید. از »نقطۀ 44« به طرف چپ »3 سانتي متر« 
عالمت زده و »نقطۀ 46« را مشخص کنید. )این اندازه 

پایۀ یقه است.(
سانتي متر«   5-7« راست  طرف  به   »44 »نقطۀ  از    

عالمت زده و »نقطۀ 47« را مشخص کنید. 
)این اندازه، برگردان پشت یقه است.(

  از »نقطۀ 46« خطي به »نقطۀ 45« وصل کنید. )شکل 
)3-94

  از »نقطۀ 45« به اندازۀ پهنای پایینی یقه )فاصله بین 
اضافۀ »٢-1/5 به  یقه(  لبۀ خارجی  تا  خط شکست 

سانتی متر« خطی را رسم کنید تا از »نقطۀ 40« بگذرد 
و »نقطۀ 48« بدست آید. 

این نقطه را به »نقطۀ 38« وصل کنید )شکل 3-95(.

توجه: 
مثلثي    در   »46-45« نقاط  وصل  هنگام 
این  که  مي شود  ایجاد  گردن  گوشۀ 
فضاي مثلثي شکل بین قطعۀ باالیي یقه و 

باالتنه و سجاف مشترک مي باشد. 

  1/5 cm

شکل 3-95 شکل 3-94
         این اندازه فاصلۀ »نقطۀ 45« تا خط شکست می باشد.

  1/5 cm

خط فرضی
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  با توجه به عمق و فضاي دال یقه از »نقطۀ 48« داخل 
الگو شده و »نقطۀ 49« را روي خط »48-45« عالمت 
رفته  باال  طرف  به  را  دال  فضاي   »48 »نقطۀ  از  بزنید 

»نقطۀ 50« را عالمت بزنید.
»نقطۀ 50« را به »نقطۀ 49« وصل کنید.

اندازۀ »3-٢ سانتي متر« گونیا کرده  به  »نقطۀ 47«  از   
سپس با خطي کمي با انحنا به سمت داخل به »نقطۀ 50« 

رسم کنید.
)شکل  است  یقه  موازنۀ  نقاط  از   »45 و   49« نقاط   

.)3-96
  از قطعۀ باالیي یقه دو بار رولت کنید.

نقاط »49 و50 و47 و46 و45« و هم چنین خط شکست 
و نقاط موازنه »نقاط 45 و49« را رولت کنید. 

که  بوده  یقه  زیر  رولت شده  قطعه هاي  این  از  یکي   
به صورت اریب برش مي خورد و دیگري رویه یقه بوده 
که باید از »نقطۀ 47-50« »0/5 - 0/٢5 سانتي متر« باتوجه 
به ضخامت پارچه اضافه نمود و در »نقطۀ 49« به صفر 

رساند. تا نقاط »5٢ و 51« به دست آید.
  رویۀ یقه روي راستاي پارچه برش مي خورد. شکل 

)97-3(، شکل )3-98(.

شکل 3-96

شکل 3-97 شکل 3-98
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  اکنون خطوط »49 و45 و34« را از الگو جدا کنید. 
این جا  در  بود  شده  رولت  قبالً  که  یقه  باالیي  )قطعه 

دور ریخته مي شود.( )شکل 3-99(.

مانند  باالیي یقه، سجاف آن را  از برش قطعۀ  بعد    
الگوي یقه هاي قبل رسم کرده و از روي آن رولت 

کنید. )شکل3-100(.

شکل 3-99

شکل 3-100
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  نقاط موازنه »49 و45« را روي سجاف رولت کنید.
به لبۀ خارجي یقه »نقطه 48« »0/٢5 سانتي متر« اضافه 
کرده »نقطه 55« بدست می آید و در نقاط »38 و49« 

به صفر برسانید )شکل 3-101(.

الگوهاي قبل رسم کرده و    سجاف پشت را مانند 
رولت کنید. شکل هاي )10٢-3  و 3-103(

شکل 3-10٢

شکل 3-101

48

شکل 3-103
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  در هنگام رسم الگو فاصله بین دال یقه باید کمتر 
از فاصلۀ دال طرح مورد نظر باشد تا در موقع دوخت 

مانند طرح اصلي دیده شود.
توجه: 

یا بزرگ،  دال یقه مي تواند کوچک 
به  و  باال  طرف  به  سرگرد،  یا  سرتیز 

طرف پایین طراحي شود. 
)تصویر 37–3( و )تصویر 36–3(

تصویر 36-3تصویر 3-37

تصویر 39-3تصویر 3-38

خط  هفت،  روي  برگردان  یقه هاي  از  بعضي  در    
شکست یقه به شکل منحني طراحي شده است. براي 
رسم این مدل یقه ها باید از الگوي یقۀ ب.ب. پایه دار 

استفاده کرد )تصویر 38–3(.

  در برخي دیگر از یقه ها، یقه در ناحیۀ سرشانه فاصله 
زیادي تا خط گردن دارد. در این صورت نیز باید از 

الگوي یقه ب.ب. پایه دار استفاده کرد.
)تصویر 39–3(.
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پرسش های پایان فصل»تئوري«

1- کدام گزینۀ زیر تعریف یقه فرنچی می باشد؟ 
الف( دور گردن به حالت ایستاده قرار مي گیرند.

ب( روي شانه حالت برگشت دارند.
ج( روي باالتنه طراحي مي شوند. 

د( روي گردن به حالت خوابیده قرار مي گیرند.
٢- کدام یک از گزینه های زیر جزو یقه هایي هستند که جدا از باالتنه طراحي مي شوند؟ یقۀ ...

الف( انگلیسي      ب( ب.ب.       ج( شکاري       د( شال
…… اضافه  اندازه دکمه خور  به  از   خط مرکزی جلو  لباس  لبۀ  در  براي رسم سجاف جلو   -3

می شود؟
 الف( 0/5      ب( ٢-1           ج( 3/5       د( 4

4- خط طرح در یقۀ قابل تبدیل با یقۀ خرگوشي چه تفاوتي با یکدیگر دارند ؟
الف( در رسم کادر اولیه  الگوي یقه 

ب( در اساس باالتنه 
ج( در طرح تمام شدۀ الگوي یقه 

د( در پهناي یقه 
5- تصویر روبه رو بیانگر کدام یقه است؟

ب( خرگوشي   الف( شکاري  
ج( ب.ب. پایه دار         د( ب.ب. مسطح  
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6- خط ٢-1 در الگوي یقۀ شومیزیه چگونه محاسبه مي شود؟
الف( دور گردن به اضافه جادکمه  ب(  1  دور گردن

ج( دورگردن جلو و پشت گشادشده   د( دور گردن جلو و پشت گشادشده به اضافۀ جادکمه     
 

7- در یقۀ آمریکایي با پشت یقه در امتداد خط شکست به اندازۀ ........ به طرف باال مي رویم.
8- الگوي روبرو را کامل کنید.  

٢

  1/5 cm
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9- تصویر روبرو بیانگر کدام یقه است؟ 

10- نام نقاط »38 و 35« در شکل زیر چیست؟ 

11- چرا در یقۀ آرشال سرشانۀ پشت بیشتر از یقۀ شال روي سرشانه جلو قرار مي گیرد؟
1٢- تفاوت یقۀ آرشال ساده با آرشال طرح دار در چیست؟

13- چرا روي خط شکست در یقۀ آمریکایي بدون پشت یقه پنس رسم مي کنید؟
14- چرا یقۀ فرنچي نیازي به گشادي زیادي در ناحیۀ حلقه گردن ندارد؟

15- در رسم الگوي یقه انگلیسي مکان دال چگونه روي الگو مشخص مي شود؟
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پرسش های پایان فصل»عملي«
الگوي یقه هاي تصاویر ارائه شده را رسم کنید.

تصویر 3-43 تصویر 3-4٢ تصویر 3-41 تصویر 3-40
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تصویر 3-47 تصویر 3-46 تصویر 3-45 تصویر 3-44
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در پایان این فصل انتظار مي رود هنرجو بتواند:

خطوط طولي و عرضي اندام و لباس را با ذکر نام مشخص کند.

 مدل قرینه را از غیرقرینه تشخیص دهد.

 الگوي پیراهن با برش باالتنه کوتاه را رسم کند.

 به منظور ایجاد پیلي، اوازمان سراسري در پایین تنه پیراهن رسم کند.

 آستین کاپ چین دار بلند را با برش افقي در لبۀ آن رسم کند.

  الگوي قطعۀ تزئیني براي یقه چهارگوش را رسم کند.

 الگوي پیراهن غیر قرینه را رسم کند.

الگوي پیراهن با برش باالتنه بلند را رسم کند.

 الگوي قطعۀ تزئیني براي یقۀ هفت را رسم کند.

 الگوي آستین کاپ چین دار باال )ایستاده( را رسم کند.

 الگوي یقه بلیزري را براي کت رسم کند. 

الگوي جیب فیلتابي یک طرفه را رسم کند.

الگوي آستین شمشیري بدون درز زیر دست را رسم کند.

الگوي پاکتي براي لبۀ آستین کوتاه را رسم کند.

	1
	2
	3
	4
	5
6
7
8
9
10
	11
	12
13
14

هدف	های	رفتاری	



الگوي شلوار با جیب و زیب به روش مردانه را رسم کند.

علت رسم دو پنس در یقۀ هفت مدل شماره 6 را توضیح دهد.

الگوي آستین الله اي را رسم کند.

الگوي سجاف مخفي در خط مرکزي جلو را رسم کند.

الگوي جیب کیسه اي را رسم کند.

اندازۀ الزم جهت دکمه خور دو ردیفه را به خط مرکزي جلو اضافه کند.

در رسم الگوي مدل هاي ارائه شده، دقت و ظرافت کافي را مبذول نماید.

