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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

الگوی پایۀ آستین با کاپ کوتاه تر
اندازه های الزم:

   بلندی تا کف حلقۀ آستین

    گشادی دور حلقه آستین جلو و پشت

    گشادی کف حلقه آستین 

    بلندی )قد( آستین 

 مرحله 1
با گونیا خط عمودی در روی کاغذ رسم کرده »  نقطۀ 1« بنامید.

__1 پهنای مچی« را روی خط عمود به طرف پایین اندازه 
2

     از » نقطۀ 1« به اندازۀ »بلندی آستین منهای 

گرفته »  نقطۀ 2« به دست می آید.
__1 بلندی کف حلقۀ آستین منهای » 1ـ  1/5 سانتی متر« روی خط عمود پایین آمده 

3
     از »نقطۀ 1« به اندازۀ 

»نقطۀ 3« به دست می آید.
     از نقاط »  3 و 2« با گونیا خطوط افقی به 

طرفین رسم کنید.
مجموع گشادی 

 
1__
2

     از طرفین » نقطۀ 1«، »  

دور حلقۀ آستین جلو و پشت« را به طور مورب 
طوری اندازه بگیرید تا با » خط افقی برخورد 

کرده، نقاط »4 و 5« به دست می آید.
با خط کش نقاط »1 → 4« و »1 → 5« را 

به یکدیگر وصل کنید.
     از نقاط »  5 و 4  « با گونیا خطوط عمودی 

آستین  راهنمای  افقی  با خط  تا  کرده  رسم 
برخورد کند، نقاط »6 و 7« به دست می آید.

 »5 → → 4« و »1       فاصلۀ خطوط »1 

به  تقسیم کنید،  به چهار قسمت مساوی  را 
ترتیب نقاط »  8، 9 و 10« )در جلو( و »  11، 

12 و 13« )در پشت( به دست می آید.
به  آستین(  مرکزی  )خط   »2 »  نقطۀ  از       

اندازۀ »  1 سانتی متر« پایین آمده » نقطۀ 14« 
به دست می آید.

     در خط راهنمای لبه آستین، فاصلۀ خطوط 

به سه قسمت  را   »7 → → 6  « و »2   2«
مساوی تقسیم کنید. 

به ترتیب نقاط »  15 و 16« )در جلو( و »  17 
و 18« )در پشت( به دست می آید.
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مرحله 1
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ویژه دختران

مرحله 3

مرحله 2  

 مرحله 2
     در قسمت جلو از »  نقطۀ 8  « به اندازۀ »  1/5 سانتی متر« با 

گونیا بیرون آمده »  نقطه 19« به دست می آید.
گونیا  با  سانتی متر«  »  0/5ـ  0/8  اندازۀ  به  »  نقطۀ 9«  از       

بیرون آمده »  نقطۀ 20« به دست می آید.
     از »  نقطۀ 10« به اندازۀ »  0/5سانتی متر« با گونیا داخل 

آمده »  نقطۀ 21« به دست می آید.
در قسمت پشت از نقاط »  11 و 12« به ترتیب »  2 و 1 سانتی متر« 

با گونیا بیرون آمده، نقاط »  22 و 23« به دست می آید.
 0/5  « آستین  لبۀ  راهنمای  خط  در   »16 »  نقطۀ  از       

16« به دست می آید. سانتی متر« با گونیا داخل رفته، »  نقطۀ́ 
     از »  نقطۀ 17« با گونیا به اندازۀ »  0/5 سانتی متر« با گونیا 

به بیرون آمده، »  نقطۀ ʹ17« به دست می آید.
     از »  نقطۀ 18« با گونیا به اندازۀ »  0/5ـ1 سانتی متر« بیرون 

آمده، »  نقطۀ ʹ18« به دست می آید.

مرحله 3
     خطوط کاپ آستین را مطابق شکل رسم کنید.

     خطوط لبۀ آستین را مطابق شکل رسم کنید.

آستین  از حلقۀ  را   »43A  « و   »21B  « موازنه  نقاط 
باالتنه به حلقه آستین منتقل کنید.

     از »  نقطۀ 17« به اندازه »8 ـ  10سانتی متر« با گونیا 

داخل شده خط چاک آستین به دست می آید.
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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

چین در کاپ و لبۀ آستین )کاپ و لبۀ آستین پفی(
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ویژه دختران

 مرحله 1 
  از روی الگوی اساس آستین کنترل شده کپی کنید.

