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اجرای مبلمان پارچه ای

پودمان  4
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1 مبلمان را با چه مواد اوليه اي مي توان ساخت؟ 
2 در مبلمان چوبي غير از چوب چه مواد ديگري به كار مي رود؟

3 منظور از مبلمان پارچه اي چيست؟
4 منظور از كالف مبلمان چيست؟

5 يك مبل تمام پارچه اي چگونه ساخته مي شود؟ 

پس از اتمام اين پودمان هنرجويان قادر خواهند بود كه از مواد اولية مورد نياز مانند چوب و صفحات فشردة 
چوبي، پارچه و اسفنج و ساير لوازم و ابزار مورد نياز با توجه به طرح و نقشه، مبل های سادة پارچه اي بسازند 

و آنها را رويه كوبی كنند.

در پودمان هاي سال گذشته شما با انواع مبلمان و طريقة ساخت يك مبلمان ساده )چهارپايه( آشنا شديد و 
توانستيد با كمك و راهنمايي هاي هنرآموز خود آن را ساخته و كفي )نشيمن( چهارپايه را رويه كوبي كنيد؛ 
يعني با پارچه و اسفنج آن را پوشش دهيد. در اين واحد يادگيري با روش ساخت مبلمان پارچه اي آشنا شده 
و آن را خواهيد ساخت. مبل هاي تمام پارچه داراي اسكلت يا كالف چوبي هستند؛ يعني ابتدا كالف مبل 
ساخته شده و سپس قسمت هاي نمايان آن با پارچه و فوم )اسفنج( پوشيده مي شود. كالف مبل به طور معمول 
قباًل گفته شد، اصول طراحي مبلمان  از چوب و ساير كامپوزيت هاي چوب ساخته مي شود. همان طور كه 
عبارت اند از زيبايي، كارايي و ايستايي كه از همان ابتدا در ساخت كالف بايد مدنظر قرار گيرد تا نتيجة كار 

عالوه بر اينكه مورد قبول سازنده باشد، از هر لحاظ با استقبال مصرف كننده نيز مواجه شود. 
در اين واحد يادگيري، شما سه نوع مبل تمام پارچه اي خواهيد ساخت. يعني 3 كالف مبل در طرح هاي 
مختلف را ساخته و آنها را رويه كوبي كامل خواهيد كرد. اين كار را به روش هاي گوناگون مي توانيد انجام دهيد. 
بهترين حالت اين است كه به گروه هاي 2 تا 4 نفره تقسيم شده و تمام پروژه ها را بسازيد به طوري كه هر 
نفر حداقل در ساخت 2 پروژه شركت كرده باشد و همة هنرجويان با مراحل ساخت هر 3 پروژه آشنا شوند.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  6

شایستگي اجراي مبلمان پارچه ای

استاندارد عملکرد
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در ديگر واحدهاي يادگيري با انواع مبلمان و ساختمان ظاهری و داخلی )اسكلت يا كالف( آن آشنا شديد. در 
اين واحد يادگيري نوعی از مبلمان را مي سازيد كه ابتدا اسكلت آن با چوب و ساير مواد مناسب ساخته شده 
و سپس تمام آن با پارچه پوشش داده می شود. در شكل 1ـ4 در قسمت جلو يك مبل با پوشش كامل و در 

پشت آن كالف همين مبل مشاهده می شود.

شكل1ـ4ـ كالف مبل قبل و بعد از پوشش با پارچه يا چرم

به شكل 2ـ4 دقت كنيد. به نظر شما كالف هركدام از اين مبل ها بايد داراي چه شكلي باشد؟ با دست 
آزاد براي هركدام يك كالف ترسيم كنيد و در كارگاه ارائه دهيد.

تمرين

شكل2ـ4ـ نمونه هايي از مبلمان پارچه اي ساده
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با دقت به شكل 3ـ4 نگاه كنيد. نام قسمت هايي 
را كه در شكل با عدد مشخص شده در جدول 

زير بنويسيد و با يكديگر مقايسه كنيد.

تمرين

شكل3ـ 4ـ كالف يك مبل چوبي

مراحل ساخت  كالف مبلمان چوبي

كه  پارچه ای  مبل  يك  چوبی  كالف  ساخت  برای 
نمونه اي از آن در شكل 4ـ4 نمايش داده شده است، 
مراحلی بايد طی شود كه در نمودار 1ـ4 قابل مشاهده 

است.

شكل 4ـ4ـ تصويری از يك كالف چوبی مبل پارچه ای
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نقشه های مورد نیاز برای ساخت كالف چوبی
براي ساخت كالف بهتر است كه نقشه هاي آن كامل باشد يعني سه نما، تصوير مجسم و نقشة انفجاري )ترسيم 

جداگانه قطعات در كنار يكديگر( براي آن ترسيم شود )شكل5 ـ4(.

نمودار 1ـ4ـ مراحل ساخت كالف چوبی مبلمان پارچه ای

 نقشه خوانی
 نقشه كشی

 اتصاالت دائم
 اتصاالت موقت

ساخت اتصاالتطراحی و نقشه كشی

مونتاژآماده سازی قطعات

 برشكاری
 سوراخكاری

 فرم دهی

 چسب زدن
 میخ زدن

 بستن پیچ

در اين واحد يادگيري از نقشه های آماده استفاده می شود و هنرجو نياز به طراحی و نقشه كشی كالف 
مبل ندارد.

نكته

شكل 5ـ 4ـ نقشه هاي كالف مبل )نقشة انفجاری و تصوير مجسم(
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انتخاب مواد اولیه

برای ساخت كالف چوبی در بازار از مواد مختلف استفاده می شود كه عبارت اند از: 
 چوب: اين ماده رايج ترين مواد برای ساخت كالف است. در ساخت كالف ممكن است از چوب درجة يك 

استفاده نشود؛ اما چوب مورد مصرف بايد سالم، خشك و بدون عيب باشد.
 تخته چنداليه: اين نوع تخته به صورت سه اليه و بيشتر تهيه شده كه به صورت فراوان در ساخت كالف 

استفاده می  شود.
 تخته خرده چوب)نئوپان(: اين ماده نيز به صورت خام و روكش شده موجود است. در كارگاه هاي ساخت 

كالف، بيشتر از قطعات ضايعاتي اين ماده استفاده می شود.
 تخته فیبر: از اين ماده در ضخامت های 3 تا 16 ميلی متر استفاده می شود كه می تواند از تخته فيبر معمولی 
در ضخامت 3 ميلی متر و برای ضخامت های بيشتر از تخته فيبر با جرم مخصوص متوسط )MDF    ( استفاده كرد. 
از اين محصول می توان به صورت خام يا روكش شده و يا به صورت ضايعات به دست آمده از صنايع مبلمان نيز 

استفاده كرد.

از مواد موجود براي ساخت كالف مبل به صورت تركيبي نيز مي توان استفاده كرد. در برخي موارد، با 
توجه به ابعاد و كيفيت ضايعات، استفاده از آنها براي ساختن قطعات كوچك كالف بسيار مناسب بوده 

و صرفة اقتصادي نيز به دنبال دارد.

