پودمان 3

گلدوزی

واحد یادگیری1

گلدوزی لباس و ملزومات کودک

ابزار و وسایل کار
سوزن گلدوزی
سوزن گلدوزی ( :)Embroideryاین سوزن ها برای گلدوزی
با سوراخ متوسط (چشمی) مناسب است.
سوزن کرول ( :)Crewelمخصوص گلدوزی است به علت
داشتن سوراخ درشت (چشمی) از نخ گلدوزی یک ال تا چند ال قابل
استفاده است.
سوزن چنایل ( :)Chenilleاین سوزن برای گلدوزی روی
پارچه های ضخیم و درشت بافت است.
مداد :برای انتقال طرح و نقش های گلدوزی از مدادهای HB

می توان استفاده کرد.
2

اندازۀ  7 ،5و 10

اندازۀ  5 ،1و 10

اندازه  22 ،18و 26

گلدوزی

کارگاه گلدوزی :دو دایره چوبی که یکی داخل
دیگری قرار می گیرد ،با استفاده از کارگاه ،دوخت
جمع نمی شود ،و الیاف نخ گلدوزی روی پارچه
به خوبی قرار می گیرد.

انگشتانه :اندازه آن باید کام ً
ال متناسب با انگشت
سوم دست باشد ،برای سرعت عمل در کار استفاده
می شود.
نخ گلدوزی
نخ پنبه ای :از پنبه مرسریزه شده و شش ال و
 %100از جنس پنبه ( )Cottonاست و قابل تقسیم
به رشته های نخ های باریک تر هستند.
نخ ساتن  /ویسکوزریون :نوعی نخ شش ال،
بسیار درخشان و نرم بوده و دارای درخشش نافذی
است.

نخ گلدوزی چند رنگ :دارای یک طیف رنگ با
تغییر مالیم و پیوسته در سراسر طول نخ است .جنس
آنها از پنبه ،ابریشم یا ساتن است.
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انتقال طرح روی پارچه
در این مرحله با دو روش ابتدایی انتقال آشنا می شوید:
 1کپی مستقیم از روی طرح به وسیله مداد یا ماژیک های قابل
شست و شو است.

 2برای پارچه های ضخیم طرح را روی پارچه قرار داده و اطراف
طرح اصلی را با شالل مشخص می کنید.

طرح های مناسب لباس و ملزومات کودک

4

گلدوزی

فکر کنید

به نظر شما چه طرح هایی برای لباس و ملزومات کودک مناسب تر هستند؟
آیا می توان هماهنگی بین یک موضوع در طرح با لباس و ملزومات به وجود آورد؟
طرح های انتخابی برای کودکان دارای ویژگی های
خاصی (ساده ،کوچک و با ظرافت) هستند.
رنگ های انتخابی مالیم و متناسب با رنگ زمینه
انتخاب می شوند.
طرح حیوانات اگر بزرگ باشند معموالً دور آن
دوخته می شود.

معموالً طرح های گل و برگ ،بسیار ظریف انتخاب
می شوند.
حشرات کوچک مانند پروانه ،کفشدوزک و زنبور
بسیار ظریف دوخته می شوند.

5

قرارگیری طرح روی پیش سینه پیراهن کودک

فکر کنید

با توجه به تصاویر ،محل قرارگیری طرح های لباس کودک چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
در چیدمان این طرح ها به چه مواردی باید دقت کرد؟
طرح قرینه که دارای ساقه ،گل و گلبرگ های
پیوسته هستند ،کشیدگی طرح تا حلقه های آستین
و زیر یقه ادامه پیدا می کند.

از یک نقش ،با چیدمان پراکنده ولی با نظم
استفاده می شود برای پر کردن فضای خالی از نقطه
دایره ای استفاده می شود.

طرح یک قسمت از گل با نوار حاشیه دار و تکرار
منظم است ،برای پر کردن از نقطۀ دایره ای استفاده
شده است.
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گلدوزی

فعالیت
عملی

مانند تصویر چند نمونه طرح انتخاب کرده و روی قسمت های مختلف الگوی لباس قرار دهید.

