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گلدوزی

اسموک دوزی 2واحد یادگیری

مقدمه 

وسایل و ابزار اسموک دوزی

اسموک دوزی اصوالً کار دست و بیشتر برای تزئین لباس کودکان استفاده می شود، در زمان های دور پارچه ها 
را به طور یک تکه گشاد و صاف و پرچین به تن می بستند، تا بتوانند آزادانه روی زمین کشاورزی کار کنند، 
ولی چون همین گشادی لباس اغلب باعث ناراحتی و ایجاد مزاحمت می شد، به فکر افتادند که قسمت های 

جلو سینه، شانه و مچ دست ها را چین بدهند.
لباس  روی  را  کشاورز  یک  طرح  کشاورز  می کردند،  گلدوزی  آن  روی  خود  شغل  بر اساس  هرکس  معموالً 

اجرا     می کرد.
سال هاست برای لباس بچه از اسموک دوزی استفاده می شود، البته طرح ها، رنگ های متنوع و جالب باعث 
شده است به علت تنوع و ظرافت این هنر گلدوزی مورد توجه طراحان لباس حتی برای بزرگساالن قرار گیرد.

 صفحه سوزن و پایه ساده دوزی 

برای  معمولی  یا  خانگی  همه کاره  دوخت  ماشین 
پایه ساده دوزی  و  از صفحه سوزن  باید  دوخت ساده 

استفاده شود.
سوراخ این صفحه گرد و کوچک است و نمی گذارد 

که سوزن ماشین دوخت به اطرافش حرکت کند.



48

 صفحه سوزن و پایه زیگزاگ دوزی 

 یک صفحه عمودی است که برای تمام دوخت ها به کار می رود، 
سوراخ روی صفحه گشادتر از سوراخ سوزن پایه ساده دوزی است.

 برای تبدیل صفحه سوزن زیگزاگ دوزی به صفحه سوزن دوخت 
ساده یک تکه چسب روی سوراخ پهن زیگزاگ قرار داده و اندازۀ 

سوراخ سوزن، آن را باز کنید. 

 سوزن ماشین دوخت 

)Universal( سوزن عام یونیورسال 
نوک آن تقریباً گرد و تیز است هنگامی که داخل پارچه می رود، 
بافت پارچه را جدا می کند، به همین دلیل پارچه را پاره نمی کند.

در اندازه ها و شماره های 8 )60( تا 11 )90( مناسب است.

قابلیت  لباس است، پلی استر محکم و مقاوم بوده و  نخ های دوخت مهم ترین بخش دوخت در یک 
ارتجاعی خوبی دارند و نخ پنبه ای )Cotton( با کیفیت زیاد گران تر است ولی به علت حساسیت پوست 
کودکان درزهای داخلی آن که با بدن کودک در تماس است باید برای پاکدوزی و دوخت درزها از نخ 

پنبه ای استفاده شود.

ایمنی و 
بهداشت

 نخ ماشین دوخت 

 باید نخی انتخاب شود که مناسب با سوزن و نوع 
پارچه های  نازک تر که مخصوص  نخ  از  باشد.  پارچه 

نازک و گلدوزی بر روی پارچه است، استفاده کنید.
نخ شماره 50 مناسب سوزن شماره 11 می باشد.
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گلدوزی

 دستگاه چین پلیسه 

 از این دستگاه برای پلیسه کردن پارچه استفاده می شود.
 ردیف های سوزن با نخ از میان پارچه که بر روی غلتک پیچانده 

شده است عبور داده می شود.
 غلتک ها با پیچاندن دسته کناری دستگاه به کار افتاده و شکاف های 

سوزن را به جلو و با فاصله های مساوی هدایت می کند.
باید  که  لباس  پارچه  سطح  به  استفاده  مورد  سوزن های  تعداد   

چین کش شود بستگی دارد.

 کاربن خیاطی 

کاربن برای عالمت گذاری بر روی پارچه و با استفاده از رولت خیاطی 
استفاده می شود.

 رولت خیاطی 

از رولت خیاطی به همراه کاربن برای عالمت گذاری استفاده می شود 
و عالمت کاربن را به طرف پشت پارچه منتقل می کند.