نكته

ديده  آن  چوبی  قسمت های  ديگر  كالف،  روی  پارچه  كشيدن  از  پس  پارچه ای،  تمام  مبل های  در 
نمی شود و حتی زير مبل نيز با گونی پوشش داده می شود. بنابراين بايد توجه داشت كه در ساخت 
كالف حتماً بايد از چوب سالم و خشك استفاده كرد. برخی از مبل های ساخته شده در داخل كشور و 
حتی بسياری از مبلمان تمام پارچه اي وارداتی نيز اين مورد را رعايت نمي كنند و تنها از ظاهر زيبايی 
برخوردار هستند. بنابراين بايد اين گونه مبل ها را از فروشگاه هايی خريداری كرد كه خدمات پس از 

فروش ارائه دهند تا درصورت بروز مشكل بتوانند محصول خود را پشتيبانی كنند.

نكته

از يك نمايشگاه مبل يا درصورت امكان از يك كارگاه ساخت مبل بازديد كرده و بررسي كنيد كه كالف تمرين
مبل های راحتی )تمام پارچه ای( از چه موادی ساخته می شود؟ سپس جدول زير را كامل كنيد.

دلیل استفاده از اين موادنوع موادرديف
1
2
3
4
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برای ساخت قطعات ساده می توان از ابزار دستی استفاده كرد؛ اما چنانچه قطعات، قوس دار يا دارای 
ابتدا برای آن شابلون )شكل6 ـ4( ساخت و سپس آن را  يا تكراری باشد، می توان  شكل هاي خاص 
برروی چوب يا ساير مواد منتقل كرده و قطعات را برش داد و با اين كار قطعات به صورت هم اندازه و 

يك شكل توليد خواهد شد.

نكته

آماده سازی قطعات
پس از استخراج اندازه ها از روی نقشه و انتخاب مواد اولية مناسب، قطعات را بايد آماده كرد. در كارگاه ها 
و كارخانجات صنعتی، اين كار با تجهيزات پيشرفته صورت می گيرد تا زمان توليد كاهش يافته و در نتيجه 
قيمت تمام شدة محصول نيز پايين تر بيايد. در كارگاه های آموزشی هنرستان ها چون آموزش در اولويت قرار 

دارد، آماده سازي قطعات با استفاده از ابزار دستی و ماشينی انجام می شود. 

ساخت اتصاالت
همان طور كه در پودمان هاي گذشته گفته شد از انواع اتصاالت چوبی رايج در مبل سازی مانند اتصال سر به 
سر، انواع اتصال نيم نيم، فاق و زبانه، كام و زبانه، دوبل و… می توان برای ساخت كالف مبل استفاده كرد؛ اما 

در بيشتر موارد، از اتصال سر به سر كه به كمك چسب، ميخ و پيچ تقويت می شود، استفاده می شود.
مونتاژ قطعات

پس از اينكه قطعات كالف مبل و اتصاالت آنها )درصورت لزوم( آماده شد، بايد آنها را مونتاژ كرد. اين كار با 
استفاده از چسب چوب و ميخ يا پيچ )با چسب يا بدون چسب( انجام می گيرد كه برای سرعت و دقت بيشتر 
به طور معمول از تفنگ ميخ كوب نيوماتيك )بادی( استفاده می شود و چنانچه از ميخ های موسوم به اسكا 
)SK( استفاده شود، سر ميخ نيز در چوب فرو رفته و ديده نمی شود. در شكل 7ـ4 يك كالف چوبی كه با 

استفاده از تفنگ ميخ كوب مونتاژ شده است، ديده می شود.

شكل6ـ4ـ شابلون قسمتي از مبل
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شكل 7ـ4ـ يك كالف مونتاژ شده

انتخاب پارچة رومبلي
ابتدا  بايد  مبل  روي  پارچه  به كشيدن  شروع  از  قبل 
پارچه را انتخاب كرد و اين كار نياز به شناخت انواع 
پارچه دارد. پارچه هاي مورد استفاده براي رويه كوبي 
بايد داراي بافتي با تراكم مناسب، زيبا و بادوام و طرح 
و رنگ متنوع باشند )شكل 8 ـ4(. نوع جنس پارچه و 
مواد تشكيل دهندة آن در درجة اول و طرح و نقش 

شكل8ـ4ـ پارچه هاي رومبلي در رنگ بندی های مختلفآن در اولويت بعدي قرار دارد.

پارچه های مختلفي براي رويه كوبي مبلمان وجود دارد كه هريك نقاط قوت و ضعف خاصی دارند. انتخاب 
پارچه های رو مبلي بستگی به شرايط مختلفی دارد، از قبيل نوع استفاده و محل مبلمان، مقدار بودجه، شرايط 
فضای استفاده و مدت زمان مصرف آن. پارچه ها از الياف ساخته شده اند. برخی از محبوب ترين پارچه های 
رومبلي از اليافي شامل پنبه، كتان، كنف، پشم، چرم، نايلون، پلی استر، اُلفين، وينيل، اكريليك، ابريشم و 

ميكرو فيبر به دست مي آيند.
الیاف: ليف، رشتة نازك و بلندي شبيه مو مي باشد كه از استحكام و انعطاف پذيري كافي براي تهية نخ و 

پارچه برخوردار است. پارچه، از نخ كه خود از الياف)جمع ليف( تهيه مي شود به دست مي آيد.
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طبقه بندي الیاف بر حسب جنس: الياف پارچه را ممكن است به چند روش طبقه بندي كرد يكي از انواع 
طبقه بندي در نمودار 2ـ4 نمايش داده شده است.

در ادامه به معرفي تعدادي از اين الياف پرداخته مي شود.
پنبه: پنبه اليافي طبيعی است و ساليان زيادي است كه برای تهية پارچه از آن استفاده می شود. اين پارچه، 
نرم و بادوام بوده و نگه داری آن آسان است. انواع مختلف پارچه مانند چيت، متقال، جين، مخمل كبريتي 
نخي )پنبه اي( و برزنت از پنبه تهيه مي شود كه در رنگ ها و طرح های مختلف موجود است. برخی از اشكاالت 

پنبه عبارت اند از: مقاومت كم، چروك شدن سريع و قابليت اشتعال.
كتان: از ساقة گياهي به نام فالكس استخراج مي شود. از ويژگي هاي الياف كتان، وجود گره هاي كوچكي است 
كه در طول ليف ديده مي شود. زبري، درخشندگي طبيعي، جذب رطوبت زياد، استحكام زياد )2 تا 3 برابر 
پنبه( و… از خصوصيات الياف كتان است. از نقاط ضعف كتان مي توان به كشساني كم و مقاومت سايشي 

متوسط نام برد.
كنف: الياف كنف از ساقة گياه شاهدانه استخراج مي شود. قسمت مركزي ساقة گياه، چوبي است و الياف كنف 

