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كلمۀ لباس در فارسی ،واژه های پوشش ،تن پوش و پوشاك را تداعی می كند .لباس برای پوشاندن شكل اصلی
بدن و تغییر شكل آن به نحوی زیبا به كار می رود؛ یعنی لباس برای پوشاندن تن و نمایاندن آن برای هر طبقه ای
قابل فهم است .منشأ اصلی پیدایش لباس ،محفوظ ماندن (از سرما ،گرما ،عوامل طبیعی) ،عفت ،پرهیزكاری ،زیبایی
و وقار است.به عبارت دیگر « لباس هر انسان نشانۀ شخصیت وجودی اوست» .انسان تا زمانی كه به ارزش ها و
بینش ها معتقد و دلبسته باشد ،لباسی متناسب با آنها به تن خواهد كرد .قبل از گسترش فرهنگ غرب ،صرف نظر از
اختالفات ظاهری و لباس های اقوام مختلف بشر ،وجه مشترك همۀ لباس ها خاصیت پوشیدگی آنها بود .در جامعه ای
كه ارزش های واالی معنوی و انســانی ،بی اعتبار باشــد و شخصیت و عالم درون انسان بر پایۀ توجه و اظهارنظر
دیگران شكل بگیرد ،افراد سعی می كنند با هر وسیله ای از جمله لباس برای خود تشخص و تعیّن ایجاد كنند.
هــدف اصلی تألیف این كتاب ،ارائۀ روش صحیح و تطبیق پذیــر برای آموزش پیمانه ای( 1مدوالر) نازك دوزی
لباس زنانه ،و ارتقای ســطح كیفی دانش عالقه مندان و فراگیران رشــتۀ خیاطی است .در تألیف این كتاب سعی بر
آن است كه با اتكا بر تجارب و امكانات آموزشی چندساله ،روش كار بر پایۀ ساده ای قرار گیرد و مطالب با كمك
الگوهای روشن ،گویا و شیوه های عملی و كاربردی برش ارائه شود.
در الگوسازی ،چون سایر فنون و هنرها ،تخصص زمانی حاصل خواهد شد كه شخص خود در پی آموختن باشد،
پدیده های جدید را بیابد و با نكته سنجی و دقت ،تكنیك كار را دریابد.
گفتنی است كه مدل سازی لباس یا ژورنال شناسی معمو ًال از الگوی خاصی تبعیت نمی كند ،بلكه با درنظر گرفتن
نوع لباس و مدل انتخابی ،می توان الگوی مناسب را طراحی كرد.
در این كتاب از روش «متریك» 2اســتفاده شــده و به هنگام تألیف ،طراحی و تدوین این مجموعه كتاب ها با
انجام اصالحات اساســی و رفع اشــكاالت موجود و با توجه به ارتباط بین روش «متریك» و «مولر» 3تا حد زیادی
بر كیفیت كار افزوده و پایۀ علمی به كار داده شده است.
 .1پیمانه =
 .2روش متریك ،متدی است كه در كشور انگلیس استفاده می شود.
.3روش «مولر» متعلق به مؤسسۀ «مولر و پسران» و دارای قدمت  100ساله می باشد؛ به علت بودن این مؤسسه در آلمان به روش «آلمانی» نیز
معروف است.
modular

این مجموعه كتاب ها مشتمل بر پیمانه های مهارتی اند كه براساس استاندارد نازك دوزی زنانه (درجۀ  )2وزارت
كار و امور اجتماعی تدوین شــده و عبارتند از :متدهای اندازه گیری اندام ،الگوهای اســاس دامن ،شلوار ،باالتنه،
آســتین و رفع عیوب آنان ،مدل سازی دامن ،شــلوار ،پنس های باالتنه ،انواع یقه ،انواع آستین ،انواع مدل سازی
و انواع دوخت های لباس و به صورت محدود روش كار روی مانكن (الگوی غیرمســطح) .این مجموعه بستری
است تا هنرجویان با آموزش الگوسازی ،تجربیات خود را به عرصۀ ظهور برسانند.

خیاطی هنری است كه در تولید ناخالص ملی هر كشور نقش دارد و همانند رشته های دیگر در حال تكامل است .نیاز بشر
و جامعه ایجاب می كند تعداد زیادی از نیروهای فعال ،وقت و توان خویش را در فراگیری صحیح و گسترش این حوزه های
تخصصی و تكنیكی صرف كنند .مجموعۀ حاضر برای برطرف كردن احتیاج جامعه ،احیای هنر خیاطی و خودكفایی اقتصادی
ارائه شده است.
این مجموعه با توجه به اهداف و ویژگی های آموزش در شاخۀ كار و دانش و بر اساس برنامه ریزی درسی به شیوة پیمانه ای
تدوین شده است .سازماندهی پیمانه ای یكی از روش های سازماندهی محتوای آموزشی است كه بیشترین تأكید را بركسب
شایســتگی های الزم برای یك یا چند مهارت در فراگیرندگان دارد .براین اســاس ،هــر پیمانه از مجموعه تكالیف عملی،
شــناختی و عاطفی الزم برای كارها و پاره كارهای موجود در شــغل ،كه به یادگیری یك مهارت خاص می انجامد ،تشكیل
شــده است .ویژگی این شیوه ،ســازماندهی در انعطاف پذیری هر پیمانه (واحدیادگیری) از یك مهارت ،مستقل از واحدهای
دیگر است و به گونه ای سازماندهی می شود كه برحسب نیاز ،تركیب جدیدی با سایر پیمانه ها برای رسیدن به یك مهارت
خاص فراهم آورد.
الزم است قبل از شروع آموزش ،هنرآموزان محترم به نكات ذیل دقت كنید:
همۀ كتاب های این مجموعه براساس استاندارد مهارتی «نازك دوزی زنانه درجۀ  »2تهیه شده است و باید در یك سال
تحصیلی استفاده شوند.
محتوای این كتاب ها شــامل دو بخش اساســی است :بخش اول شامل كتاب دوخت ،كه به بررسی نكات اساسی دوخت
می پردازد و مراحل آن را گام به گام آموزش می دهد و بخش دوم شامل الگو و مدل سازی لباس هاست .در بخش اول جلد
اول مطالب مربوط به دوخت قسمت های مختلف لباس و اطالعات الزم آن آمده است.
بخش دوم كتاب های جلد دوم تا پنجم به بررسی و شناخت فرم های اندامی ،ساختار بصری رنگ ،خطوط و نقوش پارچه
اختصاص دارد و هدف آن توضیح عوامل تأثیرگذار بر لباس است( .در این قسمت نباید طراحی لباس اجرا شود ،بلكه هدف
آن صرف ًا شناخت عوامل مؤثر بر روی لباس است).
قسمت های دیگر این كتاب ها الگوهای اساس دامن ،باالتنه ،آستین و شلوار با توجه به فرم اندامی تنظیم شده اند ،طول
و عرض پنس های جلو و پشت الگو ،آزادی و اضافات لباس با توجه به فرم اندام ها ثابت نخواهد بود و تغییر می كند.
در این كتاب ها ســعی شده است با توجه به تنوع بســیار زیاد مدل های لباس ،پایه و اساس مدل سازی باالتنه ،براساس
انتقال پنس های به وجود آمده روی لباس ،آموزش داده شــود و مدل های ارائه شــده در شروع هر درس ،مدل هایی خواهد
بود كه می توان براساس درس تدریس شده الگوی آن را تهیه كرد.
معمو ًال در پایان واحد كار و درس ،خودآزمایی یا آزمون های عملی ،طرح های لباســی ارائه شــده كه با توجه به اســاس
مدل سازی لباس انتخاب شده اند.

مربیــان محترم ،با توجه به اینكــه ارائۀ مطالب تئوری در
زمینــۀ الگو و دوخت (كه بنیــادی عملی دارد) ،پیش طرح
مسئلۀ غیرضروری است ،باید قبل از طرح مباحث ،با تجربۀ
عملی مناسب ،ذهن هنرجویان را با موضوع موردنظر درگیر كنید ،سپس مطالب مورد نیاز و روش های
مناسب را ارائه دهید.
برای تمرینات عملی بیشتر یا پیشرفته تر می توانید از طرح ها و مدل های متناسب با عالیق و توان
عملی هنرجویان استفاده كنید.
مربیان عزیز ،در هنگام تدریس مراحل عملی را تكرار كنید و پیش از اینكه هر مرحلۀ كار را انجام
دهید كلیت آن را برای هنرجویان معلوم كنید .برای انتقال مطالب الزم اســت مث ً
ال در گفتار ،تلفظ
واژه ها و اصطالحات روشــن باشــد و الگوهای ترسیم شده به وسیلۀ خط كش های مخصوص و با
اندازه های ســانتی متری كشیده شوند .اســتفاده از اشل های  1و  1در ترسیم الگو و دوخت آنها
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غیرقانونی است.
برای اینكه روی مطالب مهم تر تأكید شود ،با استفاده از رنگ ها و بزرگ نویسی و برجسته كردن
كلمــات و  ...در گفتــار با تأكید بر برخی كلمات این كار را انجام دهید .بدیهی اســت برای حصول
نتیجه ای بهتر باید از راهنمایی های صحیح و شــیوه های درســت كمك بگیرید ،آ نگاه با پیگیری و
كسب تجربیات شخصی بر میدان پیشبرد كار بیفزایید.

در تهیه و ارائۀ بسیاری از نمودهای هنری نیاز به ابزار كار محسوس است ،حال آنكه در مورد هنر ظریف خیاطی ،انگشتان دست هنرمند
ایفاگر نقش هایی پرثمر است.
برای نیل به هدف غایی ،هیچ معلم و استادی تواناتر از تجربۀ  شخصی نیست .از دوختن و بریدن و دوباره دوختن و بریدن نهراسید و به تصور
بروز اشتباه از مستقل كار كردن بیم نداشته باشید؛ به شرط آنكه هر سهو و اشتباه را همواره به خاطر بسپارید و بار دیگر ،آن را تكرار نكنید.
به خاطر داشــته باشــید كه كســب مهارت در تهیۀ  الگو و دوخت لباس تنها با «پر» كاری میسر است .به هر لباسی كه دوخته می شود ،با
چشــمی باز و نگاهی موشــكافانه بنگرید ،زیرا الگو و دوخت لباس ها از یكدیگر مجزا نیستند ،در هر سطح از دوخت از زاویۀ كنجكاوی به
پوشــاك نگاه كنید ،زیرا بســیاری از مطالب را انسان با نگاه دقیق نیز می تواند فراگیرد و باالخره ،سعی كنید هر روز نكته ای تازه از تكنیك
مورد عالقۀ خود بیاموزید ،باشد كه روزی خود ،مربّی دیگران شوید.
به هنرجویان عزیز توصیه می شود اگر قصد یادگیری این مهارت را دارند ،مدل ها ،برش ها  ،دوخت ها و  ...را روی پارچه های ارزان قیمت
(به اصطالح پارچه های مخصوص تهیۀ پاترون) بدوزند تا به تمام نكات كوچك و ریز آن آگاه شــوند ،زیرا اثر هنری وقتی با ارزش تلقی
می شود كه نكات كوچك در آن رعایت شده باشد.
برای رسیدن به مهارت حرفه ای باید تمرینات و طرح های شروع هر درس را به گونه ای صحیح براساس آموزش داده شده و مدل سازی
لباس را اجرا كنند.
در اینجا ،به سازمان بندی كلی كتاب و به منظور سهولت مطالعه و یادگیری بیشتر ،نظر هنرجویان عزیز را به نكات زیر جلب می نماییم:
 )1پیشــنهاد می شــود كه قبل از مطالعه هر پیمانه ،پیش آزمون ،هدف های كلی و رفتاری و انتظارات برآمده از مطالعۀ هر واحد كار را به
دقت درنظر داشته باشید.
 )2مطالب و مراحل اجرای هر درس را با دقت و با هوشیاری
كامل مطــــالعه فرمایید .چنا نچــه در یادگیری مطالب
مشكلی مواجه شدید ،بار دیگر با حوصــلۀ بیشتر ،مطالب
را مطالعه كنید و به پرسش های نمونۀ هر درس یا واحد
كار پاسخ گویید.

با

استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانۀ مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :4ترسيم الگوي انواع شلوار

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-24و88

انتظار میرود فراگیرنده ،پس از مطالعة این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:
 -1انواع طول قد شلوار را نام ببرد.

 -10انواع روشهای فون كردن شلوار را انجام دهد.

 -2انواع الگوی اصلی شلوار را توضیح دهد.

 -11الگوی شلوار كمرچین دار (یا پیلیدار) را ترسیم كند.

 -3جهت ترســیم الگوی شلوار ،قســمتهای مختلف اندام را با  -12الگوی شلوار كلوش را ترسیم كند.
مهارت اندازهگیری كند.

 -13الگوی شلوار گشاد را ترسیم كند.

 -4از جدول سایز بندی شلوار در تولید انبوه استفاده كند.

 -14الگوی چین در باالی خط فاق را انجام دهد.

 -5از اندازههای اصلی و فرعی (اندازهگیری ) با مهارت اســتفاده  -15الگوی اساس دامن شلواری را توضیح دهد.
كند.

 -16الگوی اساس دامن شلواری را ترسیم كند.

 -6الگوی اساس شلوار را توضیح دهد.

 -17الگوی دامن شلواری چیندار را ترسیم كند.

 -7الگوی اساس شلوار را ترسیم كند.

 -18یك مدل دامن شلواری جیبدار را ترسیم كند.

 -8مراحل مختلف كنترل الگوی اساس شلوار را انجام دهد.

 -19انواع کمری شلوار را رسم کنید.

 -9الگوی كلوش كردن شلوار را انجام دهد.

 -20الگوی شلوار جیب دار با پیلی درکمر را رسم کند.
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تنوع در برش* شــلوار مدلهای متفاوتی را به وجود میآورد .معموالً انواع برش از الگوی پایه و اولیة شــلوار ساخته میشوند .این تصاویر
چهار روش اصلی به وجود آمدن مدل از الگوی پایه و اولیة شلوار (یا تغییر پنسها ،اوازمان ،برشها و …) را نشان میدهد.































 

 








 

 



















 


در شــلوارهای كلوش و فون ،گشادی


 


شلوار در قسمت كمر گشاد ،در قسمت
لبه تنگ و به فرم  yاســت .اوازمانها از

لبة شــلوار بیشتر از كمر و شلوار به فرم

قســمت كمر شــروع و در لبۀ شلوار به

 Aاســت .اوازمانها از قسمت لبة شلوار

صفر می رسد.

شروع می شود و در کمر به صفر می رسد.

گشــادی این شــلوارها از روی خط

تنوع در الگوی پایة این نوع شلوارها

كمر تا لبة شــلوار ،یكســره اســت.

زیاد است .این شلوارها تركیبی است

اوازمانهای آن به یك اندازه و شلوار

از ســه روش قبلی ،همراه برشهای

به فرم  Hاست.

عمودی و افقی.

شكل  1ـ 4
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* با توجه به فرم دامن و شلوار كه قسمت تحتانی بدن را میپوشانند ،تقریب ًا تقسیم بندی مدلها و رفع عیوب دامن و شلوار یكسان است.

تغيير در اندازه ،فرم و بلندي شلوار موجب ميشود كه شلوارها در طرحها و مدلهاي مختلفي ارائه شوند؛ برخي از مدلهاي شلوار با اسم
خاص مانند« ،برمودا يا گلف» نام برده ميشوند( .شکل )4-2

الف

ب

پ

ت

ث

شكل  2ـ 4

الف :شلوار پسرانه :طول اين شلوار باالتر از زانو و حد فاصلۀ بين فاق و زانو قرار ميگيرد.
ب :شلوار برمودا* :طول آن كمي باالتر از زانو قرار ميگيرد.
پ :شلوار گلف** :طول آن پايينتر از زانو ،به نام ورزشي كه در آن استفاده ميشود ،ناميده میشود.
ت :شلوار باالتر از مچ :طول آن باالتر از مچ و پايينتر از ساق پا است.
ث :شلوار با بلندي كامل :طول اين شلوار تا كمي پايينتر از مچ و كمي روي پا را ميگيرد.

* منطقهاي در اقيانوس اطلس است.
** در ورزش گلف استفاده ميشود.
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*

برای اندازهگیری دقیق ،یك لباس چسبان بپوشید كه برجستگی و خطوط اندام را نشان دهد .اندازهها را با متر بگیرید و یادداشت كنید.

دور كمر

خط كمر

دوركمر
بلندى باسن

دور باسن

دور باسن

دور فاق
دور باسن
دور برآمدگی فاق
دور ران

قد شلوار

قد شلوار
دور زانو

خط لبة شلوار

شكل  3ـ 4
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* در اینجا فقط با اندازههای تحتانی بدن (از كمر به پایین) برای ترسیم الگوی شلوار آشنا میشوید.

خط لبة شلوار

12

11

7

خط كمر

خط كمر

بلندی فاق
(برآمدگی فاق)
سطح میز

بلندی فاق
(برآمدگی فاق)
سطح میز

15

16

شكل  4ـ 4

روی صندلــی یا میز ،صــاف و محكم به حالــت زاویه قائمه
بنشینید؛ پاها را صاف روی كف زمین قرار دهید.

با مترازخط كمرتا كف صندلی یا میز را ،از پهلو اندازه بگیرید.
دقت كنید متركام ً
ال روی برجستگی پهلو قرارگیرد( .شکل)4-4
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شكل  5ـ 4

شكل  6ـ 4

همان طور كه ســانتیمتر را دور باســن بــزرگ قرار دادهاید

یك نوار نخی باریك را روی فرورفتگی كمر ببندید؛ ابتدا نوار را

و انــدازه میگیرید ،با انتهای دیگر ســانتیمتر ،بلندی باســن را

محكم بكشید تا دقیقاً در محل فرورفتگی كمر قرار گیرد؛ سپس

مشخص كنید .باید ســانتیمتر را مطابق شكل وسط قرار دهید

آن را گره بزنید و با دو دســت نــوار را در پهلوی كمر بغلتانید تا

(معموالً بلندی باســن بزرگ بین«18تا »23ســانتیمتر متغیر

كام ً
ال در گودی كمر قرار گیرد.

است)( .شکل)4-5

شــمارة یك متر را دور كمر قرار دهیــد و دور كمر را از محل
نوار اندازه بگیرید .میزان گشادی یا تنگی كمر به شخص پوشندة
لباس بستگی دارد( .شکل)4-6
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شكل  7ـ 4

شكل  8ـ 4

یــك خط كش  Tرا موازی با خط ایســتای اندام و مماس با
شــكم نگه دارید .سپس متر را دور برجستهترین محل دور باسن
بزرگ ( 18تا  23ســانتیمتر پایینتــر از خط كمر) قرار دهید و
انــدازه بگیرید .این روش اندازهگیری ،برای افرادی كه شــكم یا
كمی برآمدگی شكم دارند ،گشادی الزم را مشخص میكند.
اكنون خط كش را بردارید و متر را با دســت نگهدارید .سپس
یك بار روی پاها بنشــینید و بلند شــوید .این كار كمك میكند
میزان راحتی در حركت شــلوار را تشخیص دهید .در این حالت
اگر متر باز شــود یا از دور باســن بزرگ پایین بیفتد ،مشــخص
میشود اندازههای گرفته شده ،دقیق نبوده است.
(شکلهای )4-7،8،9،10

شكل  9ـ 4

شكل  10ـ 4
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شكل  11ـ 4

بــا متر از خط كمــر تا لبة پایین شــلوار را از خط پهلو تا روی

(بســتگی به مدل لباس ،گشادی لبة شــلوار و كفش مورد استفاده

پا اندازه بگیرید؛ این اندازه ممكن اســت كمتر یا بیشــتر باشــد .دارد)( .شکل )4-11
22

در روش متریك ،اندازهها با سانتیمتر محاسبه میشود.در كشورهایی كه واحد اندازهگیری آنها اینچ است ،سانتیمتر را به اینچ تبدیل
كنند (هر اینچ تقریباً  2/5سانتیمتر است).
سایز خانم ها در قد متوسط از  160تا 170
ردیف

نمونه سایزها

8

10

12

16

14

18

20

48
92
117
22/1
31/5

50
97
122
22/3
32/5

52
102
127
22/5
33/5

28
54
107
132
22/7
34/5

30
56
112
137
22/9
35/5

109

109/5
27/5

110

28/1

110/5
28/7

111

23/9

24/5

25/5

26/3

22

1
2
3
4
5

دور كمر
دور باسن
بلندی باسن
بلندی برآمدگی باسن
قد شلوار

6

دور قوزک پا

34
60
85
20
26/6
102
23

36
64
89
20/3
27/3
103
23/5

38
68
93
20/6
28
104
24

40
72
97
20/9
28/7
105
24/5

42
77
102
21/2
29/4
106
25/1

44
82
107
21/5
30/1
107
25/7

46
87
112
21/8
30/8
108
26/3

26/9

7

دور باالی قوزک پا

20

20/5

21

21/5

22/5

22/1

22/7

23/3

24

26

29/3

(جدول )1

نمودار سایز برای خانم های بلند و کوتاه که هر کدام با اندازه های عمودی پایین مطابقت دارد:
قد از کمر تا زانو
قد از کمر تا زمین
برآمدگی باسن

خانمهای کوتاه قد ( از  150تا  160سانتیمتر)
-3cm
-5cm
-1cm

اندازهگیری

اندازهگیری روی اندام شخص
شخص
1

دور كمر

2

دور باسن

3

بلندی باسن

4

بلندی برآمدگی باسن

5

پهنای لبة شلوار

6

دور قوزک پا

7

دور باالی قوزک پا

8

دور زانو

9

قد از کمر تا زانو

10

قد شلوار
(جدول )2

جدول سایز

خانمهای بلند قد ( از  170تا  190سانتیمتر)
+3cm
+5cm
+1cm

مقایسه سایز با شخص
 +یا -

23

شكل  12ـ 4
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اندازههای مورد نیاز:
 aدور كمر 68،سانتیمتر

 aبرآمدگی باسن 28،سانتیمتر

 aدور باسن 93،سانتیمتر

aپهنای دورلبة شلوار50،سانتیمتر

 aبلندی باسن 20،سانتیمتر

 aقد شلوار 104،سانتیمتر

 aدور زانو 48،سانتیمتر

 aروی كاغذ الگو ،نقطهای را به نام «نقطة »1مشخص كنید.
 aاز «نقطة  »1با گونیا دو خط عمودی و افقی رسم كنید.
 aاز «نقطة  »1به اندازة قد شلوار پایین آمده؛ «نقطة »2به دست
میآید.

1
=1 → 2
قد شلوار( ،در این اندازه  104سانتیمتر) 2
 aاز «نقطة  »1به اندازة قد باسن پایین آمده؛ «نقطة »3به دست
میآید.

1
1→ 3
بلندی باسن( ،در این اندازه  20/5سانتیمتر) =3
 aاز «نقطة »1به اندازة برآمدگی باســن پایین آمده؛ «   نقطة»4
به دست میآید.

برآمدگی باسن(،در این مدل  28سانتیمتر) =11 →44
1

فاصلة44→ 2را به اضافة*5-4ســانتیمتر»
2

 aاز نقطــه « 2
2
مشخص كرده؛ «نقطة  »5به دست میآید( .شکل)4-13
1
 5-4« + »4سانتیمتر» =22 → 55
فاصلة«4 →2
2
2

شكل  13ـ 4

«1»1→5برابر قد كمر تا زانو باشد،
* به علت فرم اندام بدن و خم شدن زانو ،درست است كه باید فاصلة 5
ولی در مدلهایی كه زانو چسبان است ،حركت اندام در این حالت محدود میشود؛ بهتر است خط زانوی الگو كمی باالتر رسم شود.
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1
 aاز «نقطة  »4به اندازة «
12
آمده؛ «نقطة  »6به دست میآید.
1

دور باسن به اضافة  1/5سانتیمتر» بیرون

12

دور باسن  1/5 +سانتیمتر =44→ 66

(دراین اندازه) 93cm÷12=7/75cm+1/5cm=9/25cm
 aاز «نقطة  »6عمودی رسم كرده تا با خط كمر برخورد كند؛ نقاط
« 7و  »8به دست میآید.
1
دور باسن به اضافة*0/5سانتیمتر» بیرون
 aاز «نقطة »6به اندازة
16
آمده؛ «نقطة  »9به دست میآید.
1
6
دور باسن  0/5 +سانتیمتر 9
=6 →9
16
(دراین اندازه) 93cm÷16=5/8cm+0/5cm=6/3cm
 aاز «نقطة  »8به اندازة « 1سانتیمتر» داخل شده؛ «  نقطة  »10به دست
میآید( .شکل )4-14

1

دور باسن به اضافة «1/5* -0/5

 aاز «  نقطة  »7به اندازة «
4
سانتیمتر» (آزادی)داخل شده؛ «نقطة  »11به دست میآید.

1
77→ 11
دور باسن 1/5 -0/5 « +سانتیمتر» (آزادی) =11

4
(دراین اندازه) 93cm÷4=23/25cm+0/5cm=23/75cm
1
 aاز «نقطة  »10روی خط كمر به اندازة دور كمر به اضافة
4
**2/25سانتیمتر» عالمت بزنید؛ «نقطة  »12به دست میآید.
1

10
10→ 12
دور کمر  2/25 +سانتیمتر =12

4
(دراین اندازه) 68cm÷4=17cm+2/25cm=19/25cm
 aنقاط « 11و  »12را به وسیلة خط كش پهلو به یكدیگر وصل كنید.
(شکل )4-14
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شكل  14ـ 4

* آزادی « 0/5سانتیمتر» در الگوی اساس شلوار كه پاترون شلوار تقریب ًا نیمه چسبان است ،مناسب است ،ولی در سایزهای باالتر از 44
و پارچه با ضخامت زیاد ،از آزادی بیشتری استفاده میشود.
**این اندازة پنس جلو با توجه به فرم اندامی شخص تغییر میكند( .به بخش ویژگیهای اندامی و قسمت پنسها در دامن مراجعه شود).

 aروی خط كمر از طرفین «نقطة  »1به اندازة « 1ســانتیمتر»
عالمت زده و از همین نقطه به اندازة « 10سانتیمتر» طول پنس
پایین آمده؛ «نقطة  »13به دست میآید (فرم پنس ترسیم شود).
پهنای پنس جلو =  2سانتیمتر
13
1→110
پنس=
 10سانتی متر ،طول =
1
 aاز «نقطــة  »2بــه انــدازة « پهنــای لبة شــلوار ،منهای
4
1سانتیمتر» بیرون آمده؛ «نقطة »14به دست میآید.
1
=22 → 14
پهنای لبة شلوار 1-سانتیمتر 4
4
(دراین اندازه) 50cm÷4=12/5cm -1cm=11/5cm
1
 aاز «نقطــة  »5به اندازة « دور زانو ،منهای  1ســانتیمتر»
4
بیرون آمده؛ «نقطة  »15به دست میآید.
1
=55→ 15
دور زانو منهای  1سانتیمتر= 16
4
(دراین اندازه) 48cm÷4=12cm-1cm=11cm
 aنقاط « 11تا  »15را با *فرورفتگی«1-/05سانتیمتر» (داخل
الگو) و نقاط « »15.14را به یكدیگر وصل كنید.

12
=12→14
خط پهلوی جلوی شلوار= 14

شكل  15ـ 4

* این فرو رفتگی با توجه به گشادی زانو ،لبة شلوار و مدل شلوار تغییر می کند.
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1

پهنــای لبة شــلوار ،منهای

 aاز «نقطــة  »2بــه انــدازة «
4
1سانتیمتر» بیرون آمده؛ «نقطة»16به دست میآید.

22→14=2
→=149
شلوار216
→
لبة دمپای جلوی 1715
1

 aاز «نقطــة  »5به اندازة «
4
بیرون آمده؛ «نقطة  »17به دست میآید.

دور زانو ،منهای  1ســانتیمتر»

25→15=5
→=149
217
→
1715
پهنای زانوی جلوی شلوار =
 aنقاط  17 ،9و  15را به یكدیگر وصل كنید.
»9را نصف كرده«نقطة »18به دست میآید.
فاصلة«9 →17
17
a
1
فاصلة9-18=9-17
2
 aاز «نقطة  »18به اندازة « 1-0/5ســانتی متر » داخل شــده؛
«نقطة »19به دست میآید.

18
1-0/5سانتیمتر(دراین مدل0/75سانتیمتر)=19
18→19
 aاز «نقطة  »6در ســایز « 34تا  40برابر  3-2/5سانتیمتر» در
ســایز « 42تا  48برابر  3/25ســانتیمتر» و در سایز « 50تا 56

15

برابر  3/5سانتیمتر» یك نیمساز رسم كرده؛ «نقطة  »20به دست
میآید.

«7 →9
 aدر فاصلة 9
 »7هالل فاق جلوی شلوار را رسم كنید.
99→16
خط داخل پای شلوار جلو==15
11 → 2
=2
خط اتو و راستای شلوار جلو =
 aاز «نقطة  »2به اندازة « 0/5سانتیمتر» داخل می رویم«.نقطة'»2
به دست میآید( .شکل )4-16

16

توجه کنید:

 aمــطالب گفته شده برای ترسیم خط پهلوی شلوار ،در مواردی است
که دم پای شلوار گشاد یا برابر دور زانو باشد ،در غیر این صورت نقطه11را

«1→17
 »5را اندازه زده همین اندازه را برای= 2
«1→15
به14وصل کرده فاصلة= 2
»5
 28در نظر گرفته 17،9و16را به یکدیگر وصل کنید.

شكل  16ـ 4

 aاز «نقطــة  »6روی خط برآمدگی باســن «
گرفته؛ «نقطة  »21به دست میآید.

1
4

 »4اندازه
فاصلة4 →6
6

 aاز «نقطة  »21خط عمودی به طرف باال ،رســم كرده؛ به گونهای كه
با خطوط باسن و کمر برخورد كند؛ نقاط « 22و  »23به دست میآید.
 aاز «نقطة  »23به اندازة « 2ســانتیمتر» داخل شده؛ «نقطة  »24و از
این نقطه « 2سانتیمتر» باال رفته «نقطة  »25به دست میآید.
 »21مشــخص كنید؛ «نقطة
«21→23
از «نقطة  »21به اندازة  1فاصلة 23
2
 »26به دست میآید.
1
 »9بیرون
فاصلة9 → 6
6
 aاز«نقطة»9روی خط برآمدگی باسن به اندازة«
2
آمده؛ «نقطة  »27به دست میآید.
 aاز«نقطة »27به اندازة«0/5سانتیمتر» پایین آمده؛ «نقطة  »28به دست
میآید.
 aاز «نقطة »21در ســایز « 34تا  40برابر  4/25 -3/75سانتیمتر» در
ســایز « 42تا  48برابر  4/5سانتیمتر» و در سایز « 50تا  56برابر 4/75
سانتیمتر» یك نیمساز زاویه رسم كنید؛ «نقطة  »29به دست میآید.
 aنقاط « 29 ،26 ،25و  »28هالل فاق پشت شلوار را رسم كنید22'( .
محل تقاطع خط باسن و هالل فاق است).
1
 aاز «نقطــة  »25به اندازة « دور كمر به اضافة  *4/25ســانتیمتر»
4
روی خط كمر عالمت بزنید؛ «نقطة »30به دست میآید.
25→30
25
 1دور كمر  4/25 +سانتی متر =30

4
(دراین اندازه) 68cm÷4=17cm+4/25cm=21/25cm
25را به سه قسمت تقسیم كنید؛نقاط « 31و  »32به دست
فاصلة25→30
30 a
میآید.
 aاز نقاط « 31و  »32دو خط عمود به وسیلة گونیا رسم كنید.

شكل  17ـ 4

* این اندازة پنس پشت با توجه به فرم اندامی شخص تغییر میكند( .به بخش ویژگیهای اندامی و قسمت پنسها در دامن مراجعه شود)
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 aاز نقاط « 31و  »32دو پنس به طول « 10و  12ســانتیمتر»
با پهنای پنس « 2سانتیمتر» رسم كنید( .از طرفین نقاط  31و
 1« 32سانتی متر» عالمت بگذارید).

31
(در این مدل 12سانتیمتر) طول پنس 34
=32→33
31
(در این مدل 10سانتیمتر) طول پنس 34
=31→34
1

 aاز «نقطة »22روی خط باســن به اندازة «
4
شده؛ «نقطة»35به دست
اضافة *1/5-0/5سانتیمتر(آزادی)» داخل 
میآید.

1

دور باســن به

22
دور باسن  1/5-0/5 +سانتی متر (آزادی) 33
=22→35

4
(در این اندازه)93cm÷4=23/25cm+0/5cm=23/75cm

 aاز نقاط « 15 ،16 ،14و  »17به اندازة « 1ســانتیمتر» بیرون
آمده؛ «نقاط  »40 ،39 ،37 ،36به دست میآید.
 aنقاط «35و »39را با فرورفتگی«0/5سانتیمتر» داخل الگو و
« 39و  »36را به یكدیگر وصل كنید.
 aاز «نقطة  »2به اندازة « 0/5ســانتیمتر» بیرون آمده؛ «نقطة
 »38را به یكدیگر وصل كنید.

34
«38→36
 aخط منحنی 34
 »31لبة شلوار را رسم كنید.
37→31
 aنقاط « 40 ،28و  »37را به یكدیگر وصل كنید.
 »28خــط درز داخلی را نصف كرده به اندازة
«31→40
 aفاصلة 34
« 1/25-1ســانتیمتر» داخل شده؛ فرورفتـــگی آن را به وسیلة
خط كش مخصوص فاق رسم كنید( .شکل )4-18

31
 1/25-1سانتیمتر 34
=41→42
 aقسمت پشت و جلوی شلوار را جداگانه رولت كنید.
شكل  18ـ 4
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*آزادی « 0/5سانتیمتر» در الگوی اساس شلوار كه پاترون چسبان است ،مناسب است؛ ولی در لباس با گشادی بیشتر و
سایزهای باالتر از  46بهتر است از آزادی بیشتری استفاده شود.

شكل  19ـ 4

شكل  20ـ 4

 aسجاف زیر زیپی و نقاب شلوار را عیناً مانند الگوی دامن روی

 aقبــل از برش پاترون ،مطابــق تصاویر كنترل نهایی الگو را در

الگوی جلوی شلوار رسم كنید( .شکل )4-19

قسمتهای مختلف شلوار انجام دهید.

 aنقاط موازنه را روی الگوها رسم كنید( .شکلهای20و)4-19

 aكمر شلوار مانند كمر دامن « 1سانتیمتر» بزرگتر از اندازة كمر

»1خط راستای پارچه درجلو وپشت الگو رسم كنید.
خط«1→2
 aروی 2

ُ
مقدارخرد داده و به نواركمری وصل میشود.
اصلی فرد است؛ این

31

توجه کنید:

 aقد شــلوار بر حســب قد فرد و كفش او تنظيم و اندازه ميشود؛ بنابراين ضروري است كه ابتدا قد شلوار فرد را اندازه بگيريد .تنظيم
قد شلوار با محاسبة بلندي پاشنة كفش ،گشادي شلوار از خط زانو ،گشادي دمپاي شلوار تغيير ميكند.
به عنوان مثال :چنانچه كفش پاشنه بلند است و شلوار روي كفش قرار ميگيرد ،دقت نماييد گشادي دمپاي شلوار با بلندي پاشنة كفش
و عرض كفش مطابقت داشته باشد .اگر دمپاي شلوار تنگ باشد و قد شلوار بلند ،روي پا جمع و لوله ميشود.
مدل الف

حداقل عرض نرمال
دمپای شلوار

عرض 22cm -28cm
 8cm-10cmکوتاهتر

طول پاشنه

محل اصلی کف کفش
شكل  21ـ 4

تغييرات در قد شــلوار با توجه به قــوزك پا (حداقل عرض

32

شكل  22ـ 4

پاشــنة كفش ،بلند و شلوار ،بسيار تنگ* است و خط دمپاي

نرمــال دم پاي شــلوار) صورت ميگيرد؛ اندازة بلندي پاشــنة

شــلوار باالتر از قوزك پا قرار ميگيرد؛ معموالً عرض دمپاي

كفش و گشادي مناسب دمپاي شلوار در تعيين قد مهم هستند.

شلوار «22-28سانتيمتر» و قد « 8-10سانتيمتر» كوتاهتر از

(شکل )4-21

كف كفش است( .شکل )4-22

* در شلوار بسيار تنگ ،دمپاي شلوار از عرض قوزك پا كمتر است؛ به همين دليل در اين مدل از پارچههاي كشي و استرچ استفاده ميشود.
**براساس سايز و اندام فرد تغيير ميكند.

**

مدل ب

34cm -45cm
4cm-6cmکوتاهتر

46cm -50cm

2cm-4cmکوتاهتر

شكل  24ـ 4

شكل  23ـ 4

پاشــنة كفش بلند و شلوار كمي گشادتر از مدل الف است؛

پاشنة كفش صاف (بدون پاشنه) است و عرض دمپاي شلوار

خط دمپاي شلوار پايينتر از قوزك پا اســـت؛ معــموالً عرض

« 46-50سانتيمتر» و قد آن « 2-4سانتيمتر» كوتاهتر از كف

دمپاي شلوار « 34-45سانتيمتر» و قد آن « 4-6سانتي متر»

كفش است؛ گشادي دمپا متناسب با كفش است.

كوتاهتر از كف كفش است( .شکل )4-23

(شکل )4-24
مدل ج

عرض دمپا بیشتر از56cm

عرض دمپا بیشتر از52-56cm

2cm-4cmبلندتر

بدون کوتا ه کردن

شكل  25ـ 4

شكل  26ـ 4

پاشنة كفش متوسط و عرض دمپا كمي بيشتر از مدل قبلي

پاشــنة كفش بلند و دمپاي شلوار گشاد است و خط دمپاي

است و عرض دمپاي شلوار « 52-56سانتيمتر» و قد آن بدون

شــلوار روي كفش و نزديك به سرپنجه كفش است؛ عـــرض

كوتاه كردن است( .شکل )4-25

دمپـــاي شلوار «بيشتـــر از  56ســانتيمتر» و قد آن «2-4
سانتيمتر» بلندتر از كف كفش است( .شکل )4-26
33

استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :4ترسيم الگوي انواع شلوار

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-24و88

 -1با توجه به شكل روبه رو به سؤاالت پاسخ دهید.
 .1-1شمارة  1مربوط به اندازهگیری كدام قسمت شلوار است؟
 .1-2آیا شــمارة ِ 3
جزء اندازهگیریای است كه در اساس الگو به

1

كار میرود؟ توضیح دهید.
 .1-3طریقة اندازهگیری شماره  2را توضیح دهید.

2
3

 .1-4آیا اندازهگیری شــمارة  6به صورت ایستاده و به این شكل
صحیح است؟
 .1-5شمارة  5اندازهگیری قد …… است.

4
5

 .1-6نام اندازهگیری شمارة  4چیست؟ آیا در ترسیم اساس الگو
استفاده میشود؟

 -2با توجه به شكل روبهرو به سؤاالت پاسخ دهید.
 .2-1نام اندازهگیری این قسمت در شلوار چیست؟
 .2-2آیا این اندازهگیری در ترســیم الگوی اساس شلوار استفاده
میشود یا در كنترل شلوار استفاده میشود؟
 .2-3آیا میتوان این روش را در حالت ایستاده اندازه گرفت؟

34

6

 aپس از ترســیم الگوی اساس و قبل از
رفع عیوب احتمالی اندام ،قسمتهایی را
كه ممكن است در هنگام پوشیدن دارای
اشــكاالتی باشــد ،برطرف كنید .داشتن
اطالعات كافی از وضعیت الگوی پایه بسیار
ضروری است .قسمتهایی از اندام كه برای
كنترل الگوی اساس شلوار مورد نظر است،
شامل :خطوط داخل پا ،دور ران ،دور زانو،
لبة شلوار ،قد زانو،دور فاق است.

اندازهگیری روی اندام شخص
1

كنترل دور فاق

2

كنترل دور زانو

3

كنترل دور ران

4

كنترل مجموع طول فاق
جلو و پشت
كنترل داخل پا
كنترل قد زانو
كنترل پهنای لبة شلوار

5
6
7

اندازهگیری
شخص جدول سایز

شكل  27ـ 4
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شكل  28ـ 4

سانتیمتر را در خط مرکزی پشت اندام روی خط كمر بگذارید و متر را

«2 →9
 »25و36
فاصلة «2 →28
نقطة فاق مماس یکدیگر باشند و 36
 »10را با

از بین فاق عبور دهید تا خط كمر مرکزی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

اندازة فاق گرفته شده سنجیده شود.

