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الگوسازی پیراهن 
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ویژه دختران

شایستگی ترسیم الگوی پیراهن
  آیا تاکنون به وظایف  الگوساز پیراهن دقت کرده اید؟ 

  برای ترسیم الگوی اساس پیراهن، کدام قسمت ها باید اندازه گیری شود؟ 

  ترسیم الگوی انتقال ساسون، چه نقشی در به وجود آوردن مدل لباس دارد؟ 

  چگونه می توان عیوب احتمالی در الگوهای اساس باالتنه و آستین را برطرف کرد؟ 

  آیا می دانید در هنگام ترسیم الگوهای پیراهن از روش های انتقال ساسون استفاده می شود؟ 

  آیا می دانید انتقال ساسون در باالتنه جلو و پشت به چند گروه اصلی تقسیم می شوند؟ 

  آیا می دانید مدل سازی پیراهن به چند گروه اصلی تقسیم می شوند؟ 

استاندارد عملکرد کار
ترسیم الگوی پیراهن براساس سفارش مشتری با اندازه های شخصی مطابق استاندارد الگوسازی پیراهن با 

متداول  متدهای 
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انتقال ساسون سرشانه جلو و پشت
ساسون سینه را می توان به »١٠ نقطۀ اصلی« در الگوی باالتنه جلو و »  دو نقطۀ اصلی« در سرشانه پشت 

کرد.  منتقل 

جلو
ی 

کز
 مر

خط

ت
پش

ی 
کز

 مر
خط
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ویژه دختران

ایجاد حجم با ساسون های باالتنه
قسمت های  در  بدن  حجم  برای  کافی  فضای  آوردن  به وجود  مسطح،  الگوهای  در  ساسون  ایجاد  از  هدف 

است.   … و  باسن  شکم،  قسمت  سینه،  زیر  سینه،  برجستگی 

 پارچۀ لباس بدون ساسون، روی بدن، در 
حقیقت فرم یک مستطیل صاف را داراست. 

 وقتی ساسون بسته می شود فضای کافی 
برای برجستگی سینه در محیط باالتنه به وجود 

می آید. 

 ساسون های زیر سینه و پهلو باعث نشان 
دادن فرم واقعی اندام می شود. 

جلو
ی 

کز
 مر

خط
جلو

ی 
کز

 مر
خط

نه
سی

ی 
نما

راه
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خ

خط راهنمای سینه

پنس سینه

نه
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ی 
نما

راه
ط 

خ

هلو
س پ

پن

هلو
س پ

پن

پنس زیر سینه

جلو
ی 

کز
 مر

خط

پنس زیر سینه

پنس 
سینه

پنس 
سینه

پنس زیر سینه

هلو
س پ

پن

هلو
س پ

پن

خط راهنمای گردن

خط راهنمای کمر
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مرکزی جلو

جلو
ی 

کز
 مر

خط

نه
سی

ی 
نما

راه
ط 

خ

خط راهنمای سینه
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جلو
ی 

کز
 مر

خط

ت
پش

ی 
کز

 مر
خط

پنس بزرگ پشتپنس  زیر سینه

پنس سرشانه
پنس سینه
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ویژه دختران

در پشت

برشدوخت ساسون انتقال ساسون

دوخت ساسون

ردکردن ساسون در برش

در جلو

 انتقال ساسون )جابه جایی ساسون(

تبدیل به چین

روش های انتقال ساسون ها
ساسون سینه در قسمت جلوی باالتنه در چهار حالت اصلی قرار می گیرد. 
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انتقال دو ساسون سرشانه و زیرسینه به وسط سرشانه

این روش انتقال چه تأثیری بر روی پارچه می گذارد؟ 
در این روش بیشترین تغییر پارچه را مالحظه می کنید، بیراه و اریب شدن پارچه باعث می شود، این 

تغییرات، دقت بیشتری را در برش، دوخت سرشانه و حلقه آستین می خواهد. 

فکر کنید

__ ١ فاصلۀ 4٨ → 51« را عالمت گذاشته، 
٢ 

« 

از »نقطۀ ٨2« با خط به »نقطۀ 37« وصل کنید. 

این خط چیده شود. 

 ساسون سرشانه و زیر سینه را ببنید.

 ساسون را از »نقطۀ 37« به اندازۀ »2سانتی متر« 
کوتاه کنید، خطوط ساسون را دوباره ترسیم کنید. 

 الگوی باالتنۀ جلو را به صورت افقی، طوری 
»تا« کنید، که از »نقطۀ 37« )سرسینه( بگذرد. 
با  آن  روی  کرده  رسم  را  سرشانه  جدید  خط 

بکشید.  رولت 

35

51
82

48

43A

37



٨

ویژه دختران

انتقال ساسون های سرشانه و زیرسینه به خط مرکزی جلو

  مثال: از »نقطۀ ٣٥« به اندازۀ دلخواه )در این مدل ١٠ سانتی متر( 
پایین آمده، از »نقطۀ ٨٢« با خط به »نقطۀ ٣٧« وصل کنید، این خط 

چیده شود. 

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

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

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

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

 انتقال ساسون را روی الگو رسم کرده و توضیحات هرکدام را در زیر الگوها بنویسید.
فعالیت
 عملی 

35

51

48

43A

37

82
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انتقال ساسون های سرشانه و زیر سینه به خط پهلو

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

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

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

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

 انتقال ساسون را روی الگو رسم کرده و توضیحات هرکدام را در زیر الگوها بنویسید.
فعالیت
 عملی 

1-0130

27 63

82

37
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ویژه دختران

انتقال ساسون های سرشانه و زیر سینه به محل تالقی خطوط حلقۀ گردن و مرکزی جلو

 انتقال ساسون را روی الگو رسم کرده و توضیحات هرکدام را در زیر الگوها بنویسید. 

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

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

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

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

فعالیت
 عملی 

1-0153

43A

37

48

51

35
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انتقال ساسون های سرشانه و زیر سینه به محل تالقی خطوط کمر و پهلو

انتقال ساسون را روی الگو رسم کرده و توضیحات هرکدام را در زیر الگوها بنویسید. 

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

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

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

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

فعالیت
 عملی 
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ویژه دختران

انتقال ساسون های سرشانه به پهلو

الگو قرار دهید که یک  1( خط کش گونیا را به شکلی روی 
آن  دیگر  و ضلع  گیرد  قرار  روی خط »37→49«  گونیا  ضلع 
به صورت خطی با خط پهلو برخورد کرده، »نقطۀ ٨2« به دست 

می آید. 
 خط »٨2→ 37«  را از سمت پهلو قیچی کنید. 

خط  کنید.  شکل  مطابق  عمودی  به صورت  را  باالتنه   )3
کنید.  »تا«   »37→٨2« خط  روی  به   »37→٨2ʹ«

2( ساسون »49→37→50« را به سمت حلقه آستین تاکرده 
ببندید. 

کاغذ  را    »37→٨2« زیرخط  ساسون،  بستن  از       پس 
اوازمان  از  بچسبانید،  تا ساسون جدید »٨2→ 37→ʹ٨2« که 

شود.  مشخص  می آید،  به دست  طبیعی 

4( روی خط »تا« شده با خط کش مخصوص انحنای پهلو خط 
پهلو را دوباره رسم کنید، و با رولت روی خط بکشید، تا قسمت 

بیرونی ساسون کامل شود. 
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انتقال ساسون سرشانه به خط پهلو )ساسون فرانسوی( 

با توجه به انتقال ساسون سرشانه به پهلوی جلو، آیا می توانید الگوهای انتقال ساسون ها را ترسیم کنید؟ 
انتقال ساسون ها را روی الگو رسم کرده و توضیحات هرکدام را در زیر الگوها بنویسید. 

فعالیت
 عملی 

مثال: از »نقطۀ ٣٧«  سرسینه خطی به »نقطۀ ٦٣« رسم کنید، 
این خط چیده شود. 

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

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

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

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

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

...........................................................................................................
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ویژه دختران

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

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

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

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

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

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

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

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

انتقال ساسون سرشانه به حلقۀ آستین 

انتقال ساسون سرشانه به محل تالقی حلقۀ آستین و سرشانه 
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انتقال ساسون سرشانه به حلقه گردن

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

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

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

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

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

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

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

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

انتقال ساسون سرشانه به وسط سرشانه جلو 
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ویژه دختران

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

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

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

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

انتقال ساسون سرشانه به محل تالقی خط کمر و خط مرکزی جلو 
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انتقال ساسون سرشانه به محل تالقی خط حلقه گردن با خط مرکزی جلو

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

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

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

...........................................................................................................
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تبدیل ساسون های اصلی به ساسون های غیرمتقارن

 مرحله 1
  الگوی باالتنه را کامل کپی کنید. 

  ساسون های سرشانه و زیرسینه را به حلقۀ آستین منتقل کنید. 

13 فاصلۀ »٢٢→ ʹ٦٣« را تعیین کرده »نقطۀ ٨٣« به دست می آید.    

  از »نقطۀ ٨٣« خطی مستقیم به »نقطۀ ٣٧« رسم کنید. 

  مطابق شکل خطوط »٣٧→ ٨٣« و »ʹ٣٧→٨٤«  چیده شود. 

انتقال این ساسون ها چه تفاوتی با دیگر انتقال ساسون دارد؟ 
فکر کنید

  مرحله 1
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 مرحله 2
  ساسون های حلقه آستین را ببندید. 