نمودار2ـ4ـ نمونه ای ازطبقه بندي الیاف بر اساس جنس

الیاف گیاهی

پنبه

كتان

كنف

پشم

ابريشم

مو
موهر

كشمیر
آزبست

ويسكوز و ريون

استات

نايلون

پلی استر

اكريلیك

الیاف حیوانی

الیاف معدنی

 الیاف سلولزی بازيافته

الیاف مصنوعی

طبقه بندی الیاف براساس جنس

الیاف طبیعی

 الیاف ساخت بشر
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روي اين قسمت چوبي و در زير پوستة خارجي ساقه قرار دارد. از خصوصيات كنف مي توان به استحكام زياد، 
جذب رطوبت متوسط )كمتر از كتان(، مقاومت در برابر اشعة ماوراي بنفش )نسبت به پنبه(، مقاومت در برابر 

رشد كپك )نسبت به پنبه( اشاره كرد.
پشم: از پشم گوسفند تهيه شده و يكی ديگر از الياف طبيعی است كه در پارچه های رومبلي استفاده می شود. 
در هوای سرد، احساس گرم و نرمي به مصرف كننده مي دهد. با اين حال، پارچه هاي رومبلي پشمي به راحتي 
تميز نمي شوند و همچنين اگر به صورت دائمی در معرض نور خورشيد قرار گيرند، آسيب مي بينند. حشراتي 

را به خود جذب مي كنند كه می توانند به پارچه آسيب برسانند.
ابريشم: پارچه های تزيينی ابريشمي داراي ظاهري شكيل اند كه اغلب برای كاربردهاي رسمی مناسب هستند. 
ابريشم نياز زيادی به مراقبت و حفاظت در برابر لكه ها و يا ريختن مايعات دارد. نگه داري مناسب می تواند 

طول عمر ابريشم را حفظ كند.
چرم: چرم طبيعي، از پوست خام حيوانات توليد می شود، محبوب ترين مادة رويه كوبي پس از پارچة رومبلي 
مي باشد؛ زيرا با دوام و زيباست. هرچه بيشتراستفاده گردد، كيفيت آن افزايش مي يابد. از نقاط ضعف چرم، 

گراني و هزينة تعمير باالي آن است.
داده  ترجيح  الياف ديگر  از  برخي  به  آن  به دليل دوام و جذابيت  اليافي مصنوعی است كه  نايلون،  نايلون: 
با  می شود. پارچه های رومبلي نايلوني مقاومت زيادی به لكه ها دارند و می توان به راحتی آنها را تميز كرد. 

آفتاب آسيب مي ببيند. قرار گرفتن در معرض  با  اين حال، 
پلی استر: ليف پلي استر از تركيب مواد شيميايي و در طی يك سري عمليات شيميايي توليد مي شود. از 
نظر ظاهر و خصوصيات، شباهت زيادي به ليف نايلون دارد. بسيار بادوام و مقاوم در برابر خراش، حشرات و 
لكه هاست. تميز كردن و نگه  داری آن آسان است. پلی استر يكي از پرمصرف ترين الياف مصنوعي در صنايع 
نساجي و پوشاك است و به تنهايي يا به صورت مخلوط با الياف پنبه، ويسكوز و پشم در بافت پارچه هاي 
رومبلي به كار مي رود. پارچة پلي استر با نام هاي تجاري مختلف در بازار جهاني)در فرانسه با نام تِِرگال، در 

آلمان با نام تِرويرا و در ژاپن با نام تِترون( عرضه مي شود.
اكريلیك: اكريليك يكي ديگر از الياف مصنوعي است كه به تنهايي يا به صورت مخلوط با الياف ديگر مانند 
پشم، ويسكوز و پلي استر مورد استفاده قرار مي گيرد. مادة اولية تشكيل دهندة اكريليك، ماده اي شيميايي 
است كه از تركيبات نفتي به دست مي آيد. نرمي، گرمي و سبكي، مقاومت در برابر چروك و پفكي و حجيم 

بودن از ويژگي هاي الياف اكريليك است. از معايب آن ايجاد پُرزدانه و الكتريسيته ساكن است.
پارچه هاي رومبلي در بازار ايران: در بازار ايران انواع پارچه هاي رومبلي عرضه مي شود كه از پارچه هاي 
وارداتي مي توان ابريشمی، سكه ای، ساتن، مخمل و ... را نام برد. از معروف ترين پارچه هاي توليد داخل نيز 

مي توان به تركمنی، يزد، كاشان و… اشاره نمود.
پارچه هايي نيز هستند كه ديرتر كثيف مي شوند زيرا در توليد آنها از تكنولوژي نانو بهره گرفته شده است مانند 

مخمل نانو. از گليم و جاجيم نيز براي پوشش مبلمان استفاده مي شود كه زيبايی خاصی دارد.
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1 نقشة طرح: در شكل 9ـ4 تصوير مجسم و نقشة انفجاری كالف يك نيمكت مشاهده می شود و سه 
تصوير آن نيز در شكل 10ـ4 نمايش داده شده است.

پروژه شماره 1: ساخت نيمكت تمام پارچهفعالیت  كارگاهی

شكل9ـ4ـ تصوير مجسم  و نقشة انفجاري نیمكت

شكل 10ـ4ـ سه نماي نیمكت

اندازه ها به میلی متر است.
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فهرست مواد اولیه

تصويرمشخصاتنوع مادهرديف

440 ×  740 ميلی متر  2 عددتخته چنداليه 20 ميل1

مخصوص چوب، به طول 50 ميلی مترپيچ2

نمرة)درجه زبری(120 و 180ورق سنباده3

رومبلیپارچه4

15 كيلويی به ضخامت 2 و 5 سانتی متر اسفنج5

پلی استر به عرض 10 سانتی مترنوار6

ارتفاع 8 ميلی مترسوزن منگنه7

سفيد درودگری، پلی وينيل استات)PVA(چسب چوب8

بلندسوزن ته گرد9
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

500 وات 4 دوراره عمودبر1

500 وات قطر سه نظام 10دريل دستی برقی2

14 ولت با دو باتریدريل شارژی3

نيوماتيك)بادی( يا دستیمنگنه زن4

50 ليتريكمپرسور هوا5

خزينه دارسر مته 6

بازوبلند چوبی يا فلزیپرگار7

تجهیزات
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

90 درجه به طول 300 ميلی مترگونيا8

نيمگردچوب سای9

نيمگردسوهان10

3 متریمتر نواری فلزی11

چوب پنبه ای يا الستيكیتخته)بلوك( سنباده12

براي برش پارچهقيچي13

براي برش فومكاتر14

برای ساخت اين نيمكت از تخته چنداليه به ضخامت 20 ميلی متر استفاده می شود. همان طور كه در نقشه 
به هم متصل  از چند قيد عرضی  استفاده  با  و  به صورت قوس دار ساخته می شود  پايه  مشاهده می شود 2 
می شوند. برای تهية پايه ها هم می توان شابلون ساخت و اندازة شابلون را روی تخته منتقل كرد و هم می توان 

