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                       تن آدمى شريف است به جان آدميت          نه همين لباس زيباست نشان آدميت 
پوشاك از پرمصرف ترين توليدات جوامع بشرى است. در زمان هاى گذشته لباس براى پوشش و محافظت بدن در 
مقابل تغييرات جوى مانند گرما و سرما و ... بكار مى رفت و كمتر به جنس و رنگ پارچه اهميت داده مى شد. اما 
امروزه از پوشش انتظارات ديگرى مطرح است. دوخت لباس نيز با پيشرفت علوم و فنون و تكنيك همگام شده و 
روش هاى ساده اولىة دوخت تقريباً مطرود شده است و جاى خودش را به روش هاى صنعتى و نيمه صنعتى داده است. 
طراحان پارچه و لباس همگام با صنعت چاپ و دستگاه هاى مخصوص با تكنيك باال توانسته اند پاسخگوى سليقه هاى 

گوناگون و متنوع باشند.
از آنجا كه هنر خياطى زاييدة نياز بشر به پوشاك است، و با وجود حس تنوع طلبى انسان مى تواند حيطة گسترده اى 
از فعاليت هاى يك جامعه را به خود اختصاص دهد. بنابراين شغل هاى بسيار متنوعى بوجود مى آيد كه هر كدام به 

نوبة خود شاخه اى را تشكيل مى دهند و افراد زيادى را مشغول به كار مى كنند.
طراحان پارچه و لباس و دوزندگان و توليد كنندگان لباس بايد با نياز هاى متنوع و در حال پيشرفت جامعه منطبق 

باشند تا بتوانند پاسخگوى نياز اقشار مختلف جامعه گردند.
رشد  به  مى توانند  كه  هستند  اوليه اى  قدم هاى  هنر،  و  علم  اين  صحيح  يادگيرى  و  آموزش  مهم  اين  به  نيل  براى 
اقتصادى كشور عزيزمان كمك كنند. دوخت لباس به اطالعات علمى و مهارت هاى تكنيكى متعددى نياز دارد 
كه البته نقش ذوق و سليقه را نبايد ناديده گرفت. لذا آموزش اين كتاب بر مبناى شيوه هاى علمى و كاربردى ارائه 

گرديده تا فراگيرى روش هاى دوخت براى هنرجويان سهل و آسان گردد.
شكل  با  همراه  كه  مى شود  محسوب  يادگيرى  مرحلة  اولين  پارچه،  و  دوخت  ماشين هاى  انواع  و  ابزار  با  آشنايى 
توضيح داده شده. اطالعاتى در مورد كاربرد چرخ و رفع عيوب آن، شناخت و نامگذارى پارچه ها، تعيين مقدار 

پارچه مصرفى، برش، دوخت، اتوكشى كمك مى كند كه راه را آسان تر طى كنيد.
اين كتاب براى موفقيت، همراهى فعاالنه هنرآموزان را مى طلبد و اميدوارم مطالب اين كتاب كه مجموعه اى از 

اندوخته ها و تجربيات چند ساله و اطالعات علمى روز است شما را در اين مسير يارى نمايد. 
بيشتر  چه  هر  موفقيت  و  مى كنيم  قدردانى  و  تشكر  نموده اند  يارى  راه  اين  در  را  ما  كه  كسانى  تمام  از  پايان  در 

هنرجويانمان را آرزو داريم.
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با تقدير و تشكر از زحمات همكاران عزيز و آرزوى موفقيت لطفاً براى رسيدن به اهداف درسى به موارد زير توجه 
فرماييد. 

مى توان  آزمون  و  تمرين  براى  سايز  جدول  اندازه هاى  از  شود.  استفاده  شخصى  اندازه هاى  الگو  رسم  براى   -1
استفاده كرد.

خوددارى گردد.) 
 41 و 

 21 2- الگوها با خط كش يا سانتى متر رسم شود. ( از رسم الگو با اِشل 
3- غير از مدل هاى ارائه شده، مدل هاى جديد را براى مدل شناسى به صورت گروهى انجام دهند. 

4- ترتيب آموزش پروگيرى ( عيوب اندام ) بخاطر هماهنگى چيدمان كتاب رعايت نشده، هنرآموز ضمن آموزش 
اساس الگوها فصل عيوب را نيز تدريس كند...

5- در صورت امكان از روش هاى تدريسى استفاده كنيد كه گروه مدار باشد و هنرآموز نقش راهنما داشته باشد.
6- هنرجويان موظفند الگوهاى خود را با تمام مشخصات رسم كنند. 



11

ترسيم انواع الگوى اساس دامن، شلوار، باالتنه و آستين به صورت مستقل
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هدف هاى رفتارى 
فراگير پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند:

 ابزار رسم الگو را نام ببرد.
متر را براى مشخص كردن اندازه هاى روى الگو بكار ببرد.

كاربرد انواع خط كش(ساده- تى- گونيا- منحنى- پيستوله و مارى) را بيان كند.
انواع خط كش (ساده- تى- گونيا- منحنى- پيستوله و مارى) را در رسم الگو بكار ببرد.

موارد استفاده از كاغذ (الگو و پوستى)- نايلون- مقوا را بيان كند.
كاربرد (قيچى- چسب- سوزن ته گرد- جاسوزنى و انواع مداد) را بيان كند.

ابزار(قيچى- چسب- سوزن ته گرد- جاسوزنى و انواع مداد) را در رسم الگو به كار ببرد.
عالئم قراردادى الگو را توضيح دهد.

عالئم قراردادى الگو را در هنگام رسم الگو بكار ببرد.
نكات مهم قبل از اندازه گيرى فرد را بيان كند.

اندازه هاى مورد نياز براى رسم الگوى دامن را نام ببرد.
روش اندازه گيرى( دور كمر-دور باسن- بلندى باسن- قد دامن- دور باسن با شكم برجسته) را شرح دهد.

اندازه گيرى( دور كمر-دور باسن- بلندى باسن- قد دامن- دور باسن با شكم برجسته) به وسيله متر انجام دهد.
الگوى اساس دامن را بر روى كاغذ الگو رسم كند.

انواع اندازه هاى طولى(قد دامن) را بيان كند.
الگوى كمر و سجاف دامن را رسم كند.

هدف كلى: آشنايى با ابزار رسم الگو، عالئم قراردادى الگو، روش اندازه گيرى و رسم الگوى اساس دامن 
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         سير تكاملى الگو 
پوشش به عنوان يكى از اصلى ترين نيازهاى بشر همواره مورد توجه بوده. انسان از بدو خلقت، براى پوشش از 

حداقل امكانات طبيعت پيرامون خود بهره گرفته است مانند برگ درختان، پوست  حيوانات، پوست درختان.
اصلى ترين علت تمايل انسان به پوشش، شرم وحيا بوده  اما علل ديگرى نيز وجود داشته تا بشر در صدد برآيد تا در 
نوع پوشاك خود تنوع ايجاد كند. عللى مانند تغييرات آب و هوايى، پرتو، دين، زيبايى شناسى، وقار و شخصيت 

و ...
در گذر زمان و با پيشرفت تمدن، انسان توانست پارچه را جايگزين پوشش هاى قبل كند. پوششى كه تا آن زمان 
بدور بدن مى پيچيد با ورود پارچه تغيير اساسى كرد و هنر خياطى به كمك گرفته شد تا پوشش را هر چه زيباتر و 

شبيه تر به شكل بدن تهيه كند. 
مى شد  سعى  روز  هر  و  آورد  بوجود  پوشاك  از  جديدى  توقع  بشر  زيباشناسى،  و  لباس ها  نوع  در  شكل  تغيير  با 
لباس ها زيباتر از قبل باشند بنابراين خياطان از روش هاى خاصى استفاده مى كردند و لباس را روى تن شخص تهيه 
مى كردند و گاهى از مانكن هاى چوبى براى اين كار بهره مى گرفتند كه  اين كار زمان زيادى را بخود اختصاص 

مى داد. 
اين مشكل افراد را به فكر انداخت تا روشى بيابند كه عالوه بر سهولت به آن سرعت نيز ببخشند از آن جمله افراد 
«باتريك» آمريكايى بود كه روش الگوى كاغذى را در سال 1836 ميالدى ابداع نمود به مرور زمان الگوى مسطح 
جايگزين روش حجمى شد و تحول عظيمى در توليد پوشاك بوجود آورد و مى توان الگو  را به عنوان پايه و 

اساس و شالوده معرفى كرد. 
در سال هاى اخير شركت هاى مختلف تالش نمودند تا روش هاى مناسب ترى را براى سهولت و دقت بيشترابداع كنند. 

به اين روش ها در اصطالح متدگفته مى شود كه عبارتند از: گرالوين، متريك، مولر و ...
الگوهاى ارائه شده در اين كتاب براساس روش متريك است. 
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وسايل الگو

  در حرفة خياطى عالوه بر آشنايى با فن خياطى نياز به شناخت ابزار است. بكارگيرى صحيح ابزار، سرعت، دقت 
و زيبايى كار را افزايش مى دهد. در اين قسمت شما با ابزار مورد نياز آشنا مى شويد. 

معرفى ابزار و وسايل الگو

 1 - متر     
 2 - خط كش   
   T 3 - خط كش 

 4 - گونيا    
 5 - خط كش منحنى 

 6 - خط كش پيستوله 
 7 - خط كش مارى 

 8 -كاغذ الگو
 9 -كاغذ پوستى 
10- نايلون و مقوا

11- چسب 
12- قيچى

13- سوزن ته گرد
14 - مداد 

15 -  مداد رنگى

تصوير 1-1
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1- متر

 اين وسيله به طول «150 سانتى متر» از جنس پالستيك 
يا پارچه است و براى اندازه گيرى اندام براى مشخص 
در  گاهى  مى رود.  كار  به  الگو  روى  اندازه  ها  كردن 
در  و  شده  استفاده  سانتى متر  مقياس  از  طرف  متر  دو 
بعضى موارد در يك طرف آن از مقياس اينچ1 استفاده 

مى شود. ( تصوير 1-2)
2- خط كش

 در اندازه هاى مختلف از جنس چوب، پالستيك و 
كار  به  الگو  خطوط  رسم  براى  و  مى شود  ساخته  فلز 

مى ر ود. ( تصوير 1-3)

T 3- خط كش

جنس  از  100سانتى متر)  تا   50) اندازه هاى  در   
پالستيك و چوب است. 

برهم  عمود  خطوط  رسم  براى  مى توان  آن  زاوية  از 
استفاده كرد. (تصوير 1-4)

4- گونيا 

 دراندازه هاى مختلف ازجنس پالستيك، چوب و فلز 
است. براى ترسيم خطوط عمود بر هم و زاوية قائمه 

(90درجه) به كار مى رود.( تصوير 1-5)
1ــ در بعضى از كشورها واحد اندازه گيرى اينچ مى باشد كه هر اينچ برابر با «2/5 سانتى متر» است. 

تصوير 1-4

تصوير 1-5 تصوير 1-3

تصوير 1-2
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5-  خط كش منحنى 
از  است.  سانتى متر»   60» خط كش  نوع  اين  طول   
جنس پالستيك و چوب مى باشد و براى رسم خطوط 
مى رود.  بكار  باالتنه  و  شلوار  دامن،  پهلوى  منحنى 

(تصوير 1-6)  

6-  خط كش پيستوله
 با اندازه و منحنى هاى مختلف است. 

خطوط  رسم  براى  و  مى باشد  پالستيك  آن  جنس 
استفاده  مورد  آستين  حلقة  و  گردن  حلقة  منحنى، 

قرارمى گيرد.(تصوير 1-7) 

7-  خط كش مارى 
بدنة  است.  موجود  مختلف  اندازه هاى  در   
خطوط  اندازه گيرى  براى  و  دارد  انعطاف پذيرى 

منحنى به كار مى رود. (تصوير 1-8)

تصوير 1-6

تصوير 1-7

تصوير 1-8
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8- كاغذ الگو 

در  تحريرى  سفيد  و  قهوه اى،كاهى  رنگ هاى  به    
50 سانتى متر» مى باشد و براى ترسيم  ابعاد حدود «70 

الگواستفاده مى شود. (تصوير 1-9)

9-  كاغذ پوستى 

و   «  50 اندازه هاى «70  در  است  شفاف  و  نازك    
و  كردن  كپى  براى  و  مى باشد  سانتى متر»   70  100»

رسم الگو بكار مى رود. (تصوير0 1-1)

10- نايلون و مقوا 

   به منظور نگهدارى و استحكام، الگو را روى مقوا 
يا نايلون كپى مى كنيم. تا در مدت زمان طوالنى مورد 

استفاده قرار گيرد. 
پاترون  دوخت  با  از  اصالح شده  بعد  الگوهاى 

روى  نايلون يا مقوا منتقل  مى شود. (تصوير1-11)

11-  چسب

  براى چسباندن قطعات الگو از چسب مايع، نوارى، 
پيچى (استيك) استفاده مى شود. ( تصوير 1-12)

  

تصوير 1-9

تصوير 1-12 تصوير 1-10

تصوير 1-11
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12-  قيچى 

 براى برش كاغذ از قيچى سبك با تيغة كوتاه استفاده 
مى شود. ( تصوير 1-13)

13- سوزن ته گرد و جاسوزنى

  از سوزن ته گرد براى اتصال قطعات الگو و انطباق 
آن روى پارچه استفاده مى شود. 

كار  به  سوزن  حفظ  و  نگهدارى  براى  سوزنى  جا    
تهيه  پارچه اى  يا  و  آهن ربايى  صورت  به  و  مى رود 

مى شود. ( تصوير 1-14)

HB 14- مداد

  براى رسم خطوط الگو استفاده مى شود. 
( تصوير 1-15)

15- مداد رنگى

 براى رسم خطوط جديد و مشخصات الگو به كار 
مى رود. ( تصوير 1-16)

  

تصوير 1-13

تصوير 1-14

تصوير 1-15

تصوير 1-16
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مشخصات و عالئم قراردادى در رسم الگو

 خط راستا: اين خط موازى با خطوط مركزى الگو رسم 
مى شود.(در هنگام برش بايد موازى با كناره پارچه قرار 

گيرد.)

 عالمت دوالى بسته: اين شكل نشان مى دهد كه الگو 
روى دوالى بسته پارچه قرار مى گيرد. 

  عالمت موازنه: نقاطى كه بعد از برش تكه هاى الگو 
و پارچه بايد كنار هم قرار گيرند. 

 عالمت پيلى: اين شكل عالمت پيلى را نشان مى دهد 
و فلش آن جهت « تاى» پيلى را مشخص مى كند. 

 عالمت حذف پنس: اين شكل، حذف پنس را نشان 
مى دهد. 

نشان  را  دكمه  جا  دوخت  محل  جادكمه:  عالمت   
مى دهد. 

 عالمت چين: محل چين را مشخص مى كند.  عالمت دكمه: محل دوخت دكمه را نشان مى دهد. 



20

آمده         الگو  اعداد  بين  كلمة «تا»  جاى  به  عالمت:    
است.                                    2 تا 3   يا    3  2

رنگ صورتى: سجاف را نشان مى دهد. 
رنگ سبز: اوازمان را نشان مى دهد. 

رنگ قرمز: خطوط جديد را نشان مى دهد. 
رنگ خاكسترى: قسمت هايى از الگو كه دور ريخته 

مى شود. (تصوير 1-17) 

صورت  به  است كه  اصلى الگو  خطوط  ممتد:  خط   
دامن،  لبة  خط  مانند(  مى شود.  رسم  عمودى  يا  افقى 

حلقه گردن، آستين، سرشانه و ...)

به  كه  است  الگو  اصلى  غير  خطوط  چين:  خط   
خط   ) مانند  مى شود.  رسم  عمودى  يا  افقى  صورت 

راهنماى كمر، باسن، سينه )

 خط كوتاه و بلند: براى ترسيم خطوط مركزى الگو 
است. مانند ( خط مركزى جلو و پشت )

گونيا  خطوط  دهنده  نشان  شكل  اين  گونيا:  عالمت   
مى باشد.

 عالمت بستن پنس:  اين شكل بستن پنس را نشان مى دهد.  عالمت پنس: اين شكل پنس را نشان مى دهد. 

قيچى  جهت  فلش ها  كردن):  (قيچى  برش  عالمت   
كردن خطوط الگو را نشان مى دهد. 
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تصوير 1-17
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اساس  الگوى  رسم  و اندازه گيرى         
دامن

روش اندازه گيرى دامن 
مهم ترين نكته براى ترسيم الگو، اندازه گيرى صحيح 
بدين  شويد.  آشنا  خود  بدن  فرم  با  ابتدا  است.  اندام 
منظور جلوى آينه بايستيد و با دقت اندام خود را نگاه 
كنيد. برجسته ترين قسمت باالتنه سينه مى باشد. كمى 
پايين تر از آن فرو رفتگى در انحناى كمر را مى بينيد و 
در زير كمر، قسمت پشت برجستگى باسن را مشاهده 
مى كنيد. به فاصله اى كه بين كمر تا برجستگى باسن 

مى باشد، بلندى باسن گفته مى شود.  
با  همراه  مناسب  زير  لباس  ابتدا  اندازه گيرى  براى 
بپوشيد.  تاپ)  يا  پوش  (زير  كم  ضخامت  با  لباسى 
همچنين كفش مناسب با قد دامن دلخواه را به پا كنيد. 
در انحناى كمر، كش يا نوارى يك سانتى متر ببنديد. 
به طورى كه نه محكم و نه شل باشد. سپس اندازه هاى 
بگيريد.  خود  معلم  يا  و  دوستانتان  كمك  با  را  خود 

(تصوير 1-18) 

اندازه هاى مورد نياز رسم الگوى دامن
1 - دور كمر
2 - دور باسن

3 - بلندى باسن
4 - قد دامن

دور كمر

من
د دا

ق

بلندى باسن

دور باسن

تصوير 1-18
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تصوير 1-20

تصوير 1-21

تصوير 1-19

1)چگونگى اندازه گيرى 
دور كمر 

 متر را از روى نوار بسته شده به دور كمر عبور دهيد 
و اندازه بگيريد. ( تصوير 1-19) 

دور باسن 
 متر را دور باسن قرار دهيد به طوريكه از برجستگى 

باسن بگذرد، سپس اندازه بگيريد. ( تصوير 1-20) 

بلندى باسن 
 در حاليكه متر دور باسن قرار دارد فاصلة بين خط 

كمر تا باسن را اندازه بگيريد. ( تصوير 1-21)
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توجه :
 در صورتى كه فرد داراى شكم برجسته 
را  بلند  خط كش  شكل  مطابق  باشد، 
عمود بر زمين قرار دهيد. سپس متر را از 
روى آن عبور داده و دور باسن را اندازه 

بگيريد. (تصوير 1-22)

قد دامن 
 سر متر را در خط كمر قرار داده و با توجه به مدل 

قد دامن را اندازه بگيريد. (تصوير1-23)

تصوير 1-22

تصوير 1-23



25

تصوير 1-24

جدول  سايز 
 سايز به معناى اندازه، مقدار و ميزان است. جدول سايز در توليد انبوه كاربرد دارد و براى تك دوزى از اندازه هاى 
مى توانيد  خود  سايز  تعيين  براى  مى باشد.  بزرگساالن  اندازه  ميانگين  شده  ارائه  جدول  مى شود.  استفاده  شخصى 

اندازه هاى خود را با سايز مقايسه كنيد. (تصوير 1-24)

جدول اندازه هاى شخصى

قسمت هاى 
مختلف اندام

دور كمر
دور باسن

بلندى باسن
از كمر تا زانو(قد دامن)  

قسمت هاى مختلف اندام

دور كمر
دور باسن

بلندى باسن
از كمر تا زانو(قد دامن)  

تاريخ

/      / /      /

تاريخ

34      36      38      40     42      44      46      48       50     52       54      56  
 8       10     12       14     16      18      20      22       24     26       28      30  
58       62     66       70     75      80      85      90     95     100    105    110  
85       89     93     97      102    107     112   117    122   127    132   137  
20      
56 57 58 59 60 61 62 63

21/2      21/5      21/8      22/1      22/3      22/5      22/7      22/9      20/3      20/6      
60/5      61/5      62/5      59/5      

20/9      

سايز ايرانى
سايز اروپايى
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تصوير 1-25

در  دامن  لبه  و  باسن  و  كمر  خطوط  تا  گيرد  قرار  الگو  با  هماهنگ  تا  شود  بزرگ  (طراحى)  مانكن هاى  تصاوير 
طراحى و الگو يكسان شود.
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تصوير 1-26

الگوى اساس دامن 
اندازه هاى الزم براى ترسيم الگو 

دور كمر 
دور باسن 

بلندى باسن 
قد دامن 

مرحلة اول 
 از سمت چپ كاغذ الگو، دو خط عمود بر هم رسم 

كنيد.
 ابتداى خط را نقطة 1 بناميد. 

 از نقطة 1 به اندازة بلندى باسن به سمت پايين آمده، 
نقطة 2 بدست مى آيد. 

1 → بلندى باسن= 2 

آمده،  پايين  سمت  به  دامن  قد  اندازة  به   1 نقطة  از   
→ 1نقطة 3 بدست مى آيد.  قد دامن = 3 

 
 نقاط 1و 2و 3 را به سمت راست گونيا كنيد. 

 خطوط گونيا شده از نقاط 1 ،2 و 3 به ترتيب خط 
راهنماى كمر، باسن و لبة دامن است. خط 1 تا 3 خط 

مركزى پشت است. (تصوير 1-26)
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مرحلة دوم 
اضافة                                         به  باسن  دور   21 اندازة  به   2 نقطة  از   
« 0/5 تا 1/5 سانتى متر» به سمت راست عالمت بزنيد.  
دور باسن = 4 → 2

 21 
+ «0/5-1/ 5 cm»  .نقطة 4 بدست مى آيد

 نقطة 4 را به سمت باال و پايين گونيا كنيد. در 
خط كمر نقطة 5 و در خط لبه دامن نقطة 6 بدست 

مى آيد. 

  خط (5،4،6) خط مركزى جلو است. 
خط 2 تا 4 به 

 21   از نقطة 2 روى خط باسن به اندازة  
اضافة « 0/5 تا 1/5 سانتى متر » به سمت راست عالمت 

بزنيد. نقطة 7 بدست مى آيد.
2 → 7 = 21 (2 → 4) + «0/5 -1/5 cm»

  قابل ذكر است اندازة « 0/5 تا 1/5 سانتى متر» مطابق 
با آزادى دامن در خط 2 تا 4 منظور مى شود. 

  نقطة 7 را به سمت پايين گونيا كنيد و نقطة 8 را 
عالمت بزنيد. (تصوير 1-27)

تصوير 1-27

توجه :
مقدار اضافه شده براى آزادى دامن است. 
«cm 0/5»+(97-85)  دورباسن
«cm 1» + (112-98)  دورباسن 
«1/5cm» + (137-113) دورباسن

4 بدست

توج
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توجه:
اندازه هاى اضافه شده در رسم خط پهلو بستگى به فرم اندام شخص دارد. (تصوير 1-28)

ت

«113-137 cm»اندازة دور باسن
« 1/5 +      دور باسن» 

«85-97 cm»اندازة دور باسن
« 0/5 +       دور باسن»

«98-112 cm »اندازة دور باسن
22« 1 +        دور باسن»  2111

تصوير 1-28



30

مرحلة سوم 
الگوى پشت 

به  كمر  دور 
 41 اندازة  به  كمر  خط   روى   1 ازنقطة   

 اضافة « 4/25 سانتي متر» به سمت راست عالمت بزنيد. 
نقطة 9 به دست مى  آيد.             

1 → دور كمر = 9
 41  + « 4/25 cm»

تصوير 1-29
 

باال  سمت  به  سانتى متر»  اندازة  «1/25  به   ازنقطة   9   
عالمت بزنيد. نقطة 10 بدست مى آيد. 

9 → 10 = « 1/25 cm»
 نقطة 1 را به 10 با خط كش وصل كنيد. 

وصل  به 7   را  نقطة10  منحنى  خط كش  وسيلة  به   
كنيد. ( تصوير 30-1 و1-29) 

2
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تصوير 1-30

الگوى جلو 
به  دوركمر 

 41 اندازة  به  كمر  خط  روى  نقطة 5  از   
اضافة « 2/25 سانتى  متر» به  سمت چپ عالمت بزنيد. 

نقطة 11 بدست  مى  آيد. 
5 → دور كمر = 11

 41 « 2/25 سانتى  متر»+ 
 از نقطة 11 به اندازة « 1/25 سانتي متر» به سمت باال 

عالمت بزنيد. نقطة 12 بدست مى آيد.
11 → « 1/25 سانتى  متر» = 12

نقطة 12 را به 5 با خط كش وصل كنيد. 
وصل   7 به  را   12 نقطة  منحنى  خط  كش  وسيلة  به   

كنيد. تصوير (1-30)

توجه:
خطوط منحنى پهلو را طورى رسم كنيد 
مماس  هم  با   7 نقطة  از  باالتر  كمى  كه 

شوند.
فاصلة نقاط 10 ،7 و 8 خط پهلوى پشت 
و نقاط 12 ،7 و 8 خط پهلوى جلو است. 

تصوير (1-30)

توجه

 1

2 7

119
1210
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مرحلة  چهارم 
رسم پنس1 پشت 

  اندازة خط 1 تا 10 را تقسيم بر 3 كنيد، نقاط 13 و 
14 بدست مى  آيد.            

                          
 از نقطة 13 به طول « 14 سانتى متر» به سمت  پايين  

گونياكنيد، نقطة   15 به دست مى  آيد. 
13 → 15= «14 cm »

پايين  سمت  به   « سانتى متر   12 » طول  به  نقطة 14  از 
گونيا كنيد. نقطة 16 بدست مى  آيد. 

14 → 16 = «12 cm »
 از دو طرف نقطة 13 « 1سانتي متر» عالمت بزنيد. نقاط 
17        17=َ «2 cm »           .17و 17َ بدست مى آيد

اين نقاط را با خط كش به نقطة 15 وصل كنيد. از دو 
طرف نقطة 14 نيز « 1سانتى متر» عالمت بزنيد و نقاط 

18 و 18َبدست مى آيد. 
  18        18=َ «2 cm » 

اين نقاط را با خط كش به نقطة 16 وصل كنيد. 
رسم پنس جلو 

 اندازة 5 تا 12 را تقسيم بر 3 كنيد، نقطة 19 به دست 
 12 → 19 =

 31   
(5 → مى آيد.                 (12

پايين  سمت  به  « 10سانتى متر»  طول  به   19 نقطة  از   
گونيا كنيد، نقطة 20 به دست مى  آيد. 

19 → 20 =«10 cm »

→

→

تصوير 1-31

بزنيد.  عالمت  «1سانتى متر»   19 نقطة  طرف  دو  از   
 21 →  21=َ «2 cm »  .نقاط 21َو21 بدست مى آيد

 اين نقاط را با خط كش به نقطة 20 وصل كنيد.
( تصوير 1-31)

1ــ براى تبديل سطح به حجم از پنس استفاده مى شود، پنس از قسمت فرورفتگى بدن شروع شده و نزديك به برجستگى تمام مى شود. دقت 
كنيد در اين جا خط كمرجلو+ «2/25 سانتى متر» و خط كمر پشت +  « 4/25 سانتى متر» شده كه روى الگو فقط« 2 سانتى متر» در جلو و « 4 سانتى متر» 

در پشت پنس وجود دارد «0/25 سانتى متر» اضافه جهت گشادى كمر است كه قبل از اتصال كمر به وسيلة دوخت آن را جمع مى كنيم.
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مرحلة پنجم 
خط  با  موازى  را  راستا  خطوط  الگو،  رسم  از  بعد    

مركزى جلو و پشت رسم كنيد. 
  نقاط موازنه را در چند نقطه روى خط پهلوى دامن 

عالمت بزنيد.
عالئم  مطابق  پهلو  خط  از  را  پشت  و  جلو  الگوى    

برش قيچى كنيد. ( تصوير 1-32)

تصوير 1-32
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مرحلة ششم 
اصالح خط كمر 

 براى اصالح خط كمر ابتدا پنس ها را به سمت خط 
پهلو ببنديد.

(هنگام بستن در انتهاى پنس ها حجم ايجاد مى شود. 
پنس ها        انتهاى  از  را  كاغذ  الگو،  كردن  مسطح  براى 

«تا» كنيد.)
 حال با استفاده از خط كش منحنى يا پيستوله مطابق 
شكل از نقطة 10تا « 2سانتى متر» مانده به نقطة 1  خط 

منحنى كمر را رسم كنيد. 
تا                  12 نقطة  از  پشت  مطابق  نيز  جلو  الگوى  در   
«2 سانتى متر» مانده به نقطة 5 خط منحنى كمر را رسم 

كنيد. ( تصوير 1-33)

توجه:
علت  اين  به  شده  عنوان  سانتى متر»   2»
است كه خطوط مركزى جلو و پشت در 
و  جلو  مركزى  خط  و  كمر  خط  تقاطع 

پشت گونيا باشد.

توجه

تصوير 1-33
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مرحلة هفتم 
سجاف زيپ 

با توجه به اينكه اندازة دور كمر از دور باسن كوچكتر 
است و امكان پوشيدن (دامن) به خاطر اختالف كمر 
با باسن نمى باشد به اين دليل الزم است فاصلة بين خط 
كمر تا باسن را بصورت شكاف باز بگذاريم و زيپ 

بدوزيم.
يا  پشت  پهلو،  در  مى تواند  مدل  به  نسبت  زيپ  مكان 

جلوى دامن باشد. 

تصوير 1-34

طول  اندازة  به  پشت  مركزى  خط  روى   1 نقطة  از   
زيپ عالمت بزنيد. نقطة 22 بدست مى آيد. 

1 → 22 = «18 cm»                              طول زيپ
چپ  سمت  به   « سانتى متر   2/5  »  22 و   1 نقاط  از   

عالمت بزنيد. 
1 → 23=22 → 24 =« 2/5cm »
 نقاط 23 و24 را به هم وصل كنيد. (تصوير 1-34) 

الگو آماده برش است. 
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اندازه هاى طولى (قد) دامن 
 دامن ها براساس قد، نام هاى گوناگونى دارند.