ت جلو و پشت را نمیتوان دو قسمت كرد؛ زیرا این دو
 aاندازة قسم 

 aاوالً در نقطة «ف» كام ً
ال گونیا شــود؛ ثانیاً اگر این مقدار كمتر از

قسمت مساوی و یكسان نیست .مطابق شكل ،الگوی جلو و پشت شلوار

اندازة الگو باشد ،در این صورت طول فاق الگو كوتاه است و باید خط

 36را از طرف فاق روبهروی هم قرار دهید؛ به طوری كه خط داخل پا در

باسن چیده شده و به این خط اوازمان بدهید(.شکل  28ـ )4

شكل  29ـ 4

روی اندام دور خط فاق شلوار را اندازهگیری كنید؛ این قسمت

و گاهی خط اتوی شــلوار را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .مجموع

را به منظور كنترل الگو انجام میدهیم .بعضی دارای برجســتگی

 »21با اندازة گرفته شــده ،سنجیده
6 → 51
21و «51
اندازة«»6→ 50
50

در این سمت هســتند كه معموالً برآمدگی زیادی (در پهلوهای

شــود؛ این مقدار نبایدكمتــراز اندازة گرفته شدهباشــد .درغیر

فاق) از خط بلندی باسن تا خط بلندی فاق در آنها دیده میشود

اینصورت به آزادی دورباسن اضافه شود(.شكل29ـ )4
37

شكل  30ـ 4

38

روی اندام خط داخل پا ،از انتهای پا تا لبة شلوار را اندازهگیری

در صورتـی كـه انـــدازة الگو كمتر از اندازة گرفته باشد ،فاصلـة

كنید؛ این اندازه به منظور كنترل الگو و جلوگیری از كشیدگی الگو

 »9را با اتو ،كــشكاری كنید( .در افراد
و«6 →17
51 »28
6 → 51
«40

»28
پا6 →37«،
در این قسمت است .در الگوی شلوار ،خطوط داخل 51

 »28كشكاری شود).
«6 →37
 »9و 51
«6 →16
چاق بهتر اســت از 51

و«»69→16را اندازه بگیرید؛ اوالً باید فاصلة این دو خط یكسان
51

(شکل )4-30

و مســاوی باشــد ،ثانیاً با اندازة گرفته شده ،اندام سنجیده شود؛

شكل  31ـ 4

متــر را از خط كمر تا خط زانو اندازه بگیرید؛ پس از ترســیم

در صورتــی كه این اندازه بیشــتر از مقدار باشــد ،یعنی قد زانو

 »21با اندازة
«30→ 39
 »21یا 50
«12→ 15
الگوی اساس شلوار ،فاصلة 50

باید اصالح شــود؛ زیرا حركت در قسمت زانو را محدود میكند.

گرفته شــدة قد زانو سنجیده شــود؛ این اندازه معموالً میتواند

(شکل)4-31

»14تفاوت داشته باشد.
اندازة«21→ 15
50
بین « 3-5ســانتیمتر»با
39

شكل  32ـ 4

برای افراد چاق یا اندام ورزشكاران دور ران را به منظور كنترل

 »21با اندازة
و«52→ 53
50 »21
اندازة«50→ 51
50
رســم كنید و مجموع

الگو اندازهگیری كنید؛ برای این منظور بعد از باسن،برجستهترین

گرفته شده سنجیده شود؛ در صورتی كه كمتر باشد،با اضافه كردن

قســمت پاها را اندازه بگیریــد .در اندام تعداد زیــادی از خانمها

قسمت زانو ،لبة شلوار و اضافه كردن فاق این مقدار را اصالح كنید.

برآمدگی در دو طرف باالی ران دیده میشود .از خطوط برآمدگی

(شکل )4-32

فاق جلو و پشــت«  5-7ســانتی متر» پایین خطی موازی با زانو
40

شكل  33ـ 4

مطابق شــكل زانو را روی ســطحی با زاویــة  90درجه قرار

 »21با
«15→ 17
 »21و 50
«39→ 40
روی الگوی شــلوار مجموع اندازة 50

دهید؛ زانو را در حالت نشسته یا ایستاده (در حالت خمیده) نگه

اندازة زانوی گرفته شده سنجیده شود؛ نباید اندازه كمتر از اندازة

دارید ،این اندازهگیری برای پارچههایی اســت كه كش نمیآید.

الگو باشد؛ در غیر این صورت باید به مقدار زانو و لبة شلوار اضافه

این قســمت نباید به صورت چســبان اندازهگیری شود .اگر این

شود( .شکل)4-33

اندازه آزادی الزم را نداشته باشد ،زانو به راحتی حركت نمیكند.
41

پهنای لب ٔه شلوار

شكل  34ـ 4

پهنای لبة پایین شــلوار ،بستگی به مدل دارد؛ برای شلوارهایی

 »21الگوی شــلوار با
«14→ 16
 »21و 50
«36→ 37
باید مجموع اندازة 50

که دمپای تنگ* دارند دم پا باید از این قســمت عبور كند .با متر

اندازة گرفته شــده ،سنجیده شود؛ این اندازه نباید كمتر از اندازة

از پاشــنة پا تا روی پا را اندازه بگیرید .این اندازه برای چسبانترین

گرفته شده باشد؛ در غیر این صورت باید به اندازة لبة شلوار اضافه

دمپای شلوار است (این مكانیست كه دمپای شلوار باید به راحتی

شود( .شکل )4-34

از آن عبوركند).

42

* در مورد پارچههای كشی به راحتی عبور میكند؛ ولی برای پارچههای معمولی این اندازه گرفته میشود و كمی آزادی در اندازهگیری
به آن داده میشود.

استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانۀ مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :4ترسيم الگوي انواع شلوار

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-24و88



 -1با توجه به اندازههای داده شده و با استفاده از خط  كش
1
5

سانتیمتر ،الگوی جلو و پشت شلوار را كامل كنید:

 aدور كمر 70،سانتیمتر
 aدور باسن 95 ،سانتیمتر
 aبلندی باسن 20 ،سانتیمتر
 aبرآمدگی باسن 29 ،سانتیمتر
 aقد شلوار از كمر 102 ،سانتیمتر
 aپهنای دور لبة شلوار 40 ،سانتیمتر

43

استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانۀ مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :4ترسيم الگوي انواع شلوار

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-24و88

 -1با توجه به شــكل روبهرو (الگوی جلوی شــلوار) به
سؤاالت پاسخ دهید:

 .1-1فاصلة36
«»21→4برابر است با ……
 .1-2فاصلة36
« »21→3برابر است با ……
 .1-3فاصلة36
« »24→5برابر است با ……
 .1-4فاصلة36
« »24→6برابر است با ……
 .1-5فاصلة 36
« »27→11برابر است با ……
 .1-6فاصلة36
« »26→9برابر است با ……
«2 →12
 .1-7فاصلة 36
 » 10برابر است با ……
 .1-8فاصلة 36
« »22→16برابر است با ……
 .1-9فاصلة 36
« »26→20برابر است با ……
 .1-10طول پنس 36
« »21→13برابر است با …… سانتیمتر
«2 →19
 .1-11اندازة 36
 » 18برابر است با …… سانتیمتر
 .1-12پهنای پنس جلو برابر است با …… سانتیمتر

 .1-13فاصلة 36
« »28→10برابر است با …… سانتیمتر
 .1-14نام خط شمارة  1در الگوی شلوار …… است.
 .1-15نام خط شمارة  2در الگوی شلوار …… است.
 .1-16نام خط شمارة  3در الگوی شلوار …… است.
 .1-17نام خط شمارة  4در الگوی شلوار …… است.
 .1-18نام خط شمارة  5در الگوی شلوار …… است.
44

 .1-19نام خط شمارة  6در الگوی شلوار …… است.

استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانۀ مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :4ترسيم الگوي انواع شلوار

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-24و88

سواالت
 -1با توجه به شكل روبهرو (الگوی پشت شلوار) به ٔ
پاسخ دهید:

«2 →36
 .1-1فاصلة 36
»2برابر است با ……
 .1-2فاصلة 33
 »22برابر است با ……
«22→35
 .1-3فاصلة 30
 25برابر است با ……
«»25→30
«21→29
 .1-4فاصلة 29
 »21برابر است با ……
«32 →33
 .1-5طول پنس 25
 »32برابر است با …… سانتی متر
«21→34
 .1-6طول پنس 34
 »31برابر است با …… سانتیمتر
 .1-7پهنای پنسهای پشت برابر است با …… سانتیمتر

«41→42
 .1-8فاصلة 42
 »41برابر است با …… سانتیمتر

45

شكل  35ـ 4
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 aدر این روش ،از الگوی كنترل شــده الگوی اســاس شلوار رولت
كنید.
 aاز نقــاط « 16و  »17روی خــط زانوی جلوی شــلوار ،به اندازة
دلخواه (بستگی به گشادی* زانو ،جنس پارچه و فرم اندامی شخص
به اضافة آزادی دارد) داخل شده؛ نقاط « 50و  »51به دست میآید.

50
متر=50→ 51
 1پهنای خط زانوی شلوار به اضافة آزادی 2-سانتی 51

2
 aاز نقــاط « 14و  »15خط لبة شــلوار به انــدازة دلخواه (حداقل
«1/5ســانتیمتر» و حداكثر« 6ســانتیمتر») اوازمان بیرون آمده؛
نقاط « 52و»53به دست میآید.
 »50طول خطوط
و50→ 52
5150
«51→ 53
 aقبل از وصـــل خطــوط 51
»50را اندازه بزنید و از نقاط « 51و »50به اندازة
14و16→ 17
«5150→ 15
51
این خطوط به نقاط « 53و »52وصل كنید.

 aاین عمل به منظــور جلوگیری از افتادگی این خطوط در هنگام
برش پارچه است.
 aخطوط جدید پهلو و داخل پای شــلوار را مانند شكل با خط كش
مخصوص پهلوی شــلوار به اندازة «**1/25-0/5ســانتیمتر» داخل
شده رسم كنید( .شكل )4-36

شكل  36ـ 4

* ضخامت پارچه ،فرم اندام شخص (چاقی قسمت زانو و ساق) و گشادی مدل شلوار در تعیین میزان آزادی زانو مؤثر است.
** قسمت داخل پا كمی بیشتر از خط پهلو گرفته میشود؛ زیرا فرورفتگی در داخل پا بیشتر است.

47

 aدر الگوی پشت عیناً همانند الگوی جلوی شلوار عمل كنید؛با
كمی تغییرات در گشادیهای زانو و شلوار كه عبارتند از:
(شکل )4-37
1
2

50
پهنای زانوی شلوار  +آزادی* به اضافة 51=2cm
54→ 55
50
36→ 57=37
5150→ 56
حداقل 1/5cmو حداكثر 51=6cm

شكل  37ـ 4

48

* اندازة آزادی در قسمت زانو بستگی به مدل ،جنس پارچه و سایز فرد دارد ،این اندازة( منهای یا اضافۀ  2سانتی متر) در جلو و پشت ثابت نیست.

شكل  38ـ 4

 aدر نقاط  54 ،51 ،50و  55با خط كش مخصوص ،خطوط پهلو و داخل پا را اصالح كنید.
 aسجاف زیر زیپی را ترسیم كنید( .شکل )4-38

49

شكل  39ـ 4

50

 aدر ایــن روش فون كردن نیز ،از الگوی كنترل شــدة الگوی
اساس شلوار رولت كنید.
 aفاصلة خطوط زانو تا لبة شلوار (روی خط راستای پارچه) را با
نام نقاط « 50و  »51مشخص كنید.
50را
»50و«»15→ 50
51 50→ 14«،»17
51 50→ 51«،»16
فواصــل«51 50→ 51
51
a
نصف كنید؛ به ترتیب نقاط « 54 ،53 ،52و  » 55به دست میآید.
1
2
1
2
1
2
1

50
15→ 52=51
5150→ 15
فاصلة 51
50
17→ 53=51
5150→ 17
فاصلة 51
50
14→ 54=14
5150→ 50
فاصلة 51
50
16→ 55=16
5150→ 50
فاصلة51

2
 aنقــاط « »54 ،52و « »55 ،53را با خط كش به یكدیگر وصل
كنید.
 »50و از
«52→ 54
 aمطابــق شــكل از «نقطــة  »15به خــط 51
 »50وصل كنید؛ نقاط« 56و »57
«53→ 55
«نقطــة »17به خط 51
به دست میآید.

 aاز نقاط « »55 ،54به سمت باالی خطوط (تا نقاط«)»17 ،15
قیچی كنید(.شکل )4-40
شكل  40ـ 4

51

 aدر الگوی پشت شلوار عیناً همانند الگوی جلو عمل كنید:
(شکل )4-41
1
2
1
2
1
2
1
2

39→ 60=39
50
5150→ 58
فاصلة 51

50
40→ 61=40
5150→ 58
فاصلة 51
50
37→ 63=59
5150→ 37
فاصلة 51
50
36→ 62=36
5150→ 59
فاصلة51

شكل  41ـ 4

52

 »50را به اندازة
«55→ 17
 »50و 51
«54→ 16
 aخطوط چیده شدة 51
دلخواه اوازمان دهید.

50
='5150→ 55
اندازة اوازمان دلخواه 51
54→ 54'=55
 aبا خط كش مخصوص پهلوی شلوار ،خطوط پهلو و داخلی پا را
اصالح کرده ســپس عالمت موازنه خط زانو را روی آنها مشخص
کنید.
 »14را اصالح كنید( .شکل )4-42
شلوار«50→ 15
51
 aخط لبة

شكل  42ـ 4

53

 »50را به اندازة
«63→ 40
 »50و 51
«62→ 39
 aخطوط چیده شــدة 51
دلخواه اوازمان دهید.

50
='5150→ 63
اندازة اوازمان دلخواه 51
62→ 62'=63
 aبا خط كش مخصوص پهلوی شلوار ،خطوط پهلو و داخل پا را
اصالح کرده ســپس عالمت موازنه خط زانو را روی آنها مشخص
کنید.
»50را اصالحكنید(.شکل)4-43
شلوار«36→ 37
51
 aخطوطلبة

شكل  43ـ 4

54

شكل  44ـ 4

 aروی الگوها عالمت موازنة پارچه را مشخص كنید( .شکل )4-44

55

شكل  45ـ 4

56

 aاین روش فون كردن عینــاً همانند روش قبلی فون نیلوفری
است؛ با این تفاوت كه میزان گشادی لبة شلوار بیشتر است.
1
2
1
2

15→ 53=15
50
5150→ 52
فاصلة51

50
17→ 54=17
5150→ 52
فاصلة51

 aنقاط « 53و  »55و « 52و  »50و « 54و  »56را با خط كش
به یكدیگر وصل كنید.
 aاین خطوط را از لبة شلوار قیچی كنید( .شکل )4-46

شكل  46ـ 4

57

 aدر الگوی پشت شلوار عیناً همانند الگوی جلو عمل كنید:
(شکل )4-47
1
2
1
2
1
2
1
2

39→ 60=39
50
5150→ 59
فاصلة51

50
40→ 61=40
5150→ 59
فاصلة51
50
37→ 63=37
5150→ 57
فاصلة51
50
36→ 62=36
5150→ 57
فاصلة51

شكل  47ـ 4

58

»54
و«50→ 56
51 »50
»و«52→ 50
51 50
شده«53→ 55
 aخطوط چیده 51
را به اندازة دلخواه اوازمان دهید.

50
دلخواه='5150→ 56
51
اندازة اوازمان
55→ 55'=56
64→ 50=64
50
دلخواه='5150→ 50
51
اندازة اوازمان
 aبا خط كش مخصوص پهلوی شــلوار ،خطوط پهلو و داخل پا
را اصالح كنید.
شلوار«14→ 15
»50را اصالح كنید(.شکل )4-48
51
 aخط لبة

شكل  48ـ 4

59

»50
»59و«61→ 63
«51 50→ 57
 »60و 51
«50→ 62
 aخطوط چیده شده 51
را به اندازة دلخواه اوازمان دهید.

50
دلخواه51 50→ 62=،
51
اندازة اوازمان
'63→ 63'=62
50
دلخواه5150→ 65=،
51
اندازة اوازمان
'57→ 65=57
 aبا خط كش مخصوص پهلوی شــلوار ،خطوط پهلو و داخل پا
را اصالح كنید.

«50→ 37
 aخطوط لبة شلوار 51
 »36را اصالح كنید.
(شکل)4-49

شكل  49ـ 4

60

 aروی الگو عالمت موازنة پارچه را مشخص كنید.
 aبــا توجه به مدل لباس ســجاف زیر زیپ را در خطوط جلو یا
پهلوهای جلو و پشت رسم كنید( .شکل )4-50

شكل  50ـ 4

61

 aروی الگو عالمت موازنة پارچه را مشخص كنید.
 aدر صورتی كه زیپ در پهلوی لباس قرار دارد،سجاف زیر زیپ
را در تكة پشت رسم كنید( .شکل )4-51

شكل  51ـ 4

62

شكل  52ـ 4

63

 aدر این روش ،از الگوی كنترل شده اساس شلوار رولت كنید.
 aخط راستای پارچة (جلو) را تا انتهای پنس جلوی «نقطة  »13و خط لبة شلوار امتداد دهید؛ «نقطة  »50به دست میآید.
 aنقاط « 1و  »50را با خطكش به یكدیگر وصل كنید( .شکل )4-53
 aدر الگوی پشت عیناً همانند جلو عمل كنید؛ با این تفاوت كه باید پنس بزرگ پشت را جابهجا كنید.
 aخط راستای پارچه را تا خطوط كمر و لبة شلوار امتداد دهید؛ نقاط « 52و  »51به دست میآید.
 »32را جابهجا كرده و به خط اوازمان منتقل كنید( .شکل )4-54
«50→ 33
 aروی خط اوازمان پنس 51
50درآورید.
«»1→ 13
 »50به اندازة پنس جلو 51
«52→ 53
 aبه منظور هماهنگی گشادی اوازمان در الگوی جلو و پشت ،طول پنس 51

50
52→ 53
(در این اندام) 10 ،سانتیمتر =51
»و«50→ 53
51 50
اوازمان«50→ 13
51
 aاز خط لبة شلوار،خطوط
 »51را قیچی كنید.

64

شكل  53ـ 4

شكل  54ـ 4

65

 aﺭﻭﻯ ﻛﺎﻏﺬ ﺍﻟﮕﻮ ،ﺧﻂ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﺍﻭﺍﺯﻣﺎﻥ ﺭﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ.
 aﭘﻨﺲ ﺟﻠﻮﻯ ﺷﻠﻮﺍﺭ » « 1→ 13ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﺪ
ﮔﺸﺎﺩﻯ )ﻛﻠﻮﺵ( ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.
ﭘﻨﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ1→ 13 ،
 aﺍﻟﮕﻮﻯ ﺍﻭﺍﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧــﻪﺍﻯ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﻏﺬ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻭﺍﺯﻣﺎﻥ ﻃﺒﻴﻌــﻰ ﺩﺭ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺧﻂ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﺍﻭﺍﺯﻣﺎﻥ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺍﻭﺍﺯﻣﺎﻥ ﻃﺒﻴﻌﻰ='50→ 50
 aﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ » 16ﻭ  «14ﺧﻂ ﻟﺒﺔ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ
)ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺩﺍﺭﺩ( ﺍﻭﺍﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ.
ﺍﻭﺍﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺩﺍﺭﺩ = 16→ 54=14→ 55
 aﻧﻘــﺎﻁ » « 11→ 55ﻭ » « 9→ 54ﺭﺍ ﺑــﺎ ﺧﻂ ﻛﺶ ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ) .ﺍﺯ »ﻧﻘﻄﺔ  «9ﺗﺎ ﺧﻂ ﺯﺍﻧﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻂﻛﺶ
ﭘﻬﻠﻮﻯ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺭﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ(.
ﺧﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺎ = 9→ 54
ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮ = 11→ 55
 aﺧﻄﻮﻁ ﻟﺒﺔ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻭ ﻛﻤﺮ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﻴﺪ.
)ﺷﻜﻞ (4-55
ﺷﻜﻞ  55ـ 4

66

 aدر الگوی پشت عیناً همانند جلو عمل كنید:

50
52→ 53
پنس بسته شده51،
'51→ 51
50
اوازمان طبیعی= 51
37→ 56=36
50
دارد5150→ 57،
اوازمان بستگی به مدل 51
 aخطوط لبة دامن و كمر را اصالح كنید(.شکل )4-56

شكل  56ـ 4

67

شكل  57ـ 4

 »31را جا به جا كنید.
«50→ 34
 aروی خط كمر پشت ،پنس 51

 aعالمت موازنه و راستای پارچه را رسم كنید.

 »30را نصف كنید و پنســی به طول و پهنای
«50→ 25
 aفاصلــة 51

(شکل های  58و)4-57

 »31رسم كنید(.شکل )4-58
«50→ 34
پنس 51
68

شكل  58ـ 4

* بهدلیل کمبود جا در صفحه ،اشکال باال  20درصد کوچکتر شدهاند.

طول پنس جدید پشت =58،59

شكل  59ـ 4

69

 aدر این روش ،از الگوی كنترل شده اساس شلوار رولت كنید.
50و خط لبة شلوار امتداد دهید؛ «نقطة  »50به دست میآید.
«»1→ 13
 aخط راستای پارچة (جلو) را تا انتهای پنس جلو 51
 aنقاط « 50و » 1را به یكدیگر وصل كنید.
 50را حذف كنید.
«»1 → 13
 aپنس جلوی شلوار 51
 aاز نقاط  16و  14خط لبة جلو به اندازة دلخواه (بستگی به مدل دارد) بیرون آمده؛ نقاط « 51و »52به دست میآید.

50
14→ 51=16
متر=5150→ 52
در این مدل 5 ،سانتی 51
 aنقاط « 51و ( »52در لبه شلوار) را به « 11و  »9وصل کنید.
 50را قیچی كنید(.شکل )4-60
«»1 → 50
 aاز لبة شلوار خط 51
 aدر الگوی پشت عیناً همانند جلو عمل كنید( .شکل )4-61
 »32را حذف کنید.
50→ 51
 »31و « 33
50→ 51
 aپنس های پشت شلوار« 34
 aخطوط « 55و  »56را به نقاط « 35و  »28وصل كنید.
 aخط لبة شلوار را با خطكش منحنی اصالح كنید.

70

شكل  60ـ 4

شكل  61ـ 4

71

51

شكل  62ـ 4

72

شكل  63ـ 4

 aبین خطوط چیده شده الگوی جلو و پشت را به اندازة دلخواه

 aخطوط لبة شلوار و كمر را اصالح كنید.

اوازمان دهید.

 aنقاط موازنه رارویالگومشخصكنید(.شکلهای63و)4-62

50
53→ 53'=54
متر='5150→ 54
در این مدل 5 ،سانتی 51
50
50→ 50'=1
متر='5150→ 1
در این مدل 5 ،سانتی 51

شكل  64ـ 4

 aعالمت چین یا پیلی را روی خط كمر جلو و پشت روی الگو مشخص كنید(.شکلهای64و)4-65

شكل  65ـ 4

73

شكل  66ـ 4

74

از روی الگوی ﻫﺎ
اساس شلوار (كه عیوب آن برطرف شده) رولت
a

كنید.
 50را حذف كنید.
» 1→50
13
جلو«'51→ 1
 aپنس 51
 »50را نصف كنید؛ «نقطة»50
«14→ 16
 aخط لبة شلوار فاصلة 51
به دست میآید.
1

50
16→ 50=14
فاصلة5150→ 16
51

2
 aاز وســـط پنس جــــلو «نقطة  »51خطی به لبة شـــــلوار
«نقطة  »50رسم كنید.

50
=51→ 50
خط اوازمان جلو 51
 »50را از خط كمر تا لبة شــلوار قیچی
«51→ 50
 aخط اوازمان 51
كنید(.شکل )4-67

شكل  67ـ 4

75

'»32
50→50
33
»31و«51→ 32
51 50→50
34
شلوار«'51→ 31
51
aپنس های  پشت
ﻫﺎ

را حذف کنید.
 »36را نصف کنید «نقط ٔه »52
«50→ 37
 aخطوط لبة شلوار فاصل ٔه 51
به دست می آید.
1

37→ 52=36
50
5150→ 37
فاصل ٔه51

2
« ، »32نقط ٔه  »53خطی به لب ٔه
50→50
33
«'51→ 32
 aاز وسط پنس 51
شلوار «نقط ٔه  »52رسم کنید.

=52→ 53
50
خط اوازمان پشت 51
لبه شــلوار قیچی
«50→ 52
 aخط اوازمان 51
 »53را از خط کمر تا ٔ
کنید(.شکل )4-68

توجه کنید:

 aدر صورتی كه بخواهید الگو در كمر گشــادی بیشــتری داشــته باشد،
فاصلههای لبة شلوار و كمر را به چند قسمت تقسیم كرده و اوازمانها بین
این خطوط داده شود.

شكل  68ـ 4

76





























 aروی كاغذ خطی عمود به اندازة تقریبی «قد شلوار» با نام خط
راهنمای اوازمان رسم كنید.
 

« aنقطة »50شــلوار را به گونهای قرار دهید كه در وســط خط
راهنمای اوازمان ،در طرفین خط راهنمای اوازمان قرار گیرد.










 aبه اندازة دلخواه (به مدل و جنس پارچه بستگی دارد) اوازمان
دهید.
 

كنید(.شکل)4-69


 

 »10را اصالح
«50→ 12
 »50و كمر 51
«14→ 15
 aخطــوط لبة شــلوار 51









شكل  69ـ 4

 







 


77











50
='53→ 53
اوازمان دلخواه10 ،سانتی متر 51



 

 aقسمت پشت الگوی شلوار را عیناً همانند جلو عمل كنید:











 aخطوط كمر و لبة شلوار اصالح شود(.شکل )4-70

 






شكل  70ـ 4
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شكل  71ـ 4
شكل  72ـ 4

 aنقاب زیر زیپ را روی قسمت جلو رسم كنید(.شکل )4-71

 aخط راستای پارچه را در قسمت جلو و پشت الگو رسم كنید.

 aعالمت موازنة پارچه را روی الگو رسم كنید.

 aعالمت چین را در قسمتهای جلو و پشت الگو رسم كنید.

79

80

شكل  73ـ 4

تا 4
3

 aاز روی الگوی اســاس شلوار (كه عیوب اندام آن برطرف شده)
رولت كنید.
 aاز «نقطة  »12به انــدازة مدلهای جیب روی خطوط كمر و
پهلو عالمت بگذارید ،نقاط « 45و »46به دست میآید.
جیب=45→ 46
50
51
خط دهانة
12→ 45
50
اندازة آن بستگی به مدل دارد =51
12→ 46
50
اندازة آن بستگی به مدل دارد=51
 aاز نقــاط « 45و  »46خط ســجاف دهانة جیــب را به پهنای
»47
«50→ 48
«3ســانتیمتر» رســم كنید( .توجه كنید خطوط 51
 »45رســم شــده و پهنای آن « 3سانتی متر»
«50→ 46
موازی با 51

15

باشد).
47→ 48
50
خط سجاف جیب =51
 aاز نقاط « 45و  »46فرم كیســة جیب شــلوار را مطابق شكل
رسم كنید؛ نقاط « 49و  »50به دست میآید( .شکل )4-74
45→50
50
49
51→50
50
51→ 46
كیسة جیب شلوار=51
 aسجاف سرخود زیر زیپ را در قسمت جلوی شلوار رسم كنید.
شكل  74ـ 4
16

81

 aدر این روش گشــادی شلوار فقط از قسمت برآمدگی باسن تا
كمر است.

51
 aبه همین منظور
 »50را به ســه قسمت تقسیم
فاصلة«45→ 10
كنید تا نقاط در « 54و  »52به دست آید.
1
3
1
3

45→ 52=45
50
5150→ 11
فاصل ٔه51

50
10→ 54=45
5150→ 10
فاصل ٔه51

 aاز نقــاط « 52و  »54روی خط كمر خطوط موازی و عمود بر
50رسم كنید تا نقاط « 55و »53
«»9→ 51
خط برآمدگی باســن 51
به دست آید.
52→ 53
50
50موازی51
54→ 55
خطوط اوازمان51
 aاز «نقطة  »9روی خط برآمدگی باسن تا «نقطة  »51را قیچی
كنید.
 aاز نقاط « 54و  »52به طرف پایین تا نقاط « 55و  »53قیچی
كنید(.شکل )4-75

شكل  75ـ 4

82

13

 aپنس جلوی شلوار را حذف كنید.
 »52به اندازة
«50→ 53
 »54و 51
«50→ 55
 aخطوط چیــده شــده 51
دلخواه* (بستگی به مدل دارد) اوازمان دهید.

9

='52→ 52
50
51 50
'54→ 54
اندازة اوازمان دلخواه 51
 »45و خــط پهلو در «نقطة  »51را
شــلوار«50→ 10
51
 aخط كمر
اصالح كنید( .شکل )4-76

شكل  76ـ 4

* در این روش گشاد كردن اندازة اوازمان نباید زیاد باشد؛ زیرا خطوط پهلو و كمر شلوار از حالت عادی خارج شده و خطوط خارجی آن
اشكال پیدا میكند.

83

10

 aســجاف زیر زیپ شلوار را «تا كرده» خط دوخت زیپ را روی
شلوار مشخص كنید( .شکل )4-77
=56→ 44
50
خط دوخت زیپ 51
 aدر این مدل به جای چین ،عالمت پیلی رســم شـــود .فاصلة
9

 »54عالمت پیلی رسم شود.
«'50→ 54
 »52و 51
«'50→ 52
51
و'52→ 52
50
51 50
شلوار='54→ 54
51
پیلیهای جلوی
 aبه ترتیب این تكهها را از روی الگوی شلوار رولت كنید:

50
45'→50
'47
51→ 51
50
جیب='48'→ 46
51
سجاف دهانة
45→50
50
46
51→ 50
51
جیب=50→ 49
51
كیسة
12→50
50
47
51→ 51
تكة پهلوی جلو=48

50→ 46
 aروی الگوی شلوار از خط51
 »45را قیچی كنید.
 aتوجه كنید قبل از قیچی كردن قطعات عالمت راستای پارچه
را روی الگوها رسم كنید( .شکلهای  78و)4-77

84

شكل  78ـ 4

شكل  77ـ 4

10

 aاین مدل عیناً همانند مدل قبلی است با این تفاوت كه كیسة
روی جیب تا قســمت خط مركزی جلو امتداد دارد و كیسة زیر

52

روی آن دوخته میشود( .شکلهای  81و)4-79،80

50
51
50→50
'52
51→50
'50
='51→ 46
كیسة جیب (رو) 51
'45'→ 10
50
51
50→50
'50
'51→ 48
كیسة جیب (زیر) = 51
'47'→ 49

9

50
47
51→ 48
تكة پهلوی جلو =51
12→50
 aاز«نقطة »45تا «نقطة »46قیچی كنید.

50
45→ 46
دهانة جیب =51

شكل  79ـ 4

10
10

52

52

شكل  81ـ 4

شكل  80ـ 4

9

85

10

 aاین مدل عیناً همانند مدل قبلی است با این تفاوت كه دهانة
جیب فرم گرد دارد؛ دهانة آن بیشــتر از مدلهای قبلی اســت.

52

(شکلهای  84و)4-82،83
47→50
50
48
51→ 12
تكة پهلوی جلو =51
'45'→ 10
50
51
50→50
'52
51→50
'50
='51→ 46
كیسة جیب (رو) 51
'45'→ 49
50
51
50→50
'50
'51→ 46
كیسة جیب (زیر) = 51
 aاز «نقطة  »45تا «نقطة  »46قیچی كنید.

50
45 → 46
دهانة جیب =51
'45'→ 46
50
51
50→50
'48
='51→ 47
سجاف دها نة جیب 51

45

شكل  82ـ 4

47

46
48

10

52

86

شكل  84ـ 4

شكل  83ـ 4

استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانۀ مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :4ترسيم الگوي انواع شلوار

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-24و88

هنرجویان محترم در این صفحه جهت بررسی مدلهای شلوار ،با آثار طراحان لباس آشنا میشوید.

شكل  85ـ 4

آیا برای ترسیم این مدل شلوارها از الگوی فون استفاده شده؟ آیا پنسهای كمر منتقل شده؟ چه روشی برای ترسیم الگوهای شلوار بدون
پنس پیشنهاد میكنید؟ چه نوع پارچههای برای این مدلها پیشنهاد میكنید.
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اساس دامن شلواری

شكل  86ـ 4

88

اندازههاي مورد نياز:

شكل  88ـ 4

شكل  87ـ 4

 aبلندي برآمدگي باسن …… سانتيمتر

 aروي خط مركزي جلو «از نقطة  »3به اندازة « برآمدگي باســن

 aدور باسن …… سانتيمتر

به اضافة 2-1سانتيمتر» (آزادي) پايين آمده؛ «نقطة »27به دست
ميآيد.

223→27
برآمدگي باسن به اضافه  2-1سانتيمتر =33

 aاز روي الگوي يكي از دامنهاي فون رولت كنيد.
 aدرخــط لبــة دامن«نقطة »4بــه انــدازة دلخواه(دراين مدل
«1/5سانتيمتر») اوازمان داده؛ «نقطة »26به دست ميآيد.

توجه کنید:

1

دور باسن منهاي 2سانتيمتر» با

 aاز «نقطة  »27به اندازة «
8
خطكش گونيا بيرون آمده؛ «نقطة »28به دست ميآيد.
1
27→28
22
دور باسن منهاي 2سانتيمتر=33
8
 »27بيرون آمده؛ «نقطة
22 →28
 aاز «نقطة »26به اندازة فاصلة33
 »29به دست ميآيد.

22از باز شــدن پيلي در قســمت پايين
«»4→26
 aاوازمان 33

 aنقــاط « »29 ،28را بــا خطكــش به يكديگــر وصل كنيد.

دامن شلواري جلوگيري ميكند( .شکل )4-87

(شکل)4-88
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شكل  90ـ 4

شكل  89ـ 4

 aاز روي الگوي يكي از دامنهاي فون رولت كنيد ،در خط لبة دامن

باسن به اضافة 2-1سانتيمتر (آزادي) پايين آمده؛«نقطة »36به

22در الگوي
«»4→26
خط مرکزی پشت «نقطة »2به اندازة فاصلة 33

دست ميآيد.

جلو ،اوازمان داده؛ «نقطة  »35به دست ميآيد( .شکل)4-89
 aدر الگوی پشت عیناً همانند جلو عمل کنید.

222→35
 2سانتيمتر=33
222→35
33
22
=4→26
اوازمان33

90

 aروي خط مركزي پشت از «نقطة »1به اندازة برآمدگي

221→36
برآمدگي باسن به اضافة 2-1سانتيمتر=33
 aاز «نقطة  »36به اندازة «

1

دور باســن به اضافة  2سانتيمتر» با

8
خطكش گونيا بيرون آمده؛ «نقطة »37به دست ميآيد.
1
22
36→37
دور باسن به اضافة  2سانتيمتر=33
8
 »36بيرون آمده؛
«22 →37
 aاز «نقطــة  »35بــه اندازة فاصلــة 33
«نقطة  »38به دست ميآيد( .شکل)4-90

ﺷﻜﻞ  91ـ 4

1

ﺷﻜﻞ  92ـ 4

ﻓﺎﺻﻠﺔ «3→27ﺭﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ؛

 aﺭﻭﻱ ﺧﻂ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻠﻮ »
2
»ﻧﻘﻄﺔ  «30ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻳﺪ) .ﺷﻜﻞ(4-91
1
ﻓﺎﺻﻠﺔ »3→30=«3→27
2
 aﻧﻘﺎﻁ »28ﻭ «30ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
 aﻓﺎﺻﻠﺔ » «30→28ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

aﻓﺎﺻﻠﺔ»«30→28ﺭﺍﻧﺼﻒﻛﺮﺩﻩ؛»ﻧﻘﻄﺔ«31ﺑﻪ ﺩﺳﺖﻣﻲﺁﻳﺪ.
1
ﻓﺎﺻﻠﺔ »30→31 = «30→28
2
 aﻧﻘﺎﻁ » 31ﻭ  «27ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

 aﺍﺯ »ﻧﻘﻄــﺔ  «27ﺭﻭﻱ ﺧــﻂ » « 27→31ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺍﻧــﺪﺍﺯﺓ
»4ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ« ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ؛ »ﻧﻘﻄﺔ  «32ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻳﺪ.
 4ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ= 27→32
 aﻫﻼﻝ ﻓﺎﻕ ﺟﻠﻮﻱ ﺩﺍﻣﻦ ﺷــﻠﻮﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺭﺳــﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ
ﻧﻘﺎﻁ » «30→32→28ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﺪ.
)ﺷﻜﻞ(4-92
 aﺳﺠﺎﻑ ﺯﻳﺮ ﺯﻳﭙﻲ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺟﻠﻮ ﺭﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ.

91

1

»1→36
22به اضافة
فاصلــة33

 aروي خــط مركزي پشــت «
2
«1سانتيمتر» را محاسبه كنيد؛ «نقطة  »39به دست ميآيد.
 aنقاط « »39 ،37را با خط به يكديگر وصل كنيد.
»22را با خط به يكديگر وصل كنيد.
«37→39
 aفاصلة 33

 »37را نصف كرده؛ «نقطة »40به دست ميآيد.
«22 →39
 aفاصله33
(شکل)4-93

1
2

22
فاصلة«3322 →37
33
39→40»39

شكل  93ـ 4
20
38

شكل  94ـ 4

 aنقاط « »36 ،40را با خط به يكديگر وصل كنيد.
 »22به اندازة
«36→40
 aاز «نقطــة  »36روي خــط 33
«4ســانتيمتر» داخل شــده؛ «نقطة  »41به دست
ميآيد( .شکل)4-94

22
36→41
 4سانتيمتر=33
 aهالل فاق پشــت دامن شلواري را به گونهاي رسم
 »37را به يكديگر وصل
22 →22
41
33→39
كنید كه «نقاط33
92

كند.

استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :4ترسيم الگوي انواع شلوار

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-24و88

 -1با توجه به شكل رو به رو به سؤاالت پاسخ دهید:

 -1-1فاصلة 51
 »50برابر است با .......................................
«27→ 28
 -1-2فاصلة 51
 »50برابر است با .......................................
«27→ 30
 -1-3فاصلة 51
 50برابر است با .......................................
«» 3→ 27
 -1-4فاصلة 51
 »50برابر است با .......................................
«27→ 32
 -1-5فاصلة 51
 50برابر است با ..........................................
«» 4→ 26

شكل  95ـ 4

93

دامن شلواری چین دار یا پیلی رد کمر

شكل  96ـ 4

94

ﺷﻜﻞ  97ـ 4

ﺧﻂ ﺍﻭﺍﺯﻣﺎﻥ ﺟﻠﻮ =42→ 43

 aﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺟﻠﻮﻯ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﻣﻦ ﺷﻠﻮﺍﺭﻯ ﺭﻭﻟﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
 aﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﻛﻤﺮ ﻓﺎﺻﻠﺔ »  «3→ 16ﻭ ﻟﺒﺔ ﺩﺍﻣﻦ ﻓﺎﺻﻠﺔ »«26→ 19
ﺭﺍ ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩﻩ؛ ﻧﻘﺎﻁ » 42ﻭ  «43ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺁﻳﺪ.
1
2
1

ﻓﺎﺻﻠﺔ 3→ 42=3→ 16

ﻓﺎﺻﻠﺔ 19→ 43=26→ 19

2
 aﻧﻘﺎﻁ » 43ﻭ  «42ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

 aﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻰ ﺧﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺎﻯ ﺩﺍﻣﻦ ﺷــﻠﻮﺍﺭﻯ ،ﺍﺯ
»ﻧﻘﻄﺔ  «29ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ » 1ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ« ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ؛ »ﻧﻘﻄﺔ «44ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﻣﻰﺁﻳﺪ) .ﺷﻜﻞ(4-97
)ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ(  1ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ=29→ 44
 aﺍﺯ ﺧﻂ ﻟﺒﺔ ﺩﺍﻣﻦ ﺧﻂ » «43→ 42ﺭﺍ ﻗﻴﭽﻰ ﻛﻨﻴﺪ.

95

20

شكل  98ـ 4

 aدر قسمت پشت عیناً همانند جلو عمل كنید؛ با این تفاوت كه

 »46را قیچی كنید.
«50→ 45
 aاز خط لبة دامن 51

پنس پشت حذف میشود.

50
25→50
27
=51→ 46
پنس پشت حذف 51
96

50
(جلوگیری از افتادگی پارچه)  1سانتی متر 51
=38→ 47

50
=45→ 46
خط اوازمان پشت 51

(شکل)4-98

شكل  99ـ 4

50را به اندازة دلخواه اوازمان
'43→ 43
50و 51
'42→ 42
 aفاصلة 51
دهید.

50
اندازة اوازمان ،دلخواه  10-8سانتی 51
متر='42→ 42
50
اندازة اوازمان ،دلخواه14-12سانتیمتر= 51
'43→ 43
 aخطوط لبة دامن و كمر را اصالح كنید( .شکل)4-99
 aعالمتهای موازنه و چین را روی الگوی جلو مشخص كنید.

توجه کنید:

 aاوازمان در قسمت لبة دامن از خط كمر بیشتر است تا فون
دامن شلواری بیشتر شود.
97

شكل  101ـ 4

شكل  100ـ 4

 aدر الگــوی پشــت عینــاً همانند الگــوی جلو عمــل كنید:

 »10را
«50→ 1
50و51
«»3→ 16
كــش بدوزید ،دور كمر الگو ،خطوط 51

(شکل)4-100

با متر اندازه زده و یادداشت كنید.

متر='45→ 45
50
اندازة اوازمان دلخواه 10-8 ،سانتی 51

 aنواركمری رابه اندازة پهنای كش و طول كمریادداشــت كنید.

50
متر='46→ 46
اندازه اوازمان دلخواه 14-12،سانتی 51

(شکل )4-101

 a 98در صورتــی كه بخواهید كمر دامن شــلواری ،نوار كمر همراه

50
48→50
49
51→50
50
دامن=51→ 51
51
نوار كمر

دامن شلواری با جیب و پیلی

شكل  102ـ 4
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 aاز روی الگوی اساس اولیة دامن شلواری رولت كنید.
( »19خط لبة
«50→ 26
( 50در خط كمــر) و 51
فاصلــة«» 3→ 16
51
a
دامن) را نصف كرده نقاط « 42و  »43به دست میآید.
 aبرای جلوگیری از افتادگی دامـــن از «نقـطة  »29بـه انـدازة
« 1سانتی متر» باال آمده؛ « نقطة  »44به دست میآید.

«50→ 43
 aخط اوازمان 51
 »42را قیچی كنید( .شکل )4-103
 aدر الگوی پشــت عیناً همانند جلو عمل كنید با این تفاوت كه
خط برش وسط پنس پشت قرار می گیرد( .شکل )4-104

شكل  103ـ 4

20

100

شكل  104ـ 4

48

53

49
52

50

51

54

26

شكل  105ـ 4

 aاز نقــاط « 42و  »16به اندازة دلخــواه (مطابق مدل) پایین
آمده؛ نقاط « 48و  »49به دست میآید.
 aاز نقــاط  48و « 49به اندازة كیســة جیب پایین آمده؛ نقاط
« 50و  »51به دست میآید.
 aاز «نقطة  »48خط دهانــه و برگردان جیب را طراحی كنید.
(مدل برگردان و دهانة جیب دلخواه است).

