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استاندارد عملکرد

طراحی سربند 2واحد یادگیری

 آیا تا کنون به وظایف مدل ساز سربند دقت کرده اید؟

 برای کسب مهارت پز و فیگور اندام چه نکات اصلی را در طراحی باید رعایت کرد؟
 کدام خطوط شکل یک مدل سربند را به وجود می آورند؟

 برای ایجاد حجم پردازی در طراحی چهره و مو چه نکاتی را باید تأکید کرد؟
 برای ایجاد چین و  شکن پارچه در طراحی دامن به چه نکاتی باید دقت کرد؟

طراحی سربند با استفاده از آناتومی اندام، مانکنـ  رعایت نسبت های 
طولی و  عرضی اندام نسبت به سر و شکل گیری خطوط سربند.
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مقدمه

سربندها در فرم ها و شکل های مختلف طراحی می شوند که انواع کاله ها، شال های سر، مقنعه، روسری و نیز 
انواع چادرها را شامل می شوند. البته چادر به عنوان یک پوشش کامل اسالمی در بین زنان مسلمان رایج است. 
در سال های اخیر تالش هایی جهت طراحی های نو و جدید در زمینۀ چادر انجام شده که مورد استقبال نیز 
قرار گرفته است. در کل به هر نوع پوششی که برای سر استفاده می شود، سربند می گویند که در این فصل از 

کتاب با تعدادی از آنها آشنا می شوید.
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دستیاری طراحی لباس

روسری

پارچه ای است مربع شکل که از قطر تا شده و به شکل مثلث در می آید. طریقۀ بستن روسری به مدل های 
گوناگون می باشد. 

 مدل اول 

پس از تاشدن روسری به شکل مثلث، دو گوشۀ جلویی آن در زیر چانه گره خورده و آویزان می شود.

 این مدل روسری را طراحی کنید.
 خطوط روسری را نرم و منحنی طراحی کنید.

فعالیت 
عملی 

 به قرارگیری روسری روی سر توجه کنید.
 به نحوۀ قرارگیری چین و شکن های روسری توجه کنید.
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 مدل دوم روسری: )مدل چارقد(

روسری پس از تا  شدن از قطر، روی سر قرار گرفته و به وسیلۀ سنجاق روسری در زیر چانه بسته می شود و 
دو گوشۀ آن در جلو باال تنه و مقابل هم قرار می گیرد.

 مدل روسری را طراحی کنید.
 چین و شکن های روسری را طراحی کنید.

فعالیت 
عملی 
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دستیاری طراحی لباس

 فرم اولیۀ روسری را طراحی کنید.
 خطوط منحنی روسری را طراحی کنید.

 چین و شکن روسری را با توجه به مدل آن طراحی کنید.

فعالیت 
عملی 

 مدل سوم روسری 

فرم سه گوش شدۀ روسری، در زیر چانه به وسیلۀ سنجاق و یا گیرۀ مخصوص روسری بسته شده و یک گوشۀ 
آویزان آن بر  روی شانۀ مقابل قرار می گیرد.
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شال سر

شال  سر، پوششی مستطیل شکل و در طول و  عرض های متغیر است که با توجه به جنس آن برای فصول 
مختلف استفاده می شود. شال سر را به فرم های مختلفی سر می کنند.

 مدل اول شال

در این مدل، شال از نیمۀ قسمت طولی آن روی سر انداخته و با سنجاق در زیر چانه بسته می شود. در این 
حالت یک لبۀ آن روی شانه قرار گرفته و به سمت پشت می رود. گاهی نیز هر دو لبه به صورت ضربدری از 

روی هم رد شده و روی شانه ها قرار می گیرد.

شال سر را در حالتی که هر دو لبه روی شانه ها قرار گرفته طراحی کنید. فعالیت 
عملی 



4 5

دستیاری طراحی لباس

مقنعه 

فعالیت  این فرم مقنعه را طراحی کنید.
عملی 

پوششی است مخصوص سر و گردن که تا پایین سینه ها را می پوشاند. و بیشتر در مکان های عمومی و دولتی 
و نیز مدارس پوشیده می شود.

 مدل اول مقنعه 

1 دایره برش خورده و دو شعاع آن روی هم قرار گرفته و از لبۀ   مقنعه تا زیر چانه 
4

این مدل مقنعه به شکل
دوخته می شود. و سپس با قرارگرفتن صورت در جای باز مقنعه، آن پوشیده می شود.

چین  و  شکن های مقنعه به صورت منحنی در جلوی باالتنه قرار می گیرد.
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این مدل مقنعه را طراحی کنید. فعالیت 
عملی 

 فرم دوم مقنعه

1 دایره برش می خورد. سپس دو شعاع آن روی  هم قرار گرفته و پس از 
2

این مدل مقنعه نیز به فرم
باز گذاشتن جای صورت، درز آن تا لبۀ مقنعه دوخته می شود.

