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مقدمه  

دوخت سرویس خواب کودک 2واحد یادگیری

مناسب،  شیشه  پشم  و  پارچه  انتخاب  می شوید.  آشنا  دنیای جدیدی  با  کودک  خواب  سرویس  دوخت  در 
رنگ بندی پارچه های انتخابی دوخت بالش، تشک، لحاف و روتختی، نحوه دوخت سرویس خواب  و آستری 

داخلی لحاف و ... که باید با حوصله و ظرافت انجام شود.
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شایستگی

 آیا تاکنون به وظایف دوزندۀ سرویس خواب کودک دقت کرده اید؟

 آیا می توانید مراحل دوخت قسمت های مختلف سرویس خواب را انجام دهید؟
 آیا می توانید مراحل دوخت و اتصال قطعات بالش، لحاف، روتختی، تشک کودک را انجام دهید.

 آیا می توانید دوخت آستری  و پشم شیشه مورد استفاده در سرویس خواب را انجام دهید.
 آیا انواع پرکننده های مناسب برای بالش و لحاف کودک را می شناسید؟

استاندارد عملکرد

دوخت سرویس خواب کودک و وسایل جانبی به وسیله ماشین دوخت با استفاده از الگوی آماده شده و برش 
پارچه، برابر با ابعاد مورد نظر.
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انواع ماشین دوخت  

 همه کاره خانگی

برای دوخت درزهای ساده  از چرخ همه کاره خانگی 
دکمه جا دکمه پاک دوزی دوردوزی قطعات تکه دوزی 
و یا دوخت های تزیینی روی لباس استفاده می شود. 
البته از دوخت ریشه بندی در سرویس خواب به  ندرت 

استفاده می شود.

 چرخ میاندوز 

یا  و  یقه  آستین،  لبه دوزی  برای  میاندوز  چرخ  از 
استفاده  تریکو  پارچه های  روی  تزیینی  چرخ کاری 

می شود.             

 چرخ سردوز پنج نخ و سه نخ 

پنج نخ  چرخ  از  و  ریشه بندی  برای  سه نخ  چرخ  از 
برای دوخت هم زمان درز و ریشه بندی مخصوصاً در 

پارچه های تریکو استفاده می شود. 

دقت داشته باشید هنگام کار با چرخ های صنعتی 
به دلیل دور موتور پس از خاموش کردن چرخ  در 
صورت فشار پدال باز هم تا توقف دور موتور چرخ 

کار می کند.

ایمنی
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به دلیل تنوع رنگ پارچه در 
سرویس خواب از قرقره های 
متناسب با رنگ پارچه باید 

استفاده نمود.

ابزار برش و دوخت

به نظر شما برای برش و دوخت سرویس خواب به چه ابزار و وسایلی نیاز داریم؟ گفت  و  گو 
کنید

 انواع سوزن چرخ، سوزن دست دوزی و قرقره دوخت 
به دلیل ضخامت کار، سوزن شمارۀ 14 ماشین دوخت برای دوخت 
سرویس خواب و سوزن های دستی بلند با ضخامت متوسط برای 

دست دوزی مناسب هستند. 
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به نظر شما آیا تفاوتی در به کار بردن پرکننده ها در سرویس خواب نوزاد، کودک و بزرگ سال وجود دارد؟ گفت  و  گو 
کنید

انواع  پرکننده های مناسب سرویس خواب  

برای پر کردن سرویس خواب از الیاف طبیعی و مصنوعی استفاده 
می  شود . بهتر است بالش و تشک کودکان و نوزادان از الیاف که 
از  پرکننده  نامرغوب ترین  شود.  تهیه  نمی کنند  ایجاد  حساسیت 
در  می گردد.  استفاده  گسترده ای  صورت  به  و  می باشد  پر  جنس 

طول زمان خوابیده و قابلیت پف کردن را از دست می دهد.
 پنبه  

پرکنند ه ای فیبری و طبیعی است، تا زمانی که نو است بسیار نرم 
خود  به  کلوخه ای  حالت  و  شده  فشرده  زمان  طول  در  ولی  بوده 
می گیرد که باید به اصطالح زده شده تا به حالت اولیه خود بازگردد.

