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الحمد هلل رب العالمين ,وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين ,وبعد:

ان�سجاما مع �أهداف تطوير التعليم نحو اقت�صاد المعرفة ( ،)ERfKEوتطوير مباحث فرع االقت�صاد
ً

نقدم هذا الجهد المتوا�ضع بين
تخ�ص�ص �إنتاج المالب�س ب�شكل خا�صّ ،
المنزلي ب�شكل عام ومباحث ّ

�أيدي الطلبة والمعلمين� ،آملين �أن يحقّق النتاجات التي و�ضع من �أجلها؛ لإك�ساب الطلبة المعارف
ّ
المخطط لها.
والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقّعة �أو

هذا وقد ا�شتمل كتاب (�إنتاج المالب�س ,الف�صل الدرا�سي الثاني) على خم�س وحدات درا�سية :تناولت
المخطط الأ�سا�سي للتنورة ،وتناول��ت الثانية تحوير ّ
ّ
مخطط التنورة لت�صاميم متنوعةّ � ,أما
الوح��دة الأولى

الثالثـ��ة فتناولت تف�صي��ل التنورة وخياطتها ,في حي��ن تناولت الرابعة البنطلون الن�سائ��ي ,و� ّأما الخام�سة
مكمالت المالب�س.
والأخيرة فعر�ضت ّ

محددة ليقدم القاعدة النظرية تليها التطبيقات العملية
وقد اعتمد في عر�ض م�ضمونه منهجية ونمطية ّ

المرتبط��ة بها ،حيث تم تق�سيم كل وحدة درا�سية �إلى عدد م��ن المو�ضوعات الرئي�سة وما ا�شتملت عليه

مدع ًما بالأن�شطة ,وق�ضايا البحث ,والمناق�شة,
من مو�ضوعات فرعية مرتبطة بها ،وتم تقديم المحتوىّ ,
مع�� ّززا بالر�س��وم التو�ضيحي��ة والأ�ش��كال لتعميق الفه��م� ,إ�ضافة �إلى االهتم��ام بتفعي��ل دور تكنولوجيا
محددة في عر�ض التمرينات العملية،
المعلوم��ات واالت�صاالت لرفع م�ستوى تعلم الطلبة ,واتباع نمطية ّ

�إذ ,ا�شتمل��ت على ا�س��م التمرين ،ورقمه المت�سل�سل �ضم��ن الوحدة الدرا�سية الواح��دة والنتاج الخا�ص

بالتمري��ن ,والأ�سا���س النظري المخت�ص��ر المرتبط به والم��واد والأجهزة والأدوات وخط��وات التنفيذ
مت�سل�سل��ة ومع ّززة بالر�سوم والأ�شكال ،مع �إ�ضافة تماري��ن للممار�سة في نهاية التمرين التي روعيت فيها

الف��روق الفردي��ة بين الطلبة ,وت�شجيعهم عل��ى التعلم الذاتي ,وتحفيزهم على الإب��داع ال�شخ�صي .كما
ا�شتم��ل الكتاب على قائمة للم�صطلحات وقائمة بالمراجع العربي��ة والأجنبية؛ وذلك لت�سهيل اال�ستزادة

والرجوع �إليها وقت الحاجة ,كما روعيت �إجراءات ال�سالمة وال�صحة المهنية المرتبطة ب�إنتاج المالب�س.
وق��د توخين��ا في هذا الكتاب ربط مو�ضوعاته ببيئة الطالب ،ون�س���أل اهلل �أن نكون قد و ّفقنا في تقديم
مفيدا ,مـرحبين بكل نقد يهدف �إلى �إغناء هذا الكتاب وتطويره.
هذا الكتاب ليكون ناف ًعا ً