15
16
17
18
19
20
21
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         1-4- نکات حائز اهمیت در مدل خواني 
برش و دوخت ازطراحي لباس جدا نیست، هر طراح 
باید از اجزا طرح، روي الگو آگاه باشد. طراح لباس 
باید بداند که معني هر خط و سایه روشن چیست تا 
آن را در محل صحیح خود به کار ببرد و بتواند طبق 
مدل ارائه شده الگو را رسم نماید. طراحان باید نکات 
اصلي طرح را که در ترسیم الگو مؤثرند مدنظر داشته 
بازبودن  و  لباس،  گشادي  میزان  از:  عبارتند  باشند، 
یقه، پهناي یقه، برش هاي لباس، جهت برش پارچه و…. 
از  الگو  تهیۀ  براي  لباس،   تولید  مراکز  از  بعضي  در 
یا  مي کنند  استفاده  مجالت  در  شده  ارائه  مدل هاي 

در کارگاه هاي خیاطي براي اینکه لباس دوخته شده، 
کاماًل مورد پسند مشتري باشد باید طبق مدل سفارش 
ذهنیات  که  داشت  توجه  )باید  شود.  تهیه  شده  داده 

طراح  تأثیري به مدل خواسته شده نگذارد.(
مدل هاي ارائه شده در مجالت متفاوت است. برخي 
از طراحان چنان ماهرانه منظور خود را با رسم طرح 
پارچه  جنس  مي توان  مي کنند که  القاء  الگو  و  مدل 

مورد نظر را به خوبي تشخیص داد.
برخي دیگر براي سهولت کار، طرح خطي مسطح را 
در کنار طرح اصلي قرار مي دهند. رسم طرح خطي، 
افراد را در جهت رسم صحیح الگو راهنمایي مي کند.

تصویر 4-1
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1-1-4- تفاوت انسان واقعي و مانکن
متفاوت  شده  ارائه  مانکن هاي  لباس،  مجالت  در   

هستند.
گاه طراحان براي زیباتر  نشان دادن مدل هاي خود آنها را 
بر روي مانکن هاي بسیارکشیده و بلندتر از  حد معمول 

به نمایش مي گذارند.
استفاده  افرادي  از  نمایش واقعي آن  براي   همچنین 

مي نمایند که  به آنها اصطالحاً مانکن گفته مي شود.
این مانکن ها داراي اندام ایده آل بوده و نسبت هاي آنها با 

اندام طبیعي، تا حدودي متفاوت است.
افراد در   جامعه متفاوت  اندام   همانطور که مي دانیم 
است از قبیل اندام بلند و الغر، بلند و درشت، کوتاه و 

چاق، کوتاه و الغر و.... )تصویر ٢-4(
 در این مرحله هنرجویان باید با در نظر گرفتن این 
را  لباس  مدل  اندام،  تناسب  رعایت  با  و  تفاوت ها 

انتخاب نمایند.

2-1-4- شناخت خطوط و نقاط اصلي 
به دو  را  اندام  بهتر است  براي سهولت مدل خواني   

بخش تقسیم کنیم.
 خطوط راهنماي افقي و عمودي این خطوط ما را در 
شناخت محل قرارگیري برش ها، پنس ها، قد آستین، 

دامن و ....کمک مي کند.

تصویر ٢-4
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خطوط افقي:
  این خطوط شامل حلقه گردن، خط سرشانه، سینه، 

کمر، باسن، زانو، مچ دست، آرنج و مچ پا است.
خطوط عمودي:

پهلو،  پشت،  و  جلو  مرکزي  خط  شامل  خطوط  این 
داخل پا، پنس سرشانه و پنس زیرسینه است. 

3-1-4- شناخت مدل هاي قرینه و غیرقرینه:
مدل هاي لباس در مجموع به دو دسته تقسیم مي شوند.

  الف( مدل هاي قرینه: دو طرف لباس یکسان است 
٢  الگو استفاده مي شود.

1
که براي رسم الگوي آن از 

  ب( مدل هاي غیر قرینه: که دو طرف لباس نامتقارن 
است و براي رسم الگوي آن از الگوي جلو یا پشت 

کامل استفاده مي شود.

شانه

سینه

کمر

باسن

مچ پا

زانو

مچ

آرنج

پرنسسی
پهلو

پهلو

داخل پا

خط مرکزی جلو

گردن

تصویر 4-4 تصویر 4-3
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مدل خواني یقه:
براي مدل خواني یقه باید نکات زیر را مدنظر قرار دهیم:

1- مقدار گشادي یقه: از خط راهنماي شانه و حلقه 
گردن. 

کمر.                 و  سینه  مرکزي،  خطوط  یقه:  بازي   -٢
)تصویر 4-5(

3- پهناي یقه هاي برگردان.  )تصویر 7-4 و 4-6(

تصویر 4-5 تصویر 4-6

تصویر 4-7

حلقه گردن

بازی یقـــه
خط سینـــه

پنـــس
محل دکمه

خط مرکزی
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برش ها 
براي تعیین محل قرارگیري برش ها از خطوط راهنماي 

اندام استفاده مي شود.
براي مثال: جهت تعیین برش هاي افقي بر روي لباس 

از خطوط سینه، کمر، باسن و ... استفاده مي شود. 
برش  مرکزي،  خطوط  از  عمودي  هاي  برش  براي 
استفاده  آنها  بین  فضاي  و.....  پهلو  خطوط  پرنسسي، 

مي شود.
قد اجزایي لباس 

این اندازه بستگي به محل قرارگیري قد اجزاي لباس، 
بر روي اندام دارد. )قد بلوز، قد دامن، قد شلوار و قد 

آستین( 
مثال: قد آستین و محل برش آستین در )تصویر 4-8(

تصویر 4-8

باالتر از آرنج قرار دارد که در اینجا خطوط راهنماي 
محل  نسبت،  به  و  شود  مي  نظرگرفته  در  آرنج  شانه، 

مناسب آن را مشخص مي کنیم.
میزان گشادي:

براساس  لباس  میزان گشادي در قسمت هاي مختلف 
زیر مي باشد.

الف( باالتنه: فاصلۀ بین لبۀ لباس از خطوط پهلو، حلقۀ 
آستین و تنگي یا گشادي درکمر و باسن.

ب( دامن: به نسبت پهناي باسن، چین هاي لبۀ دامن و 
کمر.

ج( آستین: به نسبت گشادي در خط بازو، لبۀ آستین، 
چین هاي کاپ و خط زیر دست است.
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تصویر 4-11 تصویر 4-10 تصویر 4-9

حلقه گردن

خط شانه

بازی یقه

برش

خط سینه

لبۀ آستین

پنس

خط آرنج

محل دکمه

خط باسن

خط مرکزی

لبۀ دامن

خط زانو

حلقه گردن

برش
خط سینه

لبۀ دامن
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مطالعه آزاد 
مشخصات الگو:

  کت با دکمه خور دو ردیف
  یقه هفت 

  یوک در کارور جلو 
  آستین برش دار 

  ابتدا الگوي باالتنه با اضافات کم را رسم کنید.
انتهاي پنس سینه و کمر را »٢ سانتي متر« به طرف پهلو 

جابجا کنید.
  پنس کمر را در جلو و پشت تا لبۀ کت ادامه دهید.

از طرفین این خط »0/٢5 سانتي متر« کم کنید.
به پهلو )روي خط  لبۀ کت را  اندازۀ کم شده در    

باسن( اضافه کرده تا خط کمر به صفر برسد.
)شکل 1-4( و )شکل ٢-4(

شکل ٢-4 شکل 4-1
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٢  سرشانه منتقل کنید.
1   پنس سینه را به  

  اندازۀ دکمه خور را از خط مرکزي جلو، به اندازۀ 
٢  فاصله سینه اضافه کنید.

1

  از گوشۀ گردن در سرشانۀ جلو و پشت، »1سانتي متر« 
حلقه گردن را گشاد کنید.

اندازۀ                       به  جلو  مرکزي  خط  روي  یقه،  بازي  نقطۀ    
3 از خط سینه تا گودي گردن است. »نقطۀ ٢«

1

  » نقاط ٢-1« را با خطي هاللي به هم وصل کرده و 
این خط را تا دکمه خور ادامه دهید به طوري که »5-6 

سانتي متر« از خط سینه پایین تر قرارگیرد.
  روي خط هفت یقه، پنس »٢/5-1 سانتي متر« رسم 

کنید.
افقي تا حلقه    خط برش را از »نقطۀ ٢« به صورت 

آستین رسم کنید.
  از نوک سینه، خط برش عمودي را تا یوک رسم 

کنید.
  نقاط موازنه  را روي خطوط رسم شده عالمت بزنید.   

)شکل 4-3(

شکل 4-3
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  قطعات الگو را از هم جدا کنید. )شکل 4-4( و 
)شکل 4-5(

   روي قطعۀ »شماره ٢«  خط سجاف را به فاصلۀ  »3-4 
را  آن  و  کرده  رسم  جلو  مرکزي  خط  از  سانتي متر« 

رولت کنید. )شکل 4-6(
برش  بار  دو  را  آن   »1 »شماره  قطعۀ  براي سجاف    

بزنید.    
  سجاف پشت را رسم کرده و آن را رولت کنید.     

)شکل 4-7(

شکل 4-4

شکل 4-7

شکل 4-5

شکل 4-6
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آستین:
  الگوي آستین با اضافات کم را رسم کنید.

8  فاصلۀ خط آرنج تا شانه« 
1   قدآستین را تا حدود » 

کوتاه کنید.
  خط لبۀ آستین را تنگ کنید )این خط باید به اندازۀ 

باالي آرنج به اضافۀ »٢ سانتي متر« باشد.(
باالتنه  موازنه  نقطۀ  فاصله  آستین  برش  رسم  براي    
نقطۀ  از  را  اندازه  و همین  اندازه زده  را  برش  تا  جلو 

موازنه آستین عالمت بزنید.
  خط افقي برش آستین را رسم کرده و آن را قیچي 

شکل 8-4کنید )شکل 8-4  و 4-9(.

شکل 4-9
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          مدل شماره 1 

تصویر 4-13 تصویر 4-1٢ تصویر 4-1٢
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          2-4- مدل شماره یک 

     

الگوي جلو 
  الگوي پیراهن یکسره با  اضافات متوسط را رسم  کنید.

اضافه  جلو  مرکزي  خط  به  را  دکمه خور  اندازه    
کنید. )در اینجا 1/5 سانتي متر است.(

 7-10« اندازۀ  به  سینه(  )نوک  سینه  پنس  رأس  از   
سانتي متر« پایین آمده و »نقطۀ7« را عالمت بزنید. 