 کاغذ الگوی شطرنجی و خالدار 

این کاغذهای الگو با خطوط منظم یا نقاط منظم برای انتقال و 
عالمت گذاری روی پارچه استفاده می شود.
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 مداد خیاطی 

در رنگ های گوناگون، برای کشیدن و عالمت گذاری خطوط ظریف 
بر روی پارچه به کار می رود. در طرف دیگر این مداد برس پاک کننده 

خطوط و نقاط ترسیم شده وجود دارد.

 درفش خیاطی 

برای سوراخ کردن کاغذ الگوی اسموک دوزی استفاده می شود.

 سوزن ته گرد 

از جنس فلز نیکل است و زنگ نمی زند و سر آن توپی گرد دارد. در 
اسموک دوزی دو نوع آن استفاده می شود.

1 سوزن ته گرد مخصوص مروارید که طول آن 1/5 ـ 2 سانتی متر 
است.

 3 ـ   2/5 طول  با  تیز  و  گرد  آن  نوک  معمولی  ته گرد  سوزن   2
سانتی متر است.

 سوزن گلدوزی 

دارای اندازۀ متوسط و سوراخ چشمی آن بزرگ و بیضی شکل است.
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گلدوزی

مناسب ترین پارچه از الیاف پنبه ای )Cotton( است. نخ های درست شده 
از الیاف بلند و نازک که مرغوبیت آن بیشتر است، سبک وزن و برای لباس 

کودک استفاده می شود.

پارچه

)Cingham( جین قام 
بافت  و  وزن سبک  با  و  محکم  پارچه  این 
ساده است، که دارای چهار خانه های مساوی 

می باشد.

)Orgndi( ارگاندی 
نازک و ظریف که به همراه  پارچه بسیار 
پارچه دیگر دوخته می شود. پارچه نور را 

عبور می دهد.

)Chintz( چیت 
دارای بافت ساده و فشرده و نزدیک به هم 

است، پارچه خوش دوخت است.

)Vichy( چیت ویشی 
نوعی پارچه چهار خانه یا راه راه است که از 

دو رنگ بافته می شود.

)Eyelet( چشمه دوزی 
ـ  پنبه  ترکیب  یا  و  پنبه ای  پارچه  یک 
سوراخ های  به صورت  که  مصنوعی  الیاف 

درشت چشمه دوزی شده است.

)Chambray( شمبری 
بافت  یا  متوسط  تا  سبک  وزن  در  پارچه 
ساده است و پارچه خوش دوخت می باشد.
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 آماده کردن پارچه برای اسموک دوزی 

کودک  لباس  مناسب  پارچه های  انواع  از  اسموک دوزی  برای   
می توان استفاده کرد.

 اندازۀ پارچه برای اسموک حدوداً »2 تا 3 برابر« محل مورد نظر 
است.

 برای صاف کردن لبۀ پارچه یک نخ از پارچه کشیده سپس لبۀ 
پارچه چیده شود.

 با درنظر گرفتن لبۀ جادرز، نخ را گره زده و با شالل های منظم 
روی خطوط عالمت گذاری شده را بدوزید.

 برای چین دادن، ابتدا نخ را گره زده و با شالل های منظم روی 
خطوط عالمت گذاری شده را بدوزید.

 بعد از اتمام دوخت در آخرین ردیف با گره محکم کنید، برای 
این که چین ها مرتب در سر جای خود قرار بگیرند هر دو نخ را با هم 

بکشید و مطابق شکل با سوزن ته گرد ثابت نگه دارید.

 قسمت چین داده شده را روی صفحه مدرج قرار داده، چین ها 
را تنظیم کنید.

اسموک دوزی
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گلدوزی

 انواع روش های انتقال 

عالمت گذاری  شطرنجی جهت  کاغذ  از  ساده  پارچه های  برای   
استفاده می کنیم.

باشد نصف هر شطرنج دوخته  ما کم چین  لباس  بخواهیم  اگر   
می شود.

