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شكل 3-8

روش  ديگر اضافه كردن با ژته داخل بافت اســت. 
نــخ را روي ميل بيندازيد و بافتن را ادامه دهيد. در رج 
بعد آن برگردان ژته را مثل يك دانه ي معمولي ببافيد. 

(شكل3-9) 

شكل 3-9

10-2-3 كور كردن دانه
كور كردن هم به دو طريق است:

به  حاشــيه  اگربخواهيــم  باقــالب:  كور كــردن  1 -
صــورت تور شــود،آن را  به صورت ســاده با قالب  هم 
مي توانيم كور كنيم. يــا مي  توان دو دانه را با هم يكي 
كرد و دانــه ي باقي مانده را با دانه ي بعدي يكي كنيم. 

(شكل3-10)

شكل 3-10  
كــور كردن با دو ميــل: دو دانه ببافيــد و دانه ي  2 -
دوم را بــه روي دانــه اوّل بيندازيد  و دانــه را ردكنيد. 
نكته ي مهم آن اســت كه در كوركردن هم، مانند كم 
 كردن، اگر بافت از زير است از زير كور شود و اگر از 
رواست از رو كور شود و يا دو دانه را با هم يكي كنيم 
و دانــه ي باقي مانده را با دانــه ي بعدي مي  بافيم و ادامه 
مي دهيم و به همين  ترتيب دانه ها همه كور مي شــوند. 

(شكل3-11) 

شكل 3-11



227

هنر در خانه جلد (2)
هنر گلدوزى و بافتنى در خانه

11-2-3 بافت جو دانه
اين مدل بافت به چند طريق شكل مي گيرد: 

يك دانــه از زير و يك دانــه از رو و در رديف  1 -
بعدي جابه جا مي كنيم.

دو دانــه از زير و دو دانــه از رو و در رديف بعد  2 -
جابه جا مي كنيم.

مي توانيم در مدل  هاي بــاال دو رديف تكرار كنيم 
بعد جابه جا  كنيم. 

3-3 كفِش كودك
بــا 54 دانه شــروع كنيد و بــا مدل همــه از زير به 

اندازه ي 3 تا 4 سانتي متر ببافيد. (شكل 3-12)

شكل 3-12

دانه ها را كور نكنيد و 10 تا 12 دانه وسط اين بافت را 
با رنگ ديگر و مدل ساده ببافيد در هر رديف يك دانه از 
هر طرف را با بافت وسط يكي كنيد تا روي پا بافته شود. 
(شكل 13-3) وقتي به اندازه ي مچ پا دانه باقي ماند، با 
مدل «همه از زير» به اندازه ي  ساق پا بلند يا كوتاه ببافيد.

(شكل 3-14)

شكل 3-13

شكل 3-14

«جلوي كفش» را مي توانيد بند و دكمه اضافه كنيد. 
در پايان پشت و زير كفش را بدوزيد. (شكل 3-15)

شكل 3-15
نكته ي مهم: تعداد دانه هاي ذكرشده براي كامواي 

متوسط پيش بيني شده است. 
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4-3 بافت جوراب
ايــن بافت با 54 يــا 56 دانه با كامواي متوســط به 
بلنديِ 4 ســانتي  متر با مدِل همه از رو بافته مي شود (در 
بافت به ضخامت كاموا توجه شــود) (شكل 16-3) يا 
همه از زير. با پيداكردن ســه  دانه  ي وسط بافت را بافتن 
را، با مدل ساده شروع كنيد و در هر رج به دانه هاي دو 
طرف دو دانه را يكي كنيد و  آن قدر ادامه دهيد (شكل 
17-3)  تــا دانه ها به اندازه ي دور مچ پا به دســت آيد. 
آن مقدار به  دســت آمده را با بافت همه از زير يا همه 
از رو ببافيد (شكل 18-3) و در پايان پشت و زير بافت 
را بدوزيــد. اگر بخواهيد مي توانيد روي جوراب طرح 

و نقشه هم بيندازيد. (شكل3-19)

شكل 3-17

شكل 3-16

شكل 3-18

شكل 3-19

 فعاليت عملي 2
يك جوراب يا روفرشــي براي خود، با استفاده از 
بافت جودانه و دو رنگ مناســب، ببافيد و روي آن را با 

دوخت هاي تزييني گلدوزي كنيد.