اندازۀ            به  جلو  مرکزي  خط  روي  سینه  خط  از   
»1٢-9 سانتي متر« عالمت زده و »نقطۀ 8« را مشخص 

کنید.
  برش زیر سینه را مطابق مدل، با در نظر داشتن نقاط 

»8 و7« آن را خط پهلو ادامه دهید. 
لبۀ  تا  رسم کرده  خطي  سینه  زیر  پنس  انتهاي  از   

پیراهن را قطع کند و »نقطۀ 10« به دست آید.
  در خط پهلو از لبۀ پیراهن به اندازۀ »5-3 سانتي متر« 
خارج شده و آن را به خط باسن وصل کنید )شکل 

.) 4-10

اندازه  را  سینه  برجستگي  انتهاي  تا  گذاشته  سینه  نوک  را  متر       
براي مشخص کردن مکان برش  به دست آمده  اندازۀ  این  بگیرید. 

روي الگو است.

مشخصات مدل:
1- پیراهن جلو باز 

٢- برش افقي در باالتنه 
3- پیلي دو طرفه زیر برش 

4- یقه شکاري 
5- آستین بلند کاپ چین دار 

شکل 4-10
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الگوي پشت 
  حلقه گردن پشت را در ناحیۀ سرشانه »1 سانتي متر« 

گشاد کنید.
اندازۀ   به  خط گردن  از  پشت  مرکزي  خط  روي   
»10-1٢ سانتي متر« پایین آمده وخط برش را تا حلقه 

آستین رسم کنید.
  پنس سرشانۀ پشت را تا برش ادامه دهید.

کمر  پنس  سانتي متر«   3« اندازۀ  به   »13 »نقطۀ  از   
پشت را جابجا کنید و سپس »نقطۀ 15« را عالمت زده 

و به انتهاي پنس سرشانه وصل کنید. 
  از انتهاي پنس جدید پشت، خطي تا لبۀ پیراهن رسم 
کنید. از طرفین این خط، روي خط باسن و لبۀ پیراهن 
»0/5سانتي متر«(  )مجموعاً  »0/٢5سانتي متر«  اندازۀ  به 
عالمت زده و به پنس  کمر وصل کنید. )نقاط 18 و 17(

)این اندازه از الگو کم مي شود.( 
  روي خط باسن و لبۀ لباس در خط پهلو به اندازۀ   
»0/5 سانتي متر« اضافه کرده و به خط کمر وصل کنید.

)این اندازه ایست که قباًل از الگو کم شده است.( 
به خط پهلو »5-3 سانتي متر« اضافه کنید. )لبه دامن(

)شکل 4-11(

       چون بعد از دوخت ترک هاي پشت، خطوط برش به هم نزدیک است، 
پیشنهاد مي شود برش ها »3 سانتي متر« به طرف پهلو ها جابجا شوند.

              درهنگام دوخت، انتهاي پنس هایي که به برش ختم مي شوند، کمي 
کیس مي کند، باید این اندازه را روي الگو از انتهاي پنس ها کم کرد و براي 
جبران کسري الگو، این اندازه را روي خط باسن در قسمت پهلو اضافه کرد.

شکل 4-11
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  خط برش افقي در زیر سینه را جدا کنید.
  پنس سینه را بسته و به پنس زیر سینه منتقل کنید. 

  حلقۀ گردن جلو را مانند مدل، گشاد کنید. )در این 
مدل بازي یقه به نسبت گودي تا خط سینه نصف شده 

است.(
سانتي متر«   1« پشت  حلقه  گردن  سرشانه،  خط  در  و 
گشاد شده است. فرم بازي یقه را مانند شکل طراحي 

کنید. )شکل 4-1٢(
یقه 

  یقۀ این مدل ب.ب. پایه دار است.
براي رسم این مدل، سرشانه ها را »6 سانتي متر« روي 
هم قرار داده ومدل یقه را تا »نقطۀ ٢9« طراحي کنید. 

)شکل 4-13(
  از روي یقه طراحي شده ٢ بار رولت کرده و به رویۀ یقه 

»0/٢ سانتي متر« اضافه کنید.
)شکل 14-4()شکل 4-15(

شکل 4-1٢

شکل 4-13 شکل 4-15

شکل 4-14
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7« را چیده و بین این دو قطعه اوازمان    خط »10
پیلي بدهید.  در این مدل اندازۀ باالي پیلي »1٢ سانتي متر« 

و پایین آن »18 سانتي متر« است. )شکل 4-16(
جلو        پاییني  و  باالیي  قطعۀ  براي  را  سجاف  خط    
)قطعۀ شماره ٢و1( رسم کرده و بعد از رولت کردن 
هم  به  برش  در محل  را  قطعۀ سجاف  دو  سجاف ها، 

بچسبانید. )شکل 4-17(

         براي جلوگیري از حجم اضافه درزیر برش بهتر است اوازمان پیلي را از باالي آن تا »10 سانتي متر« پایین تراز خط کمر قیچي کنید.
شکل 4-17 شکل 4-16
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  خط برش هاي افقي و عمودي در الگوي پشت را 
چیده و پنس سرشانه پشت را ببندید. )شکل 4-18(

پـشت »5-3  سانتي          متر«    بین  دو  قطعه  برش  عمودي 
اوازمان داده   و به خط باسن وصل کنید. 

)شکل 19-4 ( )شکل ٢0-4(

          براي ایجاد تعادل در لباس، هرگاه الگوي جلو، اوازمان وگشادي داشته باشد، براي الگوي پشت نیز این گشادي در نظر گرفته شود .

شکل 4-19 شکل ٢0-4

شکل 4-18
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آستین
  اساس آستین را همراه اضافات رسم کنید. 

  خط برش افقي  روي آستین را روي الگو رسم کنید. 
در این مدل، خط آرنج تا لبۀ آستین را نصف کنید. 
  از طرفین خط برش »٢-1/5 سانتي متر« داخل الگو 
لبه  و  دست  زیر  خط  به  منحني  کش  خط  با  و  شده 

آستین وصل کنید. نقاط »43-44« )شکل ٢1-4(
  برش افقي آستین را چیده و قطعۀ باالیي را به آستین 

کاپ چین دار، تبدیل کنید. )شکل ٢٢-4(
قطعۀ پاییني الگوي آستین را از خط مرکزي آن چیده 
و خطوط زیردست را طوري به هم بچسبانید که بدون 

درز باشد.
»٢-1/5سانتي متر«  آستین  لبۀ  از  مرکزي  خط  طرفین 

اضافه کرده و به نقاط »45َ و 45« وصل کنید.
)شکل ٢4-4( و )شکل ٢3-4(

شکل ٢1-4
شکل ٢٢-4

شکل ٢3-4شکل ٢4-4
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          مدل شماره دو 

تصویر 4-14 تصویر 4-15
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          3-4-  مدل شماره 2

الگوي جلو 
  الگوي پیراهن یکسره با اضافات کم را رسم کنید.

  پنس سینه را به  1  سرشانه منتقل کنید.
از  و  داده  ادامه  پیراهن  لبۀ  تا  را  پنس کمر  انتهاي    
طرفین این خط روي خط باسن و لبۀ پیراهن به اندازۀ 

»0/٢5 سانتي متر« کم کنید.
اندازۀ کم شده را در قسمت پهلو روي خط باسن و لبۀ 

پیراهن اضافه کنید. )شکل ٢5-4(

مشخصات مدل: 
1- پیراهن با برش پرنسسي از سرشانه 

٢- یقه چهارگوش 
3- پشت زیپ دار

4- آستین بلند تنگ

٢

شکل ٢5-4
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اندازۀ  به  کمر  از خط  پشت  مرکزي  روي خط    
را عالمت   »11 »نقطۀ  آمده  پایین  سانتي متر«   ٢/5-3«
بزنید و نقاط »13و11« را به وسیلۀ خطي با انحناي کم 

به هم وصل کنید. )خط جدید کمر(
   از »نقطۀ11« به اندازۀ »1/5-1 سانتي متر« داخل الگو 
شوید. )این اندازه از پنس کمر پشت گرفته شده است.( 

حال مطابق شکل پنس را رسم کنید. 
  از »نقطۀ 14« روي خط سینه »3 سانتي متر« به طرف 

حلقه آستین رفته تا »نقطۀ 15« به دست آید.
  از »نقطۀ 15« خطي به پهنای پنس سرشانه و لبۀ پیراهن 

رسم کنید.
باقي  پنس،  خط  طرفین  از  جدیدکمر  خط  روي    

ماندۀ پنس را عالمت زده و آن را رسم کنید.
   از طرفین خط برش روي خط باسن و لبۀ پیراهن به 
اندازۀ »0/٢5 سانتي متر« کم کرده و اندازۀ کم شده را 

به پهلو اضافه کنید. 
  قطعات الگو را شماره گذاري کرده و خطوط موازنه 

را مشخص کنید. )شکل ٢6-4(

شکل ٢6-4
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را  چهارگوش  یقۀ  جلو،  یک  شمارۀ  قطعۀ  روي    
4 فاصله تا 

1 رسم کنید. در این مدل از گودي گردن 
٢ »نقاط 33-٢7« یقه 

1 خط سینه و روي خط سرشانه 
طراحي شده است.

٢8« را از»نقطۀ30« پایین آمده و    فاصلۀ نقاط »33
خطي به موازات طرح یقه رسم کنید، تا قطعۀ تزئیني 

یقه به دست آید. 
  بین ترک ها  در لبۀ  پیراهن به اندازۀ »6-4 سانتي متر« و 
٢ این اندازه را به پهلو اوازمان دهید و اوازمان ها را به 

1

خطوط باسن وصل کرده و این خطوط را با خط پهلو 
کنترل کنید )شکل٢7-4( )شکل ٢8-4(.

شکل ٢8-4

شکل ٢7-4
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 حلقه گردن پشت را در خط سرشانه به اندازۀ فاصلۀ 
نقاط »٢7-٢8« در جلو گشاد کنید.

  از خط مرکزي پشت »٢/5-٢ سانتي متر« پایین آمده 
عالمت زده و نقاط »38 و36« را به هم وصل کنید.

  از نقاط »4٢ و40 و38« به اندازۀ »1/5سانتي متر« به 
منظور جا درز زیپ خارج شوید.

  بین ترک ها و خط پهلو، مانند جلو، اوازمان داده و 
خطوط اریب ترک ها را کنترل کنید. 