 اگر بخواهیم لباس ما پر چین تر باشد یک  در میان کاغذ شطرنجی 
را حساب می کنیم.

اندازۀ   اگر نصف شطرنج یا چهار خانه پارچه را بدوزیم دو برابر 
جلوی سینه یا کمر یا مچ را نیاز داریم.

 اگر یک در میان شطرنج یا چهار خانه پارچه را بدوزیم سه برابر 
اندازۀ جلوی سینه،کمر و مچ به پارچه احتیاج داریم.
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انواع دوخت اسموک

 آیا می توانید این دوخت های اسموک دوزی را بدوزید؟
 به نظر شما کدام یک از این دوخت ها در اول و آخر یا وسط کار قرار می گیرند؟ چرا؟

 نام هر یک از این دوخت های اسموک را می دانید؟
 آیا می توانید هر کدام از این دوخت ها را طبقه بندی کنید؟

فکر کنید

 وسایل و ابزار 

 پارچه چهارخانه
 نخ گلدوزی سه ال )دمسه(

 سوزن گلدوزی
 انگشتانه

 موم خیاطی
 طرح یا نقشه اسموک دوزی
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گلدوزی

اولین دوخت بخیه

 کبل )بخیه طنابی(

معموالً برای کنترل چین ها در ابتدا اسموک دوزی از دوخت گیس بافت استفاده می شود.

 نخ از پشت کار به سمت روی کار آورده شود.

صاف  باید  دوخت  حال  در  سوزن  که  حالی  در   
ما  نخ  یک بار  که  به  طوری  راست،  به  چپ  از  باشد، 
باالی سوزن قرار می گیرد و دفعۀ بعد نخ زیر سوزن، 

یک چین دوخته می شود.

تا  قرار می گیرد.  زیر سوزن  نخ  بعدی  مرحله  در   
پایان همین روش دوخته می شود.
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 اسموک دوزی مدل بخیه مواج 

 نخ را به سمت روی پارچه آورده هر بار از چپ به 
راست دو چین با بخیه دوخته می شود.

 در حالتی که به طرف باال می دوزید باید نخ به طرف 
زیر سوزن قرار گرفته، یک چین دوخته شود.

 در مرحله بعدی به طرف باال اریب رفته دو چین 
گرفته می شود.

 برای آمدن به پایین، نخ باالی سوزن قرار گرفته 
مراحل مانند قبل انجام دهید.
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گلدوزی

 بخیه النه زنبوری 

 این دوخت تا چندین ردیف تکرار می شود.

 چین های سوم و چهارم نخ زیر سوزن قرار می گیرد.

 این دوخت را تکرار کرده سوزن را از پایین چین 
دوم درآورید.

 دو چین اول را از سمت راست به چپ در حالی که 
نخ پایین سوزن قرار گرفته بدوزید.
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 بخیه الماسی 

 در حالی که نخ باالی سوزن قرار گرفته یک چین گرفته شود.
_1 سانتی متر« زیر بخیه اول در حالی که نخ باالی سوزن قرار گرفته می شود.

2  همان چین را به اندازۀ »
 نخ را زیر سوزن قرار داده چین بعدی را می گیریم. همان چین را در حالی که نخ زیر سوزن قرار دارد 

دوباره بدوزید.

 بخیه طرح ساقه 

 هر بار یک چین را از سمت راست به چپ با سوزن بدوزید.
 باید هنگام دوخت این بخیه ها در تمام مسیر نخ باالی سوزن یا در تمام مسیر نخ پایین سوزن قرار گیرد.

 سوزن بهتر است حالت اریب داخل پارچه فرو رود.
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گلدوزی

 اسموک دوزی ـ دوخت گیس بافت)زنجیری بافت(

انواع دیگر دوخت اسموک دوزی

طرح های اصلی اسموک دوزی را آموخته اید، طرح های دیگر اسموک دوزی را انجام دهید. فعالیت 
عملی 

 اسموک دوزی ـ دوخت پر چند تایی زیگراک

 اسموک دوزی ـ واندیک )Vandyke( اسموک دوزی ـ دوخت النه زنبوری روی کار

 اسموک دوزی ـ دوخت لوزی دو رنگ روهم اسموک دوزی ـ دوخت داربستی )شبکه ای(
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)Cable Flowerettes( دوخت طنابی گلچه 
دو چین اول گرفته می شود، مرحله بعد یک چین از 
اولی و چین بعدی گرفته می شود. از این دوخت برای 

طرح شماره دوزی استفاده می شود.