  پس از بستن ساسون حلقۀ آستین، خطوط آن را اصالح کنید. 

  الگو ترسیم شده دارای دو ساسون در باالتنه غیرمتقارن است. 

  مرحله 2
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تبدیل ساسون زیرسینه و سرشانه به برش و چین

آیا می توانید انتقال ساسون این مدل ها را روی الگو ترسیم کنید؟ در روی الگو برای به وجود آوردن چین 
یا پیلی چه مراحلی را باید انجام دهید؟ 

فکر کنید

 مرحله 1
  الگوی باالتنه را کامل کپی کنید. 

  از نقاط »٣٧ و ʹ٣٧« سرسینه خطی به حلقه آستین رسم کرده، 

نقاط »٨٣ و ʹ٨٣« به دست می آید. 
  خطوط »٨٣→٣٧« و »ʹ٨٣→ʹ٣٧« را از سمت حلقه آستین چیده شود. 

  مرحله 1
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 مرحله 2
  ساسون های زیر سینه و پهلو را ببندید. 

  زیر خطوط اوازمان طبیعی حلقۀ آستین 

کاغذ بچسبانید. 
از  را پس    خطوط حلقه آستین و کمر 

کنید.  اصالح  دادن  اوازمان 

 مرحله 3
  از »نقطۀ ʹ٦٣« به اندازۀ دلخواه )بستگی 

به مدل دارد( باال آمده، »نقطۀ ٨٤« به دست 
می آید. 

  نقاط »٣٧ و ٨٤« با خط کش منحنی به 

یکدیگر وصل کنید. 
خط  روی  خط  سه   »٣٧ʹ »نقطۀ  از    

»٣٧→٨٤« رسم کرده، نقاط »٨٥ ، ٨٦  و 
می آید.  به دست   »٨٧

  مطابق شکل خطوط الگو چیده می شود. 

  مرحله 2

  مرحله 3
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 مرحله 5
  فاصله بین »٨٦→٨٧« محل چین زیر 

سینه است. 
اندازۀ  به  را  سرسینه   »٣٧ »نقطۀ    

 »٨٨ »نقطۀ  کرده،  کوتاه  »٢سانتی متر« 
می آید.  به دست 

  نقاط موازنه، عالمت راستای پارچه، عالمت 

چین را روی الگو ترسیم کنید. 

 مرحله 4
  ساسون های حلقه آستین را ببندید. 

  خطوط حلقۀ آستین را دوباره اصالح 

کنید. 
  اوازمان های ساسون بسته شده حلقۀ 

ʹ٣٧« بین خطوط  از »نقطۀ  را  آستین 
»٨٥ ، ٨٦ و ٨٧« تقسیم کنید. 

  مرحله 5

  مرحله 4
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تبدیل ساسون زیرسینه به سه ساسون

                                               پیلی                      ساسون دوخته شده                 انتهای ساسون چین

آیا می توانید انتقال ساسون این مدل ها را روی الگو ترسیم کنید؟ 
فکر کنید

 »٨1 »نقطۀ  کرده  تعیین  را   »57→5٨« ساسون  وسط   
می آید. به دست 

    از »نقطۀ ٨1«  خطی مستقیم به »نقطه 37« رسم کرده این 

خط چیده شود. 

 ساسون سرشانه را ببندید و به زیرسینه منتقل کنید. 
سانتی متر«   2/5« اندازۀ  به   »5٨ و   57« نقاط  طرفین      از 

)بستگی به مدل دارد( خطوط موازی با خط ساسون رسم کرده 
کنید.  گونیا  و مطابق شکل 
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 پهنای ساسون زیرسینه »57→3٨→5٨« را به طور مساوی 
بین خطوط چیده شده، تقسیم کنید. 

»نقطۀ  در  را  باالتنه  انتهای ساسون ها،  ترسیم   طبق روش 
تاکنید.   »37

رولت  با  را  کمر  خط  روی  و  کرده  »تا«  را  ساسون ها    خطوط 

 . بکشید

اندازۀ »2سانتی متر«  به  را  »نقطۀ 37« طول ساسون ها  از   
شود.  کوتاه 

باهم مساوی  و  اندازه  به یک     طول و عرض هرسه ساسون 

 . هستند
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تبدیل ساسون سر شانه به سر ساسون

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

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

فعالیت
با توجه به تصویر، انتقال ساسون را روی الگو رسم کرده و توضیحات هر کدام را در زیر الگوها بنویسید. عملی 

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

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

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

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

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

انتهای ساسون چینساسون دوخته شدهپیلی
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................................................................. 
......................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

انتقال دو ساسون سرشانه و زیرسینه به محل تالقی حلقه آستین و سرشانه و محل تالقی 
خطوط کمر و پهلو 
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انتقال دو ساسون سرشانه و زیرسینه به محل تالقی حلقۀ آستین و سرشانه و محل تالقی 
خطوط کمر و مرکزی جلو

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

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

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

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

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

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

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

انتقال  دو ساسون سرشانه و زیرسینه به حلقۀ گردن و کمر در محل تالقی خط
 مرکزی جلو 
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انتقال دوساسون سرشانه و زیرسینه به حلقه گردن و خط مرکزی در محل تالقی
 خطوط کمر و پهلو   

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

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

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

...........................................................................................................
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انتقال ساسون سرشانه پشت در برش افقی

     آیا برش افقی باالتنه پشت در مکان خاصی باید ترسیم شود؟ 

     در ترسیم الگوی باالتنۀ پشت چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ 

فکر کنید

 در باالتنه پشت، ساسون سرشانه را 
می توان به سه مکان منتقل کرد. )حلقۀ 

گردن، سرشانه، حلقۀ آستین( 

 از »نقطۀ 1« در خط مرکزی پشت، با 
رسم   ، »٨3→٨2« نقطۀ  از  خطی  گونیا 

کنید که از »نقطۀ 53« بگذرد.

»نقطۀ 53«  در  را  الگو  مانند شکل،   
کنید.  »تا« 

ساسون سرشانه را ببندید و خط برش را 
دوباره رسم کنید. 
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 خط مرکزی پشت تکۀ برش را روی دوالی 
بسته و معموالً دو عدد برش دهید. 

به   »5 و   ٨2 از»     نقاط  دادن  چین  برای   
 6« یک  پیلی  برای  و  سانتی متر«   6« اندازۀ 

سانتی متر« دیگر رسم کنید. 
خط  ترسیم  دادن  چین  برای  روش  یک    

»٨9→90« است. 

برش  زیر  قسمت  در  بیشتر  چین  برای   
دلخواه  اندازه  به  »٨9→90« را  خط  می توانید 

دهید.  اوازمان 

در گروه های کالسی با توجه به تصاویر و الگوهای ترسیم شده به موارد زیر پاسخ دهید. 
     در برش های منحنی آیا می توان از اوازمان خط مرکزی پشت استفاده کرد؟ 

     برای ترسیم الگوی مدل های بلوز که به دامن وصل می شود چه اصولی را باید رعایت کرد؟ 

فعالیت
 عملی 
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انتقال ساسون سرشانه در برش عمودی )از سرشانه(

     آیا انتقال ساسون سرشانه و زیرسینه را می توانید 

انجام دهید؟ 
     به نظر شما در الگوی برش های عمودی به چه 

نکات و اصولی باید توجه کرد؟  

فکر کنید

 مرحله 1
  از الگوی باالتنه جلو که ساسون سرشانه به پهلو منتقل 

شده کپی کنید. 
  ساسون »ʹ٨٣→٣٧→٨٣« را کوتاه کنید. 

  از »نقطۀ ٥٩« انتهای ساسون زیرسینه خطی مستقیم 

رسم کنید، »نقطه ٨٤« به دست می آید. 
  از طرفین »نقطۀ ٨٤« به اندازۀ ١ سانتی متر عالمت 

گذاشته، نقاط »٨٥ و ٨٦« به دست می آید. 
  نقاط »٨٥ و ٨٦« را با خط کش منحنی به نقاط »٥٧ 

و ٥٨« وصل کنید. 
  عرض باسن در الگوی جلو کم شده به اندازۀ فاصلۀ 

»٨٥→٨٦« از »نقطۀ ٧٠« بیرون آمده »نقطۀ ٨٧« 
به دست می آید. )خط جدید پهلو را تا »نقطۀ ٦٣«  رسم 

  مرحله 1کنید.( 
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 مرحله 2
اندازۀ »٥ سانتی متر«  به    از »نقطۀ ٣٧« سرسینه 

در باال و پایین خطوط ساسون عالمت گذاشته، نقاط 
موازنه را مشخص کنید. 

بسته  پهلو  ساسون  و  چیده    »٨٢→ʹ٣٧« فاصلۀ    

می شود. 

 مرحله 3
  خطوط برش عمودی از سرشانه تا کمر و خط پهلو 

را اصالح کنید. 

  مرحله 2

  مرحله 3
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 مرحله 4
  از روی الگوی پشت باالتنه که ساسون به وسط سرشانه منتقل شده کپی کنید. 

  به وسیله خط کش منحنی »نقطۀ ٨٨« را به »نقطۀ ٦٧«  و )خط کمر( وصل کنید. 

  بقیه مراحل عیناً مانند الگوی جلو انجام شود. 