5-3 روش انتقال نقشه و طرح بر روي بافت
انتقالِ نقشه بر روي بافت  هاي با دو ميل هم يكي از 
زيباترين هنرهاست و همواره نقش و نگارهاي طبيعت 
در دل ايــن بافت  ها جــاي دارد و خود گوياي هنر زن 
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ايراني است. 
در اين روش در ابتدا از نقشــه هاي كوچك و ساده 
اســتفاده كنيد، در متــن بافت عالوه بر نقشــه مي توان 
هنــر گلدوزيِ شــماره دوزي را به  كاربــرد و روي آن 

نقشه هاي زيبا آفريد .(شكل 3-20)

شكل 3-20

 بيش تر بدانيد
روش سر انداختن بافت گرد

بافــت گــرد (اين بافت بــا ميل هاى كوتاه دو ســر 
نوك تيز با ســه ميل، چهار ميل، پنــج ميل و ميل گرد 
بافته مى شود) در هر ميل  به  تعداد مساوي دانه بيندازيد. 
ســپس بافتن را شروع كنيد. فقط دانه ي آخر هر ميل را 
در هــر بافت تغيير دهيد تا آن قســمت باز و شــل بافته 

نشود . با اين روش مي توان جوراب و دستكش و حتي 
لباس تهيه كرد. پنج ميل بافي يكي از بافت هاي ســنتي 
زنان روستايي ماست كه با طرح و نقش هاي بسيار زيبا 

به اين بافت جلوه ي خاصي مي دهند. (شكل3-21)

شكل 3-21
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6-3 توصيه  هاي الزم در بافتني
هنگام بافتن سر كاموا را از درون كالف در بياوريد  1 .

و  شروع به بافتن كنيد.
. 2 در حين بافتن ســعي كنيد بافت كامل به يك ميل 

منتقل شود، بعد بافت را كنار بگذاريد.
. 3 با بافت دو ميل مي توانيد اســباب بازي (عروسك 

،حيوان ،…) تهيه كنيد. 
براي انتقال نقشه سعي كنيد كامواها از يك جنس  4 .

باشند.
از بافــت ژور مي توانيد روســري، شــال، ســاك،  5 .

حاشيه،… تهيه كنيد. 
در بافــِت بــا دو ميل ســعي كنيد اولين دانــه بافته  6 .

نشود.
در انتقــاِل نقشــه در بافت مي توانيــد از طرح هاي  7 .

شماره دوزي استفاده كنيد. 
براي زيباتر شــدن بافت در حاشــيه و زمينه از هنر  8 .

گلدوزي نيز مي توانيد استفاده كنيد . 
براي دوخِت بافتني ســعي كنيد  از كامواي رنگ  9 .

زمينه استفاده كنيد.
 

چكيده

بافت زير و رو (ســاده) اولين بافت در بافتني است 
كه با آن مي توان مدل هاي زيادي را ارائه داد. 

وســايل و ابزار كار در بافتني عبارت اند از كاموا، 
ميل، متر، طرح و سوزن.

كاموا در هنر بافتني نقش بسيار مهمي دارد و انواع 
آن عبارت اند از پشــمي، پنبه اي، مصنوعي و ابريشمي. 
نكته ي مهم در كامواي پشمي اين است كه سعي كنيد 
هنگام بافت شــل بافته شــود زيرا مدل بافته شــده بهتر 

نمايان مي شود. 
ميل هاي بافتني از شماره ي 10 تا 12 با جنس تفلون، 

پالستيك و فلزهاي سبك در بازار يافت مي شود.
براي شروع بافت بايد ميل مناسب با ضخامت كاموا 

را انتخاب كرد. 
در چهــار ميل بافي بايد توجه كرد كه ميل  ها كوتاه  

نوك تيز و به يك اندازه باشند. 
در گــرد بافي (پنج ميل بافي) تعــداد دانه ها بايد به 

طور مساوي ميانِ ميل  ها تقسيم شوند. 
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 آزمون پاياني نظري واحد كار سوم

1- كــدام يك از وســايل زيــر در بافتنــي به كار 
مي رود؟

ب) پارچه الف)كاموا 
د) الف و ج  ج) دو ميل 

2- كامــواي ……. از نــخ پيلــه ابريشــم تهيــه 
مي شود.