  از نقاط » 27 و ʹ27« به اندازۀ بلندی مچ )در این مدل 

15 سانتی متر(
  خط »  50 و 51« را موازی » 27 → ʹ27« رسم کنید.

  خط » 50 → 51  « چیده شود.

 مرحله 2
  از »  نقطۀ 10« خط مستقیمی تا لبۀ جدید آستین رسم کرده »  نقطۀ 52« به دست می آید.

  فاصلۀ »  50 → 52« را نصف کرده »  نقطۀ 53« به دست می آید.

  از »  نقطه 53« خطی موازی با »  52 → 10« رسم کرده » نقطه 54« به دست می آید.

  از »  نقطه 52« خطی به اندازه فاصلۀ »  52 → 53« رسم کرده » نقطه 55«، و خطی موازی با » 52  ـ10« 

رسم کرده »  نقطۀ 56« به دست می آید.
  خطوط اوازمان از لبۀ آستین چیده شود.

  تکه پایین مچ آستین است.
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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

 مرحله 3 
  خط عمودی راهنمای اوازمان را رسم کنید.

  از طرفین خط راهنمای اوازمان نقاط »  57 و 58« خطوط چیده شده مرکزی آستین به اندازۀ دلخواه )دراین 

مدل 6 سانتی متر( اوازمان دهید.
     خطوط چیده شده بعدی اوازمان به اندازۀ دلخواه )در این مدل 6 سانتی متر( اوازمان دهید.

__1 مجموع اوازمان پایین و باال رفته، نقاط »  59 و 60« به دست می آید.
4

  از نقاط »  57 و 58« به اندازه حداکثر 

  از نقاط »  51 و 50« به اندازۀ دلخواه )در این مدل 4 سانتی متر( پایین آمده خط موازی »  61 → 62« را 

رسم کنید.
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ویژه دختران

 مرحله 4
  باقی ساسون آستین را ببندید.

  از نقاط »  50 و 22« به اندازۀ روی هم گرد برای دوخت دکمه )در این مدل 2 سانتی متر( اضافه کرده، خط 

»  63 → 64« به دست می آید.

 مرحله 5
  عالئم و نقاط موازنه، راستای پارچه و محل بندینک دکمه و چین را روی الگوها عالمت گذاری کنید.
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تصاویر الگو را در گروه کالسی بررسی کنید، سؤاالت و موارد ذیل، پاسخ و اجرا شود.
مراحل ترسیم الگو، زیر هر تصویر نوشته شود.

شماره گذاری تصاویر روی الگو نوشته شود.
این الگو چه تفاوتی با الگوی آستین چین دار با مچ دارد؟

فعالیت
 عملی 
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ویژه دختران
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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

آستین چین در قسمت کاپ باالتر از بازو

این مدل با الگوی آستین کاپ چین دار چه تفاوتی دارد؟
آیا می توانید الگوی این آستین را رسم کنید؟

فکر کنید

 مرحله 1
  از الگوی اساس آستین کپی کنید.

  از » نقطۀ 20« انتهای ساسون آستین روی خط آرنج خطی رسم 

کرده »  نقطۀ 50« به دست می آید.
  خط» 50 → 20« از سمت زیر دست چیده شود.

 مرحله 2
  ساسون آستین »  ʹ21 → 21 → 20« بسته شود.

  زیر ساسون »  ʹ50 → 50 → 20« کاغذ بچسبانید.

  محل تقاطع خط راهنمای کف حلقه آستین و خط مرکزی را »  نقطۀ 51« بنامید.

  از طرفین »  نقطۀ10« به اندازۀ دلخواه )در این مدل 4 سانتی متر( عالمت گذاشته، نقاط »52 و 53« به دست می آید.

  از نقاط »52 و 53« خطی مستقیم تا »  نقطۀ 51« رسم کنید.

  مطابق شکل خطوط عمودی و افقی باالی آستین چیده شود.

مرحله2مرحله 1
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ویژه دختران

 مرحله 3
  روی کاغذ راهنمای اوازمان را رسم کنید.

  از طرفین »  نقطۀ 54« تکه های شماره 2 و 3 را به 

اندازۀ دلخواه )در این مدل 2 سانتی متر( اوازمان دهید.
  فاصله »  ʹ51 → 51« به اندازۀ دلخواه )در این مدل 

5 سانتی متر( اوازمان داده، طوری که دو طرف الگوی 
جلو و پشت در »نقطۀ ʹ51« با هم مماس باشند.