50
48→50
49
=51→ 52
برگردان دهانة جیب 51
»48رانصف كرده؛«نقطة »53به دست میآید.
فاصلة«50→ 49
51
a
1
50
48→ 53=48
5150→ 49
فاصلة51
2
 »19را نصف كرده؛
«50→ 43
 aدر خط لبة دامن شلواری ،فاصلة 51

«نقطة  »54به دست میآید( .شکل )4-105
1

50
19→ 54=43
5150→ 19
فاصله51
ٔ

2
 aنقاط « 53و  »54را با خط كش به یكدیگر وصل كنید.

 aقبل از برش قطعات الگو ،خط راستای پارچه را رسم كنید.
 aقطعات الگو را شماره گذاری كنید.
 »50را رولت كنید.
49→50
48
51→50
50
«51→ 51
 aتكة كیســة جیــب 51
(شکل )4-106
'»49رارولتكنید(.شکل)4-107
50→50
'48
برگردان«'51→ 52
51
 aتكه
 »50را قیچی كنید.
49→50
48
«51→ 42
 aاز خط پهلو فاصلة 51

101

48

48

53

53

49
48
49
52

شكل  107ـ 4

48
49

52
51
44

54

شكل  108ـ 4

 »53را قیچی كنید.
«50→ 54
 »48و 51
«50→ 43
 aخطوط اوازمان 51

102

54

19

شكل  106ـ 4

50
43→ 43'=54
متر='5150→ 54
اندازة اوازمان دلخواه  10سانتی 51

 aزیر خطوط چیده شــده كاغذ بچســبانید و به اندازة دلخواه

 aهر تكه از الگو را كه اوازمان میدهید ،تكة بعدی را «تا» كرده

(بستگی به مدل دارد) اوازمان دهید( .شکل )4-108

 »50را اصالح كنید.
«'48→ 48
 »50و 51
«'53→ 53
و خطوط 51

50
46→ 48'=53
='5150→ 53
اندازة اوازمان دلخواه  8سانتی متر 51

 aخط لبة دامن را بعد از اوازمان اصالح كنید.

45

56

46

شكل  109ـ 4

 »16در الگوی جلو پایین
50→ 49
 aاز نقطــة « 10برابر فاصلــة51

 aقطعات الگو را شماره گذاری كنید( .شکل )4-109

آمده؛ «نقطة »54به دست میآید.

 aقبل ازچیدن الگو ،خط راستای پارچه را روی الگو رسم كنید.

50→ 51
 aفاصله«46
»20را نصف كرده؛«نقطة »56به دست میآید.

 »10را قیچی كنید.
50→50
45
51→50
27
«51→ 55
 aتكة برش 51

»27را نصفكرده؛«نقطة»57به دست میآید.
فاصلة«50→ 55
51
a

 »46را قیچی كنید.
«50→ 27
 »57و 51
«50→ 56
 aخطوط 51

103

45

شكل  111ـ 4

6
56

46

46

47

شكل  110ـ 4

 aمراحل اوازمان دادن در الگوی پشت عیناً همانند الگوی جلو است.

پیلی است(.تا از باز شدن پیلی جلوگیری کند)

 aدرمراحل آخر خط لبة دامن را دوباره رسم كرده و اصالح كنید.

 aعالمت موازنة پارچه را روی الگوها رسم كنید( .شکلهای111و

 a 104دلیل اوازمان بیشــتر در لبة پایین دامن ،به منظور فون کردن

)4-110

تکهکمرشلوار

*

شكل  112ـ 4

* از اين الگو ميتوانيد براي دامن نيز استفاده كنيد.

105

تکهکمر راست

تکه كمري به روي خط كمر قرار ميگيرد؛ پهناي
 aايــن ٔ
آن در حدود « 5-3سانتيمتر» است.
روي كاغذ مستطيلي رسم کنید كه طول آن برابر دور كمر
1
اندازه دلخواه است ،روي الگو نقاط موازنة
و عرض آن
2
پهلو ،مركز پشــت و مركز جلو را مشــخص كرده و محل

شكل  113ـ 4

دکمه خور را ترسيم کنید( .شکل )4-113

سجاف جاد یتکهکمر



 aاطراف الگوي شــلوار تا خط باسن را رولت كنيد؛ پهناي
ســجاف را روي الگو مشخص كنيد؛ مانند شكل ،پنسهاي
شــلوار را ببنديد و مانند شــكل شــلوار را در انتهاي پنس
«تا» كنيد و پهناي ســجاف را مجددا ً رسم نماييد؛ تكههاي
ســجاف جدا را رولت كنيد؛ سجاف را ميتوانيد دو تكة جدا





يا در خط پهلو در كنار يكديگر قرار دهيد و يكسره استفاده
كنيد( .شکل )4-114

تکه کمر رد باالی خط کمر باالتنه
ٔ

شكل  114ـ 4

تکه كمر را روي الگــوي باالتنه در باالی خط
 aشــكل ٔ
كمر رســم كنيد؛ سپس پنسهاي جلو و پشت را ببندید
و مطابق شــكل باالتنــه را در انتهاي پنــس «تا» کنید؛
خط برش كمري را رســم كــرده و از خط پهلو «1/5-1
سانتيمتر» كم كنيد( .شکل )4-115
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شكل  115ـ 4



استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :4ترسيم الگوي انواع شلوار

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-24و88

هنرجویان محترم در این صفحه جهت بررسی مدلهای دامن شلواری با آثار طراحان لباس آشنا میشوید.

شكل  116ـ 4

باراهنمایی معلم محترم كالس الگوهای این دامنها را ترسیم كنید.
به نظر شما آیا میتوان محل زیپ دامن شلواری را در قسمت مركز پشت قرار داد؛ كدامیك از تصاویر از این روش استفاده كردهاند؟
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استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :5متناسب سازی الگو با فرم اندام (شلوار)

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-25و88

تواانیی متناسب سازی الگو با فرم اندا م (شلوار)

انتظار میرود فراگیرنده ،پس از مطالعة این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:
 -1با توجه به فرم اندام ،اشكاالت اندامی را توضیح دهد.
 -2رفع عیوب اندام «قد فاق بلند در جلوی شلوار» را با مهارت انجام دهد.
 -3رفع عیوب اندام «قد فاق بلند در پشت شلوار» را با مهارت انجام دهد.
 -4رفع عیوب اندام «پهلوهای با برجستگی زیاد» را با مهارت انجام دهد.
 -5رفع عیوب اندام «شكم بزرگ با برآمدگی زیاد» را با مهارت انجام دهد.
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 -6رفع عیوب اندام «باسن بزرگ با برجستگی زیاد» را با مهارت انجام دهد.

پارتون شلوار

شكل  1ـ 5

پس از ترسیم الگوی اساس شــلوار به منظور شناسایی

 aپارچة پاترون بریده شــده را با درجة درشت( ،ماشین دوخت)

اشكاالت احتمالی در اندام باید پاترون اصلی تهیه شود.

بدوزید (تا شكافتن آن آسانتر است).

 aهدف از دوخت پاترون پوشــیدن آن نیســت ،بلكه متناسب

 aچنانچه عیوبی روی پاترون شلوار دیده شود ،اندازههای آن را

كردن مدلها و الگوهای اســاس و شناخت عیوب احتمالی لباس
روی اندام است.
 aاز كاربن مخصوص پارچه به منظور انتقال قسمتهای مختلف
الگو مانند خطوط باسن ،برآمدگی باسن ،زانو و  .....استفاده كنید.

یادداشت كرده؛كلیة تغییرات را روی الگوی كاغذی منتقل كنید
و این الگوی اصالح شده را به عنوان الگوی اساس استفاده كنید.
 aدر جایی كه شلوار را برای پروگیری پوشیدهاید ،روی صندلی

 aالگوی اســاس اولیة شــلوار كه با اندازههای مشخصی ترسیم

بنشینید؛ بلند شــوید و راه بروید ...هر وضعیت را برای پروگیری

میشود ،روی پارچههای تك رنگ ارزان قیمت مانند چلوار سفید

امتحان كنید (در حالت نشســته كشــیدگی لبة پایین شلوار و

نسبتاً ضخیم قرار دهید و برش بزنید.

زانوها را در نظر بگیرید)(.شكل )5-1
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قد افق بلند ردجلوی اندا م (کشیدگی ردجلوی پارتون شلوار)
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 aاز انتهای پنس جلو «نقطة  »13به سمت پهلو و فاق ،خطی به
50رسم كنید ،تا نقاط «51و»50
«»7→ 11
موازات خط باسن خط 51
به دست آید.
50→ 51
50
507→ 11موازی51
51
 aاز «نقطة »50از فاق جلو به سمت پهلو قیچی كنید.
(شکل )5-2

شكل  2ـ 5
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 aبا توجه به اینكه اندازة پاترون در جلو كوتاه اســت ،این اندازه
را روی پاترون محاســبه كرده (یادداشت كنید) آن را بین نقاط
«' »50, 50اضافه كنید.
'50→ 50
50
اوازمان به اندازة پاترون 51
 aخط فاق جلو را روی خط مستقیم نگه دارید.
»50را اصالح كنید.
11→ 12
 aخط پهلو از نقاط«51
نقاط«»507→ 10را اصالح كنید.
51
 aخط فاق از
 aهمانطور كه در شكل مالحظه میكنید ،خط فاق جلو بلندتر
از خط پهلو است( .شکل )5-3

شكل  3ـ 5
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قد افق بلند رد پشت اندا م (کشیدگی رد پشت پارتون شلوار)
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 aاز انتهای پنسهای پشــت نقاط« 35و »34به سمت خطوط
پهلووفاق ،خطی به موازات خط باســن رســمكنید؛ نقاط«51
و »50به دست میآید.
50→ 51
50
50موازی51
22→ 33
51
 aاز نقطــة 50از جهــت خــط فاق پشــت به طرف خــط پهلو
«نقطه » 51قیچی کنید.
 aاین افراد ممکن است چاق یا باسن برآمده نداشته باشند ،بلکه
در هنگام ایستادن اندام متمایل به پشت دارند( .شکل )5-4

شكل  4ـ 5
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 aبا توجه به اینكه اندازة پاترون در پشت كوتاه است ،این اندازه
را روی پاترون محاســبه كرده (یادداشت كنید) آن را بین نقاط
«' »50, 50اضافه كنید.

50
51
اوازمان به اندازة
پاترون='50→ 50
«50→ 12
 aخط پهلو از نقاط 51
 »33را اصالح كنید.
 »25را اصالح كنید.
«50→ 22
 aخط فاق از نقاط 51
 aهمانطــور كه در شــكل مالحظه میكنید ،خط فاق پشــت
بلندتر از خط پهلو است( .شکل )5-5

شكل  5ـ 5
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پهلواهیی با ربجستگی زیاد و ران اهی ربجسته (کشیدگی رد پهلوی پارتون)

شكل  6ـ 5

116

 aاز انتهــای پنس جلو «نقطة  »13خطی افقی و موازی با خط
باســن یا خط فاق به خط پهلو رسم كنید؛ «نقطة »50به دست
میآید.
»13را قیچیكنید(.شکل)5-7
فاصلة«50→ 50
51
 aازخط پهلو

شكل  7ـ 5

117

 aدر الگوی پشت عیناً همانند الگوی قسمت جلو عمل كنید.
 aاز انتهای پنس بزرگ پشــت «نقطة  »33خطی افقی و موازی
با خط باسن یا خط فاق به خط پهلو رسم كنید؛ «نقطة »51به دست
میآید.

فاصلة«50→ 51
51
 aازخط پهلو
»33را قیچی كنید(.شکل)5-8

شكل  8ـ 5

118

50را به اندازه ای می بندید که خط
»1→50
13
«'51→ 1
 aپنــس جلو51
 »50را روی پاترون باز کرده اید (این اندازه همان
50→50
13
«'51→ 50
51
مقدار باز شدن خط پهلو در پاترون است).
50را ببندید.
»1→50
13
«'51→ 1
 aپنس جلو51
 »13را
«50→ 50
 aبه اندازهای كه پنس بســته میشــود ،خــط 51
اوازمان دهید.

50
50→50
13
='51→ 50
به اندازة پنس بسته شده 51
 aاز « نقطـــة»12بـه انـــدازة پهنــای پنـس بسـتـه شـده
50بیرون آمده؛ «نقطة  »52به دست میآید.
»1→50
13
«'51→ 1
51

50
=12→ 52
به اندازة پهنای پنس بسته شده 51
 aاز نقطــة  52خط جدید پهلو را مطابق اندازهای كه در پاترون
باز شده ،رسم كنید.
 aخط كمر را اصالح كنید( .شکل )5-9

شكل  9ـ 5
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 »32را به اندازه ای که پنس جلو
50→50
33
«'51→ 32
 aپنس پشت 51
50را بسته اید ،ببندید (اگر این دو اندازه یکسان
»1→50
13
«'51→ 32
51
نشود ،طول پهلوی جلو و پشت ناهماهنگ خواهد شد).
 »32را ببندید.
50→50
35
«'51→ 32
 aپنس پشت را 51

50
51→50
33
شده='51→ 51
51
به اندازة پنس بسته
 aاز نقطـــة  30به انــدازة پهنــــای پنـس بستـه شــده
 »32به بیرون آمده؛ «نقطة  »53به دست میآید.
50→50
35
«'51→ 32
51

50
شده=30→ 53
به اندازة پهنای پنس بسته 51
 aاز «نقطة  »53خط جدید پهلوی پشت را مطابق اندازهای كه
در پاترون باز شده ،خط جدید پهلو را رسم كنید.
 aخط كمر را اصالح كنید( .شکل )5-10

توجه کنید:

 aپنسهای جلو و پشــت را به اندازه ای كه قســمت پهلوی پاترون را باز
كردهاید ،ببندید؛ در صورتی كه برای باز شدن انداز ٔه الزم در پهلوها بستن

یک پنس کافی نباشد ،میتوانید از دو پنس استفاده كنید.
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شكل  10ـ 5

شكل  11ـ 5

شكل  12ـ 5

 aدر محل پنسهای قبلی (جلو و پشــت) پنسهای جدید جلو

 aدر این حالت خطوط پهلوی شــلوار بلند شده و فضای ران و

و پشت را رسم كنید.

باسن كوچك بیشتر شده است( .شکل های 12و)5-11
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شکم زبرگ با ربآمدگی زیاد

شكل  13ـ 5
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 aاز انتهــای پنس جلــو «نقطة  »13دو خط عمود به ســمت
خطوط كمر ،زانو ،پهلو و فاق رســم کرده نقاط « 51 ، 50و»52
به دست میآید.
 aمطابق شــکل از وسط پنس جلو به طرف زانو ،از خط فاق به
پهلــو و از «نقطة  »52زانو به طرفیــن نقاط « 15و  »17قیچی
كنید( .شکل )5-14

شكل  14ـ 5
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 aفاصلــة « 51و' »51و« 54و' »54را به انــدازهای كه پاترون
شــلوار روی اندام باز شــده (قب ً
ال این انداز ه را یادداشت كنید)،
اوازمان دهید.
 aدقت كنیــد نقاط«'13، 53'،13و »53نیز بــه اندازة الزم باز
میشــود؛ در این صورت باید خط زانو كام ً
ال موازی با لبة شــلوار
باشــد و تغییرات اوازمان در قسمت باالی خط زانو و قسمت های
دیگر شلوار به وجود آید.
 aپــس از اوازمان دادن خطــوط داخل پا ،پهلــو ،كمر ،فاق و
«نقطة »50در پهلو باید اصالح شود( .شکل )5-15

توجه کنید:

 aدر صورتی كه شكم فرد بیش از اندازه بزرگ نباشد ،نیازی به اوازمان دادن
خط« 51و' »51اوازمان افقی نیســت؛ بزرگ شدن پنس« 54و'»54كافی
اســت؛ اگر شكم بیش از اندازه بزرگ و دارای برجستگی زیاد باشد ،باید از
اوازمانهای طولی و عرضی در سطح الگوی شلوار استفاده شود.

124

شكل  15ـ 5

 aدر این الگو پنس جلو بزرگ تر از اندازة اولیة آن است و دوخت
یك پنس با این اندازه در این قسمت امكان پذیر نیست؛ به همین
دلیل باید در قسمت كمر تبدیل به دو پنس شود.
 »12را به سه قسمت تقسیم كنید؛ نقاط «55
«22 →10
 aفاصلة 33
و » 56به دست میآید.

1
3
1
3

22
10→55=12
فاصلة3322 →10
33
22
12→56=12
فاصلة3322 →10
33

 aطول پنسها باید متناســب با فرم اندام (برآمدگی شكم) فرد
رسم شود( .شکل )5-16

22
56→58
3322
،55→57
طول پنسهای جلو33
 aبرای افراد شكم دار بهتر است دو پنس در الگوی اولیه ترسیم
شود.

توجه کنید:

 aبرای افراد شكم دار بهتر است دو پنس در الگوی اولیه ترسیم شود.

شكل  16ـ 5
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باسن زبرگ با ربجستگی زیاد (کشیدگی ردقسمت باسن پارتون)

شكل  17ـ 5
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 aالگوی باسن با برآمدگی زیاد عیناً همانند شكم بزرگ است؛ با
این تفاوت كه در قسمت باسن (پشت شلوار) است.
 »32را جابهجا کرده وبه خط
50→50
33
«'51→ 32
 aپنــس بــزرگ 51
راستای پارچه منتقل شود.
 aاز انتهای پنس بزرگ پشــت «نقطــة  »33دو خط عمود به
ســمت خطوط كمر ،زانو ،پهلو و فاق رسم كرده؛ نقاط « 50و51
و »52به دست میآید.
 aمطابق شــكل از وسط پنس پشــت به طرف زانو ،از خط فاق
بــه پهلو از «نقطة  »52به ســمت نقاط « 39و »40قیچی كنید.
(شکل )5-18

شكل  18ـ 5
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 aفاصلة « 50' ،50و ' »54 ،54را به اندازهای كه پاترون شــلوار
روی اندام باز شــده( ،قب ً
ال این انداز ه را یادداشــت كنید) اوازمان
دهید.
 aدقت كنید نقــاط «' 53' ،33و »53 ،33نیز به اندازة الزم باز
میشــود؛ در این صورت باید خط زانو کامــ ً
ا موازی با خط لب ٔه
شلوار باشد.
 aپس از اوازمان دادن خطوط داخل پا ،پهلو ،فاق و «نقطة»51
در پهلو باید اصالح شود( .شکل )5-19

شكل  19ـ 5
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 aدر این الگو ،فاصلة « »54'،54را یادداشت كنید و انداز ٔه آن
را بر دو پنس تقســیم کرده و به طرفین دو پنس اضافه كنید.
(شکل )5-20

22
55→22
35
پشت='33→55
33
پنس جدید
33
پنس جدید
22
پشت='33→56
33
56→22

توجه کنید:

 aطــول پنسها بــا توجه به فرم اندام تنظیم میشــود( .در صفحه 166
قسمت پنسها دامن ،جلد چهارم مراجعه شود).

شكل  20ـ 5
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استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :5متناسب سازی الگو با فرم اندام (شلوار)

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-25و88

آزمون نظری
 -1برای افرادی که شکم بزرگ دارند،پنس جلو چه تغییری میکند؟
-2برایپروگیریلبۀپایینشلواروزانوهافردچهکاریانجامدهد؟
 -3باتوجه به شکل رو به رو به سؤال ها پاسخ دهید:
»51مخصوص چه اندامی است؟
'51
 .1-3اوازمان افقی «50
22 →22
33→ 33

22 →22
52
33→54
 .2-3اوازمان عمودی «33
' »54مخصوص چه اندامی است؟
 »53پــس از اوازمان دادن به علت
→ 22
22133
→
221'33
→13
 .3-3فضای «33
بزرگ بودن،..............تبدیل به...................می شود.
الف)پنس-یک پنس

ب)چین -یک پنس

ج) پیلی  -دوپنس

د) پنس  -دو پنس

 -1با توجه به اندام های مختلف افراد ،الگوهای شکم بزرگ،
باسن بزرگ ،پهلوهایی با برجستگی زیاد ،قد فاق بلند در
جلو وپشت را اجرا کنید.
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استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :5متناسب سازی الگو با فرم اندام (شلوار)

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-25و88

آزمون پایانی مروری عملی

هنر جویان محترم در این صفحه جهت بررسی مدلهای شلوار ،با آثار طراحان لباس آشنا میشوید.

با راهنمایی معلم كالس الگوهای باال را ترسیم كنید:طول قد شلوار ،میزان گشادی در لبۀ شلوار ،نوع چین یا پیلی ،جیب ها  ،قد و سجاف
تکۀ کمر ...را مطابق مدل ترسیم کنید.
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استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :6ترسیم الگوی باالتنه و آستین

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-26و88

رتسیم الگوی باال تنه و آستین

انتظار ميرود فراگيرنده ،پس از مطالعة اين واحد درسي بتواند به اهداف زير دست يابد:
 -1جهت ترســیم الگوی باال تنه و آستین ،قسمتهای مختلف  -7الگوی اساس آستین را توضیح دهد.
اندام را با مهارت اندازهگیری کند.

 -8الگوی اساس آستین را ترسیم کند.

 -2ازجدول سایزبندی باالتنهوآستیندرتولید انبوهاستفاده کند -9 .مراحل مختلف کنترل الگوی اساس آستین را انجام دهد.
 -3از اندازههایاصلی و فرعی اندازهگیری با مهارت استفادهکند.

 -10الگوی انواع آستین چین دار را رسم کند.

 -4الگوی اساس باالتنه را توضیح دهد.

 -11الگوی انواع مچ را رسم کند.

 -5الگوی اساس باالتنه را ترسیم کند.
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 -6مراحل مختلف کنترل الگوی اساس باالتنه را انجام دهد.

اندا زهگیری باال تنه
حلقه گردن

حلقه گردن

حلقه گردن

سرشانه

بلندی سینه
کارور جلو

کارور پشت
دور سینه
بلندی باالتنه پشت

دور سینه

دور سینه

بلندی باالتنه جلو
دور كمر

دور كمر

بلندی
باسن

دور باسن

دور باسن

قد دامن

شكل  1ـ 6

 aبراي به دســت آوردن الگوي متناسب ،بايد اندازهگيري دقيق

لباسهاي مختلف استفاده كند ،بر تن كند؛ زيرا تعويض كرست،

انجام شــود؛ در روشي بسيار جامع و قابل اطمينان ،قبل از شروع

باعث تغيير فرم اندام خواهد شــد .از طرفي استفاده از يك لباس

كار ،بايســتي به شــخصي كه اندازهاش گرفته ميشــود ،خاطر

زير لطيف (كام ً
ال چســبان) كار اندازهگيــري را دقيقتر ميكند.

نشــان سازيد سينهبندي (كرست) را كه مايل است بعدها در زير

(شکل )6-1
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حلقه گردن
سرشانه

حلقه گردن
سرشانه

دور سینه

دور سینه

دور كمر

دور باالی سینه

دور كمر

بلندی باسن
دور باسن

دور باسن

شكل  2ـ 6

خطوط عرضي و طولي باالتنه عبارتند از:
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 -1دور حلقة گردن

 -5دور سينه

 -9فاصلة سينه

 -2سرشانه

 -6دور كمر

 -10بلندي سينه

 -3كارور* جلو

 -7دور باسن

 -11بلندي باالتنة پشت

 -4كارور پشت

 -8بلندي باالتنة جلو

 -12بلندي باسن

* ( Carrureاز زبان فرانسه كسب شده است)

دور سینه

شكل  3ـ 6

متر را دور سينه به گونهاي قرار دهيد كه نه زياد چسبان و نه
زياد آزاد باشد و از برجستهترين نقطة سينه (سر سينه) بگذرد تا

گرفته شــده آزادي داده شــود .يكبار اندازهگيري را از جلو و بار
ديگر از پشت انجام دهيد( .شکل )6-3

يك خط موازي با خط كمر ايجاد كند .توجه كنيد نبايد به اندازة
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دورکمر

شكل  4ـ 6
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يك نوار نخــي باريك را روي فرورفتگي كمــر ببنديد؛ ابتدا

 aشــمارة يك متر را دور كمر قرار دهيد و دور كمر را از محل

نوار را محكم بكشيد تا دقيقاً در محل فرورفتگي كمر قرار گيرد؛

نوار اندازه بگيريد؛ ميزان گشادي يا تنگي كمر به شخصي بستگي

سپس آن را گره بزنيد .با دو دست نوار را در پهلوي كمر بغلتانيد؛

دارد كه لباس را ميپوشد .در هنگام ترسيم الگوي دامن خط كمر

تا كام ً
ال در گودي كمر قرار گيرد.

« 1سانتيمتر» بزرگتر از اندازة شخص است( .شکل )6-4

افصلهءســرسینه

شكل  5ـ 6

بين دو برجستگي سينه (سرسينه) را اندازه بگيريد؛ فاصلة دو سر سينه را «فاصلة سينه» ميگويند( .شکل )6-5
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بلندی سینه (طول سینه)

شكل  6ـ 6

متـر را در محـل تقاطـع حلقـة گردن و سرشـانه قـرار داده و
فاصلة آن را تا برجسـتگي سـر سـينه انـدازه بگيريـد .اين فاصله

138

را «طـول يـا بلنـدي سـينه» ميگويند( .شـکل )6-6

دور باسن

شكل  7ـ 6

يــك خط كش  Tرا موازي با خط ايســتاي اندام و مماس با
شكم نگه داريد؛ ســپس دور برجستهترين محل زير كمر ( 18تا
 23ســانتيمتر پايينتر از خط كمر) رااندازه بگيريد .اين روش
اندازهگيري براي افرادي كه داراي شكم هستند يا كمي برآمدگي
شكم دارند ،اندازة دور باسن را مشخص ميكند.
 aخط كش  Tرا برداريد؛ ســانتيمتر را با دست و موازي با كف
اتاق نگه داريد؛ ســپس يك بار روي پاها بنشينيد و بلند شويد؛
در صورتي كه متر پايين بيفتد يا شخص راحت بنشيند ،وضعيت
اندازة مورد نظر مشخص ميشود(.عیناً اندازه گیری دور باسن در
الگوی دامن) (شکل )6-7

139

بلندی باسن (طول باسن)

شكل  8ـ 6

همانطور كهمتر را دور باســن بزرگ قــرار دادهايد و اندازه
ميگيريد ،با انتهاي ديگرمتر ،بلندي باسن را مشخص كنيد .بايد
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متر را مطابق شــكل وسط اندام قرار دهيد( .معموالً بلندي باسن
بزرگ بين«  18تا  23سانتيمتر» متغير است( ).شکل )6-8

بلندی باال تنهء ج ول

شكل  9ـ 6

متــر را در محل تقاطع حلقة گردن و شــانه تا خط كمر در
قسمت جلو به گونهاي قرار دهيد تا متر از سر سينه (نوك سينه)

 aهنــگام اندازه گیری باالتنه جلو توجه کنیــد اندام فرد کام ً
ال
صاف باشد و فرم باالتنه متمایل به جلو یا عقب نباشد.

بگذرد؛ بلندي قد باالتنة جلو را اندازه بگيريد( .شکل )6-9
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ء
پش
بلندی باال تنه ت

شكل  10ـ 6

متر را روي اولين مهرة ستون فقرات در پشت گردن قرار داده ،با
دست چپ آن را روي مهره ثابت نگه داشته و با دست راست بلندي
قد پشت را تا خط كمر اندازهگيري كنيد(.شکل )6-10
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 aتوجه داشته باشید که ستون فقرات هنگام اندازه گیری کام ً
ال
صاف باشد.

سر شاهن

شكل  11ـ 6

متــر را در محل تقاطع خط گردن و سرشــانه (محل اتصال
گردن به ا ندام) قرار داده خطي فرضي از استخوان برجستة كتف

گذاشته و تا محل اتصال دست به باالتنه (انتهاي استخوان شانه)
اندازه بگيريد( .شکل )6-11

رســم كنيد تا خط شــانه را قطع كند .ادامة متر را روي شــانه

143

دور حلق ٔه گردن

شكل  12ـ 6

144

متر را دور تا دور حلقة گردن (طوق گردن) بگيريد؛ در قسمت

 aهمان طور كه در شكل مالحظه ميكنيد ،متر در قسمت پشت

مركز جلو كمي به قسمت پايين آورده؛ عدد به دست آمده اندازة

دور حلقة گردن ايستاده و در قسمت جلو به صورت خوابيده روي

دور گردن جلو و پشت است.

باالتنه قرار ميگيرد( .شکل )6-12

جدول سازی
ساير خانمها در قد متوسط از  160تا  170سانتيمتر

(جدول )1
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 aالگو را با اندازههاي شخصي رسم كنيد .در صورت استفاده از الگوي آماده متريك و توليد انبوه از جدول سايز استفاده كنيد؛ براي
مشخص نمودن سايز خود ،قسمت باالي باالتنه (از كمر تا سينه) از اندازة دور سينه و قسمت پايين باالتنه (از كمر تا باسن) از دور
باسن استفاده كنيد.
اندازهگيري

اندازهگيري روي اندام شخص
شخص
1

دور سينه

2

دور كمر

3

دور باسن

4

كارور پشت

5

كارور جلو

6

سرشانه

7

دور گردن

8

پهناي پنس سينه

9

بلندي باالتنة پشت از حلقة گردن تا كمر

10

بلندي باالتنة جلو از ابتداي سرشانه تا كمر

11

بلندي كف حلقة آستين

12

قد از كمر تا باسن (بلندي باسن)

13

بلندي سينه (طول سينه)

14

فاصلة سينه

جدول سايز

مقايسه سايز با شخص
 +يا -

(جدول )2

توجه کنید:

 aاندازههاي بلندي كف حلقه ،پهناي پنس سينه و بلندي سينه در جدول سايز استاندارد است .ميتوانيد براي به دست آوردن اين
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اندازهها از فرمولهاي زير استفاده كنيد:
1
 aبلندي كف حلقة آستين = دور سينه  12/3« +سانتيمتر»
10
1
 aپهناي پنس سينه = دور سينه  4« -سانتيمتر»
8
1
 aبلندي سينه = دور سينه  2« +تا  3سانتيمتر»
4
1
 aفاصله سینه = سینه  0/5 +سانتی متر
10

الگوی اساس باال تنه
اندازههای مورد نیاز:
دور سینه ............................سانتی متر
دور کمر...............................سانتی متر
دور باسن ............................سانتی متر
کارور جلو ...........................سانتی متر
کارور پشت ........................سانتی متر
بلندی باالتنه پشت ..........سانتی متر
بلندی باالتنه جلو .............سانتی متر
بلندی سینه .......................سانتی متر
فاصله سینه ........................سانتی متر
بلندی باسن .......................سانتی متر
پهنای سرشانه .......................سانتی متر

شكل  17ـ 6
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 aنقطهاي را در سمت چپ كاغذ در نظر بگيريد؛ اين نقطه را «نقطة  »0بناميد.
 aبا خطكش گونيا از «نقطة  » 0دو خط عمودي و افقي رسم كنيد.
 aروي خط عمودي از «نقطة  » 0به اندازة  1/5سانتيمتر (اندازة ثابت) پايين آمده؛ «نقطة  »1به دست ميآيد.

 aاز «نقطة  »1به اندازة «
به دست ميآيد*.

1
10

220→133
 1/5سانتيمتر (اندازة ثابت) =
دور سينه  12/3 +سانتيمتر (اندازه ثابت)  +آزادي (در اينجا  0/5سانتيمتر)» پـــايين آمـــده؛ «نقطة »2
1

221→233
دور سينه  12/3 +سانتيمتر  +آزادي (در اين جا  0/5سانتيمتر) =

بلندی کف حلقه آستین =
10
 aاز «نقطة  »1به اندازة «قد باالتنة پشت» پايين آمده؛ «نقطة  »3به دست ميآيد.

221→333
قد باالتنة پشت =
 aاز «نقطة  »3به اندازة بلندي باسن پايين آمده؛ «نقطة  »4به دست ميآيد.

223→433
بلندي باسن =
 aنقاط « »4 ،3 ،2 ،0را به سمت راست گونیا کنید.
 aخطوط گونيا شده از نقاط « »4 ،3 ،2 ،0به ترتيب «خطوط راهنماي گردن ،كف حلقة آستين (راهنماي سينه) ،كمر و باسن» هستند.
خط مركزي پشت است( .شکل )6-18
22
»1→433
 aخط «

221→433
خط مركزي پشت =
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ٔ 3ه آستین جدول سایزبندی)
حلق
کف3 → 2
* در سایز شخصی از فرمول  1سینه به اضافه  12/3استفاده می شود (این اندازه برابر است با بلندی 2
10

شكل  18ـ 6
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1
 aاز«نقطة »2به اندازة« دور سينه به اضافة حداقل2/5 -3سانتيمتر(آزادي*)»به سمت راست آمده؛«نقطة»5به دست ميآيد.
2
1
222→533
دور سينه  +حداقل  2/5-3سانتيمتر (آزادي) =
2
 aاز «نقطة  »5با خط كش گونيا و موازي با خط مركزي پشــت ،خطي به پايين الگو رســم كرده تا با خطوط كمر و باســن برخورد كند؛
نقاط « 6و  »7به دست ميآيد.
 aاز «نقطة  »6روي خط كمر به اندازة «قد باالتنة جلو» باال رفته؛ «نقطة  »8به دست ميآيد.

226→833
قد باالتنة جلو =
 aاز «نقطة  »8خطي را با خطكش گونيا به سمت چپ رسم كنيد.
22خط مركزي جلو است.
»7→833
 aخط «

227→833
خط مركزي جلو =

1
 aروي خط راهنماي گردن از «نقطة  »0به اندازة « دور گردن»  0/2-سانتيمتر (اندازة ثابت) عالمت زده؛ «نقطة  »9به دست ميآيد.
5
1
220→933
دور گردن  0/2-سانتيمتر =
5
 aنقاط « 9و »1را با خطكش منحني به گونهاي وصل كنيد كه«نقطة 1/5« »1سانتيمتر» گونيا شود و سپس هالل يقه رسم گردد.
1
 aروي خط مركزي پشــت از «نقطة  »1به اندازة « بلندي كف حلقة آســتين (بدون محاســبه آزادي)  0/7-سانتيمتر» پايين آمده؛
5
«نقطة »10به دست ميآيد.
1
221→10
بلندي كف حلقة آستين (بدون محاسبه آزادي)  0/7-سانتيمتر =33
5
« aنقطة »10را با خطكش گونيا به سمت راست رسم كنيد.
 aاز «نقطة »9به اندازة« پهنای سرشانه به اضافة  1-2سانتيمتر (آزادي)» خطكش را به گونهاي قرار دهيد تا با «خط  »10برخورد كند؛
«نقطة  »11به دست ميآيد( .شكل )6-19

229→11
پهناي سرشانه  1-2 +سانتيمتر (آزادي) =33
229→11
خط سرشانة پشت =33
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توجه کنید:
1
 aآزادي دور ســينه با توجه به مدل لباس انتخاب می شــود ،اين مقدار آزادي با توجه به نوع گشادي يا چسبان بودن لباس متغير
2
خواهد بود؛ براي مثال :براي پيراهنهاي باالتنه كام ً
ال چســبان بدون آستين (دكلته باز) بدون آزادي ،باالتنة چسبان با آستين با آزادي
حداقل  3-2/5سانتيمتر ،باالتنه كمي چسبان با آزادي  4-5سانتيمتر ،باالتنه كمي گشاد با آزادي  6-7سانتی متر.

شكل  19ـ 6
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 aروي خط سرشانة پشت «

1
2

22را مشخص كرده؛ «نقطة »12به دست ميآيد.
»9→11
فاصلة33

1

22
11→12
33
22
=9→11
فاصلة33

2
 aاز «نقطة  »12با خط كش گونيا خطي موازي با خط مركزي پشت به طول « 7-8سانتيمتر» رسم كرده؛ «نقطة »13به دست ميآيد.

22
12→13
طول پنس سرشانه پشت  7-8سانتيمتر=33
 aاز «نقطة  »13به اندازة « 1سانتيمتر» به طرف خط مركزي پشت رفته؛ «نقطة' »13به دست ميآيد.

 aاز طرفين «نقطة  »12به اندازة«
وصل كنيد.

1
2

22
'13→13
 1سانتيمتر=33
مقدار اضافه شــده به پهناي سرشــانه ( 1-2سانتيمتر)» بيرون آمده؛ اين نقاط را به «نقطة'»13

 aروي خط كف حلقة آستين ،از «نقطة  »2به اندازة «
ميآيد.

1
2

 1-2سانتيمتر = پهناي پنس پشت
كارور پشت  +حداقل  0/5سانتيمتر (آزادي)» عالمت زده؛ «نقطة  »14به دست
1

222→14
كارور پشت به اضافة حداقل  0/5سانتيمتر آزادي =33

کارور پشت =
2
« aنقطة  »14را به سمت باال گونيا كنيد تا با خط آمده از «نقطة »10برخورد كند؛ «نقطة  »15به دست ميآيد.
1
 »14را باال رفته؛ «نقطة  »16به دست ميآيد.
22 →15
 aاز «نقطة  « ،»14فاصلة33
2
1
22
14→16
3322
=14→15
خط پنس وسط پشت = فاصلة33
2
1
»را عالمت زده؛ «نقطة  »17به دست ميآيد.
222→14
 aروي خط كف حلقة آستين ،از «نقطة  «،»2فاصلة33
2
1
222→17=2
33
22 →14
فاصلة33
2
 aاز «نقطة  »17با خطكش گونيا ،خطي به طرف پايين رســم كرده تا با خطوط كمر و باســن برخورد كند؛ نقاط « »18 ،19به دســت
ميآيد(.شکل )6-20

22
17→19
خط مركزي پنس پشت=33
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 aروي خط راهنماي گردن از «نقطة  »8به اندازة«
دست ميآيد.

1
5

دور گردن منهاي 0/7ســانتيمتر» (اندازة ثابت) عالمت گذاشــته«نقطة »20به
1

228→20
دور گردن  0/7 -سانتيمتر (اندازة ثابت) =33

5
1
 aروي خط مركزي جلو از «نقطة  »8به اندازة« دور گردن  0/2-ســانتيمتر» (اندازة ثابت) عالمت گذاشــته «نقطة  »21به دســت
5
ميآيد.
1
228→21
دور گردن  0/2-سانتيمتر (اندازة ثابت)=33
5
 aنقاط « »20 ،21را به گونهاي به يكديگر وصل كنيد كه «نقطة  »21را « 1/5-2سانتيمتر» گونيا شود.
1
 aروي خط كف حلقة آستين «نقطة  »5به اندازة « فاصلة سينه» عالمت گذاشته؛ «نقطة  »22به دست ميآيد.
2
1
225→22
فاصلة سينه=33
2
 aاز «نقطة  »22با خطكش گونيا خطي به طرف باال و پایین الگو رسم كنيد.
 aاز «نقطة  »20به اندازة طول سينه روي خط  22عالمت گذاشته؛ و «نقطة  »23به دست ميآيد.

22
20→23
(بلندي سينه) طول سينه =33
نقطه سرسينه = نقط ٔه 23
 aاز «نقطة  »22با خطكش گونيا خطي به پايين رسم كرده تا با خطوط «باسن و كمر»برخورد كند؛ نقاط « »25 ،24به دست ميآيد.
1
 aروي خط راهنماي گردن از «نقطة  »20به اندازة پهنای پنس ( دور سينه  4-سانتيمتر) داخل شده؛ «نقطة  »26به دست ميآيد.
8
(شکل )6-21
1
22
20→26
دور سينه 4-سانتيمتر=33
8
22
20→26
پهنای پنس=33

توجه کنید:

 aبراي پهنای پنس دور سينه بيشتر از سايز  ،40به ازاي هر سايز  0/2سانتيمتر به هر سايز اضافه شود؛ براي مثال سايز0/2« ،42
سانتيمتر» ،سايز  0/4« ،44سانتيمتر» ،سایز  0/6 «،46سانتي متر» … به پهناي پنس اضافه شود.
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1

22در اين
»2→533
كارور جلو به اضافة آزادي دلخواه» (براســاس آزادي در خط«

 aروي خط كف حلقة آســتين «نقطة  »5به اندازة «
2
باالتنه به اضافة  1/75سانتيمتر) عالمت گذاشته؛ «نقطة  »27به دست ميآيد.
1
225→27
2تعيين ميشود) =33
22 →533
كارور جلو  +آزادي دلخواه (براساس آزادي در خط
2

توجه کنید:

1

 22برابر است با «
«» 2→5
22دارد؛ براي مثال :در اين الگـو فاصـلة33
«»2→5
22بستگي به آزادي داده شده فاصلة33
«»5→27
 aاندازة 33
2
 22كف حلقة آستين
( )2→14و
22كارور پشت 33
(،)5→27
دور سينـه 3+سانتي متر (آزادي)» ،این 3سانتيمتر آزادي را در بين كارور جلو 33
 22تقسيم ميشود.
()14→27
33
 aبرای مثال در اين الگو:
 1/75 22سانتيمتر
(=)5→27
 aكارور جلو 33
 0/5 22سانتيمتر
(=)2→14
 aكارور پشت 33
 0/75 =)14سانتيمتر
(22 →27
 aكف حلقة آستين 33
 aاز انتهاي سرشانة پشت «نقطة  »11به اندازة «حداكثر 0/5-1/5سانتيمتر» (اين اندازه ثابت نيست) پايين آمده؛ «نقطة  »28به دست
ميآيد.