  مرحله 4
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تبدیل ساسون سرشانه در برش عمودی از حلقۀ آستین )برش پرنسسی( 

آیا می توانید مراحل ترسیم الگوی برش عمودی )پرنسسی( 
را انجام دهید؟ 

الگو را ترسیم کرده و مراحل اجرای آن را مانند مثال 
زیر هر الگو بنویسید. 

فکر کنید

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

 مثال: از » نقطۀ 4٨« به اندازۀ دلخواه پایین آمده » نقطۀ 
به دست می آید.  »٨٨

از نقطه ٨٨ خطی مستقیم تا » نقطۀ 37« رسم کنید.
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ویژه دختران

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

........................................................................... ........................................................................... 
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انتقال ساسون سرشانه در برش افقی

آیا می توانید این انتقال ساسون ها را رسم کنید؟
فکر کنید

 مرحله 1
  از الگوی باالتنۀ جلو که ساسون آن به پهلو منتقل شده کپی کنید.

  از خط مرکزی جلو به اندازۀ دلخواه )بستگی به مدل و قطر دکمه دارد( دکمه خور لباس را رسم کنید.

  از »  نقطۀ ٨٤ جلو« به اندازۀ دلخواه )در این مدل ٧ سانتی متر پایین آمده( »  نقطه ٨٥« به دست می آید.

  از » نقطۀ ٨٥« با گونیا خط برش »  ٨٥ → ٨٦  « را رسم کنید.

  از » نقطۀ ٣٧« سرسینه با گونیا خطی به طرف خط برش رسم کرده » نقطۀ ٨٧« به دست می آید.

  از طرفین » نقطۀ ٨٧« به اندازۀ » ٤ سانتی متر« عالمت موازنه را عالمت گذاری کنید.

خطوط »  ٣٧ → ٨٧  « و »  ٨٦ → ٨٥  « مطابق شکل چیده شود.

  مرحله 1
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 روی تکه چیده شده شماره گذاری و عالئم موازنه و راستای 
پارچه را رسم کنید.

 ساسون پهلو را ببندید.
  زیر خطوط اوازمان »  ́ ٨7 →  37 → ٨7  « کاغذ بچسبانید.

قسمت  چین  برای  ساسون  عرض  کرده،  حذف  را  ساسون    

می شود. استفاده  برش 
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      آیا انواع این آستین ها را می دانید؟

      آیا می توانید آستین ها را طبقه بندی کنید؟

فعالیت
 عملی 
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انواع آستین چین دار
آستین های چین دار که اصطالحاً »  پفی« نامیده شود در چهار نوع مختلف استفاده می شود.
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روش کوتاه و تنگ کردن لبۀ آستین
برای کوتاه و تنگ کردن لبه های آستین به نکات زیر توجه کنید:

 مرحله 1
 قد آستین را به اندازۀ دلخواه کوتاه کنید.

از خطوط زیر دست با در نظر گرفتن دور بازو و آزادی 
آن، از خط بازو کم کنید.

 مرحله 2
 پس از کوتاه کردن، باید قسمت های خطوط لبه و 

حلقۀ آستین کنترل شود.
مطابق تصویر، خطوط زیر دست جلو و پشت را روی 

خط مرکزی آستین » تا« کنید.

خط لبۀ آستین را اصالح کنید.

  مرحله 2  مرحله 1

دور بازو

خط تا

خط زیر دست
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 مرحله 3
 درصورتی که محل تقاطع حلقه آستین جلو و پشت در زیر خط دست هماهنگ نبود، خط حلقه آستین را 

از نقاط موازنۀ آن اصالح کنید.

 مرحله 4
 اگر بخواهید اندازۀ تنگ کردن لبۀ آستین بیشتر از » ٦ سانتی متر« باشد، باید از داخل الگو کم شود.

  مرحله 3

  مرحله 4
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در گروه های کالسی الگوها را بررسی کرده، به سؤاالت پاسخ دهید و الگوها را کامل کنید.
      نام الگوی این آستین ..... است.

      اندازه اوازمان در آستین در قسمت ..... و ..... آستین ثابت است.

      برای مدلی که ..... دوخته می شود، باید از لبۀ ..... آستین به اندازۀ ..... مجموع اوازمان های ..... آمده و 

لبۀ جدید آستین رسم شود.
      قسمت جلوی آستین را روی الگو رسم کنید.

      اوازمان های قسمت جلو را رسم کنید.

فعالیت
 عملی 
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محل قرارگیری پد در سرشانه )ِاپل(
آیا به محل قرارگیری صحیح پد )اپل( در سرشانه دقت کرده اید؟

چه تغییراتی در الگوی باالتنه و سرشانه برای فضای پد باید به وجود آید؟

     برای قرار دادن پدهای سرشانه )اِپل( باید قطر آن را اندازه گیری کرد.

     یکی از روش های ایجاد قطر اِپل در الگوها، دادن اوازمان عمودی و افقی در آستین و اوازمان در باالتنه هاست.

در الگو باالتنه )جلو، پشت،سرشانه و آستین( قطر اپل در نظر گرفته شود.
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با توجه به تصویر الگوی آستین مراحل دادن اوازمان در باالتنه را رسم کنید و توضیحات اِپل آستین را 
توضیح دهید.

فعالیت
 عملی 
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فعالیت
نام مدل آستین » فانوسی« است. عملی 

      در گروه های کالسی تصویر را بررسی کنید.

      الگوهای آن را کامل کنید.

      زیر هر کدام از الگوهایی که ترسیم می کنید توضیحات 

آن را بنویسید.
      الگوی قدهای مختلف آستین ترسیم کنید.

      روی الگوها شماره گذاری و مشخصات آن را بنویسید.
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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.

ین
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مرحله 1
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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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چین در کاپ و لبۀ آستین )کاپ و لبۀ آستین پفی(
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 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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 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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 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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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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 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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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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 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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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.
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 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.



6 9

پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

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
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 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



7 8

ویژه دختران

 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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ویژه دختران

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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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

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.

  مرحله 1

  مرحله 2
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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

گردن الغر )حلقۀ دور گردن گشاد(

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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 مرحله 2

 مرحله 1

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................
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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

پشت خیلی صاف
با توجه به تصویر، ویژگی های اندام این افراد چیست؟

علت : در این حالت پاترون روی اندام در قسمت کتف و شانه ها گشاد است.

راه حل : از خط مرکزی باالتنه پشت یک ساسون عمودی به اندازه ای که گشاد است گرفته شود.
  از »نقطۀ 1« یک ساسون به اندازه ای که یادداشت کرده اید ترسیم شود.

  ساسون »84 → 47 → ́  84« را ببندید.

  محل جدید ساسون و خط مرکزی جدید پشت را رسم کنید.
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ویژه دختران

سینه بزرگ و حجیم

با توجه به تصویر، ویژگی های اندام این افراد چیست؟
علت : افرادی که سینه بسیار بزرگ دارند، پاترون روی اندام این افراد در قسمت سینه تنگ است و کشیدگی 

پارچه در این قسمت زیاد است.
راه حل : روی باالتنه از نقطه سرسینه پاترون به صورت افقی، عمودی و مورب )مطابق شکل( چیده شود، 

اندازه ای که باالتنه گشاد شده یادداشت کنید.
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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

 مرحله 1
خط  دو  پهلو  و  سینه  زیر  ساسون های  وسط  از    

عمودی و افقی رسم کرده تا در »نقطۀ 85« با یکدیگر 
مماس شوند.

  از »نقطه 43A« خطی مورب به »نقطۀ 85« رسم 

کنید.
زیر  ساسون  خطوط   »58 و   57« نقاط  وسط  از    

 »43A سینه و »نقطۀ 83« وسط ساسون و »نقطۀ
این خطوط چیده شود.

مرحله 2

مرحله 1

 مرحله 2
چیده  اندام  روی  پاترون  که  اندازه ای  به  توجه  با    

شده تا میزان تنگی سینه برطرف شود همان اندازه را 
بین نقاط »83، ́  83، 55، ʹ55« اوزامان دهید.
  خطوط حلقۀ آستین و کمر را اصالح کنید.

اندازه  می کنید،  مالحظه  شکل  در  که  همان طور    

ساسون زیر سینه و پهلو زیاد می شود.
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ویژه دختران

سینه برجسته و برآمده

با توجه به تصویر، ویژگی های اندام این افراد چیست؟
علت : افرادی که دارای سینه بیش از حد برجسته هستند، پاترون به سمت باال کشیده می شود، به همین 
دلیل خط حلقۀ آستین به طرف وسط جلو متمایل شده و خط کمر در قسمت مرکزی جلو به سمت باال 

کشیده می شود.
راه حل : روی باالتنه از سرسینه پاترون به صورت افقی و عمودی )مطابق شکل( چیده می شود اندازه ای که 

باالتنه گشاد شده یادداشت کنید.
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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

 مرحله 1
  از وسط ساسون پهلو، خط »83 → 84« رسم کنید.

  از وسط ساسون زیر سینه، خط »85 → 86« رسم کنید.

  مطابق شکل خطوط »83 → 84« و »85 → 86« چیده شود.

 مرحله 2
  از نقاط »84، 83 و 85« با توجه به اندازه ای که 

پاترون روی اندام چیده شده تا اندازه کشیدگی پارچه 
برطرف شود، همان اندازه را بین آنها اوزامان دهید.