این  )در  دلخواه  اندازۀ  به  را  و 53«   52  «   خطوط 

مدل 4 سانتی متر( اوازمان دهید.

 مرحله 4
و   »10ʹ  →  10  «  ،»53ʹ  →  53  «   ساسون های 

»  52 → ʹ52« را برای دوخت ساسون به اندازۀ » 4 
سانتی متر« کوتاه کنید.

مرحله4مرحله3
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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

آستین کاپ کوتاه

 مرحله 1
  از الگوی اساس آستین کپی کنید.

  از نقاط »ʹ17 و 17« به اندازۀ دلخواه )در این مدل 

را   »51 →  50 « آمده، خط  پایین  سانتی متر(   2/5
رسم کنید.

 مرحله 2
از » نقطۀ 52« به اندازۀ دلخواه باالرفته، »نقطۀ53« 

به دست می آید.
اندازۀ »  1/5 سانتی متر«  به  نقاط » 50 و 51«  از    

داخل الگو رفته، نقاط »  54 و 55  « به دست می آید.
  از نقاط » 54 و 55 « به اندازۀ »  1 سانتی متر« باال 

رفته، نقاط »  56 و 57  « به دست می آید.

مرحله 2مرحله 1
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ویژه دختران

 مدل اول 

  با توجه به مدل خطوط اوازمان را روی الگو رسم کنید.

  الگو را شماره گذاری کنید، خط راهنمای اوازمان را روی کاغذ رسم کرده و کاپ آستین را به دلخواه اوازمان دهید.

__1 مجموع اوازمان باال رفته« خط کاپ جدید آستین ترسیم شود.
4

  از کاپ آستین به اندازۀ حداکثر »  

  عالمت چین را روی الگو عالمت گذاری کنید.

مرحله 2 مرحله 3مرحله 1

 مدل دوم 

  در این مدل، قسمت خطوط زیر دست و موازنه حلقه آستین ندارد.

  باالتر از نقاط موازنۀ حلقه آستین »  12B و 43A« خط 59 → 60 را رسم کنید.

  خط »  59 → 60  « چیده شود.

مرحله 2مرحله 1  
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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

آستین مچ چین دار
  با توجه به تصویر، در ترسیم الگوی آستین چه وجه مشترکی در فرم قرارگیری در کاپ آستین وجود دارد؟

  آیا می توانید الگوی آستین های مچ چین دار را ترسیم کنید؟

 مرحله 1
  از روی الگوی اساس کنترل شده آستین کپی کنید.

اندازۀ  به  زیردست(  )خطوط   »17ʹ و   17  « نقاط  از    

بلندی آستین )بستگی به مدل دارد( پایین آمده با گونیا 
خط »  50→51« موازی با خط آرنج رسم کنید.

  از »  نقطۀ 10« )خط مرکزی آستین( خطی به پایین 

رسم کرده تا با خط »  50 → 51  « برخورد کند.
مساوی  قسمت  سه  به  را   »  52  →  51  « فاصلۀ    

تقسیم کرده، نقاط »  53 و 54« به دست می آید.
  از »  نقطۀ 52« به اندازۀ فاصلۀ »  52 → 53  « در 

قسمت جلو با گونیا خط »  57 → 58  « رسم کنید.
  از نقاط »  53 و 54   و 57« با گونیا خطوط عمودی 

تا کاپ آستین رسم کرده، نقاط »  55 و 56   و 58« 
به دست می آید.

  خطوط اوازمان از خط لبۀ آستین تا لبۀ کاپ چیده 

شود.



6 2

ویژه دختران

 مرحله2
  روی کاغذ خط عمودی راهنمای اوازمان را رسم کنید، سپس خطوط »  10 → ʹ52  « و »  10 → 52  « را 

در طرفین خط »  10 → 59  « اوازمان دهید.
  به اندازۀ دلخواه بین خطوط چیده شده اوازمان دهید. )بستگی به مدل دارد(

مرکز  خط  )در   »  59 » نقطۀ  از    

__1   مجموع 
4

آستین( به اندازۀ حداکثر »

آمده  پایین  آستین  لبۀ  در  اوازمان ها« 
»  نقطۀ 60« به دست می آید.

  خطوط لبۀ آستین و هالل آستین را 

اصالح کنید. 