فعالیت
عملی

با توجه به دوخت های اولیه گلدوزی طرح هایی
مانند تصاویر را روی لباس و ملزومات کودک
گلدوزی کنید.
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فکر کنید

به تصاویر زیر دقت کنید از چه روش هایی برای تزئین کار دست استفاده شده است؟
آیا می توانید این روش ها را برای تزئین لباس کودک استفاده کنید؟

روش چاپ روی پارچه
ابزار و وسایل
رنگ پارچه :این رنگ ها با ثباتی که روی پارچه دارند و قابلیت
ترکیب رنگی برای چاپ پارچه استفاده می شود.
قلم مو :این قلم موها با نوک پهن ،یکی از وسایل انتقال رنگ
روی پارچه است.
نوارچسب کاغذی :برای ثابت نگه داشتن طرح روی پارچه
استفاده می شود.
ظرف یا پالت رنگ :ظرفی که در آن رنگ ها را می توان با هم
ترکیب کرد.
مقوا یا طلق :مقوا یا طلق برای انتقال طرح روی آن استفاده
می شود.
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گلدوزی

روش انتقال و اجرای کار
طرح مورد نظر را روی مقوا منتقل کنید.
1

داخل طرح به وسیله کاتر بریده شود.
2

به وسیله قلم مو رنگ های مورد نظر را روی پارچه
منتقل کنید.
4

فعالیت
عملی

رنگها متناسب با طرح مورد نظر ترکیب و آماده شود.
3

در آخرین مرحله به وسیله اتو روی طرح را اتو
کنید تا چاپ روی پارچه تثبیت شود.
5

روی این طرح را به دلخواه گلدوزی کنید.

9

فعالیت
عملی

10

با توجه به تصویر ،مراحل چاپ و گلدوزی را روی پارچه مناسب انجام دهید.
335
798
931
932
948
3032
3753
3779
3821
5282

گلدوزی

دوخت های اولیه
یادآوری :در سال های گذشته با بعضی از دوخت های اولیه و کاربرد آنها آشنا شده اید.
آیا می توانید مراحل دوخت آنها را انجام دهید؟

شالل مارپیچ :دوخت ترکیبی از دو نوع سوزن دوزی شالل مستقیم :شالل ها به طور جدا از هم ،در میان
استفاده می شود ،ابتدا شالل های منظم و یکنواخت یک حلقه ،یا مجزا از شکل دیگر دوخته می شود.
زده سپس به وسیله سوزن از میان شالل ها به طور
پیچ رد می شود.

طرح ساقه :سوزن را از پارچه بیرون آورده ،نخ سمت
راست سوزن قرار گرفته به فاصله کمی در داخل
پارچه فرو کنید.

ساقه دوزی :مانند طرح ساقه است با این تفاوت که
نخ سمت راست سوزن را به طور مایل در پارچه فرو
کنید.
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دوخت بست :ابتدا نخ شش الی گلدوزی را روی بخیه مارپیچ :بخیه ها باید کوچک و ساده دوخته
پارچه بخوابانید ،سپس با نخ هم رنگ یا نخ دیگر شود ،سپس با نخ ضخیم به طور مارپیچ از وسط
بست ها را با فاصله کم و یکنواخت بدوزید.
بخیه ها عبور کند.

زنجیره تک قالب :سوزن را از رأس گلبرگ بیرون ساتن دوزی :شالل های کوچک که کنار هم قرار
آورده بعد نخ را مانند یک حلقه زیر سوزن قرار می گیرد و طرح را کام ً
ال پر می کند .حرکت سوزن ها
بستگی به طرح دارد.
می دهیم.
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گلدوزی

دوخت زنجیره :سوزن را از پارچه بیرون آورده در دوخت پروانه ای :این دوخت شبیه تک قالب
حالتی که نخ را با انگشت شست به صورت حلقه نگه زنجیره ای است ،با این تفاوت که انتهای حلقۀ نخ با
داشته اید .سوزن را در همان محل فرو ببرید.
فاصلۀ زیاد روی پارچه قرار می گیرد.