  خط مرکزی جلو را اصالح کنید.

 مرحله 3
  از »نقطۀ 86« و به اندازۀ طول ساسون اصلی پهلو 

را کوتاه کنید.

  مرحله 1

  مرحله 3  مرحله 2
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ویژه دختران

سینه کوچک و افتادگی سر تا سر قفسه سینه

با توجه به تصویر، ویژگی های اندام این افراد چیست؟
علت : پاترون روی اندام این افراد در قسمت پایین حلقه آستین، سینه و زیر سینه به حالت ُشل، گشاد و 

افتاده قرار می گیرد.
راه حل : اندازه های اضافه و گشادی گرفته شده را روی پاترون مشخص کنید و سوزن ته گرد بزنید.
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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

 مرحله 1
  نقاط »43A و 63« را با خط به یکدیگر وصل کنید.

  به اندازه ای که ساسون پهلو و گشادی زیر سینه را گرفته اید، مطابق شکل ساسون های جدید »85 → 84 

→ ʹ85« و »43A → 86 → 63 → 84« رسم کنید.

مرحله 2

 مرحله 2
  ساسون های »85 → 84 → ʹ85« و »43A → 86 → 63 → 84« ببندید.

  دوباره ساسون »82 → 37 → ʹ82« را رسم کنید.

  خطوط پهلو و حلقه آستین را اصالح کنید.

مرحله 1
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ویژه دختران

برجستگی در قسمت کف حلقه و بازوی برجسته در پشت

با توجه به تصویر ویژگی های اندام این افراد چیست؟
آستین  حلقه  کف  قسمت خط  در  دارند،  ورزشکارانه  اندامی  معموالً  که  افرادی  اندام  روی  پاترون   : علت 

کشیدگی دارد و با حرکت دست در قسمت پشت بازو تنگی احساس می شود.
راه حل : روی اندام خط اریبی در پاترون تا کمر مانند شکل چیده شود، اندازۀ باز شده را یادداشت کنید.

 مرحله 1
     از پایین »نقطۀ موازنه حلقۀ باال تنه آستین« »نقطۀ 

21B« خطی تا »نقطۀ 64« رسم کنید.
     از »نقطۀ 9« ساسون »84 → 9 → ʹ84« به اندازۀ 

»1 سانتی متر« رسم کنید.
     خط »21B → 64« چیده شود.

مرحله 1
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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

 مرحله 2
     ساسون »84 → 9 → ʹ84« را ببندید.

     خط »21B → 64« را به اندازه ای که یادداشت 

کرده اید، اوازمان دهید.
اندازۀ ساسون »1 سانتی متر«  به  »نقطۀ  64«  از       

پایین آمده »نقطۀ 85« به دست می آید.

مرحله 2

مرحله3 مرحله4

 مرحله 3
     مانند قسمت باالتنه در آستین یک اوازمان طولی »86 → 27 → ́  86« و یک ساسون »87 → 17 → 

ʹ87« رسم کنید.
     ساسون »87 → 17 → ʹ87« را ببندید و خط حلقۀ آستین را اصالح کنید.

17
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ویژه دختران

کمر پهن و مستطیلی شکل

با توجه به تصویر، ویژگی های اندام این افراد چیست؟
علت : پاترون روی اندام این افراد که معموالً گودی کمر نداشته و اصطالحاً اندامی مستطیلی شکل دارند 

پاترون در قسمت کمر جمع شده و کشیده می شود.
راه حل : روی اندام از محل تقاطع حلقه و آستین و پهلو یک خط مورب چیده شود، اندازه ای که پارچه 

باز  شده را یادداشت کنید.
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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

 مرحله 1
  از تقاطع خط پهلو و حلقۀ آستین، خط »22 → 84« را رسم کنید.

  به اندازه ای که پاترون چیده شده را یادداشت کرده اید بین »84 → ʹ84« اوازمان دهید.

  خط کمر را اصالح کنید.

 مرحله 2
در الگوی پشت مانند الگوی جلو عمل کنید.

  مرحله 1

  مرحله 2
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ویژه دختران

کمر باریک 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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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

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

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

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

مرحله 3 
................................................................................. 
.......................................................................................
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ویژه دختران

ترسیم الگوی پایۀ بلوز بدون ساسون سرشانه
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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

 مرحله 1
در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم ترسیم کرده »نقطۀ 1« بنامید.

  از »نقطۀ 1« به اندازۀ بلندی کف حلقه آستین به اضافۀ 2ـ3 سانتی متر )آزادی( پایین آمده »نقطۀ 2« 

به دست می آید.
  از »نقطۀ 1« به اندازۀ بلندی باالتنه پشت اندازه گرفته »نقطۀ 3« به دست می آید.

  از »نقطۀ 1« به اندازۀ بلندی باالتنه تا خط باسن اندازه گرفته، »نقطۀ 4« به دست می آید.

  برای قد بلوز بر اساس مدل آن را کوتاه تر یا بلندتر کنید.

  به وسیلۀ گونیا از نقاط »1، 2، 3 و 4« خطوط راهنمای سرشانه، کف حلقۀ آستین، کمر و باسن را رسم کنید.

  از نقاط »3 و 4« به اندازۀ »2 سانتی متر« داخل شده، نقاط »5 و 6« به دست می آید.

  از نقاط »5 و 6« خط مرکزی پشت را تا »   نقطۀ 1« رسم کنید.

  از »نقطۀ 7« خط کف حلقۀ آستین به اندازۀ »  2ـــ 1 کارور پشت به اضافۀ 1/5 ـ 2 سانتی متر« را عالمت 

گذاشته »نقطۀ 8« به دست می آید.
  از »نقطۀ 8« به اندازه  3ـــ 2 پهنای کف حلقۀ آستین عالمت گذاشته »نقطۀ 9« به دست می آید.

فاصلۀ 8 → 9 سانتی متر 8/3 = 12/5 *  3ـــ 2 پهنای کف حلقه آستین 12/5
  از »نقطۀ 9« با گونیا و موازی با مرکز پشت رسم کرده، نقاط »10 و 11« به دست می آید. )خط پهلو(

  از »نقطۀ 1« به اندازۀ  20ـــــ  1 دور سینه به اضافۀ »2 سانتی متر« )پهنای پشت یقه( روی خط راهنمای 

سرشانه عالمت گذاشته، »نقطۀ 12« به دست می آید.
  از »نقطۀ 12« به اندازۀ »2 سانتی متر« باال رفته » نقطۀ 13« به دست می آید. )خط هالل حلقه گردن رسم شود.(

  از »نقطۀ 8« خطی گونیا شده مماس با خط راهنمای سر شانه رسم کنید »نقطۀ 14« به دست می آید.

  از »نقطۀ 14« به اندازۀ »1 ـ 1/5 سانتی متر« پایین آمده »نقطۀ 15« مشخص کنید.

  از »نقطۀ 13« به اندازه سرشانه پشت طوری رسم کنید که از »نقطۀ 15« بگذرد »نقطۀ 16« به دست می آید.

 4ـــ 1 فاصلۀ 8 → 15 عالمت گذاشته »نقطۀ 17« به دست می آید.
  از »نقطۀ 8« به اندازۀ 

  از »نقطۀ 17« فاصلۀ 15 → 17 را نصف کرده »نقطۀ 18« به دست می آید.

  از نقاط »17 و 18« به اندازۀ »1/5 ـ2 سانتی متر« با گونیا بیرون آمده، نقاط »19 و 20« به دست می آید.

  خط حلقه آستین از نقاط »16، 20، 19 و 9« رسم کنید.
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 مرحله 2
1 پهنای کف حلقۀ آستین« عالمت گذاشته »نقطۀ 21« به دست می آید.

3
  از »نقطۀ 9« به اندازۀ »

1
3

فاصلۀ 9 → 21 = سانتی متر 4/2 = 12/5 × 

پهنای کف حلقه آستین 12/5
1 کارور جلو به اضافۀ 2 سانتی متر« به طرف چپ اندازه گرفته »نقطۀ 22« 

2
  از »نقطۀ 21« به اندازۀ »

به دست می آید.
  از »نقطۀ 22« با گونیا خطی موازی با مرکز پشت رسم کرده، نقاط »23 و 24« به دست می آید.

  از »نقطۀ 21« به اندازۀ فاصلۀ »8→15 منهای صفرـ  1 سانتی متر« با گونیا خط عمودی رسم کرده »نقطۀ 

25« به دست می آید.
  از »نقطۀ 21« به اندازۀ طول »21→25« یک قوس کمانی رسم کنید.

  از »نقطۀ 23« به اندازۀ قد باالتنه جلو بدون پشت یقه باال رفته »نقطۀ 26« به دست می آید.

  توجه کنید: در سایزهای باالتر از 40، این اندازه به اضافه »1 سانتی متر« شود.

مرحله 1
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پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

مرحله 2

1/5ـ2  اضافۀ  به  یقه(«  پشت  )پهنای  سانتی متر   2 اضافۀ  به  سینه  دور   1
20

« اندازۀ  به   »26 »نقطۀ  از    

سانتی متر پایین آمده »نقطۀ 27« به دست می آید.
  از »نقطۀ 26« به اندازۀ »پهنای پشت یقه به اضافۀ 0/5 سانتی متر« به طرف راست اندازه گرفته »نقطۀ 

28« به دست می آید.
  از »نقطۀ 26« یک نیم ساز زاویه تا »نقطۀ 21« رسم کرده، روی این خط به اندازۀ »پشت یقه به اضافۀ 

0/7ـ1 سانتی متر« عالمت گذاشته، »نقطۀ 29« به دست می آید.
  خط هالل حلقۀ گردن جلو را طوری رسم کنید که از نقاط »28، 29، 27« بگذرد.