 به فرم  قرارگیری چین  و  شکن ها توجه کنید.
 به نظر شما آیا گشادی مقنعه در قرارگیری چین و شکن های آن تأثیر دارد؟
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دستیاری طراحی لباس

 چادر ایرانی 

الگوی این چادر نیم دایره است، بنابراین چین و شکن های آن مانند دامن های کلوش می باشد. و تمامی اندام 
را دربر می گیرد.

چادرها

  به نظر شما از این چادر در چه موقعیت هایی استفاده می شود؟
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این چادر را با اضافه کردن برشی خاص در آن طراحی کنید. فعالیت 
عملی 

 یک مدل چادر 

ایرانی است و چون آستین دارد، حرکت در آن راحت تر است. آزاد بودن  گشادی این چادر کمتر از چادر 
دست ها، به طراح در انتخاب فیگور کمک می کند. در بعضی از مدل ها جلوی چادر با دکمه بسته می شود. 

گشادی لبۀ این چادر می تواند متغیر باشد.



4 9

دستیاری طراحی لباس

 چادر شالی 

این چادر در جلو بسته می شود و پوشش سر آن مانند شال سر است. بلندی قد شال تا انتهای قد این چادر 
نیز می تواند باشد و از چادرهای آستین دار است.

این چادر را با تزیینات مناسب با آن طراحی کنید. فعالیت 
عملی 
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این مدل چادر را با فرم های دیگر روسری طراحی کنید. فعالیت 
عملی 

 یک مدل چادر 

این چادر همان طور که از نامش پیداست، ریشۀ تاریخی از دورۀ قاجار دارد. این چادر با بندی در کمر بسته 
شده و مابقی آن روی سر قرار می گیرد.
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ارزشیابی پایانی

شرح کار:
1ـ  طراحی یک سر متناسب با سطوح ساده هندسی نسبت به کادر

2ـ محاسبه و ترسیم نسبت های طولی اندام فوقانی )خط چانهـ  شانهـ  سینهـ  کمرـ باسن و دست( و نسبت های عرضی 
اندام )گردن ـ شانه ـ سر  بازوـ کمرـ باسن( نسبت به سر

3ـ طراحی فیگور و پز مانکن توسط ساختمان اسکلتی و مفصلی اندام با اعمال حرکات وضعی و چرخشی )تمام رخ 
جلو و پشت، سه رخ( 

4ـ  طراحی خطوط محیطی عضالنی قسمت های مختلف اندام فوقانی در وضعیت )تمام رخ جلو و پشت، سه رخ(
5ـ طراحی چهره با محاسبه نسبت های طولی و عرضی چهره و طراحی عضوهای چهره )تمام رخ، سه رخ(

6ـ طراحی مدل مو )صاف، موی بافته، موی جعددار، موی کوتاه، موی بلند(
7ـ طراحی مدل سربند شامل کاله، روسری، شال، مقنعه، چادر یا شکل گیری خطوط )لبه ها، چین و شکن ها، درزها( 

به صورت شیشه ای با توجه به حرکت و چرخش سر
8  ـ اجرای نهایی اندام و سربند بر روی صفحۀ کادر

9ـ ترسیم فنی مدل سربند )جلو و پشت( و ترسیم خطوط برش، چین، پیلی و سایر متعلقات

شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 
1ـ طراحی سر  و گردن و اندام فوقانی مانکن به وسیله ساختمان اسکلتی اندام که برای نمایش مدل سربند مناسب 

باشد. )تمام رخ پشت و جلو، نیم رخ یا سه رخ( با اعمال حرکت های وضعی و چرخشی )سر  و گردن، شانه ها و باالتنه(
2ـ شکل گیری خطوط و طراحی عضالت سر و گردن، شانه ها و باالتنه در حرکت های چرخشی و وضعی )تمام رخ پشت 

و جلو، سه رخ(
3ـ طراحی چهره و مدل مو )تمام رخ جلو و پشت، سه رخ(

4ـ ترسیم فنی مدل سربند )جلو و پشت( و خطوط )کمر، پنس، برش و پیلی(

ابزار و تجهیزات مورد نیاز کار:
تجهیزات: میز نور، تخته وایت برد، میز و صندلی مخصوص طراحی، مانکن ویترینی،  اسکلت انسان

ابزار: تخته شاسی، کاتر طراحی، خط کش فلزی، چراغ مطالعه پایه بلند، قیچی کاغذ، گیره فلزی، آرشیو نگه داری طراحی، 
تراش 

مواد مصرفی: کاغذ سفید تحریری در اندازه های مختلف، مقوا، مداد طراحی، کاور کاغذ
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