 پر 
پر، برای پر کردن بالش بیشتر استفاده می شود، چون به مرور زمان 
حالت پف خود را از دست می دهد پرکننده های مناسبی نیستند و 

برای برخی افراد نیز ایجاد حساسیت می کنند.
 الیاف پلی استر 

قابل  بازار موجود است،  به صورت بسته ای در  و  بوده  ارزان قیمت 
شست وشو بوده و حساسیت زا نیستند.

 ترکیب کرک )نوعی پشم( و پر
به اصطالح نوعی فیبر ترکیبی است که برای پر کردن بالش استفاده 
می کنند.     پف  کاماًل  باشد  موجود  آن  در  کافی  هوای  اگر  می شود 

هر چه قدر درصد کرک بیشتر باشد بهتر است.
 پشم و شیشه

موجود  بازار  در  سانتی متر  پنج  تا  یک  ضخامت  با  شیشه  پشم 
می باشد.

از پشم و شیشه برای پر کردن تشک و لحاف استفاده می شود. 
نظر  در  لحاف  به  نسبت  بیشتری  ضخامت  با  را  تشک  معموالً 

می گیرند.

تهیه  از  قبل  الیاف حیوانی محسوب می شود  پر، چون جز 
آن،  باید از بهداشت و محل تهیه آن اطمینان حاصل کنید.

بهداشت
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انتخاب پارچه 

 جنس  

پارچه های نخی پرکاربردترین پارچه برای تمام سنین است.
پارچه های نخی، خنک و راحت هستند و در فصول گرم سال باعث 
عرق کردن کودک نمی شود. جنس نخی خالص ضد آلرژی است و 
پوست کودک را آزار نمی دهد. از طرفی پارچه های نخی به سادگی 
چروک می شوند و نیاز به اتو دارند. در غیر این صورت باید طاقت 

دیدن پارچه های چروک روی تخت را داشته باشید.
پارچه های پلی استر و الیاف مصنوعی هم طرفداران خاص خود را 
دارند و ارزان قیمت تر هستند و نگهداری از آنها بسیار آسان تر است. 
این موضوع  از جنس نخی هستند   براق تر  پارچه ها گرم تر و  این 
می تواند هم مزیت و هم عیب محسوب شود. در فصل سرما مطمئناً 
این شرایط به نفع ماست، اما نوزادان نمی توانند در فصل تابستان 

پارچه های مصنوعی را تحمل کنند.

 طرح

براساس جنسیت کودک طرح های انتخابی آنان نیز تفکیک می شود. 
و  کارتونی  شخصیت های  دریایی،  پری  پروانه،  گل،  از  طرح هایی 

عروسکی مورد توجه دختران است. 
پسران از طرح های حیوانات، انواع ماشین، قطار، هواپیما، دوچرخه، 
موتور و شخصیت های عجیب و غریب کارتونی پسر، لذت می برند. 
به همین منظور شما نیز در انتخاب طرح سرویس خواب کودک به 
عالیق کودک توجه کنید و رنگ ها و طرح های مورد توجه آنها را 

انتخاب کنید.

به نظر شما پارچه های انتخابی برای سرویس خواب کودکان چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ گفت  و  گو 
کنید
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نمونه پارچه های مناسب سرویس خواب کودک را  بر  اساس طرح، رنگ و جنس آن جمع آوری کنید؟
پارچه ها را با شوینده های مختلف بشویید و تأثیر آن را یادداشت کنید.

فعالیت 
عملی 

به نظر شما آیا تفاوتی در انتخاب رنگ در سرویس خواب نوزاد و کودک وجود دارد؟ گفت  و  گو 
کنید

رنگ در سرویس خواب نوزاد و کودک

استفاده  ملیح  و  روشن  رنگ های  از  باید  نوزاد  خواب  در سرویس 
کنید تا فضایی معصومانه شکل بگیرد.

جنسیت نوزاد در انتخاب رنگ تأثیری ندارد، رنگ های کرم و خاکستری 
روشن در کنار رنگ های صورتی روشن، لیمویی، آبی روشن، یاسی، 

گل بهی و ... انتخاب مناسبی است. 
ترکیب پارچه های نقش دار، راه راه ، چهارخانه و خال دار ریز به همراه 
پارچه های ساده انتخاب مناسبی برای سرویس خواب نوزادان می باشد.