1 پهنای کف حلقه آستین« اندازه گرفته، »نقطۀ 30« به دست می آید.
4

  از »نقطۀ 21« به اندازۀ »

  از »نقطۀ 28« به اندازۀ »   سرشانه پشت منهای 0/5 سانتی متر« تا قوس کمانی اندازه گرفته »نقطۀ 31« 

به دست می آید.
  خط هالل حلقه آستین را رسم کرده »  نقطۀ 30« که موازنه آستین است را به هالل حلقۀ آستین منتقل کنید.

  از خط سرشانه جلو »31→28« یک سانتی متر کم کرده خط جدید سرشانه جلو »32→33« را رسم کنید.

  از خط سرشانه پشت »13→16« یک سانتی متر اضافه کرده خط جدید سرشانه پشت »34→35« را 

رسم کنید.
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 مرحله 3

  از طرفین »نقطۀ 10« خط کمر به اندازۀ »1ـ1/5 سانتی متر کم کرده« نقاط »36 و 37« به دست می آید.

1 دور باسن به اضافۀ 2ـ3 سانتی متر« )آزادی( باشد.
2

  فاصلۀ »5→24« خط باسن باید برابر »

  طرح لبۀ پایین بلوز را به دلخواه طراحی کنید.

مرحله 3



111

پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

را  و پشت  برش های سرشانه جلو  ترسیم  مراحل  را رسم کنید  زیر  الگوهای  در گروه های کالسی 
شماره گذاری و توضیحات هرکدام را زیر الگوها بنویسید.

فعالیت
 عملی 
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بلوز شمیزیه زنانه

 مرحله 1
از الگوی باالتنه جلو و پشت کپی کنید.

   از خط مرکزی جلو نقاط »35 و 28« به اندازۀ دکمه خور بیرون آمده خط دکمه خور »84 و 83« را رسم کنید.

   فاصلۀ »51→35« در حلقۀ یقه را نصف کرده »نقطۀ 85 « به دست می آید.

   خط »85→86« را موازی با خط سرشانه »48→51« رسم کنید.

   در الگوی پشت از انتهای ساسون »نقطۀ 53« با گونیا خط »87→88« را رسم کنید.
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   ساسون ها را ببندید و باالتنه جلو و پشت را به صورت افقی در انتهای ساسون های »37 و 53« تا کنید.

   خط برش »85→86« و »87→88« را دوباره ترسیم کنید.

   الگو را در خطوط برش »87→88« و »85→86« چیده شود.

   تکه های سرشانه جلو و پشت را در خط سرشانه به یکدیگر وصل کنید.

   از »نقطۀ ´88« به اندازۀ »1 سانتی متر« پایین آمده »نقطۀ 89« به دست می آید.

  مرحله 1

  مرحله 2
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طراحی محیطی لباس

اضافات  با  آزادی   + اندام  اندازه گیری 
الگو + گشادی طرح = خطوط محیطی 

لباس
این فرمول گشادی یا چسبان بودن انواع 
لباس را مشخص می کند، تمام پیراهن ها 
که  می گیرند  قرار  اصلی  شکل   5 در 
کمی  چسبان،  چسبان،  خیلی  شامل: 

چسبان، گشاد، خیلی گشاد
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 گشادی و آزادی پیراهن

 برای تهیه لباس چسبان گرفتن دو 
الزامی است. پنس جلو 

از  فقط  می توانید  لباس چسبان  در   
پنس سرشانه و زیر سینه استفاده کنید.

 با جابه جا کردن پنس )انتقال پنس( و آزادی 
در پهلو های لباس کمی گشاد می شود.

 با رد کردن پنس در برش و بقیه آن 
به چین و پیلی و کمی آزادی در پهلو، 

می شود. گشاد  لباس 

و  پیلی  یا  چین  به  پنس  تبدیل  با   
آزادی در پهلو ها، لباس گشاد می شود.

 با بستن پنس و دادن اوازمان طبیعی، 
لباس گشاد می شود.
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چسبان )دو ساسون(
 برای ساسون زیر سینه بیشتر از 4 سانتی متر از دو ساسون 

استفاده می شود.

 کمی چسبان
 ساسون زیر سینه کمتر از اندازۀ اصلی ترسیم می شود.



117

پودمان 3: الگوسازی پیراهن  

حالت گشاد
 از ساسون زیر سینه و دامن صرف نظر می شود، از گودی کمر 

کمی گرفته می شود.
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رد کردن ساسون در برش
رد  اریب  یا  افقی  عمودی،  مختلف  برش های  در  ساسون   

می شود.

پیراهن گشاد
 بستن ساسون سرشانه و تبدیل آن به گشادی در لباس.
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 تبدیل ساسون به پیلی یا چین
 ساسون سرشانه بسته و تبدیل به چین یا پیلی می شود.
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اندازۀ جدول سایزهای باال تنه

323436384042444648505254565860معرف سایزی

164164164164164164164164164164164164164164164قد

768084889296100104110116122128134140146دور سینه

61636567707478828996103110117124131دور کمر

8387909498102106110114120126132138144150دور باسن

32/933/734/535/336/136/937/738/539/540/541/542/543/544/545/5دور گردن

 پهنای پشت یقه(
1
2

5/866/26/46/66/877/27/57/88/18/48/799/3پشت یقه )

17/51818/51919/52020/52121/52222/52323/52424/5بلندی خط کف حلقه آستین

بلندی باالتنۀ پشت از مهره برجسته )مهره گردن-کمر( پشت 
39/539/540404040404040404040404040گردن تا کمر

181818/51919/52020/52121/52222/52323/52424/5بلندی باسن

5757/558/55959/56060/56161/56262/56363/56464/5بلندی خط باسن باالتنه پشت تا باسن

نتیجه بلندی باالتنه پشت + قد دامن بر اساس مدلقد لباس

28/229/230/231/232/233/234/235/236/838/44041/643/244/846/4بلندی مرکز سینه )مهره گردن پشت یقه - مرکز سینه(

22/423/22424/825/626/427/22829/330/631/933/234/535/837/1بلندی مرکز سینه )سرشانه جلو - مرکز سینه(

بلندی باالتنه جلو با پشت یقه )مهره گردن پشت یقه - مرکز 
48/248/749/750/250/751/251/752/253/354/455/556/657/758/859/9سینه - کمر(

42/442/743/543/844/144/444/74545/846/647/448/24949/850/6بلندی باالتنه جلو بدون پشت یقه )سرشانه - مرکز سینه - کمر(

 کارور پشت
1
2

1515/51616/51717/51818/519/219/920/621/32222/723/4

88/599/51010/51111/512/212/913/614/31515/716/4پهنای کف حلقه آستین

 کارور جلو
1
2

151617181920212223/625/226/828/43031/633/2

11/611/81212/212/412/612/81313/313/613/914/214/514/815/1سرشانه
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اندازه های فرعی
پهنای کف حلقه آستین
بلندی کف حلقۀ آستین

بلندی باالتنه پشت
بلندی باالتنۀ پشت تا خط باسن

پهنای پشت یقه
بلندی مرکز سینه با پشت یقه

بلندی مرکز سینه بدون پشت یقه
قد باالتنه جلو با پشت یقه
قد باالتنه جلو با پشت یقه

کارور پشت
کارور جلو

پهنای کف حلقه آستین
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الگوی پایه پیراهن
 اندازه های مورد نیاز:

   بلندی تمام قد

   دور سینه

   دور کمر

   دور باسن

   قد پیراهن )براساس مدل(

 مرحله 1
   نقطه ای را در سمت راست کاغذ در نظر بگیرید و آن را »نقطۀ 1« بنامید.

   با خط کش گونیا از »نقطۀ 1« دو خط عمودی و افقی رسم کنید.

1 دور سینه به اضافۀ 10/5 سانتی متر به اضافۀ 1ـ 1/5 سانتی متر به طرف پایین 
10

   از »نقطۀ 1« به اندازۀ 

گونیا کرده »نقطۀ 2« به دست می آید.

1 دور سینه + 10/5 سانتی متر )ثابت( + 1 تا 1/5 سانتی متر )آزادی( = 1→2
10

1 بلندی قد فرد منهای 1 سانتی متر« به طرف پایین گونیا کرده »نقطۀ 3« به دست می آید.
4

   از »نقطۀ 1« به اندازۀ »

1 بلندی قد منهای 1 سانتی متر = 1→2
4

قد باالتنه پشت = 

   از »نقطۀ 1« به اندازۀ بلندی کف حلقۀ آستین )منهای آزادی( به اضافۀ بلندی باالتنه پشت به طرف پایین 

گونیا کرده »نقطۀ 4« به دست می آید.
   از »نقطۀ 1« به اندازۀ بلندی پیراهن که براساس مدل تغییر است، به طرف پایین گونیا کرده »نقطۀ 5« 

به دست می آید.
1 → خط راهنمای سرشانه 
2 → خط کف حلقه آستین 
3 → خط کمر   
4 → خط باسن  
5 → خط لبۀ پیراهن  

1 → 5 خط راهنمای مرکز پشت 
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مرحله 1
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 مرحله 2
   روی خط لبۀ پیراهن »نقطۀ 5« به اندازۀ »2 سانتی متر« اندازه گرفته »نقطۀ 6« به دست می آید.