 اسموک دوزی ـ دوخت بخیه طنابی دوبل اسموک دوزی ـ دوخت زنجیره دوزی

 دوخت ماسوره ای )Speel(  اسموک دوزی ـ دوخت مواج دوبل
دو چین یا سه چین باهم دوخته می شود پایۀ بیشتر 

دوخت ها برای گرفتن چین ها از این روش می باشد.
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گلدوزی

 زیگراگ

 بخیه مواج

 بخیه زیگزاگ رو

 اسموک دوزی: دوخت لوزی
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انواع گلدوزی روی اسموک دوزی

 روکوکو 

تا  دور تا دور  پر رنگ تر،  حلقه  دو  گل ها  مرکز  از 
ردیف های بعدی روکوکو دوخته شده تا در ردیف های 

آخر روشن ترین رنگ نخ دوخته شود.

 دوخت مروارید 

سوزن را از میان پارچه بیرون آورده 6 عدد مروارید را داخل سوزن کرده دوباره سوزن را داخل یک مروارید 
کرده تا فرم گرد پیدا کند، آن را روی پارچه بدوزید، وسط آن با رنگ دیگر دوخته شود، اطراف آن را تک 

زنجیر بدوزید.
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گلدوزی

 دوخت طرح شماره دوزی 

 طرح مورد نظر را که معموالً تکراری می شود را انتخاب کنید.
 در وسط پارچه که اسموک دوزی نشده است، دو چین گرفته شده دوخت طنابی گل را انجام دهید.

 در طرح روبه رو از کدام دوخت گلدوزی استفاده 
شده است، آن را روی پارچه بدوزید.

دوخت  روش  به  دوزی  شماره  روبه رو  طرح  در   
طنابی گل انجام شده این طرح را روی پارچه انجام 

دهید.

 در طرح روبه رو تک قالب زنجیره در بین کار اجرا 
شده است، آن را بین اسموک دوزی انجام دهید.

فعالیت 
عملی 

 وسایل و ابزار مورد نیاز 
 نخ گلدوزی شش ال )دمسه(

 سوزن گلدوزی
 طرح شماره دوزی
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دوخت کاله اسموک دوزی با دستگاه پلیسه زنی

می خواهیم  که  ردیف هایی  تعداد  به   
اسموک دوزی شود سوزن های آماده شده 

سوزن های اضافی را درآورید.

 نخ را وارد سوزن ها کنید، تا نقطۀ قرمز 
عالمت گذاری شده می توانید سوزن ها را 

اضافه کنید.

)فلزی(  چوبی  میلۀ  دور  را  پارچه   
بپیچانید.

 پارچه را از میان غلتک برنجی عبور 
موازی  به صورت  چین کش ها  دهید، 

انجام می شود.

 در حالی که پارچه بر روی میله چوبی 
پیچانده شده با دقت آن را روی قالب های 
دستگاه ُسر دهید تا در پایین غلتک قرار 

گیرند.

 پارچه را اتو کنید، با خط کش اندازه 
اصلی را کنترل کنید.

 وسایل مورد نیاز 
 دستگاه پلیسه زنی

 ماشین دوخت همه کاره خانگی
 نخ دوخت هم رنگ پارچه

 پارچه
 نوار تور

 روبان
 نخ گلدوزی
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گلدوزی

پارچه  روی  را  کاله  مرکزی  محل   
عالمت گذاری کنید.

 روی صفحه مدرج محل قرار دادن 
نوار توری را عالمت گذاری کنید.

 لبۀ بیرونی جلوی کاله که بعداً تور 
)کردونه  دوزی  لبه  می شود،  دوخته 

دوزی( کنید.

 لبۀ پشت سر را برای رد کردن لیفه 
»تا« کرده بدوزید.