الگوی آستین مکوش تصویر را رسم کنید.
فعالیت
 عملی 
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آستین کاپ چین دار )کاپ پفی(

      با توجه به تصاویر، در ترسیم الگوی آستین چه وجه مشترکی وجود دارند؟

      آیا می توانید الگوی آستین های کاپ چین دار را ترسیم کنید.

فکر کنید

 مرحله 1
  از روی الگوی اساس کنترل شده آستین کپی کنید.

اندازۀ  به  زیردست(  )خطوط   »17ʹ و   17  « نقاط  از    

بلندی آستین )بستگی به مدل دارد( پایین آمده با گونیا 
خط»  50→51« موازی با خط آرنج رسم کنید.

  از »  نقطۀ 10« )خط مرکزی آستین( خطی به پایین 

رسم کرده تا با خط »  50→51« برخورد کند.
  خطوط اوازمان »  10→52« از خط لبۀ کاپ آستین 

و »  50→51« چیده شود.

مرحله 1
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 مرحله 2
  خط راهنمای اوازمان را روی کاغذ رسم کنید.

  خطوط اوازمان را طرفین خط »  53→52« قرار و 

اوازمان دهید.
باال  اوازمان  __1 مجموع 

4
اندازۀ  به  از »  نقطۀ 53«    

رفته »  نقطۀ 54« به دست می آید.
  خطوط هالل کاپ آستین و لبۀ آن را اصالح کنید.

  نقاط موازنه و محل شروع و پایان چین در کاپ آستین 

را در فاصلۀ »  43A→21B« عالمت گذاری کنید.

     با توجه به تصاویر الگوها مراحل ترسیم الگوی کاپ با چین بیشتر را ترسیم و کامل کنید.

فعالیت
 عملی 

مرحله 2
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آستین مچ چین دار )مچ پفی(

 مرحله 1
  از الگوی اساس کنترل شده آستین کپی کنید.

  فاصلۀ »  33 → ʹ27  « )لبۀ آستین( را نصف کرده 

و خطی موازی با خط مرکزی آستین رسم کنید، خط 
»  50 → 51  «  به دست می آید. 

  فاصلۀ »  21B → 10  «  )کاپ آستین( را نصف کرده، 

خطی تا »  نقطۀ 21« رسم کنید، خط »  52 → 21 «  
به دست می آید.

  روی هر قسمت از الگو را شماره گذاری کنید.

باال  سمت  به  آستین  لبۀ  خط  از  اوازمان    خطوط 

)کاپ( چیده شود.

فکر کنید
این الگو چه تفاوتی با الگوی آستین کلوش دارد؟

آیا در الگوی آستین کوتاه مچ چین دار نیز از همین روش استفاده می شود؟

 مرحله 2
  بین خطوط »  ʹ50 → 50  «  )در قسمت جلو( به 

اندازۀ دلخواه )در این مدل 4 سانتی متر( اوازمان دهید.
     بین خطوط »  ʹ21 → 21 « )در قسمت پشت( به 

اندازۀ دلخواه )در این مدل 7 سانتی متر( اوازمان دهید. 
  خط لبۀ آستین و کاپ آن را اصالح کنید.

مرحله 2مرحله 1
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 مرحله3
  فاصلۀ »  ʹ21 → 21  «  را با گونیا نصف کرده 

خط چاک آستین »  53 → 54  «  را رسم کنید.
  عالئم نقاط موازنه، خط راستای پارچه، عالمت 

چین و چاک آستین را عالمت گذاری کنید.

در گروه های کالسی الگوها را بررسی کرده، به 
سؤاالت پاسخ دهید و الگوها را ترسیم کنید.

     نام الگوی این آستین ..... است.

..... آستین ثابت  اوازمان در قسمت  اندازۀ       

نیست.
لبۀ  ..... آن در  و  ..... شده  ساسون آستین       

آستین اضافه می شود.
     آیا می توانید مقدار و تعداد اوازمان ها را به 

اندازه ای زیاد کنید که دو خط زیر به شکل 
یک نیم دایره درآید.

فعالیت
 عملی 

مرحله 3
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فعالیت
در گروه های کالسی الگوهای زیر را بررسی کنید، به سؤاالت آن پاسخ دهید و الگوها را کامل کنید. عملی 

     نام الگوی این آستین ..... است.

     اندازه اوازمان در آستین ..... است )بستگی به مدل دارد(.

     جهت چیدن خطوط از ..... به سمت ..... آستین است.