(تصوير 1-35)

1- «مينى»1 كوتاه ترين قد دامن تا نيمه ران

2- كمى باالتر از زانو 

3- قد دامن كمى زير زانو

4- شانل2  قد دامن تا زير زانو

5- «ميدى» 3  نيمه ساق پا

6- قد دامن تا مچ 

7- ماكسى4 قد دامن تا زمين 

Maximum ــ Medium                                   4 ــShannel                                       3 ــMinimum                               2 ــ1

تصوير 1-35
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1ــ «2سانتى متر» مقدار روى هم گرد براى دوخت دكمه، جا دكمه يا قزن مى باشد.

الگوى كمر دامن 
كمر  دامن نوارى است كه به خط كمر دوخته مى شود 
و باعث نگه داشتن دامن روى بدن و تميزى درز كمر 

مى  شود. (تصوير 1-36)
 براى رسم الگو، خطى به اندازة دور كمر به اضافة 
 2 و   1 نقاط  كنيد.  رسم  هم گرد  روى   « «2سانتى متر1 

بدست مى آيد. 
1 → «2cm » روى هم گرد + دور كمر 2

 ازنقاط1 و2 پهناى كمر به  اندازة  «6 تا 7 سانتى متر» 
پايين آمده  نقاط 3 و4 بدست مى آيد. 

1 → 3= « 6-7cm »
2 → 4= « 6-7cm »

 نقاط 3 و 4 را با خط كش به هم وصل كنيد.
 خط راستا را رسم كنيد. ( تصوير 1-37)

تصوير 1-37

تصوير 1-36

«سانتى متر 2 »
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الگوى سجاف كمر دامن 
سجاف نيز در خط كمر دامن دوخته مى شود، با اين تفاوت 
كه بعد از دوخته شدن به دور كمر به سمت داخل دامن               

«تا» خورده و از رو ديده نمى شود.(تصوير 1-38)
و  جلو  در  را  پنس ها  ابتدا  سجاف  الگوى  رسم  براى 

پشت ببنديد.
از نقطة 5 روى خط مركزى جلو و نقطة 12 در پهلو «4 تا 6 

سانتى متر» پايين آمده، نقاط 22و23 بدست مى آيد. 
 خط 22 تا 23 را موازى با خط كمر رسم كنيد.

5 → 22=«4-6 cm» 12 و → 23 «4-6 cm»
عالمت  كمر  خط  روى  نقطة 12 «0/25سانتى متر»  از   
بزنيد. نقطة 24 بدست مى آيد. نقاط 23 و 24 را به هم 

وصل كنيد. ازالگوى رسم شده كپى كنيد.(تصوير 1-39)
12 → 24= «0/25 cm»

 در الگوى پشت مطابق الگوى جلو از نقاط 1 و 10 به اندازة 
« 4 تا 6  سانتى  متر» پايين آمده،  نقاط 25 و 26 بدست مى آيد.  

خط 25 تا 26 را  موازى  با خط كمر  رسم كنيد. 
 1 → 25= «4-6cm» 10   و → 26 = «4-6cm»      
 از نقطة10 «0/25 سانتى متر» روى خط كمر عالمت 
بزنيد. نقطة 27 بدست مى آيد. نقاط 27 و 26 را به هم 

تصوير 1-38

تصوير 1-40 تصوير 1-39

10 → 27 = «0/25 cm»                    .وصل كنيد
 از الگوى رسم شده كپى كنيد. (تصوير 1-40)

توجه:
الگوى  در  شده  كم  «0/25سانتى متر»  اندازة 
سجاف، در دامن به صورت ُخرد جمع  مى شود. 

لگوى ز

ه ت
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سؤاالت پايان فصل اول 
تئورى 

1- ابزار رسم الگو را نام  ببريد.(4 مورد ) 
2- كاربرد متر در خياطى را بنويسيد.

3- موارد استفاده از خط  كش هاى منحنى و مارى و گونيا را توضيح دهيد.
4- موارد استفاده از كاغذ الگو – پوستى – نايلون و مقوا را بنويسيد.

5- كاربرد قيچى – چسب- سوزن ته گرد را بنويسيد.
6- كاربرد عالئم زير را در يك جمله بيان كنيد. 

ج:                             د :  الف:                    ب :                    

7- كاربرد عالمت موازنه در الگو را بنويسيد.
8- اندازه هاى طولى (قد) دامن هاى ( مينى-شانل- ماكسى) را بنويسيد.

9- طريقة اندازه گيرى دور باسن در افراد با شكم برجسته را شرح دهيد.
21 دور 10- علت اضافه شدن مقدار « 0/5 تا 1/5 سانتى متر»به 

 باسن در الگوى دامن را بنويسيد.
11- با توجه به شكل مقابل فاصلة نقاط زير چگونه بدست مى آيد. 

(2 → الف: (7
(1 → ب: (9

(5 → ج : (11
 (9 →   د: (10
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12- الگوهاى زير را با مدل هاى آن  مطابقت دهيد. 

عملى
1- با استفاده از اندازه هاى سايز 38 الگوى دامن (ميدى) و الگوى كمر را رسم كنيد. 

2- با استفاده از اندازه هاى سايز 40 الگوى دامن ( شانل ) و الگوى سجاف را رسم كنيد. 
3- الگوى اساس دامن را با اندازه هاى شخصى رسم كنيد.

(ج)(ب)(الف)
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هدف هاى رفتارى: 
فراگير پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند:

ويژگى هاى دامن فون را تعريف كند.
اوازمان را تعريف كند. 

انواع اوازمان را نام ببرد. 
انواع اوازمان را شرح دهد.

الگوى دامن فون با اوازمان  از پهلو (داخل و خار ج از فضاى الگو ) را بسازد. 
الگوى دامن فون با اوازمان طبيعى و افقى – عمودى را بسازد.

مشخصات دامن ترك را بيان كند. 
الگوى اساس دامن ترك را رسم كند. 

الگوى دامن ترك با اوازمان از پهلو و طبيعى را بسازد. 
الگوى دامن ترك با اوازمان سراسرى و افقى – عمودى را بسازد. 

مشخصات دامن كلوش را بيان كند. 
الگوى دامن يك كلوش، دوكلوش، چهاركلوش را رسم كند. 

هدف كلى: كاربرد رسم الگوهاى دامن فون، ترك و كلوش

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
9

10
 11
 12
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        انواع دامن فون، ترك، كلوش
دامن فون (با انواع اوازمان)

اين نوع دامن ها، لبة گشادى دارند. 
كمى اندام را درشت نشان مى دهند و مى توانند عيب 

شكم و باسن برجسته را بپوشانند. 
گوناگون  شيوه هاى  به  اوازمان  توسط  دامن،  گشادى 

انجام مى شود. 
بستن  با  كه  است  الگو  به  شده  اضافه  فضاى  اوازمان: 
كادر  خارج  از  شدن  اضافه  طبيعى،  صورت  به  پنس 

(سرتاسر  الگو  داخلى  محدودة  و  پهلو)  (خط  الگو 
طول دامن، افقى و عمودى) ايجاد مى شود. در اوازمان 
طبيعى پنس ميزان گشادى لبة دامن را تعيين مى كند 
اما در بقية اوازمان ها نسبت به مدل، جنس پارچه و قد 
دامن مقدار آن محاسبه مى شود. به عنوان مثال حداكثر 
فضاى اضافه شده در اوازمان پهلو« 7سانتى متر» است 
و بيشتر از اين مقدار فرم دامن را به هم مى ريزد اما در 
صورت نياز به گشادى بيشتر مى توان از چند اوازمان 

به طور هم زمان استفاده كرد. 
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تصوير  2-1 
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الگوى دامن فون با اوازمان پهلو (خارج از الگو )
 از الگوى اساس دامن استفاده كنيد.

الگوى جلو 
 از نقطة 8َ «2 تا 7 سانتى متر» به سمت بيرون عالمت 

بزنيد، نقطة 22 بدست مى آيد. 
 8َ → 22= «2-7cm»

 نقاط 22و7َ را با خط كش به هم وصل كنيد. 
آمده  بدست  اندازة  و  بگيريد  اندازه  را   8َ تا   7َ خط   
را از نقطة 7َ روى خط جديد پايين آمده لبة دامن را 

اصالح كنيد. ( تصوير 2-2) 
الگوى پشت 

 7 تا   2»  8 نقطة  از  جلو  مطابق  نيز  پشت  الگوى  در   
سانتى متر» به سمت بيرون عالمت بزنيد، نقطة 23 بدست 

مى آيد.
 8 → 23= «2-7cm»

 نقاط 23 و 7 را با خط كش به هم وصل كنيد. 
 براى اصالح لبة دامن مطابق جلو عمل كنيد.(تصوير 

(2-3

تصوير  2-3  تصوير  2-2 

��
�
��
��
�
��
��
��
�

�
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(داخل  پهلو  اوازمان  با  فون  دامن  الگوى 
فضاى الگو)

مرحلة اول 
 از الگوى اساس دامن استفاده كنيد. 

الگوى جلو 
 از نقطة 8َ در لبة دامن «3 سانتى متر» به سمت داخل 

الگو عالمت بزنيد. نقطة 22 بدست مى آيد. 
 8َ → 22= « 3cm »

نقاط 22 وَ 7 را  با  خط كش به هم وصل كنيد. (تصوير 2-4)
الگوى پشت 

 در الگوى پشت مطابق جلو از نقطة 8 در لبة دامن     
« 3 سانتى متر» به سمت داخل الگو عالمت بزنيد. نقطة 

23 بدست مى آيد. 
 8 → 23= « 3cm »

نقاط 23 و 7 را با خط كش به هم وصل كنيد . (تصوير 2-5)

تصوير  2-5  تصوير  2-4 
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مرحلة دوم 
الگوى جلو 

كنيد،  قيچى  باال  سمت  به  دامن  لبة  از  را  خط 22َو7   
الگو در نقطةَ 7 جدا نشود به اندازة « 2 تا 7 سانتى متر» بين 

فضاى باز شده اوازمان دهيد.
 22 → 22َ= « 2-7cm »
كنيد.  اصالح  منحنى  كش  خط  با  را  دامن  لبة  خط   

(تصوير 2-6)

الگوى پشت
به  دامن  لبة  از  را  23و7  خط  نيز  پشت  الگوى  در   

سمت باال قيچى كنيد. الگو در نقطة 7 جدا نشود. 
 به اندازة جلو اوازمان دهيد. 

 23 → 23َ= « 3-7cm »
خط لبة دامن را اصالح كنيد. (تصوير 2-7)

باشد  سانتى متر»   7  » از  بيشتر  اوازمان  كه  صورتى  در 
در نقطة 7و7َ فرو رفتگى ايجاد مى شود كه الزم است 

اصالح گردد.  

تصوير  7-2 تصوير  2-6 
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بيشتر بدانيد (مطالعة آزاد)
نسبت قد دامن فون با گشادى آن 

تأثير  دامن  لبة  زيبايى  در  پهلو  اوازمان  مقدار 
تغيير  دامن  قد  به  نسبت  مقدار  اين  مى گذارد. 
مى كند. هر چه قد دامن كوتاه تر باشد، اين اندازه 
كمتر و هر چه قد دامن بلندتر شود ميزان گشادى 

بيشتر خواهد شد. 
 بدين گونه كه دامن با قد بلند (تا مچ) با اوازمان 
« 7سانتى متر» در پهلو و دامن با قد كوتاه با اوازمان 
لبة  در  گشادى  نسبت  پهلو،  در  سانتى مترى»   2»

دامن ها يكسان است. (تصوير 2-8)
 

تصوير  2-8 
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توجه :
براى اينكه مقدار اوازمان ها با هم يكسان 
وپهناى  طول  تعداد،  است،  الزم  شود 

پنس ها با هم برابر باشد. 

توج

تصوير  2-10  تصوير  2-9 

الگوى دامن فون با اوازمان طبيعى
مرحلة اول 

  ازالگوى  دامن فون  با اوازمان پهلو استفاده كنيد.
 

الگوى جلو 
  ازپهناى پنس«1سانتى متر »كم كنيد.( بنابراين پهناى 
اندازة  به  را  پنس  طول  مى شود.)  «1سانتى متر»  پنس 
و  بگيريد  درنظر  سانتى متر»   14 تا   10» بين  دلخواه 

انتهاى آن را نقطة 23 بناميد.
خط 5 تا 12 است. 

 31 اندازة 5 تا 24 برابر با 
 5 → 24= 31  

« 5 -12 »
21) به سمت  → از نقطة 24 به اندازة طول پنس (23

پايين گونيا كنيد و نقطة 25 بدست مى آيد. 
اندازة  به   24 نقطة  طرف  دو  از    
و  بزنيد  عالمت  سانتى متر»   0/5»
(پهناى پنس « 1 سانتى متر» مى باشد.) 
(تصوير  كنيد.  وصل  نقطة 25  به 

(2-9
  از انتهاى پنس ها  ( نقاط 23 و 25)                                             
دو خط موازى با خط مركزى 

جلو، تا لبة دامن رسم كنيد. 
دست  به   27 و   26 نقاط 

مى آيد. ( تصوير 2-10)
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  از نقطة 31 به اندازة «12 سانتى متر» (طول پنس) به 
سمت پايين گونيا كنيد. نقطة 32 بدست مى آيد. 

31 →  32 = « 12cm »                        (طول پنس)
«2سانتى متر»  اندازة  به   31 نقطة  در  را  پنس  پهناى    

عالمت بزنيد. 
با  موازى  خط  دو   30،  29 نقاط  پنس ها  انتهاى  از    
خط مركزى پشت عمود كنيد. نقاط 33 و34 بدست 

مى آيد.(تصوير 2-12)

تصوير  2-12  تصوير  2-11

الگوى پشت 
  از پهناى پنس ها «1 سانتى متر» كم كنيد. 

  ( بنابراين عرض هر پنس «يك سانتى متر»  مى شود.) 
طول پنس ها را برابر پنس هاى جلو رسم كنيد.

13 →  29 = 30 → 14
  خط 1 تا 10 را تقسيم بر 2 كنيد. نقطة 31 بدست 

مى آيد. (تصوير 2-11)
1  →   31 = 21  (1  →  10)
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مرحلة دوم 
الگوى جلو 

 خطوط (23و26)و(25و27) را تا انتهاى پنس قيچى 
كنيد. 

  پنس ها  را به سمت خط پهلو ببنديد. 
 روى كاغذ ديگر، الگو را در خط مركزى جلو روى 
كاغذ  به  را  شده  باز  محل  و  دهيد  قرار  راست  خطى 

بچسبانيد. 
  فضاى باز شده، اوازمان طبيعى است. 

 خطوط كمر و لبة دامن را اصالح كنيد. 
( تصوير 2-13)

توجه:
پنس  طول  چه  هر  طبيعى  اوازمان  در   
و  مى شود  باز  كمتر  اوازمان  باشد  بلندتر 
چنانچه طول پنس كوتاه تر شود اوازمان 
نيز  پنس  پهناى  مى شود.  باز  بيشترى 
بيشتر  نيز  اوازمان  مقدار  شود  بيشتر  اگر 

مى شود. 

3 وير

ت

توجه:
وسط  يا  و  پهلو  خط  در  مى تواند  زيپ 

پشت دوخته شود.

توجه

تصوير  2-13 
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الگوى پشت 
  خطوط (33،29)و(34،30) را تا انتهاى پنس قيچى 

كنيد. 
  پنس ها را ببنديد و مطابق جلو اوازمان دهيد. 

 خطوط كمر و لبة دامن را اصالح كنيد.
 در مدل هايى كه پشت و جلو روى دوالى بسته قرار 

مى گيرد، زيپ در خط پهلو دوخته مى شود. 
 بدين منظور  سجاف زيپ را در پهلوى جلو و پشت 
را  سجاف  كنيد  دقت  پارچه  برش  هنگام  كنيد.  رسم 
روى يك پهلوى جلو و پشت مشخص كنيد.             

( تصوير 2-14)

تصوير  2-14 
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الگوى دامن فون با اوازمان افقى – عمودى 
مرحلة اول 

از الگوى دامن فون با اوازمان طبيعى استفاده كنيد. 
الگوى جلو 

خط  از  پايين تر  كمى  پهلو  خط  روى  را   24 نقطة    
باسن به دلخواه عالمت بزنيد. 

  خط 6 تا 22 را در لبة دامن تقسيم بر 2 كنيد نقطة 
 6 → 25= 21 25 بدست مى آيد.                 « 6-22 »  

  مطابق شكل نقطة 24 و 25 را به هم وصل كنيد.
(تصوير 2-15)

  الگوى پشت 
عالمت  پهلو  خط  روى  از  را  نقطة 26  جلو  مطابق    

بزنيد. 
  خط 3 تا 23 را در لبة دامن تقسيم بر 2 كنيد. 

نقطة 27 بدست مى آيد. 
 3 → 27= 21   « 3-23»

  مطابق شكل نقطة 26و27 را به هم وصل كنيد.
( تصوير 2-16)                                                                              

تصوير  2-16  تصوير  2-15 
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تصوير  2-17 

مرحلة دوم 
 الگوى جلو 

  خطوط بدست آمده در مرحلة اول را از نقاط 25 تا 
24 قيچى كنيد. الگو در نقطة 24 جدا نشود.

  خط مركزى را روى خط راست قرار دهيد و بين 
فضاى باز شدة الگو به اندازة « 3 تا 7 سانتى  متر» (نسبت 

به مدل و جنس پارچه ) اوازمان دهيد.
  25 → 25َ= « 3-7cm»   

  خط پهلو را در نقطة 24 و لبة دامن را اصالح كنيد.  
(تصوير 2-17) 

الگوى پشت 
  در الگوى پشت مطابق جلو بين فضاى باز شده در 

الگو به اندازة «3 تا 7 سانتى متر» اوازمان دهيد. 
  27 → 27َ= « 3-7cm» 
 خط پهلو را در نقطة 26 و لبة دامن را اصالح كنيد. 

(تصوير 2-18)

تصوير  2-18 
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بيشتر بدانيد (مطالعه آزاد)
 اصالح لبة دامن فون با اوازمان افقى- عمودى 

كنيد.                                          اصالح  را  منحنى  خط  و  دهيد  قرار  هم  كنار  را  الگو  پهلوى  خطوط  دامن،  لبة  اصالح  براى 
(تصوير 2-19)

تصوير  2-19 
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دامن ترك
دامن ترك داراى برش هاى عمودى است. برش ها نشان دهندة تعداد ترك ها هستند كه بين4، 6 و8 و 12 عدد 
مى باشد. اين دامن مى تواند به شكل هاى مختلف مانند: ترك فون، ترك پيلى دار رسم شود و به دليل خطوط با 

برش عمودى شخص را بلندتر و الغرتر نشان دهد.

تصوير  2-20
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الگوى اساس دامن ترك 
  اندازه هاى الزم براى رسم الگوى دامن ترك 

- دور كمر 
-  دور باسن 

- بلندى باسن 
- قد دامن 

مرحلة اول 
 1 نقطة  را  آن  رأس  كنيد.  رسم  عمودى  خط  يك   
نقطة 2  آمده،  پايين  را  باسن  بلندى  نقطة 1  از  بناميد. 

بدست مى آيد.
  1 →  بلندى باسن = 2
بدست   3 نقطة  آمده،  پايين  را  دامن  قد   1 نقطة  از    

مى آيد.  
     1 → قد دامن = 3
 خط 1 تا 3 را در نقاط 3، 2، 1 مطابق شكل به دو 

طرف گونيا كنيد. 
  خطوط گونيا شده از نقاط 3، 2 ،1 به ترتيب خط 

كمر، خط باسن و خط لبة دامن است. 
  خط 1 تا 3 ، خط مركزى ترك است.  

(تصوير 2-21)

تصوير  2-21
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مرحلة دوم 
سپس  كرده  سانتى متر»   1» اضافة  به  را  كمر  دور    

تقسيم بر تعداد ترك ها كنيد. 
(تعداد ترك ها به دلخواه انتخاب مى شود.) 

طرف  دو  از  و  كنيد  نصف  را  آمده  بدست  اندازة    
نقطة 1 عالمت بزنيد، نقاط 4 و 5 بدست مى آيد.

  4 → تعداد ترك ها ÷ «cm 1 »+ دور كمر=5
(براى  سانتى متر»  تا 1/5   0/5» اضافة  به  را  باسن  دور   
آزادى دامن) كرده سپس تقسيم بر تعداد ترك ها كنيد. 

طرف  دو  از  و  كنيد  نصف  را  آمده  بدست  اندازة    
نقطة 2 عالمت بزنيد، نقاط 6 و7 به دست مى آيد.

(تصوير 2-22)
  6 → تعداد ترك ها ÷ «cm 1/5-0/5 »+ دور باسن=7
  نقاط 6 و 7 را به سمت پايين گونيا كنيد تا خط لبة 

دامن را قطع كند، نقاط 8 و9 بدست مى آيد. 
 نقطة 4 را با خط كش منحنى به 6 وصل كنيد. 

  در سمت ديگر نيز به همين صورت عمل كنيد. 
بگيريد.  نظر  در  ترك  مركزى  خط  را  راستا  خط    

(تصوير 2-23)

تصوير  2-23 تصوير  2-22
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تصوير  2-24

الگوى دامن ترك با اوازمان پهلو 
  از اساس دامن ترك استفاده كنيد. 

دامن «2 تا 7 سانتى متر» به سمت  از نقطة 8 در لبة    
بيرون عالمت بزنيد، نقطة 10بدست مى آيد. 

  8 → 10=« 2-7 cm»
   نقاط 10و 6 را به هم وصل كنيد. 

  از نقطِه 9 نيز در لبة دامن« 2 تا 7 سانتى متر» به سمت 
بيرون عالمت بزنيد، نقطة 11 بدست مى آيد.

  9 → 11=« 2-7 cm»
نقاط 11 و 7 را به هم وصل كنيد. 

 براى اصالح لبة دامن مطابق دامن فون عمل كنيد. 
 خط 6 تا 8 را اندازه بگيريدو اندازة بدست آمده را 
روى خط 6 تا 10 پايين آمده لبة دامن را اصالح كنيد. 

  در سمت ديگر نيز، به همين صورت عمل كنيد.
(تصوير2-24)

توجه:
بعد از رسم اوازمان ممكن است نقاط 6 
و 7 زاويه پيدا كند در اين صورت آن را 

اصالح كنيد.

توجه
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الگوى دامن ترك با اوازمان طبيعى 
  از الگوى دامن ترك با اوازمان پهلو استفاده كنيد.

  از نقاط 4 و 5 هر كدام «1 سانتى متر» به سمت بيرون 
الگو عالمت بزنيد. نقاطَ 4 وَ 5 به دست مى آيد.

  نقاطَ 4 وَ 5 را به نقاط 6 و 7 وصل كنيد.
  اندازة اضافه شده به خط كمر پهناى پنس است.

پهناى پنس را در دو طرف نقطة 1 عالمت بزنيد. تا  21  
نقاط 12 و 12َ بدست آيد. 

  12 →    «2cm» پهناى پنس =12َ

  طول پنس را به اندازة « 10تا 14 سانتى متر » از نقطة 
1 پايين آمده، نقطة 13 بدست مى آيد.

  نقاط 12 و 12َ را به 13 وصل كنيد.(تصوير 2-25)
  خط 3 تا 13 را قيچى كنيد و پنس را ببنديد. 

اوازمان   3َ و   3 نقاط  دامن  لبة  در  شده  باز  مقدار    
طبيعى است.

  خط كمر و لبة دامن را اصالح كنيد. (تصوير (2-26)

تصوير  2-26 تصوير  2-25

توجه:
طول و پهناى پنس، با 
توجه به مقدار اوازمان 

تعيين مى شود. 

ت
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تصوير  2-28 تصوير  2-27

الگوى دامن ترك با اوازمان سراسرى 
  از الگوى دامن ترك با اوازمان پهلو استفاده كنيد. 
  خط مركزى را از نقطة 3 در لبة دامن به سمت باال 

قيچى كنيد. الگو در نقطة 1 جدا نشود. 
(تصوير 2-27)

  يك خط عمودى به عنوان خط راهنما به طول قد 
دامن روى كاغذ الگو رسم كنيد. 

  نقطة 1 را مماس با خط راهنما قرار دهيد. 
نظر  در  سانتى متر»   12 تا   3» بين  را  اوازمان  مقدار    
بگيريد. اندازة مورد نظر را نصف كنيد و از دو طرف 

خط راهنما عالمت بزنيد. 
   نقاط 3 و 3َ را در دو طرف خط راهنما قرار دهيد.

  خطوط كمر و لبة دامن را اصالح كنيد.
(تصوير 2-28)
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الگوى دامن ترك با اوازمان افقى- عمودى
  از الگوى اساس دامن ترك استفاده كنيد. 

  ابتدا خط مركزى را از نقطة 3 تا 2 1  قيچى كنيد و 
از نقطة 2 تا نقاط 6 و 7 نيز قيچى كنيد. به طورى كه 

الگو در اين نقاط جدا نشود. (تصوير 2-29)
 يك خط عمودى به عنوان خط راهنما، بلندتر از قد 

دامن رسم كنيد. 

  خط 1 تا 2 الگو را مماس با خط راهنما قرار دهيد. 
  سپس نقاط 3 تا 3َ را به اندازة « 3 تا 12 سانتى متر» 
اوازمان دهيد به طورى كه اوازمان در دو طرف خط 
  3 → 3َ=  «3-12cm»                  .راهنما يكسان باشد

  لبة دامن و نقاط 6 و 7 را در پهلو اصالح كنيد.
(تصوير 2-30)

تصوير  30-2تصوير  2-29

1ــ طول اوازمان مى تواند از خط باسن تا كمى باالتر از خط زانو متغير باشد.
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تصوير  2-31

دامن كلوش
يك  آن،  گشادى  ميزان  به  توجه  با  كه  دارد  متفاوتى  اندازه هاى  و  مى شود  رسم  دايره  شكل  اساس  بر  دامن  اين 

كلوش، دو كلوش و چهار كلوش نام گذارى شده است. اين مدل دامن، شخص را چاق تر نشان مى دهد.
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الگوى دامن يك كلوش1
اندازه هاى الزم: 

دور كمر  
قد دامن 

  دو خط عمود بر هم رسم كنيد. نقطة بدست آمده 
را 1 بناميد. 

  از نقطة 1 به اندازة دور كمر تقسيم بر 1/5 منهاى 
«2سانتى متر» پايين آمده، نقطة 2 بدست مى آيد. 

  1 →  «cm 2 »- 1/5÷ دور كمر=2
 از نقطة 1 كمان كمر را به اندازة (1تا2) رسم كنيد و 

نقطة 3 را عالمت بزنيد.
  1 → 3=1 →  2

  كمان 2 تا 3، اندازه دور كمر است. 
  از نقطة 2 قد دامن را به سمت پايين عالمت بزنيد، 

  2 → نقطة 4 بدست مى آيد.                  قد دامن=4

اندازة (1تا4) رسم    از نقطة 1 كمان لبة دامن را به 
كنيد و نقطة 5 را عالمت بزنيد. 

  3 → 5=2 → 4         

نيمساز زاوية 1 را رسم كنيد. خط بدست آمده،خط 
مركزى جلواست. ( تصوير 2-32)

توجه :
 2 تا   1 اندازة  دامن  لبة  كمان  رسم  براى 

و2 تا 4 با هم جمع مى شود.

توجه

تصوير  2-32

 1ــ اين الگو 25 درصد كوچك شده است.
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تصوير  2-33

اصالح لبة دامن
  در لبة دامن خط نيمساز الگو روى اريب پارچه قرار 
مى گيرد به همين دليل طول آن افزايش مى يابد براى 

رفع آن قبل از برش، الگو را اصالح كنيد. 
  روى خط نيمساز در لبة دامن مقدار اُفت پارچه را 
كم كرده و مجدداً خط لبة دامن را اصالح كنيد. اين 
دارد.  دامن  قد1  و  پارچه  اُفت  ميزان  به  بستگى  مقدار 

(تصوير 2-33)

1ــ هر چقدر قد دامن بلند تر شود مقدار افت آن بيشتر خواهد شد.
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1ــ اين الگو 25 درصد كوچك شده است.

الگوى دامن دو كلوش1
 مطابق دامن يك كلوش دو خط عمود بر هم رسم 

كنيد و نقطة بدست آمده را 1 بناميد. 
منهاى               3 بر  تقسيم  كمر  دور  اندازة  به   1 نقطة  از   

«1سانتى  متر» پايين آمده، نقطة 2 بدست مى آيد. 
  1 →   «cm 1 »-       دور كمر=2

مطابق دامن يك كلوش كمان كمر را رسم كنيد. 
21 دور كمر است.    كمان 2 تا 3 برابر با  با 

  قد دامن را از نقطة 2 به سمت پايين عالمت بزنيد، 
نقطة 4 بدست مى آيد.

  2 →  قد دامن=4
خط (1تا4)  اندازة  به  نقطة 1  از  را  دامن  لبة  كمان    

→ 4  لبة  رسم كنيد. نقطة 5 بدست مى آيد. كمان   5 
دامن است.

  نيمساز زاويه را رسم كنيد تاخط پهلو به دست آيد.
→ 3 خطوط مركزى جلو و پشت  → 2  و 5  خط 4 

مى باشد.
  خط لبة دامن را اصالح كنيد.(تصوير 2-34)

تصوير  2-34
31
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تصوير  2-35

الگوى دامن چهاركلوش
  دو خط عمود برهم رسم كنيد و نقطة بدست آمده 

را 1 بناميد.
  از نقطة 1 به اندازة دور كمر تقسيم بر 6 منهاى «0/5 

سانتى متر» پايين آمده، نقطة 2 بدست مى آيد. 
  1 →  «cm 0/5 »-       دور كمر=2

  كمان كمر را رسم كنيد. 
41 دور كمر است.    كمان 2 تا 3 برابر با 

  قد دامن را از نقطة 2 به طرف پايين عالمت بزنيد. تا 
نقطة 4 بدست آيد. 