کودکان رنگ ها را دوست دارند و به سادگی با زبان خود نسبت به 
آنها واکنش نشان می دهند. ابتدا رنگ قرمز و پس از آن رنگ های 

زرد، آبی، سبز و نارنجی توجه کودکان را به خود جلب می کند.
کودکان یاد می گیرند به کمک رنگ ها ابراز احساسات کنند و اگر 
به آنها اجازه دهید به سلیقه خود رنگی برای اتاق و لباس خودشان 
انتخاب کنند، اعتماد به نفس بیشتری خواهند داشت و خالقیت و 

احساسات بیشتری از خودشان نشان  می دهند.
رنگ های روشن کودکان را به هیجان می آورد، آنها اسباب بازی هایی 
طریق  از  و  دارند  روشن  رنگ  که  می کنند  انتخاب  بازی  برای  را 

بازی کردن با آنها شادی خود را نشان می دهند.
بیشتری  عالقه  ارغوانی  و  بنفش  و  صورتی  رنگ های  به  دختران 
نشان می دهند، چون احساس شادی و هیجان آنها با این رنگ ها 
نمود بیشتری پیدا می کنند، در حالی که پسر بچه ها رنگ های بژ، 
می کنند.  انتخاب  احساسات  ابراز  برای  را  مشکی  و  قهوه ای  آبی، 
به طور کلی الزم است رنگی را انتخاب کنید تا کودک از آن لذت 

ببرد و شاد بماند.
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روش اندازه گیری ابعاد تخت

آیا همان ابعاد اندازه گیری شده تخت را برای برش سرویس خواب در نظر می گیرند؟  گفت  و  گو 
کنید

برای دوخت سرویس خواب می توانید از اندازه های استاندارد استفاده کنید و در صورت وجود تخت می توانید 
ابعاد آن را اندازه گیری نموده و بر اساس آن پارچه را محاسبه کنید و برش بزنید. تختی که در تصویر می بینید 

از نوزادی تا نوجوانی طراحی شده است.

ابعاد تخت نوزاد، کودک یا نوجوان را اندازه گیری کنید و آن را با جدول سایز مقایسه کنید؟ فعالیت 
عملی 
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انتقال الگو بر روی پارچه های سرویس خواب کودک 

به نظر شما بهترین روش انتقال الگو برای سرویس خواب کدام است؟ گفت  و  گو 
کنید

ابعاد بالش و لحاف سرویس خواب نوزاد را محاسبه کنید. فعالیت 
عملی 

برای انتقال الگو روی پارچه پس از اتمام طراحی برش های سرویس خواب بر روی الگو با دقت الگو را قیچی 
کرده، الگو را با رعایت خطوط راستا روی پارچه قرار داده و دور تا دور آن را با رعایت 1/5 ـ 1سانتی متر       

جا درز بچینید. 

 برش پارچه زمینه کار با رعایت جادرز و راستا
قبل از برش سرویس خواب باید طول پارچه نسبت به عرض  آن کامالً  قائمه باشد برای این منظور گونیا را 

روی طول پارچه قرار داده و با ترسیم خط عرض پارچه را صاف کنید.

روش اول: الگوهای سرویس خواب را با توجه به خط راستا روی پارچه قرار داده و اطراف الگو را با 1/5 سانتی متر 
جا دوخت قیچی کنید.

روش دوم: در صورتی که سرویس خواب دارای برش های ساده هندسی باشد می توانید بدون رسم الگو و با 
محاسبه جا دوخت طرح الگو را مستقیم روی پارچه رسم کرده و قیچی کنید.

مثال:
ابعاد تشک نوزاد                   95 × 65
   عرض تشک         68  = )جادرز(  3 + 65
طول تشک           98 =  )جادرز(  3 + 95

12
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دوخت انواع گوشه های زاویه دار و منحنی در کناره های سرویس خواب 

 روش اول 

1 گوشه را با 3 بخیه ریز بدوزید.
2 گوشه ها را با سه کلیپ قیچی کنید.

 روش دوم

1 برای جلوگیری از خالی بودن گوشه های بالش 
روبالشی را چهار ال کنید. 