مثال: از روی الگوی آستین کپی کنید.

 

مرحله 1
..................................................................................................
..................................................................................................

مرحله 2
..................................................................................................
..................................................................................................

مرحله 3
..............................................................
..............................................................

مرحله 4
..............................................................
..............................................................

مرحله 5
..............................................................
..............................................................
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فعالیت
بررسی کنید،  عملی  را در گروه های کالسی  الگو  تصاویر 

سؤاالت و موارد ذیل را پاسخ دهید و اجرا کنید.
مراحل ترسیم الگو زیر هر تصویر نوشته شود.

شماره گذاری تصاویر روی الگو نوشته شود.

نام الگوی آستین ...... است.
از این الگو برای آستین ..... می توان استفاده کرد.

نام خط آبی رنگ در الگو ...... است.
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الگوی انواع مچ و برگردان لبۀ آستین
در تصویر محل قرارگیری الگوی مچ روی دست و دکمه و جادکمه و 

مرکز مچ نشان داده می شود.

 مدل اول 
 مرحله 1

 مستطیلی به عرض دلخواه )بستگی به مدل دارد( و طول برابر با اندازۀ 
دور مچ به اضافۀ )آزادی( به اضافۀ اندازۀ دکمه خور )در جلو و پشت 

مچ( رسم کنید.
اندازه دور مچ + 3 سانتی متر )آزادی( + دکمه خور = 1 → 2

عرض به اندازۀ دلخواه )بستگی به مدل دارد( 4 → 2 = 3 → 1
دکمه خور 2 → 6 = 5 → 1

 مرحله 2 
الگو را روی کاغذ در خط»  4 → 3  « »  تا« کنید.

خطوط اصلی الگو را رولت کنید.
 1/5  « اندازۀ  به  الگو  دور  تا  دور  جادرز،  تعیین  برای 

سانتی متر« بیرون بیاید.

 مرحله 3 
عالئم موازنه، راستای پارچه جادکمه و دکمه را روی 

الگو رسم کنید.

  مرحله 2

  مرحله 3

  مرحله 1
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 مرحله 4
 می توانید لبۀ پایین مچ را کمی هاللی کنید.

مدل دوم
مچ بلوز زنانه به صورت دوبل

این مدل عیناً مانند روش مچ بلوز با یک جادکمه و بدون برگردان است. با این تفاوت که در رسم الگو دوبار عرض 
مچ رسم شود.

سپس روی دوالی کاغذ قرار می گیرد و روی هم قرار می گیرد.

 مدل سوم
این مدل عیناً مانند روش مچ دوبل ترسیم می شود با این تفاوت که برگردان قسمت روی آن بزرگ تر از قسمت 

زیر مچ است.

  مرحله 4
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  مرحله 1

آستین با برگردان سرخود و جدای لبۀ آستین

 مرحله 2
  خط راهنمای پیلی روی کاغذ رسم شود.

 4 مدل  این  )در  دلخواه  اندازۀ  به  »  نقطۀ 52«  از    

و  نقاط»  53، 54  آمده،  پایین  مرتبه  سانتی متر( سه 
55  « به دست می آید.

  از طرفین نقاط »53، 54 و 55« با گونیا، خطوط 

افقی رسم کنید.

  مرحله 2

 مرحله 1
  الگوی اساس آستین را کپی کنید.

  به اندازۀ دلخواه مطابق مدل، قد آستین را کوتاه کرده خط »  50 → 51  « به دست می آید.
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 مرحله 3
  برگردان لبۀ آستین دارای سه خط موازی با هم هستند.

  این خطوط مطابق شکل خطوط 1 و 2 روی هم قرار 

آستین  الگوی  پشت  سمت  به  سوم  خط  و  می گیرد، 
برگردانده شود.

الگوی آستین و  57  « به سمت روی   →   خط »  56 

خط »  58 → 59  « به سمت پشت الگو »  تا« شود..

 مرحله 4
و   »59→  57« دست  زیر  شده  »تا«  خطوط    

»56  →57« را رولت کنید.
  خطوط »تا« شده را باز کنید.

  همان طور که در شکل مالحظه می کنید، در قسمت 

برگردان خط زیر دست از فرم آستین تبعیت می کند.

 مرحله 5
  درصورتی که بخواهید برگردان جدا داشته باشید، از 

تکۀ »  51 →   50 → 56   → 57  « کپی کنید.