دوخت گره فرانسوی :سوزن را از پارچه بیرون دوخت گره سیمی (روکوکو) :سوزن را از پارچه
آورده ،نخ را یکی دو بار به دور سوزن حلقه کنید ،بیرون آورده نخ را ده الی دوازده بار دور سوزن تاب
سپس سوزن را در همان مکان در پارچه فرو کنید .داده و سوزن را از میان نخ های تابیده بیرون بکشید.
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دانه دوزی :یک یا دو شالل کوچک عمودی چسبیده دوخت مادگی گل :برای شاخک ها یا مادگی وسط
گل ها استفاده می شود ،نخ را از پارچه بیرون آورده
به هم دوخته می شود و این کار تکرار می شود.
و با فاصله یک کوک ،نخ دور سوزن پیچیده شود و
سوزن را وارد پارچه کنید.

پاپیون دوزی :چهار تا شش شالل موازی با هم
به صورت افقی روی پارچه بدوزید ،سپس وسط آنها
را با دو شالل عمودی محکم کنید.

ستاره دوزی :یک ضربدر (×) دوخته ،سپس به عالوه
( )+عمودی و افقی دوخته شود ،برای اینکه به هم
متصل کنیم ،یک بست در محل تقاطع آنها دوخته
شود.
دوخت دندان موشی :از سمت چپ پارچه نخ زیر
سوزن به صورت حلقه قرار می گیرد ،نخ حلقه شده را
با انگشت نگه داشته سوزن را از پارچه در آورید.
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گلدوزی

دندان موشی به هم چسبیده :این دوخت مانند دوخت پر :دو خط مستقیم را عالمت بگذارید ،سپس
دندان موشی است ،با این تفاوت که پایه های دوخت طرفین این خط را یک بار از سمت راست و یک بار
کام ً
ال در کنار هم دوخته شده است.
از سمت چپ بدوزید

دوخت پر بسته :روی یک خط مستقیم ،یک کوک
اریب دوخته ،سپس وسط خط مستقیم را بدوزید .بعد
طرف مقابل کوک روبه رو دوباره کوک اریب بدوزید.
دوخت پر دوتایی :دوخت پر تنوع زیاد دارد ،ولی
نوع دوخت یکسان است ،در این دوخت دو پایه در
یک جهت دوخته می شود.
دوخت پر سه تایی :مانند دوخت پر دوتایی است با
این تفاوت که سه پایه در هر طرف دوخته می شود.
دو تایی

سه تایی
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دوخت زیگزاگ ساده :سوزن را به روی پارچه
آورده از سمت راست تعدادی از تار پارچه گرفته و از
سمت چپ خارج کنید.

دوخت زیگزاگ با بست :پس از دوخت زیگزاگ
ساده با نخی به رنگ دیگر شالل های عمودی روی
زیگزاگ بدوزید.

دوخت زیگزاگ با بخیه ستاره :پس از دوخت
زیگزاگ ساده ،با نخ هم رنگ دیگر شالل های عمودی
و افقی بدوزید.
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دوخت زیگزاگ مارپیچ :پس از دوخت زیگزاگ
یکنواخت ،نخی به رنگ دیگر را به طور مارپیچ از میان
زیگزاگ ها عبور دهید.

سایه دوزی (زیگزاگ فشرده) :سایه دوزی همان
زیگزاگ است با این تفاوت که از پشت پارچه دوخته
شده و در روی پارچه شالل های افقی دیده می شود.

گلدوزی

آیا می توانید مراحل دوخت این نمونه را انجام
دهید؟
نام هر کدام از این دوخت ها را نام ببرید.

طرح را کپی کـنید ،نـمونۀ نخ های متـناسب با نخ
دوخت ،پارچه و سوزن مناسب را انتخاب کنید.
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برای دوخت قسمت های مختلف بدن پرنده از دوخت ساتن استفاده می شود.

برای دوخت سر پرنده ،قسمت صورت از مرکز نوک پرنده دوخته شود.
برای باالی سر از وسط پیشانی مستقیم دوخته می شود.