2 از گوشه باز 0/5 ـ 1 سانتی متر داخل شده با 
خط کش به وسط وصل کنید. 

1

1

2

2
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بالش سرویس خواب کودک را با سن دلخواه برش زده و به روش گفته شده بدوزید. فعالیت 
عملی 

3

4

6

8

7

5

3 خط را قیچی کنید. 
4 دور روبالشی را بدوزید و قسمتی را برای رو کردن و پر کردن باز بگذارید.

5 گوشه ها را با فاصله 2 میلی متر مانده به چرخ کاری بچینید. 

6 قسمت باز روبالشی را به اندازه جادرز تا کرده اتو کنید.
7 بهتر است برای سرویس خواب نوزاد الیاف را داخل کیسه پنبه ای به ابعاد بالش گذاشته و آن را داخل 

روبالشی قرار دهید.  
8 لبه قسمت باز روبالشی را سنجاق زده با ماشین دوخت بدوزید.
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دوخت کادر سرویس خواب

 آیا تا به حال دور کارهای طراحی خود را کادربندی کرده اید؟
 به نظر شما چه شباهت و تفاوتی در کادربندی کارهای طراحی و سرویس خواب وجود دارد؟

گفت  و  گو 
کنید
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آیا تفاوت گوشه دوزی به سمت داخل و خارج از کار را می دانید؟ گفت  و  گو 
کنید

 روش اول

1 در صورتی که کادر دو رنگ یا چند رنگ است ابتدا 
نوارهای کادر را به یکدیگر بدوزید.

 
2 برای برش گوشه کادر اندازه عرض پارچه را روی 
طول جدا کرده، دو نقطه را به یکدیگر وصل کنید و 

برش بزنید. 

3 نوارهای طولی کادر را به گونه ای به زمینه بدوزید 
که تا 1 سانتی متر مانده به آخر محکم کاری شود.

 
4 نوارهای عرضی کادر را به گونه ای به زمینه بدوزید 

که مماس با دوخت طولی کادر شود. 

5 گوشه های کادر را بدوزید. 

                              
انتهای  درز  اضافۀ  و  بزنید  اتو  را  کادر  درزهای   6

گوشه ها را قیچی کنید.

1

2

3

4
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 روش دوم 

1 نوار طولی و نوار عرضی کادر را تا ابتدای جا دوخت 
بدوزید.

2 گوشه های کادر را روی هم قرار داده و آن ها را به 
هم بدوزید.

     
3 دقت داشته باشید هنگام دوخت گوشه ها در یک  

نقطه به هم برخورد کنند.

      
4 درز گوشه را باز کرده اتو کنید. اضافه جادرز آن 

را قیچی کنید.

1

2

3

4
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بالشی برای نوجوان به این روش باال بدوزید؟ فعالیت 
عملی 

1 هنگام برش پارچه، اندازه کادر و جا درز را محاسبه کنید.
2 دور تا دور رو بالشی را صاف و به موازات لبه بالش بدوزید و قسمتی از آن را برای پر کردن با الیاف باز 

بگذارید.
3 لبه بیرونی بالش را از زیر بدوزید سپس لبه تزیینی کادر را دوخت کنید.

روش دوخت لبه تزیینی بالش
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بالشی برای سرویس خواب کودک برش زده و دور تا دور آن را نوارچین بدوزید. فعالیت 
عملی 

دوخت انواع چین، پیلی در قسمت های مورد نیاز سرویس خواب

 آیا تا به حال دور کارهای طراحی خود را کادربندی کرده اید؟
 به نظر شما چه شباهت و تفاوتی در کادربندی کارهای طراحی و سرویس خواب وجود دارد؟

گفت  و  گو 
کنید

1 نوارچین را از عرض تا کرده اتو کنید با این روش 
نیازی به لبه دوزی نوارچین نیست، سپس نوارچین را 

از طول چهارال تا کرده کلیپ بزنید.

2 1

توجه: در صورت پیلی دار کردن دور بالش تقسیم بندی به همین شکل انجام می گردد اما به جای چین کش کردن، 
پیلی ها را به اندازه دلخواه  اطراف بالش تنظیم کنید.