)شکل ٢9-4( )شکل 4-30(

شکل ٢9-4شکل 4-30
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  قطعه تزئیني جلو را جدا کنید.
)شکل 31-4( )شکل 4-3٢(

  براي حلقه گردن پشت بدون در نظر گرفتن اضافۀ جا 
درز زیپ، سجاف را رسم کنید.)شکل 4-33(

  از روي سجاف رولت کنید. )شکل4-34(

شکل 33-4شکل 4-31

شکل 4-3٢

شکل 4-34
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3 طول پنس در لبۀ آستین را براي شکاف، کوتاه 
1   

کنید.
  براي رسم سجاف شکاف آستین »4 سانتي متر« از 
شکل  مطابق  را  سجاف  شده،  الگو  داخل  آستین  لبۀ 

رسم کنید )شکل 4-36(.
از روي سجاف، رولت کنید )شکل 4-37(.

این شکاف به وسیله دکمه و بندینک بسته مي شود.

آستین با شکاف در لبة آستین 
  الگوي آستین لبه تنگ  روش دوم )شمشیري( را با 

اضافات رسم کنید.
٢  لبۀ 

1   از انتهاي پنس آرنج در پشت آستین خطي به  
آستین پشت رسم کنید و »نقطۀ 7« را عالمت بزنید.

٢  خط 5-7 را عالمت زده تا »نقطۀ 8« به دست آید.
1    

  از »نقطۀ8« به اندازۀ »4-3 سانتي متر« خارج شده و 
»نقطۀ 9« را عالمت بزنید.

  از »نقطۀ 9« خطي به نقاط »7و5« رسم کنید. )شکل 
 )4-35

1« را چیده پنس آرنج را به لبۀ آستین    خط »7
منتقل کنید.

شکل 4-37

شکل 4-36 شکل 4-35
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          مدل شماره 3 

تصویر 4-17 تصویر 4-16
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الگوي پشت 
  روي خط مرکزي پشت در ناحیه کمر »3-٢ سانتي متر« 
و  کنید  رسم  پنس  سانتي متر«   1-1/5« و  آمده  پایین 
پنس کمر را منهاي »1/5-1 سانتي متر« کرده و روي 

خط جدید کمر رسم کنید.
به  الگو  چپ  طرف  کمر  خط  روي   »8 »نقطۀ  از    
از خط  و  آمده  پایین  باسن«  تا  کمر  4 خط 

1  « اندازۀ 
4 خط باسن تا کمر«  باال 

1 باسن طرف راست به اندازۀ » 
رفته و نقاط »14و13« را با خطي هاللي به هم وصل 

کنید. )شکل 4-39(

          4-4- مدل شماره سه 

  پیراهن یکسره با اضافات را رولت کنید.
برش این پیراهن غیر قرینه است، الگوي جلو و پشت 

را به طور کامل رسم کنید.
به  »نقطۀ 1«  از  الگو    روي خط کمر طرف راست 
4  خط کمر تا باسن« به طرف پایین آمده و 

1 اندازۀ »
باسن طرف دیگر  از خط  بزنید.  را عالمت  »نقطۀ 5« 
باال  طرف  به  کمر«  تا  باسن  خط   4

1 « اندازۀ  به  الگو 
عالمت زده تا »نقطۀ 6« به دست آید.

سپس نقاط »6 و5« را با خطي هالل به هم وصل کنید 
)شکل 4-38(.

مشخصات الگو:
1- پیراهن با باالتنه تنگ و یقه هفت برش 

هالل در ناحیۀ کمر تا باسن
٢- دامن کلوش چین دار 

3- آستین باال چین دار
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شکل 4-38
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شکل 4-39
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  خط برش بین کمر و باسن خط »6-5« را در جلو 
بچینید.

  پنس هاي سینه را به پنس کمر منتقل کنید.
  یقه را به شکل هفت طراحي نمایید »نقطۀ ٢4« تقریباً  
3  گودي گردن تا خط سینه است و از گوشه هاي گردن 

1

روي خط سرشانه ها »1/5-1 سانتي متر« است.
  در قسمت گردن خط برش تزئیني زیر یقۀ هفت را 

مطابق شکل رسم کنید.
  روي خط برش پنس »1 سانتي متر« رسم کنید.

)شکل 4-40(

شکل 4-40
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سانتي متري«   1« پنس  و  چیده  را  یقه  تزئیني  قطعۀ    
روي خط برش را به مکاني که پنس سینه منتقل شده 

است  انتقال دهید.
سانتي متر« کوتاه   ٢« سینه  نوک  از  را  پنس  بلندي    

کنید. )شکل 41-4( و )شکل 4-4٢(
  قطعۀ تزئیني یقه را از خط مرکزي جلو جدا کنید.

)شکل 4-43(
  خط ٢4-٢3 را تا زده و الگو را رولت کنید )شکل 

شکل 4-444-4٢(.

شکل 4-43

شکل 41-4شکل 4-44
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  خط برش منحني پشت  بین کمر و باسن را بچینید.
  پنس روي خط مرکزي پشت را چیده به طوري که 

الگوي پشت ٢ قطعه اي شود.
سرشانـه   ناحیـۀ  در  را  پشـت  گـردن  حلقه هـاي   
پشت              مرکــــزي  خط  در  و  »1/5-1سانتي متــــر« 

شکل 4-46 شکل 4-45

شکل 4-47

»1-0/75 سانتي متر« گشاد کنید.
  اضافۀ زیپ را رسم کنید.

  سجاف پشت را رسم کنید.
)شکل46-4( )شکل4-45(

  سجاف پشت را رولت کنید )شکل 47 - 4(.
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چین دارکردن دامن پیراهن )روش اول(
  به خطوط پهلوي جلوي دامن »7-5 سانتي متر« اوازمان 

داده وبه خط باسن وصل کنید.
  خط باسن و لبۀ دامن را به 6 قسمت مساوي تقسیم 

کنید و خطوط اوازمان را رسم کنید )شکل4-48(.

شکل 4-48
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اکنون دامن پشت را مانند الگوي جلو آماده کنید )شکل 
.)4-49

  سپس خطوط رسم شده را چیده، بین خطوط در باالي 
الگو »8-6 سانتي متر« و در پایین الگو »1٢-10 سانتي متر« 

اوازمان دهید. )شکل 50-4( و )شکل 4-51(

توجه: 
به  دادن  اوازمان  هنگام  در  کنید  دقت 
از خطوط مرکزي جلو و  الگوي دامن، 

پشت به طرف پهلوها اوازمان دهید.

شکل 4-49
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شکل 4-50
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شکل 4-51
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»مطالعه آزاد«
دامن کلوش چین دار )روش دوم(
  الگوي دامن نیم کلوش را رسم کنید.

  نیم ساز »نقطۀ 1« را تا لبۀ دامن رسم کنید.
این خط مرکزي جلو و پشت دامن مي باشد. 

روي   »1 5« نقاط  فاصلۀ  اندازۀ  به   »4 »نقطۀ  از   
الگوي پیراهن، روي خط پهلو عالمت بزنید تا »نقطۀ 8«                   

به دست آید.
 از »نقطۀ 5« به اندازۀ فاصلۀ نقاط »6 ٢« روي الگوي 

پیراهن روي خط پهلو »نقطۀ 7« را عالمت بزنید.
وصل  هم  به  هاللي  با خطی  را   »7-8« نقاط  سپس   

کنید. )این خط، محل وصل دامن به باالتنه است.(
٢ فاصله نقاط »9-8« و»9-7« را عالمت زده و خطي 

1  
تا لبۀ دامن وصل کنید. )شکل 4-5٢(

شکل 4-5٢ شکل 45 درصد کوچک شده است.
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شکل 4-53 شکل 45درصد کوچک شده است.

  خطوط به دست آمده را چیده و بین آنها اوازمان 
دهید. در این مدل در خط برش»1٢-10 سانتي متر« و 
در لبۀ دامن »6-5 سانتي متر« اوازمان داده شده است. 

)شکل 4-53(
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آستین باال چین دار:
   الگوي آستین کوتاه با اضافات را رسم کنید.

  قد آستین را با توجه به مدل کوتاه کنید. 

باالي  طرف  به  »٢سانتي متر«  پشت  موازنۀ  نقطۀ  از   
نقطه خط  این  از  بنامید.   »6 »نقطۀ  را  و آن  رفته  الگو 
راهنما تا کاپ جلو را رسم کنید، تا نقاط »8 و7« به دست 

آید.
  فاصله خط »8  1« را اندازه زده و از نقاط »7 و6« 
این اندازه، داخل الگو شوید، تا نقاط »10و9« به دست 

آید.
  سپس این نقاط را با خطي هاللي به »نقطۀ 8« وصل 

کنید.
آورده  دست  به  را  »6-1«و»1-7«  نقاط  فاصلۀ    1   
و نقاط »1٢و11« را عالمت بزنید. این نقاط را مطابق 
شکل به هالل »10 9« رسم کرده تا نقاط »14و13« به 

دست آید.
  قطعات را شماره گذاري کنید. )شکل 4-54(

توجه: 
اندازۀ     به   باید،  کوتاه  آستین  لبۀ  خط 

»دور بازو به اضافۀ ٢ سانتي متر« باشد.

        در صورتي که این آستین بلند رسم شود، از الگوي آستین تنگ روش دوم )شمشیري( استفاده کنید.

شکل 4-54

٢
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چیده،  را   8  10 و   8  9 و   1  8 خطوط   
داخل  از  را  شده  رسم  کاپ  در  که  خطوطي  سپس 
الگو به طرف خارج الگو بچینید. به طوري که قطعات 

الگو از هم جدا نشود.
  بین قطعات را به اندازه اي اوازمان دهید تا نقـــاط 
»1َ و 1« روي خط افقي موازي با خط کف حلقه قرار 

گیرد.
»  1   اندازۀ اوازمان  14َ-14« را از نقاط َ»8-8« باال رفته 
نقاط »16و15« را عالمت زده و به نقاط َ»1-1« وصل 

کنید. )شکل 4-55(
  سپس از »نقطۀ 8« تا لبۀ آستین را بچینید.