انواع ميل  هاي بافتني از شماره ……. است. 
ب) 10-1 الف) 7-1 
د) 14-1  ج) 12-1 

3- جهت بافت محكم در مچ ، آستين و لبه جوراب 
از ……. .

ب) كامواي يك ال الف) كامواي دوال 
د) سه ال  ج) كامواي نخ 

4- در راهنمــاي جدول عاليم اشــكال بافت زير،  
رو،  ژته كدام  اند؟

الف ـ 
ب ـ 
ج ـ 
د ـ 

 آزمون پاياني عملي واحد كار سوم

1- از طرح هاي داده شده نمونه اي را ببافيد.
2- روش كم يا زياد كردن بافت را انجام دهيد.

3- مراحل بافت يك جوراب را انجام دهيد.



واحد كار چهارم
وسايل و اصول اوليه ى قالب بافى
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فعاليت عملى 2فعاليت عملى 1مشخصات فنىتجهيزاترديف
××فوالدىانواع سوزن1
××فلزى نوع مرغويبقالب2
××ازجنس كتان يا ابريشمنخ قالب بافى3
××از نوع ظريفكاموا4

فهرست تجهيزات و وسايل مورد نياز
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مقدمه
هنر قــالب بافي يكي از هنرهــاي ظريف وزيبايي 
اســت كه زنــان و دختران هنرمند ايرانــي مي توانند با 

وسايل اندكي نمونه هاي زيبا و جذابي  ارائه دهند. 
از ايــن رو بافت انواع روميزي ها و وســايل تزييني 
مي توانند در آراســتِن منزل نقش بســيار مهمي داشــته 

باشند. 

 هدف  هاي  رفتاري
انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:

وسايل مورد نياز در قالب بافي را نام ببرد. 1 .
اصول بافت با قالب را شرح دهد. 2 .

نمونه اي از بافت  هاي چهارگوش و گرد را ببافد.. 3

 پيش آزمون واحد كار هشتم
1. مهم ترين وسيله در قالب بافي كدام است.

د) قيچي  ج) قالب  ب) سوزن  الف) نخ 
2. اولين بافت در هنر قالب بافي …… است. 

د) الف و ج  ج) پايه بلند  ب) زنجيره   الف) پايه كوتاه 
3. براي بافت رو ميزي از …… و ……. در قالب بافي استفاده مي كنند. 

د ) طرح / نخ مناسب ج) طرح / قالب  ب) كاموا / قالب   الف) نخ / كاموا 
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1-4 وسايل اوليه قالب بافي
1-1-4 قالب

قالب يكي از مهم ترين وســايل در هنر قالب بافي 
اســت كه با شــماره هاي مختلف در بــازار به صورت 

پالستيكي و فلزي عرضه  مي شود. 

 توجه!
انتهاي قالب هــاي خود را مي  توانيد بــا مرواريد، 

تسبيح يا هر مهره كشيده مي  توانيد تزيين كنيد.

2-1-4 نخ
نــخ نيــز در قالب  بافي نقش بســيار مهمــي دارد و 
مي توان در بازار نخ هاي فراواني براي بافت، پيدا كرد، 

مانند نخ ابريشمي و نخ كتان (عمامه نخي) 

خصوصيات نخ
نخ در قالب بافي براي بافت تور و رو ميزي بايد،

الف) محكم باشد. 
ب) شفاف باشد و ظريف با رنگ روشن. كامواي 
متوســط هم براي بافت وســايل تزييني به كار مي رود. 

مانند كوسن و دستگيره ي آشپزخانه و… . 
2-4 اصول اوليه  ي قالب  بافي 

دانه ي اّول: با انگشت حلقه اي از نخ درست كنيد و 
مانند شكل داده شده شروع به بافت كنيد. 