با  پارچه  وسط  روی  را  توری  نوار   
سوزن ثابت نگه دارید.

کردونه  پارچه  روی  را  تور  لبه های   
را  تور  زیر  پارچه  وسط  کرده  دوزی 

قیچی کنید.

را  اضافی پارچه زیر تور را قیچی کنید. خطوط  کاله  لبه های  موازات  به   
نواردوزی کنید.

 لبه های جلوی سر و گردن را با نوار 
توری تا »نقطه ش« بدوزید.
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 نخ های اسموک را جمع کنید، انتهای 
آنها را با سوزن ته گرد ثابت نگه دارید.

را  اسـموک دوزی  انواع  از  یـکی   
انتخاب کرده و متناسب با رنگ پارچه 

آن را بدوزید.

 در انتهای اسموک دوزی روبان برای 
بستن و نگه داشتن کاله )در دور گردن( 

بدوزید.

با  از »  نقطه 39«   خط وسط پشت 
محل »  رد کردن لیف« بدوزید.

و  کرده  رد  روبان  لیفه  محل  از   
قسمت پشت را جمع کنید.

 یک مدل کاله را انتخاب کرده مراحل اسموک دوزی را روی آن انجام دهید.
 مراحل دوخت قسمت های مختلف کاله را انجام دهید.

فعالیت 
عملی 
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گلدوزی

برای  آماده  اسـموک دوزی  تـکه   
یا  )پف(  به چین  نیاز  که  قسمت هایی 

برای شماره دوزی استفاده می شود.

آماده کردن اسموک در طرفین )فرم پفی(

 به تعداد مورد نیاز در طرفین سوزن های دستگاه 
را نخ کشیده، سوزن ها اضافی را درآورید.

پارچه  بودن  صاف  از  که  حالی  در   
بر روی سوزن ها اطمینان دارید دسته 
مساوی  کشش  بچرخانید،  را  دستگاه 
برروی پارچه را با گرداندن آرام دسته 

حفظ کنید.

 انتهای سه نخ را از سه ردیف کنار 
هم با گره به یکدیگر محکم کنید و با 

سوزن ته گرد آن را محکم تر کنید.

کنترل  را  اسموک  نیاز  مورد  اندازه   
کرده اضافی جا درز در طرفین کار در نظر 

گرفته شود.

 از یکی از روش های دوخت اسموک 
برای کناره ها که کار را جمع می کند، 
طرح  ساقه  یا  طـنابی  دوخت  ماننـد 

استفاده  کنید.

 لبۀ دیگر جا درز را روی صفحه برش 
قرار داده لبۀ جا درز را صاف کنید.



68

اسموک دوزی به وسیله ماشین دوخت

 وسایل مورد نیاز
 ماشین دوخت همه کاره خانگی

 قرقره رنگی گلدوزی
 پایه مخصوص دوخت

 پارچه

انجام  را  اسموک دوزی  دوخت  ماشین  وسیله  به  می توانید  آیا 
دهید؟

فکر کنید

 با استفاده از ماشین دوخت به اندازۀ فاصلۀ پایه دوخت و فواصل 
مشخص خطوط موازی بدوزید.

 درجۀ دوخت را روی باالترین درجه انتخاب کنید و در انتهای 
دوخت به اندازۀ »10 سانتی متر« نخ اضافی گذاشته شود.

 مانند دوخت دستی اسموک دوزی هر سه نخ را با یکدیگر گرفته 
و انتهای نخ ها را با هم بکشید.

 به وسیلۀ دکمه یا ژتون های تزئینی ماشین دوخت، نمونه ها را 
انتخاب کنید.

 درجۀ دوخت گلدوزی ماشین دوخت همه کاره خانگی را تنظیم 
کرده، روی پارچه را بدوزید.
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گلدوزی

دوخت یراق هفت و هشت و تور به یقه

آیا می توانید یراق هفت و هشت را به یقه وصل کنید؟ برای 
این کار نیاز به چه وسایل و ابزاری دارید؟

فکر کنید

 پس از دوخت یقه و برگرداندن آن 
به سمت روی پارچه اتو کاری کنید. ـ 

نوار یراق را به اندازۀ یقه برش دهید.