  2 → قد دامن=4
  از نقطة 1 كمان لبة دامن به اندازة (1تا4) رسم كنيد 

و نقطة 5 را عالمت بزنيد.
  نيمساز زاوىة1 را رسم كنيد. 

  خط لبة دامن را اصالح كنيد. ( تصوير2-35 )

61
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دامن يك كلوش 
گشادى اين دامن از خط باسن به پايين شروع مى شود. 
41 فضاى دايره را در  مانند دامن فون طبيعى است و 

برمى گيرد.
مى خورد.                برش  پارچه  الى  يك  روى  دامن  اين 

( تصوير 36-2 و 2-37)

تصوير  2-36

تصوير  2-37

بيشتر بدانيد ( مطالعه آزاد)
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دامن دو كلوش
شروع  كمر  خط  از  پايين تر  كمى  دامن  اين  گشادى 

21 فضاى دايره را در بر مى گيرد.  مى شود و 
اين دامن اگر روى دوالى بسته پارچه قرار گيرد يك 
برش   ( بار   2  ) پارچه  الى  يك  روى  چنانچه  و  درز 

بخورد دو درز در پهلوها خواهد داشت. 
(تصوير 38-2 و 2-39)

تصوير  2-39

تصوير  2-38
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دامن چهاركلوش
گشادى اين دامن از خط كمر شروع مى شود و تمام 
بار   2 دامن  اين  اگر  مى گيرد.  بر  در  را  دايره  فضاى 
دارد  درز  دو  گيرد  قرار  پارچه  بسته  دوالى  روى 
تهيه  درز  بدون  مى توان  باشد  عريض  پارچه  چنانچه 

كرد. ( تصوير 40-2 و 2-41)

تصوير  2-40

تصوير  2-41
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سؤاالت پايان فصل دوم 
تئورى

1- ويژگى هاى دامن فون و ترك را تعريف كنيد.
2- اوازمان را تعريف كنيد.

3- انواع اوازمان را شرح دهيد.
4- در چه مواردى اوازمان از داخل فضاى الگو اضافه مى شود. 

5- حداقل و حداكثر مقدار اوازمان پهلو چند سانتى متر است.
6- طول و عرض پنس چه تأثيرى در مقدار اوازمان دارد.

7- چگونه الگوى دامن فون را روى پارچه قرار دهيم تا گشادى لبة دامن يكنواخت شود.
8- نوع اوازمان در دامن هاى زير را بنويسيد.

 9- با توجه به اين كه مقدار دور كمر « 64 سانتى متر » است اندازة خط كمر در دامن شش ترك را 
بدست آوريد.

10- چگونه اوازمان طبيعى در الگوى دامن ترك ايجاد مى شود؟ توضيح دهيد.

��
�
��
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�

�
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 11- با توجه به تصاوير زير تفاوت اوازمان افقى – عمودى را با اوازمان سراسرى بنويسيد.

12 – در دامن چهار كلوش فاصلة خط 1 تا 2 برابر چند سانتى متر است؟

دور كمر -0/5
 61 الف: 

 دور كمر -1
 61 ب: 

 دوركمر-0/5
 31 ج: 

 دور كمر -1
 31 د:  

13-كمان كمر در الگوى چهاركلوش برابر با: 
دور كمر

 2    1 الف:  
دور كمر- « 1سانتى متر»

 21 ب:   
دور كمر

 41 ج:   
دور كمر- « 1سانتى متر»

 41 د:    
دامن ها 14- جدول مقابل را كامل كنيد.  

يك كلوش
دو كلوش

چهاركلوش 

حاصل         منهاى         تقسيم       دور كمر
     ÷                -                 =

66
66 
66



72

عملى
1- الگوى دامن فون با انواع اوازمان هاى زير را بسازيد.

ج: طبيعى الف:پهلو(خارج از الگو)    
د: افقى عمودى  ب: پهلو (داخل فضاى الگو )   

2- دامن فون را با يكى از اوازمان ها، با اندازة شخصى بسازيد. 
3- الگوهاى دامن ترك زير را بسازيد.

الف : 8 ترك با اوازمان پهلو
ب: 6 ترك با اوازمان طبيعى ( طول پنس « 12سانتى متر» و عرض «2 سانتى متر»)

ج: 10ترك با اوازمان سراسرى 
د: 8 ترك با اوازمان افقى - عمودى 

4- دامن ترك را با يكى از اوازمان ها با اندازة شخصى بسازيد. 
5-الگوى دامن يك كلوش را با توجه به اندازة دور كمر « 75 سانتى متر» رسم كنيد.

6-يكى از الگوهاى دامن كلوش را با اندازة شخصى رسم كنيد.
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هدف هاى كلى: 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
9

10
11
12

آشنايى با انواع الگوى دامن هاى پيلى دار، چين  دار، برش دار،لنگى 
وجيب دار

هدف هاى رفتارى: 
فراگير پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند:

اصطالح پيلى را در خياطى تعريف كرده و انواع آن را نام ببرد. 
الگوى دامن با پيلى يك طرفه در پشت را بسازد.

الگوى دامن با چاك پيلى در پشت را بسازد. 
الگوى دامن فون با پيلى معكوس در خط مركزى را رسم كند. 

الگوى دامن فون با پيلى روى زانو را بسازد.
الگوى دامن ترك پيلى دار را بسازد.

الگوى دامن كلوش پيلى دار را بسازد.
الگوى دامن برش دار (قرينه) را بسازد.

تفاوت مدل لباس هاى قرينه و غير قرينه را بيان كند.
الگوى دامن برش دار (غير قرينه) را بسازد.

الگوى دامن لنگى را بسازد. 
جيب را روى الگوى دامن رسم كند. 
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           الگوى انواع دامن هاى پيلى دار، چين دار، برش دار
دامن پيلى دار

  پيلى به معناى تاخوردگى قسمتى از پارچه است كه به شكل هاى گوناگون ايجاد مى شود و باعث گشادى و 
زيبايى بيشتر لباس مى گردد. انواع پيلى شامل يك طرفه، معكوس ناودانى، پليسه( پيلى هاى پشت سرهم) مى باشد 
كه مى توان پهن يا باريك باشد و در قسمت هاى مختلف الگو مانند خط مركزى جلو و پشت، خط پهلو بين خط 
مركزى و پهلو قرار گيرد. اندازة پهناى پيلى در باال و پايين دامن مى تواند يكسان و يا در باال كمتر و در پايين بيشتر 
باشد. همچنين مى توان از تركيب چند نوع پيلى بطور همزمان استفاده كرد. و يا زير پيلى را بطور مستقل با رنگ 

ديگر بكار برد.

پيلى يك طرفه 
  «تاى» پيلى به سمت

چپ و راست است 

پيلى معكوس(دوطرفه)
  از دو پيلى يك طرفه تشكيل 
آن  «تاى»  جهت  كه  شده 

روبروى هم قرار مى گيرد. 

پيلى ناودانى
«تا»  معكوس  پيلى  مطابق   
كه  تفاوت  اين  با  مى خورد. 
لبة  از  كمركمتر  در  پيلى  پهناى 

لباس است.( تصوير 3-1)

تصوير  3-1
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دامن با چاك پيلى در پشت

تصوير  3-2
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  از الگوى اساس دامن استفاده كنيد.
بيرون  سمت  به  «1سانتى متر»  دامن  لبة  در   3 نقطة  از 

عالمت بزنيد. نقطة 22 بدست مى آيد ( تصوير 3-3) 
مقدار  اين  باشد  ماكسى  لباس  قد  كه  صورتى  در   
3 → 22 = «1cm»                   .1/5 سانتى متر» مى شود»
قرار  طورى  را  الگوها  كنيد.  كپى  را  پشت  الگوى   

دهيد كه خطوط مركزى پشت مقابل هم قرار گيرد. 

تصوير  3-3

 6 تا   4» اندازة  به   1 نقطة  از  (الف)،  الگوى  در   
 23 نقطة  بزنيد.  عالمت  بيرون  سمت  به  سانتى متر» 

بدست مى آيد. (تصوير3-3)
  از نقطة 22 در لبة دامن نيز «4تا6سانتى متر» به  سمت 

بيرون عالمت  بزنيد.
نقطة24 بدست مى آيد          

نقاط23 و24 را به هم وصل كنيد.(تصوير3-4)

�
�
���
��
�
��
�
��
�

�

تصوير  3-4

1 → 23 = «4-6cm»
22 → 24 «4-6cm»
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 در الگوى (ب) از نقطة 22 به اندازة «8تا12سانتى متر» 
(دو برابر سمت  راست) به سمت بيرون عالمت بزنيد، 

نقطة 25 بدست مى آيد.
22 → 25  = «8 -12cm» 

  طول چاك را با توجه به قد دامن به دلخواه از نقطة 
22 به سمت باال عالمت بزنيد. نقطة 26 بدست مى آيد.                         
 22 → طول چاك= 26

  از نقطة 26 به اندازة « 8 تا12 سانتى متر» بيرون برويد. 
نقطة 27 بدست مى آيد.     

26 → 27 = «8 -12cm» 
نقاط 25 و 27 را به هم وصل كنيد. خط «تاى »پيلى را 

نقاط 22 تا 25 و 26 تا 27 رسم كنيد. 
 2  1 در 

تصوير (3-5)

�
�
���
��
�
��
�
��
�

�

تصوير  3-5

توجه:
بازى چاك از لبة دامن، حداقل تا خط زانو و حداكثر 15 سانتى متر باالتراز خط زانو مى باشد.

ت



78

تصوير  3-6

دامن با پيلى معكوس در خط مركزى
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تصوير  3-8 تصوير  3-7

«12 1 تا 16 سانتى متر»  به سمت بيرون عالمت بزنيد.
  نقاط 23 و 24 بدست مى آيد.

5 → 23 = «12-16cm» 
22 → 24 = «12-16cm» 
  نقاط بدست آمده را با خط كش به هم وصل كنيد.

نقاط 5 تا 23 و 22 تا 24 را نصف كرده و خط « تاى » 
داخلى پيلى را مشخص كنيد. ( تصوير 3-8)

مرحلة اول 
  از الگوى دامن فون با اوازمان پهلو استفاده كنيد.

سمت  به  سانتى متر»   1/5» دامن  لبة  در   6 نقطة  از    
بيرون عالمت بزنيد، نقطة 22 بدست مى آيد.

6 → 22 = «1/5cm»
  نقطة 22 را به نقطة 5 در خط كمر وصل كنيد.   

 ( تصوير 3-7)
با برابر  را  پيلى  پهناى  مقدار   ،22 و   5 نقطة  از    

1ــ اندازة پيلى معكوس، دو برابر پيلى يك طرفه است.
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تصوير 10-3تصوير  3-9

مرحلة دوم 
  خط 5 تا 22 را به سمت خط مركز پيلى «تا» كنيد. 
سپس اضافة كاغذ را در لبة دامن و خط كمر قيچى 

كنيد. ( تصوير 3-9)

  نقطة 25 محل دوخت پيلى است كه نسبت به مدل 
و قد دامن به دلخواه تغيير مى كند.

  خط راستا را موازى خط مركزى پيلى رسم كنيد. 
(تصوير 3-10)
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تصوير3-11

دامن با پيلى روى زانو



82

مرحلة اول
  از الگوى دامن فون با اوازمان پهلو استفاده كنيد. 

 22 نقطة  بزنيد.  عالمت  را   12 تا   5 نقاط  فاصلة 
 2          1  

بدست مى آيد.
ادامه  دامن  لبة  تا  پايين  سمت  به  خطى  نقطة 22  از    

دهيد، نقطة 23 بدست مى آيد.
  5 → 22= 21  «5 → 12»  

  پنس  را به نقطة 22 منتقل كنيد. 
  نقاط موازنه را روى خط رسم شده مشخص كنيد. 
  الگو را به دو قسمت (الف) و (ب) نام گذارى كنيد.

خط 22 تا  23 را همراه با  فضاى  پنس قيچى كنيد. 
(تصوير 3-12)

تصوير 3-12
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تصوير 3-13

از نقاط 23 و 23َ  در لبة دامن «1 سانتى متر» به سمت 
بيرون عالمت بزنيد. نقاط 24 و 24َ بدست مى آيد.

  23 → 24= «1cm»  
  23َ → 24=َ «1cm»  

  نقاط 24 و 24َ را به انتهاى پنس وصل كنيد. 
  قطعة (الف) را روى خط راست قرار دهيد.

  از خط باسن و لبة دامن به اندازة « 24 تا 32 سانتى متر» 
به سمت بيرون عالمت بزنيد. اين مقدار نسبت به مدل 

مى تواند تغيير كند. 

پيلى را در خط باسن و لبة دامن  بدست آوريد. سپس 
 4    1 

خطوط را به هم وصل كنيد.
را  پيلى  داخلى  تاى»  خطوط «  و  پيلى  مركزى  خط   

رسم كنيد. ( تصوير 3-13)

توجه:
مى توان از پيلى يك طرفه نيز استفاده كرد. 

ي م

توجه
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تصوير  3-15 تصوير  3-14

مرحله دوم 
  پيلى را به جهت فلش « تا » كنيد. 

  قطعة (ب) را با توجه به نقاط موازنه در كنار قطعة 
(الف) قرار دهيد.

قيچى  كمر  خط  و  دامن  لبة  در  را  كاغذ  اضافات    
كنيد. (تصوير 3-14)

مدل  به  توجه  با  الگو  روى  را  پيلى  دوخت  محل    
مشخص كنيد. ( تصوير 3-15)

لى
ى پي

اخل
ى د

ط تا
خ

لى
ى پي

اخل
ى د

ط تا
خ

لى
ى پي

كز
 مر
خط
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تصوير  3-16

دامن ترك پيلى دار ( پيلى معكوس)
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تصوير  3-18

تصوير  3-17

  از الگوى دامن ترك با اوازمان پهلو استفاده كنيد.
سانتى متر»    4» اندازة  به   6 نقطة  در  باسن  خط  از    
مى آيد.        بدست   12 نقطة  كنيد،  گونيا  چپ  سمت  به 
  6 → 12= «4cm»
  از نقطة 10 در لبة دامن «6 سانتى متر» به سمت چپ 

عالمت بزنيد، نقطة 13 بدست مى آيد.
  10 → 13= «6cm»  

  نقطه 12 را به 13وصل كنيد. 
  پيلى را از خط 6 تا 10« تا » كنيد. سپس اضافات 

پيلى را در لبة دامن قيچى كنيد.
  در سمت راست الگو نيز به همين ترتيب عمل كنيد. 

  7 → 14= «4cm»  
  11 → 15= «6cm»                          (3-17 تصوير )

زير پيلى 
و  كنيد  رسم  دامن  قد  طول  به  عمودى  خط  يك    
16 → نقاط 16 و 17 را عالمت بزنيد.   قد دامن = 17

  از نقطة 16 بلندى باسن را پايين بياييد، نقطة 
18 بدست مى آيد.                   

16 →  بلندى باسن = 18
  نقاط 16 ، 17 و 18 را به دو طرف گونيا 

كنيد.
سانتى متر»   4  »  18 نقطة  طرف  دو  از    
بدست   20 و   19 نقاط  بزنيد،  عالمت 

 18 → 19= «4cm»                .مى آيد
18 → 20= «4cm» 
  از دو طرف نقطة 17 «6 سانتى متر» 
بدست  و 22  نقاط 21  بزنيد،  عالمت 

توجه:
مى توان از پيلى يك طرفه نيز استفاده كرد. 

تو

17 → 21= «6cm»                                         .مى آيد
17 → 22= «6cm» 

  نقطة 21 را به 19 وصل كنيد و خط را تا باال ادامه 
دهيد. تا خط كمر را قطع كند. 

  در سمت راست الگو نيز به همين ترتيب عمل كنيد. 
( تصوير 3-18)
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دامن كلوش پيلى دار (ناودانى)

تصوير  3-19
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مرحله اول
  از الگوى دامن يك كلوش1  استفاده كنيد. 

  الگو را در دو طرف خط مركزى نام گذارى كنيد. 
(الف) و (ب) (تصوير 3-20)

تصوير  3-20

1ــ پيلى را در انواع دامن كلوش مى توان به كار برد. (در اين الگو از دامن يك كلوش استفاده شده است.)
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مرحله دوم 
رسم پيلى دامن كلوش

نقطة 6  را  آن  رأس  كنيد.  رسم  عمودى  خط  يك    
بناميد. 

  از نقطة 6 به اندازة فاصلة خط 1 تا 2 در دامن كلوش 
پايين آمده، نقطة 7 بدست مى آيد. 

بدست   8 نقطة  آمده،  پايين  را  دامن  قد   7 نقطة  از    
مى آيد. 

رسم  را  كمر  كمان  طول خط 6 تا 7  به  نقطة 6  از    
كنيد.

  از نقطة 6 مجدداً به طول خط 6 تا 8 كمان لبة دامن 
را رسم كنيد. 

سانتى متر»   8 تا   6» اندازة  به   7 نقطة  طرف  دو  از    
عالمت بزنيد. نقاط 9 و10 بدست مى آيد. 

7 → 9= 7 → 10=«6-8 cm» 
  نقاط 6 و 9 را با خط كش به هم وصل كرده و خط 
را ادامه دهيد تا كمان لبة دامن را قطع كند. نقطة 11 

بدست مى آيد. 
  طرف ديگر پيلى را به همين ترتيب رسم كنيد. تا 

نقطة 12 بدست آيد.
8 → 11= 8 → 12 

خط 7 تا 8 خط مركزى پيلى است. ( تصوير 3-21)

تصوير  3-21
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تصوير  3-22

 مرحله سوم 

  الگو را از خط مركزى جلو قيچى كنيد.
قرار  پيلى  نقاط 10و 12  با  مماس  را  الف)   ) قطعة    

دهيد.
  قطعة (ب) را مماس با نقاط 9 و 11 پيلى قرار دهيد.
اضافات  و  كرده  تا»   » مركزى  خط  سمت  به  را  پيلى 
كاغذ را در خط كمر قيچى كنيد. خط مركزى پيلى،                    

خط راستا الگو نيز است. ( تصوير 3-22)
شود.  گرفته  نظر  در  نيز  طرفه  يك  مى تواند  پيلى  اين 
همچنين نسبت به مدل مى تواند تعداد آن افزايش يابد.
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دامن برش دار (قرينه)

تصوير  3-23
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  از الگوى دامن فون با اوازمان پهلو استفاده كنيد.
  مطابق مدل از پهلو به طرف خط مركزى جلو، خطى 

رسم كنيد، به گونه اى كه از انتهاى پنس بگذرد.
  روى خط رسم شده، نقاط موازنه را مشخص كنيد.

(تصوير 3-24)

  سپس خط را قيچى كنيد.
  پنس را در خط كمر ببنديد و خط 24 تا 25 را در 

انتهاى پنس اصالح كنيد. (تصوير 3-25)

تصوير  3-25 تصوير  3-24
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دامن برش دار (غير قرينه) با پيلى معكوس

تصوير  3-26
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مرحلة اول 
 مدل هايى كه در سمت راست و چپ خط مركزى با 

يكديگر هم شكل نيستند را مدل غير قرينه مى گويند.
  الزم است براى اين مدل ها از الگوى كامل جلو يا 

پشت استفاده شود.
  براى تبديل به مدل، از خط مركزى،كاغذ الگو را 
« تا » كرده و سپس تمام خطوط الگو را كپى نماييد.   

(تصوير 27-3 و 3-28)

تصوير  3-28 تصوير  3-27
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مرحلة دوم 
الگو  روى  را  پيلى  محل  و  برش  خط  مدل  مطابق    

طراحى كنيد. 
را  برش  خط  تا  دهيد  ادامه  را  راست  سمت  پنس    

قطع كند. 

طراحى  خطوط  روى  را  موازنه  نقاط    
شده مشخص نماييد.

  قطعات الگو را نام گذارى كنيد.
را  خطوط  برش،  عالمت هاى  طبق   

قيچى كنيد. (تصوير3-29)

توجه:
اگر برش از انتهاى پنس بگذرد، پنس در 
روى الگو مى تواند بسته شده و به برش 
خط  به  پنس  كه  صورتى  در  شود  منتقل 
برش  خط  تا  آن  طول  نمى رسد  برش 
ادامه پيدا مى كند. (دقت كنيد طول پنس 

قبل از خط باسن تمام شود).

ت

تصوير  3-29



96

� � � �

�
���

�
���

�
���

مرحلة سوم
را  برش  خط  و  ببنديد  الف)   ) قطعة  در  را  پنس ها 

اصالح كنيد.( تصوير 3-30)
   براى ترسيم پيلى، يك خط عمودى، به طول تقريبى 
قد دامن (روى كاغذ الگو) رسم كنيد. نقاط 24 و 25 را 

عالمت بزنيد. 
سانتى متر»  اندازة «6-8   به  نقطة 24  طرف  دو  در     

عالمت بزنيد.
  در دو طرف نقطة 25 نيز به اندازة «16 تا 12 سانتى متر» 
عالمت بزنيد. ( در دامن هاى فون به دليل گشادى لبة 

دامن مقدار پيلى در پايين بيشتر از باالى آن است.)

   نقاط بدست آمده را به هم وصل كنيد.
پيلى ها را در قسمت باال و پايين به چهار قسمت تقسيم 
را  پيلى  داخلى  تاى»   » خطوط  و  مركزى  خط  و  كنيد 

مشخص كنيد. 
   قطعة (ب) را كنار پيلى قرار دهيد.

   پيلى ها را به سمت خط مركزى پيلى « تا» كنيد.
   قطعة (ج) را با توجه به نقاط موازنه ( در قطعه ب) 

قرار دهيد.
كه  حالى  در  دامن  لبة  و  باال  در  را  كاغذ  اضافات    
پيلى بسته است، قيچى كنيد. نقاط موازنه را روى خط 

« تاى» داخلى مشخص كنيد. (تصوير 3-31)

تصوير  3-30

تصوير  3-31
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مرحلة چهارم 
 الگو را از روى خطوط « تاى» داخلى پيلى قيچى كنيد.

 زير پيلى از الگوى دامن جدا مى شود.
قرار  اريب  روى  پيلى  مركزى  خط  اينكه  دليل  به   )
نگيرد و همچنين براى صرفه جويى در پارچه يا تنوع 
ديگرى  پارچه  از  را  پيلى  زير  مى توان  رنگ  و  نقش 

برش زد.
  خط راستا در قطعه (ب)، خط مركزى جلو است.

  خط راستا در زير پيلى، خط مركزى پيلى است.
  خط راستا در قطعه (ج) بايد با خط باسن گونيا شود.

(تصوير 3-32)

تصوير  3-32
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دامن چين دار

تصوير  3-33



99

تصوير  35-3تصوير  3-34

مرحله اول 
  از الگوى دامن فون با اوازمان پهلو استفاده كنيد.

  پنس هاى جلو و پشت را حذف كنيد.
الگوى جلو 

  روى خط باسن فاصلة نقاط 4 تا 7َ را تقسيم بر 2 كنيد، 
  4 → 24= 21 نقطة 24 بدست مى آيد.              (7َ - 4) 

به  جلو  مركزى  خط  با  موازى  خطى  نقطة 24  از     
طرف كمر و لبة دامن عمود كنيد. (تصوير 3-34)

الگوى پشت
  روى خط باسن، فاصلة نقاط 2 تا 7 را تقسيم بر 2 

كنيد، نقطة 25 بدست مى آيد. 
  2 → 25= 21  (2 - 7)  
به  پشت  مركزى  خط  با  موازى  خطى  نقطة 25  از    

طرف كمر و لبة دامن عمود كنيد. 
كنيد.            نام گذارى  شكل،  مطابق  را  الگو  قطعات   

(تصوير 3-35)
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مرحله دوم 
الگوى جلو 

  خط رسم شده را از لبة دامن تا كمر قيچى كنيد. 
  روى كاغذ خط افقى به عنوان خط راهنما رسم كنيد. 
خط  با  مماس  باسن  خط  در  را  (الف)  قطعة   
الگو                                 اين  در   ) دلخواه  اندازه  به  و  دهيد  قرار  راهنما 
عالمت  راهنما  خط  روى   24 نقطة  از  «10سانتى متر» 

بزنيد. نقطة 24َ بدست مى آيد.
24 → 24َ= «10cm» 
روى   «24َ درخط باسن  «نقطة  را  (ب)  قطعة  سپس   

خط راهنما قرار دهيد. (تصوير 3-36)

تصوير  3-36
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الگوى پشت
  خط رسم شده را از لبة دامن تا كمر قيچى كنيد. 

در الگوى پشت مطابق جلو عمل كنيد.
25 → 25َ = «10cm»

  در دامن چين دار نياز به انحناى خط پهلو در جلو و 
پشت نيست به همين دليل خط كش را در امتداد خط 
پهلو ( نقطة 7 و7َ ) قرار دهيد، و خط پهلو را به سمت 
باال ادامه دهيد. تا انحناى خط پهلو صاف شود. سپس 

خط كمر را اصالح كنيد.( تصوير 3-37)
 در صورتى كه كمر دامن كشةدوزى شود، سجاف 

زيپ الزم ندارد.

تصوير  3-37
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دامن لنگى

تصوير  3-38
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مرحلة اول 
  از الگوى اساس دامن يا دامن فون با اوازمان پهلو به 

دلخواه استفاده كنيد. (نسبت به مدل )
الگوى  است  الزم  لنگى  دامن  الگوى  رسم  براى   

جلوى دامن بصورت كامل درآيد. 
  از انتهاى پنس در سمت راست خطى عمود تا لبة 

نظر  مورد  مدل  به  نسبت  را  دامن  لبة  كنيد  رسم  دامن 
طراحى كنيد.

  قسمت رنگى را قيچى كنيد.(تصوير 3-39)
  ( تصوير 40-3 ) الگوى پشت دامن است.

تصوير  40-3تصوير  3-39
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تصوير  3-41 تصوير  3-42 مرحلة دوم 
داخل  سانتى متر»   4» پهناى  با  برش  طبق  را  سجاف   

الگو رسم كنيد. ( تصوير 3-41 )
از الگوى سجاف كپى كنيد. (تصوير3-42)
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تصوير  3-43

دامن جيب دار
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مرحلة اول
   از الگوى اساس دامن استفاده كنيد.

متفاوت  مدل هاى  صورت  به  مى تواند  جيب  لبة   
اندازة           به   19 نقطة  از  مدل  اين  در  مى شود.  طراحى 
«2 تا 3 سانتى متر» به سمت راست عالمت بزنيد و پنس 

را به اين نقطه جابجا كنيد. 
  انتهاى پنس را نقطة 21 بناميد.

   از انتهاى پنس در نقطه 21خطى موازى با خط باسن 
به طرف پهلو رسم كنيد، نقطة 22 بدست مى آيد. 

  از نقطة 22 « 2 تا 4 سانتى متر» به سمت پايين آمده، 
نقطة23 بدست مى آيد.(تصوير3-44)

21 → 22               لبة جيب =23 →  23=«2-4cm»

كيسة جيب
  از نقطة 23 «2 تا 3 سانتى متر» پايين آمده، نقطة 24 
23 → 24= «2-3cm»                        .بدست مى آيد
 كيسة جيب را مطابق شكل از 21 تا 24 طراحى كنيد.
روى كيسه جيب، خط راستا را موازى با خط مركزى 

جلو رسم كنيد. الگو را مطابق شكل نام گذارى كنيد.
(تصوير3-45)

تصوير  3-45 تصوير  3-44



107

���������

���������

مرحله دوم 
  الگو را بر اساس خطوط برش قيچى كنيد. 

(تصوير 3-46)
  از  كيسة جيب دوبار كپى كنيد. 

  يكى از كيسه هاى جيب را مماس با خط 21َو 23َ 
درقطعة(ب) قرار دهيد.(تصوير 3-47) 

  (تصوير 48-3) الگوى پشت دامن است. 

تصوير  3-48 تصوير  3-46

تصوير  3-49

تصوير  3-47

توجه:
در پارچه هاى ضخيم قسمت پايين كيسه 
قطعة         جيب  كيسه   و  (ب)  قطعة  جيب، 
برش  آسترى  پارچة  از  مى توان  را  (ج) 

زد. ( تصوير47-3 و 3-49 ) 

ت
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سؤاالت پايان فصل سوم 
تئورى

1- با توجه به كلمات داده شده جمالت زير را كامل كنيد.
معكوس – يكسان – كلوش- تاخوردگى-  يك طرفه- ترك

الف: پيلى به معناى ...........قسمتى از پارچه است. 
ب: در پيلى .......... جهت « تاى»  آن رو به روى هم قرار مى گيرد. 

ج: پيلى ناودانى در الگوى دامن .......... بكار مى رود.
د: در دامن هاى تنگ اندازة پيلى در باال و پايين ......... است. 

2- اندازة پيلى در پيلى يك طرفه و معكوس در خط مركزى چند سانتى متر است.
پيلى معكوس در خط مركزى پيلى يك طرفه     

4-8     2-4 الف:  
 8-12     4-6 ب:   

12-16     6-8 ج:   
16-20     8-10 د:  

3- در صورتى كه برش افقى از انتهاى پنس بگذرد، پنس .... مى شود.
بلند كوتاه                  د:  بسته                         ج:  حذف                    ب:  الف : 

4- در كدام يك از مدل هاى دامن، پنس ها حذف مى شود؟
5- تفاوت مدل هاى قرينه و غير قرينه را شرح دهيد.
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6- الگوى مدل هاى ارائه شده را پيدا كنيد.

(الف)                                        (ب)                                             (ج)

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

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

.............................
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عملى
1- الگوى دامن هاى زير را با سايز شخصى بسازيد. 

  پيلى يك طرفه در پشت 
  چاك پيلى درپشت 

  فون با پيلى معكوس در خط مركزى جلو 
  فون با پيلى روى زانو 

  ترك پيلى دار 
  كلوش با پيلى ناودانى 

  چين دار 
  برش دار (قرينه)

  برش دار (غير قرينه)
  لنگى

  جيب دار
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هدف هاى رفتارى
فراگير پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند:

اندازه هاى مورد نياز براى رسم الگوى شلوار را نام ببرد.
روش اندازه گيرى ( دور كمر-دور باسن-بلندى باسن – بلندى نشيمنگاه- قد شلوار – قد از كمر تا 

زانو- دور زانو- دم پا) را در شلوار توضيح دهد.
اندازه هاى دور كمر- دور باسن – بلندى باسن- بلندى نشيمنگاه- قد شلوار – قد از كمر تا زانو- دور 

زانو – دم پا) را در شلوار اندازه گيرى كند.
الگوى دامن شلوارى را رسم كند.