  روي کاغذ الگو خط راهنما رسم کنید. طرفین این 
اوازمان   »15-9«َ خط  برابر  نیم  و  یک  اندازۀ  به  خط 

دهید )شکل 55-4(  و )شکل 4-56(.
تا  باال رفته  از»نقطۀ 18«  را   »8-8َ«  سپس  1  فاصلۀ 

»نقطۀ 19« به دست آید. کاپ آستین را ترمیم کنید. 
 خط لبۀ آستین را اصالح کنید. )خط اصالح شدۀ لبۀ 
آستین به اندازۀ »دور بازو به اضافۀ ٢سانتي متر باشد«(

)شکل 56-4( )شکل 4-57(.

٢

3

شکل 4-55

شکل 4-56

شکل 4-57
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          مدل شماره 4 

تصویر 19-4تصویر 4-18
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          5-4- مدل شماره 4 

  اساس پیراهن یکسره را با قد دلخواه رسم کنید.
  هالل حلقه گردن پشت را در سرشانه و خط مرکزي 

پشت »0/5 سانتي متر« گشاد کنید.
  از خط مرکزي پشت روي خط کمر »3 سانتي متر« 

پایین آمده و »1 سانتي متر« گود کنید.
به جا  پهلو جا  به طرف    پنس کمر را »3 سانتي متر« 

کنید. 
  انتهاي پنس را »0/5 سانتي متر« کم کرده و به پهلو 

اضافه کنید شکل )4-57(.

مشخصات الگو
1- یقۀ بلیزري 

٢- برش پرنسسي از حلقه آستین 
3- جیب از رو 

4- آستین شمشیري )بدون درز زیر دست(
5- دامن ترک نیلوفري 

شکل 4-57
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  پنس سینه را به  1  حلقه آستین در برش پرنسسي 
منتقل کنید. 

درخط پهلو از لبه کت »7-5 سانتي متر« به طرف باال 
را مطابق شکل رسم کنید.  عالمت زده و خط برش 

)نقطه 11(
سانتي متر«   1/5-٢« اندازۀ  به  جلو  گردن  از گودي    

پایین آمده »نقطۀ 4« را عالمت بزنید. 
گشاد  را  گردن  حلقه  سانتي متر«   0/5« سرشانه  از    
رسم   »4 »نقطۀ  تا  را  جدید  گردن  حلقۀ  هالل  کرده 

کنید.
  پنس»1 سانتي متر« را روي هالل جدید گردن رسم 

کرده و به برش منتقل کنید.
  اندازۀ دکمه خور را اضافه کرده و در قسمت لبۀ کت 
از »نقطۀ 7« روي خط دکمه خور »6 سانتي متر« و در خط 
لبۀ کت »8 سانتي متر« عالمت زده نقاط 17 و 16 بدست 

می آید این نقاط را با خط منحني به هم وصل کنید.
تا مرحلۀ طراحي  انگلیسي  یقه  الگوي  را طبق  یقه    

دال یقه رسم کنید.
براي  است.  باال  به طرف  بلیزري  یقه  دال    طراحي 
رسم آن از »نقطۀ 4« دال را مانند مدل، طراحي کنید، 
به طوري که فاصلۀ بین دهانۀ دال »0/3-0/٢ سانتي متر« 

باشد )شکل 4-58(.

3

شکل 4-58
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بلیزري را رولت کرده و    قطعۀ زیري و رویي یقه 
هالل گردن را بچینید )شکل 59-4( و )شکل 4-60(.

  سجاف جلو را رسم کنید و لبۀ سجاف را به تبعیت 
از لبۀ کت هالل کرده و سجاف را تا پهلو ادامه دهید 

)شکل4-61(.
  سجاف را رولت کنید )شکل 4-6٢(.

شکل 4-59

شکل 4-6٢ شکل 4-61

شکل 4-60
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  بهتر است لبۀ پشت کت نیز با سجاف دوخته شود.
سجاف لبۀ پشت را طراحي کرده و آن را رولت کنید 
ببندید.  لبۀ پشت ادامۀ پنس را  و سپس روي سجاف 

)شکل 63-4( و)شکل 4-64(.
  سجاف یقه پشت را رسم کرده و رولت کنید. )4-65(

  براي رسم جیب از خط کمر»6-5 سانتي متر« پایین 
1٢ را براي لبۀ جیب رسم کنید. آمده و خط 3

نقاط                  از  سانتي متر«   ٢/5-3« جیب  دهانه  براي   
14 را رسم کنید. »1٢ و13« پایین آمده و خط 15

14 به منظور کیسۀ  باقي ماندۀ برش، بعد از خط 15
جیب رولت مي شود )شکل 4-67(.

کنید.        رولت  الگو  روي  از  را  کیسۀ  جیب  و  دهانه 
)شکل 4-68( و )شکل 4-67(.

شکل 4-64

شکل 4-65

شکل 4-63

شکل 4-66

شکل 4-68

شکل 4-67
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آستین شمشیري بدون درز در زیر دست 
  آستین با اضافات را به آستین شمشیري تبدیل کنید.

آرنج  پنس  انتهاي  تا  خطي  پشت  موازنۀ  نقطۀ  از   
رسم کرده  و  سپس آن را به موازات خط وسط مرکزی 
لبۀ آستین امتداد دهید روي  این  خط  نقاط   آستین تا 

موازنه  را  مشخص کنید )شکل 4-69(.
  خط 9-43-44 را چیده و سپس پنس آرنج را ببندید. 
هم  به  را  و     پشت  جلو   در  زیردست  خطوط  حال 

بچسبانید )خطوط»48-4٢« به»41-45«(.
  )بعد از چسبانیدن خطوط زیر دست، فضایي بین دو 

قطعه ایجاد مي شود.(
اندازه  خط   آرنج،  شدن  گشاد  از  جلوگیري  براي    

مذکور را روي خط 9-44 از خط آرنج کم کنید.
  از »نقطۀ 44« خطي صاف به »نقطۀ 44« رسم کنید. 

)شکل 4-70(

شکل 4-70 شکل 4-69
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  سجاف لبۀ آستین را رسم کنید.
  از »نقاطَ 44 و 44« در لبه آستین »1٢-10 سانتي متر« 

باال رفته تا نقاط »53 و 49« به دست آید.
  سپس از نقاط »53 و 49« 4سانتی متر خارج شده، تا 

نقاط »54 و 50« به دست آید.
  از نقاط » 44َ و 44« به اندازۀ »4سانتی متر« به طرف 
باال عالمت زده، خط سجاف را رسم کنید. سپس خط 

لبۀ آستین را تاکرده و خط سجاف را رولت کنید.

شکل 4-71
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دامن ترک نیلوفري 
  براي رسم الگوي دامن ترک نیلوفري طبق الگوي سال قبل عمل کنید.

  در الگوي فوق اوازمان لبۀ دامن »1٢-6 سانتي متر« است )شکل 7٢-4( و )شکل 4-73(.
  الگوي کمري دامن را رسم کنید )شکل 4-74(.

شکل 4-74 شکل 4-7٢ شکل 4-73
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          مدل شماره 5 

تصویر ٢1-4تصویر ٢0-4
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          6-4 مدل شماره پنج

  الگوي پیراهن یکسره با اضافات کم را با قد بلوز 
رسم کنید.

  پنس سینه و کمر را »٢ سانتي متر« به طرف پهلو ها 

 0/5« را  بلوز  لبۀ  در  پنس  انتهاي  و  کرده  جابه جا 
سانتي متر« کم کنید.

  خطي به موازات خط سینه از انتهاي پنس سینه به 
خط مرکزي رسم کنید. )شکل4-75(

الگوي پشت
  برش افقي پشت را از  1  حلقه آستین تا خط مرکزي 
پشت رسم کرده و پنس سرشانۀ پشت را تا خط برش 

ادامه دهید )شکل 4-76(.
 از »نقاط 17 و11« نیم سازي به اندازۀ »3/5-3 سانتي متر« 

مشخص کرده و هالل لبۀ بلوز را رسم کنید.
)شکل 75-4( و )شکل 4-76(.

3

مشخصات الگو
1- بلوز با برش افقي و عمودي و جادکمه 

بندینکی
٢- یقه آرشال طرح دار 
3- آستین کوتاه پاکتي 

4- شلوار با جیب و زیپ مردانه 

شکل 76-4شکل 4-75
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  پنس سینه را به خط مرکزي جلو منتقل کنید و خط 
٢ حلقۀ آستین« گونیا کنید 

1 4« را تقریباً موازي » 7«
و»نقطۀ ٢0« بنامید.

4« را با حلقۀ آستین گونیا کنید تا »نقطۀ  خط»٢0
کنید. شماره گذاري  را  قطعات  و  آید  دست  به   »٢1

)شکل 4-77(
  برش افقي پشت را چیده و پنس سرشانه را ببندید.

)شکل 4-78(

  پنس کمر را »3 -٢سانتي متر« به طرف پهلو جا به جا 
کرده و پنس را تا لبۀ بلوز ادامه دهید. 

 0/٢5« بلوز  لبۀ  در  را  پشت  عمودي  برش  طرفین    
سانتي متر« کم کنید. )شکل 4-79(

  برای تعیین مکان چاک روی خط پهلوی پشت و 
جلو، از خط کمر »٢0-15 سانتی متر« به طرف پایین 

عالمت بزنید )شکل های 77ــ4 و 79ــ4(

شکل 4-79

شکل 4-78

شکل 4-77

1

4
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و   )4-80 )شکل  بچینید  را  جلو  الگـوي  قطعات    
)شکل4-81(.

  از خط سرشانه جلو » 1 سانتي متر« داخل الگو شوید 
٢ گودي 

1 »نقطۀ ٢9« و روي خط مرکزي جلو به اندازۀ »
گردن تا خط سینه« حلقۀ گردن را گشاد کنید. و »نقطۀ 

30« را عالمت بگذارید.
  از »نقطۀ30« به اندازۀ »٢ سانتي متر« داخل الگو شوید 

و »نقطۀ 31« را عالمت بزنید. از »نقطۀ ٢9« روي سرشانه 
خطي را تا »نقطۀ 31« وصل کنید.

  از »نقطۀ 31« تا خط برش سینه خطي عمود کنید، 
»نقطۀ 3٢« بنامید. )شکل 4-80(

 حلقۀ گردن پشت را از نقطه 13 به اندازۀ »1 سانتي متر« 
گشاد کنید.