واهلل ولي التوفيق
5

الم�ؤلّفون


ف��ي م��ا ي�أتي مجموعة من الإر�ش��ادات العامة التي ت�ساع��د على تنفيذ المه��ارات العملية الواردة في
الكتاب:
 1توفير م�شغل منا�سب لتنفيذ المهارات العملية في الكتاب ,وتجهيزه بالمواد والأدوات والتجهيزات
الالزم��ة من بداية العام الدرا�سي ،وتح�ضير كل ما يل��زم م�سبقًا قبل تنفيذ التمرينات العملية من ِق َبل
المعلم والطلبة.
 2االهتم��ام بنظافة الم�شغل وترتيبه وتجهيزات��ه و�أثاثه ,وتوفير عدد من �سالل النفايات؛ للتخ ّل�ص من
ق�صا�صات الورق والأقم�شة بعد فرزها لإمكانية تدويرها ,والمحافظة على ترتيب الم�شغل في �أثناء
العمل ،بو�ض��ع الأدوات الخا�صة بكل طالب ,كالمعاطف ,وحقيب��ة الكتب ,وغيرها في �أماكنها
ال�صحيحة ،وبالتن�سيق مع بقية الزمالء وب�إ�شراف المعلم.
 3تخ�صي���ص مكان ف��ي الم�شغل لعر�ض منتجات الطلب��ة وتغييرها بين وقت و�آخ��ر؛ لت�شجيع روح
المناف�سة والإبداع بين الطلبة.
 4ترتيب المواد والأدوات الجدي��دة الزائدة وغير الم�ستعملة ,وحفظها في �أماكن منا�سبة وبت�صنيف
محدد؛ ّ
للتمكن من الح�صول عليها عند الحاجة.
ّ
		 5ا�ستعم��ال الأدوات والتجهيزات بالطريقة ال�صحيحة الخا�صة بها ,للمحافظة على جاهزيتها للعمل
�أط��ول مدة ممكنة ،كا�ستعمال الم��اء المقطر لمكواة البخار ،وو�صل الجه��از الكهربائي الجديد
بم�ص��در التيار الكهربائي المنا�سب لفرق الجهد ( 220فولت) ,وا�ستخدام الو�صالت الكهربائية
المنا�سب��ة لقاب�س الآلة الأ�صلي ولقوة �شدة التي��ار الكهربائي واال�ستخدام الجهاز التي تحتوي على
الخط الأر�ضي (.)Earth
		 6ف�صل الو�صالت الكهربائية جميعها بعد االنتهاء من العمل وقبل مغادرة الم�شغل.
		 7االهتم��ام بقراءة تعليمات ال�شركة ال�صانعة وتنفيذها لكل جه��از �أو�آلة قبل ا�ستعمالها في الم�شغل،
وفي �أثناء اال�ستعمال ،ولإجراء عمليات ال�صيانة الدورية المنا�سبة ,مثل :عملية تنظيف الآلة وتزييتها
في المواقع المحددة با�ستعمال زيت خا�ص ب�آالت الخياطة.
�	8إج��راء عمليات ال�صيان��ة الدورية الم�ستمرة لتجهيزات الم�شغ��ل ,للمحافظة على جاهزيتها للعمل
�أطول مدة ممكنة.
 9اتب��اع الطريقة الأدائية ف��ي تنفيذ المهارات العملية في الم�شغ��ل؛ �إذ ت�ساعد على اكت�ساب المهارة
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بي�سر وفاعلية ,و�أبرز ما ت�شتمل عليه هذه الطريقة الخطوات الآتية :
�أ	  -تنفيذ المعلم للمهارة �أمام الطلبة ,ح�سب ت�سل�سل الخطوات.
ب  -محاكاة �أداء المعلم من ِق َبل بع�ض الطلبة ،وم�شاركة الآخرين في تقويم الأداء وت�صويبه.
المت�ضمن��ة ،وتحقي��ق معي��ار الأداء ف��ي تنفي��ذ التمرين��ات،