الگوى شلوار را رسم كند.
اندازه هاى طولى شلوار را نام ببرد.

هدف هاى كلى: اندازه گيرى شلوار و رسم الگوى دامن شلوارى و شلوار

 1
2
 

3

 4
 5
 6
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           اندازه گيرى الگوى دامن شلوارى و شلوار

روش اندازه گيرى شلوار 
 اندازه ها

1- دور كمر 
2-  بلندى باسن

3- دور باسن 
4- بلندى نشيمنگاه (فاق) (تصوير 4-2)

5- قد شلوار 
6- قد از كمر تا زانو

7- دور زانو 
8- دم پا

تصوير  4-1 تصوير  4-2

دور كمر

بلندى باسن

دور باسن

قد شلوار

بلندى نشيمنگاه

قد از كمر تا  زانو

دور زانو

مچ (دم پا)
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 دور كمر  
اندازه  را  كمر  دور  نوار،  بستن  از  بعد  دامن  مطابق   

بگيريد.(تصوير 4-3)

تصوير  4-3

تصوير  4-4
دور باسن 

داده  عبور  باسن  قسمت  برجسته ترين  از  را  متر   
اندازه  بگيريد.(تصوير 4-4)

تصوير  4-6

تصوير  4-5
بلندى باسن 

 فاصلة بين خط كمر تا باسن را اندازه بگيريد. 
(تصوير 4-5)

بلندى نشيمنگاه
سطح  روى  (فاق)  نشيمنگاه  بلندى  اندازه گيرى  براى 
تا  (درپهلو)  كمر  از  سپس  بنشينيد.  صندلى  صاف 

سطح  صندلى  را اندازه  بگيريد.(تصوير 4-6)
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تصوير  4-7

تصوير  4-9

تصوير  4-8

تصوير  4-10

قد شلوار 
زمين  تا  و  داده  قرار  كمر  نوار  روى  را  متر  سر    

اندازه گيرى كنيد.  (تصوير 4-7)

قد از كمر تا زانو 
  زانو را كمى خم كرده، سر متر را روى نوار كمرقرار 

داده و تا زانو اندازه بگيريد. (تصوير4-8)

دور زانو 
  زانو را كمى خم كرده و با متر اندازة دور زانو را 

بگيريد.  (تصوير4-9)
(ميزان بدست آمده حداقل اندازه دور زانوست.)

دم پا
مشخص  مدل  به  توجه  با  را  گشادى  اندازه  متر  با    

كنيد.  (تصوير4-10)
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دامن شلوارى 

تصوير  4-11
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الگوى پشت
  از الگوى اساس دامن و يا دامن فون پهلو استفاده 

كنيد. 
انـــــدازة  به  پشت  مركزى  خط  روى   1 نقطة  از    
بلندى نشيمنگاه (فاق) به اضافة « 1/5 سانتى متر » پايين 

آمده، عالمت بزنيد، نقطة 24 بدست مى   آيد.
1 → «1/5cm»+ بلندى فاق =24

 2» اضافة  به  باسن  دور 
 81 اندازة  به   24 نقطة  از    

سانتى متر» به سمت چپ گونيا كنيد. نقطة 25 بدست 
مى آيد. 

24 →  دور باسن =25
 81  

+«2cm»     
اضافة  به  تا 24  فاصلة 1 

 21 اندازة  به  نقطة 24  از    
 26 نقطة  بزنيد.  عالمت  باال  سمت  به  «1سانتى متر» 

بدست مى آيد.
24 → 26=  21  (1 →  24) +«1cm»   
  از نقطة 3 در لبة دامن به اندازة فاصله 24 تا 25 
به اضافة« 2 سانتى متر» به سمت چپ گونيا كنيد، 

نقطة 27 بدست مى آيد. 
3 → 27= (24 →  25) +«2cm» 

  نقطة 25 را به 27 با خط كش به هم وصل كنيد. 
  از نقطة 24 به اندازة « 3 سانتى متر » نيمساز پشت را 

رسم كنيد . نقطة 28 بدست مى آيد.
  نقطة 26 را به 25 با توجه به اندازة نيمساز با خطى 

منحنى به هم وصل كنيد. ( تصوير4-12)

تصوير  4-12
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 الگوى جلو 
اندازة  به   5 نقطة  از  پشت  مطابق  جلو  الگوى  در    
بلندى  نشيمنگاه ( فاق )  به  اضافة « 1/5 سانتى متر» 

پايين آمده عالمت بزنيد، نقطة 29 بدست مى آيد.
5 → «1/5cm»+ بلندى فاق =29

دور باسن منهاى « 2 سانتى متر » 
   از نقطة 29 به اندازة 81 

به سمت راست گونيا كنيد، نقطة 30 بدست مى آيد.
29 →  دور باسن=30

 81  
-«2cm»

عالمت  تا 29  فاصلة 5   
 21 اندازة   به  نقطة 29  از     

بزنيد. نقطة 31 بدست مى آيد. 
29 → 31=

 21  
(5 → 29)

   از نقطة 6 در لبة دامن به اندازة فاصلة 29 تا 30 به 
اضافة « 2 سانتى متر» به سمت راست گونيا كنيد، نقطة 

32 بدست مى آيد.
6 → 32= (29 →  30)+ «2cm»

  نقاط 32 و 30 را به هم وصل كنيد.
خط  با  نيمساز  سانتى متر»   4» اندازة  به   29 نقطة  از    

منحنى جلو را رسم كنيد، نقطة 33 بدست مى آيد.
هم  به  نيمساز  اندازة  به  توجه  با   31 به  را   30 نقطة   

وصل كنيد. ( تصوير 4-13)

تصوير  4-13
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           شلوار 

تصوير  4-11
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 اندازه هاى الزم براى رسم الگو
قدشلوار بلندى باسن   دور كمر  

قد تا زانو  بلندى نشيمنگاه  دور باسن  
دور زانو  پهناى لبة شلوار  

مرحلة اول 
الگوى جلو 

  خط عمودى به طول قد شلوار رسم كنيد. نقاط 1و2 
1 → را عالمت بزنيد.                             قد شلوار 2

  از نقطة 1 بلندى باسن را پايين آمده، نقطة 3 بدست 
مى آيد.                                       بلندى باسن 3      1

  از نقطة1بلندى نشيمنگاه (فاق) را پايين آمده، نقطة 
4 بدست مى آيد.                 بلندى نشيمنگاه = 4     1

   فاصلة 1 تا 5 برابر با قد از كمر تا زانو است 
قد از كمر تا زانو=5       1

   نقاط بدست آمده را به دو طرف گونيا كنيد. 
باسن،  كمر،  خط  ترتيب  به  شده  گونيا  خطوط   

نشيمنگاه، زانو و لبة شلوار مى باشد. 
خط 1 تا 2 ، خط اتوى شلوار است.

اضافة                               به  باسن  دور 
 
  12 1 اندازة  به   4 نقطة  از   

نقطة 6   بزنيد،  عالمت  چپ  سمت  به  سانتى متر»   1/5»
4 → دور باسن= 6 112+«1/ 5 cm»      .بدست مى آيد

  نقطة 6 را به طرف باال گونيا كنيد. نقاط 7 در خط 
باسن و 8  در خط كمر بدست مى  آيد. (تصوير4-15)

مرحلة دوم 
دور    201 اندازة  به   6 نقطة  از  نشيمنگاه  خط  روى    
باســــن  به  سمت  چپ عالمت بزنيد، نقطة 9 بدست 

 6 → دور باسن=9 تصوير  15-4مى آيد.                      120

→

→

→
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  از نقطة 6 نيمساز جلو را با توجه به اندازه هاى زير، 
عالمت بزنيد. 

«cm 5 /2» =97تا85    دور باسن 
«cm 3» =117تا98    دور باسن

«cm 5 /3»=137تا118   دور باسن 
  نقطة 9 را به 7 با توجه به اندازة نيمساز وصل كنيد. 
از نقطة 8 به اندازة « 1 سانتى متر» به سمت داخل الگو 

عالمت بزنيد، نقطة 10 بدست مى آيد. 
8 → 10 = «1 cm»

  نقطة 10 را به 7 وصل كنيد. 
  فاصلة 10تا 11 برابر با « 1 سانتى متر» است.

10 → 11=«1cm»
اضافة «2/25  به  كمر  دور 

 41 اندازة  به  نقطة 11  از    
سانتى متر» عالمت بزنيد ، نقطة 12 بدست مى آيد.

      11 → دور كمر = 12
 41  + «2/25 cm»

  نقطة11 را به12 وصل كنيد (خط كمر جلو ) 
باسن  دور 

 41 اندازة  به  نقطة 7  از  باسن  خط  روى    
منهاى « 0/5 سانتى متر » عالمت بزنيد، نقطة 13 بدست 

مى آيد.
7 → دور باسن = 13

 41  - «0/5 cm»
  نقطة 12 را به 13 با خط كش  منحنى  وصل كنيد.

رسم پنس
به  را  پنس  اتو  خط  طرف  دو  در  كمر  خط  روى    
رسم  سانتى متر»   10» طول   و  سانتى متر»   2» عرض 
خط كش  با  را   11-12 خط  و  ببنديد  را  پنس  كنيد. 

منحنى رسم كنيد. ( تصوير 4-16)

تصوير  4-16
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مرحلة سوم 
پهناى لبة شلوار منهاى 

از دو طرف نقطة 2 به اندازة  41 
بدست  و 15  نقاط 14  بزنيد.  عالمت  سانتى متر»   0/5»

مى آيد.
2 →  «cm 5 /0»-      پهناى لبة شلوار = 14 

     2  →  15=2 → 14
  روى خط زانو، از دو طرف  نقطة 5 به اندازة فاصلة 
تا  بزنيد  عالمت  «1سانتى متر»  اضافة  به   14 تا   2 نقاط 

نقاط 16 و 17 بدست آيد.
5     16 = ( 2       14 )+ «1 cm» 

 5     17   = 5         16      
سپس  صاف  ابتدا  سانتى متر»   3 تا   2  » را   13 نقطة    
به  سانتى متر»   0/7 تا   0/5  » حدود  ماليم  انحناى  با 
با  نقطة  16  از  و  كنيد  وصل  نقطة 16  به  داخل  سمت 

خط كش  به  14 وصل نماييد.
  در سمت ديگر ابتدا نقاط 15،17،9 را با خط كش به 
هم وصل كنيد. سپس در خط 9 تا 17 « 0/75 سانتى متر» 
داخل الگو برويد و منحنى داخل پا را از نقطة 9 به 17 

رسم كنيد. 

تصوير  4-17

→→

→ →

41

سجاف زيپ
   از نقطة 11« 18 سانتى متر» پايين آمده عالمت بزنيد، 

نقطة 11َ بدست مى آيد.
   از نقطة 11 و 11َ « 8 سانتى متر » از الگو بيرون برويد 

ونقاط بدست آمده را به  هم وصل كنيد. 
(تصوير 4-17) 

11
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توجه:
در صورتى كه  دم  پاى  شلوار    تنگ  باشد، 
بدست  الزم  ميزان  از  كمتر  اندازة  زانو 
مشخص  از  بعد  است  الزم  كه  مى آيد. 
طرف  دو  در  شلوار  لبة  پهناى 

كردن41 
نقطة 2، نقطة 14َ را به نقطه  13 و 15َ را به 
نقطة 9 با خط كش وصل كنيد. تا نقاط 
16َو 17َ در تقاطع خط زانو بدست آيد. 
ى متر»  ت ن سا  1»  17َ و   16َ نقاط  از  سپس 
داخل الگو برويد و خطوط پهلو و داخل 
پا را مجدداً رسم كنيد. (تصوير4-17/1)

ت

تصوير  4-17/1
14

2
15
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مرحلة چهارم
الگوى پشت 

الگوى پشت، بااستفاده از الگوى جلو رسم مى شود. 
فاصله 4 تا6 عالمت بزنيد. نقطة 18 

 41   از نقطة 6 به اندازة 
6 → 18 = 41 بدست مى  آيد.                  (4-6)

 20 و   19 نقاط  كنيد،  گونيا  باال  طرف  به  را   18 نقطة   
بدست مى آيد.

21 خط 18 تا 20 بدست مى آيد.   نقطة 21، در  
18 → 21 = 21  (18 → 20)                                             

 از نقطة9 به اندازة فاصله 6 تا 9 عالمت بزنيد. نقطة 22 
9 → 22 = (6 → بدست مى آيد.                            (9

زير  اندازه هاى  به  توجه  با  را  پشت  نيمساز  نقطة 18  از    
عالمت بزنيد.                      «cm 3/5»=97-85 دور باسن 
«cm 4»=117-98 دور باسن 
«cm 4/5»=137-118 دور باسن 
  از نقطة 22« 0/5 سانتى متر» پايين آمده نقطة 23 بدست 
مى آيد. نقطة 23 را به 21 با توجه به اندازة نيمساز وصل 

كنيد. 
 فاصلة 20 تا 24 برابر با « 2سانتى متر» است.

20 → 24=«2cm»  
  نقطة 21 را به 24 وصل كنيد.

دور كمر به اضافة  «4/25 سانتى متر» 
از نقطة 24 به اندازة 41 

عالمت بزنيد. نقطة 25 بدست مى آيد. 
  24 → دوركمر = 25

 4 1  +«4/25cm»  
به  باسن  دور 

 41 اندازة  به   19 نقطة  از  باسن  خط  روى 
اضافة  « 1 سانتى متر» عالمت بزنيد. نقطة 26 بدست مى آيد.                                                                                      
 19 → 41 دورباسن =26  +«1cm»

نقطة 25 را به 26 با خط كش منحنى وصل كنيد.(تصوير 
(4-18

تصوير  4-18
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مرحلة پنجم
با             برابر   ،27 تا   14 نقاط  فاصلة  شلوار  لبة  خط  در   
 14 → 27  = «1 cm»                    .1 سانتى متر» است »

 فاصلة نقاط 15تا28 نيز « 1 سانتى متر» است.
 15 →  28   = «1 cm»     
 در خط زانو از نقاط 16و 17 هر كدام « 1سانتى متر» به 
سمت بيرون عالمت بزنيد. نقاط 29و30بدست مى آيد.                                        
 16 → 29   = «1 cm»
 17  →  30   = «1 cm»

نقطة 26 را به 29 با انحناى ماليم به هم وصل كنيد. 
  نقطة 29 را به 27 وصل كنيد.

  در سمت ديگر، نقاط 23 ،30 و28 را با خط كش 
به هم وصل كنيد. 

الگو  داخل  «1/5سانتى متر»   30 تا   23 خط   21 از   
عالمت  بزنيد و منحنى  داخل  پا را رسم كنيد.

آمده،  پايين  «0/5سانتى  متر»  اندازة  به   2 نقطة  از   
عالمت بزنيد. نقطة 31 بدست مى آيد.

 2        31   = «0/5 cm» 
  نقاط 31،27 و28 را به هم وصل كنيد. 

توجه:
 خط 23 تا 30 برابر با خط 9 تا 17 باشد.

 خط پهلوى جلو نقاط 12 تا 14 با پهلوى 
پشت نقاط 25 تا 27 برابر باشد.

→
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رسم پنس 
  اندازة خط 24 تا 25 را تقسيم بر 3 كنيد، نقاط 32 

و33 بدست مى آيد.
 33 نقطة  از  و  «14سانتى متر»  اندازة  به   32 نقطة  از 
و   34 نقاط  پايين گونياكنيد،  سمت  به  «12سانتى متر» 

35 بدست مى آيد.
 32      34   = «14 cm» 
 33        35   = «12 cm» 
به  را  پنس ها  پهناى   33 و   32 نقاط  طرف  دو  در    
اندازة «1 سانتى متر» عالمت بزنيد و به نقاط 34 و 35 

وصل كنيد. ( تصوير 4-19)

→

→

تصوير  4-19
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مرحلة ششم 
رسم  خطى  نشيمنگاه  تا  باسن  خط  از  شكل  مطابق    

كنيد. ( تصوير 4-20)
  خط را قيچى كنيد به گونه اى كه الگو در پهلو جدا 

نشود.
  خط اتو را در قسمت پايين الگو روى خط راست 

تصوير  4-21

قرار دهيد.
سانتى متر»   4» اندازة  به  الگو  شده  باز  فضاى  بين    
 19 → 19َ= «4cm»                             .اوازمان دهيد

  منحنى فاق و خط پهلو را اصالح كنيد. 
  خط اتو را  به  طرف باال ادامه  دهيد. (تصوير4-21)

تصوير  4-20
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تصوير  4-22

اندازه هاى طولى (قد) شلوار 

باالى ران(شلوارك)

باالى زانو(برمودا)1

زير زانو(گلف)2

وسط ساق

باالتر از مچ

مچ

 golf ــbermooda                   2 ــ1
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 (6    →  18) ه :  
  (9   →  23) ى:   
  (17  →   30) م:   

(24   →  25) ن:  

(الف)                                       (ب)                                          (ج)                                       (د)

سؤاالت پايان فصل چهارم
 تئورى

1- روش اندازه گيرى بلندى نشيمنگاه را براى رسم الگوى شلوار توضيح دهيد.
2- با توجه به شكل مقابل، فاصلة نقاط زير در شلوار چگونه به دست مى آيد.

  (1  →   4) الف:  
   (4  →  6) ب:   

     (7  → 13) ج:   
(6   →  9) د:  

  
3- اندازة طولى( شلوارك- برمودا- گلف)  را بنويسيد.

4- با توجه به شكل مقابل، فاصلة  نقاط زير در دامن شلوارى چگونه بدست مى آيد؟

  (5 - 29) الف:  
   (5 - 31) ب:   

    (29 - 30) ج:   
(29 - 33) د:  

5- الگوى مدل هاى ارائه شده را پيدا كنيد.
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عملى
1- الگوى شلوار (برمودا) را با اندازة سايز 40 رسم كنيد.

2- الگوى شلوار را با اندازه هاى شخصى رسم كنيد. 
3- الگوى دامن شلوارى را با اندازة سايز 38 رسم كنيد.
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هدف هاى رفتارى
فراگير پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند:

اندازه هاي مورد نياز براي رسم الگوي باالتنه و آستين را نام ببرد. 
شيوة اندازه گيري (دور سينه- كارور پشت و جلو - دور گردن ) در باالتنه را توضيح دهد.

روش اندازه گيري (سرشانه، باالتنه جلو و پشت) را شرح دهد. 
روش اندازه گيري (بلندي آستين، دور بازو، دور مچ) را بيان كند. 

اندازه گيري باالتنه و آستين را انجام دهد. 
اندازة (پهناى پنس سرشانه-بلندى كف حلقة  آستين و بلندى سينه) را با استفاده از فرمول بدست آورد. 

 الگوى اساس باالتنه را رسم كند. 
خطوط منحنى ( حلقة گردن و آستين ) را به وسيلة پيستوله رسم كند.

الگوى آستين را رسم كند.
اندازه هاى طولى آستين را نام ببرد.

روش افزايش تعداد پنس ها را در باالتنه انجام دهد.

هدف هاى كلى:  كاربرد روش اندازه گيرى باالتنه و رسم الگوى اساس باالتنه و آستين 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
9

10
 11
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اندازه گيرى و الگوى اساس باالتنه و آستين

اندازه ها 
1 - دورگردن

2 - پهناى شانه 
3 - دورسينه 
4 - دور كمر

5 - دور باسن 
6 - كارور جلو 
7 - كارور پشت
8 - قد باالتنه جلو

9 - قد باالتنه پشت 
10 - بلندى باسن 

11 - قد آستين 
12 - دور بازو 
13 - دور مچ

 دورگردن

 كارور جلو 
دورسينه  

قد باالتنه جلو

دور كمر

دور باسن

قد آستين
بلندى باسن 

پهناى شانه 

كارور پشت
دور بازو

قد باالتنه پشت 

دور مچ

تصوير  5-1
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دور سينه
براى اندازه گيرى دور سينه متر را از دور بدن بطوريكه 
از رأس سينه عبور كند اندازه بگيريد. (دقت كنيد  متر 

دقيقاً از رأس سينه بگذرد.)
دور سينه برجسته ترين قسمت باالتنه است كه مى توانيد 
كنيد.  مشخص  اندازه  اين  به  توجه  با  را  خود  سايز 

(تصوير 5-2)

دوركمر 
بسته  نوار  روى  از  را  متر  كمر  دور  اندازه گيرى  براى 

شده عبور دهيد، و اندازه بگيريد. (تصوير5-3)

دور باسن 
متر را از برجسته ترين قسمت باسن عبور داده و اندازه 

بگيريد.(تصوير 5-4)

تصوير  5-2

تصوير  5-3  

تصوير   5-4
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كارور پشت 
گردن  مهرة  اولين  از  سانتى متر»   15 تا   10» حدود 
باالتنه  به  دست  اتصال  محل  از  آمده  پايين  پشت  در 
بگيريد.                   اندازه  ديگر،  سمت  وتا  داده  قرار  را  متر 

(تصوير 5-5)

كارور جلو 
در باالتنه جلو، از محل اتصال دست به باالتنه از سمت 

چپ تا راست را اندازه بگيريد. (تصوير 5-6)

دور گردن 
متر را از دور گردن عبور  داده و اندازه بگيريد. 

(تصوير 5-7)

تصوير   5-5

تصوير   5-6

تصوير   5-7
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پهناى شانه 
سرشانه  استخوان  تا  شانه  به  گردن  اتصال  محل  از 

(ترقوه) اندازه بگيريد. (تصوير 5-8)

بلندى باالتنة پشت
از آخرين مهرة گردن تا خط كمر را اندازه بگيريد.

(تصوير 5-9)

بلندى باالتنه جلو 
از وسط سرشانه تا خط كمر به طورى كه متر از رأس 

سينه بگذرد اندازه بگيريد. (تصوير 5-10)

تصوير   5-8

تصوير   5-9

تصوير   5-10
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بلندى آستين 
از استخوان سرشانه (ترقوه) تا مچ (به طورى كه دست 
در حالت خميده باشد) اندازه بگيريد. (تصوير 5-11)

دور بازو 
پهن ترين قسمت دست در باالى خط آرنج را اندازه 

بگيريد. ( تصوير 5-12)

دور مچ  
دور مچ را با سانتى متر اندازه بگيريد (براى آستين هاى 
لبه  پهناى  مى توانيد  مچ  بدون  آستين هاى  در  مچ دار) 

آستين را نسبت به مدل دلخواه اندازه بگيريد. 
(تصوير 5-13)

تصوير  5-11

تصوير  5-12

تصوير  5-13
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دور گردن
دورسينه
دور كمر
دور باسن

پهناى سرشانه
كارور جلو
كارور پشت

بلندى باالتنه جلو از شانه تا كمر
بلندى  باالتنه  پشت  ازحلقه گردن  تاكمر

پپهناى پنس
 بلندى كف حلقه آستين

 بلندى سينه

       فاصلة سينه
قد از كمر تا باسن
قد از كمر تا زانو
قد از كمر تا زمين
بلندى آستين
دور بازو

دور مچ دست
گشادى لبة آستين
دور قوزك پا

برآمدگى باسن (بلندى نشيمنگاه)
گشادى لبة شلوار

گشادى  لبة شلوار جين

1
2

 جدول سايز 
سايز خانم ها در قد متوسط از 160 تا 170 سانتي متر

2cm+2cm-                         قد باالتنه پشت  
0/8cm+0/8cm-گودى داس شكل حلقه آستين 

2/5cm+2/5cm-بلندى آستين 
3cm+3cm-قد از كمر تا زانو 
5cm+5cm-قد از كمر تا زمين 

1cm+1cm- برآمدگى باسن 

نمودار تطبيق جدول سايز در اندازه هاى عمودى براى خانم هاى كوتاه قد از « از 150 تا 160 سانتى متر» و خانم هاى 
بلند قد از «170 تا 190 سانتى متر»

تصوير  5-15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

35
80
60
85

11/75
30

32/4
39
39
5/8
20
22
8

20
57/5
102
57/2
26
15
21
23

26/6
42
37

36
84
64
89
12

31/2
33/4
39/5
39/5
6/4

20/5
23
8/4

20/3
58

103
57/8
27/2
15/5
21

23/5
27/3
43
37

37
88
68
93

12/25
32/4
34/4
40
40
7

21
24
8/8

20/6
58/5
104
58/4
24/4
16

21/5
24
28
44
38

38
92
72
97

12/5
33/6
35/5
40/5
40/5
7/6

21/5
25
9/2

20/9
59

105
59

29/6
16/5
21/5
24/5
28/7
45
38

39/2
97
77

102
12/8
35

36/6
41/3
41
8/2
22

26/25
9/7

21/2
59/5
106
59/5
31
17
22

25/1
29/4
46
39

40/4
102
82

107
13/1
36/5
37/8
42/1
41/5
8/8

22/5
27/5
10/2

21/5
60

107
60

32/8
17/5
22/5
25/7
30/1
47
40

41/6
107
87

112
13/4
38
39

42/9
42
9/4
23

28/75
10/7

21/8
60/5
108
60/5
34/4
18
23

26/3
30/8
48
41

42/8
112
92

117
13/7
39/5
40/2
43/7
42/5
10

23/5
30

11/2

22/1
61

109
61
36

18/5
23/5
26/9
31/5
49
42

44
117
97

122
14
41

41/4
44/5
43

10/6
24/2

31/25
11/7

22/3
61/25
109/5
61/2
37/8
19
24

27/5
32/5
50/8

45/2
122
102
127
14/3
42/5
42/6
45

43/2
11/2
24/9
32/5
12/2

22/5
61/5
110
61/4
39/6
19/5
24/5
28/1
33/5
52/4

46/4
127
107
132
14/6
44

43/8
45/5
43/4
11/8
25/6

33/75
12/7

22/7
61/75
110/5
61/6
41/4
20
25

28/7
34/5
54

47/6
132
112
137
14/9
45/5
45
46

43/6
12/4
26/3
35

13/2

22/9
62

111
61/8
43/2
20/5
25/5
29/3
35/5
55/6

8
34

10
36

12
38

14
40

16
42

18
44

20
46

22
48

24
50

26
52

28
54

30
رديف56

بلندكوتاه
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اندازه هاى الزم جهت رسم الگو 
1-دور سينه     2-دور باسن     3-دور كمر 

4-قد از كمر تا باسن     5-كارور پشت 6-كارور جلو      
7-دورگردن     8-پهناى سرشانه        9-دور بازو     10-دور 
مچ     11-بلندى باالتنة پشت   12-بلندى باالتنة جلو   
13-بلندى آستين  14-پهناى پنس سرشانه     15-بلندى 
 فاصله سينه

1
كف حلقه ى آستين     16-بلندى سينه      17- 2

 الگو را با اندازه هاى شخصى و يا اندازه هاى جدول 
سايز مى توانيد رسم كنيد. 

 براى مشخص كردن سايز، دور سينة خود را با دور 
سينه جدول مقايسه كنيد، نزديكترين اندازه با جدول، 

سايز شما خواهد بود. 
 اندازه هايى كه با قرمز نوشته شده است را مى توانيددر 

جدول سايز پيداكنيد. 

 دور سينه منهاى «4سانتى متر »
1
8 پهناى پنس سرشانه: 

  «7/6cm»=4-11/6=8÷93 :مثال 
دور سينه به اضافة «10/5 

 
1
10 بلندى كف حلقة آستين: 

سانتى متر» به اضافة «1/5 تا 2/5 سانتى متر» 
 «21/8cm» = 2+19/8=10/5+9/3=10÷93 :مثال                

 «1/5cm»=92-80                 دور سينه 
«2cm»=122-93                دور سينه 
«2/5cm»=132-123               دور سينه

 دور سينه به اضافة « 2 تا 3 سانتى متر»
1
4 بلندى سينه: 

«25/5cm»=2+23/5=4÷93 :مثال
دور سينه 

 
1
10 فاصلة سينه:  2   1

9/3=10÷93 :مثال

توجه:
اندازه هاى  با  را  الگو  كه  صورتى  در 
از  استفاده  با  مى كنيد،  رسم  شخصى 
پنس  (پهناى  اندازة   زير  فرمول هاى 
سرشانه، بلندى كف حلقة آستين، بلندى 

سينه،  فاصلة سينه) را بدست آوريد.

جدول سايز

ت

توجه:
 اندازة « 1/5 تا 2/5 سانتى متر » اضافه شده 

به نسبت اندازة دور سينه تغيير مى كند.

ت

تاريختاريخ اندازه
دور سينه

دور باسن 
دور كمر 

قد از كمر تا باسن
كارور پشت 
كارور جلو 
دور گردن 
پهناى سرشانه

دور بازو 
دور مچ

بلندى باالتنه پشت 
بلندى باالتنه جلو
بلندى آستين

پهناى پنس سرشانه
بلندى  كف  حلقه  آستين

بلندى سينه 
21  فاصله سينه
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الگوى اساس باالتنه 
مرحلة اول 

 يك خط عمودى رسم كنيد و رأس آن را نقطة 1 
بناميد. 

 از نقطة 1 به اندازة «1/5 سانتى متر» پايين آمده نقطة 
2 بدست مى آيد.