خط كشی را مستقيم بر روی تخته انجام داد كه در اينجا از روش مستقيم )روش دوم( استفاده می شود.
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برای اينكه همة هنرجويان خط كشی را انجام دهند بهتر است از روش مستقيم استفاده شود. در طراحی 
و نقشه كشی بايد به مقدار دورريز توجه داشت. پروژه ای كه در آن به دورريز توجه نشده باشد، نتيجه اش 
افزايش قيمت تمام شدة محصول است. در اين پروژه نيز همان طور كه خواهيد ديد اين موضوع درنظر 
گرفته شده است. به نظر شما افزايش دورريز چوب، غير از افزايش قيمت محصول، چه زيان هاي ديگري 

مي تواند داشته باشد؟

نكته

اجراي نقشه روي قطعات چوبي
قطعات تخته چنداليه را كه ابعادی برابر با440 ×740 ميلی متر )شكل 11ـ4( دارند، در دسترس قرار دهيد. 
برای خط كشی پايه ها ابتدا از دو طرف تخته، 100 ميلی متر جدا كرده و 2 خط موازی ترسيم كنيد. از طرف 
باال نيز 100 ميلی متر پايين تر خطی موازی خط باال رسم كنيد )شكل12ـ4(. برای ترسيم قوس گوشه ها از 
پرگار استفاده می شود. برای اين كار بايد مركز قوس ها تعيين شود. از هرطرف گوشه های باال و چپ و راست به 
اندازة 150 ميلی متر كه برابر شعاع قوس است به طرف داخل تخته عالمت بزنيد تا مركز قوس پيدا  شود. برای 
ترسيم قوس داخلی از هر طرف 250 ميلی متر بايد جدا شود )شكل 13ـ4(. با استفاده از پرگار در دو طرف 
چپ و راست، قوس داخلی و خارجی زده می شود )شكل 14ـ4(. خط كشی بايد روی هر دو تخته انجام شود.

شكل11ـ4ـ شكل تختة كامل

شكل13ـ4ـ تعیین مراكز قوس گوشه ها

شكل 12ـ4ـ خط كشی پايه ها

شكل 14ـ4ـ خط كشی قوس های گوشه
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خارج  قطعات  اين  خود  داخل  از  نيمكت  اين  عرضی  قيدهای  شد،  گفته  صرفه جويی  دربارة  كه  همان طور 
می شوند. به اين صورت كه طول قيدها باهم برابر ولی عرض آنها 70، 80 و 100 ميلي متر است كه به ترتيب 

2، 1 و 4 عدد و در مجموع 7 عدد قيد از داخل پايه ها به دست می آيد )شكل های 15ـ4 و 16ـ4(. 

شكل16ـ4ـ تهیة سه قید پهن از داخل پايهشكل 15ـ4ـ تهیة چهار قید از داخل

برش كاری
پس از اينكه خط كشی تخته ها به پايان رسيد، نوبت برش كاری آنهاست. در سال گذشته برش كاری با ماشين 
از اين دستگاه استفاده  اينجا نيز  با آن كار كرديد. در  ارة عمودبر را آموختيد و ضمن رعايت نكات ايمنی، 

می شود.

 حتماً لباس كار مناسب بپوشيد و از لوازم ايمني فردي به ويژه عينك ايمني استفاده كنيد. نكات ايمنی
 به هشدارهای ايمنی هنرآموز و نيز پوسترهای ايمنی كارگاه توجه كامل داشته  باشيد.

 شوخي كردن در محيط كارگاه و هنگام كار ممنوع است. بنابراين به خاطر حفظ حرمت و ايمني 
خود و ديگران در هنگام كار حتماً از شوخي كردن پرهيز نماييد. 

 هميشه از تيغة مناسب براي ارة عمودبر استفاده كرده و برای تعويض آن، حتماً دوشاخه دستگاه را 
از پريز خارج كنيد.

 قبل از برش، اتصال خروجي گرد و غبار دستگاه به سيستم مكنده را بررسي كنيد.
 قبل از شروع به كار بايد از محكم بودن تيغه، اطمينان حاصل كنيد. قطعه كار نيز بايد بر روي ميز 

كار ثابت شده باشد. 
 دستگاه ارة عمودبر را طوري در دست بگيريد كه بر عملكرد آن كنترل داشته باشيد. قبل از روشن 

كردن آن، مراقب باشيد تا تيغة اره با قطعه كار تماس نداشته باشد.
 هنگام كار با ماشين ارة عمودبر، دست آزاد خود را با فاصلة ايمن به دور از قطعات متحرك دستگاه 

نگه داريد.
 قطعه كار را بررسي كنيد تا از نبودن ميخ در آن مطمئن شويد، زيرا بريدن ميخ خطرناك است و 

موجب شكستن تيغه مي شود.  
 پس از پايان برش كاری، منتظر بمانيد تا تيغه از حركت بايستد. هيچ گاه دستگاه را با تيغة در حال 

حركت، از شكاف برش خارج نكنيد.
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برای اين كار ابتدا قطعه كار را با گيرة دستی)پيچ دستي( روی ميز ثابت كنيد و برش را از كنار پايه شروع 
كنيد و توجه داشته باشيد كه برش كنار خط انجام شود و خط از بين نرود يعنی شكاف برش، خارج از خط 
قرار گيرد)شكل 17ـ4(. پس از اين كه پايه ها را برش زديد قيدهای عرضی را نيز ببريد تا تمام قطعات آماده 

شوند)شكل 18ـ4(.

بزنيد.  پرداخت كرده و سپس سنباده  از سوهان و چوبسای  استفاده  با  را  لبه های قطعات  برش،  از  پس 
يادتان باشد كه با استفاده از سنباده، تيزی لبة قطعات را از بين ببريد تا هنگام كار به دستتان آسيبی 

نرسد) شكل هاي 19ـ4 و 20ـ4(.

شكل18ـ4ـ قطعات برش خورده و آماده شدهشكل 17ـ4ـ برش قطعات

پس از برش با ارة عمودبر، محل برش خورده پرداخت مي شود؛ بنابراين، عمل برش بايد طوری باشد  
كه اثر خط باقی بماند تا بتوان آن را با چوب سای و سوهان پرداخت كرد تا آثار باقيمانده از تيغه كه به 

آن اصطالحاً »داغ اره« گفته می شود از بين برود و سطح تميز و صافی برجای بماند.