22
11→28
(اين اندازه متغير است) 1/5 ،سانتيمتر=33

توجه کنید:

22تغيير ميكند؛ هر اندازه پهناي
حلقــه«»5→8
33
 »28با توجه به پهناي پنس جلو و بلندي کف
«22 →11
 aانــدازة « 1/5ســانتيمتر» 33 ،
پنس و بلندي كف حلقة آســتين بيشــتر باشد ،اندازة « 1/5سانتيمتر» كمتر ميشود .اگر پهناي پنس جلو زياد باشد و اين اندازه (1/5
سانتيمتر) كم نشود ،شيب سرشانة جلو زياد خواهد شد و الگو در قسمت آستين تناسب خود را از دست ميدهد.
« aنقطة  »28را با خطكش گونيا رسم كرده تا با خط گونیا شده ،كف حلقه (خط  )27برخورد كند؛ «نقطة  »29به دست ميآيد.
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22
28→29
موازي با خط راهنمای سینه =33
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 »28برخورد كند؛ «نقطة »30به دســت
«22 →29
 aخطكش را از «نقطة  »26به اندازة «پهناي سرشــانه» به گونهاي قرار دهيد تا با خط 33
ميآيد.

22
26→30
پهناي سرشانه ی جلو =33

1
 »21باال رفته؛ «نقطة  »31به دست ميآيد.
22 → 33
 aروي خط كف حلقة آستين از «نقطة »27به اندازة « فاصلة 5
3
1
22
27→31=21
3322 → 33
فاصلة5
3
1
 »14عالمت گذاشته؛ «نقطة  »32به دست ميآيد.
22 →27
 aروي خط كف حلقة آستين « فاصلة33
2
1
22
27→32
3322
=14→27
فاصلة33
2
 aاز روي خط كف حلقة آستين «نقطة ،»32با خطكش گونيا خطي موازي با مركز جلو رسم كرده تا با خطوط كمر و باسن برخورد كند؛
نقاط « »33 ،34به دست ميآيد( .شکل )6-22

32→34
خط راهنمای پهلو =33
157 22

 aروي خط كف حلقة آستين «نقاط  »14 ، 27به ترتيب يك نيمساز با توجه به اندازة «دور سينه» براي حلقههاي آستين جلو و پشت
رسم كرده؛ «نقاط  36و  »37به دست ميآيد.
14→37
33
27→36
33
22قسمت پشت
قسمتجلو
 22سايز
34-40
2/5 cm
2 cm
42-48
3 cm
2/5 cm
50-56
3/5 cm
3 cm

 aهالل حلقههاي آستين جلو و پشت را با خطكش مخصوص (حلقة آستين)رسم كنيد.
1
22كرده عدد به
«»2→5
 aبراي تعيين اندازة پنسهاي الگوي باالتنه « ،دور كمر» اضافه شــده (حداقل آزادي  1ســانتيمتر)  -فاصلة33
2
1
دور كمر  -2+عرض کادر باالتنه = مقدار پنس ها
دست آمده ،مقدار مجموع پنسهاي كمر را نشان ميدهد.
2
1
1
 aعدد به دست آمده 2-سانتيمتربراي پنسهاي پهلو ،باقي مانده 2+سانتيمتر براي پنسهاي زيرسينه وپشت است.
2
2
براي مثال:

222→533
 59سانتيمتر= فاصلة
 46سانتيمتر =

1
2

دور كمر اضافة شده

مجموع پنسهاي دور كمر 59cm-46cm=13 cm
1
پنس 13cm÷2=6/5 cm
2
پنسهاي پهلوي جلو و پشت 6/5cm-2cm=4/5 cm
1
پنس جلو4/5cm÷2cm=2/25
2
پنسپهلوی جلو 2/25cm+1cm=3/25
22
33→38
پنسپهلوی جلو33

22
33→39
پنسپهلوی پشت33

22
'41→41
پنس جلو33
22
'40→40
پنس پشت33

پنسپهلوی پشت 2/25cm-1cm=1/25
پنسهاي زير سينه و پشت 6/5cm+2cm=8/5
1
پنسهاي جلو و پشت 8/5cm÷2=4/25
2
پنس جلو 1cm( =4/75يا 4/25cm+)0/5cm
پنس پشت 1cm( =3/75يا 4/25cm-)0/5cm

 aروي خــط كمر از طرفين نقاط « »18 ،33 ،24اعداد به دســت آمده در مثال بــاال را عالمت زده؛ نقاط «'»40,40',38,39 ,41,41
 158به دست ميآيد( .شکل )6-23
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 aطول پنسها براساس فرم اندامي (در قسمت دامنها توضيح

 aدر صورت صفر بودن عدد مطابق شكل خطوط پهلوهاي جلو

داده شده) تغيير ميكند.

»33بر اساس فرم اندام
«22 →44
و پشــت را رســم كنيد ( .فاصلة 33

 aاز نقــاط « »18 ،24با توجه به فرم اندام (به ترتيب در اينجا

تغییر میکند).

 12 ،10سانتيمتر) پايين آمده؛ نقاط « »43 ،42به دست ميآيد.
1
 aروي خط باسن « دور باسن به اضافة  2سانتيمتر (آزادي)
2
22كنيد.
»4→733
را به دست آورده منهاي فاصلة
1
224→733
دور باسن به اضافة 2سانتيمتر منهای فاصلة
160
2

 aخطــوط پهلوها را با خطكش مخصوص پهلوها رســم كنيد.
(شکل )6-24
 aپنس ها زیر ســینه از خط کمر به پایین به داخل و پنس زیر
سفید به بیرون با خط کش منحنی ترسیم شود.

توجه کنید:

دور باسن زبرگ رت از دور سینه
 aبراي مثال:
1
22كرده
«»4→7
 aاندازة دور باســن اضافه شــده را منهاي33
2
عدد به دســت آمده مقداري است كه بايد به خط باسن كم يا
 »45بيرون الگوست.
«22 →7
زياد شود؛ در اين الگو فاصلة33
1
224→45
دور باسن به اضافة 2سانتيمتر (آزادی)33
2
224→733
 59سانتيمتر = فاصلة
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(59cm+2cm=61cm

)118cm÷2cm= 59cm
61cm-59cm=2cm

 aســپس بايد به طرفين «نقطة  »34این اندازه اضافه شــود.
(شکل )6-25

22
34→22
46
33→47=7
33
22 →45
33
22به طرفين نقطة  34اضافه شود
= 7→45
33

161

توجه کنید:
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دور باسنشخصکوچک رت از اندا زه دور سینه الگو

 aدر ترسيم پنسها به اين نكات توجه كنيد:

 aپهناي پنس زير سينة جلو نبايد از«  4سانتيمتر»بيشترباشد؛
درغير اين صورت ميتوانيـــد يك پنـــس كوچـك در فاصـلة
«41→38
 »22رسم كنيد.
33
 aدر لباسهايي كه بخواهيم خط كمر در مركز پشــت كام ً
ال در
گودي كمر قرار گيرد ،يك پنس « 2سانتيمتر» از «نقطة »3رسم
كرده؛ «نقطة  »45به دست ميآيد.
در صورتی که الگوی در خط مرکزی پشت روی دوالی باز قرار گیرد

 aبراي مثال:
1
دور باسن اضافه شده (آزادی با توجه به نوع اندام و
 aاندازة
2
»كرده؛ عدد به دست آمده بايد به خط
«224→7
مدل) را منهاي فاصلة33
باسن اضافه یا کم شود ،در اين الگو  ،این اندازه ،داخل الگو است؛ پس

بايد از طرفين« نقطة »34اين مقدار كم شود( .شکل )6-26
1
دور باسن 2+سانتيمتر
2
( )110cm÷2cm=55cm 55cm+2cm=57cm

224→733
 59سانتيمتر = فاصلة

می توانید خط پنس (نقطه  )45را مستقیم به خط باسن رسم کنید

59cm-57cm=2cm

در اين صورت به دور باسن کم شده اضافه شود (خط سبز رنگ).
 aدر الگوهايي كه اختالف كمر و باسن زياد يا كم است ،در قسمت
 162باسن بايدتغييراتي ايجاد شود؛ اين تغييرات عبارتند از:

 22طرفين نقطة
 7→46از
 aاز طرفين نقطة  34كم شود ،فاصلة33
 34كم شود.

48→34
22
3322
=34→47
33

بلندی خط پهلو ات کمر( زری بغل ات ک ر)م
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سر متر را در تقاطع حلقة آستین و پهلو (زير بغل) قرار دهيد

مدلهاي لباس است( .شکل )6-27

و تا خط كمر را اندازه بگيريد؛ اين اندازه به منظوركنترل و برش
ردیف

اندازه گیری روی اندام شخص

1

کارور جلو

2

کارور پشت

3

خط کف حلقه

4

بلندی خط پهلو تا کمر

5

دور حلقه آستین

6

بلندی کف حلقه آستین

شخص

اندازه گیری

جدول سایز
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خط کف حلقهء( باالی سینه)
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معموالً در تمام روشهاي خياطي خط كف حلقة آســتين به

به دســت ميآيد .از «نقطة »50با خطكش گونيا ،خطي موازي

عنوان خط دور ســينه معرفي ميشــود؛ در صورتي كه در اندام

با خط ســينه رســم كرده تا با خط مركزي پشت برخورد كند؛

اســتاندارد خط دور سينه چند ســانتيمتر پايينتر از خط كف

«نقطة »51به دست ميآيد.

حلقة آستين است .متر را زير حلقة آستين (زير بغل) باالي سينه

 »50را بدون محاسبة مقدار پنس سينه اندازه
«22 →51
 aفاصلة 33

قرار دهيد .دســت ها به سمت پهلو و در دو طرف بدن است؛ اين

بگيريد.

اندازه باالي سينه است.

 aاين اندازه به منظور كنترل لباسهاي دكلتة يقه باز بيشترين

 »21را نصف كنيد؛ «نقطة»50
«22 →5
 aروي الگوي باالتنه فاصلة33

كاربرد را دارد( .شکل )6-28

بلندی کف حلقهءآستین
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خط كش كاغذي يا خطكشــي با قابليت انعطاف را زير حلقة
آســتين (زير بغل) به صورت افقي قــرار دهيد؛ متر را در تقاطع

طوري كه با آن زاوية قائمه تشكيل دهد ،بلندي كف حلقة آستين
را اندازه بگيريد( .شکل )6-29

حلقة گردن و شانه قرار داده؛ خط كش را روي متر خم كنيد؛ به

165

ست
ی
دورحلقهء آ ن
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متر را در محل اتصال دست به باالتنه ،دور تا دور حلقة آستين
جلو و پشت قراردهيد .عددي را كه متر نشان ميدهد ،دور حلقة

166

آستين جلو و پشت است( .شکل )6-30

کارورجلو
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دستها را به پشت ببريد و روي باسن قرار دهيد .محل اتصال
دست به بدن را كام ً
ال لمس كنيد؛ در قسمت جلو ،فاصلة اتصال
1
دســتها به باالتنه را اندازه بگيريد؛ در روي الگوي باالتنه«
2
 »21را مشخص كنيد؛«نقطة »50به دست ميآيد.
22 →533
فاصلة

از «نقطــة  »50با خطكش گونيا خطي موازي با خط ســينه تا
حلقة آستين رسم كنيد؛ اين خط راهنماي كارور است.
(شکل )6-31

167

کارور پشت
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دســتها را به طرف پايين نگه داريد .شخصي كه اندازهگيري

168

كنيد؛ «نقطة  »51به دست ميآيد.

را انجام ميدهد ،بايد دســت خــود را در زير بغل بگذارد تا محل

 aاز «نقطة  »51با خطكش گونيا خطي موازي با خط ســينه تا

اتصال دست به بدن را كام ً
ال لمس كند؛سپس دست رابه طرفجلو

حلقة آستين رسم كنيد.

ببرد و آن را به صورت زاويهدار در خط آرنج نگه دارد .فاصلة اتصال
1
22را مشخص
»1→233
دستها به باالتنه را اندازه بگيريد؛« فاصلة
2

 aكارور پشت از اولين مهرة گردن (در خط مركز پشت) معموالً
« 7تا  10سانتيمتر» پايينتر قرار دارد( .شکل )6-32

استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :6ترسیم الگوی باالتنه و آستین

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-26و88

آزموننظری
 -1با توجه به شكل روبهرو به سؤاالت زير پاسخ دهيد.
1برابر است با …
22 →233
 .1-1فاصلة
برابر است با …
فاصلة221→3
33 .1-2

فاصلة228→21
33 .1-3
برابر است با …
برابر است با …
فاصلة222→5
33 .1-4
22برابر است با …
فاصلة26→30
33 .1-5

 .1-6فرمول بلندي كف حلقة باالتنه برابر است با ...........
.1-7آياپهناي پنسهاي پهلو،زير سينه و پشت ثابت است؟
22درگردن پشت چگونه به دست ميآيد؟
.1-8فاصلة«»1→10
33
.1-9بلندي وپهناي پنس سرشانة پشت چندسانتيمتر است؟
22برابر است با .................................
31→27
 .1-10فاصلة33
برابر است با ...................................
222→14
 .1-11فاصلة33
برابر است با ...................................
225→27
 .1-12فاصلة33
22برابر است با ...................................
فاصلة23→20
33 .1-13
برابر است با ................................
فاصلة224→45
33 .1-14
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اندا زهگیری آستین
سرشانه

بلندی آستین از حلقه
بلندی کاپ
دور بازو

حلقه آستین
دور بازو
دور آرنج

بلندی آستین تا آرنج
دور آرنج

دور لبۀ آستین

بلندی آستین تا مچ
دور مچ

اندازه های طولي آستين

شكل  33ـ 6

اندازه های عرضی آستين

خطوط عرضي و طولي آستين عبارتند از:

170

 -1دور حلقة آستين الگو

 -5بلندی کاپ

 -2دور بازو

 -6بلندي آستين تا آرنج

 -3دور آرنج

 -7بلندي آستين تا مچ

 -4دورلبۀ آستین

دورحلقهء آستین

شكل  34ـ 6

متر را در محل اتصال دست به باالتنه ،دور تا دور حلقة آستين

 22به
→»12
22933
→
22733
→
22533
«→10
 aفاصلة دورحلقة آستينجلو و پشت33

جلو و پشــت قرار دهيد؛ عددي كه متر نشان ميدهد ،دور حلقة

اضافة 8-10درصد اندازة دور حلقة آستين الگوی باالتنه است( .شکل

آستين جلو و پشت اندام شخص است.

)6-34
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بلندیآستین(طول قد آستین)

شكل  35ـ 6

دســت را به صورت خميده نگه داريد؛ متر را در محل اتصال
حلقة آستين و انتهاي سرشانه قرار داده و آن را از روي بازو عبور
دهيد؛ عددي كه تا آرنج و مچ را نشــان ميدهد ،به ترتيب اندازة

172

طول آســتين تا آرنج و طول آستين تا مچ است؛ آن را يادداشت
كنيد( .شکل )6-35

جدول سازیبندیآستین
34
8

36
10

38
12

40
14

42
16

44
18

46
20

48
22

1

دور بازو

26

27/2

28/4

29/6

31

32/8

34/4

36

2

دور مچ(چسبان)

15

15/5

16

16/5

17

17/5

18

18/5

3

بلندي آستين

57/2

57/8

58/4

59

59/5

60

60/5

61

61/4 61/2

4

بلندي آستين
پارچه ژرسه

51/2

51/8

52/4

53

53/5

54

54/5

55

55/4 55/2

5

دور لبه آستين

21

21

21/5

21/5

22

22/5

23

23/5

ردیف

نمونه سايز

50
24

52
26

39/6 37/8
19

24

19/5

24/5

54
28

56
30

41/4

43/2

20

20/5

61/6

61/8

55/6

55/8

25

25/5

(جدول )3
خانمهای کوتاه قد از ( 150تا  160سانتیمتر)

خانمهای بلند قد از ( 170تا  190سانتیمتر)

بلندي کف حلقه آستین

-0/8

+0/8

بلندی آستین

-2/5

+2/5

(جدول )4
اندازهگيري روي اندام شخص
1

دور بازو

2

دور مچ(چسبان)

3

بلندي آستين

4

بلندي آستين ژرسه

5

سایز لبه آستین

اندازهگيري
شخص

جدول سايز

مقايسه سايز با شخص
 +يا -

(جدول )5
173

الگوی اساس آستین
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شكل  36ـ 6

شكل  37ـ 6

اندازههاي مورد نياز:
 aدور حلقة آستين جلو و پشت الگوي باالتنه … سانتيمتر
 aطول آستين از سرشانه تا مچ … سانتيمتر
 aدور بازو … سانتيمتر

 aبه وســيلة متر به صورت ايســتاده دور حلقة آســتين الگوي

 aبا خطكش گونيا از نقاط « 1و  »2خطوط موازي با خط سينه

 »11اندازهگيري كنيد.
«22 →30
باالتنه را از 33

رســم كنيد تا با حلقة آستين پشت برخورد كند؛ نقاط « 3و »4

 aروي خــط کــف حلقه آســتین از«نقطة »27خــط عمودي
1
دور حلقة آستين الگوی باالتنه براي
به ســمت باال به اندازة
3
ســايز « »34-40منهاي « 0/5ســانتيمتر» ،ســايز «»42-48

به دست ميآيد.

منهاي «0/3سانتيمتر» رسم كرده؛ «نقطة  »1به دست ميآيد.
1
22
=27→1
دور حلقة آستين باالتنه0/5« ،سانتيمتر»33
3
در سايز  34-40و « 0/3سانتيمتر» در سايز 42-48
1
22را مشخص كنيد؛ « نقطة »2بـه دست
فاصـــلة«»27→1
33
a
2
1
=221→2
33
22
27→133
فاصلة
ميآيد.
2

« aنقطة  ،»4نقطة موازنه در الگوي باالتنه پشت است.
1
 »27را مشخص كرده؛ «نقطة  »5به دست
«22 →2
فاصلة33
a
2
ميآيد( .شکل )6-37
1
=222→5
33
22
27→233
فاصلة
2
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شكل  38ـ 6

« aنقطة »6محل موازنة زير بغل روي خط پهلوي الگوي باالتنه است.
موازنة زير بغل الگوي باالتنه= نقطة 6

1/5« ،42-48سانتيمتر» براي سايز 50-56محاسبه كنيد.

22
 aاين اندازه را از «  نقطة »7به طرف پايين روي خط افقی33
«»2→4

 »5Aبــه اضافة
«22 →30
 aاز «نقطــة  »5بــه انــدازة فاصلــة 33

عالمت زده؛ «نقطة  »8به دست ميآيد.

«1سانتيمتر» براي سايز  1/25« ،34-40سانتيمتر» براي سايز

 »5Aرا منهاي« 0/3سانتيمتر» اندازه بگيريد؛ از «نقطة
«22 →6
33
 aفاصلة

 42-48و « 1/5سانتيمتر» براي سايز  50-56محاسبه كنيد.

 »5به ســمت خط کف حلقه آستین ،رسم كرده؛ «نقطة  »9به دست

22
افقی«»1→3
 aايــن اندازه را از «نقطة  »5به طرف باال روي خط 33

ميآيد .

عالمت زده؛ «نقطة  »7به دست ميآيد.

		

225→733
 »5Aبه اضافه  1/5 -1سانتيمتر=
«22 →30
فاصلة 33

=225→9
 0/3 - 22سانتيمتر33
5A→633
فاصلة

 22منهاي«0/3سانتيمتر» اندازه بگيريد؛ از«نقطة»8
فاصلة«»4→6را
33 a

« aنقطة  »7محل موازنة کاپ حلقة آســتين با خط سرشــانة

به سمت خط کف حلقه آستین رســم كرده؛ «نقطة »10به دست

الگوي باالتنه است.

ميآيد( .شکل )6-38

22بــه اضافــة
«»4→31
 aاز «نقطــة  »7بــه انــدازة فاصلــة 33
1« 176سانتيمتر» براي سايز  1/25«، 34-40سانتيمتر» براي سايز

=229→10
منهاي  0/3سانتيمتر 33
226→433
فاصلة

شكل  39ـ 6

 aاز «نقطة  »7به اندازة بلندي قد آســتين ،خطي موازي با خط
مركزي جلو رسم كنيد؛ «نقطة  »13به دست ميآيد.

22
آستين=17→13
33
قد آستين ،خط مركزي
تقاطع خط کف حلقه آستین نقطة 11
تقاطع خط آرنج نقطة 12
 aاز«نقطة »13با گونيا خطي به دو طرف اين نقطه رسم كنيد.

1

(14خط لبة آستين) = نقطه 13
22 →15
فاصلة33

2
 aاز نقــاط « 12و  »11خطي بــه پايين (موازي با خط مركزي
آســتين) رســم كرده تا با خط لبة آســتين برخورد كند؛ نقاط
«14و »15به دست ميآيد( .شکل )6-39
11→15
22
خط زير دست جلو=33
پشت=12→14
33
خط زير دست
177 22

1

 »13و
فاصلــة«22 →15
33

 aروي خط لبة آســتين
2
 »14را مشــخص كرده؛ نقــاط «17و »16به
«22 →13
33
دست ميآيد.
 aدراندام اســتاندارد خطوط آرنج وكمر باالتنه در يك
مكان قرار دارد.

22
خط آرنج=33
18→19
1
3a
دست ميآيد.
 »10را
«22 →5
22و33
«»9→12
33 22
«، »9→7
 1 aفواصل33
2
محاسبه كرده؛ نقاط « 23 ،22و »21به دست ميآيد.

 22مشــخصكرده؛«نقطة»20به
فاصلــة«»5→7را
33

شكل  40ـ 6

 aاز «نقطة 1« »16ســانتيمتر» داخل الگو شده و از «نقطة»17

«نقطة  »5Aبه دست ميآيد.

« 1سانتيمتر» از الگو بيرون بياييد.

« aنقطة  »5نقطة موازنه وصل آستین به الگوي آستين و «نقطة

 aخطوط لبة جديد آســتين را رسم كنيد به گونهاي كه از نقاط

 »5Aنقطة موازنة آستين الگوی باالتنه جلو است.

«1سانتيمتري» رسم شده بگذرد.

1

=227→21
33
225→733
فاصلة

3
 aبــه ترتيب از نقاط « 21و  »22و « 2و  1ســانتيمتر» بيرون
بياييد( .شکل )6-40

 aبه ترتيب از نقاط«20و »23و «1و0/75سانتيمتر»داخل شويد.
 aهالل كاپ آستين را مطابق شكل ترسيم كنيد.
 a 178از «نقطــة  »5خطــي تــا حلقة آســتين جلو رســم كنيد؛

توجه کنید:
 aپيشــنهاد ميشــود از ســايز  40به باال « 1/5سانتيمتر» از
«نقطة »7باال رفته؛ سپس هالل كاپ را ترسيم كند.

شكل  41ـ 6

 aالگوي آستين را از روي الگوي باالتنه رولت كنيد.

 aنقاط« ( »5 Aدر جلو) و«( » 4در پشــت) محل موازنة حلقة

(22دور حلقـة آستيـن) «3-2
→»9
22733
«→10
 aمعمـوالً فاصلــة 33

آستين باالتنه است.

ســانتيمتر» از دور حلقة آستين الگوي باالتنة بزرگتر است که،

 aانحناي لبة آستين براي آستينهايي است كه به آن مچ وصل

اين مقدار اضافه در قســمت كاپ ُخرد داده ميشود تا فرم كاپ

ميشــود؛ در غير اين صورت ميتوانيد لبة آســتين صاف داشته

آستين روي باالتنه بهتر قرار گيرد.

باشيد.

»10خط كف
«22 →9
 aحدودا ً  5ســانتی متر پایین تر از فاصلة33

 aدر صورتي كه بخواهيد لبة آســتين را تنگتر كنيد ،ميتوانيد

حلقة آستين به اندازه دور بازوي فرد به اضافه « 3-4سانتيمتر»

از نقاط « 15و  »14به اندازة حداكثر « 3ســانتيمتر» كم كنيد.

است.

(ك ً
ال  6سانتيمتر از لبة آستين ميتوانيد كم كنيد).

 aنقــاط« (» 5در جلو) و« ( » 8در پشــت) محل موازنة الگوي

22
«»7→13
 aخط راســتاي پارچه ،روي خط مركزي آســتين 33

آستين است.

رسم ميشود( .شکل )6-41
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ﺮل آ ﻦ
 aﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﺔ ﭘﺎﺗﺮﻭﻥ ﺭﻭﻱ ﺍﻟﮕﻮ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻴﺪ:
 aﺩﻭﺭ ﺑﺎﺯﻭ ،ﺩﻭﺭ ﺁﺭﻧﺞ ،ﺑﻠﻨﺪﻱ ﻛﺎپ )ﺗﺎﺝ ﺁﺳﺘﻴﻦ( ،ﺧﻄﻮﻁ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﺭﻧﺞ ﻭ ﺗﺎ ﻣﭻ.

ﺷﻜﻞ  42ـ 6

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺷﺨﺺ

ﻛﻒ ﺩﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻬﻠﻮ )ﺭﻭﻱ ﺑﺎﺳﻦ ﻛﻮﭼﻚ*( ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ،ﺁﺭﻧﺞﺭﺍ ﺧﻢ
ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺯﺍﻭﻳﻪﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺩ؛ ﺳﭙﺲ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﻧﺞ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
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1
*
2

ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺮ ﻭ ﺑﺎﺳﻦ ﺑﺰﺭگ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

1

ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺯﻭ

2

ﺩﻭﺭ ﻣﭻ)ﭼﺴﺒﺎﻥ(

3

ﺑﻠﻨﺪﻱ ﺁﺳﺘﻴﻦ

4
5

ﺑﻠﻨﺪﻱ ﺁﺳﺘﻴﻦ ژﺭﺳﻪ
ﺳﺎﻳﺰ ﻟﺒﻪ ﺁﺳﺘﻴﻦ

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ
ﺷﺨﺺ

ﺟﺪﻭﻝ ﺳﺎﻳﺰ

دور بازو

شكل  43ـ 6

کف دســت را در پهلو (روي باسن كوچك) گذاشته ،آرنج را

 »10به اندازة« 5سانتيمتر» پايين آمده؛ خط
«22 →12
 aاز خط 33

خم كنيد تا زاويهاي تشكيل شــود؛ سپس برجستهترين قسمت

 »50را رســم كنيد .معمــوالً خط بازوي الگو «3-4
«22 →51
بازو 33

بازو را ،نه زياد چسبان و نه زياد آزاد ،اندازه بگيريد.

سانتيمتر» بيشتر از دور بازوي فرد است( .شکل )6-43

181

پهنای لبءه آستین

شكل  44ـ 6

متر را دور مچ نه زياد آزاد ،نه چسبان قرار داده اندازة به دست
آمده را به اضافة « 2سانتيمتر» كنيد؛ توجه كنيد اين اندازه براي
پارچههاي كشي مناسب اســت .براي پارچههاي معمولي پهناي

182

مچ بايد به اندازهاي باشد كه متر را بتوان به راحتي از روي دست
رد كرد( .شکل )6-44

بلندی کاپ (اتج آستین)

شكل  45ـ 6

انتهاي سرشانه (استخوان كتف) را مشخص كنيد؛ يك سر متر

 aاندازة بلندي كاپ آستين ،با بلندي كف حلقه هما هنگي دارد؛

را در نقطة انتهاي سرشانه و سر ديگر را محل اتصال حلقة آستين

هر اندازه بلندي كاپ بيشــتر باشــد ،فرم ايستادگي كاپ بيشتر

(خط بازو يا خط كف حلقة آستين) اندازه بگيريد.

خواهد بود( .شکل )6-45

183

زری دست ات آرنج

شكل  46ـ 6

انگشــتان دست را روي سرشــانه قرار داده ،دست را از آرنج
بــه طرف باال خم كنيد؛ به گونهاي كه خط زير دســت موازي با

184

كف زمين باشــد در اين صــورت از زير بغل تا خط آرنج را اندازه
بگيريد( .شکل )6-46

زری دست ات مچ

شكل  47ـ 6

دست را كشيده از باالتنه دور كنيد ،متر را انتهاي زير دست

(زير بغل) قرار داده؛ سر ديگر آن را تا لبة مچ اندازه بگيريد.
(شکل )6-47
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استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :6ترسیم الگوی باالتنه و آستین

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-26و88

آزموننظری
 -1با توجه به شكل روبهرو به سؤاالت پاسخ دهيد:
برابر است با ……
221→233
 .1-1فاصلة
برابر است با ……
225→733
 .1-2فاصلة
برابر است با ……
227→833
 .1-3فاصلة

228→10
 .1-4فاصلة33
برابر است با ……
برابر است با ……
225→933
 .1-5فاصلة
… است.
227→13
 .1-6نام خط33
الف)خط مرکزی آستين
ب) خط كاپ
ج) خط زيردست
د) نقطة موازنه
 .1-7معموالً حلقة آستين چند سانتيمتر بزرگتر از حلقة
آستين باالتنه است؟
كاربرد اين اندازة اضافي در حلقة آستين چيست؟
 22بايد چند سانتيمتر بزرگتر از
(خط)10→12
 .1-8دور بازو 33
اندازة شخصي باشد؟
 .1-9نقاط موازنه در حلقة آستين جلو نقطة … و در الگوي
باالتنة جلو نقطة  ….است.
 .1-10نقاط موازنه در حلقة آستين پشت نقطة …… و در
الگوي باالتنة پشت نقطة …… است.
 .1-11خط آرنج با كدام خط در باالتنه برابر است؟
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شكل  48ـ 6

انواع آستین چین دار

آستينهاي چيندار كه اصطالحاً «پفي» ناميده ميشود ،در چهار نوع مختلف
اســتفاده ميشــوند  ،براي تهية آنها از روي الگوي اساس آستين رولت كنيد؛
قد آســتين را به اندازة مورد نظر كوتاه یا بلند كرده و گشادي دور لبۀ آستین
را كم كنيد.
7

8

9
9
9

10

10
7

كاپ چيندار

كاپ و مچ چيندار

در اين مدل آســتين ،چيــن یا پيلي در

8
9

قسمت باالي آستين است.

در اين مدل آستين هم در كاپ آن و هم
10

در قســمت مچ (لبة آستين) چين داده
ميشود.

9

10

7

7

9

10
8

8

شكل  49ـ 6

مچ چيندار

مچ كلوش

در اين مدل آســتين ،فقط در روي مچ

اين مدل آستين ،عيناً همانند آستين مچ

(لبة آستين) ،چين یا پيلي داده و به لبة

چيندار است؛ با اين تفاوت كه به لبة آن

آن مچي دوخته ميشود.

مچي دوخته نميشود.
187

روش ﻮ ه و ﻨﮓ دن آ ﻦ
روشاول

ﺷﻜﻞ  50ـ 6

 aﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺧﻴﺎﻃﻲ ،ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺗﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﺳــﺘﻴﻦ

ﺷﻜﻞ  51ـ 6

8

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺎﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ:
 aﻗﺪ ﺁﺳــﺘﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ )ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ

10

9

ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻓﺮﺩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ(.
 aﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺳــﺘﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ،ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ
ﻧﻘﺎﻁ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻩ )ﻧﻘﺎﻁ  23ﻭ  (22ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺗﻨﮓ ﺷﻮﺩ.
 aﺍﻳﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺯﻭ * ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻴﺪ؛ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺯﻭ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ) .ﺷﻜﻞ (6-51

 aﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺗﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﺒﺔ ﺁﺳﺘﻴﻦ
ﻭ ﺣﻠﻘﻪ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻴﺪ.
8

 aﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺯﻳﺮ ﺩﺳــﺖ )ﺟﻠﻮ ﻭ ﭘﺸــﺖ( ﺍﻟﮕﻮ ﺭﺍ

9

)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ( ﺭﻭﻱ ﺧﻂ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺁﺳﺘﻴﻦ »ﺗﺎ« ﻛﻨﻴﺪ.
 aﺧﻄﻮﻁ ﻟﺒﺔ ﺁﺳــﺘﻴﻦ ﺭﺍ ﺻﺎﻑ ﻛﻨﻴﺪ) ،ﺩﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻫﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟﺒﺔ
ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺭﺍ ﺗﻨﮓ ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻮﻥ ﺷــﻴﺐ ﺧﻂ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ،
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻘﺎﻁ » 24ﻭ  «25ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻟﺒﺔ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ
ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﮕﻮ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﺩ) (.ﺷﻜﻞ (6-52

188

* ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﭼﺴﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﺯﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  52ـ 6

10

روشدوم

شكل  53ـ 6

 aدر صورتــي كه انــدازة تنگ كردن لبة آســتين ،بيشــتر از
«6سانتيمتر» باشــد ،از روش تنگ كردن ،از قسمتهاي داخل
الگو استفاده كنيد.
 aخط در زير دســت (جلو و پشت) را روي الگو (مطابق شكل)
روي خط مركزي آســتين «تا» كنيد .خطي كه از «تاي آستين»
به دست ميآيد ،راهنماي الگو براي تغييراتي مانند اوازمان دادن،
گشاد كردن ،تنگ كردن … است( .شکل )6-53

شكل  54ـ 6

 »28خطوط راهنماي تنگ
«22 →29
 »26و 33
«22 →27
 aخطــوط 33
كردن است.

1

گشــادی دور بازو را كم

 aاز نقاط « »27و « »29به اندازة
2
' »29به دست ميآيد( .شکل )6-54
«'22 →27
كنيد؛ نقاط 33

 »22را
28→22
29
«'33→29
 »26و 33
22 →22
'27
«33→27
 aپنسهــاي 33
ببنديد.

1

باقي ماندة گشادي بازو را كم كنيد.

 aاز نقاط « 20و »21
2
نقاط « 30و  »31به دست می آید( .شکل )6-55

شكل  55ـ 6

189

آستین مچ چین دار ( مچ پفی )

شكل  56ـ 6

190

 aاز روي الگوي اساس كنترل شده ،آستين رولت كنيد .در صورتي كه
قد آستين كوتاه است ،به اندازة دلخواه (بستگي به مدل دارد) قد آستين

22
21→22
را كوتاه كنيد( .شکل  )6-57خط جديد لبة آستين =33
22را روي الگو
«»9→21
 »10و 33
«22 →22
 aخطــوط زير دســت 33
(مطابق شكل) روي خط مركزي آستين «تا» كنيد.
 aدو خطي را كه از «تاي» آســتين به دست ميآيد ،خطـــوط

( »24در جلــو) و 33
( »22در پشــت) روي الگــو
«27→25
«22 →26
33
مشخص كنيد( .شکل )6-58
 aدر صورتي كه مطابق شكل نقاط « 10و  »9با يکديگر مماس

شكل  57ـ 6

نميشود ،خط حلقة آستين را اصالح كنيد.

 aخط «تاي» آستين را باز كنيد.
 aنقطه « »28در خط مرکزی آستین را شمارهگذاری کنید.
 aاز برخورد خطوط «تای» آستین و کف حلقه نقاط «30 ،29و
 »31به دست می آید.
 aروی خط کف حلقه آســتین (خط راهنمای اوازمان آستین)
( »29در پشت) را به
«22 →31
( »29در جــلو) و 33
«22 →30
فواصل 33
دلخواه به قسمت های مساوي تقسيم كنيد؛ نقاط «،34 ،33 ،32

شكل  58ـ 6

 »35به دست ميآيد.
 aاز نقــاط  35 ،34 ،33 ،32با گونیا خطوط عمودی به حلقه و
لب ٔه آســتین رسم کرده نقاط «(»36،37،38،39در لبه آستین) و
« ( »40،41،42،43درحلقه آستین) به دست می آید.
 aاین نقاط را به یکدیگر با خط کش وصل کنید.
 aروي هر قسمت از تكهها را شمارهگذاري كنيد.
 aخطوط اوازمان را از خط لبة آســتين به قســمت باال (كاپ)
قيچي كنيد( .شکل )6-59

شكل  59ـ 6

191

 aروي كاغذ خط راهنماي اوازمان آستين را رسم كنيد.

22
طول«»7→28
33
 aرويخطراهنمــاي اوازمان را به اندازة
مشخص كرده و «نقطة »44به دست ميآيد.

227→44=7
33
22 →28
33
 aخط راهنمای اوازمان آستین را رسم کرده ّ،سپس خطوط
(22در پشت) را
و«'»7→28
(22در جلو) 33
«»7→28
چيده شده 33
22قرار داده و به
()7→44
در طرفين خط راهنمــای اوازمان 33
اندازة دلخواه (بستگي به مدل دارد) اوازمان دهيد.
 aبه انـدازة دلخواه بين خطـوط چيده شـده ،نقاط «،37
'(»24' ،24 ،36' ،36 ،37درجلــو) و نقاط«،39 ،38' ،38
'( »25' ،25 ،39در پشت) را اوازمان دهيد.

شكل  60ـ 6

 aاز خط مركزي در لبة آســتين «نقطــة  »44به اندازة
*
1
حداكثر مجموع اوازمانها در لبة آســتين پايين آمده؛
4
«نقطة »45به دست ميآيد.
1
22
44→45
مجموع اوازمانها در آستين =33
حداکثر
4
 aخطوط هاللي حلقة آســتين (كاپ) و لبة آن را اصالح
كنيد( .شکل )6-60

 aخط مركزي آســتين همان خط راهنماي اوازمان است
كه در وسط الگو وجود دارد( .شکل )6-61
 aنقاط موازنه و محل شروع و پايان چين در آستين را در
 »24مشخص كنيد.
«22 →25
حد فاصله 33
192

* دقت کنید این اندازه حداکثر مقداریست که می توانید اوازمان دهید ،حداقل آن بستگی به مدل و جنس پارچه دارد.

شكل  61ـ 6

آستینکلوش یا زنگوهلای

شكل62ـ 6

آستینهای مچ چیندار ،درصورتی که به آنان مچ دوخته نشود ،تبدیل به آستینی به نام کلوش یا زنگولهای خواهد شد.

193

آستین کاپ چین دار( کاپ پفی)

شكل  63ـ 6

194

 aدر الگوي چين در حلقة آستين عيناً همانند گام اول چين در
لبة آستين عمل كنيد( .شکلهای )6-64 65

229→19
خط زير دست در جلو =33
22
10→18
خط زير دست در پشت =33
22
خط جديد لبة آستين =33
21→22
22
26→24
خط «تاي» راهنماي اوازمان در جلو =33
22
27→25
خط «تاي» راهنماي اوازمان در پشت =33

شكل  64ـ 6

 aدر ترسیم الگوي چين جلوي آستين عيناً مانند گام دوم چين
در لبة آستين عمل كنيد.
 aبه ترتيب نقاط اوازمان در كاپ آســتين را به وسیلۀ خطكش
به نقاط اوازمــان « »25 ،36 ،35 ،31 ،34 ،33 ،24در خط لبة
آستين وصل كنيد.
 aبه ترتيب روي هر قسمت شمارهگذاري كنيد.
 aخطوط اوازمان را از خط كاپ آســتين به قسمت پايين (لبة
آستين) قيچي كنيد( .شکل )6-66

شكل  65ـ 6

شكل  66ـ 6

195

 aدر الگوي چين در حلقة آســتين (كاپ) عيناً همانند گام سوم
در چين در لبة آستين عمل كنيد؛ با اين تفاوت كه اوازمانها در
كاپ آستين داده ميشود.
 aبه اندازة دلخواه بين خطوط چيده شــده نقاط «،40'،26'،26
 »7',40،41'،40در جلو و «27',43,43',42,42',7و »27اوازمان
دهيد.
 aاز خط مركزي در حلقة آستين «نقطة  »44به اندازة حداكثر
1
« مجموع اوازمانها» از كاپ آستين باال رفته؛ «نقطة  »45به
4
دست ميآيد.
1
22
44→45
مجموع اوازمانها در آستين =33
حداکثر
4
 aخطوط هاللي حلقة آســتين (كاپ) و لبة آن را اصالح كنيد.

شكل  67ـ 6

(شکل )6-67

 aخط مركزي آســتين همان خط راهنماي اوازمان است كه در
وسط الگو وجود دارد.
 aنقاط موازنه و محل شــروع و پايان چين در كاپ آستين را در
 »26مشخص كنيد( .شکل )6-68
«22 →27
فاصلة 33

شكل  68ـ 6

196

چین ردقسمت کاپ باالرتاز بازو
 aاز الگوي اســاس كنترل شده ،آســتين رولت كنيد .از قسمت
باالي آســتين (باالتر از نقطة موازنه پشت) خطي موازي با خط
آرنج رسم كنيد و با نام نقاط« »24 ،23مشخص كنيد.

«22 →24
 aوســط خط 33
 »23را مشخص کرده ،نقطة  25به دست
می آید.

22
23→24
22موازي33
18→19
33
22
«»7→23
(22در جلــو) و 33
«»7→24
 aحــد فاصل بين نقــاط 33

شكل  69ـ 6

(در پشــت) را به دلخواه به قسمتهاي مساوي تقسيم كنيد (در
اين مدل به چهار قســمت تقسيم شدهاند)؛ نقاط «،28 ،27 ،26
 30 ،29و  »31به دست ميآيد.
 aنقاط « 30 ،29 ،28 ،27 ،26و  »31را با خطكش به «نقطة»25
رسم كنيد.
 aاز نقــاط « »31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26در كاپ آســتين به طرف
«نقطة  »25و از «نقطة »25به طرف نقاط «23و »24قيچي كنيد.
 aقطعات را شمارهگذاري كنيد( .شکل )6-69

 aروي كاغذ خط راهنماي عمودي اوازمان را رسم كنيد .الگوي
جدا شــدة آســتين را به گونهاي قرار دهيد كه خطوط مركزي
آستين دقيقاً روي خط راهنماي اوازمان قرار گيرد.
 aبين خطوط چيده شده به اندازة دلخواه (بستگي به مدل دارد)
اوازمان دهيد( .شکل )6-70

شكل  70ـ 6
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 aحد فاصــل نقاط «( »24 ،23محل شــروع و پايان چين) را
مشخص كنيد.
 aعالمت موازنه و راســتاي پارچه را روي الگو مشــخص كنيد.
(شکل )6-71

شكل  71ـ 6

توجه کنید:

 aهمانطور كه در شــكل اوازمان دادن اين الگو مالحظه ميكنيد ،كاپ آستين فقط براي قسمت باالتر از «نقطة موازنة  »4چين داده
ميشود و قسمتهاي ديگر مانند بازو گشاد نميشود.
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کا� و چم� چ� ی� ن دار آ�س ت� ی� ن ( پ
پ
کا� و چم� پ� ف� ی )

شكل  72ـ 6
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 aدر الگــوي چين در كاپ و مچ آســتين عيناً همانند گام اول
چين در لبة آستين عمل كنيد( .شکل )6-73

229→21
خط زير دست در جلو =33
22
10→22
خط زير دست در پشت =33
22
خط «تاي» راهنماي اوازمان در جلو =33
26→24
22
27→25
خط «تاي» راهنماي اوازمان در پشت =33
22
21→22
خط جديد لبة آستين =33

شكل  73ـ 6

 »10خط راهنماي اوازمان را رسم
«22 →9
 aروي خط كف حلقه33
كنيد( .شکل )6-74
 aفواصل تقاطع خــط راهنماي اوازمان با خطوط «تاي» جلو و
پشــت و خط مركزي آستين را با نقاط « »29 ،30 ،31مشخص
كنيد.