جـ  -ممار�س��ة الطلب��ة المه��ارات
ّ
ومتابعة المعلم تكرار الممار�سة ,الكت�ساب المهارة وال�سرعة في العمل.
د  -تدريب الطلبة على بع�ض التمارين الواردة في وحدات �أخرى� ،ضمن الوحدة المطلوبة بح�سب
الحاجة الكت�سابهم مهارات محددة لم ترد في الوحدة.
التدرب على المهارات العملية التي ال تتوافر �إمكانات تطبيقها في م�شغل المدر�سة في �أثناء التدريب
ّ
فنيا ومتابعته.
ال�صيفي في مواقع العمل
ّ
المتخ�ص�صة ,تحت �إ�شراف المعلم المخت�ص ًّ
تنظي��م عدد من الزيارات الميدانية المتنوعة في �أثن��اء العام الدرا�سي ,لالطالع على تنفيذ المهارات
العملية في مواقع العمل الفعلية ،وكتابة التقارير الخا�صة بذلك ,ومناق�شتها في غرفة ال�صف.
االحتفاظ بالأدوات الخا�صة بكل طالب في علبة �أو �صندوق منا�سب؛ لتكون جاهزة لال�ستعمال في
�أثناء العمل.
مراعاة الناحيتين االجتماعية واالقت�صادية للطلبة عند اختيار الت�صاميم والأقم�شة لتنفيذ قطع المالب�س.
تعزي��ز االتجاهات الإيجابية ل��دى الطلبة نحو العمل اليدوي عن طري��ق الأداء العملي للتمرينات,
ولي�س عن طريق المعلومات النظرية والن�صح والإر�شاد.
مراع��اة الفروق الفردي��ة بين الطلبة ،وت�شجيعهم عل��ى اكت�ساب المهارة العملي��ة ب�شكل جيد ,مما
يع ّزز ثقتهم ب�أنف�سهم ،كذلك ت�شجيعهم على الإبداع والعمل الفردي خارج المدر�سة تحت �إ�شراف
المعلم ومتابعته ح�سب الحاجة.
تقوي��م الأداء النهائي للمهارات عن طريق �سل�سلة من الإجراءات المتوا�صلة التي ت�أخذ بعين االعتبار
�أ�سل��وب الأداء الذي ي�شمل اختي��ار �أدوات العمل ،وا�ستخدامها ب�ص��ورة �سليمة ،ومراعاة �إجراءات
ال�سالمة وال�صحة المهني��ة ،ومنهجية خطوات الأداء وت�سل�سلها ,كما وردت في التمرينات العملية,
م��ع مراعاة �أخالقيات المهنة و�آدابها.وكذلك �ضبط جودة المنت��ج النهائي الذي ي�شمل معيار الأداء
المحدد من قبل المعلم م�سبقًا ،والزمن الم�ستغرق في الأداء ،على
المح��دد في خطوات التنفي��ذ� ،أو
ّ
ّ
�أن تُ�ستعمل قوائم التقويم الخا�صة بالمهارات العملية وفق ال�شروط الخا�صة بكل منها.
الت�صرف المنا�سب حيال � ّأية �أمور قد تطر أ� في �أثناء العمل في الم�شغل.
ا�ست�شارة المعلم في
ّ
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• تحتاج عملية خياطة المالب�س �إلى دقة متناهية لتكون قطع المالب�س منا�سبة لمقا�س الج�سم،
ولتحقيق ذلك يتم تحويل مقا�سات الج�سم و�أبعاده �إلى خطوط على الورق باتباع خطوات
مح ّددة تعتمد على �شكل الج�سم الب�شري ،ليتم ق�ص القما�ش بعد ذلك وخياطته بموجب
هذه الخطوط المر�سومة المح ّددة.