)اندازۀ ثابت(           2 سانتی متر = 5 → 6
   روی خط باسن و کمر به اندازۀ فاصلۀ »5 → 6« اندازه گرفته »نقطۀ 7 و 8  « به دست می آید.

پهنای ساسون = اندازۀ ثابت = 2 سانتی متر   5 → 6 = 4 → 7= 3→ 8
   از »نقطۀ 8  « به وسیلۀ خط کش به »نقطۀ 1« وصل کنید، محل تقاطع این خط خط کف حلقۀ آستین را 

شماره گذاری کرده » نقطۀ 9« به دست می آید.
خط مرکزی پشت = 6 → 7 → 8 → 9 → 1

1 دور سینه به اضافۀ 5/5 سانتی متر به اضافه 0/5ـ1 
8

   از »نقطۀ 9« روی خط کف حلقۀ آستین به اندازۀ »

سانتی متر« عالمت گذاشته، »نقطۀ 10« به دست می آید.
1 دور سینه + 5/5 سانتی متر )ثابت( + 0/5ـ1 سانتی متر )آزادی( = 9 → 10

8
خط کارور پشت = 9 → 10

محاسبه پهنای کف حلقه آستین =  دور سینه منهای 1/5 سانتی متر به اضافۀ 1 تا 1/5 سانتی متر )آزادی 
پیراهن(

2 پهنای کف حلقه آستین« روی خط کف حلقه آستین عالمت گذاشته، »نقطۀ 
3

   از »نقطۀ 10« به اندازۀ »

11« به دست می آید.
2 پهنای کف حلقه آستین = 10 → 11

3
   از »نقطۀ 11« به وسیلۀ گونیا خط عمودی تا خطوط کمر، باسن و لبۀ دامن رسم کرده »نقاط 12، 13 و 

14« به دست می آید.
خط راهنمای پهلوی پشت = 11 → 14
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مرحله 2
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 مرحله 3
1 دور سینه به اضافۀ 2 سانتی متر منهای 0/5 سانتی متر« 

20
    از »نقطۀ 1« خط راهنمای سرشانه به اندازۀ »

عالمت گذاشته »نقطۀ 15« به دست می آید.
1 دور سینه + 2 سانتی متر )اندازۀ ثابت(، پهنای یقه پشت منهای 0/5 سانتی متر = 1 → 15

20
   از »نقطۀ 15« با گونیا خط عمودی به اندازۀ »2 سانتی متر« رسم کرده »نقطۀ 16« به دست می آید.

2 سانتی متر )اندازۀ ثابت( = 15 → 16
   نقاط »1 و 16« با خط منحنی رسم کنید. )حلقۀ گردن پشت(

   از »نقطۀ 10« خط عمودی با گونیا رسم کرده تا با خط راهنمای سرشانه برخورد کند، »نقطۀ 17« به دست 

می آید.
   از »نقطۀ 17« به اندازۀ »1ـ1/5 سانتی متر« پایین آمده »نقطۀ 18« به دست می آید.

1ـ 1/5 سانتی متر )اندازۀ ثابت( = 17 → 18
   از »نقطۀ 18« به اندازۀ »1ـ1/5 سانتی متر« بیرون آمده »نقطۀ 19« به دست می آید.

1ـ 1/5 سانتی متر = 18 → 19
   نقاط 16 → 19 را با خط به یکدیگر وصل کنید. )خط سرشانه پشت(

 خط سرشانه پشت = 16 → 19

اندازه ای که خط سرشانه را امتداد می دهید برای همه سایزها یکسان نیست و به اندازۀ دور سینه بستگی دارد.
در سایزهای کوچک: 0ـ1 سانتی متر

در سایزهای متوسط: 1ـ 1/5 سانتی متر
در سایزهای بزرگ: 1/5ـ2 سانتی متر

توجه کنید

   فاصلۀ »10 → 18« را نصف کرده »نقطۀ 20« به دست می آید.

1 فاصله 10 → 18          10 → 20 = 18 → 20
2

   از »نقطۀ 20« با گونیا خط افقی رسم کرده تا با خط مرکزی پشت برخورد کند، »نقطۀ 21« به دست 

می آید.
   از »نقطۀ 20« به اندازۀ »1 سانتی متر« بیرون آمده »نقطۀ 22« به دست می آید.

1 سانتی متر = 20 → 22
   فاصلۀ »10 → 20« را نصف کرده، »نقطۀ 23« به دست می آید.

1 فاصلۀ 10 → 20 = 10 → 23
2
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   از »نقطۀ 23« با گونیا خط عمود کوتاهی به اندازۀ »1/3ـ 1/5 سانتی متر« رسم کرده »نقطۀ 24« به دست 

می آید.
1/3ـ 1/5 سانتی متر = 23 → 24
نقطه موازنه حلقه آستین پشت = 24

   از »نقطۀ 19« هالل حلقۀ آستین پشت را تا »نقطۀ 11« طراحی کنید.

  مرحله 3
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 مرحله 4
   از »نقطۀ 11« به اندازۀ »6  ـ10 سانتی متر« )فضای خأل( به طرف چپ اندازۀ گرفته »نقطۀ 25« به دست می آید. 

فضای خأل )اندازۀ دلخواه( = 11 → 25  
   از »نقطۀ 25« به وسیله گونیا خطی عمود به طرف پایین رسم کرده محل تقاطع این خط با خطوط کمر، 

باسن و لبۀ دامن پیراهن نقاط »26 و 27 و 28« به دست می آید.
خط راهنمای پهلوی جلو 25 → 26 → 27 → 28  

1 پهنای کف حلقۀ آستین« عالمت گذاشته، »نقطۀ 29« 
3

   از »نقطۀ 25« روی خط کف حلقه آستین »به اندازۀ 

به دست می آید.
1 پهنای کف حلقه آستین = 25 → 29

3
 

1 دور سینه منهای 4 سانتی متر به اضافۀ 1/5 سانتی متر« روی خط کف حلقه 
4

   از »نقطۀ 29« به اندازۀ »

آستین عالمت گذاشته، »نقطۀ 30« به دست می آید.
کارور جلو = 29 → 30  
1 دور سینه ـ 4 سانتی متر )اندازه ثابت( + 1/5 سانتی متر )آزادی( = 29 → 30

4

1 دور سینه به اضافه 0/5 سانتی متر« را به طرف داخل الگو اندازه گرفته، 
10

   از »نقطۀ 30« به اندازۀ »

»نقطه م« به دست می آید.
1 دور سینه + 0/5 سانتی متر )آزادی( = 30 → م

10
 

   از »نقطۀ م« به وسیله گونیا خط عمودی به باال و پایین رسم کرده »نقاط »34، 35، 36 و 37« به دست 

می آید.
    از »نقطۀ 31« به اندازۀ »بلندی باالتنه پشت به اضافۀ 4 سانتی متر« باال رفته »نقطۀ 38« به دست می آید.

  بلندی باال تنه پشت + 4 سانتی متر = قد باال تنه جلو = 31 → 38
خط مرکزی جلو 33 → 38  

   از »نقطۀ 38« با گونیا خطی موازی با کف حلقه آستین رسم کرده تا با »قطۀ 37« برخورد کند.

1 دور سینه به اضافۀ 2 سانتی متر منهای 0/5 سانتی متر« عالمت گذاشته 
20

   از »نقطۀ 38« به اندازۀ »

»نقطۀ 39« به دست می آید.
1 دور سینه + 2 سانتی متر )ثابت( - 0/5 سانتی متر = )اندازۀ پهنای پشت یقه منهای 0/5( = 38 → 39

20

1 دور سینه به اضافۀ 2 سانتی متر )پهنای پشت یقه( به اضافۀ 1/5 سانتی متر« 
20

   از »نقطۀ 38« به اندازۀ »

عالمت گذاشته »نقطۀ 40« به دست می آید.
1 دور سینه + 2 سانتی متر )اندازۀ پهنای پشت یقه( + 1-1/5 سانتی متر )آزادی( 38 → 40

20
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   نقاط »29 و 38« را با خط چین به هم وصل کنید.

   روی خط »29 → 38« )خط نیمساز( به اندازۀ »پشت پهنای یقه« به اضافه 0تا  0/5 سانتی متر اندازه گرفته 

»نقطه 41« به دست می آید.
اندازه پشت یقه + صفر تا 0/5 سانتی متر )آزادی( 38 → 41  

   از »نقطۀ 39« خط هالل حلقۀ گردن را طوری رسم کنید که نقاط »40 و 41« بگذرد.

حلقۀ گردن جلو 39 → 41 → 40  

  مرحله 4

م
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 مرحله 5

1 دور سینه به اضافۀ 2ـ  3 سانتی متر( به طرف پایین اندازه بگیرید، 
4

از »نقطۀ 37« به اندازۀ بلندی سینه )
»نقطۀ 42« به دست می آید.