شكل  74ـ 6

»29
»29و«22 →31
فواصل«33 22 →30
33
 aروي خط راهنماي اوازمان
را بـه دلخـواه بـه چنـد قسمـــت مساوي تقسيم كنيـد؛ نقاط
« 34 ،33 ،32 ،31و  »35به دست ميآيد.
 aبه ترتيــب از نقــاط « »31 ،35 ،34 ،33 ،32 ،30خطوطي
موازي با خط مركزي آســتين به خطوط لبه و كاپ آستين رسم
كنيد.
 aروي هر قسمت از تكهها را شمارهگذاري كنيد.
 aخطوط اوازمان را قيچي كنيد( .شکل )6-75
200

شكل  75ـ 6

 aروي كاغذ خطــوط عمودي و افقي راهنماي
اوازمان را رسم كنيد.
 aقطعات چيده شــده را به گونــهاي روي هم
قرار دهيد كه خطوط راهنماي كاغذ و الگو روي
يکديگر منطبق شوند.
 aفواصل قطعات چيده شده را به دلخواه اوازمان
دهيد.

1

مجموع

 aاز نقــاط « »44 ،45بــه اندازة«
4
اوازمانها در لبة آســتین وكاپ آستين» بيرون
آمده؛ نقاط « »46 ،47به دست ميآيد.
 aخطوط هاللي حلقة آستين و لبة آن را اصالح

شكل  76ـ 6

كنيد( .شکل )6-76

 aخــط مركزي آســتين همان خــط راهنماي
اوازمان در وسط الگوست.
 aنقــاط موازنه و محل شــروع و پايان چين در
آستين را در حد فاصلة خط «تا» مشخص كنيد.
(شکل )6-77

شكل  77ـ 6

201

آســتینغیرقرینه(الهلای)

شكل  78ـ 6
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 aاز روي الگوي اساس كنترل شدة آستين رولت كنيد.
 aبه اندازة دلخواه (بســتگي به مدل دارد) از نقاط « 9و »10در
خط كف حلقه پايين آمده؛ نقاط « 23و  »22به دست ميآيد.

10و229→22
متر=3322 →23
در اين مدل10،سانتي 33
 aبا خطكش گونيا نقاط « 22و  »23را به يكديگر وصل كنيد.
 aاز نقاط « 22و  »23حداكثر « 2/5ســانتيمتر» داخل شــده
نقاط « 24و  »25به دست ميآيد.

22
23و22→24
متر=3322 →25
در اين مدل 2/5 ،سانتي 33
 aنقــاط « 10و  »12را به « 24و  »25با خط به يكديگر وصل

شكل  79ـ 6

كنيد.
 aخطوط اضافي الگو را قيچي كنيد( .شکل )6-79

 aبراي به دســت آوردن خط راهنماي برش عمودي آســتين،
خطوط زير دست (جلو و پشــت) الگو را مطابق شكل روي خط
مركزي آستين «تا» كنيد .خطوط لبة آستين را صاف كرده؛ نقاط
«' »25',24به دست ميآيد( .شکل )6-80
' »25خط اصالح شدة جديد لبة آستين است.
«'22 →24
 aخط 33

22
'24'→25
خط جديد لبة آستين =33

شكل  80ـ 6

203

 aخط «تاي» آستين را باز كنيد.
 »28محــل بــرش عمودي
«22 →29
 »26و 33
«22 →27
 aخطــوط 33
الگوست( .شکل )6-81

شكل  81ـ 6

 aاز «نقطة  »26در قسمت جلو به طرف «نقطة' »25در خط لبة
آستين ،خط برش هاللي شكل را رسم كنيد.
 aقبــل از ترســيم خــط برش هاللي شــكل لبة آســتين ،در
«نقطة' »25خط را« 3سانتيمتر» گونيا كنيد(.شکل )6-82

22
25'→26
برش هالل جلو =33

شكل  82ـ 6

 aاز «نقطة  »28در قســمت پشــت ،عيناً همانند برش هاللي
شكل جلو عمل كنيد( .شکل )6-83

22
24'→28
برش هاللي پشت =33
204
شكل  83ـ 6

 »22و جــلو
7 → 22
33
'10 →25
22
33→26
 aتكــــههاي پشــــت «33
22را رولت كنيد .قبل از رولت كردن نقاط
→»7
2233
9→22
'24
«33→28
33
موازنه ،خطوط راستاي پارچه ،نقطة مركزي آستين را روي الگوها
مشخص كنيد( .شکل های  85و )6-84

شكل  84ـ 6

 aدر صورتي كه بخواهيد درز زير دســت نداشته باشيد ،خطوط
 »12را به
«'22 →25
 »10و 33
«'22 →24
زيردســت الگوي جلو و پشت 33
يكديگر وصل كنيد( .شکل )6-86
 »10خط راستاي پارچه است.
«'22 →24
 aدراین صورت خط 33
شكل  85ـ 6

205
شكل  86ـ 6

توجه کنید:

 aدر دروس گذشته با روشهاي چيندار كردن آستينهاي
پفي آشــنا شــده و اصول و قواعد آن را يــاد گرفتهايد؛ در
صورتي كه در آســتينهاي چيندار در مــچ ،مچي به لبة
آستين با گشادي
معمولي

آستين دوخته شود ،فرم آستين متفاوت خواهد بود.
آستين راستة بدون چين

الگوي آستين با كمي
چين يا راسته
آستين با چين و مچي

الگوي آستين با چين يا فون

آستين با چين بيشتر و مچي

الگوي آستين فون (بدون چين)

الگوي آستين كلوش (فرشتهاي ،زنگولهاي) يا
آستين با چين زياد و مچي

آستين فرشتهاي يا زنگولهاي
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آستين با چين زياد و مچي

شكل  87ـ 6

آستین بلوز
 aاز الگوي اساس كنترل شدة آستين رولت كنيد.
 »14به اندازة «پهناي مچ آســتين
«22 →15
از خط لبة آســتين 33
منهاي  1ســانتيمتر» كوتاه كنيد؛ نقاط « 22و  »23به دســت
ميآيد.

22
15→22
3322
متر=14→23و
پهناي مچ آستين 1 -سانتي 33
aازخطوطزيردســت نقاط22و23بهاندازة«حداکثر3سانتی متر»
درایــن مدل«  »2/5ســانتی متر داخل شــده ،نقاط «24و»25
بهدست ميآيد( .از گشادی پهنای لبة آستین کم می شود).

22
23و22→24
3322 →25
(این اندازه دلخواه)  2/5 ،سانتيمتر =33
 aنقاط « 24 ،9و  »25 ،10را با خطكش به يكديگر وصل كنيد.
 aقسمتهاي اضافي را قيچي كنيد( .شکل )6-88

شكل  88ـ 6
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همانطور كه در شكل مالحظه ميكنيد ،محل
قرارگيري «بليطي» در قسمت الگوي پشت
آستين ترسيم ميشود( .شکل )6-89

شكل  89ـ 6

 »10خطوط جديد زير دســت
«22 →25
22و 33
«»9→23
 aخطوط 33
است.

1

 »25را مشــخص
22 →26
فاصلة33

 aروي خط لبة آســتين «
2
كنيد؛ «نقطة »29به دست ميآيد.

 aاز «نقطــة »29بــه اندازة چاك بليطي آســتين بــاال رفته؛
«نقطة »30به دست ميآيد( .شکل )6-90

22
29→30
(این اندازه تقریباً  8سانتیمتر) خط بليطي آستين =33

شكل  90ـ 6
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 aشــكل روبهرو محل قرارگيري مچ روي دست دگمه،
جادگمه و مركز مچ را نشان ميدهد( .شکل )6-91

شكل  91ـ 6

 aمســتطيلي با طول دلخواه و عرض برابر بــا اندازة دور مچ به

شكل  92ـ 6

اضافة  3سانتيمتر (آزادي) به اضافة اندازة دگمه خور (در جلو و
پشت مچ) رسم كنيد( .شکل )6-93

221→22
3=2
خور33→4
اندازة دورمچ3+سانتيمتر +اندازةدگمه 33
221→22
2=3
دارد)33→4
طول به اندازة دلخواه(بستگي به مدل 33
221→22
5=3
33→733
دگمه خور
(22در جلو) و محل جادگمه
«»7→8
 aمحــل دگمه را روي خط33

شكل  93ـ 6

(22در پشت) را مشخص كنيد.
«»5→6
روي خط33

 aخط راستاي پارچه را روي «دو الي بسته پارچه» رسم كنيد.
(شکل )6-94

شكل  94ـ 6
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 aاين مدل عيناً همانند مدل قبلي ترسيم ميشود؛ با اين تفاوت
شكل  95ـ 6

كه طول مچ بيشــتر از مدل قبلي اســت و لبــة پايين مچ كمي
هاللي شكل شــده و دو عدد جادگمه روي الگو ترسيم ميشود.
(شکل )6-95
 aخط راستاي پارچه را روي الگو رسم كنيد( .شکل )6-96

شكل  96ـ 6

 aايــن مدل نيز عيناً همانند روش مچ بلوز زنانه با يك جادگمه
است؛ با اين تفاوت كه الگوي مچ كامل ترسيم شده و سپس روي
شكل  97ـ 6

دو الي پارچه قرار ميگيرد( .شکلهای 99و )6-97
 aخط راســتاي پارچه را روي دو الي بســتة پارچه رسم كنيد.
(شکل )6-98

لبه آستین
تا شود
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شكل  98ـ 6

شكل  99ـ 6

 aمستطيلي به عرض لبة پايين آستين و به طول دلخواه (بستگي
شكل  100ـ 6

به مدل دارد) رســم كنيد .در صورتي كه بخواهيد شبيه تصوير،
سجاف كمي فون باشد ،از گوشهها به اندازة «1سانتيمتر» از الگو
بيرون برويد( .شکل )6-100
2=3
عرض لبة پايين آستين=
221→22
33→433

222→22
4=3
33→133
طول سجاف جدا=

شكل  101ـ 6

226→22
1=2
33→533
 1سانتيمتر=
225→633
لبة باالي سجاف جداي مچ =
 aخط راستاي پارچه را روي الگو رسم كنيد( .شکل )6-101

شكل  102ـ 6

 aمســتطيلي به عرض لبة پايين آســتين و به طــول دلخواه
(بستگي به مدل دارد) رسم كنيد.

221→22
2=3
33→433
عرض لبة پايين آستين=
222→22
4=3
33→133
طول سجاف جدا=

3

شكل 103ـ 6

22را به چهار قسمت تقسيم كنيد؛
«»3→4
22و33
«»1→2
 aفاصلة33
نقاط « »10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5به دست ميآيد.
 aاين نقاط را با خط به يكديگر وصل كنيد( .شکل )6-103
 aاز لبة باالي سجاف خطوط قيچي كنيد.

شكل 104ـ 6

 aبه اندازهاي كه ميخواهيد ســجاف به شكل ذوزنقهاي درآيد،
اوازمان دهيد( .شکل )6-104
 aخط راستاي پارچه را روي الگو رسم كنيد( .شکل )6-105

شكل 105ـ 6
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ﺷﻜﻞ  106ـ 6

 aﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻣﭻ ﺑﻠﻨﺪ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﺩ ،ﺭﻭﻟﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
 aﺍﺯ ﺧﻂ ﻟﺒﺔ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ » «15 ،14ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ » 3ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ« ﺍﺯ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻩ؛ ﻧﻘﺎﻁ » «50 ،51ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻳﺪ.
 aﺍﺯ ﻧﻘــﺎﻁ » «14 ،15ﺭﻭﻱ ﺧﻂ ﺯﻳﺮ ﺩﺳــﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ»ﻃﻮﻝ ﻣﭻ
ﻣﻨﻬﺎﻱ1ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ« ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ؛ ﻧﻘﺎﻁ » «52 ،53ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻳﺪ.
ﻃﻮﻝ ﻣﭻ ﻣﻨﻬﺎﻱ  1ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ= 52→14 = 53→15
 aﺗﻜﺔ ﻣﭻ » «50→52→53→51ﺭﺍ ﻗﻴﭽﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
)ﺷﻜﻞ (6-107

 aﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ » 53ﻭ  «52ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ » 0/5ﺳــﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ« ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ؛

ﺷﻜﻞ 107ـ 6

ﻧﻘﺎﻁ »' 53ﻭ' «52ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻳﺪ.
 aﺍﺯ ﺧﻄــﻮﻁ » «53'→51ﻭ » «52'→50ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﺩﮔﻤﻪ ﺧﻮﺭ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻩ؛ ﻧﻘﺎﻁ » «57 ،56 ،55 ،54ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻳﺪ.
)ﺷﻜﻞ (6-108

ﺷﻜﻞ  108ـ 6

ﺷﻜﻞ  109ـ 6

 aﺧــﻂ ﻟﺒــﺔ ﺁﺳــﺘﻴﻦ » «54→56ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺩﻭ ﻻﻱ ﺑﺴــﺘﻪ
 212ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ) .ﺷﻜﻞ (6-109

استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار  :7متناسب سازی الگو با فرم اندام

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-27و88

انتظار ميرود فراگيرنده ،پس از مطالعة اين واحد درسي بتواند به اهداف زير دست يابد:
 -1باتوجه به فرم اندام ،اشكاالت اندامي و لباس را توضيح دهد -9 .رفــع عيوب لباس «گشــادي در عرض پشــت باالتنه» را با
 -2رفع عيوب اندام «سينة كوچكتر از حد معمول» را با مهارت مهارت انجام دهد.
انجام دهد.

 -10رفــع عيوب لباس «تنگي و كشــيدگي در عرض پشــت

 -3رفع عيوب اندام «سينة بزرگتر از حد معمول» را با مهارت

باالتنه» را با مهارت انجام دهد.

انجام دهد.

 -11رفع عيوب اندام «پشت برآمده» را با مهارت انجام دهد.

 -4رفع عيوب لباس «كشيدگي در سر تا سر باالي قفسه سينه»  -12رفع عيوب اندام «پشت كوتاه» را با مهارت انجام دهد.
را با مهارت انجام دهد.

 -13رفع عيوب لباس «حلقة آستين گشاد» را با مهارت انجام دهد.

 -5رفع عيوب اندام «سرشانة افتاده» را با مهارت انجام دهد.

 -14رفع عيوب لباس«حلقة آســتين تنگ» را با مهارت انجام

 -6رفع عيوب لباس «حلقة دور گردن گشــادتر از حد معمول» دهد.
را با مهارت انجام دهد.

 -15رفع عيوب اندام «بازوي الغر» را با مهارت انجام دهد.

 -7رفع عيوب لباس «حلقة دور گردن تنگتر از حد معمول» را  -16رفع عيوب اندام «بازوي چاق»را با مهارت انجام دهد.
با مهارت انجام دهد.

 -17رفع عيوب لباس «آستين پيچدار» را با مهارت انجام دهد.

 -8رفع عيوب اندام «سرســينه باالتر از خط سينه» را با مهارت

 -18رفع عيوب لباس «كاپ آستين بلند» را با مهارت انجام دهد.

انجام دهد.

 -19رفع عيوب لباس«كاپ آستين كوتاه»را با مهارت انجام دهد.
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 aدوخــت پاترون كمك ميكند عيــوب احتمالي اندام
شناسايي و اشکاالت الگو برطرف گردد .در پاترون باالتنه
و آستين به اين موارد دقت كنيد:
 aدرزهاي سرشــانه نرم و صاف روي شانهها قرار گيرد .آستينها
تا آرنج صاف و مســتقيم قرارگيرد؛سپس درحالتي كه به طرف جلو
متمايل و خم ميشوند ،دور بازوها حالت آزاد و راحت داشته باشد.
 aتمام درزهاي عمودي از شروع تا انتها مستقيم به نظر ميآيد

درز شانه نرم
روی سرشانه قرار
میگیرد

باریک شدن ساسون
به طرف برجستهترین
قسمت است

آستین باید صاف
ومستقیم قرار
گیرد

و حالت كشيدگي ندارد.
 aلبة دامن صاف و يكنواخت است و خط لبة دامن با سطح كف
محلي كه ايستاده ،موازي است.
 aگشــادي حلقة گردن (طوق گردن) در اندازة صحيح بوده؛ نه
كشيده شود و نه شل بيفتد.

درزکمر در خط کمر طبیعی
قرار میگیرد دراین طرح خط
کمر بدون نوار در جای خود
قرار دارد

تمام درزهای عمودی از
شروع تا انتها مستقیم
باشند و کج وموجی نباشد

 aخطــوط مركزي جلو و پشــت لباس دقيقاً روي وســط اندام
شخصي كه لباس را پوشيده ،قرار گيرد.

لبتای دامن یکنواخت است
و خط لبة دامن با سطح صاف
کف محلی که ایستاده موازی
است

 aمحل اتصال آستين به حلقة آستين ،درست در انتهاي سرشانه
و كتف قرار گيرد؛ به طوري كه سرشانه (افتاده) يا كوتاه (تو رفته)
به نظر نيايد.
ي اندام تمام شوند؛
 aانتهاي پنسهاي باالتنه دقيقاً روي برجستگ 
درز كمــر به خوبي در فرورفتگي كمر جاي گرفته و قد پشــت و
جلوي باالتنه كوتاهتر يا بلندتر از اندازة الزم نباشد .فضاي لباس در
قسمت سينه بايد كام ً
ال اندازه و تا حدودي آزاد باشد.
 aپنسهاي لباس در قســمت باالتنة جلو در امتداد برجستگي
سينـه قرار گرفتـه و كام ً
ال روي برجستــهترين نقطــة آن ختم
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شود( .شکل )7-1

شكل  1ـ 7

ﻪء ﭘﺎ ون

A

A

ﺷﻜﻞ  2ـ ) 7ﺍﻟﻒ(

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﺶﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻋﻴﺐ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺵ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﻟﺒﺎﺱ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﺔ ﭘﺎﺗﺮﻭﻥ* ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺩﺭ ﺗﻬﻴﺔ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:
 aﺍﻟﮕﻮﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.
 aﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺍﻟﮕﻮ ،ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ؛ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻄﻲ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﺳﻴﻨﻪ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ
ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻠﻮ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺭﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ.
 aﺍﻃﺮﺍﻑ ﭘﻨﺲﻫﺎﻱ ﺳﻴﻨﻪ ،ﺯﻳﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻛﺶ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻭ ﭘﻨﺲﻫﺎﻱ ﺩﺍﻣﻦ ﺟﻠﻮ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ.
 aﭘﻨﺲ ﺳﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻭﺳﻂ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ )ﭘﻨﺲ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ) .ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻨﺲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ(.
 aﺍﻟﮕﻮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﭘﻨﺲ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﭘﺸﺖ ﻭ ﭘﻨﺲ ﺍﺻﻠﻲ ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﺑﺮﺵ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮﻱ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 aﺍﻟﮕﻮﻱ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﺵ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮﻱ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ) .ﺷﻜﻞ (7-2
* Patronﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﻃﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
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A

شكل  2ـ (7ب)

 aقطعات جدا شدة الگوها را روي پارچة چلوار سفيد نسبتاً ضخيم قرار دهيد.
 aخط مركزي جلوي الگو را بايد روي دو الي بســتة پارچه قرار دهيد؛ بدين ترتيب در موقع پرو ،پاترون از جلو پوشــيده شده و در خط
مركزي پشت يك زيپ سرتاسري دوخته ميشود.
 aبراي ســهولت كار دور تا دور الگو را توســط «كاربن» خياطي ردگذاري كنيد .كافي اســت كاربن را زير الگو قرار داده و دور تا دور الگو
را رولت كنيد.
 aتمام خطوط غیر اصلی نظير خطوط راهنمای کف حلقه آستین(راهنمای سینه) ،كمر ،سرسينه را رولت كنيد.
 aدقت كنيد كه پاترون بايد كام ً
ال چسبان اندام و بدون هر نوع گشادي باشد.
 aدرزها را توســط بخية درشــت چرخ خياطي يا شالل ريز به يكديگر بدوزيد .پاترون را از سمت پشت پارچه (به گونهاي كه درزهاي آن
ديده شود ،به تن كرده و پرو كنيد.
 aهمة ناصافي چروكها و گشاديها را روي بدن سنجاق زده و بگيريد .اضافات (گشادی) یا تنگی تقسیم مختلف پاترون روی هر قسمت
216

از پارچة چلوار را اصالح كنيد.
 aپاترون را از بدن بيرون آورده ،عيوب آن را با دقت روي الگوي اصلي منتقل ساخته و خطوط اصالحي را مجددا ً ترسيم نماييد.

مع
م
سینهکوچک رت از حد ول
ٔ

شكل  3ـ 7
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 aعلت :پاترون روي اندام اين افراد در قســمت سينه شل قرار

30

گرفته و راستاي پارچه به طرف پايين متمايل ميشود و خط كمر
پايينتر از محل اصلي خود قرار ميگيرد؛ پنسهاي زير ســينه و
ســينه پيش از اندازة الزم ،عريض اســت و فضاي سينه در اين
قسمت بايد كم شود.
 aراه حل :روي پاترون به اندازهاي كه باالتنه گشــاد شده با دو

خط راهنمای سینه

پنس عمودي و افقي از سرسينه گرفته و اين اندازهها را يادداشت
كنيد.
 aپنس سينه را به سرشانه منتقل كنيد.

خط کمر

 aاز طرفين سرســينة الگو «نقطة  »Bدو خط عمود بر هم رسم
كنيد.

شكل 4ـ 7

 aبه شــكلي كه دو سر خط عمودي يكي به وسط پنس سرشانه
«نقطة  ،»52انتهاي ديگر آن وسط پنس زيرسينه «نقطة  »53قرار
ميگيرد.
 aخط افقي يكي با خط مركــزي جلو «نقطة  »54و ديگري با
خط پهلو «نقطة  »55مشخص ميشود( .شکل )7-4

خط راهنمای سینه

 aبه اندازهايكهروي پاترون پنسگرفتهايــد ،ازنقاط«»54،53 ،52
بيرون آمده؛ نقاط « 57،58،59 ،60 ،61و »56به دست ميآيد.
 aنقاط « » 60،56و « »57 ،61را با خط به يكديگر وصل كنيد.
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خط کمر

 aنقاط« »59 ،58را به«نقطة »55با خط وصل كنيد( .شکل )7-5
شكل 5ـ 7

 »22و افـقي
56→22
57
33→22
60
«33→61
 aپنـسهـــاي عمـــودي 33
 »55را ببنديد.
22 →22
58
«33→59
33
 aدقت كنيد در صورت لزوم قطعات الگو را قيچي كنيد؛ سپس
پنسها را ببنديد( .شکل )7-6
خط راهنمای سینه
B

خط کمر

شكل 6ـ 7

 aاز ســر سينه «نقطة  »Bپنسهاي سينه و زير سينه را مجددا ً
اصالح كنيد .همان طور كه در شــكل مالحظه ميكنيد ،پهناي
پنسها كم شــده اســت و فضاي كمتري براي سينه الزم است.

خط جدید راهنمای
سینه

(شکل )7-7

خط کمر

شكل7ـ 7
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مع
م
سینه زبرگ رت از حد ول
ٔ

شكل 8ـ 7
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 aعلت :افرادي كه ســينة بزرگ و بيش از حد برجسته دارند،
پاترون روي اندام اين افراد در قسمت سينه تنگ است و حلقههاي
آستين به طرف وسط جلو متمايل و کشیده می شود و خط كمر
در قسمت مركزي جلو به سمت باال كشيده ميشود.
 aراه حل :روي باالتنه از نقطة سرسينه پاترون به صورت افقي
و عمودي (مطابق شــكل) قيچي كرده ،اندازهاي كه باالتنه گشاد
شده يادداشت كنيد( .شکل )7-9
 aپنس سينه را ببنديد و به سرشانة الگو منتقل كنيد.

خط کمر

22
→50
22B33
→51
پنس سرشانه=33
شكل9ـ 7

 »22را مشخـص كـرده؛ «نقطة
«50→51
 aوسط پنس سـرشانه 33
 »52به دست ميآيد.
 »22را مشخـص كرده؛ «نقطة
«'41→41
 aوسط پنس زير سينه 33
 »53به دست ميآيد.

خط راهنمای سینه

 aاز طرفين «نقطة  »Bسرســينه خطي رسم كرده تا با خطوط
مركزي جلو و پهلو برخورد كند.
 »22را با خط كش
→54
22B33
«→55
 »22و 33
→52
22B33
«→53
 aنقاط 33
به يكديگر وصل كنيد.

خط کمر

 aاز «نقطة  »53از ســمت پايين به باال و «نقطة  »55به سمت
خط پهلو قيچي كنيد( .شکل )7-10

شكل10ـ 7
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 »21را موازي با لبة كاغذ و كام ً
ال روي
«22 →6
 aخط مركزي جلو33
خط مستقيم قرار دهيد.
 aبا توجه به اندازهاي كه پاترون روي اندام قيچي شده تا ميزان
تنگي ســينه برطرف شود ،همان اندازه را بين نقاط «' 55و »55
و «'53و »53اضافه*كنيد.
 »22را اصالح
«32→38
 »21و پهلو 33
«22 →6
 aخطوط مركزي جلو33
كنيد( .شکل )7-11





شكل11ـ 7

 aطول و فاصلة ســينه را از نقــاط « 55و »20روي الگو كنترل
كرده و «نقطة  »Bسرسينه را مشخص كنيد.
 aخطوط پنسهاي سرشانه و زيرسينه را مجددا ً رسم كنيد.
 aهمان طور كه در شــكل مالحظه ميكنيد ،پنس زير ســينه
بزرگتر ميشود فضاي بيشتري براي حجم سينه به وجود ميآيد.
 aپنسهاي سرشانه و زير سينه را «تا» كرده و خطوط لبة كمر



و سرشانه را مجددا ً رسم كنيد( .شکل )7-12

شكل12ـ 7
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* میتوانید این گشادی را به پنس وسط سرشانه منتقل کنید.



 aدر صورتي كه مطابق شــكل قبلي پهناي پنس زير سينه زياد
 »41كم كرده؛ يك
22 → 33
باشــد ،از پهناي پنس زیر ســینه «'41
پنس جديد روي خط كمر به وجود آوريد.
»38را نصف كنيد؛ «نقطة  »56به
22 → 33
روي خــط كمر فاصلة«41
دست ميآيد.
 aاز «نقطة  »56به اندازة عرض « 2ســانتيمتر»* و طول «15
ســانتيمتر» خطي با خطكش گونيا رسم كرده« ،نقطة  »57به
دست ميآيد.
 aاز طرفين «نقطه  »56به اندازهاي كه پنس زير سينه بزرگ شده،
بيرون آمده؛ «نقاط  59و  »58به دست ميآيد( .شکل)7-13

شكل13ـ 7

توجه کنید:

 aاين الگوي رفع عيوب اندام را ميتوانيد ،برای ویژگی های دو اندام با دو روش متفاوت اجرا كنيد:
 22به
افقي(خط)54→55
33
 -1افرادي كه به علت برآمدگي ســينه،خط كمر(در قســمت خط مركزي جلو)به باال كشيده ميشود،ازاوازمان
منظور رفع عيوب اندام استفاده ميشود.
 22به منظور
→)52
22B33
)وعمــودي(خط→53
33
22
54→55
 -2افراديكه سينة بسياربزرگ و برآمده دارند،ازتـركيب اوازمـانهاي افقـي(خط33
رفع عيوب اندام استفاده ميشود.
 aدر اين الگو گشــادي و آزادي به پنس زير سينه منتقل شــده؛ ميتوانيد اين آزادي و گشادي را به پنسهاي سرشانه و پهلو منتقل
كنيد.

 22بستگي دارد.
»32 → 33
* اين اندازه به بلندي باالتنه و فاصلة «38
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افتادگی ردسر ات سر باالی قفسه سینه

ٔ

شكل14ـ 7
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 aعلت :پاتــرون روي اندام اين افراد در قســمت پايين حلقة
گردن و ابتداي تقاطع سرشــانه و حلقة گردن به حالت شُ ــل و
افتاده قرار ميگيرد.
 aراه حل :اندازههاي اضافة گرفته شده را روي پاترون مشخص
كرده و سنجاق بزنيد.
 aاز حلقة گردن الگوي جلو« ،نقطة  »20پايين آمده «نقطة»50
به دست ميآيد.
 aنقاط « 50و »30را با خط كش به يكديگر وصل كنيد.
 »20را از الگو جدا كنيد.
22 →22
50
«33→30
 aتكة 33
شكل15ـ 7

(شکل )7-15

 »30خط جديد سرشانة جلوي لباس است.
«22 →50
 aخط 33
(شکل )7-16

22
جلو=30→50
خط جديد سرشانة 33

شكل16ـ 7
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 aدر الگوي پشت ،عيناً همانند جلو عمل كنيد:
12را ببنديد؛ سپس خط
22 →22
13
'33→12
 aپنس سرشانة پشــت33
 »22را رسم كنيد( .شکل )7-17
«51→11
33

22
51→22
11
33→933
تكة اضافي كه بايد قيچي شود.

شكل17ـ 7

 »11خط جديد سرشانة پشت لباس است.
«22 →51
 aخط 33
(شکل )7-18

22
11→51
خط جديد سرشانة پشت =33

گام پنجم

 aحلقه گردن جلو و پشــت را دوباره کنترل کنید و در صورت
نیاز حلقة گردن را گشاد کنید.

شكل18ـ 7

226

سر شاهن افتاده
ٔ

شكل19ـ 7

227

 aعلت :افرادي كه سرشانههاي افتاده دارند ،در اين حالت خطوط
چينخوردگي و فروافتادگي از پايين حلقة گردن شــروع و تا حلقة
آســتين ادامه مييابد و راههاي پود پارچه در جلو و پشت باالتنه در
ناحية كارور به صورت مورب و شل ،به سمت پايين ميافتد.
 aراه حل :جهت رفع اين عيب بايد خط سرشانه را بيشتر اريب
كرد؛ اندازة اضافي آن را روي پاترون مشخص كنيد.
 aاز الگوي اســاس باالتنه كه پنس ســينه به پهلو منتقل شده
رولت كنيد.
 aاز انتهاي سرشــانه «نقطة  »30در حلقة آستين پايين آمده؛
«نقطة  »50به دست ميآيد.
 aنقاط « 20و  »50را با خطكش به يكديگر وصل كنيد.

شكل20ـ 7

22
=20→50
خط جديد سرشانه 33
 aبا توجه به اين كه حلقة آســتين كمي تنگ ميشــود،بايد به
اندازهاي كه درسرشانه گرفته شده،حلقة آستين راگشاد كنيد.
از تقاطع خط پهلـــو و حلقة آســتين «نقطـــة »32بــه اندازة
»30پايين آمده؛«نقطة »51به دست ميآيد.
فاصلة«22 →50
33
 aاز «نقطة  »5Aحلقة جديد آســتين را به «نقطة »51رســم
كنيد( .شکل )7-20

22
جلو=50→51
خط جديد حلقة آستين 33
 aبا توجه به پايين آمدن خط حلقة آستين ،نقطة موازنه «»5A
نيز به پايينتر منتقل ميشود.
 aالگوي جديد داراي شيب بيشتري در خط سرشانه است.
(شکل )7-21
228

شكل21ـ 7

 aدر الگوي پشت عيناً همانند جلو عمل كنيد.
 aاز انتهاي سرشــانه «نقطة  »11به اندازة گرفته شده در الگوي
 »22پايين آمده؛ «نقطة  »52به دســت
«30→50
جلو ،فاصلــة 33
ميآيد.
 aنقاط « 52و  »9را با خطكش به يكديگر وصل كنيد.

22
سرشانه=52→9
33
خط جديد
 aاز تقاطع خط پهلو و حلقة آستين «نقطة  »33به اندازة فاصلة
 »32پايين آمده؛ «نقطة  »53به دست ميآيد.
«22 →51
33
 aاز «نقطة  »4حلقة جديد آستين را به «نقطة  »53وصل كنيد.
(شکل )7-22

22
52→53
خط جديد حلقة آستين پشت=33

شكل22ـ 7

 aبــه منظور كنترل خطوط پهلو ،پنــس پهلوي جلو را ببنديد؛
( »53در پشــت) بايد
«22 →37
( »51در جلو) با 33
«22 →38
فواصل 33
يك اندازه باشند.
 aبا توجه به پايين آمدن خط حلقة آســتين ،نقطة موازنه پشت
« »4نيز به پايينتر منتقل ميشود( .شکل )7-23

شكل23ـ 7
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 aاز انتهاي سرشانه «نقطة  »30در حلقة آستين پايين آمده «نقطة »50
به دست ميآيد.
 aبه اندازهاي كه پنس مورب را روي باالتنه گرفتهايد ،از «نقطة » 50پايين
آمده؛ «نقطة »51به دست ميآيد.
 aنقاط « 51و  »50را به ابتداي سرشانه «نقطة  »20با خط وصل كنيد.
 aاز تقاطع خطوط پهلو و حلقة آستين «نقطة  »32به اندازة پهناي پنس
 »50پايين آمده؛ «نقطة  »52به دست ميآيد.
«22 →51
33
 aاز «نقطة  »52حلقة جديد آستين را به «نقطة »5Aرسم كنيد( .شکل
)7-24

شكل24ـ 7

 22را ببندید.
»50→22
51
«33→20
 aپنس 33
 aبرای کنترل حلقة آســتین ،دور حلقة آستین جلو و پشت را و خطوط
پهلوی جلو و پشت را مجددا ً کنترل کرده تا هنگام دوخت و اتصال الگوها
به یکدیگر مشکلی ایجاد نشود.

توجه کنید:

 aميتوانيد از اين دو روش براي شانههاي افتاده استفاده كنيد؛ ولي به اين موارد دقت كنيد:
 -1به منظور تغيير يا اصالح الگو ،بايد تا حد امكان به خطوط خارجي الگو دست نزنيد( ،چه تنگ يا گشاد كردن الگو) به همين جهت
در روش اول حداكثر تا « 2سانتيمتر» ميتوان از سرشانه بيرون یا داخل شد.
230

 -2با توجه به نكتة گفته شده در شمارة  1در روش دو ،ميتوانيد تا چند سانتيمتر الگو را تغيير دهيد.

مع
م
حلقه دور گردن گشاد رت از حد ول

ٔ

شكل  25ـ 7
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 aعلت :در اين حالت پاترون در حلقة گردن دور از طوق گردن
شــخص قرار ميگيرد و به اصطالح حلقة گردن در پاترون قدري
گشاد است.
 aراه حــل :به منظور رفــع عيب ،به اندازهاي كه الزم اســت
گشادي پاترون را در حلقههاي گردن جلو و پشت مشخص كنيد.
 aاز الگوي اســاس باالتنه كه پنس ســينه به پهلو منتقل شده،
رولت كنيد( .شکل )7-26
 aاز خــط حلقة گردن نقاط « 21و  »20به اندازهاي كه گشــاد
است ،بيرون آمده؛ نقاط « 51و »50به دست ميآيد.
 aنقاط«51و»50راباخطبه يكديگر وصل كنيد(.شکل )7-27

22
جلو=51→50
خط جديد حلقة گردن 33

شكل 26ـ 7

توجه کنید:

)22
گردن(خط50→21
33
 aدر بعضی از اندامها ،فقط از گودی
 )22به همان شکل
(خط51→20
کم میشود و پهنای گردن 33
باقی میماند و گاهی برعکس میشود.

شكل 27ـ 7

232

 aدر الگوي پشت عيناً همانند جلو عمل كنيد.

1

 aاز خط حلقة گردن نقاط « 1و  »9به اندازهاي كه گشــاد است،
بيرون آمده؛ نقاط « 53و  »52به دست ميآيد.

229→53
33=22
20→51
33
(شکل )7-28
 aنقاط« 53و »52رابا خطبهيكديگروصلكنيد(.شکل )7-29

22
52→53
خط جديد حلقة گردن پشت=33
 aخطوط سرشانه جلو و پشت را کنترل کنید.

شكل 28ـ 7

1

شكل 29ـ 7
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مع
م
حلقه دور گردن تنگ رت از حد ول
ٔ

شكل 30ـ 7
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 aعلت :در اين حالت پاترون در حلقة گردن به طور چســبان
تنگ و کشــیده ميايســتد و خط گردن پاترون صاف دور طوق
گردن اندام قرار نميگيرد( .بر عكس خط دور گردن گشاد است).
 aراه حل :به منظور رفع عيب ،روي پاترون به اندازهاي كه الزم
است خط حلقة گردن گشاد شود قيچي كنيد و مقدار گشاد شده
را يادداشت نماييد.
 aاز خــط حلقة گردن نقــاط« 21و »20بــه اندازهايكهتنگ
است،پايين آمده نقاط« 51و»50به دست ميآيد(.شکل )7-31
 aنقاط « 51و »50را با خط به يكديگر وصل كنيد.
(شکل )7-32

22
50→51
خط جديد حلقة گردن جلو=33

شكل 31ـ 7

شكل 32ـ 7
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 aدر الگوي پشت عيناً همانند جلو عمل كنيد.
 aاز خط حلقة گردن نقاط « 1و  »9به اندازهاي كه در قســمت
جلو گشــاد کرده ایم ،گشــاد می کنیم ،پايين آمده؛ نقاط « 53و
 »52به دست ميآيد.
 aنقاط « 53و  »52را با خط به يكديگر وصل كنيد.
(شکلهاي  34و )7-33

22
52→53
خط جديد حلقة گردن پشت=33
229→53
33=22
20→51
33
 aمانند الگوی جلو خط سرشانه را باید کنترل کنیم.
شكل  33ـ 7

شكل 34ـ 7
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شكل  35ـ 7
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 aﻋﻠﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﺗﺮﻭﻥ ﺭﻭﻱ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ )ﻧﻘﻄﺔ  (Bﻗﺮﺍﺭ
ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻲﺍﻓﺘﺪ.
 aﺭﺍﻩ ﺣﻞ :ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﺐ ،ﻃﻮﻝ ﺳــﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻴﺪ؛ ﺳــﭙﺲ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﺗﺮﻭﻥ ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ »ﻧﻘﻄﺔ  «Bﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ) .ﺷﻜﻞ (7-36
 aﺩﺭﺍﻳــﻦ ﺣﺎﻟــﺖ ﺑﻪ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩﺍﻱ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﺯﺧﻂ ﺳــﻴﻨﻪ
» «5→32ﺑــﺎﻻ ﺭﻓﺘــﻪ؛ ﻧﻘــﺎﻁ » 51ﻭ «50ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﻣﻲﺁﻳﺪ.
)ﺷﻜﻞ (7-37
 aﻧﻘﺎﻁ » 51ﻭ «50ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
)ﺷﻜﻞ (7-37
ﺧﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﻨﻪ= 50→51

ﺷﻜﻞ36ـ 7

ﺷﻜﻞ37ـ 7
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گشادی ردرعضپشت باال تنه

شكل38ـ 7

239

 aعلــت :در اين حالت پاتــرون روي اندام از قســمت كمر تا
نزديكي كارور پشت گشاد است.
 aراه حل :به منظور رفع عيب ،بايد از زير خط پنس سرشــانه
اندازة اضافي روي پاترون به صورت يك پنس عمودي تا قســمت
كمر گرفته شــود .سپس اندازة گرفته شــده را روي الگو منتقل
كنيد.
 aاز انتهاي پنس سرشــانة پشت «نقطة  »13با خطكش ،خطي
به «نقطة  »40در كمر وصل كنيد.
 aبه اندازهاي كه در الگو بسته شده ،از «نقطة  »40بيرون آمده؛
«نقطة  »50به دست ميآيد.
 aنقاط « »50 ،12را با خطكش به يكديگر وصل كنيد( .شــکل

شكل39ـ 7

)7-39

 »12را ببنديد.
22 →22
40
«33→50
 aپنس بزرگ 33
 aدر صورتي كه بخواهیم خطوط رسم شده روی الگو خط صاف
قرار بگيرد ،خط را قيچي كرده روي هم «تا» كنيد.
(شکل )7-40

240

شكل40ـ 7

22
فاصلة«»2→17
33
 aروي خــط ســينه از «نقطة  »2به انــدازة
عالمت زده؛ «نقطة  »17را مشخص كنيد.
 aبه اندازه پهناي پنس جديد پشــت نقــاط « 50و  »40را به
«نقطة  »17انتهاي پنس پشت وصل كنيد( .همانطور كه مالحظه
ميكنيد ،پهنای پنس پشت کوچکتر ميشود).
40→22
22
17
=33→50
پنس جديد پشت 33
 aبه اندازهاي كه پنس سرشــانه باقي مانده ،پنس سرشــانه را
مجددا ً اصالح كنيد( .شکل )7-41
شكل41ـ 7
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شكل42ـ 7
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 aعلت :پاترون روي اندام افرادي كه معموالً اندامي ورزشكارانه
دارند ،در قسمت خط سينه تا نزدیکی پنس سرشانه پشت ،حالت
كشيدگي و تنگي دارد.
 aراه حل :روي اندام خط ســينه پاترون از خط پهلو تا سرشانه
ت كنيد.
را همانند شكل قيچي كرده ،اندازة باز شده را يادداش 
 aروي خط سرشانه از «نقطة  »11به اندازهاي كه در پاترون باز



شده ،داخل شويد؛ «نقطة  »50به دست ميآيد.