نكته

مونتاژ مبلمان                    
در اين مرحله بايد دو پاية ساخته شده را با قيدهای افقی به يكديگر متصل كرد. برای اين اتصال از پيچ 
استفاده می شود. البته چسب هم می توان به آن اضافه نمود و يا اينكه از چسب و ميخ استفاده كرد. مي توانيد 
از پيچ گوشتی ساده، اتوماتيك يا پيچ گوشتی شارژی استفاده كنيد. برای هر قيد از هر طرف، 2 پيچ به كار 

)شكل21ـ4(.  ببريد 

شكل 20ـ4ـ پرداخت با سنبادهشكل 19ـ4ـ پرداخت با چوبساي و سوهان 
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طبق نقشه، دو قيد پهن ) به عرض100 ميلی متر( در قسمت كف و مماس با خط زمين نصب شوند و دو 
قيد ديگر به همين عرض به ارتفاع 190 ميلی متر از زمين قرار مي گيرند. يك قيد به عرض 80 ميلی متر در 
قسمت باال و مماس با زير قسمت افقی پايه و 2 قيد باقيمانده به فاصلة 300 ميلی متر از يكديگر و مماس با 

باالی قسمت افقی پايه نصب می شوند.
رويه كوبی 

پس از مونتاژ، مرحلة رويه كوبی آغاز می شود. برای اين كار ابتدا بايد سطح نشيمن پر شود. يكی از راه های 
پوشش دادن سطح نشيمن در مبل ها استفاده از نوار )تسمه( است كه به اين عمل، نواركشی مي گويند. اين 
كار با منگنه انجام می شود. پهناي نوارها 80 تا 100 ميلي متر است و با استفاده از منگنه و به صورت يكی در 

ميان )مشابه حصيربافی( نصب مي شوند ) شكل 22ـ4(.

پس از نوار كشی، تمام سطح با گونی پوشانده می شود. برای كوبيدن نوار از منگنه زن استفاده می شود و لبة 
گونی هنگام منگنه زنی بايد تا شده و به طرف داخل برگردد؛ يعنی گونی در لبه به صورت دو اليه كوبيده 
می شود )شكل 23ـ4(. سپس از اسفنج استفاده كرده تمام سطح را با آن پوشش می دهيم يعنی عالوه بر 
قسمت هايی كه گونی كشيده شده بود، لبه ها را نيز با ابر می پوشانيم )شكل 24ـ4(. در پايان با استفاده از 

قيچی يا كاتر اضافه هاي اسفنج را برش می دهيم )شكل 25ـ4(.

شكل 22ـ4ـ نواركشی قسمت نشیمن نیمكتشكل 21ـ4ـ پیچ كردن قیدها به پايه

شكل 25ـ4ـ برش اضافه های اسفنجشكل 23ـ4ـ نصب اسفنجشكل 23ـ4ـ گونی كوبی
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در اين مرحله، پارچة رومبلی را آماده كرده و قسمت های صاف را مانند شكل 26ـ4 با يك منگنه ثابت كنيد. 
پس از تنظيم قسمت های قوس دار )شكل 27ـ4(، منگنه زنی لبه ها را كامل كنيد. سپس با استفاده از گونی، 
قسمت زير نيمكت را نيز به طور كامل پوشش دهيد)شكل 28ـ4( اين كار، كيفيت سطحی را كه قرار است 
پارچه كشيده شود، افزايش می دهد. پس از آن پارچه را به طوری كه لبه های آن تا شده، به زير نيمكت با 
استفاده از سوزن به صورت موقت نصب كنيد و با استفاده از نخ و سوزن آن را دور تا دور دوخته و در نهايت 

سوزن ها را بكشيد )شكل 29ـ4(. در شكل 30ـ4 نيمكت آماده شده قابل مشاهده است.

شكل 26ـ4ـ نصب قسمت های صاف

شكل 28ـ4ـ نصب گونی در زير نیمكت

شكل 27ـ4ـ تنظیم قسمت های منحنی

شكل 29ـ4ـ دوختن پارچه و كشیدن سوزن
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پروژة شمارة 2ـ صندوقچة دوكاره
اين صندوقچه همان طور كه از نامش پيداست كاربرد دومنظوره دارد. هم نقش صندوقچه را دارد و هم به دليل 
از تخته چنداليه و ساير  اين پروژه  پارچه و اسفنج پوشش داده مي شود، كاربرد نشيمن دارد. در  با  اينكه 
صفحات كامپوزيت مي توان استفاده كرد؛ اما به دليل سبك تر شدن صندوقچه، به كارگيري تخته چنداليه در 

اولويت قرار دارد.
 نقشة طرح: در شكل 31ـ4 تصوير مجسم و نقشة انفجاری كالف يك نيمكت مشاهده می شود و سه تصوير 

آن نيز در شكل 32ـ4 نمايش داده شده است.

شكل 30ـ4ـ نیمكت آماده

شكل31ـ4ـ تصوير مجسم  و نقشة انفجاري نیمكت
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فهرست مواد اولیه

تصويرمشخصاتنوع مادهرديف

440 ×  740 ميلی متر  2 عددتخته چندالية 18 ميل1

مخصوص چوب، به طول 50 ميلی مترپيچ2

نمرة)درجة زبری(120 و 180ورق سنباده3

شكل 32ـ4ـ سه نماي صندوقچه
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تصويرمشخصاتنوع مادهرديف

رومبلیپارچه4

15 كيلويی به ضخامت 2 و 5 سانتی متر اسفنج5

متقالپارچه 6

ارتفاع 8 ميلی مترسوزن منگنه7

سفيد درودگری، پلی وينيل استات)PVA(چسب چوب8

پالستيكیپايه9
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

500 وات 4 دورارة عمودبر1

500 وات قطر سه نظام 10دريل دستی برقی2

14 ولت با دو باتریدريل شارژی3

نيوماتيك)بادی( يا دستیمنگنه زن4

50 ليتريكمپرسور هوا5

تجهیزات
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

خزينه دارسر مته 6

90 درجه به طول 300 ميلی مترگونيا7

نيمگردچوب سای8

نيمگردسوهان9

3 متریمتر نواری فلزی10

چوب پنبه ای يا الستيكیتخته)بلوك( سنباده11
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

براي برش پارچهقيچي12

براي برش فومكاتر13

اين صندوقچه را به دو روش مي توان ساخت:
1 ساخت جعبه به صورت يك تكه و برش آن به صورتي كه دِر صندوقچه از محفظة آن جدا شود؛

2 ساخت در و محفظه به طور جداگانه.
براي ساخت صندوقچه )به شكل مكعب( نياز به 6 قطعه تخته چنداليه براي 6 بعد آن است. ابتدا اندازة قطعات 
را بررسي كنيد تا مطابق با نقشه باشند. اتصال قطعات مكعب با  2 نوع اتصال ميخ و پيچ قابل انجام است. با 

به نظر شما كدام روش آسان تر است؟ با كدام روش نتيجة دقيق تري به دست مي آيد؟فكر كنید

به نظر شما چرا براي كوبيدن ميخ يا بستن پيچ در ضخامت تخته، بايد 4 تا 5 سانتي متر از لبه به طرف پرسش گروهی
داخل فاصله بدهيم؟

استفاده از تفنگ ميخ كوب به همراه چسب چوب، قطعات را به هم متصل كنيد. البته در اينجا اين كار با پيچ 
انجام مي شود كه مي توان به آن چسب نيز افزود. 