1 → 2 = «1/5 cm» 
اضافة          آستين  حلقه  كف  بلندى  اندازة  به  نقطة 2  از   

«0/5 سانتى متر» پايين آمده نقطة 3 بدست مى آيد.
2 → «cm 0/5» + بلندى كف حلقه = 3
 4 نقطة  آمده  پايين  پشت  باالتنه  اندازة  به  نقطة 2  از   

بدست مى آيد.
2 → قد باالتنه پشت =4
نقطة 5  اندازة بلندى باسن پايين آمده  نقطة 4 به   از 

بدست مى آيد. 
 4 → بلندى باسن = 5

نقاط 5،4،3،1 را به سمت راست گونيا كنيد. 
 خطوط گونيا شده از نقاط 5،4،3،1 به ترتيب خط 

راهنماى گردن، كف حلقه، كمر و باسن است. 
خط 1 تا 5 خط مركزى پشت است. ( تصوير 5-15)

تصوير  5-15

خط كف حلقه
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مرحلة دوم 
 دور سينه به اضافة «4 سانتى متر» 

1
2  از نقطة 3 به اندازة 

به سمت راست عالمت بزنيد  نقطة 6 بدست مى آيد.
3 → 1 دورسينه=6 

2  +«4cm»

 نقطة 6 را به طرف پايين گونيا كنيد. 
 نقاط 7 در خط كمر و 8  در خط باسن بدست 

مى آيد .
 از نقطة 6 به اندازة خط 1 تا 3

 به سمت باال عالمت بزنيد.   
 سپس نقطة 9 را به سمت چپ گونيا كنيد. 

6 → 9  =( 1 → 3)                         
است. جلو  مركزى  خط   9 تا   8 خط   

(تصوير5-16)

 

توجه:
لباس هاى  در  سينه  دور  به  شده  اضافه  اندازة 
مختلف(باگشادى هاى گوناگون) متغير است.
در مدل هاى مجلسى و تنگ ميزان آزادى در 
 دور سينه به اضافة « 2 سانتى متر» و در مانتو 

1
2

به اضافة  « 5 سانتى متر» مى تواند باشد.

توجه :
سانتى متر  از 92  بزرگتر  سينه  دور  اگر   

باشد.
 1 به  را  الزم  اندازة  زير  فرمول  طبق 
بدست   6 تا   9 خط  تا  كنيد.  اضافه   3 تا 
آيد.    «0/5cm»+101-92  دور سينه       
   «1/1cm»+111-102       دور سينه
   «1/7cm»+121-112       دور سينه
   «2/3cm»+130-122       دور سينه
131 دور سينه   «2/6cm»+ به بعد→

توجه

توجه

تصوير  5-16
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مرحلة سوم 
منهاى  حلقه  كف   

1
5 به  اندازة   2 نقطة  از   

«0/7سانتى متر» پايين آمده نقطة 10 بدست مى آيد.
2 → 1 كف حلقه = 10

5  - «0/7 cm»
 نقطة 10 را به سمت راست گونيا كنيد. 

منهاى                     گردن  دور   
1
5 اندازة  به   1 نقطة  از   

«0/2سانتى متر» عالمت بزنيد نقطة 11 بدست مى آيد. 
1 → 1 دور گردن = 11

5  - «0/2 cm»
اضافة «1سانتى متر»  به  را  سرشانه  پهناى  نقطة 11  از   
به سمت راست روى خط 10 عالمت بزنيد، نقطة 12 

توجه:
پهناى  شده  اضافه  سانتى متر»   1» مقدار 

پنس سرشانه پشت است. 

ت

بدست  مى آيد. 
11 → «1cm»+پهناى شانه = 12

 خط 11 تا 12 را نصف كنيد. نقطة 13 بدست مى آيد. 
11 → 13 = 1

2  (11 → 12)
مركزى  خط  با  موازى  سانتى متر»   5»  13 نقطة  از   

تصوير  5-17
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تصوير  5-18

پشت پايين آمده، نقطة 14 بدست مى آيد.
13 → 14 = «5 cm»
 فاصلة نقاط 14 تا 15 برابر با «1 سانتى متر» مى باشد.
14 → 15 = «1 cm»

 از دو طرف نقطة 13 « 0/5 سانتى متر » پهناى پنس را 
عالمت بزنيد و به نقطه  ى 15 وصل كنيد. 

اضافة                                    به  پشت  كارور 
 

1
2 اندازة به   3 نقطة  از   

« 0/5 سانتى متر » به سمت راست عالمت بزنيد،  نقطة 16 
بدست  مى آيد.

3 → 1 كارور پشت = 16
2 +«0/5 cm»

 نقطة 16 را به سمت باال گونيا كنيد. از نقطة 16 به 
بزنيد،  عالمت  باال  سمت  به   3 تا   10 خط 

 
1
2 اندازة

نقطة 17 بدست مى آيد.
16 → 17 = 1

2 (3 → 10)
 خط 3 تا 16 را نصف كنيد. نقطة 18 بدست مى آيد. 
نقطة 18 را به سمت پايين گونيا كنيد. نقاط 19 در خط 

كمر و 20 در خط باسن بدست مى آيد. (تصوير 5-17)
 نقطة 2 را به 11 با پيستوله، به هم وصل نماييد. 

(تصوير 5-18)

شت
ى پ

كز
 مر
خط
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مرحلة چهارم 
منهاى                                 گردن  دور 

 
1
5 اندازة به   9 نقطة  از   

«0/7سانتى متر» عالمت بزنيد، نقطة 21 بدست مى آيد.
9 → 1 دور گردن = 21

5  -«0/7 cm»
1 دور گردن منهاى « 0/2 سانتى متر» 

5 از نقطة 9 به اندازة
پايين آمده، نقطة 22 بدست مى آيد...

9 → 1 دور گردن = 22
5  -«0/2 cm»

 
1
2 اضافة به  جلو  كارور 

 
1
2 اندازة  به   6 نقطة  از   

پهناى پنس عالمت بزنيد، نقطة 23 بدست مى آيد. 
6 → 1 كارور جلو =23

2 1 پهناى پنس + 
2

 خط 6 تا 23 را نصف كنيد نقطة 24 بدست مى آيد.
6 → 24=  1

2 (6 → 23)                           
 نقطة 24 را به سمت پايين گونيا كنيد. نقاط 25 در 

خط كمر و 26 در خط باسن بدست مى آيد.
 فاصلة نقاط 21 تا 27، برابر با بلندى سينه است. 

21 → بلندى سينه =27
 فاصلة نقاط 21 و 28 برابر با پهناى پنس است. 

21 → پهناى پنس =28

تصوير  5-19
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تصوير  5-20

 نقاط 27 و 28 را به هم وصل كنيد. فاصلة نقاط 27 
تا 28 برابر با 21 تا 27 است. 

بزنيد.  عالمت  «1/5سانتى متر»  اندازة  به  نقطة 12  از   
نقطة 29 بدست مى آيد.

12 → 29= «1/5 cm»
 نقطة 29 را موازى با خط كف حلقه امتداد دهيد. 

 29 خط  روى  سرشانه  پهناى  اندازة  به   28 نقطة  از   
عالمت بزنيد، نقطة 30 بدست مى آيد. (تصوير 5-19) 
28→ پهناى سرشانه = 30 

به  سپس  كنيد  گونيا  ابتدا «1 سانتى متر»  را  نقطة 22   
نقطة 21 با پيستوله وصل نماييد. (تصوير 5-20)

خط مركزى جلو
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1ــ اين اندازه ها در تمام فرم هاى اندامى ثابت نمى باشد، در اندازه اندام استاندارد مورد استفاده است.

مرحلة پنجم
فاصله نقاط 6 تا 22 عالمت 

 
1
3  از نقطة 23 به اندازة

بزنيد. نقطة 31 بدست مى آيد.
23 → 31=  1

3 (6 → 22)                           
فاصلة 16 تا 23 است.

 
1
2  فاصلة نقاط 16 تا 32 برابر با

16 → 32=  1
2 (16 → 23)                           

 نقطة 32 را به سمت پايين گونيا كنيد نقاط 33 در خط 
كمر و 34 در خط باسن بدست مى آيد. (تصوير 5-21)

 هالل حلقه آستين پشت را از نقطة 12 به 17 و 32 
با توجه به نيمساز نقطة 16 با پيستوله 

رسم كنيد. (تصوير 22-5 و 5-23)
و   31 به   30 نقاط  از  را  جلو  حلقة   
سپس به 32 با توجه به نيمساز نقطة 23  
با پيستوله رسم كنيد. (تصوير 24-5 و 

(5-25

         نيمساز جلو      نيمساز پشت  
    cm        2 cm 2/5  = 92-80   دور سينه 
 cm      2/5 cm 3  = 122-93   دور سينه 
   cm       3 cm 3/5  = 132-123دور سينه 

توجه:
 نيمساز جلو1 و پشت بر اساس اندازة دور 

سينه مشخص مى شود. 

ت

تصوير  5-21
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طراحى حلقة آستين 
حلقة پشت

 طراحى نقاط 12 تا 17 ( با انحناى كم پيستوله)
 طراحى نقاط 17 تا 32 ( با انحناى زياد پيستوله )

حلقة جلو 
 طراحى نقاط 30 تا 31 ( با انحناى كم پيستوله)

 طراحى نقاط 31 تا 32 ( با انحناى زياد پيستوله)

تصوير  5-24 تصوير  5-22

تصوير  25-5تصوير  5-23

31

30

30
12

11

17

16 32

31

23

17

2128

30
12

17

11
12

30

1618 32 23

31

3216 23
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تصوير  5-26

مرحلة ششم 
دور كمر را به 

  
1
2  براى تعيين ميزان پنس هاى كمر،

اضافة «2 سانتى متر» نماييد. 
 اندازة بدست آمده را از عرض كادر (فاصله 4تا7) كم 

كنيد. عدد بدست آمده اندازة پنس هاى كمر است. 
اندازة پنس هاى كمر=(«4cm+2÷دور سينه)-(« 2cm»+2÷ دور كمر) 

تا 1  اضافة «0/5  به  را  پنس ها 
 

1
2 اندازة  

نظر  در  جلو  پنس هاى  براى  سانتى متر»1 
بگيريد. 

اندازة پنس ها
 
1
2  +«0/5-1cm»=اندازة پنس هاى جلو

 مقدار باقى مانده، اندازة پنس هاى پشت 
است. 

 دقت كنيد حداكثر پنس زير سينه در جلو «5 سانتى متر» 
و در پشت «4 سانتى متر» است. 

 باقى مانده پنس ها را براى پهلو ها در نظر بگيريد.
 اندازة پنس  پهلو در جلو از پنس پهلو در پشت بيشتر 

است. 
 طول پنس ها در الگوى جلو و پشت از خط كمر به 

پايين «12 تا 14 سانتى متر» است. (تصوير 5-26)

توجه:
كمر  خط  كه  مدل هايى  در 
مقـــــدار    است.  گشادتر 
به شده  اضافه  «2سانتى متر» 

مى تواند  كمر  دور 
 

1
2

بيشتر باشد. 

ى س

ت

1ــ با توجه به فرم اندام در قسمت جلو اندازة پنس ها در «0/5تا 1 سانتى متر»  بيشتراز پشت است.
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اضافة          به  را  باسن  دور 
 

1
2 باسن خط  كنترل  براى   

 
1
2 «2 سانتى متر» كرده سپس اندازة بدست آمده را از

دور سينة اضافه شده كم كنيد. (فاصلة 3 تا 6 ). 
نقطة  طرف  دو  از  را  آمده  بدست  مقدار  نصف  حال 
34 در الگوى جلو و پشت بيرون برويد و با خط كش 
كنيد.  وصل  كمر  خط  در  پهلو  پنس هاى  به  منحنى 

(تصوير 5-27) 

 نقاط موازنه و خط راستا را رسم كنيد.

توجه:
دور باسن نسبت 

  
1
2 ميزان اضافه شده به

از  سينه  دور 
 

1
2 به شده  اضافه  اندازة  به 

«1 تا 2/5 سانتى متر» تغيير مى كند. 

ت
تصوير  5-27

خط كمر

خط لباس
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الگوى آستين 
مرحلة اول

 با استفاده از خط كش مارى يا سانتى متر به صورت 
ايستاده دور حلقه آستين را از نقاط 30،31،32،17،12 

اندازه گيرى كنيد. (تصوير 5-28) 
دور حلقه آستين  به  سمت 

 
1
3  از نقطة 23، به اندازة

باال گونيا كنيد وآن را نقطة1 بناميد. 
23 → 1 دور حلقه آستين =1

3
خط 1 تا 23 بدست مى آيد.

 
1
2  نقطة 2، در

1 → 2=  1
2 (1 → 23)                           

خط 2 تا 23 بدست مى آيد.
 

1
2  نقطة 3 در

2 → 3=  1
2 (2 → 23)                           

 نقاط 1و 2 را به سمت چپ گونيا كنيد.
بدست   4 نقطة  كرده،  قطع  را  پشت  حلقة  خط2   

مى آيد.
 نقطة 4 موازنة پشت است. 

و  كنيد  رسم  جلو  آستين  حلقه  تا  خطى   3 نقطة  از   
نقطة 3َ را عالمت بزنيد. 

 نقطة 3َ موازنة جلو است. (تصوير 5-29) 

تصوير  5-29 تصوير  5-28
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مرحلة دوم
اضافة           به  باالتنه   3َ تا   30 هالل  اندازة  به   3 نقطة  از   
«1 تا 1/5سانتى متر» روى خط1 عالمت بزنيد. نقطة 5 

بدست مى آيد.
3 → 5 =( 30 → 3َ )+ «1-1/5 cm» 
 از نقطة 5 به اندازة هالل 12 تا 4 باالتنه به اضافة «1 
 6 نقطة  بزنيد.  عالمت   2 خط  روى  سانتى متر»  تا 1/5 

بدست مى آيد.
5 → 6 =( 12 → 4 )+«1-1/5 cm» 

حلقة   32 تا   3َ منحنى  اندازة  به   3 نقطة  از 
آستين باالتنه منهاى « 0/3 سانتى متر» روى 
خط راهنماى سينه  عالمت بزنيد، تا نقطة 

7 بدست آيد.
3 → 7 =( 3َ →  32 ) - «0/3 cm» 
 0/3» منـــهاى   ،32 تا   4 منحنى  اندازة   
سانتى متر» را از نقطة 6 تا 8  روى خط راهنماى 

توجه :
تا   80 سينة  دور  اندازة  در 
دور  در و  سانتى متر»   1»  97
 1/5»  97 از  بيشتر  سينه هاى 

سانتى متر» اضافه مى شود. 

ى

ت

تصوير  5-30

سينه عالمت بزنيد. 
6 → 8 =( 4 → 32 )-«0/3 cm»
 بلندى آستين را از نقطة 5 به سمت پايين گونيا كنيد 
تا نقطة 9 بدست آيد. نقطة 9 را به دو طرف گونيا كنيد. 
5 →  بلندى آستين = 9
 نقاط 7 و 8 را نيز به سمت پايين گونيا كنيد تا خط9 

را قطع كند. نقاط 10 و 11 بدست مى آيد.
 خط10تا11خط لبة آستين است.(تصوير5-30)
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مرحلة سوم 
 خط 3 تا 7 را نصف كنيد و نقطة 12 را عالمت بزنيد. 
 از نقطة 12 «1 سانتى متر» به سمت داخل الگو گونيا 
3 → 12=  1

2 (3 → كنيد. نقطة 12َ بدست مى آيد. (7
12 → 12َ = «1 cm»

فاصلة 5 تا 3 پايين آمده نقطة 
 

1
3  از نقطة 5 به اندازة

13 به دست مى آيد.
5 → 13= 1

3 (5 → 3)
 سپس از نقطة 13 «2سانتى متر» به سمت بيرون گونيا 

كنيد و نقطة 13َ را عالمت بزنيد.
13 → 13َ = «2 cm»
خط 5 تا 6 نقطة 14 بدست مى   آيد.                 

 
1
2  در

 5 → 14= 1
2 (5 → 6)

بيرون  سمت  به  «1سانتى متر»   14 نقطة  از 
بزنيد.                       عالمت  را   14َ نقطة  كنيد.  گونيا  الگو 
14 → 14َ = «1 cm»
خط 6 تا 8 نقطة 15 بدست مى  آيد  

 
1
2  در

از نقطة 15 «0/75 سانتى متر» به سمت داخل 
الگو گونيا كنيد و نقطة 15َ را عالمت بزنيد.           
                       6 → 15=  1

2 (6 → 8)    
15 → 15َ = «0/75 cm»

 هالل كاپ آستين را مطابق شكل از نقاط 
(6،14َ،5،13َ،3،12َ،7، 15َو 8) به هم وصل كنيد. 

خط 9 تا 10 بدست مى آيد.
  

1
2  در لبة آستين نقطة 16 در

الگو  باال  داخل  سمت  به  «0/5سانتى متر»  ازنقطة 16 
9→16 = 1

2 عالمت بزنيد.                                (10→9)
1 خط 9 تا 11 بدست مى آيد و از 

2  نقطة 17 نيز در
نقطة 17 «0/5سانتى متر» به سمت بيرون ( پايين ) الگو 

عالمت بزنيد.                                          
                        9 → 17=  1

2 (9 → 11)  
 مطابق شكل هالل لبة آستين را رسم كنيد.

تصوير  5-31

توجه:
مچ دار  آستين هاى  براى  آستين  لبة  انحناى 

رسم شود.

نيد.

 خط كمر در الگو، خط راهنماى آرنج است. (تصوير 
(5-31
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مرحلة چهارم 
 در آستين هاى ساده، خط لبة آستين را صاف رسم كنيد. 
عمل  ترتيب  بدين  آستين  لبة  گشادى  كردن  كم  براى 

كنيد. 
 مقدار گشادى سايز مچ آستين را از لبة آستين فاصلة 
نقاط10 تا 11 كم كرده، سپس اندازة بدست آمده را 
نصف كنيد  و از نقاط 10و11 داخل الگو عالمت بزنيد.
                          10 → 18= 11 → نقاط 18و19 بدست مى آيد.     19
 نقطة 18 را به 7 و 19 را به 8 با خط كش وصل كنيد. 
 روى خط آرنج به اندازة «1 سانتى متر» از هر طرف 
داخل الگو برويد. مجدداً خطوط(18 ،7) و (19، 8) را 
با انحناى « 1سانتى متر» در خط آرنج به هم وصل كنيد. 
رسم  را  راستا  خط  است.  آستين  موازنة   6 و   3 نقاط 
كاپ  در   8 و   5 و   7 نقاط  فاصلة  كنيد:  كنترل  كنيد. 
آستين نسبت به حلقة آستين باالتنه « 2 تا 3سانتى متر» 
بزرگ تر باشد و فاصلة نقاط 7 تا 8 به اندازة دور بازو 

به اضافة « 3 تا 4سانتى متر » است. (تصوير 5-32)
 نقاط 3َ و 4 نقــاط 
موازنة باالتنه جلو

 و پشــــت است. 
(تصوير 5-33)

تصوير  5-32

تصوير  5-33
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اندازه هاى طولى (قد)آستين

قد تا بازو

قد باالتر از آرنج

قد تا وسط ساق

قد باالتر از مچ

قد تا مچ

تصوير  5-34
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افزايش تعداد پنس ها 
 تعداد پنس ها در خط كمر با توجه به مدل مى توانند 
از  بيشتر  آنها  پهناى  ميزان  اگر  يا  و  شوند  اضافه 
«13سانتى متر» است. مى توانيد تعداد پنس هاى بيشترى 

رسم كنيد.  
تا  كنيد  نصف  را  پهلو  و  سينه  زير  پنس  بين  فاصلة   
محل پنس جديد مشخص شود. سپس پهناى پنس ها 

را در نقاط بدست آمده و پهلو عالمت بزنيد. 
در الگوى  پشت نيز به همين صورت عمل كنيد. 

پنس  سينه،  راهنماى  خط  تا  پشت  طول پنس هاى   
جديد جلو حدود « 10 سانتى متر » مى باشد.

(تصوير 5-35)

تصوير  5-35
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سؤاالت پايان فصل پنجم
تئورى  

1- شيوة اندازه گيرى كارور جلو و پشت و دور گردن را توضيح دهيد.
2- روش اندازه گيرى باالتنه جلو و پشت را شرح دهيد.

3- پهناى پنس سرشانه در دور سينة « 104 سانتى متر » برابر است با « ....سانتى متر».  
د:9/5 ج:9    ب:8/5    الف:8   
4- بلندى كف حلقه آستين در دور سينة « 96 سانتى متر » برابر است با « .....سانتى متر». 

د:23/3 ج:23    ب:22/1    الف: 22   
5- بلندى سينه در دور سينة «88 سانتى متر» برابر است با » ......سانتى متر».

د: 25 ج: 24/5    ب: 24    الف: 23   
6- اندازة دور سينه « 92 سانتى متر » و دور كمر «72 سانتى متر» است مقدار پهناى پنس برابر است 

با « .....سانتى متر ».
د:14  ج: 13    ب:12    الف : 11  

7-  روش كنترل باسن در الگوى باالتنه را شرح دهيد.
8 -اندازه هاى طولى آستين را نام ببريد. 

9- در صورتى كه اندازة حلقة آستين باالتنه «47 سانتى متر» باشد. فاصلة نقاط موازنه در باالتنه          
(نقاط 3َ و 4)  از خط راهنماى سينه چند سانتى متر است.
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10- با توجه به شكل زير فاصلة نقاط زير چگونه بدست مى آيد؟
باالتنه

  (1 → الف : (11
(2 → ب: (10
(3 → ج: (16
(6 → د:     (9

(9 → ص: (21
(21 →  م : (28

آستين 
 (1 → ن: (23
(3 → و: (23

(3 → ه: (5
(6 → ى: (8

عملى 
1-الگوى اساس باالتنه و آستين كوتاه را با سايز 42 رسم كنيد.

2-تعداد پنس هاى كمر را در الگوى اساس باالتنه به پنج پنس افزايش دهيد.
3-الگوى اساس باالتنه و آستين را با اندازه هاى شخصى رسم كنيد.
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هدف هاى رفتارى
فراگير پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند:

نكتة  مهم براى انتقال صحيح پنس را بيان كند. 
انتقال پنس در الگو باالتنه جلو را به (خط سرشانه- تالقى سرشانه و حلقة آستين-  حلقة آستين) انجام دهد. 

انتقال پنس درالگوى باالتنة جلو را به  (خط پهلو-تالقى خط كمر و پهلو- خط كمر ) انجام دهد. 
انتقال پنس در الگوى باالتنة جلو را  به (تالقى خط كمر و خط مركزى- خط مركزى- حلقة گردن) انجام دهد. 

انتقال پنس در الگوى باالتنة پشت را به(حلقة گردن و حلقه آستين) انجام دهد.
روش كوتاه كردن پنس هاى الگوى باالتنة جلو را شرح دهد. 

پنس هاى باالتنة جلو را كوتاه كند.
روش حركت رأس پنس هاى باالتنة جلو را توضيح دهد. 

حركت رأس پنس هاى باالتنة جلو را انجام دهد. 
علت فرم دادن پنس در الگوى باالتنة را توضيح دهد.

پنس ها را متناسب با شكل اندام فرم دهد. 
انتقال پنس  به برشدر الگوى باالتنة جلو از خط سرشانه تا خط مركزى و برش پرنسسى از سرشانه را انجام دهد.

انتقال پنس به برش (پرنسسى از حلقة آستين –  خط افقى زير سينه) را در الگوى باالتنه انجام دهد.
انتقال پنس به برش از (سرشانه تا پهلـو و حلقه آستين تا محل تالقى خط كمر و خط مركزى ) را در الگوى باالتنه 

انجام  دهد.
 انتقال پنس به برش (از حلقة گردن تا كمر و از سرشانه تا تالقى خط كمر و پهلو) را انجام دهد.

هدف هاى كلى: كاربرد روش انتقال،كوتاه كردن و حركت رأس پنس و انتقال پنس به برش
 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
9

10
 11
 12
 13
14

  
15
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         انتقال و كوتاه كردن پنس
انتقال پنس 

و  طرح  در  مهمى  نقش  پنس ها  باالتنه،  الگوى  در   
مدل لباس دارند. 

پنس ها را مى توان به نقاط مختلف در باالتنه انتقال داد 
و يا به برش، چين و پيلى تبديل كرد. 

تا  را  جديد  خطوط  است  الزم  پنس،  انتقال  براى   
طور  به  انتقال  تا  كنيد  رسم  سينه)  (رأس  پنس  نوك 
را  شده  رسم  خط  انتقال،  براى  گيرد.  انجام  صحيح 
قيچى كنيد. سپس پنس را ببنديد تا به خط قيچى شده 

انتقال يابد.

الگوى جلو 
1- خط سرشانه     

2- تالقى شانه و حلقه آستين   
3- حلقه آستين 

4- خط پهلو
5- تالقى كمر و پهلو 

6-خط كمر 
7- خط مركزى جلو 

8- تالقى كمر و خط مركزى 
9- حلقة گردن (تصوير 6-1)

الگوى پشت
1- حلقه  گردن

2- حلقه آستين (تصوير 6-2) 

تصوير  6-1

تصوير  6-2
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انتقال پنس
 انتقال پنس نسبت به مدل مى تواند به محدوده هاى 
يقه،  مركزى،  خط  پهلو،  سرشانه،  خطوط  از  مختلفى 
حلقه آستين، كمر انجام شود و تعداد آن نيز افزايش 

پيدا كند.(تصوير 6-3)

1- انتقال پنس به سرشانه 
 خطى از وسط سرشانه تا رأس پنس رسم كنيد.  

 پنس سرشانه را به اين خط انتقال دهيد. (تصوير 6-4)
تصوير  6-3

تصوير  6-4
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2- انتقال پنس به تالقى شانه و حلقه آستين 
 خطى از تقاطع سرشانه با حلقه آستين تا رأس پنس رسم كنيد، سپس پنس سرشانه را به اين خط انتقال دهيد.      

(تصوير 6-5)

 3- انتقال پنس به حلقه  آستين 
 از حلقه آستين خطى تا رأس پنس رسم كنيد، سپس سرشانه را به اين خط انتقال دهيد. (تصوير 6-6)

تصوير  6-5

تصوير  6-6
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4- انتقال پنس به خط پهلو 
 خطى از پهلو تا رأس پنس رسم كنيد. سپس پنس سرشانه را به اين خط انتقال دهيد. (تصوير 6-7)

5- انتقال پنس به محل تالقى خطوط پهلو و كمر (پنس فرانسوى )
 از محل تالقى خط كمر و پهلو خطى تا رأس پنس رسم كنيد، سپس پنس هاى كمر و شانه را به اين خط انتقال 

دهيد. (تصوير 6-8)

تصوير  6-8

تصوير  6-7
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6- انتقال پنس به خط كمر 
 از وسط پنس كمر خطى تا رأس پنس رسم كنيد، سپس پنس سرشانه را به اين خط انتقال دهيد. (تصوير 6-9)

7- انتقال پنس تالقى كمر و خط مركزى جلو 
 از محل تالقى خط كمر و خط مركزى تا رأس پنس خطى رسم كنيد، سپس پنس هاى كمر و سرشانه را به اين 

خط انتقال دهيد. (تصوير 6-10)

تصوير  6-9

تصوير  6-10
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8- انتقال پنس به خط مركزى جلو 
 از خط مركزى جلو تا رأس پنس خطى رسم كنيد، سپس سرشانه را به اين خط انتقال دهيد . (تصوير 6-11)

9- انتقال پنس به حلقة گردن
 از خط حلقة گردن تا رأس پنس خطى رسم كنيد، سپس پنس سرشانه را به اين خط انتقال دهيد. (تصوير 6-12)

تصوير  6-11

تصوير  6-12
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تصوير  6-13

تصوير  6-14

10- انتقال پنس به حلقة گردن پشت 
 خطى از حلقه  گردن تا انتهاى پنس سرشانه رسم كنيد، پنس سرشانه را به اين خط انتقال دهيد سپس خط سرشانه 

را اصالح كنيد. (تصوير 6-13)

11- انتقال پنس به حلقة آستين پشت 
 خطى از حلقة آستين تا انتهاى پنس رسم كنيد ، پنس سرشانه را به اين خط انتقال دهيد و خط سرشانه را اصالح كنيد.

(تصوير 6-14)
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كوتاه كردن و حركت پنس
 در الگوى باالتنه براى زيبايى بيشتر لباس مى توا ن طول 

پنس ها را كوتاه كرده و يا رأس آن را جابه جا نمود. 
شعاع             به  دايره اى  سينه  رأس  از  منظور  اين  براى   

1ــ شعاع دايره در اندازة دور سينه تا 93 « 1/5 سانتى متر » و بيشتر از 93 « 2/5 سانتى متر » مى باشد.

تصوير  6-16 تصوير  6-15

سينه  دور  اندازة  به  توجه  با   ( تا 2/5سانتى متر1   1/5 )
رسم كنيد. (تصوير 6-15)

 حال طول پنس ها را با توجه به محيط دايره كوتاه 
كنيد. (تصوير 6-16)
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تصوير  18-6تصوير  6-17

دايره   محيط  اساس  بر  مى توان  را  پنس ها  همچنين   
مركزى  خط  به  مى تواند  پنس ها  رأس  كرد.  جابه جا 
جلو يا پهلو نزديك شود. (تصوير 17-6 و 6-18)       
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فرم دادن پنس ها 
 الگوى جلو و پشت باالتنه 

 در لباس هاى تنگ و چسبان الزم است شكل پنس ها 
به فرم بدن نزديك تر شود تا لباس زيباتر به نظر برسد 

(تصوير 6-19)
خط كش  از  استفاده  با  پنس ها  شده  ارائه  تصاوير  در   

منحنى فرم داده شده است. 
پنس  را  سينه،   زير  فرورفتگى  دادن  نشان  براى   

به  سمت  بيرون انحنا دهيد. (تصوير6-20)
به سمت  برخالف باال  كمر،  خط  پايين  در  را  پنس    

داخل انحنا دهيد. (تصوير6-21)

توجه:
افرادى كه در قسمت سرشانه تا سينه داراى 
پنس  است  الزم  هستند.  زياد  فرورفتگى 
ماليم  انحناى  با  بيرون  سمت  به  سرشانه 

رسم شود. (تصوير 6-22)

ب اال

تصوير  6-22

تصوير  6-19

تصوير  6-21 تصوير  6-20

جلو
ى 
كز
 مر
خط

جلو
ى 
كز
 مر
خط

جلو
ى 
كز
 مر
خط

خط كمر خط پهلوى جلو
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 فرورفتگى پهلوها را در الگوى جلو وپشت با انحناى 
ماليم به سمت داخل الگو رسم كنيد. (تصوير 6-24)

با  جلو  مطابق  نيز  پشت  الگوى  در  كمر  پايين  پنس    
انحنا به سمت داخل الگو رسم شود. (تصوير 6-25)

 خط سرشانه پشت را بعد از بستن پنس مجدداً اصالح 
كنيد. (تصوير 26-6 و 6-23) 

تصوير  6-26 تصوير  6-25 تصوير  6-24

تصوير  6-23

12

32

4
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خط كمر
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تصوير  6-27
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انتقال پنس به برش
 در طراحى لباس مى توان از انتقال پنس به شكل هاى 
كند.  پيدا  زيباترى  فرم  لباس  تا  كرد.  استفاده  مختلف 
چين هاى  برش ها،  انواع  از  مى توان  منظور  بدين 
گوناگون، پيلى هاى مختلف و يا حتى دوخت همزمان 
چند پنس به صورت تزئينى (نرودوزى1) استفاده كرد. 
برش هاى  پنس  انتقال  از  استفاده  با  قسمت  اين  در 

گوناگون طراحى شده است.
 برش از خط سرشانه تا خط مركزى، برش پرنسسى 
برش  پهلو،  تا  سرشانه  خط  آستين،  حلقة  و  سرشانه  از 
افقى در زير سينه، حلقة آستين تا محل تالقى خط كمر 
و خط مركزى، حلقة گردن تا كمر، وسط سرشانه تا 

تالقى خط كمر و پهلو.
الف : سرشانه تا خط مركزى جلو  

تصوير  28-6 ابتدا پنس سرشانه را به وسط سرشانه منتقل كنيد. 