و   )4-8٢ )شکل  بچینید  را  پشت  الگوي  قطعات    
)شکل 4-83(.

شکل 4-8٢ شکل 4-81

شکل 4-83 شکل 4-80
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یقه 
31« را بچینید. )شکل 4-84(   خط »3٢

٢9« را مشخص کرده و »نقطۀ 33« را  3 خط 31َ
1  « 

عالمت بزنید. )این نقطۀ شکست یقه است(
  الگوي یقۀ آرشال طرح دار را مانند مدل رسم کنید 

)شکل 4-85(.

توجه: 
سجاف این یقه، با دوبل کردن قسمت 

یوک، به دست مي آید.
شکل 4-85

شکل 4-84
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آستین 
  آستین با اضافات را تا خط آرنج رسم کنید.

٢  قد آن از خط کف حلقه تا 
1   آستین را به اندازۀ »

آرنج« کوتاه کرده و لبۀ آستین را به اندازۀ »دور بازو به 
اضافۀ ٢ سانتي متر« تنگ کنید )شکل 4-86(.

  طرح پاکتي لبۀ آستین را رسم کنید. در این مدل 
زیر دست                  و  سانتي متر«   7« پاکتي روي دست  پهناي 
»5 سانتي متر« و فاصلۀ شکاف پاکتي تا خط مرکزي 

»1 سانتي متر« است. )شکل 4-87(
  روي پاکتي لبۀ آستین را رولت کنید )شکل 4-88(.

شکل 4-86

شکل 4-87

شکل 4-88
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شلوار 
و   4-90( شکل هاي  کنید  رسم  را  شلوار  اساس   

.)4-89
  براي رسم جیب مردانه از خط پهلوي جلوي شلوار 
»نقطۀ ٢« به اندازۀ »5 سانتي متر« داخل الگو شوید و از 
»نقطۀ ٢« به اندازۀ »15 سانتي متر« پایین آمده و »نقطۀ 
3«  را  به هم  وصل  4« را مشخص کنید. سپس نقاط »4

کنید  )خط دهانۀ جیب(.
 از »نقطۀ 4« روي خط پهلو به اندازۀ »5-4 سانتي متر« 
بزنید. سپس کیسۀ  »نقطۀ 6« را عالمت  پایین آمده و 
جیب را مانند شکل طراحي کرده تا اینکه فقط قسمتي 

از کیسۀ جیب با خط پهلو دوخته شود.
داخل  سانتي متر«   3-4« دهانۀ جیب  »4و3«  نقاط  از   
الگو شده و سجاف دهانۀ جیب را رسم کنید )شکل 

.)4-89
بار      یک  جیب،  کیســـه هاي  کردن  رولت  براي    
کنید  رولت  جیب  کیسۀ  با  همراه  را   »3 4 »خط 

)شکل 4-91(.
٢« را همراه با  ٢« و »6   یک بار دیگر »خط 5

کیسۀ جیب رولت کنید )شکل 4-9٢(.
را   »4 6 و»   »7 نقاط»3 جیب  دهانۀ  سجاف    

رولت کنید )شکل 4-93(.

دهانۀ  سجاف  و  چیده  الگو  از  را  جیب  باالیي  قطعۀ 
جیب را به آن اضافه کنید )شکل 4-94(.

  براي رسم نقاب زیپ،  مستطیلي به طول »٢0-18  سانتي متر« 
وعرض »4 سانتي متر« رسم کرده و یک طرف پاییني 

آن را هالل کنید )شکل 4-95(.
  از این قطعه رولت کرده یکي براي سجاف سمت 
چپ،  سمت  سجاف  براي  دیگر  قطعه اي  و  راست 

زیپ استفاده کنید )شکل 4-96(.
خط  شلوار،  الگوي  روي  چارلي  پیلي  رسم  براي    
به  و  بچینید  شلوار  لبۀ  تا  کمر  خط  از  را  شلوار  راه 
4 سانتي متر« اوازمان دهید طوري که در  اندازۀ »6

لبۀ شلوار اوازمان به صفر برسد.
  مکان اولین پیلي روي خط راه شلوار و پیلي دوم    
٢  فاصلۀ خط دهانۀ جیب تا اولین پیلي است. اندازۀ 

1

هر پیلي»4-3 سانتي متر« است )شکل 4-97(. 
الگوي کمر شلوار را رسم کنید )شکل 4-98(.
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شکل 89-4شکل 4-90
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شکل 98-4شکل 4-97

شکل 4-9٢ شکل 4-91

شکل 94-4شکل 4-93

شکل 4-96 شکل 4-95
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          مدل شماره 6

تصویر ٢3-4تصویر ٢٢-4

  الگوي پیراهن یکسره را با اضافات کم رسم کنید.

٢  ارتفاع حلقۀ آستین« را پیدا کرده و »نقطه13« را 
1 « 

عالمت بزنید.

          7-4 مدل شماره شش 

مشخصات  الگو 
پیراهن با یقۀ چپ و راست دامن لنگي خمره اي 

لبه گرد آستین الله اي 
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شکل 4-99

به  هالل  خطي  نقطه  این  از   
رسم   »1 »نقطۀ  پنس  نوک 
برش  این  به  سینه  کنید.    پنس 

منتقل مي شود. 
را  جلو  مرکزی  خط  سپس   
کامل  طور  به  را  الگو  و  تازده 

رولت کنید. شکل )4-99(
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را  یقه  بازي  نقطۀ  محل  یقه،  مدل  این  رسم  براي    
٢  فاصلۀ حلقه 

1 مشخص کنید. در این مدل بازي یقه 
گردن از خط مرکزی جلو تا خط سینه است )نقطۀ 15(.

  از گوشۀ گردن، طرف چپ الگو »1 سانتي متر« داخل 
الگو شده و»نقطۀ 16« را به »نقطۀ 15« وصل کنید. این 
و  داده  امتداد  الگو  پنس طرف چپ  تا وسط  را  خط 

»نقطۀ 17« را عالمت بزنید )این پنس حذف می شود(.
و  داده  ادامه  پیراهن  لبۀ  تا  را  خطي   »17 از»نقطۀ   
کنید.             هالل  پیستوله  با  را  لباس  گرد  هم  روي  خط 

)نقاط »٢0و19و18«(
به  سانتي متري«   1« پنس   ٢ یقه  هفت  خط  روي   
3 خط طرح یقه رسم کرده و آنها را به پنس 

1 فاصلۀ 
حلقه آستین منتقل کنید.

از  کردن(  )خمره اي  پیراهن  لبۀ  کردن  تنگ  براي   
»نقطۀ 9« )خط پهلو( به اندازۀ »4-3 سانتي متر« داخل 
باسن وصل  به خط  انحناي کم  با  الگو شده و خطي 

کنید )شکل4-100(.
سپس خطوط طراحي شده را بچینید.

        چون این یقۀ هفت تا نزدیک خط کمر رسم شده و این خط از اندازۀ یقه هاي  هفت معمولي بیشتر است براي جلوگیري از کش آمدگي 
یقه روي این خط دو پنس»1 سانتي متري« بگیرید.
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شکل 4-100
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  برش تزئیني جلوي لباس را به اندازۀ »4 سانتي متر« 
مطابق شکل رسم و سپس نقاط موازنه را روي الگو 

مشخص کنید. )شکل 4-101(

شکل 4-101
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  خط برش تزئیني جلوی لباس را بچینید )شکل 10٢-4 ( و )شکل 4-103(.

شکل 4-10٢ شکل 4-103
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  بر روي الگوي باالتنۀ پشت از خط مرکزي در حلقۀ 
گردن»0/5 سانتي متر« و از گوشۀ سرشانه »1 سانتي متر« 

یقه را گشاد کنید.
  خط لبۀ لباس در پهلو را »4-3 سانتي متر« به منظور 

خمره اي کردن تنگ کنید.
  خط برش تزئیني پشت را در امتداد برش جلو، روي 
نقاط موازنه را مشخص کنید.  لباس رسم کرده و  لبۀ 

)شکل 4-104(

شکل 4-104
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و   )4-105 )شکل  بچینید  را  لباس  لبۀ  برش  خط    
)شکل 4-106(.

را  را رسم کرده و آن    سجاف حلقه گردن پشت 
رولت کنید )شکل4-107(.

شکل 4-105

شکل 4-106

شکل 4-107
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آستین الله اي 
  الگوي آستین با اضافات پیراهن را رسم کنید.

  قد آستین را به نسبت مدل کوتاه کنید.
  از  نقطۀ موازنۀ پشت آستین »٢-1 سانتي متر« باال رفته 

و »نقطۀ 1« را مشخص کنید. 
تا هالل حلقه  1« در قسمت پشت خطي  »نقطۀ  از    
آستین جلو رسم کرده و »نقطۀ ٢« را به دست آورید. 
سپس از نقاط »٢ و1« با خطوطي منحني به لبۀ آستین در 

قسمت جلو و پشت وصل کنید. )شکل 4-108(
آستین  پشت  و  جلو  شدۀ  طراحي  هاي  قسمت  از    

رولت کنید )شکل 109-4( و )شکل 4-110(.
  خط زیر دست دو قطعه را به هم چسبانیده و آن را 
اصالح کنید. )شکل 111-4( )مي توان خط زیر دست 

را با درز دوخت(.

شکل 4-108

شکل 4-109

شکل 4-111

شکل 4-110
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           مدل شماره 7 

تصویر ٢4-4 تصویر ٢5-4
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           8-4 مدل شماره هفت 

قد  و  کرده  رسم  را  پنس  بدون  کیمونوي  الگوي    
پیراهن را به آن اضافه کنید. 

  حلقۀ گردن را در سرشانه »1 سانتي متر« و از خط 
مرکزي جلو »1/5 سانتي متر« گشاد کنید.

  اندازۀ دکمه خور را بعد از خط مرکزي جلو رسم 
کنید.

در  گردن  گوشۀ  از  باالتنه  گرد  برش  رسم  براي   
عالمت  سانتي متر«   16-18« دست،  روي  خط  امتداد 

زده تا »نقطۀ 15« به دست آید.