شكل 4-1

1-2-4 دانه ي اّول زنجيره
نخ را به دور انگشت اشاره بپيچيد. بعد تكه  ي آزاد 
نخ را حلقه كنيد و  با انگشــت شست و انگشِت مياني 
حلقه را نگه داريد. قالب را داخل حلقه كنيد، از نخي 
كه به انگشــت اشــاره متصل اســت يك دانه از حلقه 
بيرون بياوريد و به همين ترتيب زنجيره بافته مي  شــود. 
ســعي كنيد گيره ي قالب به سمت صورت شما باشد. 

(شكل 4-1)
2-2-4 پايه ي كوتاه

بعد از اين كه زنجيره بافته شد قالب را داخل زنجيره 
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مي  بريــم و  يك دانــه را بيرون مي آوريــم، آن گاه نخ 
گرفته  ي دو دانه را يكي مي كنيم. (شكل4-2)

شكل 4-2

3-2-4 پايه ي بلند (يكي)
دور قالب نخ گرفته قالب را داخل زنجيره مي كنيم 
و يك نخ بيرون مي آوريم. سه دانه تشكيل مي شود كه 
باز دور قالب نخ گرفته از دو دانه  ي اّول دوباره به دور 

قالب نخ گرفته دو دانه بعد را مي بافيم. (شكل4-3)

شكل 4-3

4-2-4 پايه ي دوتايي
مانند پايه بلند (يكي) اســت بــا اين تفاوت كه دور 
قالب دوبار نــخ مي گيريم و دوتا دوتا پايه را در ســه 

مرحله مي بافيم. (شكل4-4) 

شكل 4-4

3-4 بافت به صورت چهار گوش 
نــخ را حلقه مي  كنيم و با يــك پايه  ي  كوتاه داخل 
حلقه  ي اّول را مي بنديم. بعد، ســه زنجير اولين  پايه را 
مي  زنيم و  كنار آن دو پايه ي ديگر را هم مي بافيم. بعد 
دو زنجيره، دوباره پايه هاي ســه  تايي را تكرار مي كنيم 
تا 4 مثلث تشــكيل شــود. در پايان دو زنجيره مي  زنيم 
و بــه پايه  ي اوّل متصل مي كنيم . از اين شــيوه  ي بافت 
مي تــوان كادرهاي كوچــك با طرح هــاي مختلف، 
براي تهيه  ي روتختــي، روميزي، كيف پول و تورهاي 

قالب بافي و…… استفاده كرد. (شكل 4-5)

شكل 4-5
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1-3-4 كادر بافي
بعد از بافت زنجير، در شــروع كار براي پايه  ي بلند 
سه زنجيره مي  زنيم. بعد از دو فاصله (دو زنجيره) يك 
پايه و دو زنجيره را تكرار مي كنيم. به اين ترتيب آخر 
كادر بافته مي شــود. اگر بخواهيــم در كادر بافي و در 
حاشــيه نقش انداخته شود در يك كادر دو دانه پايه  ي 
داخــل كادر را مي بافيم و كادر پر مي شــود و نقش و 
طرح دل  خواه را با اين شــيوه بــه بافت منتقل مي كنيم. 
از اين نوع بافت براي تهيه  ي، پرده، روميزي، روتختي، 

كوسن و كيف استفاده مي  كنند. (شكل 4-6)

شكل 4-6

فعاليت عملي 1
با استفاده از كاموا يا نخ هاي رنگي (زرد، صورتي، 
قرمز و ســبز) تعدادي تك گل و تــك برگ ببافيد و 
براي تزيين وسايل زينتي(كيف، جعبه، كيسه) خود، از 

آن ها  استفاده كنيد.

4-4 بافت به صورت ِگرد در قالب بافي 
 نــخ را حلقــه مي  كنيم و  يك دانــه از حلقه بيرون 
مي آوريــم و درون آن حلقه ي ايجاد شــده را با پايه  ي 
كوتاه يا بلند مي بافيم تا كامالً پر شــود. راه ديگر اين كه 
زنجير مي  زنيــم و زنجير اّول را به آخر متصل مي كنيم 
و داخــل آن را با پايه ي بلند پــر مي كنيم. از اين روش 
براي بافت تورهاي گرد، ليف، كيف، دســتگيره و به 
طور كلي براي بافتن وسايل تزييني… در منزل استفاده 

مي شود. (شكل 4-7)