خط كشي محل پیچ: با توجه به نقشه، 2 قطعة طولي)بزرگ تر( بدنه ها داخل قرار مي گيرند و 2 قطعة عرضي 
بدنه ها بيرون قرار گرفته و سوراخ كاري بايد روي آنها انجام شود )شكل33ـ4(. روي 2 قطعة كوچك تر بدنه 
بايد محل سوراخ كاري خط كشي شود. ابتدا به اندازة نيمي از ضخامت تخته كه برابر 10 ميلي متر است، از دو 
سر تخته ها جدا كرده و خطي به موازات لبة تخته بكشيد. اين كار 4 مرتبه انجام مي شود؛ يعني 2 خط روي 
هر تخته و با اين كار فاصلة بستن پيچ يا كوبيدن ميخ از لبة تخته مشخص مي گردد. براي يافتن مركز پيچ 
بايد تعداد پيچ و فاصلة آنها از يكديگر نيز مشخص شود. فاصلة بين 2 پيچ نبايد كمتر از 10 سانتي متر باشد. 

همچنين هر پيچ از لبة تخته بايد 4 تا 5 سانتي متر فاصله داشته باشد.
از آنجا كه در ساخت جعبه به صورت يك تكه، درپوش آن از قسمت بدنه با اره جدا مي شود، بايد مواظب بود 
كه ميخ يا پيچ طوري استفاده شود كه در هنگام برش، تيغة اره به آنها برخورد نكند؛ زيرا موجب شكستن 
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تيغه مي شود و خطراتي را نيز درپي دارد. براي اين كار از باالي قطعات 10 سانتي متر فاصله داده و خط كشي 
مي كنيم تا محل برش مشخص شود و اين مشكل پيش نيايد )شكل34ـ4(.

تا بدنة  با پيچ گوشتي ببنديد  با دريل سوراخ كنيد و پيچ ها را  از تعيين مركز سوراخ هاي پيچ، آنها را  پس 
شود. آماده  صندوقچه 

پس از مونتاز بدنه، سقف و كف آن بايد نصب شوند. دقت كنيد كه اندازة كف و سقف اندكي با هم متفاوت اند؛ 
چون كف در داخل بدنه  قرار مي گيرد كوچك تر، و سقف روي بدنه  نصب مي شود، بزرگ تر است. ابتدا كف را 
در داخل جعبه قرار داده و دورتا دور آن را پيچ كنيد. سپس سقف يا نشيمن صندوقچه را از باال روي بدنه ها 
پيچ كنيد. درحال حاضر مكعبي در دست داريم كه تمام وجوه آن بسته است. حاال با استفاده از ارة عمودبر از 
روي خطي كه براي دِر صندوقچه كشيده بوديد، برش زده و قسمت درپوش را از بدنه جدا كنيد. روش ساخت 
يك تكه اين ويژگي را دارد كه دِر صندوقچه با بدنة آن كاماًل هماهنگ مي شود. در اين مرحله لبة برش خورده 

را با استفاده از سوهان و سنباده پرداخت كنيد.
رويه كوبي 

از اسفنج به ضخامت 2 سانتي متر استفاده كرده و آن را بر روي درپوش با استفاده از منگنه مانند شكل طوري 
بكوبيد كه تا لبة داخل جعبه نيز ادامه پيدا كند و اضافي آن را با قيچي برش دهيد )شكل35ـ4(؛ سپس پارچه 

را در داخل دِر صندوقچه منگنه كنيد )شكل 36ـ4(. 
پارچة گوشه هاي درپوش صندوقچه از طرف بيرون بايد تنظيم شده و مرتب شود. براي اين كار بايد لبة پارچه 

شكل 34ـ4ـ محل برش دِر جعبه با خط چین مشخص شده است.شكل33ـ4ـ قطعات صندوقچه

شكل36ـ4ـ كوبیدن پارچه داخل دِر صندوقچهشكل35ـ4ـ برش اضافي اسفنج
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را به اصطالح تو داده و منگنه زد )شكل 37ـ4(. براي اينكه منگنه ديده نشود مي توان آن را از داخل منگنه 
زد و گوشة پارچه را با دست دوخت. 

به طور معمول قسمت هايي كه در معرض ديد نيستند با پارچه پوشش داده نمي شوند، اما براي زيبايي بيشتر 
قسمت داخلي دِر صندوقچه را نيز مي توان پوشش داد. چون كوبيدن يا چسباندن مستقيم پارچه روي تخته 
نتيجة خوبي ندارد، بنابراين ابتدا پارچه را روي تخته چندالية نازك بچسبانيد و آن را به زيِر در، از طرف 

داخل نصب كنيد)شكل 38ـ4(.

بدنه هاي صندوقچه را نيز با اسفنج پوشانده و دور تا دور منگنه بزنيد تا درجاي خود ثابت شود)شكل39ـ4(. 
سپس پارچه را دور تا دور كشيده و مانند دِر صندوق گوشه ها را تنظيم كنيد و در مرحلة بعد پارچه را به زير 
صندوقچه مانند شكل40ـ4 منگنه كنيد. دقت داشته باشيد كه منگنه ها به طور يكنواخت و در يك رديف زده 

شوند تا كشش پارچه نيز يكنواخت انجام شود.

شكل37ـ4ـ تنظیم پارچة گوشه ها

شكل39ـ4ـ نصب اسفنج به بدنة صندوقچه

شكل 38ـ4ـ پوشش دِر صندوقچه از طرف داخل

شكل 40ـ4ـ نصب پارچه در زير صندوقچه 

شود  ثابت  تا  بزنيد  منگنه  آن  بدنة  پايين  قسمت  يا  صندوق  كف  در  كشيده  نيز  را  جعبه  داخل  پارچة 
)شكل41ـ4(. اين كار را در هر چهارگوشة داخلي انجام دهيد. پس از ثابت شدن پارچه، درز را با سوزن و نخ 
بدوزيد )شكل42ـ4( تا گوشه ها نيز كامل و تميز شوند. كف صندوقچه را مانند قسمت داخلي دِر آن مي توانيد 

با پارچه بپوشانيد تا ديگر در هيچ قسمت داخلي، ظاهر تخته ديده نشود. 
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براي اينكه زير صندوقچه ديده نشود مي توان از پارچة تنظيف استفاده نمود و آن را در زير كف نصب كرد. 
همچنين مي توان پارچة تنظيف را در زير كف پايه نيز نصب نمود؛ زيرا اين كار به ايستايي بهتر نيمكت كمك 
مي كند )شكل43ـ4(. در شكل 44ـ4 صندوقچة رويه كوبي شده و آماده را در محل كاربرد مي توان مشاهده كرد.

درِ صندوقچه بايد به بدنه لوال شود براي اين كار از لوالهاي تخت يا تزييني، استفاده مي گردد.