برای تنه پرنده از وسط به صورت مستقیم دوخته می شود.
برای بال و دم پرنده به صورت مستقیم ،ولی در جهت برعکس تنه پرنده دوخته می شود.
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گلدوزی

گلدوزی با پارچه های بافته شده

فکر کنید

با توجه به تصویر گلدوزی روی
پارچه یا لباس بافته (بافتنی) چه
تفاوتی با گلدوزی های دیگر دارد؟
نخ و سوزنها باید چه ویژگیهایی
داشته باشند؟
طرح انتخابی آنان چه تفاوتی با
طرح دیگر گلدوزی ها دارد؟

طرح انتخابی باید به گونه ای باشد
که بدون کپی کردن آن روی پارچه
اجرا شود .محل قرارگیری کلی طرح
روی پارچه را عالمت گذاری کنید.
گلدوزی که باید دوخته شود،
شامل :دوخت پروانه ای ،زنجیر تک
قالب ،گره فرانسوی ،ساقه دوزی ،ساتن
و دانه دوزی است.

نخ های استفاده شده برای گلدوزی
باید کام ً
ال هماهنگی الزم با نوع پارچه
زمینه را داشته باشد.
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طرح دوخته شده با نوع گلدوزی و برجستگی الزم ،زیبایی خاصی روی کار به وجود می آورد.
فعالیت
عملی
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با توجه به تصویر یک طرح مناسب گلدوزی با پارچه بسیار ضخیم یا بافتنی انتخاب و گلدوزی کنید.

گلدوزی

گلدوزی روی پارچه ضخیم

فکر کنید

با توجه به تصویر به نظر شما از چه روشی
برای انتقال طرح می توان استفاده کرد؟
آیا روش گلدوزی هر قسمت را می توانید اجرا
کنید؟

طرحی انتخاب کنید که جزئیات زیاد ندارد ،طرح
را بر اساس رنگ ها شماره گذاری کنید.

طرح را روی کاغذ پوستی بسیار نازک منتقل
کرده طرح را روی پارچه کوک بزنید.
رنگ نخ های مورد نظر را جدا و شماره گذاری کنید.
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گلدوزی هر قسمت از طرح را با توجه به دوخت
آنها انجام دهید.
کاغذ پوستی را به آرامی از روی پارچه جدا کنید.

فعالیت
عملی
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یک طرح مانند تصویر انتخاب کرده و مراحل
گلدوزی را انجام دهید.

گلدوزی

لوازم مورد استفاده برای شماره دوزی
فکر کنید

در تصویر رو به رو وسایل و ابزار برای کدام نوع
گلدوزی استفاده می شود؟
چه وسایل یا ابزاری با دیگر انواع گلدوزی
مشترک هستند؟
چه وسایل یا ابزاری مورد استفاده در
شماره دوزی هستند؟

شماره دوزی یکی از قدیمی ترین انواع گلدوزی است ،و این نام به علت شمردن تاروپود پارچه است.
سوزن
سوزن تاپستری ( :)Tapestryبرای پارچه های درشت بافت و
غیرمتراکم مانند پارچه های کوبلن دوزی که سوراخ های درشت
دارند ،از سوزن های ضخیم شماره « 13تا  »26که دارای نوکی گرد
و ُکند هستند استفاده می شود.

سوزن چنایل ( :)chenilleبرای شماره دوزی روی پارچه هایی
که بافت متراکم دارند ،سوزن های شماره « 22تا  »26که پارچه را
سوراخ نمی کنند مناسب است.

اندازۀ  22 ،18و 28

اندازۀ  22 ،18و 26
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انواع نخ
نخ گلدوزی شش ال از ابریشم :از  6رشته تشکیل
شده است ،که به راحتی از هم جدا می شود.
نخ گلدوزی شش ال از پنبه :از  6رشته تشکیل
شده است که به راحتی جدا می شود.
نخ گلدوزی متالیک :نخ از الیاف به اصطالح فلزی
است.
نخ گلدوزی ِم ُمری :دارای مغز از الیاف پنبه و رویه
ابریشمی یا پنبه است.

تور شماره دوزی :تورها از الیاف پنبه به صورت تاری
و پودی بافته می شود ولی به راحتی می توان تاروپود
را از هم جدا کرد.