فاصلۀ    3
1 سینه» خط  از  جلو  مرکزي  خط  روي    

 »16 »نقطۀ  تا  زده  سینه« عالمت  تا خط  گودي گردن 
مشخص شود. سپس نقاط  »16و15« را به خطي هاللي 

به هم وصل کنید. 
16َ به اندازۀ سجاف دکمه خور به اضافۀ    از نقطه  

»٢- 1/5 سانتی متر« از »نقطه 16« خارج شوید.
  خط برش را تا دکمه خور ادامه دهید. سپس خط 
را روي سجاف  برش  تا کرده و خط  را  دکمه خور 

رولت کنید.
 »15 3  خط 16

1   براي رسم برش رگالن تقریباً »
را مشخص   کرده از »نقطۀ 15« عالمت زده تا »نقطۀ 18« به 

دست آید.

مشخصات الگو 
پیراهن با آستین کیمونوي شبه رگالن با برش 

باالتنه  گرد چین دار 
یقه مردانه )شمیزیه(



223

شکل 4-11٢

بغل رسم کنید  زیر  تا  منحني  »نقطۀ 18« خطي  از    
شده  رسم  خطوط  روي  و  کند.  قطع  را   »8 »نقطۀ  تا 

عالمت موازنه بگذارید.
پهلوي  به  سانتي متر«  پیراهن»5  لبۀ  گشادي  براي   
امتداد  بغل  زیر  خط  تا  را  آن  و  کرده  اضافه  پیراهن 

دهید )نقطۀ 19(.
نقاط        تا  زده  را عالمت  مچ  تا  آرنج  3 خط 

1  سپس 
جدید  لبۀ   »٢1 )خط»٢٢ آید.  دست  به  »٢1و٢٢« 

آستین است.()شکل 4-11٢(
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الگوي پشت:
سرشانه              قسمت  در  را  پشت  حلقه  گردن  هالل   
»1 سانتي متر« و در خط مرکزي پشت »0/5 سانتي متر« گشاد 

کنید.
نقاط      اندازۀ  به  دست  روي  خط  از  گردن  گوشۀ    
»15 9«  مانند  الگوي جلو عالمت زده تا »نقطۀ 3٢« به 

دست آید. 
تا           زده  عالمت  را  گردن  گودي  تا  سینه  خط    1    

»نقطۀ 33« به دست آید.
  برش گرد باالتنه و رگالن را رسم کنید.

جلو  الگوي  اندازۀ  به  را  پشت  پیراهن  لبۀ  اوازمان    
اضافه کنید. )نقطه 36(

  قد آستین پشت را به اندازۀ آستین جلو کوتاه کنید 
)شکل 113-4( نقاط )38 و 39(.

شکل 4-113

4
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را  پشت  و  الگوي  جلو  روي  شده  رسم  برش هاي    
شماره گذاري کرده و بچینید )شکل 115-4 و 4-118(.

  کشیدگي زیر دست را روي الگوی آستین جلو و 
پشت اصالح کنید )شکل 116-4 و 4-119(.

مرکزي  اوازمان چین، خطوط  براي رسم خطوط    
جلو و پشت را تا برش رگالن به 5 قسمت تقسیم کرده 
و خطوط را تا لبۀ پیراهن امتداد دهید. )شکل4-117 

و 4-114(

شکل 4-114

شکل 4-115

شکل 4-116

45 44 14
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  خطوط روي دست آستین جلو و پشت را تا برش 
رگالن به 4 قسمت تقسیم  کرده و خطوط را تا لبۀ آستین 

ادامه دهید. )شکل 116-4 و 4-119(

شکل 4-117

شکل 4-118

شکل 4-119
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پیراهن، 5 »قطعه«  اوازمان را در    خطوط رسم شدۀ 
چیده و در باالي خطوط »3-4 سانتي متر« و لبۀ لباس 
»6-5 سانتي متر« اوازمان دهید. )شکل1٢0-4 و 4-1٢1(

2

شکل 4-1٢0
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شکل 4-1٢1
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  براي اوازمان آستین روي کاغذ الگو، خط راهنماي 
اوازمان را رسم کرده و خط روي آستین را به فاصلۀ 

»1 سانتي متر« در طرفین خط راهنما قرار دهید. 
سانتي متر«   ٢-3« آنها  بین  و  چیده  را  بقیۀ   خطوط 

اوازمان دهید. )شکل 4-1٢٢(
پشت  و  جلو  شدۀ  گشاد  هالل  یقه،  رسم  براي    
گردن را اندازه زده و یقه مردانۀ پایه جدا رسم کنید 

)شکل هاي 1٢3-4 و1٢4-4 و 4-1٢5(.

شکل 4-1٢3

شکل 4-1٢5

شکل 4-1٢4

شکل 4-1٢٢
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           مدل شماره 8 

تصویر ٢6-4 تصویر ٢7-4
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           9-4- مدل شماره هشت

  الگوي پیراهن را با اضافات زیاد رسم کنید .

الگوي جلو 
  پنس سینه را به زیر سینه منتقل کنید.

به  و  کرده  کم  سانتي متر«   1« جلو  سرشانه  خط  از 
سرشانۀ پشت اضافه کنید. از نقاط »10و11« )در خط 
پهلو( »٢ سانتي متر« خارج شده و نقاط»1٢و13« را به 

هم وصل کنید.
  از »نقطۀ 13« »5 سانتي متر« به لبۀ مانتو اضافه کرده 
تا »نقطۀ 14« مشخص شود. » نقطۀ 14« را به »نقطۀ 1٢« 

وصل کنید.
سرشانه              خط  گردن  گوشۀ  از  یقه  گشادي  براي    

»1 سانتي متر« عالمت زده تا »نقطۀ 6« به دست آید.
3 خط سینه تا گودي گردن، 

1   براي نقطه بازي یقه 
 »7 »نقطۀ  تا  زده  عالمت  جلو  مرکزي  خط  روي  را 
خط                         تا  را  یقــــه  هفت  سپس  خط  شود.  مشخص 

دکمه خور رسم کنید.    
3 فاصله نقاط »7-6« را 

1   براي رسم رگالن جلو تقریباً 
عالمت زده تا »نقطۀ 15« مشخص شود. از »نقطۀ 1٢« نیز         

»4 سانتي متر« پایین آمده تا »نقطۀ 16« به دست آید.
نقاط »15و16« را مطابق شکل به هم وصل کنید . 

  برش پرنسسي جلو را از نوک سینه تا برش رگالن 
برش  روي  را  موازنه  نقاط  و   »17 »نقطۀ  کنید.  رسم 

عالمت بزنید. 
به منظور کلوش کردن لبۀ مانتو، نقاطَ»5-11« را نصف 
کرده تا »نقطۀ  19« به دست آید. از این نقطه خطي تا 

برش رگالن رسم کنید. )شکل 4-1٢6(
 در این مدل سجاف جادکمه را قبل از جدا کردن 
منظور  )به  کنید.  رولت  و  کرده  رسم  رگالن  برش 

یکسره بودن سجاف( )شکل 4-1٢7(.

سجاف مخفي 
  براي سجاف مخفي، مستطیلي به طول »فاصلۀ 3-٢ 
سانتی متر باالتر از خط سینه« تا »10 سانتي متر« پایین تر 

از خط باسن و عرض »4 سانتي متر« رسم کنید.
گوشه هاي بیروني سجاف را هالل کنید )شکل 4-1٢8(.

مشخصات الگو
1- مانتو کیمونوي رگالن کلوش 

٢- برش پرنسسي 
3- یقه شکاري 

4- جیب کیسه اي
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شکل 1٢7-4شکل 4-1٢6

شکل 4-1٢8
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الگوي پشت:
 حلقه گردن پشت را در سرشانه »1سانتي متر« و در 

خط مرکزي پشت »0/5 سانتي متر« گشاد کنید.
  از»نقطۀ٢5 و٢7« »٢ سانتي متر« خارج شده  و نقاط 
»٢6 و٢8« را به هم وصل کنید.  از»نقطۀ ٢8«  »5 سانتي متر« 
به لبۀ مانتو اضافه کرده تا »نقطۀ ٢9« مشخص شده و سپس 

»نقطۀ ٢9« را به»نقطۀ ٢6« وصل کنید. 
تا  زده  اندازه  را  سینه  تا خط   »٢٢ »نقطۀ  فاصلۀ    3

1  
»نقطۀ 30« مشخص شود. در خط پهلو از »نقطۀ ٢6« نیز 
»4 سانتي متر« به طرف پایین عالمت زده و»نقطۀ 31« 
را مشخص کنید. سپس مطابق شکل نقاط »30 و31« 

را به هم وصل کنید.
  برش پرنسسي پشت را از »نقطۀ 3٢« سر پنس پشت 
تا خط برش رگالن و خط لبه دامن ادامه دهید و نقاط 

موازنه را روي آن عالمت بزنید.
٢ نقاط »٢7-35« 

1   براي کلوش کردن مانتو جلوی 
نقطه  این  از  »نقطۀ36« مشخص کنید.  را عالمت زده 

خطي تا برش رگالن وصل کنید )تا نقطۀ 37(.
  پنس سرشانه را تا خط برش رگالن امتداد دهید و 
کنید  را شماره گذاري  پشت  و  در جلو  الگو  قطعات 

)شکل 4-1٢9(.

شکل 4-1٢9
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  برش هاي رگالن و پرنسسي را بچینید.
مانتو    لبۀ  در  پشت  و  جلو  در  ترک  کناره هاي  به    
»7-5 سانتي متر« اوازمان داده تا نوک سینه در جلو و 

به نقاط»33َ و 33« در پشت وصل کنید.
  »36 الگوي جلو و»37   خطوط»19 18« در 
در الگوي پشت را از پایین به گونه اي چیده که از هم 
سانتي متر«   1٢-15« را  خطوط  این  بین  و  نشوند  جدا 
اوازمان دهید )شکل هاي130-4 و 131 - 4 و 13٢ - 4 

و  133 - 4(.