2 نوارچین را با درجه درشت ماشین دوخت بدوزید 
بزنید  سنجاق  بالش  گوشه های  به  را  چین  کلیپ  و 

سپس چین کش کنید. 
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3

5

4

6

5 پشت روبالشی را بر روی رویه بالش قرار داده دور 
آن را بدوزید.

4 چین دور روبالشی را به رویه بالش چرخ کنید.  3 چین دور روبالشی را تنظیم کنید.                          

6 روبالشی را به سمت رو برگردانید.
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دوخت انواع زیپ )یکسره، منحنی(

 روش اول: یک طرفه 

4 سمت راست را تا زده بر روی زیپ سنجاق بزنید.
5 جهت راهنمای دوخت صاف روی زیپ چسب کاغذی به پهنای 1/5 سانتی متر از لبه بچسبانید و زیپ را 

از کنار چسب بدوزید.
6 پس از دوخت تزیینی روی زیپ چسب را بردارید.

123

6 5 4

1 محل زیپ را به اندازه طول زیپ عالمت گذاری کنید. 
2 محل عالمت گذاری را باز گذاشته مابقی درز را بدوزید.

3 سمت چپ زیپ را با فاصله 3 میلی متر بدوزید. 
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 روش دوم: دو طرفه 

در این روش می توانید از دو زیپ معمولی برای دوخت قسمت های عریض سرویس خواب استفاده کنید.
1 طول زیپ را برای محل دوخت اندازه گیری کنید.

2 درز انتهای زیپ را دوخته و محل دوخت زیپ را با درجه درشت ماشین دوخت بدوزید.

3 ماشین زیپ را روی درز قرار داده دو طرف زیپ را بدوزید.
4 درز درشت محل زیپ را بشکافید. 

توجه: زیپ یکسره به این روش دوخته می شود. 

12

34
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 چسب اسکاچ و قزن قفلی

دوخت انواع بست ها

4 چسب را  به سمت روی جادرز برگردانید و چرخ کنید.
5 برای قرار گرفتن چسب ها روی هم جادرز را به یک سمت برگردانید.  

6 روش دوخت نوار های دگمه دار مانند دوخت چسب اسکاچ است. 

1 جادرز را 1/3سانتی متر کرده چسب اسکاچ را با نوار باریک زانفیکس روی درز بچسبانید.
2 دورتا دور چسب اسکاج را بدوزید. 

3 جادرز طرف دیگر 1/8 سانتی متر است، چسب اسکاچ را به زیر جادرز بدوزید. 

123

6 5 4
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اتوکاری قسمت های مختلف

شست وشوی سرویس خواب قبل از برش 

توجه: در صورتی که از پارچه های سفید و رنگ روشن استفاده می کنید در هنگام اتو زدن درز آن را به سمتی 
بخوابانید که از روی پارچه اضافه درز مشخص نشود.

پارچه های سرویس خواب کودک که با الیاف پنبه ترکیب شده اند پس از شست وشو آب می روند نیاز است 
قبل از برش پارچه های سرویس خواب را بشویید. 

شوینده های قوی بر روی رنگ پارچه ها تأثیر بسیاری دارد. فقط در صورتی می توانید از شوینده های قوی 
استفاده کنید که پارچه سفید بوده و رنگ دیگری در آن استفاده نشده باشد. معموالً برای ضدعفونی و ثابت 

ماندن رنگ پارچه از مایع صابون استفاده می شود. 
یادآوری می کنیم که همه کاالهای پارچه ای نوزاد را قبل از استفاده بشویید ملحفه و سرویس خواب هم از 

این موضوع مستثنی نیستند.

پس از دوخت کادر دو طرف طولی اقدام 
به دوخت عرض می کنیم و برای اینکه 
بزنیم  دوخت  را  گوشه ها  بتوانیم  بهتر 
دوخت را از دوخت قبلی دوخت می کنیم.

تمامی  قطعات سرویس خواب را قبل از 
پر کردن آن با پشم شیشه اتو کنید زیرا 
خوابانیدن  باعث  کار  اتمام  از  پس  اتو 

حجم پشم شیشه می شود.
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1 در صورتی که رویه لحاف چند رنگ است قطعات لحاف را به یکدیگر بدوزید. 
2 تکه دوزی یا گلدوزی رویه لحاف را آماده کرده و بدوزید سپس کادر های لحاف را بدوزید.