22
«»2→32
 aخط كش گونيــا را به گونهاي روي خط ســينه 33
قــرار دهيد كه يــك ضلع آن با «نقطــة  »50و ضلع ديگر آن با
«نقطة »32برخورد كند .از انتهايخط حلقةآســتين «نقطة»32
 »32را قيچي كنيد.
22 →22
51
«33→50
فاصلة 33

شكل43ـ 7

(شکل )7-43

 »51را به اندازهاي كه پاترون را باز كرده اید،
«'22 →51
 aفاصلــة 33
الگو را اوازمان دهيد.
 22را اصالح
«» 9→11
' »33و سرشــانه 33
«22 →37
 aخطوط پهلو 33
كنيد( .شکل )7-44

شكل44ـ 7
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 aهمانطور كه در الگو مالحظه ميكنيد قســمت كتف ،كارور و
سينه عريضتر شده است( .شکل )7-45

229→11
خط جديد سرشانه =33
22
33→37
خط جديد پهلو=33
22'→37
 aخط جدید پهلــو «33
 »33را با خط پهلوی الگوی جلو
کنترل کنید تا با یکدیگر هم اندازه باشند.

شكل45ـ 7
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شكل46ـ 7
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 aعلت :پاترون روي اندام اين افراد در قسمت تیره پشت (كتف
پشــت) تا كارور به پارچه فشــار آورده و باالتنه در خط كمر به
طرف باال كشيده ميشود.
 aراه حل :به منظور رفع اين عيب ،خط كارور پشــت پاترون را
قيچي كنيد و به اندازهاي كه پارچة پاترون الزم است ،باز كرده و
به الگو منتقل كنيد( .شکل )7-47

1

است)
222→133
فاصلة

 aروي قسمت كارور پشت (كه معموالً
2
 »22را به وسيلة گونيا ترسيم كنيد.
«50→51
خط 33

 »22را از خط مركزي پشت قيچي كنيد.
«50→51
 aخط 33
شكل47ـ 7

»50را
«'22 →50
 aبــه اندازهاي كه پاترون را باز كردهايد ،فاصلة 33
اوازمان دهيد.
 aخط حلقة آستين را اصالح كنيد( .شکل )7-48

شكل48ـ 7

246

22قرار دهيد و خط مركزي
«»1→2
 aخط كــش را روي فاصلة33
پشت را اصالح كنيد( .شکل )7-49

پشت=221→2
خط جديد مركزي 33

شكل49ـ 7

توجه کنید:

 aدر صورت اصالح خط مركزي پشت ،ممكن است قسمت كارور آن كوچكتر شود ،بايد كارور پشت را كنترل كرده و از حلقة آستين
مجددا ً كارور را اضافه كنيد.

247

 aعلت :اين افراد پشــت بســيار برآمدهتر دارنــدو اصطالحاً
«پشتقوزکرده» دارند.
 aراه حل :مطابق روش اول پاترون را روي اندام به اندازة مورد
نياز قيچي كنيد.
 aاز انتهاي پنس سرشانة پشت «نقطة  »13خطي به طرفين به
سمت خطوط مركزي پشت و حلقة آستين رسم كنيد؛ نقاط «51
و  »50به دست ميآيد.
 ،»50خط « 53و  »52را رسم كنيد.
«22 →51
 aپایین تر* از خط 33
(شکل )7-50

22
»12→22
13
«'33→12
 22و پنس 33
«»52→53
33 ،»50
«22 →51
 aخطوط 33

شكل50ـ 7

را قيچي كنيد.

 aخط مركزي پشــت را به گونهاي قرار دهيد كه موازي با خط
لبة كاغذ قرار گيرد.
 »22را به اندازهاي كه پاترون
«52→53
 »50و 33
«22 →51
 aخطوط 33
را قيچي كردهايد ،باز كنيد( .شکل )7-51
 »12بزرگتر ميشود.
22 →22
13
«'33→12
 aدر اين حالت پنس 33
 aخطوط مركزي پشت و حلقة آستين را اصالح كنيد.
شكل 51ـ 7

248

* اين خط بايد باالتر از «نقطة  »4ترسيم شود.

 aهمان طور كه در شكل قبلي مالحظه ميكنيد ،پنس سرشانة
پشت بزرگ شده است.
 aبه همين علت طول پنس سرشانه را كمي بلندتر كرده؛ «نقطة
 »13به دست ميآيد( .شکل )7-52

22
13
پشت='33→12
33
پنس جديد سرشانة
12→22

شكل  52ـ 7

249

شكل  53ـ 7

250

 aعلت :پاترون روي اندام اين افــراد ،دقيقاً عكس حالت رفع
عيوب اندام پشت برآمده است.
پاترون در قســمت کارور این افراد شل و افتاده می باشد و خط
كمر آن در مركز پشت پايينتر از خط كمر قرار می گیرد.
 aراه حل :جهت رفــع عيب روي پاترون به انــدازهاي که در
قسمت كارور گشاد است پنس افقي بگيرید.
 aبــه اندازهاي كه روي پاترون پايين آمدهايد ،از «نقطة »1روي
خط مركزي پشت پايين آمده؛ «نقطة  »50به دست ميآيد.
»50
«22 →51
 aخط كش را روي «نقطــة »50قرار داده و خط 33
را رسم كنيد.
 aبه اندازهاي كه پنس پاتــرون را «تا» كردهايد ،از «نقطة»50
پايين آمده؛ «نقطة  »52به دست ميآيد( .شکل )7-54

شكل54ـ 7

 aنقاط « 52و  »51را به يكديگر وصل كنيد.

 »50را ببنديد( .شکل )7-55
22 →22
52
«33→51
 aپنس 33
 aخطوط مركزي پشت و حلقة آستين را اصالح كنيد.

شكل55ـ 7

251

22خط جديد مركزي پشت الگو است.
«»1→3
 aفاصلة33

221→333
خط جديد مركزي پشت=
 aدر صورت لزوم قســمت كارور پشــت الگو را اندازه بگيريد و
تغييرات الزم را روي الگو انجام دهيد( .شکل )7-56

شكل56ـ 7

252

حلقه آستین گشاد
ٔ

شكل  57ـ 7

253


شخص
 aعلت :حلقة آســتين پاترون ،گشادتر از حلقة آستين

است.
 aراه حــل :جهت رفع عيب بايد حلقة آســتين را تنگ كنيد.
فاصلة بين حلقة آســتين فرد تا حلقــة پاترون را اندازه بگيريد و
اين اندازه را روي الگو انجام دهيد.
 aاز تقاطع خطوط حلقة آســتين و پهلــوي جلو«نقطة »32به
اندازهاي كه روي پاترون اندازه گرفته شده ،باال آمده؛ «نقطة»50



به دست ميآيد.
 aاز نقطة موازنة جلو «نقطــة  5Aجدید» به «نقطة  »50خط
جديد حلقة آستين را رسم كنيد( .شکل )7-58
شكل58ـ 7

 aاز تقاطع خطوط حلقة آســتين و پهلوي پشت «نقطة »33به
اندازهاي كه روي پاترون اندازه گرفته شده ،باال آمده؛ «نقطة»51
به دست ميآيد.
 aاز نقطة موازنة پشــت «نقطة  4جدیــد» به «نقطة »51خط
جديد حلقة آستين پشت را رسم كنيد( .شکل )7-59

توجه کنید:

 aدر صورتي كه گشادي حلقة آستين از سرشانه تا خط پهلو است ،بايد
نقاط موازنة جلو و پشــت را جابهجا كرده و به محل جديد حلقة آســتين
منتقل كنيد.
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شكل59ـ 7

شكل60ـ 7

شكل62ـ 7

 aهمانطور كه در شكلها مالحظه ميكنيد ،الگوهاي باالتنههاي
جلو و پشــت و آستين اصالح شده و آمادة استفاده در الگوسازي
است( .شکلهای 60و 61و)7-62
شكل61ـ 7

255

ﺷﻜﻞ63ـ 7

 aﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺭﺍ ﻗﺒ ً
ﻼ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﺪ،

 aﺧﻂ » «55→54ﺭﺍ ﺭﻭﻱ » «52→53ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ،ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.

ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ .ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ

 aﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ » 8ﻭ ) «5ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺟﻠﻮ ﻭ ﭘﺸﺖ( ﻛﺎپ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﺳﺘﻴﻦ

»ﻧﻘﻄﺔ ) «8ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﭘﺸﺖ( ﺗﺎ »ﻧﻘﻄﺔ) «7ﻛﺎپ ﺁﺳﺘﻴﻦ( ﺧﻄﻲ

ﺭﺍ ﺭﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ) .ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ  63ﻭ(7-64

ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻛﻒ ﺣﻠﻘﻪ ﺭﺳـﻢ ﻛﻨﻴـﺪ) .ﺧﻂ(52→53
 aﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺣﻠﻘﺔ ﺁﺳــﺘﻴﻦ ﺟﻠﻮ ﻭ ﭘﺸــﺖ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪﺍﻳﺪ ،ﺍﺯ
ﺧﻂ » «52→53ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ،ﺧﻄﻲ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻛﻒ ﺣﻠﻘﻪ ﺭﺳــﻢ
ﻛﻨﻴﺪ) .ﺧﻂ(54→55
256

ﺷﻜﻞ64ـ 7

حلقه آستین تنگ
ٔ

شكل65ـ 7

257

 aعلت :پاترون در روي اندام اين افراد در قسمت حلقة آستين
تنگ است؛ به همين علت حلقة آستين چين و چروك پيدا كرده
و كشيده ميشود.
 aراه حل :جهت رفع عيب آن بايد ،حلقة آستين پاترون را روي
تن ِچرت زده و تا اندازهاي كه الزم است ،حلقه را گشاد كنيد.
 aبه اندازهاي كه پاترون را گشــاد كردهايــم ،از تقاطع خطوط
حلقة آستين و پهلو «نقطة  »32پايين آمده؛ «نقطة »50به دست
ميآيد.
 aاز «نقطــة ( »5Aنقطة موازنة جلو) به «نقطة »50خط جديد
حلقة آستين را رسم كنيد.
 aاز «نقطة »50الگو را قيچي كنيد( .شکل )7-66

شكل66ـ 7

 aبه اندازهاي كه پاترون را در قســمت جلو گشــاد كردهايد ،از
تقاطــع خطوط حلقة آســتين و پهلو «نقطــة  »33پايين آمده؛
«نقطة  »51به دست ميآيد.
 aاز «نقطة ( »4نقطة موازنة پشــت) به «نقطة  »51خط جديد
حلقة آستين را رسم كنيد.
 aاز «نقطة  »51الگو را قيچي كنيد( .شکل )7-67

258

شكل67ـ 7

شكل68ـ 7

شكل69ـ 7

 aدرصورتي كه الگوي آستين را قب ً
الترسيمكردهايد ،بايد تغييرات

 »22خط جديد کف حلقة آستين است.
«52→53
 aفاصلة 33

انجام شده روي باالتنه راعيناًروي الگوي آستين انجام دهيد.

22
52→53
خط جديد کف حلقة آستين=33

 aبه اندازهاي كه الگوي جلو و پشت باالتنه را گشاد كردهايد ،از
تقاطع خطوط حلقة جلو و پشت آستين و زير دست پايين آمده؛
نقاط « 53و  »52به دست ميآيد( .شکل )7-68
 aهمان اندازه را از نقاط  8و  5پایین آمده عالمت بزنید.

توجه کنید:

 aدر این روش نمیتوانید بیشــتر از«2سانتیمتر» از خطوط

 aبا خط نقاط« 53و »52را به «8و ( »5نقاط موازنه) وصل كنيد.

زیر دست پایین بیایید ،بیشتر ازاین اندازه را میتوانید از روش

 aازنقاط « 53و  »52الگو را قيچي كنيد( .شکل )7-69

اول بازوی چاق استفاده کنید.
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 »30و
فاصلة«22 →50
33
 aهمانطوركه در شكل مالحظه ميكنيد،
 »11خطوط جديد حلقة آستين جلو و پشت الگو است.
«22 →51
33
(شکلهای  71و)7-70

22
30→22
5A
33→50
حلقة جديد آستين جلو=33
22
22
433
پشت=→51
33
حلقة جديد آستين
→11

شكل70ـ 7

260

شكل71ـ 7

شكل72ـ 7

261

شكل73ـ 7

شكل74ـ 7

1

 aعلت :پاترون روي بازوي اين افراد گشاد است و «حالت شل»

روي آســتين را به ســمت راســت و
2
منتقل كرده؛ نقاط « »52 ،53 ،54 ، 55به دست ميآيد.

 aراه حل :به منظور رفع عيب آستين ،روي پاترون به اندازهاي

 aنقاط«»52،54و«»53،55را با خطكش به يكديگر وصل كنيد.

كه آســتين گشاد است ،در قســمت طولي آن (از كاپ تا مچ) را

 »53قرار داده و ببنديد.
روي«22 →55
 »52را 33
«22 →54
 aخط 33

«تا» كنيد( .شکل )7-73

 aخطوط لبة آستين و كاپ را اصالح كنيد( .شکل )7-74

قرار ميگيرد.

22
(،) 7→13
 a 262از طرفين خط مركزي آستين 33

1
2

اندازة گرفته

ديگر را به سمت چپ

1

 aبا توجه به اندازهاي كه الگوي آســتين را تنگ كردهايد،
2
آن را از حلقة آســتين جلو «نقطــة »32باال رفته؛ «نقطة »50به
دست ميآيد.
 »50باال می رویم.
«22 →32
 aاز نقطه  5Aبه اندازه 33
 aنقاط « 5Aو »50را با خط به يكديگر وصل كرده و خط جديد
حلقة آستين جلو را رسم كنيد( .شکل )7-75

شكل 75ـ 7

 aاز حلقة آســتين پشت «نقطة »33
رفته؛ «نقطة  »51به دست ميآيد.

1
2

اندازة گرفته شده ،باال

51

 »51باال می رویم.
«22 →33
 aاز نقطه  4به اندازه فاصله 33
 aنقاط « 4و  »51را بــه يكديگر وصل كرده؛ خط جديد حلقة
آستين پشت را رسم كنيد( .شکل )7-76
شكل 76ـ 7
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شكل78ـ 7

شكل77ـ 7

 aهمان طور كه مالحظه ميكنيد ،خطوط جديد حلقه آســتين
الگوهاي باالتنه و آستين ترسيم شده است.

229→22
53
33→10
خط جديد حلقة آستين (الگوي آستين)=33
22
30→50
خط جديد حلقة آستين جلو=33
264

22
11→51
خط جديد حلقة آستين پشت=33
شكل 79ـ 7

شكل 80ـ 7

265

شكل 81ـ 7

 aعلت :پاترون روي قســمت بازو تنگ است و كام ً
ال به سمت
حلقة آستين كشيده ميشود.
 aراه حل :به منظــور رفع عيب بايد از قســمت خط مركزي
آســتين در كاپ تا قســمت مــچ را قيچي كرده و انــدازة آن را
يادداشت كنيد( .شکل )7-81
266

 aروي خط مركزي الگوي آســتين از «نقطة ( »7كاپ آستين)،

شكل 82ـ 7

به سمت «نقطة ( »13لبة آستين) قيچي كنيد.
1
 aاز «نقطة  »7اندازة محاســبه شده در پاترون را به سمت
2 1
»50
«22 →51
راســت و ديگر را به ســمت چپ رفته؛ نقــاط 33
2
به دست ميآيد( .شکل )7-82
 »50اوازمان آستين است.
→ 22
22733
«→51
 aفاصلة 33

 aﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻱ ﻛﻪ ﺣﻠﻘﺔ ﺁﺳــﺘﻴﻦ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺭﺍ ﮔﺸﺎﺩ
1
ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﺪ ،ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﺁﻥ ﺭﺍ )ﻓﺎﺻﻠﺔ  (7→51ﺍﺯ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺣﻠﻘﺔ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﻭ
2
ﭘﻬﻠﻮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ؛ »ﻧﻘﻄﺔ  «52ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻳﺪ.
 aﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ  5Aﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ » «50→32ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﻢ.
 aﻧﻘﺎﻁ » 52ﻭ  «5Aﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻂﻛﺶ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
 aﺍﺯ »ﻧﻘﻄﺔ «52ﺗﺎ »ﻧﻘﻄﺔ  «5Aﺭﺍ ﻗﻴﭽﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
)ﺷﻜﻞ (7-83

ﺷﻜﻞ 83ـ 7

a

1

ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﮔﺸــﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺁﺳــﺘﻴﻦ )ﻓﺎﺻﻠﺔ (50→7ﺭﺍ

2
ﺍﺯ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺣﻠﻘﺔ ﺁﺳــﺘﻴﻦ ﻭ ﭘﻬﻠﻮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ؛ »ﻧﻘﻄﺔ «53ﺑﻪ ﺩﺳﺖ

ﻣﻲﺁﻳﺪ.
 aﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ  4ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ » «33→53ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﻢ.
 aﻧﻘﺎﻁ » 4ﻭ  «53ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ) .ﺷﻜﻞ (7-84
 aﺍﺯ »ﻧﻘﻄﺔ  «53ﺗﺎ »ﻧﻘﻄﺔ  «4ﺭﺍ ﻗﻴﭽﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ 84ـ 7
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شكل 86ـ 7

شكل 85ـ 7

 aهمان طور كه مالحظه ميكنيد ،خطوط جديد حلقة آستين،
الگوهاي باالتنه و آستين ترسيم شده است.

→229
22733
→10
خط جديد حلقة آستين (الگوي آستين)=33
268

22
52→22
5A
33→30
خط جديد حلقة آستين جلو=33
22
→53
22433
→11
خط جديد حلقة آستين پشت=33

شكل 87ـ 7

شكل 88ـ 7

 aدر اين روش فقط الگوي آســتين تغيير ميكند و تغييري در
شكل 89ـ 7

الگوي باالتنه به وجود نميآيد.
 aمحل تقاطع خطوط مركزي و كف حلقة آستين را «نقطة»50

' »50را مــوازي با خط آرنج
«'22 →9
' »10و33
«22 →50
 aخطــوط 33

مشخص كنيد.

قرار دهيد.

 aاز «نقطة »50خطوط عمودي و افقي اوازمان به سمت خطوط

 »50به اندازهاي اســت كه پاترون را روي بازو
«'22 →50
 aفاصلة 33

زير دست ،لبة آستين و كاپ آستين رسم كنيد.

قيچي كردهايد.

 aاز نقــاط «13،10،9و »7خطوط افقي و عمــودي اوازمان را

به تناســب باز
22
«'»9→9
 »10و33
«'22 →10
 aدر اين حالت ،فاصلة 33

به سمت «نقطة »50قيچي كنيد( .شکل )7-88

 »50باز ميشود( .شکل )7-89
«'22 →50
شدن فاصلة 33
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شكل 90ـ 7

 aاز خط لبة آستيـــن نقاط «14و »15به انـدازة فاصـلة «'10
22را از نقــاط «15و »14روي خطوط زير
«'»9→9
 »10يــا33
22 → 33
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شكل91ـ 7

وصل كنيد( .شکل )7-90
 aخطوط كاپ ،زير دست و لبة آستين را اصالح كنيد.

دست باال رفته؛ نقاط« 51و »52به دست ميآيد.

 aهمان طور كه در شــكل مالحظه ميكنيد ،خطوط كاپ ،زير

22را يكديگر
نقاط«»9→10
 aازنقاط« 51و  »52به «نقطة »13و 33

دست و لبة آستين جديد هستند( .شکل )7-91

شكل92ـ 7
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شكل94ـ 7

شكل93ـ 7

 aعلت :آســتين پس از اتصال بــه باالتنة پاترون و قرار گرفتن

موازنه باالتنه را تغيير ميدهيد و روي الگوها اصالح نميكنيد.

نقاط موازنهها با يكديگرند؛ آســتين روي بدن به ســمت جلو يا

 aاز خط مركزي آستين به اندازهاي كه پاترون را به سمت پشت

پشت متمايل ميشود و اصطالحاً پيچ ميخورد.

يــا جلو جابهجا نمودهايد ،خط را جابهجا كرده؛ نقاط « 51و »50

 aراه حل :براي برطرف كردن اين عيب آستين را از باالتنه جدا

به دست ميآيد( .شکل )7-93

كنيد و در حالت ايستاده ،آستين را مجددا ً روي باالتنه قرار دهيد.

 aنقاط « 51و »50را با خطكش به يكديگر وصل كنيد.

(دقت كنيد بايد روي اندام شخص اين كار انجام شود).

(شکل )7-94

 a 272معموالً اين نوع عيوب آســتين مواقعي ظاهر ميشود كه نقاط

22
خط جديد مركزي آستين=33
50→51

شكل95ـ 7
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شكل96ـ 7

شكل97ـ 7

 aعلت :پاترون آستين در روي اندام اين افراد در قسمت كاپ

«22 →53
 aاز خط 33
 »52به اندازهاي كه روي پاترون گرفته شــده،

حالت افتادهاي دارد و پود پارچه به سمت پايين متمايل ميگردد.

 »54را رسم كنيد( .شکل )7-96
«22 →55
باال رفته خط 33

 aراه حل :روي پاترون اندازة افتادگي در كاپ را به صورت يك

 »52را ببنديد.
22 →22
53
33→22
54
«33→55
 aپيلي 33

پيلي در عرض آن بگيريد ،اين اندازه را يادداشت كنيد.

22خط جديد حلقة آســتين را
«»5→8
 aدر فاصلة نقاط موازنة33

 aدر فاصلــة باالتر از «نقطة ( »8موازنة پشــت) خطي موازي با

اصالح كنيد( .شکل )7-97

 »52رسم كنيد.
«22 →53
 274خط كف حلقه به نام 33

 aدقت كنيد چون الگوي آستين تغيير كرده و كاپ كوتاه شده،
بايد حلقة آستين باال تنه تنگ شود.
 aاز «نقطة( »32تقاطع خطوط حلقة آســتين و پهلو) به اندازة
( »52الگوي آستـــين) باال رفتـه «نقطة »50به
«22'→52
فاصلة 33
دست ميآيد( .شکل )7-98

22
32→50=52
3322'→52
33
 aنقاط « 5Aو » 50را با خط به يكديگر وصل كنيد.

شكل98ـ 7

 aاز«نقطــة( »33تقاطع خطوط حلقة آســتين و پهلو)به اندازة
( »53الگــوي آســتين) باالرفتــه؛ «  نقطه»51
فاصلــة«22'→53
33
به دست ميآيد( .شکل )7-99

22
3322'→53
33
33→51=53
 aنقاط « 4و »51را با خط به يكديگر وصل كنيد.

شكل99ـ 7

275

شكل100ـ 7

276

8

9

8

10

18

19

ﺷﻜﻞ101ـ 7

9

10

19

18

ﺷﻜﻞ102ـ 7

 aﻋﻠﺖ :ﭘﺎﺗﺮﻭﻥ ﺁﺳــﺘﻴﻦ ﺩﺭ ﻗﺴــﻤﺖ ﻛﺎپ ﺁﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ

 aﺧﻂ » «52→53ﺭﺍ ﻗﻴﭽﻲ ﻛﻨﻴﺪ) .ﺷﻜﻞ (7-101

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺭﻭﻱ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.

 aﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻱ ﻛﻪ ﭘﺎﺗﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺗﻜﺔ ﺁﺳﺘﻴﻦ

 aﺭﺍﻩ ﺣﻞ :ﺭﻭﻱ ﭘﺎﺗﺮﻭﻥ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻛﺎپ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ؛ ﻗﺴــﻤﺖ

ﺭﺍ ﺍﻭﺍﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ؛ ﻧﻘﺎﻁ »' 53ﻭ ' «52ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻳﺪ.

ﺑﺎﻻﻱ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺭﺍ ﻗﻴﭽﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻱ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ.

 aﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ » «5 → 8ﺧﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻠﻘﺔ ﺁﺳــﺘﻴﻦ ﺭﺍ

 aﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠــﺔ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ »ﻧﻘﻄﺔ ) «8ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﭘﺸــﺖ( ﺧﻄﻲ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎ

ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﻴﺪ) .ﺷﻜﻞ (7-102

ﺧﻂ ﻛﻒ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ » «52→53ﺭﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ.
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 aدقت كنيد چون الگوي آستين تغيير كرده و كاپ آستين بلند
شده ،باید حلقة آستين باالتنه گشاد شود.
 aاز «نقطة ( »32تقاطع حلقة آستين و پهلو) به اندازة فاصلة«'52
»52پايين رفته؛ «نقطة »50به دست ميآيد.
22 → 33

22
50→32=52
'3322 →52
33
 aنقاط « 5Aو »50را با خط به يكديگر وصل كنيد.
 aاز«نقطة »50حلقةآستين را قيچي كنيد(.شکل)7-103

شكل103ـ 7

 aاز «نقطة( »33تقاطع خطوط حلقة آســتين و پهلو) به اندازة
 »53پايين رفته؛ « نقطة »51به دســت ميآيد.
«'22 →53
فاصلة 33
(شکل)7-104

22
51→33=53
'3322 →53
33
 »51را با خط به يكديگر وصل كنيد .از «نقطة»51
«22 →4
 aنقاط33
حلقة آستين را قيچي كنيد.

22
=30→50
خط جديد حلقة آستين جلو 33
22
51→433
خط جديد حلقة آستين پشت=
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شكل104ـ 7

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻬﺎﺭﺕ :ﻧﺎﺯﻙﺩﻭﺯﻱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺩﺭﺟﻪ)2ﺍﻟﮕﻮ(

ﭘﻴﻤﺎﻧﺔ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ :ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﺒﺎﺱ

ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ :8ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﺒﺎس

7-91/41/2/4ﻭ88

7-91/41/2/4-2ﻭ88

7-91/41/2/4-28ﻭ88

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺳﻰ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ:
 -1ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ.

 -8ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﻛﻠﻮﺵ ﺑﺎ ﺑﺮﺵ ﭘﺮﻧﺴﺴــﻰ ﺑﺎ ﺟﻠﻴﻘﻪ

 -2ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻯ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﺸﺎﺩﻯ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ.

ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ.

 -3ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻯ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﺸﺎﺩﻯ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ.

 -9ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﻓﻮﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﻠﻰ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ.

 -4ﺍﺯ ﺟﺪﻭﻝ ﺁﺯﺍﺩﻯﻫﺎﻯ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ.

 -10ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺵ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺍﻟﮕﻮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.

 -5ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺵ ﭘﺮﻧﺴﺴﻰ ﻳﻜﺴﺮﻩ ،ﺟﻴﺐﺩﺍﺭ،

 -11ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻳﻚ ﺩﺍﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ.

ﻳﻘﺔ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺩﮔﻤﻪﺧﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ.

 -12ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﺩﺍﻣﻦ ﻣﻴﺨﻰ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ.

 -6ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺵ ﺯﻳﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺮﻳﻨﻪ ،ﺩﺍﻣﻦ
ﺗﺮﻙ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮﻯ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ.
 -7ﺍﻟﮕــﻮﻯ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺑﺎ ﺑــﺮﺵ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﻭ ﺧﻂ ﻛﻤﺮ ﺟﺪﺍ،
ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺳﺘﻴﻦ ،ﺩﺍﻣﻦ ﻛﻠﻮﺵ ﻭ ﻳﻘﺔ ﺣﻠﺰﻭﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ.
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اندازهگيري اندام  +آزادي يا اضافات الگو  +گشادی طرح لباس = خطوط محيطي* لباس
اين فرمول گشــاد يا چســبان بودن انواع لباس را مشــخص ميكند ،خطوط محيطي تمام پيراهنها در اصل اضافات است كه در طراحي
الگو ،اندازهگيري و مدلسازي پيراهن داده ميشود .اضافات هر كدام از پيراهنها متفاوت است .جدول زير اضافات مربوط به پيراهن است.

جدول آزادي لباسها
كت ،پالتو

پيراهن ـ بلوز ـ تاپ ـ شلوار ـ دامن ـ جليقه

با آستر و بدون آستر
دور باسن

دور كمر

دور سينه

دور باسن

دور كمر

دور سينه

قابل اجرا نيست

-

-

0-3 cm
کم شود

0-0/75 cm
کم شود

0-2/5 cm
کم شود

10-17/75 cm

2/5-6/25 cm

8/25-11 cm

4/5-10 cm

0/75-2 cm

3/25-5 cm

17/75-25 cm

6/5-10 cm

11/5-17/75 cm

10-15 cm

2-5 cm

5-8/5 cm

25-35/5 cm

10-20 cm

15-25 cm

15-25 cm

5/75-15 cm

8/5-20 cm

بيشتر از 35/5

بيشتر از 20

بيشتر از 25

بيشتر از 25

بيشتر از 15

بيشتر از 20

طراحي محيطي لباس
Silhouette
خيلي چسبان
Close Fitting
چسبان
Fitted
کمی چسبان
Semi-Fitted
گشاد
Loose-Fitting
خيلي گشاد
Very loose Fitting

(جدول )1
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*. Body measurements + wearing Eeas + designer Ease = Fashion silhouette

خيلي گشاد

گشاد

كمي چسبان

چسبان

خيلي چسبان
اغلب بافتني يا استرج

شكل1ـ 8
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چسبان

خیلی چسبان

كمي چسبان
282

گشاد
شكل2ـ 8

خيلي گشاد

گشادی و آزادی پیراهن

برای تهیه لباس چسبان گرفتن دو
پنس جلو الزامی است.

در لباس چسبان می توانید فقط

بــا جابه جا کردن پنــس (انتقال

از پنس سرشانه و زیر سینه استفاده

پنــس) و آزادی در پهلو های لباس

کنید.

کمی گشاد می شود.

با رد کردن پنس در برش و بقیه

با تبدیل پنس به چین یا پیلی

آن به چین و پیلی و کمی آزادی در

و آزادی در پهلو هــا ،لباس گشــاد

پهلو ،لباس گشاد می شود.

می شود.

با بســتن پنــس و دادن اوازمان
طبیعی ،لباس گشاد می شود.
283

شكل3ـ 8

30

30

30
21

6

7

شكل4ـ 8

چسبان ،دو پنس

شكل 5ـ 8

کمی چسبان

شكل 6ـ 8

حالت گشاد

این پیراهن كام ً
ال چســبان است؛ برای

این پیراهن كمــی آزادی دارد و خیلی

در ترسیم الگوی اساس این پیراهنها

بهتــر قرار گرفتــن پنسهــا ،دو پنس

چسبان نیست؛ پنس زیر سینه كمتر از

معموالً از پنسهای زیر سینه و دامن

ترســیم میشــود؛ زیرا پهنای پنس زیر

اندازة اصلی ترسیم شده و كمی از گودی

صرف نظر میشود .خط پهلو را صاف

ســینه نباید بیشتر از  4سانتیمتر باشد؛

كمر گرفته میشود.

ترسیم كرده سپس از گودی كمر آن

(شکل)8-5

كمی گرفته میشود( .شکل)8-6

 284بیشــتر ازاین مقدار به دو پنس تقسیم
میشود(.شکل)8-4

شكل7ـ 8

شكل8ـ 8
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پیراهنخیلی گشاد
توجه کنید:

 aدر ترسيم الگوي اين پيراهن ،پنس زير سينه حذف و پنس
سينه بسته شده و تبديل به اوازمان طبيعي ميشود .هر اندازه
كــه بخواهيد اوازمان را كم يا زيــاد كنيد ،بايد طول و پهناي
پنس سينه را كم يا زياد كنيد.
هر چه طول كمتر و عرض بيشتر باشد ،مقدار اوازمان بيشتر و
برعكس آن ،هر چه طول بيشتر و عرض كمتر ،مقدار اوازمان
كمتر خواهد بود.

شكل9ـ 8
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شكل10ـ 8
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 aاز روی الگوی اساس پیراهن* (با توجه به مدل آن) كه انتقال پنس سینه به سرشانه انجام شده رولت كنید.
 aاز نقاط « 21و  »22با توجه به گشادی حلقة یقة انگلیسی داخل شده؛ نقاط « 47و  »46به دست میآید.
 aبا توجه به مدل لباس اندازة دگمهخور لباس از نقاط « 47و  »43بیرون آمده؛ نقاط « 48و  »49به دست میآید.
 aاز نقاط « 7و  »38به اندازة« 1سانتیمتر» پایین آمده؛ نقاط « 50و  »51به دست میآید ،این خط جدید كمر است.

50
50→ 51
خط جدید كمر=51
 aروی خط جدید كمر پنس زیر سینه « 41و' »41را جابهجا كرده؛ نقاط « 52و' »52محل جدید پنس زیر سینه است.
 aاز« نقطة»Bسر سینهحداكثر تا «  2سانتیمتر»پنس سینه و زیر سینه را كوتاه كنید؛ «نقاط  45و ' »45به دست میآید.
 aاز انتهای پنس زیر سینه «نقطة »43خطی موازی با مركز جلو رسم كرده؛خط « 53و  »54بنامید.
 aروی قسمت جلو برش پرنسسی (یكسره) را ترسیم كنید (قب ً
ال در انتقال پنسها این برش آموزش داده شده است).
 aبرای گشادكردن حلقة آستین از«نقطة»32به اندازة دلخواه(بستگی به مدل لباس دارد)پایین آمده؛«نقطة»55به دست میآید.
1
 32بیرون آمده؛ «نقطة »56به دست میآید.
)32→ 55
 aاز «نقطة  »55به اندازة صفر تا اندازة گشاد شده (فاصلة55
2
 aقبل از برش ،قطعات را شمارهگذاری كرده عالیم راستای پارچه و نقاط موازنه**را روی الگو رسم كنید.
 aاز «نقطة »54تكههای شماره1و 2الگو را از یكدیگر جدا كنید( .شکل)8-11

 aدر الگوی پشت عیناً همانند جلو عمل كنید با این تفاوت كه اندازة گشادی یقه در پشت فرق میكند.

50
10→ 57=22
=5150→ 46
در این مدل 1 ،سانتیمتر 51
1

502→ 58=10
5150→ 57
فاصلة51

2
 aخط كش منحنی را روی پنس سرشانة پشت قرار داده؛ خط برش پرنسسی (یكسره) پشت را رسم كنید( .شکل)8-12

توجه کنید:

 aمدلهایی كه خط كمر آنان چسبان است و آستین به آنان دوخته میشود ،به علت كشیده شدن در قسمت پهلو ،پیشنهاد میشود
خط كمر حداقل « 1سانتیمتر» پایینتر آمده تا خط كمر در محل واقعی خود قرار گیرد.

288

* با توجه به مدل لباس ،اندازة آزادی و اضافة لباس را در الگوی اساس در نظر بگیرید؛ مثال برای مانتو از الگویی استفاده كنید كه آزادیهای
متناسب آن را داراست ،یا برای لباس چسبان از آزادی كمتری استفاده شود.
** هنرجوی محترم در این الگو به علت داشتن خطوط زیاد ،عالمت موازنه گذاشته نشده ولی باید قبل از جدا کردن الگو ،عالمت موازنه ها گذاشته شود.

شكل11ـ 8

شكل12ـ 8
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 aروی تكة شمارة  ،1از «نقطة »54به اندازة دلخواه (بستگی به مدل دارد) اوازمان داده «نقطة  »66به دست میآید.

50
54→ 66
(انداز ه بستگی به مدل دارد) 5 ،سانتیمتر =51
 aدر خط كمر «نقطة  »52از گودی كمر كم كنید( .شکل)8-13
 aالگوی یقة انگلیسی و سجاف آن را با توجه مدل ترسیم كنید (در الگوی یقهها این یقه و سجاف آموزش داده شده است)( .شکل)8-14
 aسجاف جدای یقة انگلیسی را رولت كنید و اضافات سجاف به رویة آن داده شود( .شکل17و)8-15
 aعالیم موازنه و راستای پارچه را روی الگوی رو یقه ،زیر یقه ،سجاف جدا و تكة «شمارة »1مشخص کنید.
گودی كمر كم شده ،نقطة52

50
42→50
47
51→ 51
50
75'→50
68
51→50
49
51→50
66
51→ 51
(شكل  )8-16تكة شماره 45' =1
50
72
51→50
73
51→50
75
=51→ 76
تكة زیر یقه 51
71→50
50
71→50
80
51→ 50
51
73→50
75
51→ 76
تكة رو یقه =51
50
'75
51→50
'73
51→50
'68
51→50
'49
51→ 77
تكة سجاف جدا=51
78'→50
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شكل17ـ 8

شكل13ـ 8

شكل14ـ 8

شكل15ـ 8

شكل16ـ 8
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 aروی تكة شماره  ،2درزهای پهلو و برش نقاط «' 54و  »39را به اندازة دلخواه (بستگی به مدل دارد) اوازمان دهید.

50
54'→ 81=39
5150→ 82
(اندازة اوازمان بستگی به مدل دارد)  5سانتیمتر=51
 aدر خط كمر نقاط «' 52و »51از گودی كمر كم كنید( .شکل )8-18
گودی كمر كم شده 52'،و51
 aروی تكة شماره ،2تكة جیب ،برگردان لبة جیب و دهانة آن را مطابق مدل رسم كنید( .شکل )8-19
' »42را رولت كنید( .شکل )8-20
50→50
29
51→50
56
51→50
86
51→ 85
 aتكة باالیی پهلوی جلو «51

50
42'→50
29
51→50
56
51→50
86
51→ 85
تكة باالیی پهلوی جلو=51
 »83را رولت كنید( .شکل )8-21
50→50
84
51→50
82
«51→ 81
 aتكة پایینی پهلوی جلو 51

50
83→50
84
51→50
82
جلو=51→ 81
تكة پایینی پهلوی 51
' »83را رولت كنید( .شکل الف )8-22
50→50
'84
«51→ 87
 aتكة برگردان لبة جیب 51

50
83'→50
'84
51→ 87
تكة برگردان لبة جیب=51
 »85را رولت كنید.
50→50
86
51→50
84
جیب«51→ 83
51
 aدر صورتی كه بخواهید كیسة جیب جداگانه دوخته شود ،تكة كیسة جدا

50
83→50
84
51→50
86
جیب=51→ 85
51
كیسة جدا
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شكل الف22ـ 8

شكل ب 22ـ 8

شكل20ـ 8

شكل18ـ 8

شكل19ـ 8

شكل21ـ 8
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 aروی تكههای شمارة  3و « 4مركزی پشت و پهلوی پشت» به اندازة اوازمان جلو نقاط « »63 ،63'،36اوازمان دهید.

50
=36→ 88
51 50
63'→ 89=63
متر=5150→ 90
(اندازة اوازمان بستگی به مدل دارد)  5سانتی 51
 aدر خط كمر نقاط « 59و  »61از گودی كمر كم كنید( .شکل های  24و)8-23
گودی كمر كم شده ،نقاط 61و 59
 aدر صورت ظریف بودن پارچة لباس ،میتوانید فقط از سجاف یقه پشت استفاده كنید.
 aسجاف جدای یقة پشت را رسم كرده آن را رولت كنید( .شکل )8-27
 aعالیم راستای پارچه و موازنه را روی قطعات الگو مشخص كنید( .شکلهای  26و)8-25
 aالگوی شمارة  4را روی دوالی بستة پارچه قرار دهید.

50
58→50
57
51→50
12
51→50
90
51→ 44
تكة مركزی پشت=51
50
12'→50
11
51→50
65
51→50
88
51→ 89
تكة پهلوی پشت=51
50
58'→50
'57
51→50
91
51→ 92
سجاف جدای یقه=51
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8 ـ26شكل

8 ـ25شكل
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 aاز الگوی اصالح شده آستین ـ كه قد آن تا آرنج است ـ رولت كنید.
 aطول قدآستین رابه اندازة دلخواه(باتوجه به مدل)كوتاه كنید.

50
19→ 93=18
5150→ 94
(با توجه به مدل) قد آستین كوتاه شده51
 aاز نقاط « 93و  »94به اندازة « 1سانتیمتر» كم كنید.

50
94→ 100=93
متر=51 50→ 99
(اندازةآنبستگی به مدلدارد)1سانتی 51
 »56پایین آمده؛ نقاط « 97و  »95به دست میآید.
«50→ 55
 aاز نقاط « 10و  »9به اندازة فاصلة 51

509→ 95=10
جلو=5150→ 97
55درباالتنة 51
فاصله50→ 56
بهاندازة 51
 »50بیرون آمده؛ نقاط « 96و  »98به دست میآید.
فاصلة«55→ 32
51
 aاز نقاط « 95و  »97به اندازة

50
95→ 96=97
جلو=5150→ 98
50درباالتنة 51
فاصلة55→ 32
به اندازة 51
 aاز نقاط « 96و  »98فرم هالل كف حلقة آستین را تا نقاط « 5و  »8رسم كنید( .شکل )8-28
 aبرای ترســیم ســجاف جدا و سرخود آستین از نقاط « 99و  »100به اندازة « 4ســانتیمتر» باال آمده؛ نقاط « 101و  »102به دست
میآید( .شکل )8-29

50
99→ 101=100
51 50→ 102
 4سانتیمتر= 51
 aروی آستین و سجاف جدا ،راستای پارچه را رولت كنید( .شکل های 31و)8-30

 aتكة سجاف جدا آستین را رولت كنید.

50
'99'→ 100
51
'50→ 101
51
50→ 102
تكة سجاف جدا= 51
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شكل29ـ 8

شكل28ـ 8

8
8

شكل30ـ 8

شكل31ـ 8
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استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :8ترسيم الگوي انواع لباس

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-28و88

شكل32ـ 8
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الگوی یک مدل پیراهن با برش سرتاسری با یقه وآستین را رسم کنید.