شكل41ـ4ـ تنظیم پارچه و ثابت كردن آن در داخل صندوقچه

شكل 43 ـ4ـ كوبیدن پاية زير كف

شكل42ـ4ـ دوختن درز گوشه با سوزن و نخ

شكل 44ـ4ـ صندوقچة كامل شده

پروژة شمارة 3ـ پوف لمسه كاري شده
در اين پروژه، با روش ساخت يك نوع صندلي تمام پارچه كه به آن پوف گفته مي شود و كاربرد آن بيشتر 
به عنوان صندلي كنار ميز دراور است، آشنا مي شويم. نوع كوتاه آن مي تواند به عنوان زيرپايي به كار رود و 

درصورتي كه روي آن شيشه قرار گيرد، نقش ميز را نيز مي تواند داشته باشد.
براي ساخت پوف، مانند تمام مبل هاي پارچه اي ابتدا كالف آن ساخته شده و آنگاه روي آن پارچه كشيده 
مي شود. كف نشيمن آن لمسه كوبي مي شود كه روش اجراي آن در پودمان هاي گذشته توضيح داده شده 

است. 
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 نقشة طرح: در شكل 45ـ4 تصوير مجسم و نقشة انفجاری كالف يك پوف با نشيمن دايره شكل 
مشاهده می شود و سه نمای آن نيز در شكل46ـ4 نمايش داده شده است.

شكل45ـ4ـ تصوير مجسم  و نقشة انفجاري پوف

شكل 46ـ4ـ سه نماي اسكلت پوف
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تصويرمشخصاتنوع مادهرديف

تخته چندالية به 1
ضخامت 18 ميلی متر

500 × 500 ميلی متر 2 عدد

تخته به ضخامت 25 2
ميلی متر

چوب نراد روسی 80 × 400 ميلی متر 8 
عدد

مخصوص چوب، به طول 50 ميلی مترپيچ3

نمرة)درجة زبری(120 و 180ورق سنباده4

رومبلیپارچه5

15 كيلويی به ضخامت 2 و 5 سانتی متر اسفنج6

متقالپارچه 7

فهرست مواد اولیه
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تصويرمشخصاتنوع مادهرديف

ارتفاع 8 ميلی مترسوزن منگنه8

سفيد درودگری، پلی وينيل استات)PVA(چسب چوب9

پالستيكی گرد يا مربع شكل پايه10

تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

500 وات 4 دورارة عمودبر1

500 وات قطر سه نظام 10دريل دستی برقی2

دريل پيچ گوشتی 3
شارژی

14 ولت با دو باتری

تجهیزات
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

نيوماتيك)بادی( يا دستیمنگنه زن4

50 ليتريكمپرسور هوا5

خزينه دارسر مته 6

بازو بلندپرگار7

90 درجه به طول 300 ميلی مترگونيا8

نيمگردچوب سای9

نيمگردسوهان10

3 متریمتر نواری فلزی11
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

چوب پنبه ای يا الستيكیتخته)بلوك( سنباده12

براي برش پارچهقيچي13

براي برش فومكاتر14

نمره 20مته برگی15

خط كشي
ابتدا دو تختة 600 × 600 ميلي متر را روي ميزكار قرار داده و قطرهاي آنها را ترسيم كنيد )شكل47ـ4(. 
آنگاه وسط ضلع هاي مربع را به دست آورده و دوخط عمود برهم ترسيم كنيد )شكل 48ـ4(. مركز به دست 
آمده همان مركز دايره است. دهانة پرگار را به اندازة 200 ميلي متر باز كرده و دايره اي به قطر 400 ميلي متر 
رسم كنيد )شكل 49ـ4(. سپس به همان مركز، دايره اي به قطر 600 ميلي متر رسم كنيد )شكل 50 ـ4(. اين 

كار را بر روي هر دوقطعه انجام دهيد.

تقسیم شكل47ـ4ـ تصوير رسم قطرهای تخته برای  مربع  شكل 48ـ4ـ ترسیم خطوط وسط اضالع 
تخته به چهار ناحیه
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برش كاري 
برای برش كاری ابتدا بايد تخته را با كمك پيچ دستی به ميزكار ثابت كرد. با ارة عمودبر دايرة خارجی را با رعايت 
نكات ايمنی برش دهيد )شكل51 ـ4(. برای برش دايرة داخلی كافی است يك سوراخ در كنار خط ايجاد كنيد تا 
تيغة ارة عمودبر در آن جای گيرد. سپس دايرة داخلی را نيز برش دهيد )شكل52 ـ4(. بايد بدانيد كه فقط دايرة 

داخلی قطعة كف برش می خورد و دايرة ميانی تنها برای تنظيم پايه های عمودی ترسيم می شود.

شكل 50ـ4ـ ترسیم دايره به قطر 600شكل49ـ4ـ ترسیم دايره ای به قطر 400 

برای برش دايرة خارجی، خط برش اره بايد به طرف خارج تخته بيفتد و هنگام برش دايرة داخلی خط 
برش به طرف داخل تخته قرار گيرد تا از عرض قطعه كار كم نشود. به نظر شما اين كار به چه دليلي 

انجام مي شود؟  

نكته

پس از برش بايد لبة قطعات را با استفاده از چوب سای و سپس با سنباده به خوبي پرداخت كنيد و همچنين 
تيزی لبه ها را بگيريد تا هنگام كار دستتان آسيب نبيند. 

مونتاژ 
كالِف پوف از هشت عدد پايه با دو قطعة دايره اي شكل تشكيل می شود )شكل53 ـ4(. خطوطی كه در مرحلة 
خط كشی ترسيم شدند، سطح دايره را به 8 قسمت تبديل كردند و قيدهای پايه نيز بايد به صورت شعاعی روی 
اين 8 خط پيچ  شوند. برای پيچ كردن قطعات ابتدا بايد سوراخ های موردنياز را با مته ايجاد كرد. براي اين كار 
بهتر است از مته های خزينه دار )شكل 54 ـ4( استفاده شود تا پيچ پس از بسته شدن، با تخته همسطح شده 

و بيرون نزند. در شكل 55 ـ4 كالف مونتاژ شده، قابل مشاهده است.

شكل 52ـ4ـ برش دايرة داخلیشكل51ـ4ـ برش دايرة خارجی
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شكل 54ـ4ـ سوراخكاري با مته خزينه دارشكل 53ـ4ـ قطعات كالف پوف

لمسه كاري 
برای لمسه كاری، سطح نشيمن پوف بايد قباًل خط كشی شود تا مركز سوراخ هايی كه برای لمسه كاری الزم 

است، مشخص گردد )شكل56 ـ4(. 

شكل56ـ4ـ خط كشی برای لمسه كاریشكل 55ـ4ـ كالف مونتاژ شده

با استفاده از دريل و متة برگی نمرة 20 مراكز تعيين شده را سوراخ كنيد )شكل57 ـ4(. دقت داشته باشيد 
تا هنگام سوراخ كاری، مته كاماًل عمودی قرار بگيرد. پس از نصب اسفنج بايد پارچه را از سوراخ های تخته 
عبور داد؛ بنابراين، همان طور كه در پودمان های گذشته توضيح داده شد اسفنج نيز بايد سوراخ شود. در شكل 

58 ـ4 نحوة رد كردن پارچه از سوراخ های اسفنج و تخته ديده می شود.