پارچه نواری شماره دوزی :این نوارهای پارچه ای
در عرض های مختلف موجود است و به اصطالح
درشت بافت هستند.
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گلدوزی

طریقه دوخت شماره دوزی روی انواع پارچه

استفاده از تور شماره دوزی :تور را روی پارچه
استفاده از پارچه درشت بافت :روی نقشه را
قرار داده ،خانه های تور را بشمارید و روی نقشه آن بشمارید و از طریق شمارش نخ های پارچه ،همان
شماره نقشه را روی پارچه منتقل کنید.
را بدوزید.

استفاده از پارچه چهارخانه :هر یک از
استفاده از نقشه چاپ شده :بر اساس رنگ ها،
شالل های یک ردیف را از چپ به راست بدوزید.
چهارخانه های پارچه یک شماره نقشه در نظر گرفته
می شود.
فعالیت
عملی

با توجه به تصاویر ،مشخص کنید
از کدام روش ها برای دوخت
شماره دوزی استفاده شده است.
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دوخت شماره دوزی به وسیله تور مخصوص
وسایل و ابزار مورد نیاز
تور شماره دوزی
پارچه مناسب
نخ گلدوزی
سوزن گلدوزی
کارگاه مخصوص گلدوزی

طرح و نقشه مورد نظر را انتخاب کنید .شماره رنگ نخها در کنار
طرح نوشته شده است.

605
604
603
3364
3363
772

به اندازه طرح خود تور شماره دوزی
چیده شود.

با کوک دور تا دور تور را به پارچه
مرکز دوخت را روی تور عالمت
اصلی وصل کنید.
گذاشته و از وسط شروع به دوخت کنید.

شماره های تور را شمرده و با دوخت
ضربدر نقشه را روی آن بدوزید.
فعالیت
عملی
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با توجه به نقشه ارائه شده یک طرح شماره دوزی
را به وسیله تور روی پارچه بدوزید.

در پایان الیاف تور را جدا کنید و با
مالیمت یکی یکی بیرون بکشید.

گلدوزی

دوخت شماره دوزی روی پارچه آیدا
وسایل و ابزار مورد نیاز
پارچه آیدا (کانت شماره )12
نخ گلدوزی
سوزن گلدوزی

وسط تاروپود پارچه را
طرح و نقشه مورد
عالمت گذاری کنید.
نظر را انتخاب کنید.

با توجه به اضافه جای
از وسط طرح روی
پارچه شروع به دوخت درز ،اضافی پارچه را
قیچی کنید.
ضربدری × کنید.
فعالیت
عملی

با توجه به طرح و نقشه ارائه شده یک طرح شماره دوزی روی پارچه آیدا بدوزید.
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دوخت شماره دوزی روی پارچه زوج بافت ( )Even weaveیا کانواس ()Canvas
وسایل و ابزار مورد نیاز
پارچه کانواس
نخ گلدوزی
سوزن گلدوزی

طرح و نقشه مورد نظر را انتخاب کنید.

پس از عالمت گذاری روی پارچه ،از وسط طرح
پارچه شروع به دوخت ضربدری × کنید.

داخل این مدل جا سوزنی را پنبه یا الیاف هالو
روی این پارچه باید تمام سطح پر شود .تکه پارچه
پر کنید.
را برای وصل آماده کنید.
فعالیت
عملی
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با توجه به طرح و نقشه ارائه شده یک طرح شماره دوزی روی پارچه کانواس یا  Even weaveبدوزید.

گلدوزی

انواع پارچه شماره دوزی
فکر کنید

آیا پارچه های شماره دوزی را می شناسید و
کاربرد هر کدام را می دانید؟
آیا نوع دوخت روی آنها یکسان خواهد بود؟
آیا نگه داری و شست وشوی آنها با دیگر
گلدوزی ها یکسان است؟