تصوير  6-30 تصوير  6-29

 برش را مطابق مدل طراحى كنيد.
 نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نماييد، و قطعات 

الگو را نام گذارى كنيد. (تصوير 6-29)
كرده  قيچى  سرشانه  پنس  فضاى  با  همراه  را  برش   
سپس پنس كمر را ببنديد و خط كمر را اصالح كنيد. 

(تصوير 6-30)

1ــ نرو، تاى باريك از پارچه است كه روى آن با فاصلة دلخواه از تا، چرخ مى شود و به منظور تزئين در لباس بكار مى رود.
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ب )برش پرنسسى از سرشانه
الگوى جلو:  ابتدا پنس سرشانه را به خط وسط سرشانه 
منتقل كنيد. (تصوير32-6) پنس ها را كوتاه كرده و مجدداً 

رأس پنس هارا با پيستوله  به هم وصل كنيد.(تصوير6-34)
 نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نماييد و قطعات 

الگو را نام گذارى كنيد. 
 فضاى داخل پنس ها را قيچى كنيد به گونه اى كه خط 

رسم شده بين پنس ها نيز قيچى شود.(تصوير 6-33)

تصوير  6-31

تصوير  33-6تصوير  6-32
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تصوير  6-35

تصوير  6-34
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در  سرشانه  پنس  از  خط كش  با  خطى  پشت:  الگوى 
نقطة 34 تا نقطة 35 در كمر رسم كنيد. 

پنس  ديگر  سمت  منحنى،  خط كش  از  استفاده  با   
كمر را رسم كنيد (تصوير 35-6) نقاط موازنه و خط 

راستا را مشخص كنيد. 
(تصوير 6-36)  كنيد.  گذارى  نام  را  الگو  قطعة  دو   
خط رسم شده را با فضاى پنس سرشانه و كمر قيچى 

كنيد. (تصوير 6-37)

تصوير  6-37 تصوير  6-36
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ج: برش پرنسسى از حلقة آستين  
الگوى جلو: ابتدا پنس سرشانه را به پهلو منتقل كرده و 

پنس زير سينه را كوتاه كنيد. 
را  برش  سينه  نوك  تا  آستين  حلقة  از  شكل  مطابق   

طراحى كنيد. (تصاوير 39-6 و 40-6 1 و 6-41)
 نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نماييد و قطعات 

الگو را نام گذارى كنيد. (تصوير 6-39)

تصوير  6-38

تصوير  6-39

1ــ توجه داشته باشيد هنگام طراحى برش ها در الگو نبايد در نوك پنس ايجاد زاويه شود.

تصوير  6-40 تصوير  6-41

7 733 33

30 30

32 32

22 22



174

تصوير  6-42
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تصوير  44-6تصوير  6-43
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كنيد. طراحى  شكل  مطابق  را  برش  پشت:  الگوى 
(تصوير 6-43)

 نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نماييد و قطعات 
الگو را نام گذارى كنيد. 

برش را همراه با فضاى پنس كمر قيچى كنيد. 
(تصوير 6-44)

 برش را همراه با فضاى پنس كمر قيچى كنيد. پنس 
پهلو را ببنديد. سپس انحناى  برش قطعة (ب) را كمى 
به سمت داخل رسم كنيد و اندازة آن را با قطعة (الف) 

كنترل كنيد. (تصوير 6-42)
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د) برش از خط سرشانه تا پهلو
 پس از انتقال پنس به وسط سرشانه، طول پنس ها را 

كوتاه كنيد.
 برش را مطابق مدل طراحى كنيد. 

 نقاط موازنه و خط راستا را، مشخص نماييد و قطعات 
الگو را نام گذارى كنيد. (تصوير 6-46)

كنيد. قيچى  سرشانه  پنس  فضاى  با  همراه  را  برش   

نماييد. اصالح  را  كمر  خط  ببنديد.  را  كمر  پنس   
(تصوير 6-47) 

تصوير  6-45

تصوير  47-6تصوير  6-46
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برش افقى در زير سينه  
 پنس سرشانه را به كمر منتقل كنيد. 
 برش را مطابق  مدل طراحى كنيد. 

قطعات  نماييد.  مشخص  را  راستا  خط  و  موازنه  نقاط 
الگو را نام گذارى كنيد. (تصوير6-49)

 برش را قيچى كنيد. 
 پنس را در قسمت كمر ببنديد. 

 خط كمر را اصالح نماييد. 

توجه:
هنگام طراحى خط برش، پنس بسته باشد. 

برش را م

ت

تصوير  6-48

تصوير  50-6تصوير  6-49

پنس در برش باال ( قطعة الف ) دوخته   باقى مانده 
مى شود. (تصوير 6-50)
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مركزى  خط  تالقى  محل  تا  آستين  حلقة  از  برش   ( و 
جلو و كمر

 برش را مطابق شكل طراحى كنيد. 
 نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نماييد. (تصوير 

(6-52
قيچى  را  برش  و  كنيد  نام گذارى  را  الگو  قطعات   

كرده پنس سرشانه و كمر راببنديد. 
 خط كمر را اصالح نماييد. (تصوير 6-53)

تصوير  6-51

تصوير  53-6تصوير  6-52
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ها) برش از حلقة گردن تا كمر
 رأس پنس را جابجا كنيد. 

 برش را مطابق شكل طراحى كنيد. 
 خط راستا و نقاط موازنه را مشخص نماييد. 

 قطعات الگو را نام گذارى كنيد.(تصوير 6-55) 
 برش را همراه با پنس كمر قيچى نماييد.                  

پنس سر شانه را ببنديد.(تصوير 6-56)

تصوير  6-54

تصوير  6-55
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تصوير  6-56
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ى) برش از وسط سرشانه تا محل تالقى خط كمر و پهلو 
 پنس را ازگوشة گردن به وسط سرشانه و پنس كمر 

را به محل تالقى خط كمر و پهلو انتقال دهيد.
با  را  پنس ها  انتهاى  و  كرده  كوتاه  را  پنس ها  طول   

خطى منحنى به هم وصل كنيد.
 نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نماييد.

 قطعات الگو را نام گذارى كنيد. (تصوير 6-58)
 برش را همراه با فضاى پنس ها قيچى كنيد. (تصوير 

(6-59

تصوير  6-57

تصوير  59-6تصوير  6-58
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سؤاالت پايان فصل ششم 

تئورى

1-  هنگام انتقال پنس، به چه نكته اى بايد توجه كرد؟
2- در لباس هاى تنگ و چسبان پنس ها به ....... بدن نزديك مى شود.

3- فرم دادن پنس سرشانه به سمت بيرون، براى چه افرادى به كار مى رود؟
4- روش كوتاه كردن پنس  هاى باالتنة جلو را شرح دهيد.

5- روش جابجايى رأس پنس هاى باالتنه جلو را توضيح دهيد.
6- حداقل و حداكثر ميزان جابجايى نوك پنس در باالتنه جلو را بنويسيد.

7- الگوهاى زير را با مدل هاى آن مطابقت دهيد.

(الف)                              (ب)                                 (ج)                                  (د)
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........................ ........................ ........................ ........................

عملى
1  حلقة گردن انجام دهيد.

2 1  خط پهلو و
3 1- انتقال پنس سرشانه را به  

2- انتقال پنس سرشانه در باالتنة جلو را به نقاط زير انجام دهيد.
1 خط سرشانه 

2 الف: 
ب: تقاطع خط سرشانه و حلقة آستين 

1 حلقة آستين     
2 ج: 

1 خط پهلو 
3 د: 

ن: خط مركزى جلو
1 حلقة گردن

3 د: 
3- انتقال پنس هاى باالتنة جلو را به نقاط زير انجام دهيد. 

الف : تالقى خط كمر و پهلو (پنس فرانسوى) 
ب: به خط كمر 

ج: تالقى خط مركزى جلو و كمر 
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4- انتقال پنس سرشانه باالتنة پشت را به نقاط زير انجام دهيد. 
الف: حلقة گردن 
ب: حلقة آستين 

5- پنس هاى باالتنة جلو را كوتاه كنيد.
6- رأس پنس هاى باالتنة جلو را به سمت خط مركزى جلو جابجا كنيد.

7- پنس هاى جلو و پشت باالتنه را با توجه به مدل لباس تنگ و چسبان فرم دهيد.
8- انتقال پنس به برش هاى زير را انجام دهيد. 

الف: خط سرشانه تا خط مركزى جلو 
ب: برش پرنسسى از سرشانه

ج:  برش پرنسسى از حلقة آستين 
د: از سرشانه تا خط پهلو 

ن: برش افقى در زير سينه 
و: حلقة آستين به محل تالقى خط مركزى جلو و كمر 

ه: حلقة گردن تا كمر 
ى: وسط سرشانه به محل تالقى خط كمر و پهلو 
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هدف هاى كلى: كاربرد رسم يقه هاى ساده خطى- باالتنه جلو باز و 
مشخص كردن محل دكمه و جادكمه و الگوى اساس بلوز شميزيه.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
9

10
11
12
 13

هدف هاى رفتارى
فراگير پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند:

يقه هاى ساده خطى را نام ببرد.
در يقه هاى باز علت بستن پنس يقه را توضيح دهد. 

الگوى يقه هاى گرد – هفت- چهارگوش را همراه با سجاف بسازد.
مقدار روى هم گرد (دكمه خور) در باالتنه را توضيح دهد. 

باالتنة جلو باز با سجاف سرخود و جدا را بسازد. 
روش مشخص كردن محل دكمه بر روى لباس را بيان كند. 

اندازه گيرى قطر دكمه را شرح دهد. 
روش مشخص كردن اندازة عرض جادكمه را شرح دهد. 

محل جادكمه افقى و عمودى در الگو را بيان كند.
محل دكمه و جادكمه را روى الگو عالمت بزند. 

 الگوى اساس شميزيه را رسم كند.
الگوى آستين و يقة شميزيه را رسم كند.

الگوى مچ و پالكت آستين شميزيه را رسم كند.
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         يقه، باالتنه جلو باز، دكمه و جا دكمه 
و اساس بلوز شميزيه

مى شوند.  تقسيم  گروه  چند  به  يقه ها  كلى  بطور 
يقه هاى ساده خطى، يقه برگردان پايه دار و برگردان 
و  مدل  به  نسبت  مى تواند  يقه ها  انواع  پايه.  بدون 
ابتدا  بخش  اين  در  شود.  طراحى  پارچه  نوع  و  جنس 
جزء  كه  شميزيه  يقة  سپس  خطى  ساده  يقه هاى  به 

يقه هاى برگردان پايه دار است مى پردازيم.

يقه هاى ساده خطى 
رسم  باالتنه  الگوى  روى  مدل  مطابق  يقه ها  نوع  اين 
طراحى  مبناى  يقه  هالل  ترسيم،  زمان  در  و  مى شوند 

است. 
اندازه  بدن  گردن روى  گودى  از  را  يقه  ابتدا بازى   
مى گيريم،  اندازة  بدست  آمده را روى الگو از گودى 
بازى  همچنين  برويد.  پايين  جلو  مركزى  در خط  يقه 

يقه را از كنار گردن در خط سرشانه مشخص كنيد. 
 اصلى ترين يقه ها در اين گروه يقه گرد، چهارگوش 
و هفت است كه مى تواند به شكل هاى مختلف طراحى 

شود.(تصوير 7-1) 
توجه:

انواع  و  گوش  چهار  هفت،  يقة  در 
يقه هاى باز براى اينكه يقة لباس از بدن 
با فاصله نايستد، قسمتى از الگو در يقه به 
مى شود.  بسته  يقه)  پنس (پنس  صورت 
كه مقدار آن به سه عامل بستگى دارد. 
1- بازى يقه 2- برجستگى سينه 3- اُفت 
پارچه، كه مقدار آن از «0/6 سانتى متر» 

تا «2/5 سانتى متر» قابل تغيير است.
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تصوير  7-1
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يقه گرد 
  ابتدا پنس سرشانة  جلو را به  پهلو منتقل كنيد.

 براى رسم يقه از نقطة 22 در خط مركزى، گودى 
را   34 نقطة  و  بياييد  پايين  دلخواه  اندازة  به  را  يقه 

عالمت بزنيد.           
22 →    گودى دلخواه يقه =34
تا  بزنيد  عالمت  سرشانه  از  را  يقه  بازى  نقطة 21  از   

نقطة 35 بدست آيد.       
21 →        بازى يقه =35

كنيد.  وصل  هم  به  پيستوله  با  را  آمده  بدست  نقاط   
(تصوير 2-7) دقت كنيد گودى يقه از خط مركزى 
جلو و پشت و سرشانه نسبت به مدل طراحى مى شود 
و در نقاط 34 و 2 حدود «1 سانتى متر» گونيا باشد. در 
به  بايد  بازى)  (مقدار  پشت  و  جلو  سرشانه هاى  خط 
يك اندازه باشد تا در پهناى سرشانه ها اختالفى پيش 

نيايد. ( تصوير 7-3)               
     11 → 36= 21 → 35          

رسم سجاف 
و  مركزى  خط  در  يقه  گودى  از  جلو  الگوى  در   
سرشانه به اندازة «5 تا 6 سانتى متر» داخل الگو عالمت 
بزنيد نقاط 37 و 38 بدست مى آيد. نقاط بدست آمده 

را مطابق منحنى يقه به هم وصل كنيد. 
اندازة  با  برابر  را  سرشانه  سجاف  پشت  الگوى  در   

توجه:
سرشانه  در  يقه  بازى  كه  صورتى  در 
زاوية  بردن  بين  از  براى  باشد،  زياد 
گوشة يقه «0/2 تا 0/6سانتى متر» از يقه 
خط  و  برويد  پايين  سرشانه  قسمت  در 
سرشانه را مجدداً رسم كنيد تا يقه روى 

بدن بهتر قرار گيرد.  
35 → 35َ = «0/2-0/6 cm»
36 → 36َ = «0/2-0/6 cm» 
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تصوير  7-2

تصوير  7-3/1 تصوير  7-4

تصوير  7-3

سجاف جلو عالمت بزنيد.     
34 → 38= «5-6 cm»  
36 → 39= 35 → 37   

اندازة            به  پشت  مركزى  خط  در  يقه  گودى  از   
«6تا8 سانتى متر» پايين برويد تا نقطة 40 بدست آيد.                                          
2 → 40= «6-8 cm»    
نقاط بدست آمده را با خطى منحنى به هم وصل كنيد.

سجاف جلو و پشت را كپى كنيد.

 براى اينكه سجاف زير لباس در قسمت سرشانه جمع 
نشود، روى الگوى سجاف به اندازة «0/25 سانتى متر» 
از منحنى بيرونى (سرشانه) جلو و پشت كم كنيد و به 

گوشة يقه وصل نماييد.            
37 → 37َ = «0/25 cm» 
39 → 39َ = «0/25 cm»      

خط مركزى و راستا را روى الگوهاى سجاف مشخص 
كنيد.(تصوير 4-7 و 7-3/1)
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يقه هفت 
 ابتداپنس سرشانه را به خط پهلو منتقل كنيد.
 طرح يقه هفت را با بازى دلخواه رسم كنيد.

21 →  بازى يقه =34
22 → گودى يقه =35

خط  (روى  يقه  فرم  علت  به  مدل  اين  در  كنيد  دقت 
اريب رسم مى شود) بايد از پنس يقه استفاده كنيد. 

به  نسبت  را  پنس  پهناى  اندازة  جلو،  يقة  وسط  در   
بازى وگشادى يقه از «0/6تا2/5 سانتى متر» رسم كنيد 
و تا رأس سينه (نوك  پنس) پهلو ادامه دهيد. خط يقه 

را بعد از بستن پنس اصالح كنيد. (تصوير 7-5)  
 سجاف سرشانه را به اندازة «5 تا 6 سانتى متر» عالمت 
ادامه  مركزى،  خط   تا  يقه  به  موازات  طرح  و  بزنيد 

دهيد.                     
34 → 36 = «5-6 cm»      
 مطابق شكل سجاف را در خط مركزى كوتاه كنيد.                                  
مقدار  سرشانه  از  يقه،  بازى  صورت  در   
و  برويد  پايين  گردن  گوشة  از  «0/2تا0/6سانتى متر» 

خط سرشانه را مجدداً رسم كنيد. (تصوير 7-6)      
34 → 34َ = «0/2-0/6 cm»

تصوير  6-7تصوير  7-5
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تصوير  7-7

تصوير  7-8

تصوير  7-9
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 در الگوى پشت مطابق جلو يقه را از سرشانه باز كنيد. 
11 → 37= 21 → 34

 منحنى يقه را از نقطة 37 تا 2 مجدداً رسم كنيد.
 از گوشة گردن «0/2 تا 0/6 سانتى متر» پايين برويد 

و خط سرشانه را مجدداً رسم كنيد. 
37 → 37َ = «0/2-0/6 cm»

الگوى سجاف را مطابق يقه گرد رسم كنيد .(تصوير 7-7) 
37 → 38 = «5-6 cm»
2 → 39 = «6-8 cm»

 الگوى سجاف را كپى كنيد.
 مقدار «0/25سانتى متر»از سجاف در قسمت سرشانه 

كم كنيد و به گوشة يقه وصل نماييد.
36 → 36َ = «0/25 cm»
38 → 38َ = «0/25 cm»

را  راستا  و  مركزى  خط  سجاف  الگوهاى  روى   
مشخص كنيد. (تصوير 8-7 و 7-9)
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يقه چهار گوش
 ابتدا پنس سرشانه را به خط پهلو منتقل كنيد. 

طرح يقه را در الگوى جلو از نقطة 21 و 22 طراحى 
كنيد. نقاط 34 و 35 بدست مى آيد. 

21 →  بازى يقه =35
22 → گودى يقه =34

 پنس يقه را روى خط افقى يقه مشخص كنيد و تا 
را  پنس  (تصوير 7-10)  كنيد.  رسم  پهلو  پنس  نوك 
ببنديد و انتقال دهيد. در صورت بازى يقه در سرشانه به 
اندازة « 0/2تا 0/6سانتى متر» از گوشة يقه پايين برويد 

و خط سرشانه را مجدداً رسم كنيد.(تصوير7-11)
35 → 35َ = «0/2-0/6 cm»

تصوير  7-10

تصوير  7-11
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 طرح يقة پشت را از نقاط 2 و 11 رسم كنيد تا نقاط 
36 و 37 بدست آيد. 

2 → گودى يقه =36
11 → 37= 21 → 35
37 → 37َ = «0/2-0/6 cm»

رسم  يقه  طرح  مطابق  را  پشت  و  جلو  يقة  سجاف   
كنيد.   

35 → 38 = «5-6 cm»    
34 → 39 = «5-6 cm»      
37َ → 40 = 35َ → 38
36 → 41 = «5-6 cm»      
 به اندازة «0/25سانتى متر» از قسمت بيرونى سجاف 

در سرشانه كم كنيد و به گوشة يقه وصل كنيد. 
38 → 38َ = «0/25 cm»
40 → 40َ = «0/25 cm»

 در الگوى سجاف، خط مركزى و راستا را مشخص 
كنيد. (تصوير 13-7 و 7-14)

تصوير  7-12

تصوير  7-13

تصوير  7-14
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باالتنه جلو باز 
دكمه  با  و  است  باز  آن  جلوى  قسمت  كه  لباس هايى 
بسته مى شود بايد فضايى براى دوخت دكمه و جادكمه 
روى هم گرد لباس به خط مركزى الگو اضافه شود. 

 مقدار روى هم گرد  لباس در خط مركزى با توجه 
1  قطر دكمه به اضافة « 0/5تا 1سانتى متر» نسبت به 

2 به 
ضخامت پارچه تعيين مى شود.

 از نقاط 22و7 روى خط مركزى جلو (به طور مثال) 
به اندازة « 1/5 سانتى متر» از الگو بيرون برويد. نقاط 1و2 
بدست مى  آيد. نقاط بدست آمده را به هم وصل كنيد. 

خط رسم شده، خط «تا» يا روى هم گرد مى باشد.
22 → مقدار روى هم گرد =1
             7 → مقدار روى هم گرد  =2
سانتى متر»   6 تا   5» اندازة  به  سرشانه  در   21 نقطة  از 

داخل الگو عالمت بزنيد. نقطة 3 بدست مى آيد.   
21 → 3 = «5-6 cm»    

 از نقطة 7 در لبة پايين لباس، مقدار روى هم گرد را به 
اضافة « 1 سانتى متر » به سمت داخل الگو عالمت بزنيد 

تا نقطة 4 بدست آيد. 
             7 →  « 1 سانتى متر» + مقدار روى هم گرد =4

 نقاط 3 و4 را مطابق شكل به هم وصل كنيد. 
(تصوير 7-16)

تصوير  7-15

تصوير  7-16
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 كاغذ الگو را از خط 1تا2«تا» كنيد و سجاف را كپى 
نماييد.

كم  «0/25سانتى متر»  سرشانه  در  سجاف  الگوى  از   
كنيد. (تصوير 7-17)

مى توانيد  است،  كم  پارچه  مقدار  كه  زمانى  در   
سجاف را از خط«تا» جدا كنيد و به صورت جدا برش 

بزنيد.(تصوير 7-18) 
 سجاف الگوى پشت را مانند يقه گرد طراحى كنيد.

تصوير  7-17

تصوير  7-18
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محل دكمه و جا دكمه 
به  لباس  روى  جادكمه  و  دكمه  گرفتن  قرار  محل   
مركزى  خطوط  آن،  بستن  از  پس  كه  است  گونه اى 
روى خط مركزى  روى هم قرار گيرد و دكمه دقيقاً 

دوخته مى شود.
1 قطر دكمه به اضافة       

2  محل اولين دكمه، به اندازة 
« 0/5 سانتى متر» پايين تر از يقه مشخص مى شود. 

آخرين  و  اولين  مكان  دكمه ها،  فاصلة  تعيين  براى   
را  آن ها  بين  فاصلة  سپس  كنيد.  مشخص  را  دكمه 
تعداد دكمه ها نماييد. فاصله دكمه در بلوز  تقسيم بر 
حدود «8 تا 11 سانتى متر» است و در مانتو يا پالتو اين 
دقت  مى كند.  پيدا  افزايش  متر»  سانتى  تا « 14  فاصله 
كنيد در لباس هاى تنگ مكان دكمه را طورى تعيين 
مكان  گيرد.  قرار  كمر  و  سينه  خط  حدود  كه  كنيد 
آخرين دكمه در بلوز پايين تر از خط كمر و در مانتو 

باالتر از زانو قرار مى گيرد. (تصوير 7-19)
سطح  با  دكمه  قطر  اندازة  آوردن  بدست  براى   
اندازة   1

2 دهيد.  عبور  دكمه  دور  از  را  متر  برجسته، 

بدست آمده، قطر دكمه مى باشد. (تصوير 7-20)
تزئينى(گرد  يا  لوزى  يا  گوش  چهار  دكمه هاى  در   
1 مجموع 

2 نباشند) طول و عرض  دكمه را اندازه بگيريد. 
اندازه بدست آمده قطر دكمه است.

تصوير  7-19 تصوير  7-20
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اندازة جادكمه 
به  را  دكمه  قطر  جادكمه  اندازة  آوردن  بدست  براى 

اضافة « 0/3 تا 0/5 سانتى متر» نماييد. 
قطر  با  برابر  جا دكمه  اندازة  ضخيم  پارچه هاى  در   
دكمه به اضافة « 0/5 سانتى متر» و در پارچه هاى نازك 

به اضافة « 0/3 سانتى متر» خواهد بود. 
محل جا دكمه عمودى 

 جا دكمه عمودى بايد دقيقاً روى خط مركزى  قرار گيرد.
 اولين جا دكمه به صورت افقى رسم مى شود.1

(تصوير 7-22)
 در پيراهن مردانه و لباس هاى با سجاف جدا از جا 

دكمة عمودى استفاده كنيد. 
محل جا دكمه افقى 

سمت  به  سانتى متر»   0/3» اندازة  به  مركزى  خط  از   
راست عالمت بزنيد. سپس از اين نقطه اندازة جادكمه 

را به سمت داخل الگو ادامه دهيد. 
  اولين جا دكمه را به اندازة نصف قطر دكمه به اضافة 

«0/5سانتى متر» از يقه پايين بياييد. (تصوير 7-21)

تصوير  21-7تصوير  7-22
1ــ اولين جادكمه هميشه بايد به صورت افقى باشد، تا خط لبة يقه جابجا نشود.
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الگوى اساس ُشميزيه 
اندازه هاى الزم براى ترسيم الگو 

1- دور گردن 
2- دور باسن

 3- كارور پشت 
4- بلندى كف حلقه 
5- بلندى باالتنه جلو 

6- قد دلخواه بلوز 
7- بلندى آستين 

8- سايز مچ آستين  
مرحلة اول 

 ابتدا خطى عمودى رسم كنيد و رأس آن را نقطة 1  
بناميد.

تا  برويد  پايين  سانتى متر»   3/5  » اندازة  به  نقطة1  از   
نقطة 2 بدست آيد.        

1 → 2 = «3/5 cm»      
 نقطة 2 را حدود «10سانتى متر» به سمت راست گونيا 

كنيد. 
 از نقطة 2 تا 3 به اندازة بلندى كف حلقه به اضافة      

« 2/5 سانتى متر» عالمت بزنيد. 
2 →     «cm 2/5»+ بلندى كف حلقه = 3

عالمت  جلو  باالتنه  بلندى  اندازة  به   4 تا   2 نقطة  از   
بزنيد.                     

2 →       بلندى باالتنه ى جلو = 4
بدست  لباس  دلخواه  بلندى  اندازة  به   5 تا   2 فاصلة   

مى آيد.                     
2 →         قد دلخواه لباس = 5
 نقاط 4،3،1و5 را به سمت راست گونيا كنيد. خط  2 

تا 5 خط مركزى پشت است. 
منهاى        حلقه  كف  بلندى    1

5 اندازة  به   1 نقطة  از   
آيد.                             بدست   6 نقطة  تا  بياييد  پايين  سانتى متر»   0/5  »
1 → 1 بلندى كف حلقه =6

5  - «0/5 cm»
1  فاصله (2تا3) به اضافه 

5  از نقطه 2 تا 7 به اندازة 
«3تا4 سانتى متر» عالمت بزنيد. 

2 → 7= 1
5  (2 → 3) + «3-4 cm»

 نقاط 6 و 7 را به سمت راست گونيا كنيد. 
اضافة  به  باسن  دور   1

2 اندازة  به   8 تا   5 نقطة  فاصلة 
«6-8 سانتى متر» است.

5 → 1 دور باسن=8
2  + «6-8 cm»

 نقطة 8 را به سمت باال گونيا كنيد. نقاط 10،9 و 11 
بدست مى آيد.

 خط 8 تا11 خط مركزى جلو است. (تصوير 7-23)
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تصوير  7-23

خط كف حلقه
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مرحلة دوم 
اضافة                   به  گردن  دور   1

5 اندازة  به   1 نقطة  از   
نقطة  تا  بزنيد  عالمت  راست  سمت  به  «0/2سانتى متر» 

12 بدست آيد. 
1 → 1 دور گردن =12

5  + «0/2 cm»
 13 نقطة  تا  كنيد  گونيا  پايين  سمت  به  را   12 نقطة   
1 خط 2 تا 

3 روى خط 2 بدست آيد. نقطة 14 را در 
2 → 14= 1

3  (2 → 13 عالمت بزنيد.                (13
 نقاط 12 تا 14 را با پيستوله به هم وصل كنيد. 

(تصوير 7-24)
1 كارور پشت به اضافة «2/5 

2 اندازة  از نقطة 3 به   
 15 نقطة  تا  بزنيد  عالمت  راست  سمت  به  سانتى متر» 

بدست آيد.
3 → 1 كارور پشت =15

2  + «2/5 cm»

 نقطة 15 را به سمت باال گونيا كنيد تا نقاط 16و17 
بدست آيد. 

سمت  به  سانتى متر»   1/25» اندازة  به   17 نقطة  از   
راست برويد تا نقطة 18 بدست آيد.

17 → 18= «1/25 cm»
 نقاط 12 و 18 را با خط كش به هم وصل كنيد 

فاصله نقاط 16تا19«0/5سانتى متر» است.
16 → 19= «0/5 cm»
1  خط 7 تا 16 منهاى «1/5سانتى متر» 

2  نقطة 20 را در 
16 → 20= 1

2  (7-16) - «1/5 cm»    .عالمت بزنيد
 نقطة 19 را به نقطة 20 با خطى منحنى وصل كنيد.