اندازه بلندی سینه = 37 → 42  
   از »نقطۀ 29« به اندازۀ »فاصله 18 → 10 منهای 2 سانتی متر« به طرف باال اندازه گرفته »نقطۀ 43« به 

دست می آید.
فاصله 10 → 18 منهای 2 سانتی متر = 29 → 43  

   از »نقطۀ 29« برابر فاصلۀ »23 → 10« عالمت گذاشته »نقطۀ 44« به دست می آید.

44 → 29 = 10 → 23  
   از »نقطۀ 42« به اندازۀ بلندی »37 → 42« یک قوس کمانی رسم کنید.

   از »نقطۀ 29« به اندازۀ بلندی »29 → 43« یک قوس کمانی رسم کنید.

1 دور سینه منهای 0/5 سانتی متر اندازه بگیرید، »نقطۀ 45« به دست می آید.
20

   از »نقطۀ 43« به اندازۀ »

1 دور سینه منهای 0/5 سانتی متر = 43 → 45
20

 
   با خط کش نقاط »45 و 44« را به یکدیگر وصل کنید.

   فاصلۀ »45 → 44« را نصف کرده »نقطۀ 46« به دست می آید.

   از »نقطه 46« به اندازۀ »1 سانتی متر« داخل شده، »نقطۀ 47« به دست می آید.

   هالل حلقۀ آستین را از »نقطۀ 45 تا نقطۀ 25« رسم کنید.

   از »نقطه 45« روی قوس کمانی به اندازۀ » نقطۀ 16 → 19« منهای 1 سانتی متر )اندازۀ سر شانه پشت( 

روی قوس کمانی سر شانه عالمت گذاشته »نقطه 48« به دست می آید.
   از »نقطۀ 48« به اندازۀ فاصلۀ »37 → 39« داخل شده »نقطۀ 49« به دست می آید.

   از »نقطۀ 42« به اندازۀ فاصلۀ »42 → 49« به طرف خط دیگر ساسون عالمت گذاشته، »نقطۀ 50« به 

دست می آید.
   نقاط »50 و 39« به یکدیگر وصل کنید. )این خط قسمت دیگر خط سرشانه جلو است که با بستن ساسون 

سرشانه در امتداد آن قرار می گیرد.
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  مرحله 5
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 مرحله 6
   »نقطۀ 29« در خط کف حلقۀ آستین جلو را به طرف پایین گونیا کرده نقاط »50 و 51« به دست می آید. 

1 دور کمر منهای 1 سانتی متر« را روی خط کمر عالمت گذاشته »نقطۀ 52« 
4

   از »نقطۀ 50« به اندازۀ »

به دست می آید.
1 دور کمر منهای 1 سانتی متر = 50 → 52

4
 

1 دور کمر به اضافۀ 4-2 
2

   در خط کمر بین فواصل 520 → 26 → 12 → 8« را اندازه بگیرید و از آن »

سانتی متر« کم کنید، »نقطۀ 53« به دست می آید.
1 دور کمر به اضافۀ 2-4 سانتی متر منهای »52 → 26 → 12 → 8« = اندازۀ ساسون = 8 → 53

2
   از »نقطۀ 51« روی خط باسن به اندازۀ فاصلۀ »50 → 52 به اضافۀ 2 سانتی متر« اضافه کنید، »نقطۀ 

54« به دست می آید.
فاصلۀ 50 → 52 به اضافه 2 سانتی متر = 51 → 54  

1 دور باسن به اضافۀ 2-1/5 
2

   در خط باسن بین فواصل »54 → 27 → 13 → 7« را اندازه بگیرید و از آن »

سانتی متر« کم کنید، »نقطۀ 55« به دست می آید.

1 دور باسن به اضافۀ 1/5-2 سانتی متر منهای »54 → 27 → 13 → 7« 7 → 55
2
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 مرحله 7
فاصله »52 → 31« را اندازه گرفته این اندازه را بین »نقطۀ 34« )در کمر( تقسیم کرده نقاط »56 و 57« 

به دست می آید.
اندازۀ ساسون جلو 52 → 31 = 57 → 56  

   از »نقطۀ 34« ساسون دامن را به طول »14ـ16« سانتی متر ترسیم کرده »نقطۀ 58« به دست می آید.

   از »نقطۀ 42« به اندازۀ »2 سانتی متر« پایین آمده » نقطۀ 59« به دست می آید.

1 کارور پشت« اندازه گرفته » نقطۀ 60« به دست می آید.
3

   از »نقطۀ 8« به اندازۀ »

   از طرفین »نقطۀ 60« به اندازۀ 53 → 8 »نقطۀ 62 → 61« به دست می آید.

   از »نقطه 60« به اندازه طول ساسون 14ـ   18 سانتی متر باال رفته »نقاط 63 و 64« به دست می آید.

   از نقاط »12 و 26« )خط کمر( »به اندازۀ 2 سانتی متر عالمت گذاشته 64 و 65« به دست می آید.

   از »نقاط 13و 27 و 14 و 28« به اندازۀ فاصلۀ »55 → 7« عالمت گذاشته »نقاط 66 و 67، 69 و 70« 

به دست می آید.
   از سر شانه جلو » نقاط 39 و 45« به اندازۀ »1 سانتی متر« کم کرده نقاط »81 → 82 → 83 → 84« 

به دست می آید.

سر شانه جدید جلو 81 → 82 → 83 → 84
   از سر شانه پشت » نقاط 16 و 19« به اندازۀ »1 سانتی متر« اضافه کرده » نقاط 85 و 86« به دست می آید.

سر شانه جدید پشت 85 → 86
1 پهنای کف حلقه آستین« باال رفته » نقطۀ موازنۀ 51A« به دست می آید.

4
   از » نقطۀ 29« به اندازۀ » 

51A → 29 1 کف حلقه آستین
4

51A نقطه موازنۀ حلقه آستین جلو
21B نقطه موازنۀ حلقه آستین پشت
   از » نقطۀ 86« در سر شانه پشت به اندازۀ » 5 ـ 3 سانتی متر« عالمت گذاشته » نقطۀ 88« به دست می آید.

   از » نقطۀ 88« خط عمودی با گونیا رسم کرده تا با خط » 21 → 22« برخورد کند » نقطۀ 89« به دست 

می آید.
   از طرفین » نقطۀ 22« به اندازۀ پهنای ساسون » 0/75 سانتی متر« عالمت گذاشته، نقاط » 90 و 91« به دست می آید.

پهنای ساسون = 1/5 سانتی متر = 90 → 91

ساسون حلقه آستین پشت 90 → 89 → 91 → 22
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  مرحله 7
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آیا می توانید روش ساسون یکسره را ترسیم کنید؟
فعالیت
 عملی 
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پیراهن با ساسون های اریب و برش هاللی شکل

     در تصویر از کدام یک از روش های انتقال ساسون استفاده شده است؟

آیا می توانید این مدل را با دامن پیلی ناودانی ترسیم کنید؟

فکر کنید

 مرحله 1
  از روی الگوی اساس پیراهن )با توجه به مدل آن( که ساسون سرشانه به پهلو منتقل شده کپی کنید.

  روی خط پایین ساسون »′88 → 42« را نصف کرده »نقطۀ 89« به دست می آید.

  از »نقطۀ 42« )سرسینه( خط برش »42 → 90 → 91« را رسم کنید.

  از »نقطۀ 89« خطی اریب که موازی با خط برش »42 → 90« رسم کرده »نقطۀ 92« به دست می آید.

  عرض ساسون زیر سینه در کمر »67 → 66« را بین نقاط »90 و 93« تقسیم کرده نقاط »′90 و 93′« 

به دست می آید.
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  روی خط لبۀ دامن بر اساس مدل چند خط موازی )در این مدل 3 خط( رسم کرده خطوط »96 → 97«  ، 

»95 → 98« و »94 → 99« را رسم کنید.
اضافی ساسون زیر سینه در پایین برش را حذف کرده و اضافی آن از خط پهلو کم شده »نقطۀ 100« به 

دست می آید.
  با توجه به تصویر و جهت های  چین خطوط چیده شود.

  مرحله 1
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 مرحله 2
  ساسون پهلو »88 → 42 → ´88« را ببندید. از »نقطۀ 73« خط لبۀ دامن به اندازۀ دلخواه )در این مدل 

4 سانتی متر( اوازمان داده، خط »101 → 100« رسم کنید.
تا در »نقطۀ 100« به فاصلۀ »3ـ4  اوازمان دهید،  اندازه ای  به    در خط لبۀ دامن خطوط چیده شده را 

سانتی متر« با خط برش قرار گیرد.
  خطوط پهلو و دو ساسون را برای بهتر قرار گرفتن بر روی اندام آرایش خطوط انجام دهید.

  مرحله 2
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پیراهن با برش سرتاسر از حلقۀ آستین 

با توجه به تصویر آیا می توانید الگوهای آن را ترسیم کنید؟
در ترسیم الگوی آن به چه نکاتی باید دقت کرد؟

آیا با وصل کردن آستین به باالتنه یا بدون آستین بودن در ترسیم اساس الگوی پیراهن ترک تغییر 
باید داد؟

فکر کنید
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 مرحله 1
  از الگوی اساس پیراهن با توجه به مدل، که انتقال ساسون سرشانه به پهلو منتقل شده رولت کنید.

1 فاصلۀ 56 → 67« را محاسبه کرده » نقطۀ 90« به دست می آید.
2

  در روی خط کمر جلو »

  از »نقطۀ 90« با گونیا خط عمودی به باال و پایین دامن رسم کرده نقاط »91 و 92« به دست می آید.