دوخت  با  را  یراق  نوار  ابتدای  در   
دستی محکم دوزی کنید.

در  پارچه،  رنگ  هم  نخ  به وسیلۀ   
قسمت هایی که نوار یراق با یقه برخورد 

می کند، محکم دوزی شود.

 پس از »4ـ  5 سانتی متر«دوختن به 
لبه های منحنی یقه می رسید.

 در قسمت انحنای لبه های یقه نوار 
یراق را گرد کرده و به دوختن تا انتهای 

یقه ادامه دهید.

 یقه که نوار یراق به آن دوخته شده 
را اتو کرده و برای وصل به باالتنه آماده 

کنید.

 سوزن ته گرد بلند
 صفحه موم
 الگوی یقه

 اتو
 انواع نوار توری

 وسایل مورد نیاز 
 پارچه مناسب لباس کودک

 نوار یراق هفت و هشت
 نخ دوخت دستی و ماشینی

 ماشین دوخت
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دوخت تور به لبۀ نوار یراق هفت و هشت

 می توانید نوار تور را به یراق هفت و 
هشت بدوزید.

در گروه های کالسی موارد زیر را بررسی و پس از دوخت یقه 
به سؤاالت پاسخ دهید.

 آیا می توانید مراحل دوخت تصویر روبه رو را انجام دهید؟
 برای تزئین لبۀ یقه از چه روش های دوخت گلدوزی می توان 

استفاده کرد.
 یک نمونه از دوخت های تزئینی را در لبۀ یقه بدوزید.

فعالیت 
عملی 

مالحظه  شکل  در  که  همان طور   
کمی  حالت  این  در  تور  می کنید، 

بزرگ تر از لبۀ یقه به نظر می آید.

 در صورتی که تور قابلیت انحنا پذیری 
را ندارد، در آن قسمت ها کمی تور را 

»تا« کنید.

 در قسمت انحنا اگر تور قابلیت انحنا 
تور  به  انحنا  حالت  اتو کاری  با  داشت 

بدهید.

در  پارچه  هم رنگ  نخ  به وسیلۀ   
قسمت هایی که تور با نوار یراق برخورد 
می کند را بدوزید و فواصل بعدی نخ را 

الی تور رد کنید.

 در ابتدا نوار تور را با دوخت دستی 
محکم دوزی کنید.



71

گلدوزی

دوخت نوار تور به یقه پیراهن

گوشه  کنید،  »تا«  را  تور  نوار  ابتدا   
450 را اریب سوزن ته گرد بزنید.

 آیا می توانید مراحل دوخت یقه توردوزی شده را انجام 
دهید؟

 دوخت یک یقه تور و وصل به پیراهن اسموک دوزی شده 
جلوۀ خاصی به لباس می دهد.

فکر کنید

 زیر کاغذ، پتو یا فوم قرار دهید و با 
سوزن لحاف دوزی، تور را جمع کنید.

 شکل لبۀ منحنی یقه را روی کاغذ 
منحنی  خط  روی  را  تور  نوار  بکشید، 

یقه با سوزن ته گرد ثابت نگه دارید.

به اندازۀ  را  گوشه  قسمت  اضافی   
»0/5 سانتی متر« جا درز گذاشته، آن 

را قیچی کنید.

درآورده،  را  ته گرد  سوزن  سپس   
با زیگزاگ  با نخ هم رنگ  گوشه تور را 

ریز بدوزید.

فایل موجود نبود
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 به وسیلۀ دوخت پس دوزی مماس لبه های دوخت  لبۀ تور را به یکدیگر وصل کنید.
را به یکدیگر وصل کنید.

 تورهای دوخته شده را اتو کرده و آماده وصل به 
سمت حلقه گردن لباس است.

 تورها را روی صفحه ای مانند پتو یا فوم قرار داده 
با سوزن ته گرد ثابت نگه دارید.