 رسم جیب کیسه اي )در داخل درز( 
سانتي متر«  کمر»3-5  خط  از  پرنسسي  برش  روي   

پایین آمده و»نقاطَ 40و40« را عالمت بزنید.
  از نقاط َ»40و40« به اندازۀ »15-1٢ سانتي متر« براي 
»41َ و41« را عالمت  نقاط  پایین آمده و  دهانۀ جیب 

بزنید.
 14-16« اندازۀ  به  عمودي  الگو خطي  کاغذ  روي   
مانند  را  جیب  کیسۀ  شکل  و  کرده  رسم  سانتي متر« 

مدل طراحي کنید )شکل 4-136(.
  از روي کیسۀ جیب رولت کنید و آن را در محل 
بچسبانید       »3 »شمارۀ  قطعۀ  الگوي  در  جیب  دهانۀ 

)شکل 4-131(.
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شکل 4-131

شکل 4-134

شکل 4-130
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شکل 133-4شکل 4-13٢



237

یقه:
  حلقه گردن را از خط مرکزي جلو تا خط مرکزي 
یقۀ شکاري را رسم کنید )شکل  اندازه زده و  پشت 

135-4( و )شکل 4-136(.

آستین:
 آستین تنگ شماره یک را رسم کنید.

 خط مرکزي آستین را »1 سانتي متر« به طرف پشت 
جا به جا کنید.

الگوي آستین  را روي  برش هاي جدا شدۀ رگالن   
منطبق کرده و آن را به رگالن عمیق تبدیل کنید. )به 
فصل دوم مبحث آستین مراجعه شود( )شکل 4-137(.

شکل 4-137

شکل 4-135

شکل 4-136
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  آستین جلو و پشت را از هم جدا کنید. 
  کشیدگي زیر دست را با دادن اوازمان اصالح کنید 

)شکل138-4 ( و )شکل4-139(.

شکل 4-139 شکل 4-138
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           مدل شماره 9 

تصویر ٢8-4 تصویر ٢9-4

          10-4-  مدل شماره نه 

مشخصات الگو 
1- مانتو کیمونو با برش حلقه آستین 

٢- جلو باز، چهاردکمه یا ٢ردیف دکمه
3- یقه ب .ب پایه دار مشابه انگلیسي 

4- جیب فیلتابي یک طرفه 

  الگوي پیراهن را رسم کرده و آن را به کیمونوي 
پنس دار تبدیل کنید.

  پنس سینه را به زیرسینه منتقل کنید .
  براي چهاردکمه کردن جلوي مانتو به اندازۀ  »6-8 

سانتي متر« به خط مرکزي جلو اضافه کنید. 
  خط پهلوي جلو و پشت را به اندازۀ »4-3 سانتي متر« 

اوازمان داده و به خط کمر وصل کنید.
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  از »نقطۀ 1« به اندازۀ سرشانه، در خط روي دست 
نقطه  این  از  شود.  مشخص   »7 »نقطۀ  تا  زده  عالمت 

برش حلقه آستین را تا زیر بغل رسم کنید.
گردن     گوشۀ  از  گردن  حلقه  گشادکردن  براي    
3  طول 

»نقطۀ 1« به اندازه »1 سانتي متر« داخل الگو شده و 1
بازي  تا گودي گردن را از خط سینه براي  خط سینه 
یقه را تا خط  یقه عالمت زده نقطه 10 خط هفت 

دکمه خور ادامه دهید )نقطه 11(.
هفت  خط  روي  را  سانتي متري«  پنس»1    
یقه رسم کرده و آن را به زیر سینه منتقل 

کنید.
پشت  بدون  آمریکایي  یقۀ  طرح   
یقه را مانند مدل، روي الگو رسم 

کنید )شکل 4-140(.

شکل 4-140
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الگوي پشت:
  از گوشۀ گردن در خط روي دست به اندازۀ »سرشانه 
به اضافۀ پنس« عالمت زده و برش حلقه آستین را مانند 

الگوي جلو رسم کنید.
از  از سرشانه »1سانتي متر« و    حلقۀ گردن پشت را 

خط مرکزي پشت »0/5 سانتي متر« گشاد کنید. 
  خط پهلوي پشت را نیز مانند جلو اوازمان دهید.

پهلو،  خط  طرف  به  سانتي متر«   ٢-3« را  پشت  پنس 
پنس  انتهاي  تا  را  پشت  پرنسسي  برش  جا به جا کنید. 
سرشانه و لبۀ الگو امتداد داده و روي برش هاي رسم 

شده، نقاط موازنه را عالمت بزنید )شکل 4-141(.

شکل 4-141
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  برش حلقۀ آستین جلو و پشت را از هم جدا کنید. 
تا زده، طرح یقه آمریکایي را رولت    خط شکست را 

کنید. 
به  را  پشت  سرشانۀ  پایه دار،  ب.  ب.  یقه  رسم  براي    

اندازۀ»6-5 سانتي متر« روي سرشانه جلو قرار دهید.
٢ نقاط »10-9« را روي خط شکست 

1   با توجه به مدل، 
عالمت زده و »نقطۀ ٢3« را مشخص کنید. از »نقطۀ 15« به 
اندازۀ »10-8 سانتي متر« روي خط مرکزي پشت عالمت 

زده و »نقطۀ ٢5« را عالمت بزنید.
  با در نظر گرفتن پهناي یقۀ آمریکایي از »نقطۀ ٢3« پهناي یقه 

ب. ب. را رسم کرده تا خط »٢4-٢3« به دست آید.
سپس»نقطۀ ٢5« را »3-٢ سانتي متر« گونیا کرده و لبۀ 

خارجي یقه را طراحي کنید.
برش پرنسسي جلو را از نوک سینه به طرف لبۀ 
طراحي  مدل  مطابق  آمریکایي  یقه  خارجي 
کنید و نقاط موازنه را روي آن عالمت بزنید 

)شکل 4-14٢(.
از روي یقۀ ب.ب. دو بار رولت کرده 
و نقطۀ موازنۀ سرشانه را روي یقه 

عالمت گذاري کنید.
یقـــــه  رویۀ  خارجي  لبۀ  به 
اضافه  سانتي متر«   0/٢«

شکل 4-14٢
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شکل 4-143

شکل 4-144

اندازۀ             به  موازنۀ سرشـــانه  نقطۀ  تا  »نقطۀ ٢3«  از  کنید 
درز  یقه  وصل  موقع  تا  کنید،  اضافه  سانتي متر«   4-5«

دیده نشود )شکل 143-4( و )شکل 4-144 (.
سجاف الگوي جلو را رسم کرده و قبل از جدا کردن 
)شکل  کنید  رولت  را  سجاف  جلو،  پرنسسي  برش 

.)4-145

شکل 4-145
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شکل 4-147

  برش هاي پرنسسي جلو و پشت را از هم جدا کرده و 
بین هرکدام از برش ها »3-٢ سانتي متر« اوازمان دهید. 
سپس اوازمان هاي جلو را به نوک سینه و اوازمان هاي 

پشت را به خط سینه وصل کنید )شکل 4-146(.
روی  جادکمـه  در  این   مــدل،  روبه  مکـان   اولیــن 
از  دکمه  قطر  یک  فاصلۀ  اندازۀ  به  شکست،  نقطۀ 

می باشد. دکمه خور  خط 

جیب فیلتابي:
  روي قطعۀ شماره )٢( از خط کمر »6-5 سانتي متر« 
پایین آمده ونقاط» ٢9-٢8« را عالمت بزنید و سپس 

خط جیب را رسم کنید.
  بعد از خط جیب، پهناي دهانۀ جیب را »4-3 سانتي متر« 

30«  را عالمت بزنید. به طرف باال رفته و خط »31
  کیسۀ جیب را از خط »٢8-٢9« رسم کنید )شکل 

.)4-147
  از دهانۀ جیب یک بار و از کیسۀ جیب دو بار رولت 

شکل 4-146
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شکل 4-150 شکل 4-151

کنید )شکل 148-4( و )شکل 4-149 (.
٢8« را چیده و یکي از کیسه هاي جیب    خط »٢9
)شکل  بچسبانید   )٢ شماره  )قطعۀ  باالیي  قطعۀ  به  را 

.)4-150

شکل 4-149

شکل 4-148
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شکل 4-154
شکل 15٢-4شکل 4-153

و  جلو  الگوي  در  را  آستین  دست  زیر  کشیدگي    
پشت اصالح کنید. 

  خطوط روي دست الگوي آستین جلو و پشت را به 
هم بچسبانید )شکل 4-154(.
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پرسش های پایان فصل»تئوري«

1- براي رسم برش زیر سینه در مدل روبرو از رأس سینه چند 
سانتي متر باید پایین آمد؟

الف( 7-5                     ب( 7-10                      
ج(1٢-10                      د( 15-1٢  

٢- پنس سینه در مدل روبرو به کدام قسمت الگو منتقل شده است؟
الف( برش اریب          ب( زیر سینه                    

٢  سرشانه             د( خط کمر  
1 ج(  

3- تفاوت یقۀ انگلیسي با یقۀ بلیزري در چیست؟
  الف( دال یقه            ب( پایۀ یقه               ج( خط شکست              د( پهناي یقه 

4- درز آستین درمدل روبرو در کدام قسمت آستین قرار دارد؟
الف( از موازنۀ جلو تا لبۀ آستین
ب( از روي کاپ تا لبۀ آستین 

ج( روي خط مچ
د( از موازنۀ پشت تا لبۀ آستین

پنس  و...........سانتي متر  آمده  پایین  ...........سانتي متر  تنگ  لباس هاي  در  پشت  کمر  از خط   -5
گرفته مي شود.

6- براي رسم دهانۀ جیب شلوار مردانه باید از خط پهلو، ............سانتي متر و از گوشۀ کمر .........
سانتي متر داخل الگو شد.

7- محل قرار گرفتن جیب مانتو )شماره 8( .........سانتي متر پایین تر از خط کمر است.
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8- شکل روبرو چه نوع آستیني است؟

9- پنس سینه در مدل روبرو به کدام قسمت الگو منتقل شده است؟

10- اندازۀ اوازمان آستین در مدل روبرو چند سانتي متر است؟

11- چرا سجاف دکمه خور در مدل هایي که داراي برش افقي
 از خط مرکزي جلو هستند، قبل از چیدن، برش رولت مي شود؟

1٢- چگونه مي توان دامن کلوش را به کلوش چین دار تبدیل کرد؟

13- چرا در مدل روبرو از الگوي یقه ب.ب. پایه دار به  جاي
 الگوي یقۀ شکاري استفاده مي شود؟
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پرسش های پایان فصل»عملي«

 الگوی مدل های روبه رو را رسم کنید.
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