  طول و عرض ساسون »64 → 66 → 65 → 67« را به طرفین »نقطۀ 90« جابه جا کنید.

سینه  سر   »42 »نقطۀ  از    

 »64 خطی مستقیم به »نقطۀ́ 
رسم  جدید(  ساسون  )انتهای 

کنید.
فاصلۀ  آستین  حلقۀ  روی    

را نصف کرده   »78 →  25«
»نقطۀ 93« به دست می آید.

به  مالیم  منحنی  با خطی    

خط برش وصل کنید.
  عالئم قراردادی نقاط موازنه 

و چیدن را روی الگو مشخص 
کنید.

  در الگوی پشت عیناً همانند 

جلو عمل کنید.

مرحله 6
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 مرحله 2
  ساسون پهلو »88 → 42 → ′88« را ببندید.

  زیر ساسون کوچک »64 → 42 → ′64« کاغذ بچسبانید.

  از خط لبۀ دامن »نقاط ′92، 92 و 28« به اندازۀ دلخواه )در اینجا 5 سانتی متر( اوازمان داده، نقاط »98، 

′98 و 99« به دست می آید.

  در امتداد خطوط پهلو و برش را با خط به نقاط »98، ′98 و 99« وصل کنید. )طول این خطوط اریب با خطوط 

مستقیم برش و پهلو هم اندازه شود(
  عالئم قراردادی نقاط موازنه را روی الگو ترسیم کنید.
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 مرحله 3
طول ساسون را از »نقطۀ 42« کوتاه کرده، ساسون »′64 → ′42 → 64« به دست می آید.

  از »نقاط 75 و 40« محل تقاطع حلقه گردن با خطوط سرشانه و مرکز جلو به اندازۀ دلخواه )بستگی به 

مدل و جنس پارچه دارد( عالمت گذاشته »نقاط 101 و 102« به دست می آید.
  از »نقاط 101 و 102« برای جلوگیری از گشادی یقه )لَقی یقه( به اندازۀ دلخواه )متناسب با اندازۀ گشادی 

و جنس پارچه( گرفته شود. ) در این الگو نقاط ′101 و ′102 است(
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 مرحله 4
در الگوی پشت همانند الگوی جلو عمل کنید با این تفاوت: 

  ساسون سرشانه »′81 → 82 → 81« را به حلقه جدید یقه منتقل کنید.

      چه روش های دیگری برای جلوگیری از گشاد شدن یقه پیشنهاد می کنید؟

فعالیت
 عملی 
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 مرحله 1
  از روی الگوی اساس پیراهن )با توجه به مدل آن( کپی کنید.

  انتهای ساسون پشت را تا خط کارور ادامه داده »نقطۀ 85« به دست می آید.

  از انتهای ساسون های سرشانه جلو و پشت خطی موازی با مرکز جلو و پشت خط لبۀ دامن رسم کرده 

خطوط »87 → 85« و »86 → 43« چیده شود.
  به اندازه ای که طول ساسون پشت بلند شده از حلقۀ آستین بیرون آمده »نقطۀ 88« به دست می آید. و 

دوباره حلقۀ آستین را طراحی کنید.

الگوی پیراهن کلوش، با برش افقی
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 مرحله 2
  ساسون سرشانه پشت »′81 → 85 → 81« را ببندید، تا در لبۀ پایین اوازمان طبیعی »87 → ′87« به 

وجود آید.
  ساسون سرشانه جلو »77 → 43 → 76« را به اندازه ای ببندید که عرض اوازمان در لبۀ دامن »86′  →  86« 

برابر »87 → ′87« شود.

  مرحله 1
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  خط برش باال تنه جلو و پشت خطوط »88 → 89« و »91 → 90« را با گونیا رسم کنید.

1 اوازمان در باالی خط برش پشت داخل شده، نقاط »92 و 93« به دست می آید.
2

از نقاط »91 و 89« به اندازۀ 
  از نقاط »72 و 73« خط لبۀ دامن به اندازۀ دلخواه )در این مدل 6 سانتی متر« اوازمان داده نقاط »94 و 

95« به دست می آید.
  از نقاط »72 و 73« به اندازۀ اوازمان دلخواه )در این مدل 6 سانتی متر( بیرون آمده خطوط »95  →  93  → 1 1« 

و »94 → 92 → 25« را رسم کنید.

  مرحله 2
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  مرحله 3

 مرحله 3
  الگو را در خط برش »88 → 89« و »90 → 93« چیده شود.

  می توانید خطوط برش را حذف کرده و فقط پیراهن کلوش با ساسون سرشانه جلو داشته باشید. 

  در الگوی پشت مانند الگوی جلو عمل کنید.

  اگر بخواهید، مدل برش باال تنه به صورت چپ و راست باشد، مراحل بعدی را انجام دهید. 
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 مرحله 4
  برای مدل برش غیرمتقارن الگوی کامل باال تنه جلو را کپی کنید.

  برش یقه را مطابق مدل از خط سرشانه تا کنار ساسون »خط 96 → 97« رسم کنید.

  برای مدل سارافون خط جدید حلقۀ آستین »98 → 99« را رسم کنید.

  برای جلوگیری از افتادگی یقه یک ساسون به عرض »2ـ2/5 سانتی متر« ساسون »100′ → 43 → 100« 

رسم کنید.

  مرحله 4

  مرحله 5

 مرحله 5
  الگوی باالتنه را کپی کنید.

  ساسون یقه »′100 → 43 → 100« را ببندید.

  در این صورت ساسون باقی مانده بزرگ تر می شود.

  برای جلوگیری از افتادگی یقه از »نقطۀ 96« به اندازۀ »1/5 سانتی متر« پایین آمده خط جدید سرشانه 

»′96 → 98« رسم کنید.
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  مرحله 6 

 مرحله 6
برای ترسیم سجاف جدای یقه از نقاط »′96 → 98« به اندازۀ »4 سانتی متر« داخل شده خط سجاف »101 

→ 102« رسم شود.
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ارزشیابی شایستگی مدل سازی پیراهن

شرح کار:
1 ترسیم عالئم قراردادی )راستا، عالمت موازنه، چین، پیلی، دوالی بسته و...(

2 استفاده از الگوی اساس باالتنه متناسب با مدل انتخاب شده در مدل سازی پیراهن
3 کپی برداری از الگوی اساس باالتنه انتخاب شده متناسب با مدل پیراهن

4 ترسیم خطوط عرضی و طولی در مدل سازی پیراهن متناسب با مدل انتخاب شده
5 انتقال ساسون ها در مدل سازی پیراهن به مکان های مختلف بر اساس مدل انتخاب شده

6 ترسیم مقدار دکمه خور متناسب با مدل انتخاب شده
7 ترسیم الگوی اساس یقه با توجه به مدل انتخاب شده

8 مدل سازی یقه متناسب با مدل انتخاب شده
9 ترسیم مقدار سجاف جلو و پشت متناسب با مدل انتخاب شده

10 مدل سازی آستین پیراهن بر اساس مدل انتخاب شده )مچ، فیلتاب و...(
11 ترسیم پهنای لبه پیراهن متناسب با مدل انتخاب شده

استاندارد عملکرد:
ترسیم الگوی پیراهن بر اساس سفارش مشتری با اندازه های شخصی مطابق استاندارد الگوسازی با متد متداول

شاخص ها:
1 اندازه گیری قسمت های مختلف اندام متناسب با مدل انتخاب شده پیراهن

2 انتخاب الگوی اساس باالتنه متناسب با مدل انتخاب شده در مدل سازی پیراهن
3 مدل سازی الگوی اساس باالتنه انتخاب شده )ترسیم برش های طولی، عرضی، انتقال ساسون ها، مدل سازی یقه، آستین، دامن، 

قد پیراهن، گشادی لبه پیراهن و...(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مدل سازی الگوی پیراهن با توجه به طرح و اندازه های داده شده

مکان: کارگاه الگو و دوخت
زمان: 4:30 ساعت

تجهیزات: تخته وایت برد، میز الگوسازی 100×70 سانتی متر، میز نور 100×80 سانتی متر، صندلی
ابزار: خط کش مدرج )ساده، منحنی(، گونیای مدرج )ساده، منحنی(، ماشین حساب، متر، خط کش ماری، خط کش فلزی )100، 

60، 50، 30، 20( سانتی متری، گونیای کوچک، نقاله، پرگار، خط کش مخصوص حلقه پهلو، حلقه آستین و یقه
مواد مصرفی: مداد HB، پاک کن، مداد رنگی، تراش، کاغذ برش )سفید تحریری، سفید پوستی، گراف قهوه ای(، کاغذ سفید 

تحریری با ابعاد 29×21 سانتی متر، سوزن ته گرد، ماژیک وایت برد.
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ویژه دختران

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2انتخاب مدل1

2انتخاب پارچه2

2تبدیل الگوی اساس به مدل3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
کارآفرینی، مدیریت منابع

رعایت استاندارد تجهیزات کارگاه خیاطی
رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از قیچی و سوزن

طرز صحیح نشستن هنگام ترسیم الگو
جمع آوری کاغذهای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه 

بازیافت صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو
مدیریت صحیح استفاده از تجهیزات، مواد و ابزار 

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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