  مرحله 3

  مرحله 4

  مرحله 5
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رسم الگوی آستین با برگرد دوبل جدا )آستین پاکتی(

 مرحله 1
  از الگوی اساس آستین کپی کنید.

  قد آستین در این مدل کوتاه شده است.

  از نقاط »  50 و 51« به اندازۀ دلخواه )در این مدل 5 سانتی متر( باال اندازه گرفته، نقاط »  53 و 54« به دست می آید.

  از »  نقطۀ 52« به اندازۀ دلخواه )در این مدل 8 سانتی متر( باال اندازه گرفته، »  نقطه 55« به دست می آید.

  از طرفین »  نقطه 55« خطی افقی به اندازه »  1/5 سانتی متر« رسم کرده، نقاط »  57 و 56« به دست می آید.

 مرحله 2
  از برگرد دوبل در جلو فاصلۀ »  52 →   57 → 53   → 50  « کپی کنید.

  از برگرد دوبل در پشت فاصلۀ »  54 →   56 → ʹ52   → 51  « کپی کنید.

  از الگو برگرد دوبل محل جادکمه و دکمه را عالمت گذاری کنید.

دو مدل برگرد دوبل آستین را انتخاب کرده و الگوی آن را ترسیم کنید.
فعالیت
 عملی 

  مرحله 1

  مرحله 2
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آستین نامتقارن )الله ای(

 مرحله 1
  الگوی اساس آستین را کپی کنید.

  به اندازۀ دلخواه )بستگی به مدل دارد( قد آستین را کوتاه کنید.

  از نقاط موازنه »B 21 و A 43« به اندازۀ دلخواه )در این مدل 7 سانتی متر( عالمت گذاشته نقاط »54 و 

53« به دست می آید.
  از » نقطۀ52« به اندازۀ »6 سانتی متر« باال رفته »نقطۀ 55« به دست می آید.

  تکه های جلو و پشت را شماره گذاری کنید.

  مرحله 1



7 5

پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

 مرحله 2
  تکه های پشت الگو »17→ 53 → 51« را کپی کنید.

  تکه های جلوی الگو »ʹ 17 → 54 → 50« را کپی کنید.

  خط مرکزی آستین و  نقاط موازنه را روی الگو کپی کنید.

 مرحله 3
  در صورتی که بخواهید درز زیر دست نداشته باشید، خطوط زیر دست الگوی جلو و پشت »ʹ 17 → 50« 

و »17 → 51« را به یکدیگر وصل کنید.
  خط فاصلۀ بین نقاط موازنه جلو و پشت، نقاط »43A و 21B« را اصالح کنید.

  خط لبۀ آستین »نقطۀ 50« را اصالح کنید.

  مرحله 2

  مرحله 3
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پاترون باالتنه
در ترسیم الگوی اندازه گیری قسمت های غیراصلی اندام برای ترسیم صحیح تر لباس اندامی است.

شکل 3
طول قد باالتنه از گردن
راست ......... سانتی متر
چپ ........... سانتی متر

شکل 4
مرکز جلو

.................. سانتی متر

شکل 5
دو طرف سرشانه تا مرکز جلو

راست ........ سانتی متر
چپ ............ سانتی متر

 اندازه های طولی جلو  

شکل 2
فاصله دو سینه تا کمر
راست ......... سانتی متر
چپ ........... سانتی متر

شکل 1
پهلو

راست ......... سانتی متر
چپ ........... سانتی متر

شکل 6
برجستگی سینه از سرشانه تا زیر سینه

راست ......... سانتی متر
چپ ........... سانتی متر
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 اندازه های طولی پشت   

شکل 7
دو طرف سرشانه تا مرکز پشت

راست ......... سانتی متر
چپ ........... سانتی متر

شکل 8
مرکز پشت

............ سانتی متر

شکل 9
طول قد باالتنه از گردن
راست ......... سانتی متر
چپ ........... سانتی متر

شکل 10
فاصله دو استخوان کتف
راست ......... سانتی متر
چپ ........... سانتی متر

شکل 11
اندازه های طولی

راست ......... سانتی متر
چپ ........... سانتی متر
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 اندازه های عرضی جلو و پشت   