شكل58ـ4ـ قرار دادن پارچه داخل سوراخ های لمسهشكل57ـ4ـ سوراخ كاری محل لمسه
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شكل60ـ4ـ  ثابت كردن نخ لمسه از پشت تختهشكل59ـ4ـ دوختن لمسه

ـ فروبردن پارچه در رديف كناري شكل61ـ4ـ ردكردن پارچة رديف وسط شكل63ـ4ـ تنظیم لمسه با انتهاي سوزنشكل62ـ4

پس از رد كردن پارچه از سوراخ ها، محل لمسه ها بايد دوخته و ثابت شوند )شكل59 ـ4(. 
برای محكم كردن و ثابت كردن لمسه، انتهای نخی كه برای دوختن لمسه استفاده می شود، بايد با استفاده 

از منگنه در زير تخته ثابت  شود )شكل 60 ـ4(.

اين كار برای تمام قسمت ها انجام می شود و ضروري است كه از وسط تخته شروع شود. پس ابتدا در رديف 
وسط، پارچه  را از سوراخ ها عبور دهيد )شكل61 ـ4( و سپس پارچه هاي رديف هاي كناري )چپ و راست رديف 
وسط( را با تنظيم و كشش مناسب، از سوراخ هاي پارچه رد كنيد )شكل62 ـ4(. نخ و سوزن را به زير برده و 
نخ را گره بزنيد و ادامة نخ را ثابت كنيد. در ادامه با انتهاي سوزن لمسه، قسمت هايي از پارچه را كه روي هم 

مي افتد، تنظيم كنيد تا يكنواخت و مرتب شود )شكل 63 ـ4(.



201

پودمان چهارم :اجرای مبلمان پارچه ای

زماني كه لمسه كاري كامل شد، لبه هاي اضافي پارچه را كشيده و با منگنه ثابت و محكم كنيد. سعي كنيد 
منگنه ها به طور مرتب در يك خط و در كنار هم بخورد تا مقدار كشش دور تا دور پوف يكسان انجام شود و 
همچنين روي هم افتادگي پارچه نيز به درستي تنظيم شود. )شكل64 ـ4(. با قيچي اضافه هاي پارچه را ببريد 

به گونه اي كه به طور مساوي فاصلة كمي با منگنه ها داشته باشد )شكل 65 ـ4(.

شكل65ـ4ـ برش پارچة اضافهشكل64ـ4ـ منگنه زدن لبة پايین

در اين قسمت بايد دور تا دور پايه ها با گوني پوشيده شود )شكل66ـ4(. با استفاده از منگنه، گوني را ثابت كرده 
و اسفنج با ضخامت 2 سانتي  متر را روي آن بكشيد و اضافه هاي آن را قيچي كنيد. پارچة بدنه را كشيده و در 
زير محكم كنيد )شكل 67 ـ4( و همين طور برای دور تا دور بدنه اين كار را انجام دهيد تا تمام سطح بدنه، پارچه 
صاف و با كشش يكنواخت قرار بگيرد. در اين زمان می توانيد زير كف را با پارچة متقال پوشش دهيد. اين كار 
برای تميزی بيشتر زير پوف است. اما می توان از اين مرحله چشم پوشي كرد؛ زيرا زير پوف در ديد قرار ندارد 
و همچنين می توان برای استقرار بهتر، از 4 عدد پايه مانند شكل 68 ـ4 استفاده كرد و آن را در زير كف كوبيد.

پارچه شكل66ـ4ـ  كوبیدن اسفنج بدنه كوبیدن  و  كشیدن  شكل67ـ4ـ 
در زير كف

شكل68ـ4ـ  نصب پاية زير كف
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پس از اينكه دور تا دور بدنه با پارچه پوشيده شد، آن را كنترل كنيد تا به خوبی صاف شود. حاال بايد درز 
بين پارچة نشيمن و پارچة بدنه را پوشاند. اين كار با نوارهاي پارچه  ای تزيينی انجام می شود كه به آن ِسرمه 
گفته می شود كه در رنگ ها و طرح های مختلف متناسب با هرگونه پارچه موجود است. ابتدا محيط پوف را 
اندازه بگيريد )شكل 69 ـ4(. اين كار را با همان نوار سرمه نيز می توان انجام داد. سرمه را می توان با منگنه 
نصب كرد )شكل70ـ4(؛ اما برای اينكه سوزن های منگنه ديده نشوند بايد آن را الی درز سرمه زد و يا اينكه 
مي توان آن را بدون منگنه و با چسب ميله ای چسباند كه اگر به خوبی چسبانده شود بسيار مقاوم خواهد بود.

در شكل 71ـ4 يك پوف آماده شده در فضای داخلی ديده می شود.

شكل70ـ4ـ كوبیدن زهوار زير سرمه با منگنهشكل69 ـ4ـ اندازه گیری و نصب سرمه

شكل 71ـ4ـ پوف آمادة استفاده
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ارزشیابی شایستگی اجرای مبلمان پارچه ای

شرح كار: 
بررسی نقشه های اجرايی و جزئيات، تعيين جنس كالف و ساخت سازه مبل، انتخاب نوع پارچه و تعيين الگوی برش 
و دوخت، پركردن سازه مبلمان با مواد پركننده فوم و اسفنج، نواربندی)تسمه كشی( و نحوة استقرار آنها و اتصال آن 

به سازه، رويه كوبی پارچه مبل برروی سازه و مواد پركننده، پرداخت نهايی

استاندارد عملكرد: استاندارد 1121 سازمان ملی استاندارد، نشريات داخلی وزارت كار، نقشه های اجرايی

شاخص ها:
 دروندادی: مديريت صحيح منابع و مصالح، دقت، رعايت ايمنی 

 فرايندی: تمامی مراحل ساخت مبلمان پارچه ای شامل ساخت سازه و كالف آن، پركردن و ايجاد سطوح برروی 
مبل به كمك فوم و اسفنج ونصب آن برروی كالف مبل، انتخاب پارچه مناسب و تهية الگوی معين براساس نقشه 

برای دوخت پارچه، اتصال پارچه برروی بدنه و فوم، پرداخت نهايی
 محصول: ساخت يك عدد مبل پارچه ای يك نفره با ابعاد مشخص در يك روز كاری 8 ساعته

شرايط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
مكان: كارگاه نجاری

زمان: 8 ساعت
ابزار و تجهیزات: ابزار درودگری، اره مخصوص چوب بری، ميخكوب، جعبه ابزار، پمپ باد، ابزار برش و كاتر و قيچی، 

ابزار عالمت گذاری، متر، ابزار دوخت پارچه، چسب، فوم و ابر، كالف چوبی يا فلزی، انواع پارچه، منگنه، پيچ و مهره

معیار شايستگی:

حداقل نمرة قبولی مرحلة كاررديف
نمره هنرجواز 3

2طراحی و ساخت سازه مبلمان پارچه ای1

2طراحی الگوی پارچه مبلمان 2

2برش و دوخت پارچه مبلمان 3

2زيرسازی و پركردن مبلمان4

2اتصال و پرداخت رويه نهايی )رويه كاری(5

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی 
2و نگرش: مديريت مواد و تجهيزات، مديريت كيفيت

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.