(تصوير 7-25)

تصوير  25-7تصوير  7-24

14

1 7
8

5
12
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تصوير  7-26

 نقاط 18و19 را با خطى منحنى به هم وصل كنيد.
اندازة                 به  را  پيلى  پشت  پهناى   21 تا   7 نقطة  از   

«2 سانتى متر» عالمت بزنيد.
7 → 21 = «2cm»                پهناى پيلى        

 فاصلة 5 تا 22 مساوى «2سانتى متر» است.
5 → 22 = «2cm»   
 نقاط 21 و 22 را به هم وصل كنيد. (تصوير 7-26)
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مرحلة سوم
تا  برويد  پايين  متر»  سانتى   5» اندازة  به   11 نقطه  از   
11 → 23= « 5 cm»                  .نقطة 23 بدست آيد
1  دور گردن منهاى 

5  فاصلة نقاط 23 تا 24 به اندازة 
« 0/6 سانتى متر» است.

23 → 1 دور گردن =24
5  - «0/6 cm»

به  گردن  دور    1
5 اندازة  به  تا 25  نقاط 23  فاصلة   

اضافة 0/5 سانتى متر» است.
23 → 1 دور گردن =25

5  + «0/5 cm»
 نقاط 24 تا 25 را با پيستوله به هم وصل كنيد. (تصوير 7-27) 
1 بلندى كف حلقه به 

5  از نقطة 23 تا 26 به اندازة 
اضافة « 0/5 سانتى متر» عالمت بزنيد.

23 → 1 بلندى كف حلقه =26
5  + «0/5 cm»

 نقطة 26 را به سمت چپ گونيا كنيد.
1  فاصلة 25 تا 10 منهاى 

2  از نقطة 25 تا 27 به اندازة 
« 0/5 سانتى متر» عالمت بزنيد.

25 → 27= 1
2  (25 → 10) - «0/5 cm»  

 نقطة 27 را به سمت چپ گونيا كنيد.
منهاى            15 تا   3 نقاط  اندازة  به  را   28 تا   10 فاصلة   

«0/2 سانتى متر» عالمت بزنيد.
10 → 28= (3-15) - «0/2 cm» 

 نقطة 28 را به سمت باال گونيا كنيد. تا نقطة 29 در 
خط كارور به دست آيد.

 18 تا   12 نقاط  اندازة  به  را   30 تا   24 نقاط  فاصلة   
24 → 30= (12 → عالمت بزنيد.                        (18

1 خط 28 تا 15 عالمت بزنيد.
2  نقطة 31 را در 

28 → 31=  1
2  (28-15)

تصوير  7-27

 نقطة 31 را به سمت پايين گونيا كنيد تا نقاط 32 در 
خط كمر و 33 در لبة لباس بدست آيد.

تا  برويد  بيرون  سانتى متر»  نقطة 32 «1  طرف  دو  از   
نقاط 34 و 35 بدست آيد.    

32 → 34= « 1 cm»
32 → 35= « 1 cm» 

با  و  نقطة 31  به  منحنى  خط كش  با  و 35  نقاط 34   
خط كش به نقطة 33 وصل كنيد. ( تصوير 7-28)

30

29 27

25

24
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تصوير  7-28
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مرحلة چهارم
وصل   31 به  را   29 و   29 به  را   30 نقاط  پيستوله  با   

كنيد.
در سمت پشت  نقطة  19 را به 31 با پيستوله وصل كنيد.

 از نقاط 25 و 8 در خط مركزى جلو به اندازة «1/5 
بيرون  را  خور)  (دكمه  گرد  رويهم  مقدار  سانتى متر» 

برويد. نقاط 36 و 37 بدست مى آيد.
25 → 36= « 1/5 cm»
8 → 37= « 1/5 cm»

 نقاط بدست آمده را 
به هم وصل كنيد.

از  را  سجاف  پهناى   
نقاط 36 و 37 به اندازة 
بيرون  سانتى متر»   3/5»

برويد.
 كاغذ را در خط 36 
تا 37 «تا» بزنيد و هالل 
يقه را همراه با سجاف 

قيچى كنيد. 
( تصوير 7-29)

نقاط  و  راستا  خطوط   
الگو  روى  را  موازنه 

مشخص كنيد.
در  را  افقى  برش   
نقاط 19، 20، 7 قيچى 
كنيد. (تصوير 7-30) 

تصوير  7-29

تصوير  7-30

30

3625

24
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آستين شميزيه
  خطى عمودى رسم كنيد. رأس آن را نقطة 1 بناميد.

1 دور حلقه آستين پايين برويد 
4   از نقطه 1 به اندازة 

تا نقطة 2 بدست آيد.
1 → 1 دور حلقه آستين =2

4  
  از نقطه 1 به اندازة بلندى آستين منهاى پهناى مچ 

پايين برويد تا نقطة 3 بدست آيد.
1 → پهناى مچ- بلندى آستين =3

1  خط 2 تا 3 عالمت بزنيد.
2   نقطة 4 را در 

2 → 4= 1
2 ( 2 → 3)

 نقاط 2، 4 و 3 را به 2 طرف گونيا كنيد.
1  دور حلقه آستين روى خط 

2  از نقطه 1 به اندازة 
2 عالمت بزنيد. نقطه 5 بدست مى آيد.   

1 → 1 دور حلقه آستين =5
2  

 نقطه 5 را به سمت پايين گونيا كنيد تا نقطه 6 در خط 
3 بدست آيد.

1 دور حلقه آستين روى خط 
2  از نقطه يك به اندازة 
2 نقطة 7 را عالمت بزنيد.

1 → 1 دور حلقه آستين =7
2  

 نقطه 7 را به سمت پايين گونيا كنيد تا نقطه 8 در خط 
3 بدست آيد.

 نقاط 9، 4 و 10 خط آرنج است. (تصوير 7-31)

تصوير  7-31

ستين
حلقه آ

دور 
 1 2 دور حلقه آستين  1

2

خط مركزى  آستين

خط آرنج
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 خط 1 تا 5 را به چهار قسمت تقسيم كنيد. نقاط 11، 
12 و 13 بدست مى آيد.

 خط 1 تا 7 را نيز به 4 قسمت تقسيم كنيد. نقاط 14، 
15 و 16 بدست مى آيد.

 1/25  »  13 نقطه  از  و  «1سانتى متر»   12 نقطة  از   
سانتى متر» به سمت بيرون عالمت بزنيد.

انحناى  با   1 نقطة  از  را  پشت  منحنى(كاپ)  خط   
مشخص شده به 11 وصل كنيد.

 از نقطه 14 «1 سانتى متر» به سمت بيرون و از نقطه 16 
«1 سانتى متر» به سمت داخل عالمت بزنيد.

شده  مشخص  انحناى  با  را  جلو  (كاپ)   1 نقطه  از   
طورى رسم كنيد كه از نقطه 15 بگذرد.

1 (3 تا 6) است.
4  فاصلة 6 تا 17 برابر با  

6 → 17= 1
4 ( 6 → 3)
1 (8 تا 3) است.

4  فاصلة 8 تا 18 برابر با  
8 → 18= 1

4 ( 8 → 3)

 نقطه 17 را به 5 و 18 را به 7 با خط كش وصل كنيد.
 فاصلة نقاط 17 تا 21 و 18 تا 22 برابر با «1/5 سانتى متر» 

است. نقطه 21 را به 19 و 22 را به 20 وصل كنيد.
17 → 21= « 1/5 cm»
18 → 22= « 1/5 cm»

1  خط (3 تا 21) بدست مى آيد.
2

 نقطه 23 در 
 نقطه 23 را تا خط آرنج گونيا كنيد. نقطه 24 بدست 

مى آيد.
 فاصله 23 تا 25 «1سانتى متر» است.

23 → 25= « 1 cm»
 با خط منحنى نقاط 21، 25 و 3 را به هم وصل كنيد.

 طول چاك آستين را نسبت به مدل از نقطه 25 تا 26 
عالمت بزنيد. (تصوير 7-32)

خط مركزى  آستين
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الگو يقه شميزيه
 ابتدا حلقة يقه را در الگوى جلو و پشت باالتنه با متر 

(به صورت ايستاده) اندازه بگيريد.
 روى كاغذ خطى به اندازة بدست آمده رسم كنيد و 
1 → 2= 1

2 نقاط 1 و 2 را عالمت بزنيد.       دور گردن
 نقاط 1 و 2 را به سمت باال به اندازة «8 تا 10 سانتى متر» 
گونيا كنيد. نقاط 3و 4 بدست مى آيد. نقطة 3و4 را به 

1 → 3= «8-10 cm»                    .هم وصل كنيد
2 → 4= «8-10 cm»                                              

باال  بطرف  متر»  سانتى   4-3» اندازة  به   1 نقطه  از   
عالمت بزنيد، نقطة 5 بدست مى آيد.

1 → 5= «3-4 cm»
 نقطه 5 را به سمت راست گونيا كنيد. نقطة 6 بدست 

مى آيد. 
 خط 5 تا 6، خط پاية يقه است.

تصوير  7-34
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1 خط 1 تا 2 بدست مى آيد. 
 نقطه 7 در   3

1 → 7= 1
3 ( 1 → 3)

 فاصله 1 تا 8 برابر با «0/5 سانتى متر» است. 
1 → 8= « 0/5 cm»
 نقطه 8 را ابتدا «1/5 سانتى متر» گونيا كنيد. سپس با 

پيستوله به نقطه 7 وصل كنيد.
1  خط 1 تا 2 بدست مى آيد.

4  فاصله 2 تا 9 به اندازة 
2 → 9= 1

4 ( 1 → 2)
 فاصله نقطه 2 تا 10 «0/75 سانتى متر» است.

2 → 10= « 0/75 cm»
 نقطة 9 را به 10 مطابق (تصوير 33-7) با پيستوله به 
هم  روى  مقدار  آن  امتداد  در  سپس  كنيد.  وصل  هم 
گرد (دكمه خور) را به اندازة «1/5 سانتى متر» بيرون 

برويد. تا نقطة 11 بدست آيد.
10 → 11= « 1/5 cm»

تصوير  7-33

9 2
1110

612
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 فاصله 6 تا 12 را به اندازة «0/75 سانتى متر» عالمت 
بزنيد.

6 → 12= « 0/75 cm»
 نقطة 11 را مطابق شكل با خطى منحنى به نقطة 12 

وصل كنيد بطورى كه از نقطة 6 بگذرد.
 از نقطه 4 به اندازة «2-1/5سانتى متر» (نسبت به مدل ) 

بيرون برويد تا نقطه 13 بدست آيد.
4 → 13= «1/5-2 cm»

 اندازة 13 تا 14 را نسبت به مدل باال برويد.
13 → 14= « 1/5 cm»

 نقطه 12 را با خط كش به 14 وصل كنيد.
1 خط 3 تا 4 رسم كنيد.

4  نقطة 14 را با كمى انحنا به 
(دقت كنيد زاويه ايجاد نشود)(تصوير 7-34)

 از الگوى يقه رولت كنيد و به اندازة «0/5 سانتى متر» 
از نقطه 3 به سمت باال برويد و به نقطه 14 ابتدا خطى 

صاف و سپس با كمى انحنا وصل كنيد.
 الگوى بدست آمده رويه يقه است. (تصوير 7-35)

توجه:
يقه  رويه  الگوى  به  شده  اضافه  مقدار 
براى زيبايى يقه در موقع دوخت است 
سمت  به  يقه  درز  مى شود  باعث  كه 

پشت در موقع اتو كردن بخوابد.

تصوير  7-35
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مچ و پالكت آستين شميزيه

مچ آستين شميزيه
به  دست  مچ  دور  اندازة  به   28 تا   27 نقاط  فاصلة   

اضافة « 4-2 سانتى متر» است.
27 → «cm 4-2»+ دور مچ دست =28

 از اين نقاط پهناى مچ را به طول « 4 تا 7 سانتى متر» 
به سمت باال گونيا كنيد. نقاط 29 و 30 بدست مى آيد.

نقاط به دست آمده را به هم وصل كنيد.
27 → 29= «4-7 cm» پهناى مچ 
28 → 30=  27 → 29
كدام      هر   28 و   27 نقاط  از  را  گرد  رويهم  مقدار   

«1/5 سانتى متر» به سمت داخل عالمت بزنيد.
 نقاط به دست آمده را به سمت باال ادامه دهيد. محل 

دكمه و جا دكمه را مشخص نماييد.
 خط 29 تا 30 را « تا» كنيد و از روى الگو كپى نماييد.

 خط 29 تا 30 خط « تاى» مچ است. (تصوير 7-36)

پالكت
 خطى عمودى به طول چاك آستين شميزيه به اضافة 
دست  به  و 32  نقاط 31  كنيد.  رسم  سانتى متر»   2-3»
31 → مى آيد.    «cm 3-2»+ طول چاك آستين =32

 نقاط به دست آمده را به سمت راست حدود « 2/5 
سانتى متر» گونيا كنيد.

31 → 33= « 2/5 cm»
32 → 34=  31 → 33

 نقاط بدست آمده را به هم وصل كنيد.
از نقاط 31 و 33 «1/5 سانتى متر» پايين آمده و از اين 

نقاط به وسط خط 31 تا 33 وصل كنيد.
كپى  را  الگو  و  كنيد  تا    34 تا   33 خط  در  را  كاغذ 

كنيد. (تصوير 7-37)

تصوير  7-36

تصوير  7-37

31
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سؤاالت پايان فصل هفتم 
تئورى

1- نام يقه هاى زير را بنويسيد.

2- پنس يقه، مخصوص كدام يقه هاست و مقدار آن چقدر است؟
3- علت گرفتن پنس يقه را بنويسيد.

4- روش اصالح زاوية گوشه يقه را شرح دهيد. 
5- دليل كم كردن «0/25سانتى متر» از سرشانة سجاف را بيان كنيد.

6- روش محاسبه اندازة روى هم گرد (دكمه  خور) را توضيح دهيد.
7- چگونه محل اولين و آخرين دكمه در لباس تعيين مى شود شرح دهيد.

8- روش مشخص كردن قطر دكمه با سطح برجسته را توضيح دهيد.
9- قطر دكمه هاى چهارگوش- لوزى يا تزئينى را چگونه مشخص مى كنيد؟

10- در صورتى كه قطر دكمه «2/5 سانتى متر» باشد مقدار عرض جادكمه را محاسبه كنيد.
11 - روش مشخص كردن محل جا دكمه اى افقى در الگو را شرح دهيد.

12- محل قرارگيرى جادكمه عمودى را بنويسيد.
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13- در كدام لباس ها بايد حتماً از جا دكمة عمودى استفاده كرد؟
14- با توجه به شكل زير فاصله نقاط زير چگونه بدست مى آيد؟

باالتنه
1 →  6 الف: 

3 → 15 ب: 
2 →  3 ج: 

23 →  24 د: 
 23 →  26 ص: 
10 →  28 م:  

آستين 
1 →  2 الف: 
1 →  6 ب:  

8 →  15 ج: 
21 →  24 د: 
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عملى

1- الگوى يقة گرد همراه با سجاف را در سايز 42 بسازيد. 
2- الگوى يقة هفت را در سايز 38 بسازيد.

3- الگوى يقة چهارگوش را در سايز 40 بسازيد.
4- الگوى يقه هاى ساده خطى را در اندازه هاى شخصى بسازيد. 

5- باالتنة جلو باز – سجاف سرخود را در اندازه هاى شخصى بسازيد. 
6- محل دكمه و جادكمه را در باالتنه تعيين كنيد.

7- الگوى اساس بلوز شميزيه را با آستين، مچ و يقه بسازيد.
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هدف هاى رفتارى:  
فراگير پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند:

عيوب اندام را در دامن نام ببرد.
روش رفع عيب كمر پهن و گودى كمر در پشت را روى پاترون دامن شرح دهد. 

عيب كمر پهن و گودى كمر در پشت را روى الگوى دامن اصالح كند.
روش رفع عيب شكم و باسن با برجستگى زياد را در پاترون دامن توضيح دهد. 

عيب شكم و باسن با برجستگى زياد را در الگوى دامن اصالح كند.
روش رفع عيب پهلوى بلندتر از حد معمول و ران برجسته را در پاترون دامن بيان كند.

عيب پهلوى بلندتر از حد معمول و ران برجسته را در الگو دامن اصالح كند.
عيوب اندام را در شلوار نام ببرد. 

روش رفع عيب شكم و باسن با برجستگى زياد را در پاترون شلوار توضيح دهد.
عيب شكم و باسن برجسته را در الگوى شلوار اصالح كند. 

روش رفع عيب ران بزرگ و ران كوچك را در پاترون شلوار شرح دهد. 
عيب ران بزرگ و ران كوچك را در الگوى شلوار اصالح كند.

عيوب اندام را در باالتنه و آستين نام ببرد.
روش رفع عيب يقة تنگ و سينة باالتر از حد معمول را در پاترون باالتنه شرح دهد.

هدف هاى كلى: آشنايى با عيوب اندام و رفع آن در دامن، شلوار، باالتنه و آستين

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
9

10
11
12
13
 14
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عيب يقة تنگ و سينة باالتر از حد معمول را در الگوى باالتنه اصالح كند. 
روش رفع عيب سينة بزرگ و سينة بيش از حد بزرگ را در پاترون باالتنه توضيح دهد.

عيب سينة بزرگ و سينة بيش از حد بزرگ را در الگوى باالتنه اصالح كند.
روش رفع عيب شانة افتاده - شانة مربع و كشيدگى در خط سينه تا كارور را در پاترون باالتنه بيان كند.

عيب شانة افتاده – شانة مربع و كشيدگى در خط سينه تا كارور را در الگوى باالتنه اصالح كند. 
روش رفع عيب پشت برآمده و سينه ى كوچك را در پاترون باالتنه شرح دهد. 

عيب پشت برآمده و سينة كوچك را در الگوى باالتنه اصالح كند.
روش رفع عيب حلقة آستين كوتاه و كاپ كوتاه و كاپ بلند را در پاترون آستين توضيح دهد. 

عيب حلقة آستين كوتاه و كاپ كوتاه و كاپ بلند را در الگوى آستين اصالح كند.
روش رفع عيب بازوى الغر و بازوى چاق را در پاترون آستين بيان كند.

عيب بازوى الغر و بازوى چاق را در الگوى آستين اصالح كند.

 15
 16
 17
 18
 19
20
21
22
23
24
 25
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عيوب اندام   
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عيوب دامن
كمر پهن

پاترون  در  كمر،  در  زياد  پهناى  علت  به  افراد  اين   
اختالف دور كمر با دور باسن آنها كم است در نتيجه 
انحناى خط پهلو در الگو كم مى شود. (تصوير8-1) 

تصوير  8-2 تصوير  8-1

رفع عيب در پاترون 
 براى رفع عيب فضاى پنس هاى جلو وپشت را كمتر 
بگيريد. پهلو  از  را  كمر  به  شده  اضافه  مقدار  و  كنيد 

(تصوير8-2)
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رفع عيب در الگو 
مجموع مقدار كسر شده از پهناى پنس ها را در پشت 
مشخص كنيد. و از نقطة 10 در خط پهلو داخل الگو 
بـا  را   22 نقطة  بـزنيد.  عالمت  را   22 نقطة  و  بـرويـد 

خط كش منحنى به نقطة 7 وصل كنيد.
در جلو نيز مطابق پشت مقدار كسر شده از پهناى پنس 
را در پاترون از نقطة 12 داخل الگو برويد و نقطة 23 
به  منحنى  خط كش  با  را  نقطة 23  و  بزنيد  عالمت  را 

نقطة 7 وصل كنيد. (تصوير 8-3)

تصوير  8-3
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گودى كمر در قسمت پشت 
 اين افراد گودى زيادى در قسمت پشت كمر دارند 
در نتيجه پاترون در اين قسمت، داراى چين و اضافات 

مى باشد.(تصوير 8-4)

رفع عيب در پاترون 
و  چين  و  اضافات  پاترون،  درروى  عيب  رفع  براى   
پنس   صورت،  به  دامن  پشت  قسمت  در  را  چروك 
افقى مى گيريم به نحوى كه انتهاى آن در قسمت پهلو 

قرار گيرد. (تصوير 8-5)

تصوير  8-4

تصوير  8-5
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رفع عيب در الگو 
پاترون  در  افقى  پنس  گرفتن  قرار  محل  به  توجه  ا  ب  
بزنيد.  عالمت  پشت  مركزى  خط  روى  را   19 ة  نقط
سپس از نقطة 19 خطى موازى با خط باسن رسم كنيد 

تا خط پهلو را در نقطة 20 قطع كند. 
 از نقطة 19 مقدار پهناى پنس گرفته شده در پاترون 

را پايين بياييد و نقطة 19َ را عالمت بزنيد.
 نقاط 19َ و 20 را با خط كش به هم وصل كنيد.  

(تصوير 8-6) 

 فاصلة نقاط 19 و 19َ را تا نقطة 20 به صورت پنس 
ببنديد.

با  مجدداً   3 تا   1 نقطة  از  را  پشت  مركزى  خط   
خط كش رسم كنيد.

 خط پهلوى دامن را اصالح كنيد. (تصوير 8-7)
 پنس ها را اصالح كنيد. (تصوير 8-8)

تصوير  8-8 تصوير  8-7 تصوير  8-6
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شكم با برجستگى زياد
دارند،  زياد  برجستگى  شكم  قسمت  در  افراد  ين  ا  
مى كند  پيدا  كشيدگى  حالت  شكم  روى  در  رون  پات
ناصاف  دامن  لبة  نمى گيرد.  قرار  مستقيم  پهلو  درز  و 
كشيده  باال  سمت  به  جلو  مركزى  خط  و  تاده  ايس

مى شود. (تصوير 8-9)

رفع عيب در پاترون 
 براى رفع عيب، روى پاترون از خط مركزى به سمت 
راست و چپ دامن (موازى با خط باسن)، قيچى كنيد. 
كنيد  .دقت  بگذرد  پنس ها  انتهاى  از  كه  نحوى  به 
به  پنس  انتهاى  از  سپس  نشود  جدا  پهلوها  در  پاترون 
سمت باال و پايين نيز قيچى كنيد. پاترون در لبة دامن 
جدا نشود، فضاى الزم بين قطعات چيده شده ايجاد 

مى شود. (تصوير 10-8 و 8-11) 

تصوير  8-10 تصوير  8-11

تصوير  8-9
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رفع عيب در الگو 
مرحلة اول 

 خط 5 تا 12 را روى خط كمر تقسيم بر 3 كنيد و 
نقطة 22 را عالمت بزنيد. 

5 → 22=  1
3 (5 → 12)                           

 از نقطة 22 خطى موازى با خط مركزى جلو تا لبة 
دامن رسم كنيد و نقطة 23 را عالمت بزنيد.

 از خط مركزى جلو، خطى موازى با خط باسن رسم 
كنيد. 

 به نحوى كه از انتهاى پنس در نقطة 20 بگذرد. 
نقاط 24 و 25 بدست مى آيد.

 خط 22 تا 23 را قيچى كنيد. الگو در نقطة 23 جدا 
نشود.

 خط 24 تا 25 را قيچى كنيد. الگو در نقطة 25 جدا 
نشود.(تصوير 8-12)

تصوير  8-12
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تصوير  8-13

مرحلة دوم 
خط  عنوان  به  دامن  قد  از  بلندتر  خطى  كاغذ  روى   

راهنما رسم كنيد. 
 با توجه به فضاى باز شده در پاترون، اندازة  الزم  را 

بين نقاط 24 و 24َ اضافه كنيد. 
خط  با  مماس  تا6   24َ و   24 تا   5 نقاط  در  را  الگو   

راهنما قرار دهيد. 
 فاصلة بين نقــــاط 26 تا 26َ و 27   تا

در  شده  باز  فضاى  به  توجه  با  را   27َ
نقطة 25  در  بگيريد.  نظر  در  پاترون 

خطوط به صفر برسند.
اندازة  به  دامن  لبة  در   8َ نقطة  از   
باسن،  خط  در  شده  اضافه  فضاى 
عالمت  را   28 نقطة  و  برويد  بيرون 

بزنيد.   
                             6 → 28 = 4 → 7َ   
 نقطة 28 را به خط باسن وصل كنيد. 
 خط پهلو را در نقطة 25 اصالح كنيد. 
تا   6 خط  دامن،  لبة  اصالح  براى   
28 را با خط مركزى گونيا كنيد.   

روى  گونيا  طرف  يك  بطوريكه   
روى  ديگر  طرف  و  مركزى  خط 
نقطة 28 قرارگيرد. در اين صورت 
خط مركزى از نقطه 6 كمى پايين تر 

قرار مى گيرد.(تصوير 8-13)
 روى خط كمر فاصلة نقاط 5 تا 19 
را نصف كنيد. و نقطة 29 را عالمت 

بزنيد. 

 نقاط 19 و 29 را با خط كمر گونيا كنيد. 
19 → 20 = «10cm»  
29 → 30 = «12cm»  

 مجموع مقدار پنس و فضاى بين نقاط 22 و 22َ را 
نصف كنيد و پنس ها را با اندازه هاى جديد در نقاط 

19 و 29 رسم كنيد. ( تصوير 8-14)

تصوير  8-14

جلو
ى 
هلو

ط پ
خ

جلو
ى 
كز
مر

ط 
خ



221

باسن با برجستگى زياد 
 اين افراد در قسمت باسن برجستگى زيادى دارند، 
پاترون در روى باسن حالت كشيدگى پيدا مى كند  و 
در باالى ران كيس و چين خوردگى ايجاد مى شود. 
ناصاف  دامن  لبة  نمى گيرد.  قرار  مستقيم  پهلو  درز 
مى ايستد و خط مركزى به سمت باال كشيده مى شود.

(تصوير 8-15)

رفع عيب در پاترون 
 براى رفع عيب روى پاترون از خط مركزى به سمت 
پهلوى راست و چپ دامن، موازى با خط باسن قيچى 
دقت  بگذرد،  پنس ها  انتهاى  از  كه  گونه اى  به  كنيد. 

كنيد پاترون در پهلوها جدا نشود. 
 سپس از انتهاى پنس به سمت باال و پايين نيز قيچى 
كنيد. پاترون در لبة دامن جدا نشود. فضاى الزم براى 

باسن بين قطعات چيده شده ايجاد مى شود. 
(تصوير 16-8 و 8-17)

تصوير  8-16 تصوير  8-17

تصوير  8-15
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رفع عيب در الگو
مرحلة اول 

خط  با  موازى  خطى   15 نقطة  در  پنس  انتهاى  از   
را   22 نقطة  و  كنيد  رسم  دامن  لبة  تا  پشت  مركزى 

عالمت بزنيد.
 از خط مركزى پشت تا پهلو، خطى موازى با خط 
باسن رسم كنيد به نحوى كه از انتهاى پنس در نقطة 

15 بگذرد. 
 نقاط 23 و 24 بدست مى آيد. 

 22 نقطة  در  الگو  كنيد.  قيچى  را  17َو22،15  خط   
جدا نشود. 

 خط 23 تا 24 را نيز قيچى كنيد. 
الگو در نقطة 24 جدا نشود. (تصوير 8-18)

تصوير  8-18
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مرحلة دوم 
خط  عنوان  به  دامن  قد  از  بلندتر  خطى  كاغذ  روى   

راهنما رسم كنيد.
 با توجه به فضاى باز شده در پاترون، اندازه الزم را 
بين نقاط 23 تا 23َ اضافه كنيد، به نحوى كه الگو در 
نقاط 1 تا 23 و 23َ تا 3 مماس با خط راهنما قرار گيرد. 
به  توجه  با  را   25َ و  تا 15َو 25  نقاط 15  بين  فاصلة   
فضاى بازشده در پاترون روى باسن در نظر بگيريد تا 

در نقطة 24 خطوط به صفر برسد.
 از نقطة 8 در لبة دامن به اندازة 
فضاى اضافه شده در خط باسن 
بيرون برويد و نقطة 27 را عالمت 

بزنيد. 
 نقطة 27 را به خط باسن وصل 

كنيد. 
 خط پهلو را در نقطة 24 اصالح 

كنيد. 
نقطة  دامن،  لبة  اصالح  براى   
3 تا 27 را با خط مركزى گونيا 

كنيد. (تصوير8-19)
 براى اصالح پنس ها نقطة 14را 

با خط كمر گونيا كنيد.
 به طورى كه يك طرف گونيا 
روى خط مركزى و طرف ديگر 
روى نقطة 28 قرارگيرد. در اين 
 6 نقطه  از  مركزى  خط  صورت 

كمى پايين تر قرار مى گيرد.
در  شده  اضافه  فضاى  مقدار   

تصوير  8-19 تصوير  8-20

نقاط 17َ و 26 را بين پنس ها تقسيم كنيد. پنس ها را با 
اندازة جديد رسم كنيد. (تصوير8-20)

توجه:
ايجاد  باعث  پنس،  پهناى  شدن  بزرگ 

فضاى بيشترى براى باسن مى شود.
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پهلوى بلندتر از حد معمول 
 اين افراد در قسمت پهلو برجستگى دارند، قد پهلوى 
آنان بلندتر شده و لبة دامن در اين قسمت به سمت باال 

كشيده مى شود. (تصوير 8-21)

رفع عيب در پاترون 
 روى پاترون محل برجستگى را از خط پهلو به سمت 
با  موازى  سانتى متر»   15 تا   10  » حدود  مركزى  خط 

خط باسن قيچى كنيد. 
از اين نقطه به سمت باال تا كمر و پايين تا لبة دامن نيز 

قيچى كنيد.
 دقت كنيد پاترون در خط كمر و لبه دامن جدا نشود 
فضاى الزم بين قطعات چيده شده ايجاد مى شود. در 
سمت ديگر ( پشت دامن) نيز به همين گونه عمل كنيد. 

تصوير  21-8(تصوير 22-8 و 8-23)

تصوير  8-22 تصوير  8-23
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رفع عيب در الگو 
الگوى جلو 

لبة  تا  جلو  مركزى  خط  با  موازى  خطى   21 نقطة  از 
دامن رسم كنيدو نقطة 22 را عالمت بزنيد.