شكل 4-7

5-4 توصيه  هاي الزم در قالب  بافي 
در هنــر قالب بافي، از بافتــن طرح هاي كوچك و  1 -
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اتصال آن ها به هم مي توانيد مدل  هاي بســيار زيبا، مانند 
روميزي، روتختي وكوسن… ببافيد 

با اتصــال پارچــه و كادر كوچــك از قالب بافي  2 -
مي توانيد روميزي ببافيد و زمينه ي پارچه را گلدوزي يا 

شماره دوزي يا تكه دوزي كنيد.
در قالب بافي از نخ و قالب مناسب استفاده كنيد.  3 -

تورهاي قالب بافي را مي توانيد با ژالتين و نشاســته  4 -
آهار بزنيد.

از تركيــب نخ هاي عما مــه اي رنگي و نخ ســفيد  5 -
مي توانيد روميزي هاي بسيار زيبا ببافيد 

نمونــه  ي بافت قالب بافي را از پشــت اتو كنيد. در  6 -
غير اين صورت زيبايي بافت از بين مي رود. 

  

 فعاليت عملي 2
بــا كامواهــاي رنگــي اضافي با قــالب به صورت 

گردباف با سر نوشابه يك زير قابلمه اي زيبا ببافيد.

چكيده

بافت هــاي زنجيــره اي پايه كوتــاه و  پايــه بلند از 
بافت هــاي اّوليّه ي اين هنر اســت كه شــالوده ي تمام 

بافت ها و مدل  هاي قالب بافي است.
 از قالب هاي فلزي و پالستيكي براي بافتن مي توان 
اســتفاده كرد. نخ ها بايد از شــفافيت و استحكام الزم 

برخوردار باشند.
براي انتقال طرح و نقشه در قالب بافي بايد به تعداد 

شماره هاي كادر توجه شود.
با استفاده از كامواهاي رنگي مي توان وسايل بسيار 
زيبا و جالب براي تزيين اتاق كودك و آشــپزخانه… 

تهيه كرد.
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 آزمون پاياني نظري واحد كار چهارم
1- قــالب در بــازار بــه صــورت …… يافــت 

مي شود.
ب) پالستيكي الف) كائوچويي 

د) فلزي ج) ب، د 
2- خصوصيات نخ در قالب بافي چگونه باشد ؟

ج) نايلوني الف) نازك 
د) محكم و شفاف  ب) سفيد 

3- در بافت پايه ي دوتايي به دو قالب چند بار نخ 
مي گيريم و در چند مرحله بافته مي شود؟ 

الف) سه بار در دو مرحله
ب) دو بار در سه مرحله 
ج) يك بار در سه مرحله

د) سه بار در سه مرحله 
4- در بافت چهارگوش بعد از بافت حلقه شــروع 

بافت با ……. بافته مي شود. 
الف) يك پايه  ي بلند

ب) يك پايه  ي كوتاه 
ج) سه زنجيره

ج) يك پايه  ي دوتايي

 آزمون پاياني عملي واحد كار چهارم
1- از طرح هاي داده شده كوسن، پرده و دستگيره ي 

آشپزخانه در دو مدل و پيش بند در يك مدل ببافيد. 
2- از ســه نمونــه بافت تــور (روميــزي ) يكي را 

ببافيد. 
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بافت نمونه تور (روميزي) 
با نمونه هاي اّوليّه ي زنجيره، پايه  ي كوتاه و پايه  ي بلنِد مدل هاي زير را ببافيد:

پايه  ي يكي پايه  ي دوتايي  پايه  ي كوتاه  زنجيره 
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 پاسخ نامه هاي پيش آزمون (بخش اول)

 واحد كار اول 
1- توضيح مربوط به قيچي زيكزاك در محتواي كتاب

2- هر سه مورد
3- پ

4- توضيح مربوط به نخ كوك
5- رولت ، كاربن ، گچ خياطي (مِل)

6- سانتي متر ، خط كش ، گونيا ، پيستوله و خط كش موازنه
 واحدكار دوم

سؤاالت 1 و 2 به صورت عملي است.
–3 الف

–4 توضيح مربوط به نكات ايمني

–5 بايد نخ ماسوره و روي چرخ از يك جنس باشد.