ّ
المخططات الركيزة الأ�سا�سية للر�سم وللو�صول �إلى ت�صاميم (موديالت) مختلفة من
يعد ر�سم
ّ
ّ
ّ
الم�سطح من
المخططات
خالل الخطوط الأفقية والعمودية والمائلة ,التي نر�سمها على ورق ر�سم
خالل قيا�سات معيارية ,ح�سب الجداول المعيارية المنا�سبة لقيا�سات المر�أة العربية �أو القيا�سات
ال�شخ�صية .وعند �أخذ القيا�سات من ِق َبل �شخ�ص ما ,يجب مراعاة طريقة �أخذ القيا�سات بال�شكل
والتعرف �إلى القيا�سات الالزمة لر�سم ّ
مخط َطي التنورة والبنطلون.
ال�صحيح,
ّ

تت�أ ّثر خياطة المالب�س ب�شكل ّ
كل جزء من �أجزاء الج�سم ,كما توجد اختالفات متنوعة في قيا�سات
بع�ضا ,وعن قيا�سات الج�سم المثالي (النموذجي) ,ويوجد بع�ض االختالفات
الأج�سام عن بع�ضها ً
ّ
المخطط
بي��ن الفئات العمرية المختلفة ,ويتم �إخفاء ه��ذه االختالفات (العيوب) من خالل ر�سم
الأ�سا�س��ي وتعديله على الورق ح�سب طبيعة االختالفات (العيوب) ومكان وجودها في الج�سم,
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة ح�س��ب خطوات مت�سل�سلة,
ح�س��ب المقا�س ال�شخ�صي ,ويتم ر�س��م
ّ
ّ
ّ
المخطط النهائي
المخطط الثانوي ,ثم �إعداد
المخطط عل��ى
بحي��ث ي�سهل ر�سمها ,ويتم تحوير
حدد كمية القما���ش الالزمة للتنورة
ال��ذي يو�ضع على القما���ش ,ومن خالل هذه الإج��راءاتُ ,ت ّ
ح�سب الت�صميم المطلوب ,و�ستتعرف �إلى التفا�صيل في هذه الوحدة.
يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
تحدد �أ�شكال الج�سم الب�شري ,و�أثرها في عملية خياطة قطع المالب�س.
ّ

تو�ضح �أ�س�س تجهيز الج�سم لأخذ قيا�ساته الالزمة لر�سم ّ
مخط َطي التنورة والبنطلون .
ّ

تحدد مواقع الخطوط الأ�سا�سية على الج�سم النموذج (المانيكان).
ّ

تبين �أنواع القيا�سات المختلفة لر�سم ّ
مخططات قطع المالب�س و�أ�س�س قيا�ساتها.
ّ

ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة الج�سم النموذج (المانيكان).
تحدد القيا�سات الالزمة لر�سم
ّ
تحدد قيا�سات الج�سم ال�شخ�صي بالطريقة ال�صحيحةّ ,
وتنظمها في جدول خا�ص.
ّ
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة.
تبين �أ�سا�سيات ر�سم
ّ
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة.
تر�سم

تر�شد اال�ستهالك في ا�ستعمال المواد والأدوات في �أثناء العمل.
ّ
تطبق قواعد الأمن وال�سالمة في �أثناء العمل داخل الم�شغل.
ّ
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بع�ضا,
تختلف �أ�شكال �أج�سام الأ�شخا�ص ذوي العمر الواحد والجن�س الواحد عن بع�ضها ً
ق�سم م�صممو الأزياء قيا�سات هذه الأج�سام �إلى
و�إن كانت تت�شابه في بع�ض ال�صفات �أحيا ًنا؛ لذاَّ ,
محددة ،بحيث ت�ضم الفئة الواحدة القيا�سات المتقاربة.
فئات ّ
نموذجا ُتقا�س
فما قيا�سات �أجزاء الج�سم التي ُتعتمد لتحديد هذه الفئات؟ ما الفئة التي ُتعد
ً
عليه الفئات الأخرى؟ هل ينطبق كل منها على قيا�سات �أج�سام الفئة الواحدة جميعها؟ ما الإجراء
تماما؟
الذي قد ُين َّفذ ل�ضبط المقا�س على الج�سم ً
هذه الأ�سئلة وغيرها� ,ستجد الإجابة عنها بعد درا�سة هذا المو�ضوع.

 1قيا�سات الج�سم المثالي
بجمالية التنا�سب بين �أبعاده ومقا�ساته ,وفق قيا�سات
الج�سم المثالي هو الج�سم الذي يتم ّتع
َّ
محددة و�ضعت بدقة متناهية بعد �إجراء درا�سات و�أبحاث خا�صة بذلك ,كما
عالمية
ّ
يت�صف بالتماثل والتنا�سق وانت�صاب القامة ,ومن ال�صعب الح�صول على مقا�س عالمي
أعد
موحد ينا�سب طبيعة الج�سم الب�شري في بالد العالم المختلفة جميعها؛ لذا ,فقد � َّ
مثالي َّ
نظاما لقيا�سات الأج�سام
المتخ�ص�صون بالأزياء
ّ
ً
يتوافر �شكل الج�سم (المانيكان)
في فرن�سا وبريطانيا و�إيطاليا و�ألمانيا والواليات
 ثابت القيا�سات.المتحدة ,وذلك ت�سهي ً
ال لإنتاج المالب�س الجاهزة
 قاب ًمتعددة.
ال للتغير لمقا�سات ّ
في هذه الدول .وقد تم ت�صنيع قوالب تم ّثل �شكل
 م�ص ّغ ًرا عن الحجم الطبيعي.الج�سم الب�شري النموذجي (المانيكان) من حيث
الهيئة ,والقوام ,والقيا�سات ,والذي ي�ستعمل لعدة �أغرا�ض ,منها:
�أ  -ابتكار ت�صاميم جديدة بت�شكيل القما�ش عليه؛ للح�صول على ت�صاميم مختلفة ،ولهذه
الطريقة في �إنتـاج المالب�س �إجراءات خا�صة بها.
ب  -تجريب قطعة المالب�س ,و�ضبط بع�ض خطوطها كخط الذيل من ِق َبل الخياطين.
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ا�ستعانة عار�ضو الأزياء بقيا�سات الج�سم النموذج كقيا�سات مثالية ,محاولين محاكاتها
في قيا�سات �أج�سامهم.
م�شاهدة الم�ستهلك قطعة المالب�س المعرو�ضة على (المانيكان) ،وتكوين �صورة
مبدئية عن مظهرها.
و�سيلة لإعداد الت�صاميم وعر�ضها في الم�صانع.
ا�ستعمال (المانيكان) الم�ص ّغر في التدريب على مهارات الخياطة.
أعدت �شركات �إنتاج المالب�س جداول
قيا�سات الج�سم المثالي  /القيا�سات المعياريةّ � :