پیراهن با ربش باال تنهغیر قرینه  ،بدون آستین و دامن رتک نیلوفری
ٔ

شكل33ـ 8
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 aاز روی الگوی اساس پیراهن (با توجه به مدل) رولت كنید.
»48
و«50→49
51 »46
پشت50→47«،
51
 aبا توجه به مدل از نقاط«32و »33درخطوط پهلوی جلو وپشت پایین آمده؛ خطوط برش زیرسینه و
را رسم كنید( .شکل )8-34

50
46→ 47=48
5150→ 49
خطوط برش در جلو و پشت51
 aپنس سرشــانه پشــت را در ســایزهای پایینتر از « »42حذف كرده(درصورت لزوم) ،پهنای آن را از انتهای سرشانه «نقطة »11داخل
شده؛«نقطة »50به دست میآید.

50
=11→ 50
پهنای پنس 51
 aاز «نقطة  »50تا نزدیكی «نقطة  »4موازنة حلقة آستین مقدار پنس را كم كنید( .شکل )8-35
 aدر قسمت جلوی دامن ،به وسیلة خط كش مخصوص منحنی پنس ها كمی از پنسهای دامن كم كنید.
 aاز انتهای پنسهای جلو و پشت ،خطی موازی با خطوط مركزی جلو و پشت رسم كنید.

50
52→ 51
موازی با خط مركزی جلو=51
50
55→ 54
موازی با خط مركزی پشت=51
 aقبل از برش ،قطعات الگو را شمارهگذاری كرده و عالیم موازنه و راستای پارچه را روی الگو مشخص كنید.
 aمطابق شکل از روی خط راهنمای چیدن الگو ،قطعات خطوط برش افقی و عمودی الگو از یکدیگر جدا شود.
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55

شكل34ـ 8

شكل35ـ 8
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 aاز « نقطة  »Bسرسینه ،به اندازة حداكثر « 2سانتیمتر» پنس زیر سینه را كوتاه كنید.

50
B→ 45
پنس كوتاه شده 2،سانتیمتر =51
 aاین پیراهن بدون آســتین اســت؛ بنابراین باید از گشادی حلقة آســتین و پهنای سرشانه كم شود؛ به همین منظور از نقاط « 30و »50
به اندازة دلخواه (بستگی به مدل دارد) داخل شده؛ نقاط « 63و  »64به دست میآید.

50
5150
متر=50→ 64
به اندازة دلخواه (بستگی به مدل دارد) ،در اینجا  2سانتی 51
و30→ 63
 aاز نقاط « 32و'» 32به اندازهای كه گشادی زیر حلقه بر طرف شود ،داخل شده و باال بروید؛ نقاط « 66و  »65به دست میآید.

50
'32→ 66=32
5150→ 65
به اندازهای كه گشادی زیر حلقه برطرف شود51.
 aاز حلق ة گردن پشت نقاط « 2و  »10به ترتیب « 2و  3سانتیمتر» كم كرده؛ نقاط « 68و  »67به دست میآید( .شکل )8-37

502→ 68
(بستگی به مدل دارد)  2سانتیمتر=51
50
=10→ 67
(بستگی به مدل دارد)  3سانتیمتر 51
 aمطابق شكل از نقاط « 47و  »48و « 68و  »67قسمتهای اضافی الگو را قیچی كنید.
 aبه پهلوهای دامن چیده شمارههای ،4 ،3 ،2 ،1به اندازة دلخواه اوازمان دهید( .شکل41و)8-38،39،40

50
'51→ 57=51
5150→ 58
51=39
50→ 59=36
5150→ 60=54
51 50' → 51
61 =54
متر=50→ 62
(در این مدل)  5سانتی 51
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50

شكل36ـ 8
شكل37ـ 8

شكل38ـ 8

شكل39ـ 8

شكل40ـ 8

شكل41ـ 8
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 aمطابق شكل تكههای مركزی جلو و پشت شمارههای « 1و  »4را (در این مدل) تقریباً به سه قسمت تقسیم كنید.
1
50
57→ 67=57
5150→ 43
فاصلة51
3
1
3

50
62→ 72=62
5150→ 44
فاصلة51

 aتكههای پهلوی جلو و پشت ،شمارههای « 3و  »2را در این مدل تقریباً به پنج قسمت تقسیم كنید.
1
50
و58→ 68
5150
59→ 69=58
5150→ 59
فاصلة51
5
1
 aمطابق شكل روی الگوی دامن اوازمان نیلوفری را رسم كنید.

5

 aاز گودی كمر دامنها به وسیلة خطكش مخصوص پهلو كم كنید( .شکل45و)8-42،43،44
 aخطوط اوازمان را قیچی كنید.
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50
و61→ 71
5150
60→ 70=61
5150→ 60
فاصلة51

شكل42ـ 8

شكل43ـ 8

شكل44ـ 8

شكل45ـ 8
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شكل46ـ 8
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شكل47ـ 8

 aخطوط چیده شــدة تكههای«1و( »2جلوی الگو) را به اندازة

 aخطــوط لبــة دامــن را پــس از اوازمــان اصــاح كنید.

دلخواه (بستگی به مدل دارد) اوازمان دهید( .شکل )8-46

(شکلهاي46و)8-47

50
67→ 67'=68
5150→ 68'=69
'5150→ 69
دراین مدل10-12،سانتیمتر=51

50
43→ 51
57،50
شده=58→ 59
 aخطوط لبة دامن اصالح 51
در نقاط «41'،41و »38گودی كمر را اصالح كنید.

شكل48ـ 8

 aخطوط چیده شــدة تكههای « 3و ( »4پشت الگو) را به اندازة
دلخواه (بستگی به مدل دارد) اوازمان دهید.

50
71و'72→ 72
70و'5150→ 71
متر='5150→ 70
دراین مدل12-10،سانتی 51
 aخطوط لبة دامن را پس از اوازمان اصالح كنید.

شكل49ـ 8

50
و60→ 61
5150
شده=62→ 44
خطوط لبة دامن اصالح 51
 aدر نقــاط « »40،40'،37گــودی كمــر را اصــاح كنیــد.
(شکل49و)8-48
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 aمدل این لباس چپ و راســت اســت؛ به همین دلیل قسمت چپ و راست الگو یكسان نیست و باید از الگوی كامل استفاده شود (مدل
غیر قرینه است)
 aدر الگوی یقهها ،برای جلوگیری از آویزان شدن آن ،روشهای متفاوتی آموزش داده شده است (از خط مركزی جلو ،سرشانه و ……
كم كنید)( .شکل )8-50

50
در این مدل 3 ،سانتی 51
متر=73→ 74
 aالگوی جلو را از «نقطة' »53قیچی كنید و روی آن از روشهای ترسیم سجاف یكسرة جدا استفاده كرده و سجاف آن را ترسیم كنید.
(شکل )8-51
 aسجاف جدا را از روی الگوی جلو رولت كرده و عالمت راستای پارچه را رسم كنید( .شکل )8-53

50
66'→50
'63
51→50
'74
51→50
'77
51→50
'76
جلو'51→ 75
الگوی سجاف یكسره جدای 51
 aروی الگوی مركزی پشت برش باالتنه ،الگوی سجاف یكسره جدا را روی تكة «شمارة  »6ترسیم كنید( .شکل )8-54
 aسجاف جدا را از روی الگوی پشت رولت كرده و عالمت راستای پارچه را رسم كنید( .شکلهاي56و)8-55

50
79→50
'68
51→50
'67
51→50
'64
51→50
'65
پشت='51→ 78
51
الگوی سجاف یكسره جدای
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شكل51ـ 8
شكل50ـ 8

شكل52ـ 8

شكل53ـ 8

'79

شكل56ـ 8

شكل55ـ 8

شكل54ـ 8
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استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :8ترسيم الگوي انواع لباس

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-28و88

شكل57ـ 8
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با راهنمایی معلم محترم کالس الگوی مدل های باال را ترسیم کنید.

پیراهن دامن از باال تنه جدا با ربش زریسینه و یقه حلزونی
ٔ

شكل58ـ 8
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 aاز روی الگوی اساس اصالح شده باالتنه ـ كه قد دامن به آن اضافه شده ـ رولت كنید.
 aدر حلقة گردن جلو از نقاط « 21و  »22به اندازة دلخواه (بستگی به مدل دارد) گشاد كرده؛ نقاط « 46و  »47به دست میآید.

50
22→ 47
در این مدل 1/5 ،سانتیمتر=51
50
21→ 46
در این مدل 7/5 ،سانتیمتر=51
 aبرای جلوگیری از آویزان شــدن یقة گشاد شــده ،یك پنس روی خط 51
 »50رسم كرده و انتها آن را به «نقطة  »Bرسم كنید.
«46→ 47
(وسط پنس سینه تا نقطة سر سینه را یك پنس رسم كنید).
 aبا توجه به مدل لباس ،كه پیراهن بدون آســتین اســت ،از حلقة آستین ،سینه و پهنای سرشانه به اندازه دلخواه (بستگی به مدل دارد)
داخل شده و بیرون بروید؛ نقاط « 52 ،50و ( »51در جلو) و « 55 ،53و ( »54در پشت) به دست میآید( .شکل های 60و)8-59

50
29→ 50=11
5150→ 53
در این مدل 1 ،سانتیمتر كم كنید =51
50
32→ 51=33
5150→ 54
در این مدل 1 ،سانتیمتر تنگ شده =51
50
=51→ 52
5150
54→ 55
در این مدل 0/5 ،سانتیمتر تنگ شده =51
 aدر حلقة گردن پشت از نقاط « 10و »2به اندازهای دلخواه (بستگی به مدل دارد) رسم كرده؛ نقاط « 48و »49به دست میآید.

502→ 49
در این مدل 1 ،سانتیمتر=51
50
10→ 48
در این مدل 1/5 ،سانتیمتر =51
 aاز نقاط « 50و  »53خطوط جدید حلقة آستین و پهلو تا نقاط « 38و ( »37خط كمر) رسم كنید.
 aاز خط كمر الگوی باالتنه و دامن را از یكدیگر جدا كنید.
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شكل59ـ 8

شكل60ـ 8
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 aاز خط پهلو «نقطة  »52به اندازة دلخواه (بستگی به مدل دارد) پایین آمده؛ «نقطة  »56به دست میآید.
 aاز خط مركزی جلو« ،نقطة  »46به اندازة دلخواه (بستگی به مدل دارد) پایین آمده؛ «نقطة  »57به دست میآید.
 aاز خط مركزی جلو نقاط « 46و  »57به اندازة دگمهخور لباس (بستگی به مدل دارد) بیرون آمده؛ نقاط « 58و  »59به دست میآید.
 aخط دگمهخور « 59و  »58را موازی خط مركزی جلو رسم كنید( .شکل )8-61

50
58→ 59
خط دگمهخور=51
 aخط وسط پنس سرشانه را قیچی كنید.
 aپنس یقه را بسته و به پنس سرشانه منتقل كنید.
 »47را اصالح كنید.
«50→ 59
 aخط یقة 51
 »50را رسم كنید.
56→50
57
«51→ 58
 aبا خطكش منحنی خط برش سینه 51
 ،»56از طرفین پنس زیر سینه حدودا ً « 5سانتیمتر» عالمت موازنه را مشخص كنید( .شکل )8-61
«50→ 58
 aروی خط برش 51
 aبرای اصالح خط برش باالتنه ،كاغذ الگو در جهت افقی به گونهای «تا» شود كه از «نقطة  »Bانتهای پنس سینه بگذرد.
50را «تا» كنید( .شکل )8-62
»B→50
41
«'51→ 41
 aپنس زیر سینه 51
 »56را مجددا ً ترسیم كنید.
«50→ 58
 aخط برش زیر سینه 51
 »38را مجددا ً اصالح كنید.
«50→ 7
 aخط لبة كمر51
»50را از باالتنه قیچی كنید.
56'→50
38
→51
50751
«'→ 57
 aتكة شمارة 51 2
 aپنس سرشانه را ببندید و به زیر سینه منتقل كنید.
 aپس از برش تكة شماره  1پنس باقی مانده زیر سینه را حذف كرده و خط برش را مجددا ً اصالح كنید( .شکل )8-63
 »57را روی دوالی بستة پارچه قرار گیرد( .شکل )8-64
«50→ 7
 aتکه شماره  2را در حالی که پنس آن بسته شده خط51
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شكل61ـ 8

شكل62ـ 8

شكل63ـ 8

شكل64ـ 8
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 aدر این مدل لباس دکمهخور ســمت راســت و چپ آن با یکدیگر متفاوت است؛به همین دلیل باید قسمتی از دکمهخور كه در سمت
چپ و راست است ،جداگانه ترسیم شود( .شکل های  67و)8-65
 aروی الگوهای سمت راست و چپ ،سجاف جدا را رسم كنید (روش ترسیم الگوی سجاف جدا ،قب ً
ال آموزش داده شده است).
 aكاغذ الگو را در خط دگمهخور «تا»كرده ،و الگوهای سجاف جدا را رولت كنید( .شکل های  68و)8-66

50
47'→50
'62
51→50
'63
51→50
'58
'51→ 59
سجاف جدای قسمت چپ = 51
50
47'→50
'60
51→50
'61
51→50
'58
'51→ 59
سجاف جدای قسمت راست = 51
 aبرای بهتر قرار گرفتن چین در روی قســمتهای راســت و چپ از نقاط موازنه برش ،به اندازة حداکثر«
پایین بیایید( .در این مدل  1سانتیمتر) (شکل های  68و )8-66

316

1
4

اندازة اوازمان باقی مانده»

0/2cm

شكل65ـ 8

شكل66ـ 8

شكل67ـ 8

شكل68ـ 8
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 aهمانند قسمت جلو ،برش قسمت پشت را ترسیم كنید.

50
64→ 65
خط برش پشت =51
 aدر این مدل در قسمت پشت باالتنة لباس ،سجاف زیر زیپ را ترسیم كنید.
 aچون زیپ در وســط باالتنه تا خط باســن دوخته میشود ،به اندازة دلخواه از«نقطة »49پایین آمده و سجاف زیر زیپ را ترسیم كنید.
(شکل )8-69

50
67→50
68
→51
50451
=→ 66
خط سجاف زیر زیپ 51
 aکاغذ را در خط مرکزی پشت تا کرده سجاف زیر زیپ را از قسمت باالتنه به بیرون رولت كنید؛ از طرفین پنس زیر زیپ « 5سانتیمتر»
روی خط برش عالمت بزنید.
 aعیناً همانند قسمت جلو ،كاغذ الگو را «تا» كنید و خطوط برش و لبة كمر را مجددا ً اصالح كنید( .شکل )8-70
 »69از تكة شماره « »3جدا كنید.
«50→ 64
 aتكة شماره « »4را از خط برش 51
 »64را مجددا ً اصالح كنید.
«50→ 65
 aپنس وســط پشــت را باز كرده از عالمت موازنه به اندازة « 1ســانتیمتر» بیرون آمده؛ خط برش 51
(شکل های 72و)8-71
50را مجددا ً اصالح کنید.
«»4→ 37
 aخط لبة کمر 51
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شكل69ـ 8

شكل70ـ 8

48
49
3
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شكل72ـ 8

65
4

69
66
4

شكل71ـ 8
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 aبرای ترسیم این مدل یقه از این روش استفاده کنید.

«4′ → 49
( »46در جلو) و 31
«4′ → 47
 aفاصلة 31
( »48در پشت) حلقة گردن گشاد شده جلو و پشت را اندازه بگیرید .دایرهای بكشید كه محیط
آن برابر حلقة گردن گشاد شده باشد( .قب ً
ال در الگوی یقه آموزش داده شده است).

«′ → 8
 aاین دایره را به  8قسمت مساوی تقسیم كنید و با شمارههای31
 4شمارهگذاری كنید.
»1
سرشانه«4′ → 3
31
»11
 aمطابق شكل ،از نقاط تقسیم شده ،خطوطی به بیرون دایره رسم كنیـد و به ترتیب پهنـای یقه را در خط راهنمای
بیشترین 31
و«»4′6→ 14كمترین مقدار را عالمت بزنید( .شکل )8-73
=4′3→ 11
خط راهنمای سرشانه 31
پشت=4′5→ 13
31
خط راهنمای مركز
=4′5→ 13
 30سانتیمتر 31
4′4→ 12
 32سانتیمتر=31
4′3→ 11
 34سانتیمتر=31
=4′2→ 10
 30سانتیمتر 31
=4′1→ 9
 25سانتیمتر31
4′8→ 16
 19سانتیمتر=31
4′7→ 15
 17سانتیمتر=31
متر=4′6→ 14
 15سانتی 31
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شكل73ـ 8
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 aاز نقاط « 5و  »13خط راهنمای پشت به اندازة « 1سانتیمتر» داخل شده نقاط « 17و  »18به دست میآید.
 aاز « نقطة  »5به اندازة « 3-2سانتیمتر» داخل شده «نقطة  »19به دست میآید.
 aاز «نقطة  »19به اندازة تقریبا « 4سانتیمتر» پایین آمده؛ «نقطة »20به دست میآید.

جلو«′ → 47
 aحلقة گردن 31
 »4درالگوی باالتنة جلو را اندازه بگیرید و هر اندازه كه الزم است ،هالل یقة را از«نقطة »20عالمت بزنید تا
46
خط موازنه ی سرشانه مشخص شود.
 »46روی خــط مركزی الگوی باالتنة جلو را انــدازه بگیرید و همین اندازه را از «نقطــة »20پایین آمده؛ «نقطة»21
«4′ → 57
 aفاصلــة 31
به دست میآید.
 »20را با خط به یكدیگر وصل كرده؛ خط مركزی جلوی یقه به دست میآید.
«4′ → 21
 aنقاط 31
 aخط لبة یقه را رســم كنید؛ دقت كنید ممكن اســت خط لبة یقه از نقاط « 12،11 ،10 ،9 ،16 ،15 ،14و  »18نگذرد .مهم این است
كه لبة بیرونی یقه فرم هاللی شكل داشته باشد( .شکل )8-74
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شكل74ـ 8
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شكل75ـ 8

 aخط راستای پارچه و نقطة موازنه را روی الگو رسم كرده و نام

 aفاصلــة « 20و  »17بــه حلقة گــردن جلو و پشــت فاصلة

تکه شماره  5را مشخص کنید.

«4′ → 49
 »46و 31
«4′ → 47
31
 »48دوخته شود(.شكل)8-75

 aالگوی یقه را روی  2دوالی باز پارچه قرار دهید.
324

ﺷﻜﻞ76ـ 8

ﺷﻜﻞ77ـ 8

 aﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬــﺎﻯ ﭘﻨﺲﻫﺎﻯ ﺟﻠﻮ ﻭ ﭘﺸــﺖ ﺩﺍﻣﻦ ﻧﻘــﺎﻁ » 43ﻭ «44

 aﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ »'4ﻭ  «5ﺩﺭ ﺧﻂ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﭘﻬﻨﺎﻯ ﺳﺠﺎﻑ

ﺧﻄﻮﻃﻰ ﻣﻮﺍﺯﻯ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻠﻮ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺭﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ؛ ﻧﻘﺎﻁ » 75ﻭ «76

ﺯﻳﺮ ﺯﻳﭗ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻩ؛ ﻧﻘﺎﻁ » 77ﻭ  «78ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺁﻳﺪ.

ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺁﻳﺪ) .ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻯ 77ﻭ(8-76
 aﺧﻄﻮﻁ » «75→ 43ﻭ » «44→ 76ﺭﺍ ﻗﻴﭽﻰ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺧﻂ ﺳﺠﺎﻑ ﺯﻳﺮ ﺯﻳﭗ= 77→ 78
325

شكل78ـ 8

شكل79ـ 8

 aپنسهای جلو و پشت دامن را ببندید و اوازمان طبیعی بدهید.
75خطوط لبة دامن و كمر
76و'50→ 75
'5150→ 76
 aاوازمان طبیعی51
را اصالح كنید( .شکل های 79و)8-78

توجه کنید:

 aبه منظور هماهنگی در گشادی لبة دامن باید طول و عرض
پنسهای دامن یك اندازه شود؛ میتوانید طول و عرض پنس

326

را به دلخواه تغییر دهید.

شكل81ـ 8

شكل80ـ 8

 aخطــوط كمر و لبههای دامن جلو و پشــت دامن را به ســه

 aبا خط كش ،این نقاط را به یکدیگر وصل كنید.

قسمـــت تقســـیم كنید؛ نقاط «( »79 ،80 ،81 ،82در جلو) و

 aاز نقــاط « 86 ،82 ،81و  »85خطوط اوازمان را قیچی كنید.

« 84 ،85 ،86و ( »83در پشت) به دست میآید.

(شکل های 81و)8-80
327

شكل82ـ 8

 aروی كاغذ الگو ،دو خط عمود بر هم رسم كنید و نقطة «»87

(اندازة اوازمان را به دلخواه میتوانید تغییر دهید).

بنامیــد .الگوی جلوی دامن را مطابق شــكل به گونهای روی دو

 aدر این حالت قســمت پهلوی دامن (و برجستگی پهلو) بیرون

خط قرار دهیــد كه نقاط «'( »38'،7خط كمــر) با این دو خط

خط قرار میگیرد .این قســمت را از« نقطــة  »88قیچی كنید.

برخورد كند.

خطوط لبة دامن و كمر را اصالح كنید( .شکل )8-82

 a 328بــه اندازهای كه لبههــای دامن ،باز میشــود ،اوازمان دهید.

شكل83ـ 8

 aدر الگوی دامن پشت عیناً همانند جلو انجام دهید( .شکل )8-82
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شكل84ـ 8

 aخط راستای دوالی بستة پارچه و عالمت موازنه را روی الگوی
جلو رسم كنید( .شکل )8-84
330

 aالگوی جلوی دامن را روی دوالی بسته قرار دهید.

47'′ → 30
الگوی جلوی دامن روی دوالی بسته31

7

شكل85ـ 8

 aخط راستای پارچه ،عالمت موازنه و شماره آن را روی الگوی
پشت رسم كنید( .شکل )8-85

 aالگوی پشت دامن را روی دوالی باز قرار دهید.

44'′ → 31
الگوی پشت دامن روی دوالی باز31
331

استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :8ترسيم الگوي انواع لباس

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-28و88

شكل86ـ 8
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یک مدل پیراهن انتخاب کرده با راهنمایی معلم محترم کالس قسمت های مختلف الگوی آن را ترسیم کنید.

پیراهن کلوش با ربش یکسره با جلیتقه

شكل87ـ 8
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 aاز روی اساس الگوی پیراهن رولت كنید.
 aپنس زیر سینه و دامن جلوی پیراهن را حذف كنید.

50
B→50
'41
51→50
43
51→ 41
پنس زیر سینه ودامن حذف شده =51
 aاز «نقطة  »Bسرسینه حداكثر تا « 2سانتیمتر» پنس سینه را كوتاه كنید؛ «نقطة  »45به دست میآید.
 aبرای گشاد كردن حلقة آستین از «نقطة  »32به اندازة دلخواه (بستگی به مدل لباس دارد) پایین آمده؛ «نقطة  »46به دست میآید.
1
 )50بیرون آمده؛ «نقطة  »47به دست میآید.
32→ 46
 aاز «نقطة  »46به اندازة صفر تا اندازة گشاد شده (فاصله51
2
 aروی خط باسن از «نقطة  »34به اندازة دلخواه (بستگی به مدل لباس دارد) بیرون آمده؛ «نقطة  »48به دست میآید.
 aروی خط لبة دامن از «نقطة  »39به اندازة دلخواه بیرون آمده؛ «نقطة  »49به دست میآید( .شکل )8-88
 aنقاط « »46 ،47 ،48 ،49را با خط كش به یكدیگر وصل كنید( .فاصلة بین نقاط « 48و  »47را با خطكش پهلو ترســیم شــده و كمی
از گودی كمر كم شود).
 aاز «نقطة  »45سرسینه خطی موازی با خط مركزی جلو رسم كرده تا با خط لبة دامن برخورد كند؛ «نقطة  »50به دست میآید.

50
=45→ 50
خط اوازمان 51
 »45را قیچی كنید.
«50→ 50
 aروی خط لبة دامن خط اوازمان 51
 »23را ببندید و اوازمان طبیعی بدهید.
50→50
45
«51→ 22
 aپنس سینه 51
 aخطوط سرشانه و لبة دامن را اصالح كنید( .شکل )8-89
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 aدر پشت عیناً مانند جلو عمل كنید؛با این تفاوت كه پنس سرشانة پشت را جابهجا كرده و از انتهای پنس پشت به وسیلة خط كش
منحنی تا انتهای پنس سرشانه ،خط اوازمان را رسم كنید( .شکل های 91و)8-90

50
12→50
56
='51→ 12
پنس پشت جابهجا شده 51
50
=56→ 55
خط اوازمان 51
17→50
50
40
51→ 50
51
='44→ 40
پنس پشت و دامن حذف شده 51

50
=5150→ 46
در این مدل 2/5 ،سانتیمتر 51
33→ 51=32
50
51→ 52=46
=5150→ 47
در این مدل 1 ،سانتیمتر 51
50
36→ 54=39
=5150→ 49
 2سانتیمتر 51
50
12→50
56
='51→ 12
پنس سرشانه بسته شده 51
50
='55→ 55
اوازمان طبیعی 51

336

شكل90ـ8

شكل91ـ 8

337

 aبرای گشاد كردن حلقة گردن جلو از نقاط« 22و  »21به اندازة دلخواه (بستگی به مدل لباس دارد) داخل آمده؛ نقاط « 58و  »57به
دست میآید.

50
=22→ 57
در این مدل 1 ،سانتیمتر 51
50
=21→ 58
در این مدل 2/5 ،سانتیمتر 51
«22→ 30
 aروی خط سرشانه فاصلة 51
 »50را نصف كرده؛ «نقطة  »59به دست میآید.
 »49را نصف كرده؛ «نقطة  »60به دست میآید.
«50→ 30
 aروی خط لبة دامن فاصلة 51
 »59را به یكدیگر وصل كنید؛ به گونهای كه خط برش در حدود خط کمرتقریباً موازی با خط مركزی جلو باشد.
«50→ 60
 aنقاط 51
 aاین خط برش یكسره لباس است( .با خط كش منحنی تا پایینتر از خط سینه رسم شود).
 aروی خط برش از حدود خط كارور تا تقریباً كمی پایینتر از طول سینه سجاف دهانه روی سینه با عرض  30سانتی متر را مشخص كرده؛
«نقاط  62و  »61به دست میآید.
 aطرح دهانة سجاف روی سینه را مشخص كنید.
 aالگو را شمارهگذاری كرده ،خطوط راستای پارچه و عالمت موازنه را روی آن مشخص كنید.
 »59را قیچی كنید( .شکل )8-92
«50→ 60
 aاز خط لبة دامن خط برش 51
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 aدر پشــت عیناً همانند جلو عمل كنید؛ بــا این تفاوت كه از
خط مركزی پشــت «نقطة ( »2در حلقة گــردن) كمتر از اندازة
1
 »10گشاده شود (معموالً است).
50→ 51
«46
2
 aقبل از برش ،الگو را شمارهگذاری كنید ،عالمت راستای پارچه
و موازنه را مشخص كنید.
 »12را قیچی كنید( .شکل )8-93
50→ 51
 aخط برش «65

340
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 aدر این مدل پیراهن ،برای راحتتر پوشیدن لباس ،پشت
آن باز است؛ به همین علت سجاف یقه را ترسیم كنید.
 aاز «نقطــة  »63به اندازة« 10ســانتیمتر» پایین آمده؛
«نقطة  »78به دست میآید.

50
مقدار باز بودن پشت یقه = 78
63→ 51
 aاز «نقطة  »64به اندازه ی پهنای سجاف جلو داخل شده؛
«نقطة  »77به دست میآید( .شکل )8-94
 aسجاف جدای یقه را رولت كنید( .شکل )8-96

50
63'→ 51
50
64'→ 51
50
77'→ 51
50
79'→ 51
سجاف جدای یقه = '78

شكل96ـ 8

شكل95ـ 8

شكل94ـ 8
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 aاز روی الگــو پیراهــن كلوش (گام اول) تا تقریباً خط باســن

پایین آمده؛ «نقطة  »68به دست می آید.

رولت كنید.

 »50طرح برش یقة هفت را ترســیم
«21→ 22
 aاز حلقة گردن 51

 aروی تكة رولت شده طرح جلیقهای را كه روی قسمت جلوی

كرده؛ نقاط « 70و  »69به دست میآید.

پیراهن قرار میگیرد ،طراحی كنید.

 aاز خــط مركزی ،جلو به اندازة دگمهخــور بیرون آمده؛ نقاط

 »29را به اندازة دلخواه گشــاد كرده؛
«50→ 47
 aحلقة آســتین 51

« 72و  »71به دست میآید.

نقاط « 67و  »66به دست میآید.

 aطرح برش هفت لبة پایین جلیقه را رسم كنید.

 aاز خط کمر (در پهلو) به اندازة دلخواه (بســتگی به مدل دارد)

(شکل )8-97

5

شكل98ـ 8

 aروی خط سرشانه از نقاط « 73و  »69موازی با خط هفت یقه
و لبة پایین جلیقه ،خط سجاف را ترسیم كنید.
 aاز نقاط « 73و  »69به اندازة «0/2ســانتیمتر» سجاف را كم
كنید.
 aكاغذ را در خط لبة پایین جلیقه «تا» كرده و خط سجاف سر

 »74را رولت كنید.
«50→ 76
خود را طراحی كنید و خط 51

50
74→ 76
خط سجاف سرخود =51
50
74→50
76
51→ 50
'73
51→50
'69
51→50
71
جدای«51→ 72
51
 aخطوط سجاف
 »75رولت كنید(.شکل )8-98
50→50
68
51→ 51

50
73→ 75
خط سجاف جدا =51
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 aقبل از برش قطعات «2و »1عالمت راستای پارچه را روی الگو مشخص كنید( .شکل های 100و)8-99
 »61و عرض « 3سانتیمتر» رسم كرده؛ سجاف (دهانة جیب نمای روی سینه*) به دست
50→ 51
 aروی كاغذ ،مستطیلی به طول فاصلة «62
میآید( .شکل )8-101

50
82 =50
61→ 51
62
81→ 51
50
 3سانتیمتر =83
81→ 51
50
روی دوالی بسته 82
81→ 51
«50→ 62
' »61و 51
«'50→ 62
 aخط برش سرتاســری جلوی لباس را بدوزید وفاصله 51
 »61را باز گذاشته وسجاف جیب را به این قسمت وصل
کنید.
 aدرلبة پایین جلیقه ،خط تای كاغذ را باز كرده سجاف سرخود را مشخص كنید( .شکل )8-102

50
68→50
75
51→50
76
51→ 74
سجاف سرخود=51
50→ 51
50
76'→50
'74
«'51→ 68
 aدر صورتی که بخواهیم ســجاف جدا در قســمت لبة پایین جلیقه داشــته باشــیم ،تکه 51
' »75را رولت کنید.
(شکل )8-103

50→ 51
50
69'→50
'71
51→50
'72
51→50
'75
«51→ 75
 aخطوط ســجاف جدای 51
' »73را رولت كنید و خط راستای پارچه را قبل از رولت مشخص كنید.
(شکل )8-104

50
50
69'→50
'71
51→50
'72
51→50
'75
51→ 75
سجاف جدای یقه=51
73'→ 51

344

* قبال در شکل  92ـ  8محل دهانه سجاف روی سینه را مشخص کرده اید.
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روش دیگر پیراهن کلوش با ربش یکسره از حلقهء آستین
30

 aعینــاً هماننــد گام اول روش قبلی
پیراهن را كلوش كنید.
 aبرش پرنسســی را درحلقة آستین و
باالتر از نقطة موازنة آستین «نقطة»5A
طراحی كنید .دقــت كنید برش هاللی
نباید بیش از حد منحنی ترســیم شود؛
زیــرا در هنگام دوخت خــوش فرم قرار
نمیگیرد.
 aحلقة گردن را متناسب با مدل گشاد
كنید.
 aدر ایــن مدل حلقة گــردن ،به علت
نداشتن پنس ســینه و زیر سینه ،برای
جلوگیــری از افتادگی یقــه ،از خطوط
مركزی جلو و سرشانه به اندازة الزم كم
كنید( .شکل )8-105

346
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 aدر لباسهایی كه تكههایی از لباس روی اریب قرار میگیرند،
قبل از برش الگو باید خطوط راســتای پارچه را روی قطعات الگو
30

ترسیم كنید.
 aقبل از برش ،نقاط موازنه را روی خطوط برش مشخص كنید.
(شکل 106و)8-107

توجه کنید:

 aخــط برش در قســمت حلقه نباید بیــش از حد منحنی
طراحی شود؛ زیرا در موقع دوخت خوش فرم قرار نمیگیرد.

شكل106ـ 8
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347

استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :8ترسيم الگوي انواع لباس

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-28و88

شكل108ـ 8

348

الگوی یک مدل مانتو ،با راهنمایی هنرآموز محترم کالس ترسیم شود ،این مانتو ،دارای آستین ،جیب ،یقه ،سجاف و ...باشد.

عم
پیراهن گلوش با پیلی رد مرکز جلو و ربش اهی ودی
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 aاز روی اساس الگوی پیراهن رولت كنید.
 aدر این مدل پیراهن اندازة اوازمان طبیعی در لبة دامن ،به اندازة دلخواه قابل كنترل است.
»12کام ً
ال بسته نمیشــوند؛ برای مثال اوازمان لبههای دامن به
22 →22
13
«'33→12
 »26و پشــت 33
→ 22
22B33
«→27
 aپنسهای سرشــانه جلو 33
اندازهای دلخواه (در این مدل «10ـ 7سانتیمتر») باز می شوند.

22
='3322 →50
اوازمان طبیعی ،در این مدل  7-10سانتیمتر 33
54→54'=50
 aپنس سرسینه« ،نقطة  »Bرا به اندازة « 2سانتیمتر» كوتاه كنید.
»22را به دو قســمت مساوی تقسیم كنید؛ نقاط «( »51در جلو) و«( »55در
«30→36
 »39و لبة پشــت 33
«22 →31
 aخطوط لبة دامن جلو 33
پشت)» به دست میآید.

1
2
1
2

 aحلقههای گردن جلو و پشت را با توجه به مدل لباس گشاد كنید.

22
39→51=39
فاصلة3322 →31
33
22
36→55=30
فاصلة3322 →36
33

22
21→46
در این مدل 5 ،سانتیمتر =33
22
22→48=10
=3322 →53
در این مدل 3/5 ،سانتیمتر 33
222→52
در این مدل 2/5 ،سانتیمتر =33
 aبرای جلوگیری از افتادگی یقه (به علت گشاد کردن یقه) از نقاط  46و 1« 48سانتی متر» کم کنید.

22
46→47
 1سانتیمتر =33
22
48→49
 1سانتیمتر =33
 aقبل از برش ،قسمتهای جلو و پشت را شمارهگذاری كنید.
 aاز لبههای دامن جلو و پشــت ،نقاط « 55و  »51به وســیلة خط كش ،خطی به انتهای پنسهای ســینه و سرشانه پشت نقاط « 13و
 »45وصل كنید.
 aاز لبههای دامن جلو و پشت نقاط « 55و  »51خطوط برش را قیچی كنید( .شکل های 111و)8-110
350
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 aاز «نقطة  »47به اندازة دلخواه پایین آمده؛ «نقطة  »56به دست میآید.

22
47→56
بستگی به مدل دارد ،پایینتر از خط زیر سینه =33
 aاز خط مركزی جلو نقاط « 31و  »56به اندازة پهنای پیلی دلخواه (بستگی به مدل دارد) بیرون آمده؛ نقاط « 58و  »57به دست میآید.

22
56→57
در این مدل ،پهنای پیلی 4 ،سانتیمتر =33
22
در این مدل ،پهنای پیلی 4/5 ،سانتیمتر =33
31→58
 aروی خطوط برش یكســره جلو و پایینتر از نقطة موازنة زیر ســینه ،به اندازة دلخواه از «نقطة  »45سر سینه پایین آمده؛ نقاط « 60و
 »59به دست میآید( .شکل )8-113

22
59→60
در این مدل ،پهنای پیلی 4 ،سانتیمتر =33
 aروی خطوط برش یكسره جلو در لبة دامن ،به اندازة دلخواه (در این مدل  9سانتیمتر) پهنای پیلی را مشخص كنید.

22
'51→51
در این مدل ،پهنای پیلی  9سانتیمتر =33
 aدر قسمت پشت ،روی خطوط برش یكسره پشت و (به اندازهای كه در قست جلو مكان پیلی مشخص شده) نقاط « 63و  »62به دست
میآید.

22
62→63
در این مدل ،پهنای پیلی 4 ،سانتیمتر=33
 aدر قســمت پشــت ،روی خطوط برش یكسره پشــت در لبة دامن ،به اندازة دلخواه (در این مدل 9 ،سانتیمتر پهنای پیلی را مشخص
كنید)( .شکل )8-114

22
در این مدل ،پهنای پیلی 9 ،سانتیمتر =33
'55→55
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بلوز های شومیز مردانه با تنوع طراحی می شوند ،در این کتاب دو مدل کلی آن ارائه گردیده است.
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 aاز روي اساس الگوي پيراهن رولت كنيد.
 aبراي گشاد كردن حلقة گردن جلو ،از نقاط « 22و  »21به اندازة دلخواه (بستگي به مدل دارد) پايين آمده؛ نقاط « 47و  »46به دست
ميآيد.

22
21→46
در اين مدل 1/5 ،سانتيمتر =33
22
20→47
در اين مدل 1 ،سانتيمتر =33

 aروي خط مركزي جلو «نقطة  »46به اندازة دلخواه پايين آمده؛ «نقطة  »48به دست ميآيد.

22
46→48
خط برش ،به اندازة دلخواه =33
 aنقاط « 48و (»Bنقاط برش و سرسينه) را با خطكش به يكديگر وصل كنيد.

22
48→ 33
خط برش = B
( »22خط برش) را به سه قسمت تقسيم كنيد؛ نقاط « 50و  »49به دست ميآيد.
«48→B
 aفاصلة33
 aاز سرسينه «نقطة  »Bخطي موازي با مركز جلو به سمت لبة دامن رسم كنيد؛ «نقطة  »51به دست ميآيد.
 »22لبة دامن رابه سه قسمت تقسیم کنید ،نقاط « 53و »52به دست میآید.
«31→51
 aفاصلة 33
 aنقاط « »B ،50 ،49را به « »51 ،52 ،53با خطكش به يكديگر وصل كنيد.
 aروي حلقــة آســتين باالتر از «نقطــة « ، »5Aنقطة  »54خطي موازي با خط مركزي جلو رســم كرده تا با لبــة دامن برخورد كند؛
«نقطة  »55به دست ميآيد.
 aنقاط « »54 ، 55را با خطكش به يكديگر وصل كنيد( .شکل )8-117
 aبراي گشاد كردن حلقة آستين جلو به اندازة دلخواه ،پايين و بيرون آمده؛ نقاط « »56 ،57به دست ميآيد.

22
32→56
در اين مدل 3 ،سانتيمتر=33
22
56→57
در اين مدل 1/5 ،سانتيمتر=33
 aاز «نقطة  »39لبة دامن به اندازة دلخواه (در اين مدل  2سانتيمتر) بيرون آمده؛ «نقطة  »58به دست ميآيد.

22
39→58
در اين مدل 2 ،سانتيمتر=33
 aنقاط « 58و ( »57خط جديد پهلو) را به يکديگر وصل كنيد ،روي اين خط در قسمت كمر از گودی خط پهلو كم كنيد.
 aدر قسمت پشت عيناً همانند جلو عمل كنيد؛ با اين تفاوت که قسمت پشت برش و اوازمانهای برش را ندارد( .شکل )8-118
 aروي قسمت جلوي پيراهن خط راهنماي اوازمان را موازي با خط باسن رسم كنيد.
 a 356روي قطعات الگو شمارهگذاري كنيد و خطوط برش و اوازمان را قيچي كنيد.

ش

س

ص

33

شكل117ـ 8

شكل118ـ 8
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 aروي كاغذ خط راهنماي اوازمان را رسم كنيد؛ قطعات شمارة « »1 ،2 ،3 ،4را به ترتيب روي كاغذ قرار دهيد؛ بين آنها به اندازة دلخواه
اوازمان دهيد( .شکل )8-119
( »22پشت) را به اندازة دلخواه اوازمان دهيد( .شکل  119و )8-120
«'62→62
( »22در جلو) و 33
«'55→55
 aفاصلههاي 33

22
'55→55
33=22
'62→62
در اين مدل 6/5 ،سانتيمتر =33
 aخطوط برش ،لبة دامن و حلقة آستين را مجددا ً اصالح كنيد.
 aدر قسمت پشت ،سجاف يقة پشت را رسم كنيد( .به روش ترسيم آن در قسمت يقهها مراجعه شود).