مراحل دوخت لحاف 

3 پشم شیشه را به اندازه رویه لحاف برش بزنید، بین رویه و زیرین قرار داده، دوبل کنید. 
4 نوارهای طولی را به پهنای 10 سانتی متر برش زده و از عرض تا کنید. 

5 نوار را پشت کار قرار داده و به رو چرخ کاری کنید.                                                             
6 سپس نوارهای عرضی را دوخته گوشه های آن را به داخل برگردانده و چرخ کاری کنید. 

12

4 3

56
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مراحل دوخت انواع تشک 

 روش اول                  

1 در صورتی که در دوخت تشک از چند تکه یا چند رنگ پارچه استفاده می کنید، ابتدا برش های رویه تشک 
را بدوزید. 

2 روی زیرین تشک را بر روی رویه تشک قرار داده سه طرف آن را بدوزید. 
3 عرض باالی تشک را زیپ به روش دو طرفه بدوزید.

 روش دوم 

اگر پشت و روی تشک را یک تکه برش زده اید )مدل دوم تشک قسمت الگو( پارچه تشک را از رو تا زده، درز 
تشک را در قسمت طول بدوزید و عرض را باز گذاشته و زیپ را به روش دو طرفه بدوزید.

آیا  تفاوتی در مدل، تشک نوزاد با کودک وجود دارد؟ گفت  و  گو 
کنید
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استفاده  می توانید   1/5 تا   0/5 با ضخامت  ابر  از   1
کنید.         

ولی  است  متفاوت  ابر طول آن  به ضخامت  توجه  با 
عرض ابر مورد استفاده برابر با 40 سانتی متر می باشد.
ابر را به صورت لوله ای شکل درآورده و با چسب مایع 
لبه آن را بچسبانید تا به طور موقت ثابت مانده و باز 

نشود.

دوخت تشک دولبه

انواع مدل های تشک نوزاد را جمع آوری کنید؟ فعالیت 
عملی 

انتهای آن  روبان  با  و  را روکش کرده  2 بالشتک ها 
را ببندید. برای وصل آن به تشک روبان هایی به درز 
با  و  آن  بین  بالش ها  دادن  قرار  با  و  بدوزید  تشک 

گره زدن، بالش را دو طرف تشک ثابت نگه دارید.

1

2
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مراحل دوخت بالش 

1 پس از برش، تکه دوزی یا گلدوزی رویه بالش را 
انجام دهید.                   

2 دو تکه زیرین بالش را به اندازه 3ـ  3/5 سانتی متر 
برای سجاف تا کنید.

اندازه  3 جهت دگمه خور پشت بالش دو تکه را به 
3ـ   3/5 سانتی متر روی هم قرار دهید و سنجاق بزنید. 
بالش  رویه  روی  را  بالش  پشت  قسمت  رویه   4

قرار داده دور تا دور بالش را بدوزید. 

طرح و مدل بالش کودکان چه خصوصیتی باید داشته باشد؟ گفت  و  گو 
کنید
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دوخت عروسک تزیینی مخصوص سرویس خواب 

 آیا تاکنون عروسک طراحی کرده و دوخته اید؟
 به نظر شما وجود عروسک در سرویس خواب چه تأثیری بر روحیه کودک دارد؟

گفت  و  گو 
کنید

1 الگوی عروسک را طراحی کنید. برای برجستگی عروسک 1/5 سانتی متر به دور تا دور الگوی عروسک 
اضافه کنید.

2 الگوها را با 1 سانتی متر جادرز برش بزنید.
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باریک  تا 0/3 سانتی متر  اندازه 0/5  به  را  4 درزها 
کرده، گوشه ها را چرت بزنید و عروسک را رو کنید 
دوز  پس  را  آن  باز  قسمت  کرده  پر  الیاف  با  سپس 

مخفی بزنید.

دوخت یک دست سرویس خواب کودک شامل تشک، لحاف و بالش را انجام دهید. فعالیت 
عملی 

3 در صورتی که عروسک ها چند رنگ هستند قطعات 
را به یکدیگر دوخته سپس تکه پشت عروسک را با 
درجه ریز ماشین دوخت بدوزید و قسمتی از عروسک 

را برای پر کردن با الیاف باز بگذارید.