خا�صة بكل من الن�ساء والرجال والأطفال ,وهذه القيا�سات يمكن
قيا�سات
عالمية ّ
ّ
تق�سيمها من حيث الحجم �إلى �صغيرة ومتو�سطة وكبيرة � ،اّإل � ّأن هذا التق�سيم قد ال
تماما لذا ,فقد
يفي بالغر�ض المطلوب من حيث الدقة في مطابقة ّ
الزي على الج�سم ً
تم �إعداد جداول خا�صة بقيا�سات الأج�سام ُ�س ّميت (جداول القيا�سات المعيارية)
التي ت�ضم قيا�سات لأج�سام مختلفة الحجوم ,وقد خ�ضعت هذه الجداول في �إعدادها
محددة.
�إلى قوانين و�أ�س�س ّ
وفي ما ي�أتي عر�ض لبع�ض الأنظمة الم�ستعملة في تحديد قيا�سات �أ�شكال الأج�سام لل�سيدات:
 .1النظام الإنجليزي ,وي�أخذ الأرقام ...14 ,12, 10 ,8
 .2النظام الألماني ,وي�أخذ الأرقام ...40, 38, 36, 34
 .3النظام الفرن�سي ,وي�أخذ الأرقام ...42 ,40 ،38 ،36
 .4النظام الإيطالي ,وي�أخذ الأرقام ...46،44،42 ،40
 .5النظام الأمريكي ,وي�أخذ الأرقام ...14 ,12, 10, 8 ,6
وقد تتالقى قيا�سات الج�سم في الأنظمة ال�سابقة مع اختالف رقم القيا�س في كل نظام؛ فمث ً
ال
تتطابق قيا�سات الج�سم في المقا�س ( )12الإنجليزي مع المقا�س ( )38الألماني ومع المقا�س()44
تاما في �أجزاء الج�سم جميعها،
الإيطالي وهكذا � ،اّإل � ّأن هذا التطابق في القيا�سات قد ال يكون ًّ
غالبا ما ي ّتفق النظامان (الألماني والإيطالي) مع قيا�س
لكنه يعادله ب�شكل عام .وفي الدول العربية ً
�أج�سام ال�سيدات؛ لعدم وجود جداول قيا�سات خا�صة بال�سيدات في الدول العربية.
ّ
أ�سا�سا على
وعند اختيار المقا�س المعياري لر�سم
المخطط الأ�سا�سي للبلوزة ,يكون االعتماد � ً
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ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة �أو البنطلون ,فيتم االعتماد على
مقا�س محيط ال�صدرّ � ،أما عند ر�سم
مقا�س محيط الحو�ض.
كما يوجد نظام �آخر للقيا�سـات ,مـثل :ال�صـغير( ,)sحيث يتـراوح محيط ال�صدر فيه مـن
(� )86 –81سم ,والمتو�سط ( ,)Mحيث يتراوح محيط ال�صدر فيه من (� )94 – 86سم ,والكبير
ويو�ضح
جدا (.)XL
ّ
( ,)Lحيث يتراوح محيط ال�صدر فيه من (� )102 – 94سم ,والمقا�س الكبير ًّ
الجدول ( )1-1المقا�س ح�سب الحجم.
الجدول ( :)1-1المقا�س ح�سب الحجم.