–6 دوخت زيگزاگ مثل دوخت سجاف يقه در وسط كار است.

–7 سوزن هاي شماره ي 10 و 11

 واحدكار سوم
1- درز ســاده ، درز دوبله ي باز ، درز دوبله ي خوابيده ، درز منحني ، درز مغزي دار و مغزي دار برجســته، درز 

شكسته ، دوخت دو درزه
2- نيم تا يك سانت بلندتر از طول زيپ باشد.

3- بايد پايه ايجاد نمود.
4- از كاغذ استفاده نمود.

5- به سمت خط مركزي جلو
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 واحدكار چهارم
1- 45 درجه

2- محتواي مربوط به الگوي شطرنجي
3- رسم الگوي پيش بند

4- براثر طبخ ابر سريع بو مي  گيرد و خراب مي شود.  
 واحدكار پنجم

1- محتواي مربوط به آموزش برش چادر
2- محتواي مربوط به برش و دوخت مقنعه

3- برش و دوخت مربوط به پيژاما
4- برش شورت سرهمي نوزاد

 واحد كار ششم
1- دور كمر ، دورباسن و قددامن

2- 4 سانتي متر
3- 4/5 سانتي متر

c.f -4
 واحد كار هفتم

1- قد لباس ، قدآستين و طول باالتنه
2- راستا

3- چين كش
4- محتواي تطبيق اندازه با الگو

 واحد كار هشتم
1- زردنارنجي ، قرمزنارنجي ، قرمز بنفش و آبي بنفش

2- قرمز ، زرد و آبي
3- رنگ هاي روبه روي هم در چرخه ي رنگ را مي نامند.
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4- اثر نور ، نوع اندام
5- محتواي مربوط به تأثير خطوط

6- محتواي مربوط به طرح هاي پارچه
 واحد كار نهم

1- پنبه، كتان و كنف
2- طال ، نقره و پنبه ي نسوز

3- سه روش: ميكروسكوپ ، سوزاندن و شيميايي
4- استون

5- الكل طبي
 واحد كار دهم

1- فلزي معمولي ، گرد ، كشويي و تزييني
2- 5 سانتي متر

3- توضيح محتوا قيد گردد.
4- 20-15 سانتي متر

5- دو نخه ، سه نخه و چهار نخه
6- پرده را صاف نگه مي دارد.

 پاسخ  نامه هاي آزمون هاي پاياني نظري (بخش اول)

 واحد كار اول 
1- جهت برش پارچه هايي است كه هنگام برش سريع ريش مي شوند و هم چنين تميز كردن جادرزها در دوخت 

است.
2- خط كش موازنه

3- متر ، مداد
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4- قيچي برش پارچه هاي ضخيم
5- شكافتن درز ،بازكردن جادكمه

6- پيستوله
7- پشمي و ابريشمي

8- وســط اين خط كش يك درجه ي متحرك تعبيه شده و كاربرد آن در اندازه گيري و قرينه كردن ساسون ها 
، خط راه و جادكمه است.

–9 متر،  خط كش، گونيا، پيستوله و خط كش موازنه

 واحدكار دوم
1- بايد هم جنس و داراي يك ضخامت باشند.
2- براي تنظيم سرعت دوخت استفاده مي شود.

3- ماكو را در دســت چپ نگه داريد و ماســوره را در حالي، كه نخ آن در جهت عقربه هاي ســاعت قرار دارد، 
در ماكو جا بزنيد. سپس نخ را برخالف جهت عقربه ي ساعت به سمت شيار روي ماكو بكشيد، به طوري كه نخ در 
داخل شــيار ماكو و زيرفنر قرار گيرد. حال اگر انتهاي نخ را بكشــيد ماسوه در درون ماكو در جهت عقربه ي ساعت 

(در جهت فلش) خواهد چرخيد.
4- سوزن چرخ را در باالترين وضعيت قرار دهيد. ماسوره ي پرشده را نيز در ماكو قرار دهيد. ضامن فنري شكل 
ماكو را با انگشــت اشاره ي دست نگه داريد و ماكو را در جاماكو قرار دهيد. قرار گرفتن ماكو در جاي اصلي خود 

با صداي تق همراه است.
5- دو مورد از هشت مورد قيد شده در واحد كار 2 را ذكر نماييد.