تعریف کانت ( :)Countدر مورد پارچه کانت به معنی تعداد
سوراخ های مربعی شکل در مدار اینچ ( 2/5سانتی متر) از پارچه
است ،در واقع یک سوراخ در پارچه معادل یک کوک شماره دوزی
است.
هر چه تعداد سوراخ ها در هر اینچ از پارچه بیشتر باشد ،سوراخ ها
کوچک تر و به هم نزدیک تر هستند.
عدد کانت بزرگ تر به معنای پارچه متراکم تر و نازک خواهد بود.
پارچه زوج بافت ( :)Even weaveتاروپود در این پارچه،
مربع های هم اندازه روی پارچه ایجاد می کند .تفاوت این پارچه
با آیدا این است که به جای شمارش مربع ها یا سوراخ ها در پارچه
آیدا ،در پارچه  Even weaveتعدا نخ ها شمارش می شود .پارچه
 Even weaveبا کانت «شماره  »28دارای  28نخ تار و  28نخ پود
در هر اینچ پارچه است.
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پارچه آیدا ( :)Aideدارای یک بافت چهارخانه و سوراخ مربعی شکل کوچک و آهاردار است .پارچه آیدا با
کانت  18دارای  8سوراخ یا کوک شماره دوزی در هر اینچ است ،برای شروع دوخت شماره دوزی کانت 14
مناسب تر است.
کانت  18از  14کانت ریز بافت تر و نرم تر است.
پارچۀ جین قام ( :)Ginghamپارچه سبک وزن با چهارخانه های طولی و عرضی یکسان است.
در هر چهارخانه یک ضربدر دوخته می شود.
پارچۀ کتانی ( :)Linenاز الیاف کتان بافته می شود به علت نوع الیاف پارچه دارای جال و براق است.
پارچه پنبه ای ( :)Cottonاز الیاف پنبه ای خالص که دارای بی نظمی های طبیعی برحسب ضخامت نخ در
روی پارچه است.
پارچه های کنفی ( :)Canvasاین پارچه که به گونی بافت معروف است ،از مربع های یکسان تشکیل شده
و مانند گونی برنج است.
توجه کنید :در ایران به دلیل عدم کشت کتان ( )Linenپارچه های پنبه ای ( )Cottonبرای شماره دوزی
استفاده می شود.

داماسک آیدا ( 18کانت)
قام
جین
ت)
کان
(14
آیدا
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کتان زوج بافت ( 32کانت)

آیدا

(12

کان

ت)

کتان زوج بافت (کانت )18

کتان زوج بافت ( 28کانت)

آید

ا (6

کان

ت)

ساد

ه با

فت

گلدوزی

کاربرد طرح های شماره دوزی
تمام زیبایی شماره دوزی در تناسب رنگ بندی نخ ها ،نوع نخ ها و نوع نقشه و طرح انتخابی است ،طرح ها با
توجه به نوع کاربرد آنها متفاوت هستند.

طرح یا نقشه بزرگ با موضوعات طبیعت برای قاب
طرح یا نقشه با کادر دور آن مناسب قاب تابلو
تابلو مناسب است.
است.

حاشیه ها برای لبه های لباس یا ملزومات آن
مناسب است ،نقشه ها به حالت گل و بوته یا حیوانات
با رنگ های شاد و زنده هستند.

حاشیه های یک رنگ که دارای رنگ های کالسیک
است ،برای سرویس خواب و منزل و لباس مناسب
است.
31

طرح های تک که در قسمت های مختلف لباس ،یا
ملزومات دیگر آن می توان استفاده کرد.

یک طرح در تنوع مختلف برای یک لباس و
ملزومات آن مناسب است.

32

گلدوزی

روش های نقشه خوانی شماره دوزی
با توجه به تصاویر آیا می توانید نقشه ها را بخوانید؟ و تفکیک رنگ ها را در دوخت انجام دهید.
کدام یک از نقشه ها برای دوخت شماره دوزی آسان و سریع تر قابل استفاده است؟

نقشه رنگی :هر خانه فقط با رنگ خودش مشخص شده است.
33

نقشه رنگی با کد :هر خانه با رنگ و کد داخل آن مشخص شده است.

نقشه سیاه و سفید :هر خانه با کد و عالئم قراردادی نشان دهنده یک رنگ است.

فعالیت
عملی
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یک طرح مانند یک گل را انتخاب کرده و آن را به یکی از نقشه های شماره تبدیل کنید.
نوار رنگی کنار طرح را با انتخاب شماره نخ ها کامل کنید.