شکل 2
عرض شانه ها

راست ......... سانتی متر
چپ ........... سانتی متر

شکل 1
عرض کارور

جلو ........ سانتی متر
پشت ......... سانتی متر

شکل 6
دور زیر سینه

............ سانتی متر

شکل 7
دور معده

......... سانتی متر

شکل 5
دور باالی سینه
.......... سانتی متر

شکل 4
دور سینه

............ سانتی متر

شکل 3
فاصله سینه

.......... سانتی متر
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 قد باالتنه بلند / در قسمت زیر سینه / در قسمت باالی سینه    

با توجه به تصاویر ویژگی های اندام این افراد چیست؟
علت : قد باالتنه بلند در قسمت زیر سینه : پاترون روی اندام این افراد در حد فاصل زیر سینه تا کمر کشیده 

می شود و پارچه به طرف باالتر از خط کمر متمایل می شود.
علت : قد باالتنه بلند در قسمت باالی سینه : پاترون روی اندام این فرد در قسمت باالی سینه به طرف پایین 

کشیده می شود.

قد باالتنه بلند در قسمت زیرسینه

قد باالتنه بلند در قسمت باالی سینه
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 قد باالتنه بلند در قسمت زیر سینه 

 قد باالتنه بلند در قسمت باالی سینه    

راه حل : به منظور رفع عیوب به اندازه ای که الزم است، پاترون در زیر سینه یا در مدل دیگر باالی سینه به 
صورت افقی چیده می شود و به اندازه ای که باالتنه بلند شده یادداشت کنید.

  خطوط »85→ 86« )جلو( و »87 → 88« پشت را با گونیا رسم کنید.

  به اندازه ای که پاترون روی اندام چیده شده تا میزان بلندی باالتنه برطرف شود، همان اندازه را بین نقاط 

»85 → ʹ85« ، »86 → ́  86«، »87 → ́  87« و »88 → ʹ88« اضافه کنید.
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 قد باالتنه بلند در قسمت کارو ر

با توجه به تصویر ویژگی های اندام این افراد چیست؟
علت قد باالتنه بلند در قسمت کارور : پاترون روی اندام این افراد در قسمت کارور، حلقه آستین و روی 

بازو به سمت حلقه کشیده می شود، این کشیدگی پارچه باعث ایجاد تنگی در آستین می شود.
راه حل : روی باالتنه ها جلو و پشت و آستین در قسمت کارور و باالتر از نقاط موازنه روی پاترون به صورت 

افقی چیده شود و به اندازه ای که باالتنه و آستین بلند شده یادداشت کنید.
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  از خطوط کارور جلو و پشت و باالتر از نقاط موازنه آستین با گونیا خطوط »85 → 86« و »87 → 88« 

رسم کنید.
  باالتر از نقاط موازنه آستین، خطی موازی با کف حلقه آستین رسم کرده نقاط »89 →90« به دست می آید.

  از نقاط موازنه B 21 و A 43« )آستین( خطی مورب به سمت »89 → 90« رسم کنید.

  به اندازه ای که پاترون روی اندام چیده شده، تا میزان بلندی باالتنه و آستین برطرف شود، همان اندازه 

را بین نقاط »ʹ89 → 89«، » ʹ90 → 90«، » ʹ91 → 91 → ʹ92 → 92« اضافه کنید.
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  قد باالتنه کوتاه در قسمت زیر ساسون سینه تا خط کمر 

با توجه به تصویر، الگوی رفع عیوب آن را ترسیم کرده و توضحات آن را بنویسید و به سؤاالت پاسخ دهید.
علت : .............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ : راه حل 
.......................................................................................................................................................

فعالیت
 عملی 

...........................................................................  

.................................................................................
...........................................................................  
.................................................................................
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 فاصلۀ دو سینه زیاد  

با توجه به تصویر ویژگی های اندام این افراد چیست؟
علت: پاترون روی اندام این افراد فاصلۀ دو سینه زیاد است و به طرف حلقۀ آستین متمایل می باشد.

راه حل : محل سرسینه در پاترون را جابه جا کرده و عالمت گذاری کنید.
  ساسون زیر سینه را جابه جا کرده، ساسون جدید »86 → 84 → 85« را رسم کنید.