6- الف
7- به حركت درآوردن پارچه در زير پايه ي چرخ است.

8- دو مورد از هفت مورد قيد شده در واحد كار 2 را ذكر نماييد.
9- دو مورد از هشت مورد قيد شده در واحد كار 2 را ذكر نماييد.
10- دو مورد از پنج مورد قيد شده در واحد كار 2 را ذكر نماييد.

 واحدكار سوم
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1- در مواقعي كه به دوخت دست محكم نيازمند باشيد از اين دوخت استفاده مي شود.
2- پارچه ي حرير

3- با كشــيدن صابون خشــك به كف اتو يا داغ كردن اتو و يا پاك كردن آن با يك دستمال خشك، كف اتو 
پاك مي شــود. براي پاك كردن نايلون از كف اتو مي توانيد اتو را به برق وصل كنيد. با گرم شــدن تدريجي اتو، 

نايلون شروع به نرم شدن مي كند. آن گاه با كاردك چوبي مي توان نايلون را پاك نمود.
4- سه مورد از پنج مورد قيد شده درواحد كار 3 را ذكر نماييد.

5- دو نوع درز دوبله ي باز و خوابيده
 واحدكار چهارم

1- 45 درجه
2- ج

 واحدكار پنجم
1- درقسمت پشت، به همان حالت كه ايستاده ايد، سر به پايين قرار گيرد. فاصله ي تركي تا زمين را با متر اندازه 

بزنيد و 2 تا 3 سانتي متر جهت چرخ كاري اضافه درنظر بگيريد و آن را يادداشت كنيد.
2- جلو ي چادر را دوال اندازه بزنيد و پشــت را هم اندازه بزنيد. تفاوت دو اندازه مقداري اســت كه بايد از لبه ي 

چادر در جلو تاشود.
 واحد كار ششم

1- الف
2- نصف مي كنيم.

3- الف
4- 5/5 سانتي متر

5- قد  آستين، طول كادر و عرض كادر، دوربازوي اضافه شده است.
6- 4/5 سانتي متر

7- در يك دوم خط شــانه يك دهم نصف دورســينه را براي پنس سرشانه عالمت بزنيد و پنس سرشانه را رسم 
كنيد.
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c.f -8
9- روش كنترل كمر در قسمت روش كنترل ها را ذكر نماييد.

10- چهارسانتي متر
11- بايد در كمر، يك سانتي متر و در سينه، به اندازه ي يك دوم اندازه اي كه از حلقه پايين آمده ايد بيرون برويد 

و آن را گشاد نماييد.
 واحد كار هفتم

1- از وسط سرشانه خط عمودي به خط كمر وصل كنيد. سپس اين خط را بچينيد و به اندازه ي مورد نياز اضافه 
كنند تا اندازه ي الزم به دست آيد.

2- چنان چه الگو روي راستاي پارچه قرار نگيرد لباس بدفرم مي شود و قابل استفاده نخواهد شد.
3- بله

4- به تيتر مربوط به روش كپي برداري مراجعه شود.
- -5

 -6
  -----   -7

8- فاصله ي نقطه ي زير حلقه ي آستين در قسمت درز پهلوي الگو و خط كمر را نصف و خطي به موازات خط 
ســينه يا كمر رســم كنيد. سپس اين خط را بچينيد و به اندازه ي الزم در فاصله ي خط چيده شده اضافه كنيد و روي 

كاغذ بچسبانيد. همين كار را در قسمت پشت الگو نيز انجام دهيد.
 واحد كار هشتم

1-محاسن اندام را دل نشين تر و معايب آن را تا حدامكان پوشيده نمود.
2- رنگ هاي اوليه زرد ، قرمز و آبي و رنگ هاي ثانوي نارنجي ، بنفش و سبز

3- از مخلوط كردن هر رنگي با رنگ هم جوارش رنگ هاي ميانه به دست مي آيد.
4- به رنگ هاي سرد و گرم مراجعه شود.