 با توجه به محل برجستگى در پهلو، خط 23 تا 24 
را موازى با خط باسن رسم كرده و اين خط را قيچى 

كنيد.
 از نقطة 24 نيز به سمت باال تا نقطة 21 و به سمت 

پايين تا نقطة 22 را قيچى نماييد. 
 به نحوى كه الگو در نقاط 21، در خط كمر و 22، 

در لبة دامن جدا نشود. (تصوير 8-24)

تصوير  8-24



226

 با توجه به فضاى باز شده  در پاترون،  اندازة الزم را 
بين نقاط 23 و 23َ در نظر بگيريد به نحوى كه الگو در 

نقطة 24 به صفر برسد.
شده  اضافه  فضاى  اندازة  به  دامن  لبة  در   8َ نقطة  از   
در خط باسن بيرون برويد و نقطة 25 را عالمت بزنيد. 

نقطة 25 را به خط باسن وصل كنيد.
                             6 → 25 = 4 → 7َ  

 خط پهلو را در نقاط 
23 و 23َ اصالح كنيد. 
با  را  دامن  لبة  خط   
گونيا  مركزى  خط 
كنيد.( تصوير 25-8 و 

(8-26

الگوى پشت 
 از نقطة 18 خطى موازى با خط مركزى پشت تا لبة 

دامن رسم كنيد و نقطة 26 را عالمت بزنيد. 
 مطابق با اندازة جلو خط 27 تا 28 را موازى با خط باسن 

رسم كرده و اين خط را قيچى كنيد. 
(تصوير 8-27)

 از نقطة 28 نيز به سمت باال تا نقطة 18 و به سمت 
پايين تا نقطة 26 را قيچى نماييد به نحوى كه الگو در 

تصوير  8-26 تصوير  8-25
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تصوير  8-29 تصوير  8-28 تصوير  8-27

نقاط 18، در خط كمر و 26، در لبة دامن جدا نشود. 
 باتوجه به فضاى باز شده در پاترون مطابق جلو اندازة 
الزم را بين نقاط 27 و 27َ در نظر بگيريد به نحوى كه 

الگو در نقطة 28 به صفر برسد. 
 از نقطة 8 در لبة دامن، به اندازة فضاى اضافه شده 
در خط باسن بيرون برويد و نقطة 29 را عالمت بزنيد. 

خط باسن وصل كنيد. نقطة 29 را به
                             3 → 29 = 2 →  7

 خط پهلو را در نقاط 27 و 27َ اصالح كنيد. 
 خط لبة دامن را با خط مركزى گونيا كنيد.

(تصوير 28-8 و 8-29)
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ران برجسته 
 اين افراد در قسمت زير باسن برجستگى دارند. گاهى 
اوقات برجستگى ممكن است در پهلو باشد كه باعث 
كشيدگى  دامن در اين محل مى شود. (تصوير 8-30) 

رفع عيب در پاترون 
 روى پاترون محل برجستگى را از خط پهلو به سمت 
خط مركزى حدود « 8 تا12 سانتى متر» موازى با خط 
و  كمر  خط  تا  باال  سمت  به  سپس  كنيد.  قيچى  باسن 
پايين تا خط لبة دامن نيز قيچى كنيد پاترون در خط 
فضاى  صورت  اين  در  نشود.  جدا  دامن  لبة  و  كمر 
الزم بين قطعات چيده شده ايجاد مى شود. در سمت 
ديگر (پشت دامن) نيز همين گونه عمل كنيد. (تصوير 

31-8 و8-32)

تصوير  8-30

تصوير  8-31 تصوير  8-32
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رفع عيب در الگو 
الگوى جلو 

 از نقطة 21َ خطى موازى با خط مركزى جلو تا لبة 
دامن رسم كنيد و نقطة 22 را عالمت بزنيد.

 با توجه به محل برجستگى ران در پهلو، خط 23 تا 24 را 
موازى با خط باسن رسم كرده و اين خط را قيچى كنيد.

 از نقطة 24 نيز به سمت باال تا نقطة 21َ و به سمت 
پايين تا نقطة 22 را قيچى نماييد. 

 به نحوى كه الگو در نقاط 21َ، در خط  كمر و 22، 

تصوير  8-35 تصوير  8-34 تصوير  8-33

در لبة دامن جدا نشود. (تصوير 8-33)
 با توجه به فضاى باز شده  در پاترون،  اندازة الزم را 
23  در نظر بگيريد به نحوى كه الگو  بين نقاط 23 و َ

در نقطة 24 به صفر برسد.
8  در لبة دامن به اندازة فضاى اضافه شده در   از نقطة  َ

خط باسن بيرون برويد و نقطة 25 را عالمت بزنيد. 
 نقطة 25  را بهَ 7 درخط باسن وصل كنيد.    7َ →4 = 25→6

 خط لبة دامن را با خط مركزى گونيا كنيد. 
(تصوير 34-8 و 8-35)
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الگوى پشت 
 از نقطة  18َ خطى موازى با خط مركزى پشت تا لبة 

دامن رسم كنيد و نقطة 26 را عالمت بزنيد. 
  مطابق با اندازة جلو خط 27 تا 28 را موازى با خط 

باسن رسم كرده و اين خط را قيچى كنيد.
 از نقطة 28 نيز به سمت باال تا نقطة 18 و به سمت پايين تا 
نقطة 26 را قيچى نماييد. به نحوى كه الگو در نقاط  18َ، در 

خط كمر و 26، در لبة دامن جدا نشود. (تصوير 8-36)

جلو  مطابق  پاترون  در  شده  باز  فضاى  به  توجه  با   
به  بگيريد  نظر  در   27َ و   27 نقاط  بين  را  الزم  اندازة 

نحوى كه الگو در نقطة 28 به صفر برسد. 
 از نقطة 8 در لبة دامن، به اندازة فضاى اضافه شده در 
خط باسن بيرون برويد و نقطة 29 را عالمت بزنيد. و به 
نقطة 7 در خط باسن وصل كنيد.         7 →2 = 29→3
شود.           گونيا  مركزى  خط  با  را  دامن  لبة  خط   

(تصوير 37-8 و 8-38)

تصوير  8-36 تصوير  8-37 تصوير  8-38
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تصوير  8-39

عيوب شلوار

شكم برجسته

باسن برجسته

ران بزرگ

ران كوچك
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شكم با برجستگى زياد 
مرحلة اول 

خط  با  موازى  خطى  پهلو  تا  جلو  مركزى  خط  از   
بگذرد  پنس  انتهاى  از  كه  نحوى  به  كنيد  رسم  باسن 

نقاط 18و19 بدست مى آيد. 
 اين خط را تا پهلو قيچى كنيد. به نحوى كه در پهلو 
نقطة 19 جدا نشود. خط اتو را از وسط پنس تا خط 
زانو و سپس  به دو سمت الگو در نقاط 16و17 قيچى 

كنيد. 
 الگو در دو طرف خط زانو جدا نشود. (تصوير 8-41)

 بين خطوط قيچى شده، در خط كمر و خط مركزى 
جلو مقدار الزم را اضافه كنيد، به نحوى كه در خطوط 

پهلو و زانو به صفر برسد. 
 و خط مركزى جلو را در نقاط 7 تا10 در امتداد هم 

قرار دهيد. 
 خط پهلو را نيز اصالح كنيد. (تصوير 8-42)

مرحلة دوم 
 پنس كمر را به علت زياد شدن پهناى آن، تبديل به 
دو پنس كنيد. طول پنس ها را مطابق (تصوير 8-43)

عالمت بزنيد.

تصوير  8-40



233

تصوير  43-8تصوير  8-42
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تصوير  8-41
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باسن با برجستگى زياد
مرحلة اول

خط  با  موازى  خطى  پهلو  تا  پشت  مركزى  خط  از   
باسن رسم كنيد. به نحوى كه از انتهاى پنس بگذرد.

نقاط 35 و 36 بدست مى آيد. 
 از انتهاى پنس در نقطة 32 تا زانو خطى رسم كنيد 
خط رسم شده را از نقطة 32 تا نقطة 5 و سپس به دو 
طرف آن تا نقاط 29 و 30  قيچى كنيد. الگو در دو 

طرف خط زانو جدا نشود.
نقطة 36  در  الگو  كنيد  قيچى  نيز  را  تا 36  خط 35   

جدا نشود. (تصوير 8-45)
 بين خطوط قيچى شده در خط كمر و خط مركزى 
پشت مقدار الزم را اضافه كنيد، به نحوى كه خطوط 

در پهلو و زانو به صفر برسد.
 و خط مركزى پشت را در نقاط 19 تا 24 در امتداد 

هم قرار دهيد. 
 خط پهلو را نيز اصالح كنيد. (تصوير 8-46)

مرحلة دوم 
 مقدار فضاى اضافه شده را بين پنس ها تقسيم كنيد و 

مجدداً آنها را با اندازة جديد رسم نماييد. 
(تصوير 8-47)

تصوير  8-44
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تصوير  47-8تصوير  46-8تصوير  8-45
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ران بزرگ
رفع عيب در الگو 

مرحله اول 
از         كنيد.  عمل  دامن  در  بزرگ  ران  عيب  مطابق   
1 خط كمر در الگوى جلو و پشت خطى عمود تا 

3

تصوير  8-49 تصوير  8-48

زانو رسم كنيد. 
 در محل برجستگى ران از خط پهلو نيز خطى موازى 
كند. قطع  را  جديد  خط  تا  كنيد  رسم  باسن  خط  با 

(تصوير 46-8 و 8-47)
 خطوط را مطابق شكل قيچى كنيد.
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تصوير  52-8تصوير  8-50 تصوير  8-51

يكسان  پشت  و  جلو  الگوى  در  شده،  اضافه  اندازة   
باشد.خطوط پهلو را اصالح كنيد. 

(تصوير 48-8 و8-49)

مرحلة دوم 
 ميزان الزم را به خط پهلو، در محل برجستگى ران 

منظور كنيد.
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ران كوچك 
رفع عيب الگو 

و  جلو  الگوى  روى  بزرگ  ران  مطابق  را  خطوط   
پشت رسم كنيد. 

خطوط رسم شده را قيچى كنيد. 

تصوير  8-55 تصوير  8-54 تصوير  8-53

 مقدار اضافات ران در پاترون را روى خطوط رسم 
شده افقى ببنديد. (تصوير 50-8 و 8-51)
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عيوب باالتنه و آستين

تصوير  8-56
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يقه تنگ 
باال  سمت  به  يقه  قسمت  در  پاترون  حالت  اين  در   

كشيده مى  شود. (تصوير 8-52)

رفع عيب در الگو 
 ابتدا پنس سرشانه را به خط پهلو انتقال دهيد.

 حلقة يقه را در الگوى جلو از قسمت سرشانه با توجه 
به ميزان تنگى در پاترون گشاد كنيد. 

(تصوير 8-53)
در الگوى پشت مطابق جلو عمل كنيد .(تصوير 8-54)

تصوير  8-52

تصوير  8-54 تصوير  8-53
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سينه  باالتر از حد معمول 
سينه  رأس  از  پايين تر  پنس ها  نوك  حالت  اين  در   

قرار مى گيرد. (تصوير 8-55)
رفع عيب در الگو 

 نوك پنس ها را به ميزان الزم باال ببريد.
(تصوير 8-56)

تصوير  8-55

تصوير  8-56



242

سينه بزرگ 
باال  سمت  به  جلو  قسمت  در  پاترون  حالت  اين  در   

كشيده مى شود. (تصوير 8-57)

رفع عيب در پاترون 
 پاترون را از خط مركزى به سمت راست و چپ  تا 
رأس پنس ها و سپس تا پهلو قيچى كنيد. دقت كنيد 

پاترون در پهلو جدا نشود.
كنيد.  منظور  شده  ايجاد  خطوط  بين  را  الزم  مقدار   

(تصوير 8-58)

تصوير  8-57

تصوير  8-58
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رفع عيب در الگو 
 خطى از وسط پنس پهلو تا رأس سينه و سپس تا خط 

مركزى رسم كنيد. 
 خط رسم شده را قيچى كنيد.(تصوير 8-59)

 با توجه به فضاى باز شده در پاترون اندازة الزم را 
بين خطوط قيچى شده اضافه كنيد. 

 دقت كنيد كه خط مركزى از نقطة 22 تا 7 در امتداد 
هم قرار گيرد. (تصوير 8-60)

 طول پنس ها را در كمر و پهلو از رأس سينه كوتاه 
كنيد. 

 خط راستا را روى الگو مشخص نماييد.
(تصوير 8-61)

تصوير  8-60

تصوير  8-59

تصوير  8-61



244

سينه بيش از حد بزرگ 
پايين  و  باال  قسمت  در  پاترون  حالت  اين  در   
مى شود.                        كشيده  باال  سمت  به  كمى  و  دارد  چروك 

(تصوير 8-62)

رفع عيب در پاترون 
رأس  تا  طرف  دو  به  سينه  مركزى  خط  از  را  پاترون 

پنس ها و سپس تا پهلوها قيچى كنيد. 
 از پنس كمر  به طرف وسط سرشانه نيز به صورت 
جدا  سرشانه  قسمت  در  پاترون  كنيد.  قيچى  عمودى 

نشود.
كنيد.  اضافه  شده  قيچى  خطوط  بين  را  الزم  مقدار   
برسد. صفر  به  شده  اضافه  مقدار  پهلو  و  سرشانه  در 

تصوير  62-8(تصوير 8-63)

تصوير  8-63
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رفع عيب در الگو 
 خطى از وسط پنس پهلو تا رأس سينه و سپس تا خط 

مركزى رسم كنيد و همچنين:
 از وسط پنس كمر تا سرشانه خطى عمود رسم كنيد 

به نحوى كه از رأس پنس بگذرد. (تصوير 8-64)
 خطوط رسم شده از پهلو تا خط مركزى و از خط 
كمر تا سرشانه را قيچى كنيد.  الگو در خط سرشانه 

جدا نشود.
را  الزم  اندازة  پاترون  در  بازشده  فضاى  به  توجه  با   
در  كه  نحوى  به  كنيد  اضافه  شده  قيچى  خطوط  بين 

سرشانه به صفر برسد. 
 دقت كنيد خط مركزى در نقاط 22 تا 7 در امتداد 

هم قرار گيرد. (تصوير 8-65)
 طول پنس ها را كوتاه كنيد.

 خط راستا را روى الگو مشخص كنيد.
تصوير  8-64

تصوير  8-65 تصوير  8-66
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شانة افتاده
 در اين حالت شيب سرشانة فرد زياد است و پاترون 
در قسمت سرشانه در جاى خود قرار نمى گيرد و در 

عرض شانه چين ايجاد مى شود. (تصوير 8-67)

رفع عيب در پاترون 
 كمى پايين تر از سرشانه اضافات حلقه آستين را به 
صورت  پنس بگيريد بطوريكه در تقاطع سرشانه با يقه 

به صفر برسد. 
 در پشت نيز مطابق جلو عمل كنيد. (تصوير 8-68)

تصوير  8-68

تصوير  8-67
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رفع عيب در الگو 
 ميزان اضافات الگو را از حلقه آستين تا گوشة يقه به 

صورت پنس كوچكى ببنديد. 
 شيب الگو در سرشانه بيشتر مى شود.

از  را  شده  كم  آستين  حلقه  اندازة  از  كه  مقدارى   
را  موازنه  خطوط  ببريد.  پايين  باالتنه  حلقه  كف  خط 

اصالح  را  آستين  حلقه  آورده  پايين  مقدار  همين  نيز 
كنيد. (تصوير 69-8 و8-70)

(تصوير  كنيد.  عمل  جلو  مطابق  پشت  الگوى  در   
71-8 و 8-72)

 پنس سرشانه را مجدداً اصالح كنيد.

تصوير  8-70

تصوير  8-72 تصوير  8-71

تصوير  8-69
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شانه هاى مربع 
 در اين حالت شيب سرشانه كم است و پاترون در 
قسمت سرشانه تنگ و داراى چروك هايى در عرض 

شانه است. (تصوير 8-73)

رفع عيب در پاترون 
سمت  به  را  آستين  حلقة  سرشانه،  از  پايين تر  كمى   

يقه قيچى كنيد. 
 سپس ميزان كشيدگى را بين خطوط قيچى شده در 

حلقه آستين اضافه كنيد. 
 به نحوى كه در گوشة يقه به صفر برسد. 

(تصوير 8-74) 
 در پشت نيز مطابق جلو عمل كنيد.

تصوير  8-73

تصوير  8-74
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تصوير  8-75

تصوير  78-8تصوير  8-77

تصوير  8-76

 مقدار اضافه شده را از خط كف حلقه باال ببريد.
 نقاط موازنه را نيز همين مقدار باال ببريد.

 حلقه آستين را اصالح كنيد. (تصوير 8-76)
 در الگوى پشت مطابق جلو عمل كنيد.   (تصوير 8-77  

و 8-78 )
 خط پنس سرشانه را مجدداً 
به طول «5 سانتى متر» بكشيد. 

رفع عيب در الگو 
  مطابق شكل خطى از حلقه آستين تا گوشه يقه رسم كنيد. 
 خط رسم شده را قيچى كرده به نحوى كه الگو در 

گوشة يقه جدا نشود. (تصوير 8-75)
 با توجه به فضاى باز شده در پاترون اندازة الزم را  

در حلقه آستين اضافه كنيد. 
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كشيدگى در قسمت خط سينه تا كارور پشت 
 در اين حالت به علت تنگى در خط سينه و كارور  
سختى  به  دست ها  حركت  مى شود.  كشيده  آستين 

انجام مى گيرد. (تصوير 8-79)

رفع عيب در پاترون 
پاترون را كمى پايين تر از خط راهنماى سينه در پهلو 
تا  نقطه  اين  از  سپس  كنيد.  قيچى  افقى  صورت  به 

سرشانه به صورت عمودى قيچى كنيد.
 مقدار تنگى را به خطوط قيچى شده اضافه كنيد.

 در پشت نيز مطابق جلو عمل كنيد. (تصوير 8-80)

تصوير  8-79

تصوير  8-80
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رفع عيب در الگو 
 مطابق شكل از سرشانه خطى به موازات خط مركزى 
سينه  راهنماى  خط  از  تا  كنيد  عمود  پايين  سمت  به 
سينه  راهنماى  خط  از  پايين تر  افقى  خطى  و  بگذرد 
رسم كنيد تا خط عمودى را قطع كند. (تصوير8-81)

قيچى  سرشانه  سمت  به  پهلو  از  را  شده  رسم  خط   

كنيد. به نحوى كه الگو در سرشانه از هم جدا نشود.
 با توجه به فضاى باز شده در پاترون ميزان الزم را 
خط  كنيد.  اضافه  شكل  مطابق  شده  قيچى  نقاط  بين 

پهلو را اصالح كنيد. (تصوير8-82)
و   8-83) كنيد.  عمل  جلو  مطابق  پشت  الگوى  در   

(8-84

تصوير  82-8تصوير  8-81

تصوير  84-8تصوير  8-83
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تصوير  8-85

تصوير  8-86

پشت برآمده 
 دراين حالت پشت باالتنه در قسمت شانه ها كشيده 
مى شود. ايجاد  كيس هايى  كارور  خط  در  و  شده 

(تصوير 8-85)

رفع عيب در پاترون 
به  كارور  خط  روى  پشت  مركزى  خط  از  را  پاترون 
دو طرف تا حلقة آستين قيچى كنيد.پاترون در حلقه 

آستين جدا نشود.
 مقدار فضاى الزم را بين خطوط قيچى شده اضافه 

كنيد. (تصوير 8-86)
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رفع عيب در الگو 
خط  با  موازى  خطى  باالتنه  روى  كشيدگى  محل  در 

راهنماى سينه رسم كنيد. 
 پنس سرشانه را تا خط رسم شده ادامه دهيد. 

(تصوير 8-87)
 خط رسم شده را قيچى كنيد به نحوى كه الگو در 

حلقه آستين از هم جدا نشود.
 از وسط پنس سرشانه تا انتهاى پنس نيز قيچى كنيد. 

 الگو را در قسمت پايين روى خط راست قرار دهيد،     
سپس مقدار الزم را بين خطوط قيچى شده اضافه كنيد. 

 خط مركزى را در قسمت باال نيز روى خط راست 
قرار دهيد در اين صورت پنس سرشانه به ميزان الزم 

باز مى شود. (تصوير 8-88)
تصوير  87-8 خط راستا را روى الگو مشخص نماييد.(8-89)

تصوير  8-88 تصوير  8-89
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سينه  كوچك 
 در اين حالت پاترون در قسمت كارور و سينه گشاد است 
و چروك هايى در اين ناحيه ايجاد مى شود (تصوير 8-90)

 رفع عيب در الگو 
به  كنيد  رسم  سينه  راهنماى  با  موازى  افقى  خطى   

طورى كه از رأس پنس بگذرد. 
 خط رسم شده را قيچى كنيد به نحوى كه الگو در 

پهلو از هم جدا نشود.
 مطابق شكل(با توجه به اضافات در پاترون)  از پهناى 
پنس ها در سرشانه و كمر كم كرده و آنها را ببنديد.

(تصوير 8-91)
 روى كاغذ خطى بلندتر از قد الگو رسم كنيد.

 خط مركزى جلو را مماس با خط راهنما قرار دهيد. 
(الگو در خط مركزى جلو روى هم قرار مى گيرد.)

كم  مركزى  خط  در  باالتنه  بلندى  از  كه  مقدارى   
شده را به خط كمر

 اضافه كنيد.
 (تصوير 8-92)

تصوير  8-90

تصوير  8-91 تصوير  8-92



255

حلقه آستين كوتاه
بغل  زير  در  و  است  تنگ  آستين  حلقه  و  آستين   

كشيدگى ايجاد مى شود. (تصوير 8-93)

رفع عيب در الگو 
 در الگوى آستين ميزان تنگى حلقه را از دو طرف خط 
راهنماى كف حلقه بيرون برويد و در مچ به صفر برسانيد. 

 منحنى كاپ آستين را اصالح كنيد. (تصوير 8-94)
 در الگوى جلو و پشت باالتنه ميزان تنگى حلقه را از 

خط راهنماى سينه پايين برويد. 
(تصوير  بكشيد.  پيستوله  با  مجدداً  را  حلقه  هالل   

95-8 و 8-96)

تصوير  8-93

تصوير  8-96 تصوير  8-95 تصوير  8-94
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كاپ كوتاه  در آستين 
داراى  كاپ  قسمت  در  حالت  اين  در  آستين   

كشيدگى است. (تصوير 8-97)

رفع عيب در پاترون 
 پاترون آستين را كمى باالتر از نقطة موازنة پشت به 

دو طرف تا حلقة آستين قيچى كنيد. 
 پاترون در حلقه آستين جدا نشود.

 مقدار فضاى الزم را بين خطوط قيچى شده اضافه 
كنيد. (تصوير 8-98)

تصوير  8-96

تصوير  8-97
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رفع  عيب در الگو 
خط  پشت  موازنه  نقطة  از  باالتر  آستين  الگوى  در   
كنيد.  رسم  حلقه  كف  راهنماى  خط  با  موازى  افقى 

خط رسم شده را قيچى كنيد. (تصوير 8-99)
 فضاى الزم را اضافه كرده و كاپ آستين را اصالح 

كنيد. (تصوير 8-100)
مقدار  به  باالتنه  راهنماى  خط  از  باالتنه  الگوى  در 

اضافه شده به كاپ آستين پايين برويد. 
 نقاط موازنه را نيز به همان اندازه پايين آورده حلقة 
آستين را مجدداً رسم كنيد. (تصوير 101-8 و 8-102)

تصوير8-100 تصوير  8-99

تصوير8-102 تصوير8-101
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كاپ بلند در آستين 
 دراين حالت بلندى كاپ موجب افتادگى آستين در 

قسمت بازو و باالى كاپ مى شود. (تصوير 8-103)

رفع عيب در پاترون 
كف  خط  از  باالتر  كمى  را  كاپ  در  اضافه  مقدار   

حلقة آستين تا كنيد. (تصوير 8-104)

تصوير8-103

تصوير8-104



259

رفع عيب در الگو 
در الگوى آستين باالتر از نقطة موازنة پشت خطى افقى 
مقدار  كنيد.  رسم  حلقه  كف  راهنماى  خط  با  موازى 
شده  رسم  خط  روى  پيلى  صورت  به  را  كاپ  بلندى 

ببنديد. (تصوير 8-105)

 كاپ آستين را اصالح كنيد. (تصوير 8-106)
حلقه  كف  راهنماى  خط  روى  از  باالتنه  الگوى  در 

مقدار كم شده از كاپ آستين را باال برويد. 
 نقاط موازنه را نيز به همان ميزان باال برويد.

 حلقه آستين  را مجدداً رسم كنيد. 
(تصوير 107-8 و 8-108)

تصوير8-106 تصوير8-105

تصوير108-8تصوير8-107
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بازوى الغر 
و  است  گشاد  بازو  قسمت  در  آستين  حالت  اين  در 

الزم است كمى تنگ شود. (تصوير 8-109)

رفع عيب در پاترون 
 مقدار اضافات را در طول آستين روى خط مركزى 

ببنديد. (تصوير 8-110)

تصوير8-110

تصوير8-109
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رفع عيب در الگو 
 از دو طرف خط مركزى مقدار فضاى اضافه روى 

آستين را مشخص كنيد. ( تصوير 8-111)
 فضاى مشخص شده را در سراسر طول آستين ببنديد.

(تصوير 8-112)
 حلقة آستين را اصالح كنيد و خط راستا را رسم نماييد. 

 مقدار كم شده در كاپ آستين را از خط راهنماى 
كف حلقة الگوى جلو و پشت باالتنه باال برويد. 

 نقاط موازنه را مجدداً رسم كنيد. 
( تصوير 113-8 و 8-114)

تصوير8-111

تصوير8-114 تصوير8-113 تصوير8-112



262

بازوى چاق 
 در اين حالت آستين در روى بازو داراى كشيدگى 

است و نياز به فضاى بيشتر دارد. (تصوير 8-115)

رفع عيب در پاترون 
 پاترون را در خط مركزى از لبة آستين تا باال قيچى 
كنيد به نحوى كه كاپ آستين جدا نشود سپس كمى 
باالتر از نقطة موازنة پشت  پاترون از وسط آستين به 

دو طرف قيچى كنيد. در لبة كاپ جدا نشود.
 مقدار فضاى الزم را با روى هم قرار دادن خط افقى 
قيچى شده مقدار الزم را در خط مركزى اضافه كنيد.

(تصوير 8-116) 

تصوير8-115

تصوير8-116
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رفع عيب در الگو 
 كمى باالتر از نقطة موازنة پشت روى الگو خط افقى 
طول  سرتاسر  در  را  مركزى  خط  سپس  كنيد.  رسم 
خط  نشود.  جدا  كاپ  در  الگو  نماييد.  قيچى  آستين 
افقى رسم شده را نيز از وسط به دو طرف قيچى كنيد. 

الگو در قسمت كاپ آستين جدا نشود. (تصوير 8-117)

قسمت   در  شده  قيچى  افقى  خطى  شكل  مطابق   
كه  نحوى  به  دهيد.  قرار  هم  روى  كمى  را  مركزى 

فضاى الزم در سرتاسر خط مركزى باز شود. 
 باالى كاپ آستين را اصالح كرده و خط راستا را 

رسم كنيد. (تصوير 8-118)

تصوير8-118 تصوير8-117
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سؤاالت پايان فصل هشتم 

تئورى

1 - چگونه بايد براى رفع عيب كمر پهن و گودى كمر (در پشت ) در پاترون عمل كرد؟
2- علت اينكه لبة لباس در قسمت جلو به سمت باال كشيده مى شود چيست؟

3- در كدام يك از عيوب اندامى روى باسن كشيدگى ايجاد مى شود؟
4- جمالت زير را با كلمات داده شده كامل كنيد. 

تنگ- كشيدگى – دست ها- چين – سينه بزرگ- سينة كوچك – باال
الف: در اين حالت پاترون در قسمت يقه به سمت .......كشيده مى شود.
ب: در عيب ....... پاترون در قسمت جلو به سمت باال كشيده مى شود.

ج: در اين حالت پاترون، شيب سرشانه زياد است و در عرض شانه ....... ايجاد مى شود.
د: در عيب كشيدگى در قسمت سينه و كارور  پشت حركت ....... به سختى انجام مى گيرد.

ه : در اين پاترون آستين و حلقة آستين ........ و در زير بغل كشيدگى ايجاد مى شود.
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شماره 4شماره 3شماره 2شماره 1

5- از كدام الگوى زير براى رفع عيوب ذكر شده استفاده مى شود.
الف: پهلوى بلندتر از حد معمول 

ب: ران برجسته 
ج: پشت برآمده

د:سينة بيش از حد بزرگ 
ه : كشيدگى در قسمت خط سينه تا كارور پشت 

6- هركدام از تصاوير زير نشان دهندة چه عيبى اندامى است؟
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عملى
1- عيوب زير را در الگوى دامن رفع كنيد. 

الف : كمر پهن                                     ب: گودى كمر در پشت 
ج: شكم با برجستگى خيلى زياد           د: باسن با برجستگى خيلى زياد 

م: پهلوى بلندتر از حد معمول            ن: ران برجسته
2- عيوب زير را در الگوى شلوار رفع كنيد. 

الف: شكم با برجستگى زياد           ب: باسن با برجستگى زياد 
ج: ران برجسته                                      د: ران كوچك

3- عيوب زير را در الگوى باالتنه رفع كنيد. 
ج: سينه بزرگ الف : يقه تنگ                      ب: سينه باالتر از حد معمول  
ن: شانه مربع د: سينه بيش از حد بزرگ            م: شانه افتاده   

و: كشيدگى در خط سينه تا كارور     ه: پشت برآمده               ى:سينة كوچك
4- عيوب زير را در الگوى آستين رفع كنيد.

ج:كاپ بلند الف: حلقة آستين كوتاه            ب: كاپ كوتاه  
د: بازوى الغر                                      م: بازوى چاق
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بيشتر بدانيد (مطالعه آزاد)
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