گلدوزی

قرارگیری انواع طرح های شماره دوزی روی پارچه
محل قرارگیری طرح شماره دوزی با دقت انجام شود ،در غیر این صورت ممکن است ،طرح دوخته شده
در محل خود قرار نگیرد .یکی از روش های کنترل قرار گرفتن طرح در گوشه کار (زوایای  45درجه) استفاده
از آینه است.
قرار دادن طرح حاشیه در زاویه  45درجه و تکرار نقشه در ادامه کار است.

خط تکرار

تکرار

نقطه وسط

قرار دادن نوار حاشیه ای در زاویه  45درجه است و طرح تکرار نمی شود.
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تک نقش (مانند گل) اگر در گوشه قرار می گیرد ،باید زاویه  45درجه را عالمت گذاری و وسط طرح را
روی خط زاویه قرار دهید.

1
برای قرار دادن تک نقش با حاشیه ها قرینه
2

عالمت گذاری پارچه قرار دهید.
36

طول و عرض را به دست آورده و آن را وسط محل

گلدوزی

انواع دوخت
برای هر دوخت از کشش یکسان استفاده کنید ،نخ را به آرامی
روی پارچه قرار دهید ،با کشیدن زیاد پارچه جمع می شود.
دوخت ضربدری ×
دوخت ضربدری به این شکل × است.
از پشت پارچه سوزن را از گوشۀ «نقطۀ  »1بیرون آورده و در
گوشۀ «نقطه  »2فرو ببرید ،از گوشه «نقطۀ  »3بیرون آورید و در
گوشه «نقطه  »4فرو ببرید.
توجه کنید تمام دوخت های ضربدر در یک جهت دوخته شود.

دوخت نیمه ضربدری
دوخت نیمه ضربدری به این شکل  /است.
این طرح برای زمینه های بزرگ که می خواهیم سایه روشن ظریف
داشته باشیم با نخ یک الی ابریشمی دوخته می شود .سوزن را
از گوشه «نقطۀ  »1بیرون آورید ،نخ را به صورت اریب در گوشه
«نقطۀ  »2فرو ببرید.

1
دوخت
4
1
دوخت شبیه به دوخت نیمه ضربدری است ،ولی این دوخت در وسط یک مربع پارچه زده می شود .یک
4
1
دوخت اریب کوچک ( یک دوخت معمولی) از وسط پارچه بیرون آورده می شود .از این دوخت برای دوخت
4

ضربدری

صورت و چهره استفاده می شود.
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3
دوخت
4

ضربدری
1

این دوخت از یک دوخت و دوخت نیمه ضربدری تشکیل شده است .از این دوخت بیشتر برای شاخ و
4
برگ های طرح در شماره دوزی استفاده می شود.
1
سوزن را از گوشه «نقطۀ  »1بیرون آورید و در گوشه «نقطۀ  »2فرو ببرید و یک دوخت
4

دوخت پشت سرهم
از این دوخت برای درست کردن خطوط اطراف دوخت ضربدری
و دوخت حروف و کلمات استفاده می شود .این دوخت با خطوط
پر رنگ تر در نواحی مختلف و با نخ یک الی ابریشمی دوخته
می شود.

دوخت ضربدری در رج های افقی
سوزن را از پشت گوشه «نقطۀ  »1بیرون آورید
و در گوشۀ «  نقطۀ مقابل  »1فرو ببرید ،دوباره از
گوشۀ «  نقطۀ  »3بیرون آورده تا آخرین رج ادامه
دهید در انتهای رج برگردید و روی دوخت های قبل
را بپوشانید.

38

بدوزید.

گلدوزی

دوخت ضربدری در رج های عمودی
عیناً مانند دوخت ضربدری در رج های افقی هستند ،با این تفاوت که به صورت عمودی دوخته می شوند.