  طول ساسون را کم کرده، ساسون جدید »82 → 83 → ʹ82« را رسم کنید.
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شانه های چهارگوش )اندام پسرانه(

با توجه به تصویر ویژگی های اندام این افراد چیست؟
علت : افرادی که شانه های چهارگوش و قسمت جلو و پشت آنها فرم مردانه دارد، پارچه پاترون در قسمت های 

حلقه آستین، دور بازو، حلقه آستین باالتنه و کارور کشیدگی زیاد است.
راه حل : جهت رفع این عیب باید فضای اضافی در قسمت های شانه، کارورها ایجاد کرد به اندازه ای که پاترون 

روی اندام به صورت اریب چیده شده یادداشت شود.
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 مرحله 1
اریب در »نقطه  به گونه ای  را    گونیا 

51« قرار دهید که سر آن با خط پهلو 
برخورد کرده خطوط »51 → 86 → 

85« را رسم  کنید.
  از »نقطه 48« یک ساسون با عرض 

ساسون  کرده  رسم  سانتی متر«   1/5«
»48 → 87 → ʹ  87« به دست  می آید.
  »خطوط 58 → 86 → 51« چیده 

شود.
  در پشت الگو مانند الگوی جلو عمل 

کنید.

 مرحله 2
  ساسون های »48 → 87 → ʹ87« )جلو( و »47 → 90 → ʹ90« )پشت( را ببندید.

  فاصله »85 → ʹ85« )جلو( و »88 → ʹ88« )پشت( به اندازه ای که پاترون روی اندام چیده شده اضافه 

کنید.

  مرحله 1

  مرحله 2
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قفسه سینه برجسته )سینه کبوتری(
با توجه به تصویر ویژگی های اندام این افراد چیست؟
علت : پاترون روی اندام این افراد در قسمت قفسه 

سینه کشیدگی به سمت مرکز جلو دارد.

راه حل : روی باالتنه جلو خطوط افقی و اریب چیده شود و به اندازه ای که باالتنه باز شده است یادداشت کنید.
  از »نقطۀ 35« به اندازه ای که از باالتنه پاترون چیده شده پایین آمده خط »85 → 86« را رسم کنید.

  از »نقطۀ 86« دو خط مورب به نقاط »48 و 43A« رسم کنید.

  مطابق شکل خطوط »43A → 48 → 86 → 85« چیده شود.

  خطوط اوازمان را به اندازه ای که پاترون چیده شده بین نقاط »85 → ́  85 و 86 → ́  86« اوازمان دهید.
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قفسه سینه کوچک و فرورفته

با توجه به تصویر، الگوی رفع عیوب آن را ترسیم کرده و توضیحات آن را بنویسید، و به سؤاالت پاسخ دهید.

علت : .........................................................................................................................................

راه حل : .....................................................................................................................................

فعالیت
 عملی 
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گردن بزرگ )حلقه دور گردن چاق(

با توجه به تصاویر ویژگی های اندام این افراد چیست؟
علت : پاترون در حلقۀ گردن کامالً چسبان و تنگ است و خط گردن پاترون صاف دور حلقۀ گردن اندام قرار 

نمی گیرد و کشیدگی پارچه در طوق گردن زیاد است.
راه حل : به منظور رفع عیب، روی پاترون به اندازه ای که الزم است، خط حلقۀ گردن گشاد شده چیده شود 

و اندازه ای که گشاد شده یادداشت شود.
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ویژه دختران

 مرحله 1
  از »نقطۀ 35« )در جلو( پایین آمده 

»نقطه 85« به دست می آید.
  فاصلۀ »35 → 51« را نصف کنید، 

»نقطۀ 86« به دست می آید.
  از نقاط »51، 86 و 85« سه خط رسم 

کنید تا در »نقطۀ 87« با هم برخورد کند.
اندازۀ  به   »51 و   85« نقاط  از    

و  دهید  اوازمان  سانتی متر«   1«
و    »85ʹ  →  87  →  85« ساسون های 

»51  →  87   →  ʹ51« رسم کنید.
گردن  حلقه  از   »87  →  86« خط    

چیده شود.

 مرحله 2
  ساسو  ن ها ی »51 → 87 → 51́« و »85 → 87 → ́  85« 

را ببندید.
  خطوط »86 → ́  86« را به اندازه ای که یادداشت 

کرده اید اوازمان دهید.
  خطوط مرکزی جلو و حلقه گردن را اصالح کنید.

  از نقاط »5 و 27«  در خط مرکزی جلو و پشت 

به اندازه ای که ساسون ها را بسته اید )1 سانتی متر( 
بیرون آمده نقاط »94 و 93« به دست می آید.

اندازه ای  به  از خط سرشانه  نقاط »48 و 47«  از    

ساسون را بسته اید )1 سانتی متر( بیرون آمده نقاط 
»91 و 92« به دست می آید.
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  مرحله 2