5- ايجاد درخشندگي مي كنند و شدت رنگي يكديگر را زياد مي كنند.
6- اثر نور ، سطح بافت پارچه ، ميزان سن ، نوع اندام ، رنگ پوست و مو و موقعيت و فصل
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7- به تأثير خطوط ، جنس و نقش پارچه هاي مختلف بر روي اندام مراجعه شود.
 واحد كار نهم

1-الياف جمع ليف است . ليف رشته اي است نازك با طول كافي، كه انعطاف پذير است و استحكام و ارتجاع 
الزم را براي عمليات ريسندگي و بافندگي دارد.

2- سه دسته ، گياهي ، حيواني و معدني
3- به اليافي اطالق مي شود كه به خودي خود در طبيعت وجود ندارند و با استفاده از مواد خام اوليه يا ساير مواد 

شيميايي و با به كاربردن روش هاي صنعتي تهيه مي شوند.
4- دماي منا سب براي پارچه هاي الياف مصنوعي

5- عالمت دماي مناسب پارچه هاي پشمي
6- نمناك

7- پنبه
8- به تيتر مربوط به قبل از لكه گيري (به نكات زير توجه كنيد) مراجعه شود.

9- چربي ها ، صمغ ها و لعاب يا الك ها را به آساني در خود حل مي كند.
 واحد كار دهم

1- 5 سانتي متر
2- مراجعه شود به كاربرد پرده در زندگي

3- نوار دو نخ تا 4 نخ ، نوار پرده پليسه ، النه زنبوري و …
4- پرده را صاف و كشيده نگه مي دارد.

5- 2/5 تا سه برابر
6- پرده سنگين است. اگر از بست اضافي استفاده نشود امكان دارد ميل پرده از محل خودكنده شود.
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 منابع
كتاب هاي چهارساله ي نظام قديم رشته ي خياطي 1 .

الياف نساجي، رشته ي طراحي و دوخت 2 .
روش طراحي بافت پارچه ، صمد نعمت اللهي 3 .

CURTAINS DESIGN AND MAKE CURTAINS . 4 HEATHERLUKE

Times aving sewin Minnetonku. 5 ,Minnesota

Sewing For �e Home Minnetonku. 6 ,Minnesota

�e PRACTICALENCYCLOPE  DIA OF SEWING DOROTHY  . 7 WOOD

Learntosew All �e Leennigues you need for sewing basic . 8 Projects

 پاسخ نامه هاي پيش آزمون (بخش دوم)

 واحد كار اول
د   -1
ج  -2
د  -3

كاربن  -4
گره فرانسوي   -5

 واحد كار دوم
د   -1

هندسي   -2
پارچه  -3
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4- رنگ ها   -4

 واحد كار سوم
ب  -1

2-  الف
ميل و كاموا  -3

4-  نمدي

 واحد كار چهارم
ج  -1
2-  ب
3-  د

 پاسخ  نامه هاي آزمون هاي پاياني نظري (بخش دوم)

 واحد كار اول
الف   -1
ب  -2

الف   -3
ج  -4

الف- ب   -5

 واحد كار دوم
د  -1
2-  د

3-  الف
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4-  لندره دوزي و خاتمي دوزي 
رنگارنگي   -5

پنبه اي  -6

 واحد كار سوم
د   -1

2-  ابريشمي 
ج  -3

الف   -4
ج    -5

 واحد كار چهارم
ج   -1
2-  د 
3-  ب
ج  -4
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صبا، منتخب، نگرشي بر روند سوزن دوزي هاي سنتي ايران، تهران، انتشارات صبا، چ 1، 1370  -1

احمدي، بتول، دري به باغ هنر، تهران، انتشارات عدل،  چ 2، 1376  -2
فرخ سرشت، مهين، سوزن دوزي و بافتني، اداره  ي كل چاپ و توزيع كتاب هاي درسي، تهران، شركت چاپ   -3

و نشر كتاب هاي درسي ايران،  1378
فرخ سرشــت، مهين، ذابح، ابوالفضل، بهنام، مريم، ســوزن دوزي (صنايع دستي)، آموزش و پرورش، تهران،   -4

سازمان چاپ مازيار، 1368

براي مطالعه بيش تر
صبا، منتخب، نگرشي بر روند سوزن دوزي هاي سنتي ايران، تهران، انتشارات صبا، چ 1، 1370