 تور ردیف دیگر را مانند ردیف اول تنظیم کنید.
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گلدوزی

دوخت جا دکمه

 مکان گیری جا دکمه

 با توجه به تصویر باال، آیا می توانید مشخص کنید کدام یک از تصاویر جا دکمۀ دختران و پسران است؟
 مکان گیری و دوخت آنها با یکدیگر چه تفاوتی دارد؟

فکر کنید

 دکمه ها را وسط خط مرکزی دوخته 
شود.

 خطوط مرکزی لباس )جلو یا پشت( را 
روی هم قرار دهید و محل دوخت دکمه 
را روی خط مرکزی عالمت گذاری کنید.

 در دو انتهای جا دکمه سوزن ته گرد 
قرار داده جا دکمه را باز کنید.

 جا دکمه های افقی را با نخ هم رنگ 
پارچه بدوزید.

 محل قرارگیری دکمه و پهنای آن 
بستگی به قطر دکمه دارد.

دختران  لباس  در  پشت ،  قسمت   
خط  می گیرد،  قرار  راست  روی  چپ 

مرکزی را عالمت گذاری کنید.

جلوی لباس دخترانهپشت لباس دخترانه

جلوی لباس پسرانه پشت لباس پسرانه
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دوخت جا دکمه با دست

 مانند طرف دیگر لبۀ طولی را چند  لبۀ دیگر را مانند لبۀ پایین بدوزید. در انتها وسط جا دکمه را باز کنید.
بار بدوزید.

 با دوخت کوک ریز محکم دوزی شود. 
باید دقت کنید دوخت ها و فواصل آنها 

منظم باشد.

موشی  دندان  دوخت  لبه  یک  روی   
)پتویی( را انتهای پهنای جا دکمه بدوزید.

 نخ را به پشت سوراخ سوزن و زیر نوک 
آن عبور دهید، تا حلقه شکل بگیرد.

 به اندازۀ طول جا دکمه سوزن را در 
باالی لبه قرار دهید.

 سوزن را با یک کوک به روی پارچه 
منتقل کنید.

 اطراف مستطیل جا دکمۀ عالمت گذاری 
شده را با دوخت شالل بدوزید.
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گلدوزی

یک مدل پیراهن کودک با اسموک دوزی آمریکایی

 مجدداً دو کوک نقاط »B و b « با 
هم بکشید .

 سـپس سوزن را از روی شکل  از 
کوک  با   »B »نقطۀ  به   »A »نقطۀ 

ظریف وصل کنید.

نخ و  با  را  نقطۀ جمع شده  انتهای   
سوزن محکم دوزی کنید.

 کاربن و الگو بردارید، خطوط عالمت 
گذاری شده را روی پارچه مشخص کنید.

 به وسیله نخ و سوزن در اولین نقطه 
چین تزئینی »نقطۀ a« یک کوک ظریف 

بزنید.

 در مرحلۀ دوم نقاط »A و a « با 
کوک به هم وصل کرده، فاصلۀ هر دو 

را جمع کنید.

چین  شده  گذاری  عالمت  نقاط   
تزئینی را به پشت پارچه منتقل کنید.

 روی کاغذ ماننـد تصـویر خـطوط 
چین تزئینی ترسیم شود.

 این مدل اسموک دوزی تزئینی است.
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 قسمت باالی اسموک اتو کنید ولی 
روی اسموک ها اتو نمی شود.

مشاهده  خطوط  پشت  قسمت  در   
می شود، نباید فاصله دو نقطه با کوک 

کشیده شود.

 ردیف عمودی را به باال بدوزید، به 
انتها  تا  چین  پایین  به  باال  از  ترتیب 

ادامه دهید.

 همانند مرحله دوم به ترتیب حروف 
الفبا، به وسیلۀ کوک اولین ردیف خطوط 

عمودی را به یکدیگر بدوزید.

 پس از پایان ردیف اول عمودی، از 
پایین چین »نقطۀ H« کوک ظریفی 

بزنید.

 نقاط »H و h « را به وسیلۀ کوک 
به یکدیگر وصل کنید.

اسموک دوزی روی قسمت های مختلف لباس کودک انجام دهید. فعالیت 
عملی 