دوخت ضربدری اریب
این دوخت به صورت پلکانی و اریب دوخته می شود.
از گوشۀ «نقطۀ  »1سوزن را بیرون آورید و در گوشۀ «نقطۀ  »2فرو برده و از گوشه «نقطۀ  »3بیرون
آورید .در آخر رج مجددا ً برگردید و روی دوخت قبلی ضربدری بدوزید.
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مشخص کردن مرکز کار
قبل از شروع کار باید محل دوخت مرکزی نقشه را مشخص
کنید .با این کار می توانید طرح را در مرکز پارچه قرار دهید.
نقشه شماره دوزی را با دو فلش در باال و سمت چپ لبه ها
عالمت بزنید.
زمانی که دو فلش را به طور مستقیم در روی نقشه امتداد دهید
جایی که دو خط یکدیگر را قطع می کنند.

مشخص کردن مرکز پارچه

پارچه یا تور شماره دوزی را از وسط از پایین به
دوباره پارچه را از سمت راست به چپ «تا» کرده،
وسط آن را با انگشت خود نگه دارید.
باال «تا» کنید.

با سوزن ته گرد محل تقاطع را عالمت بگذارید این
پارچه را باز کرده ،سوزن ته گرد را در جایی که
مرکز پارچه است عالمت بگذارید.
مرکز پارچه است.
برای پیدا کردن مرکز درست و دقیق پارچه ،الزم است که به وسیلۀ سانتی متر اندازه بزنید و مربع های
آن را بشمارید.
40

گلدوزی

کانوادوزی
این دوخت مانند شماره دوزی است ،با این تفاوت
که توسط کاموا دوخته می شود و «تپستری» نامیده
می شود.

انواع پارچه
پارچه کانواس پالستیکی (:)Canvas
یک تور کانوادوزی است که با توجه به اندازۀ سوزن و
سوراخ های آن در یک اینچ ( 2/5سانتی متر) نام آنها
تغییر می کند.
کانت ( )Countآنها از  5تا  24است.

سوزن
سوزن تپستری :با نوک گرد و ُکند است با شمارۀ
 13تا  17مناسب است.

انواع نخ
نخ تپستری :از الیاف پشم برای پارچه کانواس با
کانت  12مناسب است.
نخ پشمی ایرانی :از الیاف پشمی با تاب ظریف تر
است.
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کانوادوزی روی کوسن
وسایل مورد نیاز:
تور کانواس ( )Canvasکانت 12
سوزن تپستری

پارچه تور کانواس به اندازۀ کوسن به اضافه

جا درز آماده کرده 1 ،طول ،عرض و مرکز کار را
عالمت گذاری کنید.

2

کانوادوزی جاعینکی
طول عینک را اندازه بگیرید.
طرح دلخواه کانوادوزی را روی پارچه بدوزید.
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از مرکز پارچه ،وسط طرح را روی
پارچه بدوزید.

گلدوزی

فعالیت
عملی

مانند طرح یک مدل کانوادوزی را انتخاب کرده و بدوزید.
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انواع دوخت کانوادوزی
دوخت بخیه مستقیم :به صورت بخیه کام ً
ال در کنار هم قرار می گیرد.

دوخت به شیوه گوبلن عرضی :دوخت را از گوشه باالی سمت چپ شروع کنید و هر بار سوزن به صورت
عمودی از سوراخ های تور خارج می شود.

دوخت به شیوه طرح برگ :مرکز برگ ها که در چهار طرف است را عالمت گذاشته ،از «نقطۀ  »1که
وسط برگ است را دوخته و خطوط طرفین را اریب تا «نقطه  »25بدوزید.
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گلدوزی

دوخت به شیوه ستاره :هر ستاره از هشت شالل درست شده است که در نقطه مرکزی با یکدیگر تالقی
می کنند.

دوخت به شیوه لوزی :مرکز لوزی را عالمت گذاشته از «نقطۀ  »1با یک شالل در دو سوراخ ،به ترتیب
« 8 ،6 ،4سوراخ» و دوباره کم شده « 2، 4 ،  6سوراخ  » دوخته می شود.

دوخت به شیوه زیگزاگ :شالل های مایل را از جهت باال به پایین و در فاصله چهار عدد از سوراخ های
تور ،چسبیده به هم بدوزید ،رج دوم را نیز به همان ترتیب از باال شروع کنید تا نقشه جناق شود.
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