22
59→60
33=22
66→67
سجاف جداي يقة پشت =33

توجه کنید:

 aخــط راهنمــاي اوازمان در صورتي روي الگو ترســيم ميشــود كه پهنــاي اوازمان در بــاال و پايين الگو به يك اندازه باشــد؛ در
غير اين صورت از روش «تا كردن» الگو براي رســم صحيح اوازمان اســتفاده شــود .پهناي اوازمان (يك اندازه) را روي خط راهنماي
اوازمان و لبة دامن تنظيم كنيد.
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شكل119ـ 8

11

شكل120ـ 8

س

ش

ص

33
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 22محل چين را الگوي مشخص كنيد.
«'»B'→48
 aروي خط 33
 aبه منظور ترسيم دگمه خور ،تكة شمارة ( 3برش باالتنه) را در نقاط «' Bو »42قرار دهيد و اين تكه را رولت كنيد( .شکل )8-121
 aاز «نقطة »42تا «نقطة »68پهناي قســمت باالي دگمه خور و از «نقطة' »Bبه پهناي «3ســانتيمتر» رسم كرده؛ نقاط « 69و »68به
دست ميآيد.
 aنقاط « 69و  »68را با خطكش به يكديگر وصل كنيد.
 »42را رولت كنيد.
22 →22
68
33→22
69
«'33→B
 aقسمتهاي اضافي برش باالتنه را قيچي كنيد؛ زير تكة دگمه خور كاغذ بچسبانيد و دگمهخور33
 aتكة رولت شده را باز كنيد؛ اين تكة سجاف سرخود است( .شکل )8-123

22
42'→ 22
33
68 → 22
33
69 → 33
دگمه خور= 'B
22
68→22
'68
33→22
33
69'→69
سجاف سرخود=33
 aروي تكة برش باالتنه محل جادگمهها و عالمت راستاي دوالي پارچه را رسم كنيد.
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30

شكل122ـ 8

شكل124ـ 8

3

30

شكل123ـ 8
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شكل121ـ 8

شكل125ـ 8

3

شكل127ـ 8

شكل128ـ 8
شكل126ـ 8

1

 a 362روي قطعات الگو عالمتهاي راستاي پارچه و موازنه را مشخص كنيد( .شکل 126،127،128و )8-125

2

30

 aايــن مدل عيناً همانند مدل قبلي با اين تفاوت كه برش چهار
گوشه است و اوازمان در خط مركزي جلو داده ميشود:

22
33
B → 22
33
48 → 22
33
46 → 33
برش جلوي باالتنه = 47
42 →22
'48
22 → 33
(در اين مدل)  7/5سانتيمتر = 49
شكل129ـ 8

30

شكل130ـ 8

30

شكل132ـ 8

شكل131ـ 8

شكل133ـ 8

363

30

30

س

شكل134ـ 8

ش ص

شكل135ـ 8

22
دگمه خور=33
48→49

 aهمانند مدل قبلي حلقة گردن جلو و پشــت به اندازة دلخواه
گشاد كنيد.

22از نقاط « »52 ،51 ،50خطوطي موازي
«»B→48
 aروي خط 33

 aخط هالل برش جلوي لباس را ترسيم كنيد(.شكل)8-134

با خط مركزي جلو رسم كنيد.

22
47→42
برش هالل جلو=33
 »22بــه اندازة
«46→48
 aدر ايــن مــدل از خط مركــزي جلو 33
364

دگمهخور بيرون آمده؛ نقاط «' 48و  »50به دست ميآيد.

 aروي قســمت جلوي پيراهن خط راهنماي اوازمان را موازي با
خط باسن رسم كنيد( .شكل)8-135

30
30

شكل139ـ 8

شكل137ـ 8

س

ش

ص

شكل136ـ 8

شكل138ـ 8

 aروي قطعات الگو را شمارهگذاري كنيد.

 aخطوط برش ،لبة دامن را مجددا ً اصالح كنيد.

 aخطوط برش و اوازمان را قيچي كنيد.

' »42محل چيــن را روي الگوي باالتنه
«'22 →47
 aروي خــط 33

 aقطعات شماره « 2 ،3 ،4و »1را به ترتيب روي كاغذ قرار دهيد

مشخص كنيد( .شكل)8- 138

و بين آنها را به اندازة دلخواه اوازمان دهيد( .شكل)8-136

365



شكل 140ـ 8

 aاين مدل دامن ميخي در بخش اســاسهاي دامن آورده شده؛

شكل141ـ 8

 aدر قسمت پشت عيناً همانند جلو عمل كنيد.

با اين تفاوت كه در اينجا اوازمانها در قسمت لبة دامن و پهلوها
تقسيم شده است.
محل شروع پيليها در جلو =23،22،21و 24نقاط

366

محل شروع پيليها در پشت 31،30،29،28نقاط
 aنقاط«»31،30،29،28را با خطكش به نقاط«»8،34،33،32
وصل كنيد.

 aنقاط23،22،21و 24را با خطكش به نقاط« ،27 ،26 ،25و'»8

 aخطوط رســم شده را از ســمت خط كمر به سمت خط پهلو

وصل كنيد.

قيچي كنيد( .شکل )8-141

 aخطوط رســم شده را از ســمت خط كمر به سمت خط پهلو
قيچي كنيد( .شکل )8-140

شكل142ـ 8

 aنقاط چيده شده را به اندازة دلخواه اوازمان دهيد.

شكل143ـ 8

و اصالح كنيد(.شكلهاي 143و)8-142

 aخطوط جديد پهلو و كمر را با خطكش مخصوص دوباره رسم

367



شكل  144ـ 8

 aالگــوي اســاس دامن را با انــدازة «
 2-2/5سانتيمتر» رسم كنيد.

1
2

دور باســن به اضافه

 aالگوي جلو را «**1/5سانتيمتر» به سمت پشت حركت داده؛
نقاط« 20و  »19به دست ميآيد(.شكل )8-144

و227→20
33
=228→19
 1/5سانتيمتر 33
 »17را حذف كنيد:
22 →22
18
«'33→17
 aپنس جلوي 33
 aاز تقاطــع خطوط مركزي جلو و كمــر «نقطة  »3به اندازهاي
« 1-1/5سانتيمتر» باال رفته «نقطة  »21به دست ميآيد.

متر=223→21
 1-1/5سانتي 33
368

* از این روش می توانید برای شلوارحاملگی نیز استفاده کنید.
** ميتوانيد با توجه به سايز افراد اين اندازه را بيشتر بگيريد.

توجه کنید:

 aدر قسمت جلو به دليل برآمدگي شكم اندازهاي وسط جلو
اضافه ميشــود؛ اگر اين مقدار « 1-1/5ســانتيمتر» باشد ،از
قســمت كمر باال ميرويم و اگر بيشــتر از اين مقدار باشد ،به
صورت اوازمان به فاصلة بين كمر تا باسن داده شود.



شكل146ـ 8

شكل145ـ 8

 aفرم جيب را مطابق شكل باال ترسيم كنيد( .شكل )8-145

22
22→22
24
33→22
23
33→25
خطوط كيسة جيب =33
22
جيب=25→23
33
دهانة
 »16را رولت كنيد.
22 →22
22
«33→24
 aتكة 33

22
16→22
22
33→24
كيسة جيب33

 »23به اندازة ســجاف «3-4
«22 →25
 aاز دهانــة جيب خــط 33
سانتيمتر» داخل شده؛ نقاط « »26 ،27به دست ميآيد.
خط سجاف سرخود « »27 ،26را ترسيم كنيد.
 »25كاغذ قرار دهيد و
22 →22
23
33→22
26
«33→27
 aزير تكة سجاف 33
اين قسمت را رولت كنيد.

369

شكل149ـ 8

تکۀ اول کمری
شكل150ـ 8
تکۀ دوم کمری
شكل151ـ 8

شكل147ـ 8



شكل148ـ 8

22
29
33→22
31
33→30
تكة اول (كمري)=33
28→22

 aخط «تاي»سجاف دهانة جيب را بازكنيد(.شكل)8-147
 aپنسهاي الگوي پشت دامن را حذف كنيد(.شكل)8-148

 »25و عرض دلخواه
«22 →21
 aتكة دوم كمري را به اندازة طولي 33

' »24قســمت داخلــي دامــن اســت.
22 →22
16
تكــة«'33→22
33
a

رسم كنيد( .شكل)8-151

22
32→22
33
33→22
35
33→34
تكة دوم (كمري) =33

(شكل)8-149

370

 aبــراي كمر دو تكة كمري را آماده كنيد؛تكة اول كمري را به

 22پشــت) را
(فاصلة1→10در
33
 aمعمــوالً تكــة اول كمري دامن

22و عرض دلخواه رســم كنيد.
»1→10+16
«'3322 →22
اندازة طولي 33

كشدوزي ميكنند.

(شكل)8-150

شكل  152ـ 8

371

اندازههاي مورد نياز :
 aدور سينه  .......................................سانتيمتر

 aطول آستين.....................................سانتيمتر

 aقد باالتنة پشت...........................سانتيمتر

 aدور مچ..............................................سانتيمتر

 aكارور پشت  ....................................سانتيمتر

 aقد بلوز...............................................سانتيمتر

 aدور گردن  ......................................سانتيمتر

 aبلندي كف حلقة آستين...........سانتيمتر

 aروي كاغذ دو خط عمود بر هم رسم كرده؛ تقاطع آن را «نقطة »1بناميد.
 aاز«نقطة»1به اندازة بلنديكف حلقة آستينبه اضافة آزادي (در اينجا  2/5سانتيمتر) پايين آمده؛ «نقطة  »2به دست ميآيد.

221→233
بلندي كف حلقة آستين به اضافة آزادي =
 aاز «نقطة  »1به اندازة قد باالتنه پشت تا كمر پايين آمده؛ «نقطة  »3به دست ميآيد.

221→333
قد از مركز پشت تا خط كمر =
 aاز «نقطة  »1به اندازة قد بلوز پايين آمده؛ «نقطة  »4به دست آيد.

=221→4
قد بلوز33
 aاز «نقطة »1به اندازة«* 3/5-5سانتيمتر» باال رفته«نقطة »5به دست ميآيد.

221→533
 3/5سانتيمتر =
 aاز نقاط « 4 ،3 ،2و  »5با خط كش گونيا ،خطوط افقي كه موازي با خط لبة كاغذ باشد ،رسم كنيد.
1
 aاز « نقطة »2به اندازة« دور سينه» به اضافة آزادي (در اينجا  6-8سانتيمتر) عالمت زده؛ «نقطة  »6به دست ميآيد.
2
1
222→633
دور سينه به اضافة آزادي (در اینجا  6-8سانتيمتر) =
2
 aاز «نقطة  »6با خط كش گونيا عمودي به باال و پايين الگو رسم كنيد( .شکل )8-153

225→933
خط راهنماي گردن =
222→633
خط حلقة آستين =
223→733
خط کمر =
224→833
خط لبة بلوز =
228→933
خط مركزي جلو =
221→433
خط مركزي پشت =

372

* این اندازه با توجه به سایز وقد افراد تغییر می کند.

شكل 153ـ 8

373

1
 aاز«نقطة  »5به اندازة « دور گردن به اضافة آزادي» (دراين مدل  0/2سانتيمتر) داخل شده «نقطة  »10به دست ميآيد.
5
1
225→10
دور گردن به اضافة آزادي =33
5
« aنقطة  »10را به پایین عمود کرده « ،نقطه  »11بدست می آید.
1
22داخل شده؛ «نقطة  »12به دست ميآيد.
فاصلة»1→11
33
 aاز «نقطة  »1به اندازة «
3
1
221→12
3322
فاصلة= 1→11
33
3
 aاز «نقطة  »12منحني حلقة گردن را رسم كنيد.
1
 aاز «نقطة  »5به اندازة « *بلندي كف حلقة آستين» منهاي  0/5سانتيمتر پايين آمده؛ «نقطة  »13به دست ميآيد.
5
1
225→13
بلندي كف حلقة آستين منهاي  0/5سانتيمتر =33
5
1
 22اضافة  1سانتيمتر» پايين آمده؛ «نقطة  »14به دست ميآيد.
 1→ 33به
 aاز «نقطة  »1به اندازة « فاصلة 2
5
1
221→14
 22اضافة  1سانتيمتر =33
 1→233به
فاصلة
5
 aاز نقاط « 13و  »14با خط كش گونيا ،خطوط موازي با خط كمر رسم كنيد(.شکل  )8-154

374

* در صورتی که اندازه برای بعضی از سایزها کوچک باشد 1 ،بلندی کف حلقة آستین را به اضافة«1-2سانتیمتر»کنید.

5

شكل  154ـ 8

375

1
 aاز «نقطة  »2به اندازة كارور پشت به اضافة آزادي (دراينجا2/5سانتيمتر)داخل شده؛«نقطة»15به دست ميآيد.
2
1
222→15
كارور پشت به اضافة آزادي =33
2
 aاز «نقطة  »15با خطكش گونيا،خط عمودي به باال رســم كرده تا با خط گونیا شــده «نقطة»14برخورد کرده« ،نقطة  »16به دســت
ميآيد.
 aاز تقاطع خطوط كف حلقة آستين و «نقطة »13به اندازة «1/5سانتيمتر» بيرون آمده؛ «نقطة»17به دست ميآيد.
 aنقاط « 17و  »10را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
منهاي  0/2سانتيمتر» داخل شده؛ «نقطة  »18به دست ميآيد.
222→15
 aاز «نقطة  »6روي خط حلقة آستين به اندازة «فاصلة33

226→18
2منهاي  0/2سانتيمتر =33
22 →15
فاصلة33
 »15را نصف كرده؛ «نقطة  »19به دست ميآيد.
فاصلة«22 →18
33
 aروي خط حلقة آستين

1

22
15→19
3322
فاصلة=15→18
33

2
 aاز «نقطــة  »19خــط عمــودي به پايين رســم كرده تا بــا خطوط كمر و لبــة بلوز برخورد كنــد و «نقطة  »20به دســت ميآيد.
(شکل )8-155

22
=19→20
خط پهلو 33
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شكل  155ـ 8

377

1
»22منهاي  1/5سانتيمتر داخل شده؛ «نقطة  »21به دست ميآيد.
14→16
 aاز «نقطه ي  »16به اندازة « فاصلة33
2
1
22
16→21
22منهاي  1/5سانتيمتر=33
16→14
فاصلة33
2
 aاز «نقطة  »16به اندازة « 1سانتيمتر» پايين آمده؛ «نقطة  »22به دست ميآيد.

22
16→22
 1سانتيمتر =33
 aاز «نقطة  »22به وسيلة خط كش منحني «نقاط  22و  »21را به يكديگر وصل كنيد.
 aاز «نقطة  »15يك نيمساز به اندازة « 3/75سانتيمتر» (اين اندازة ثابت نيست) بيرون آمده؛ «نقطة  »23به دست ميآيد.

22
15→23
(اندازه ثابت نيست)  3/75سانتي متر =33
 aهالل حلقة آستين پشت را رسم كنيد( .شکل )8- 156

378

شكل  156ـ 8

379

 »17تكة برش سرشانة بلوز شوميز است.
22 →22
10
→33
22133
→22
14
«33→16
 aقطعة 33
 aاز «نقطة  »9به اندازة « 5سانتيمتر» پايين آمده؛ «نقطة  »24به دست ميآيد.
1
 aاز «نقطة  »24به اندازة « دور حلقة گردن ،منهاي  0/6سانتيمتر» داخل شده؛ «نقطة  »25به دست ميآيد.
5
1
22
24→25
دور حلقة گردن منهاي  0/6سانتيمتر=33
5
1
 aاز «نقطة  »24به اندازة « دور حلقة گردن منهاي  1/6سانتيمتر» پايين آمده؛ «نقطة  »26به دست ميآيد.
5
1
22
24→26
دور حلقة گردن منهاي  1/6سانتيمتر=33
5
 aهالل حلقة گردن را از «نقطة  26تا  »25رسم كنيد.
1
 aاز «نقطة  »24به اندازة « بلندي حلقة آستین به اضافة  0/5سانتيمتر» پايين آمده؛ «نقطة  »27به دست ميآيد .از اين نقطه خطي
5
افقي رسم كنيد.
1
22
متر=24→27
بلندي حلقة آستين به اضافة0/5سانتي 33
5
 aاز «نقطة  »18خط عمودي به باال رسم كنيد تا با خط  27برخورد كند؛ «نقطة  »28به دست ميآيد.
 »10خطي رســم كرده تا با خط  27برخورد كند؛ «نقطة  »29به دست ميآيد.
فاصلة«22 →17
33
 aاز«نقطة »25به اندازة سرشــانه پشــت
(شکل )8-157
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381

1
26به اضافة  1سانتيمتر» پايين آمده؛ «نقطة »30به دست ميآيد.
22 →633
 aاز «نقطة  »26به اندازة « فاصلة
2
1
22
متر=26→30
1)+22سانتی 33
فاصلة26→6
33
(
2
 »29برخورد كرده؛ «نقطة  »31به دست ميآيد.
«22 →18
 aاز «نقطة »30خطي افقي رسم كرده تا با خط 33

22
30→31
خط کارور جلو =33
 aاز«نقطة »18يك نيمساز به اندازة« 2/25سانتيمتر» (اين انداز ه ثابت نيست) بيرون آمده؛ «نقطة »32به دست ميآيد.

22
18→32
(اندازه ثابت نيست)  2/25سانتيمتر =33
 aهالل حلقة آستين جلو را رسم كنيد( .شکل )8-158

382

28

شكل  158ـ 8

383

شكل  159ـ 8

 aاز خــط مركزي جلو ،نقــاط « 8و »26به انــدازة دگمهخور
(در ايــن مدل  1/5ســانتيمتر) بيرون آمده نقــاط « 33و»34
به دست ميآيد( .شکل )8-159

به دست ميآيد( .شکل )8-160

22
33
22 →36
دگمه خور به اضافة  1سانتيمتر =33
26→35=8
 aنقاط « 36و  »35را با خطكش به يكديگر وصل كنيد.

26→33=8
22
33
22 →34
دگمه خور=33

384

شكل  160ـ 8

22
35→36
خط سجاف سرخود=33

 aبــراي ترســيم ســجاف ســرخود بلــوز ازنقــاط« 8و »26به

 »33تا كنيد.
«22 →34
 aكاغذ را در خط دگمهخور 33

اندازة«دگمهخور به اضافة1سانتيمتر» داخل شده؛ نقاط«35و»36

 »33را رولت كنيد.
22 →22
35
33→22
36
«33→34
 aخطوط 33

شكل  161ـ 8

22
14→37=4
33
22 →38
اندازة چين=33

« aتا»ي كاغذ را باز كنيد( .شکل )8-161

22
33→22
34
33→22
36
'33'→35
تكة سجاف سرخود=33

 aنقاط « 38و  »37را با خطكش به يكديگر وصل كنيد.

 aبراي اضافه كردن چين يا ترســيم پيلي ،از خط مركزي پشت

22برش باالي بلوز شــوميز
»1→22
14
33→22
16
33→22
17
«33→10
 aتكة 33

نقاط « 4و  »14به اندازة دلخواه (در اين مدل  1/5ســانتيمتر)

است.

بيرون آمده؛ نقاط « 37و  »38به دست ميآيد.

385

شكل  162ـ 8

 aدر الگوي شــوميز زنانه پيشنهاد ميشود كمي از گودي كمر

از نقاط « 41 ،40 ،19و  »20خطوط جديد پهلوي جلو و پشــت

كم كنيد.

را با خطكش مخصوص پهلوي لباس رسم كنيد( .شکل )8-162

بــه همين منظور از «نقطة  »39به اندازة دلخواه (در اين مدل 2
سانتيمتر) داخل شده؛ نقاط « 40و  »41به دست ميآيد.
386

22
3322
=39→41
به اندازة دلخواه 33
و39→40

19→22
22
40
پشت=33→20
33
خط جديد پهلوي

22
41
جلو=33→20
خط جديد پهلوي 33
19→22

















 












  

















شكل  163ـ 8

 aدر صورتي كه بخواهيد قســمت پهلو (لبة پايين بلوز شوميز)

تا  2/5سانتيمتر) بيرون آمده؛ نقاط«37و»38به دست ميآيد.

22
14→37=4
33
22 → 33
پهناي پيلي و الپیلی= 38

هاللي شكل باشد ،فرم هالل پهلوي بلوز را مطابق مدل آن ترسيم
كنيد.

 »37را روي دو الي بســته قــرار دهيــد.
«22 →38
 aخــط 33

 aدر صورتي كه بخواهيد در خط مركزي پشــت به جاي چين،

(شکل )8-163

پيلي داشته باشــيد ،از نقاط«14و»4به اندازة پيلي(دراين مدل2

387

اندازههاي مورد نياز:
 aدور حلقة آستين جلو و پشت الگوي باالتنه ........................سانتيمتر
 aطول آستين .........................سانتيمتر
 aدور مچ ..................................سانتيمتر
 aبلندي مچ  ............................سانتيمتر

22بناميد.
«»1→2
 aروي كاغذ خط عمودي به اندازة «طول آستين منهاي بلندي مچ به اضافة  2سانتيمتر» رسم كنيد؛اين خط را33
1

221→233
طول آستين منهاي بلندي مچ به اضافة 2سانتيمتر =

 aاز «نقطة  »1به اندازة«
4
را به طور ايستاده قرار داده و دورادور حلقه را اندازه بگيريد).

دور حلقة آستين» الگو پايين آمده؛ «نقطة  »3به دست ميآيد( .براي اندازهگيري حلقة آستين باالتنه ،متر

22را نصف كرده؛ «نقطة  »4به دست ميآيد.
«»3→2
 aفاصلة33

1
4

221→333
دور حلقة آستين الگو =
1
2

و222→4
33
22
2 →333
فاصلة =

 aاز نقاط « 3 ،2و  »4خطوط افقي به وسيلة خط كش گونيا رسم كنيد.
1
 aاز «نقطة  »1به اندازة « حلقة آستين»روي خط حلقة آستين عالمت زده؛ نقاط « 6و  »5به دست ميآيد.
2
1
221→533
22
 1→633و
حلقة آستين =
2
 aاز نقاط « 6و  »5خطوط عمودي به پايين رسم كرده تا با خطوط افقي « 2و  »4برخورد كند؛ نقاط « 8 ،9 ،10و  »7به دست ميآيد.
(شکل )8-164

225→633
خط كف حلقة آستين =
=229→10
خط آرنج 33
227→833
خط لبة آستين =

388
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389

22را به چهار قسمت مساوي تقسيم كنيد؛ نقاط « 12 ،11و  »13به دست ميآيد.
«»1→5
 aفاصلة33
 aبه ترتيب از «نقطه ی  1/75 ،11سانتيمتر» و «نقطة  1« ،»12سانتيمتر» باال رفته روي الگو عالمت بگذاريد.
22را به چهار قسمت مساوي تقسيم كنيد؛ نقاط « 15 ،14و  »16به دست ميآيد.
«»1→6
 aفاصلة33
 aبه ترتيب از «نقطة  1« ،»14سانتيمتر» باال رفته و از «نقطة  1« ،»16سانتيمتر» پايين آمده روي الگو عالمت بگذاريد.
 aخط هالل آستين از نقطة  5تا  6مانند شكل الگو طراحي و ترسيم شود( .شکل )8-165

390

1/75 cm
1 cm

آستین

شكل  165ـ 8

391

 aاز «نقطة  »8به اندازة «

1

منهاي  0/5سانتيمتر» داخل شده؛ «نقطة  »17به دست ميآيد.
222→833
فاصلة

4

1

228→17
منهای  0/5سانتيمتر=33
222→833
فاصلة

4
1
منهاي  0/5سانتيمتر» داخل شده «نقطة  »18به دست ميآيد.
227→ 33
 aاز «نقطة  »7به اندازة « فاصلة 2
4
1
227→18
منهای  0/5سانتيمتر=33
227→ 33
فاصلة 2
4
 aاز نقاط « 18و  »17به اندازة « 1سانتيمتر» داخل شده؛ نقاط « 21و  »22به دست ميآيد.

22
=17→22
3322
18→21
 1سانتيمتر=33
 aنقاط « »6 ،20 ،21و « 19 ،22و  »5را با خط کش به يكديگر وصل كنيد.
22را نصف كرده؛ «نقطة  »23به دست ميآيد.
«»2→22
 aفاصلة 33
1

22
=22→23
33
222→22
فاصلة33

2
 aاز «نقطة  0/75«،»23سانتيمتر» پايين آمده؛ «نقطة  »24به دست ميآيد.

22
23→24
 0/75سانتيمتر=33
 aاز «نقطة  »24خطي به باال رسم كرده تا با خط آرنج برخورد كند؛ «نقطة  »25به دست ميآيد.
 aاز «نقطة  »25به اندازة «

1
2

 »24پايين آمده؛ «نقطة  »26به دست ميآيد( .شکل )8-166
22 →25
فاصلة33
1
2

392

22
=25→26
3322
24→25
فاصلة33

0/75 cm
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393

اندازههاي مورد نياز :
 aدور حلقة گردن جلو و پشت الگوي باالتنه .................سانتيمتر

 aروي كاغذ دو خط عمود بر هم رسم كرده و به نام«نقطة »1مشخص كنيد.
 aاز «نقطة »1خطي افقي و موازي با لبة كاغذ رسم كنيد.
 aاز «نقطة »1به اندازة « دور حلقة گردن الگوي باالتنه جلو و پشــت»
داخل شده؛ «نقطة  »2به دست ميآيد.

221→233
دور حلقة گردن الگوي باالتنه جلو و پشت=
 aاز «نقطــة  »1به اندازة دلخواه (بســتگي به مدل دارد) در اينجا «10
سانتيمتر»باال رفته؛ «نقطة  »3به دست ميآيد.

221→333
اندازه دلخواه (بستگي به مدل دارد) =
22و موازي با آن خطي رســم
»1→233
 aاز «نقطــة  »3به اندازة فاصلة «
شكل  167ـ 8

كرده؛ «نقطة  »4به دست ميآيد( .شکل )8-167

موازي221→2
33 223→433

 aاز «نقطة »1به اندازة « 4ســانتی متر» باال رفته «نقطة »5به دســت

متر=221→5
 4سانتی 33

می آید

 aاز «نقطــة  »2برابر دگمهخور باالتنه (در اين مدل  1/5ســانتيمتر)
بيرون آمده؛ «نقطة  »6به دست ميآيد.

222→633
22
=7→833
برابر دگمهخور باالتنه =

3
22داخل شــده؛ «نقطة »9
»1→ 33
 aاز «نقطــة  »1به اندازة « فاصلة 2
3
4
221→22
33→233
9=1
فاصلة
به دست ميآيد.
4
22به باال رســم كرده؛ «نقطة»10
«»2→4
 aاز «نقطة  »9خطي موازي با33

394

به دست ميآيد( .شکل )8-168

موازي229→10
33 222→433

شكل  168ـ 8

 aاز «نقطــة  »6بــه انــدازة « 0/75ســانتيمتر» بــاال رفته؛
«نقطة  »11به دست ميآيد.

226→11
 0/75سانتيمتر =33
 aاز «نقطــة  »7بــه انــدازة « 0/75ســانتيمتر» داخل رفته؛
«نقطة  »12به دست ميآيد.

=227→12
 0/75سانتيمتر 33
 aنقاط « 11و  »9را به يكديگر وصل كنيد.

شكل  169ـ 8

 aنقــاط « 11و  »12دگمهخور جلــوي يقه را به يكديگر وصل
كنيد.
 aاز «نقطــة  »4برابر مدل لبة يقه (بســتگي به مدل يقه دارد)
بيرون آمده؛ «نقطة  »13به دست ميآيد.
 aنقاط « 13و »12و « 13و  »10را به يكديگر وصل كنيد.
 aخطــوط بيروني بلندي يقــه را مطابق مدل ترســيم كنيد.
(شکل )8-169

 aعالمت جادگمه را روي الگو مشخص كنيد.
 aنقطــة موازنة يقــه (نقطة  )14سرشــانه را روي الگو عالمت
بگذاريد.
 aعالمت راســتاي و دوالي پارچه را روي الگو مشــخص كنيد.

شكل  170ـ 8

(شکل )8-170
395

 aروي كاغذ دو خط عمود بر هم رسم كرده و «نقطة »1بناميد.
 aاز «نقطــة »1به انــدازة بلندي مچ پايين آمــده؛ «نقطة »2
به دست ميآيد.

=221→2
بلندي مچ33
 aاز «نقطــة »2به اندازة «دور مچ به اضافة آزادي (در اين مدل
 2ســانتيمتر) به اضافة مقدار دگمهخور و جادگمه»عالمت زده

شكل  171ـ 8

«نقطة »3به دست ميآيد.

جادگمه=222→3
33
دورمچ به اضافة آزادي به اضافة دگمهخور و
22رســم كرده؛«نقطة»4
«»1→2
 aاز«نقطة »3خطي موازي با33
به دست ميآيد( .شکل )8-171

223→433
1موازي
22 →233
 aاز نقــاط « 3و  »4و « 1و  »2بــه اندازة دگمهخور و جادگمه

شكل  172ـ 8

داخل رفته؛ «نقاط  6 ،7 ،8و  »5به دست ميآيد:

222→633
22
خور==1→5
دگمه 33
223→833
22
جادگمه==4→7
33

 aدر صورتــي كه بخواهيد لبة بيروني مچ،كمي هاللي شــكل
22و
«»3→8
شود ،در قسمـت دگمهخـــور و جـادگمـه خطـوط33
22را كمي منحني كنيد.
«»2→6
33
396

 aعاليم راستاي پارچه و جادگمه را روي الگوي مچ رسم كنيد.
(شکلهاي  173و )8- 172

شكل  173ـ 8

19

19



20

20

شكل  175ـ 8

شكل  174ـ 8




 aروي تمــام قطعات الگــو عاليم
راســتاي پارچــه و نقطــة موازنه را

 aعالمــت جادگمــه را روي خــط
مركزي جلو باالتنــه ،عالمت گذاري



مشخص كنيد.







كنيد.
 aمحل چين و دوالي بســتة پارچه

شكل  176ـ 8

را روي الگوي پشــت مشخص كنيد.
(شکلهای  175 ،176و)8-174
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شكل  178ـ 8

 aالگوي باال مدل بلوز شــوميزي اســت كه پهلوهاي آن هاللي

 22روي دو الي بســتة
» 1→22
'14
33→22
16
33→22
17
«33→10
 aتكــة 33

شكل است و در سمت خط مركزي پشت پيلي دارد.

پارچه و معموالً دو عدد بريده ميشود( .شکل   178و )8-177

 a 398عالمت تاي پيلي را روي خط مركزي پشت مشخص كنيد.

استاندارد مهارت :نازكدوزي زنانه درجه(2الگو)

پيمانة مهارتي :ترسيم الگوي انواع لباس

واحد كار :8ترسيم الگوي انواع لباس

7-91/41/2/4و88

7-91/41/2/4-2و88

7-91/41/2/4-28و88

 -1با توجه به اندازههاي داده شده با استفاده از خط كش
1
5

سانتيمتر ،الگوي جلو و پشت شوميز را كامل كنيد.

 aدور سينه  98سانتيمتر
 aقد باالتنة پشت  42سانتيمتر
 aكارور پشت  37سانتيمتر
 aدور گردن  40سانتيمتر
 aبلندي كف حلقة آستين  23سانتيمتر
 -2با توجه به شكلهاي رو بهرو به سؤاالت پاسخ دهيد:

22 →11
 -2-1فاصلة33
1برابر است با ………
221→233
 -2-2فاصلة
برابر است با ………
225→13
 -2-3فاصلة33
برابر است با ………
222→15
 -2-4فاصلة33
برابر است با ………
226→18
 -2-5فاصلة33
برابر است با ………
 -2-6فاصلة33
22برابر است با ………
16→22
222→633
 -2-10نام خط
در الگوي شوميز چيست؟
22 →16
 -2-11نام خط33
14در الگوي شوميز چيست؟
221→433
 -2-12نام خط
در الگوي شوميز چيست؟
228→933
 -2-13نام خط
در الگوي شوميز چيست؟

399

درست كردن ـ اصالح كردن
قابل تنظیم
تنظیم ـ تطبیق ـ میزان
تجزیه كردن
محكم شدن ـ ثابت شدن
رأس سینه
اختصاص دادن
جای آستین ،حلقه آستین
زیر بغل
دور بازو
بیتناسب
درفش ،سوراخ كن

خفاشی
راه اریب پارچه ـ اریب نسبت به بافت
پارچه
كارور
طرح كردن
كمر تنگ كن ـ پاترون
كوك موقت زدن ـ كوك زدن
كوك موقت ـ كوك
مرد و زن
خط شكسته یقه
نیم شلواری ـ شلوار سطری
ندارگشاد
پهن ـ عریض ـ لباس دام 
زری ـ زربفت
اندازه ـ حجم

قبا ـ خرقه
كرباسی ـ پارچه كتانی
كالهها
كتان نرم
 400ویژگی ـ ویژه

A
Adjust
Adjustable
Adjustment
Analyze
Anchor
Apen
Appropiato
Armhole
Armpit
Armplate
Asymmetrical
Awl
B
Batwing
Bias
Blade
Block
Bodice
Boste
Bosting
Bottom
Break - Linr
Breeches
Broad
Brocade
Bulk
C
Caftans
Canvas
Caps
Chambray
Characteristics

بهترین
چرت زدن ـ چیدن ـ بریدن
تنگ ـ بسته ـ متصل
پوشاندن
تركیب آمیزش
----------تصور كلی
بر كردن
ساخت ـ تركیب
نما ـ شكل
پارچه نخی راه راه
رشته
کار یا شغل طراحی مدلهای جدید
در لباس های زنانه در مدل های خاص
جامه با شلق دار (كالهدار(
ایجاد كردن ـ تولید كردن
چین دارـ پرچین
عرض از پهنا
مقاطع
فاق
دست ـ سرآستین
به طور متداول ـ معموالً

مرغك
پارچههای لی ـ لی آبی رنگ
جزء به جزء
توسعه دادن ـ ترقی كردن
مورب ـ اریب
اریب
كوك جسته ـ مورب
سه بعدی
طرح كردن
مطلوب ـ دلخواه
مجزا ـ مشخص
از شكل انداختن ـ بد جلوه كردن
تقسیم كردن

Classic
Clip
Close
Clothe
Combinations
Companion
Concept
Conform
Construction
Contour
Corduvoy
Course
Couture
Cowl
Creating
Crisp
Cross – wise
cross -over
Crotch
Cuff
Currently
D
Dart less
Denim
Detailed
Developed
Diagonal
Diagonally
Diagonally basting
Dimensional
Discussed
Desired
Distincitive
Distort
Distribute

اختالف ـ تنوع
پارچه كشباف دو رو
جدا كردن
مانكن
دو برابر سازی
بادوام ماندن

اصالح
بزرگ كردن ـ توسعه دادن
بی كران ـ بیانتها
منظره كلی
چروك ـ تا
به طور یكنواخت
زیادی اضافی
نشان دادن
امتداد دادن

جاذب ـ دلربا
متداول ـ مرسوم
اندازة تناسب
شكل ـ طرح
پود
محكم ـ استوار
به طور محكم
پارچه با بافت فشرده
برگرداندن
پهن
دامن كلوش
واالن
جریان
سجاف
تا ـ دوالی پارچه
تا كردن ـ تا زدن
شالوده ـ اساس
ساییدن ـ رفتن

Diversity
Double knits
Draft
Dress – from
Duplicates
Durable
E
Edjust ment
En large
End less
Ensemble
Erease
Evenly
Excess
Expose
Extend
F
Fascinating
Fashion able
Fi t & adj
Figure
Filling
Firm
Firmly
Firmly woven
Flap
Flat
Flave
Flounce
Flow
Focing
Fold
Fold
Foundation
Fray

اندازه گرفتن
كتان یا چیت راه راه یا شطرنجی
كمربند
انعطاف پذیری
خرد
راه پارچه
خط راه پارچه

گره دار
ران و كفل
موزون
پارچه ابریشمی ضخیم
ارتفاع
لبه ـ حاشیه
خط باسن
پارچههای پیچازی خانگی دست
بافت
روسری ـ كاله
هم سطح

با شكل یا مثال توضیح دادن
نشان دادن ـ اشاره كردن به
منحصر به فرد
پیشه و هنر
كشیدن
افزودن ـ الحاق كردن
در هم پیچیده ـ متقاطع
فاصله ـ فرجه
الئی موئی
آستری داخلی
میز اتو
یادداشت كردن

پارچههای كشبافی
اتصال

G
Gauged
Gingham
Girdle
Give
Grain
Grain
Grainline
H
Halter
Ham
Harmonious
Heavy silk
Height
Hem
Hem line
Home span plaid
Hood
Horizontally
I
Illustrated
Indicate
Individual
Industry
Inoolying
Insert
Inter lacing
Inter vals
Interfacing
Interlining
Ironing board
Iten
J
Jersey – fabric
Junction
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كوچك ـ كوچكتر

Junior

زانو
بافندگی ـ بافت
لباس كشباف
سوزن دوزی كردن

K
Knee
Knit
Knit – wear
Knot

تور
روی هم آوردن درزها
برگرداندن یقه
در جهت طول ـ از درازا
از طول ـ از درازا
لباس مانكنی
تراز كردن
پارچه نازك و نرم
پارچه كتان
لباس زیر
آستر
تعیین محل كردن
گشاد ـ بادی

دست سازی كردن
اندازهگیری ـ اندازه گرفتن
الگو ـ تركیب
موثرترین
متقال یا پارچههای كه برای كار روی
مانكن استفاده میشود

خواب ـ پرز ـ كرك
چرت
نوآموزان ـ مبتدیان
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آزادی
ابتدایی ـ اولیه

L
Lace
Lap
Lapel
Lenghthwise
Length – wise
Leo – tavd
Level
Limpfabric
Linen
Lingerie – liner
Lining
Locate
Loose
M
Manipulation
Measure
Mould
Most influential

لباس ـ شلوار كار
روی هم آمدن در لباس جلو باز

پنبه
الگو
انجام كار
عمودی ـ ستونی
كوك ـ پرز
كور قرار دادن
بافت ساقه
چین ـ پیلی
عمودی قرار دادن
بیشتر از ـ به اضافه
هم اندازه
مقدمات
آبرفتگی پارچه
اطو كردن
كشیدن ـ كشیده شدن
دانه رو ـ دربافت
مرتب كردن
نقطة حساس
مستطیل شكل
محكم كردن تقویت كردن
كشباف
دارای خطوط برجسته كردن
خط برگرد یقه

Over – all
Overlap
P
Padding
Pattern
Performance
Perpendicular
Pile
Pivot
Plain – weare
Pleat
Plumb
Plus
Pre – measured
Preliminaries
Preshrink
Press
Pull
Purl
R
Range
Raw
Rectangular
Reinforce
Rib
Ridje
Roll – line

Muslin

N
Nep
Notch
Novice
O
Optional
Origingal

نمونه
خالی كردن ـ درآوردن
باسن
محكم كردن
پارچه نخی ـ كتان
تركی پارچه
بالشتك لولهای شكل مخصوص
دوختن
دوخت و دوز

S
Sample
Scoop
Seat
Securing
Seer sucker
Selvaje
Semn roll
Sew
Sewing

بریدن
تیز كردن
بدن نما ـ نرم ـ لطیف ـ حریری
مالفه ـ ورقه
آبرفتن پارچه
طرح
كج ـاریب
چاك
نرم ـ صاف ـ براق
بالشتك مخصوص اطوی آستین
تاج آستین ـ كاپ آستین
باریك
شیب
نرم ـ یكنواخت
دم قیچی ـ برش
پر شدن ـ پر كردن
مربع
مشق ـ ورق ـخشك ـ آهار زده
آهار زدن
بخیه ـ شالل
نخ كردن
تركیبی ـ مصنوعی

وسیلة مخصوص اتوی انحنای یقه
كوك شل
بالشتك مخصوص اتو
برشهای منحنی
خیاطی مردانه
متر
نوك تیز
پاره كردن ـ جدا كردن
بافت ـ تار و پود
ضخامت و كلفتی
نخ كوك
نخ كردن
گره زدن ـ بستن
تنگ
محكم ـ سفت
با پارچه آراستن یا پوشاندن

Shark
Sharpen
sheer
Sheet
Shrink
Silhoutte
Slant
Slask
Sleek
Sleeve boird
Sleeve heading
Slim
Slope
Smooth
Snip
Spuff
Square
ffits
gnineffits
Stitch
String
Synthetics

پرو كردن
مانكن
منتقل كردن با كاغذ شفاف
كاغذ پوستی
گرایش دادن ـ چیدن
تور
یك نوع پارچه پشمی یا پشم و نخ كه
برای لباس مردانه بهكار میرود  (توئید)
پارچه جناقی
نوار اریب
تابیدن

Tailorʼs ham
Tailoring
Tape measure
Taper
Tear
Texture
Thicknesses
Thread tracing
Threads
Tie
Tight
Tightly
To drape

Tweed
Twill
Twill tap
Twist
U

آستری زیری

Under lining

باالی پشت

Upper back
V

اختالف

Variation
W

تار
T
Tailor sboard
Tailor tacks

To fit
Torso
Trace
Tricing paper
Trim
Tulle

بافندگی كردن

Waip
Weave

پود

Weft

مغزی

Welt

رولت

Wheel

پهنا ـ عرض

Width

پارچة پشمی مخلوط
كشیده شده
پارچة مخلوط پشم و نخ

Wool blend
Worn
Worsted wool
Y

نخ تابیده

Yarn
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1. Easy guide to sewing blouses (sewing companion library series, by connie long.)
2. Easy guide to sewing skirts (sewing companion library) , by marcy Tilt,
3. Dress pattern desining, by Natalie Dray, 1986.
4. How fashion works, by Gavin wddell, 2004.
5. Dress Fitting, by Natalie Dray, 1978.
6. Colour me beautiful, by carole Jackson, 1986.
7. Metric Pattern cutting, by Winifred Aldrich.
8. Complete book of sewing, by dwni Bown.
9. Showing your colors, (A designer’s cuide to coordinating you wardrobe, by Jeanne Allen.
10. Make your own pattern, by Rene Bergh- 1997
11. Pattern drafting for dressmaking, by pamelacstringer, 1995.
12. the hamlyn complete sewing course- 1992.
13. the Art of fashion, draping craw ford, by connie Amaden 1989.
14. Color in fashion, by yoko ogawa/ Junko yomamoto/ Ei kondo 1990.
15. complete cuide to sewing 1990.
16. Fashion design for the plus- size, by frances leto zangrillo 1990.
17. fashion and color, by mary garthe.
18. new made modestil, 2012.
19. Butterick patterns , 2012.
20. Vogue [magazine]
21. burda [magazine]
22. mccall, s [magazine]
23. mary [magazine]
24. www. Mccall patterns.com
25. www.sewxp.com
26. www.Fashion patterns.com
27. www.smart cart.com
28. www.simlicity.com
29. www.burdapatterns.com
30. www.Voguepatterns.com
31. www.sew-what sew.com
32. www.Grafis.com
33. www.shion demon.co.uk.com
34. www.store sewing patterns.com
35. www.new modestil.com
36. www.pattern show case. Com
37. www.best sew.com
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