المقا�س

رقم المقا�س
االنجليزي

رقم المقا�س
الألماني

رقم المقا�س
الفرن�سي

رقم المقا�س
الإيطالي

Small

8-4

34-30

36-32

40-36

6-2

Medium

12-10

38-36

40-38

44-42

10-8

13-11

Large

16-14

42-40

44-42

48-46

14-12

17-15

XL

20-18

46-44

48-46

52-50

18-16

21-19

XXL

24-22

50-48

52-50

56-54

22-20

25-23

� 2أ�شكال �أجزاء الج�سم التي ت�ؤثّر في خياطة التنورة والبنطلون:

رقم المقا�س
الأمريكي

رقم المقا�س
الياباني
9-5

يت أ� ّثر ت�صميم قطعة المالب�س ب�شكل كل جزء من �أجزاء الج�سم الخارجية ،وفي ما ي�أتي تو�ضيح لذلك:
مالمح �شكل الج�سم الب�شري :يختلف النا�س �ضمن الفئة العمرية الواحدة في �شكل هيكل
�أ
بع�ضا ،فمث ً
ال ال�سيدات في عمر الع�شرين ال يمتلكن
الج�سم و ِن�سب �أجزائه لبع�ضها ً
�شك ً
واحدا لهيكل �أج�سامهن� ,إذ توجد اختالفات متنوعة في قيا�سات �أج�سامهن
ال
ً
بع�ضا وعن قيا�سات الج�سم المثالي (النموذجي) ,فما �أو�صاف الج�سم
عن بع�ضها ً
المثالي؟ وكيف تختلف �أ�شكال الأج�سام الأخرى عنه؟
من العنا�صر التي يتم تحليل �شكل الج�سم وفق ًا لها:
� .1شـكـ��ل الـقـامـ��ة ( :)Figure stanceي�ؤ ّث��ر انت�صاب القامة ف��ي �شكل المظهر
وات��زان الزي على الج�س��م ،فعندما تكون القامة غير منت�صب��ة ,ووجود زيادة في
العر�ضية
ارتفاع الخ�صر �أو الحو���ض �أو انخفا�ض فيهما ،كما يظهر في الخطوط
ّ
مندفعا
مما يجعله
ً
في ال�شكل ( )1-1ب�أجزائه الثالثة ،ف�إن ذلك ي�ؤ ّثر في خط الذيل ّ
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ويعد
�إلى الأم��ام �أو
راجعا �إلى الخلفّ ,
ً
و�ض��ع ال��ذراع الميزان وخ��ط االتزان
ال��ذي ُيعتم��د عليه ف��ي تحدي��د �شكل
الج�سم.
ويتح��دد م��دى انت�ص��اب القام��ة
ّ
بر�س��م خ��ط عم��ودي عل��ى الم��ر�آة
والوقوف في الو�ضع الجانبي �أمامها؛
فعند مطابقة �شحم��ة الأذن مع الخط
العم��ودي المر�س��وم عل��ى الم��ر�آة,
وعظم��ة المرفق عند الخ�ص��ر �أو �إلى
الأمام قلي�لاً ,يكون انت�ص��اب القامة
مثالي��ا كما ف��ي ال�ش��كل (�/ 1-1أ).
ًّ

CG

Ü

ê

جـ

ب
�أ
ال�شكل (:)1-1
�أ�شكال انت�صاب القامة.

� ّأم��ا �إذا كانت �شحمة الأذن وعظمة المرفق �إلى �أمام الخط العمودي كما في ال�شكل
أماميا.
(/ 1-1ب) ,فيكون انت�صاب القامة � ًّ
وفي حال��ة مطابقة �شحم��ة الأذن على
الخط العم��ودي� ,أو خلفه قلي�ل ًا والمرفق
�إلى �أمام الخط �أو خلفه قلي ًال كما في ال�شكل
(/1-1ج) ,يكون انت�صاب القامة عمود ًّيا.
ويبي��ن ال�ش��كل (� )2-1أ�ش��كال
ّ
الأج�سام المختلفة وقوامها:
�أ � .شكل القامة المعتدلة.
ب� .شكل الج�سم المعكو�س.
جـ� .ش��كل الج�س��م ذي الكت��ف
ﺩ د
ﺟـجـ
ب
�
أ
ﺏ
ﺃ
الدائري.
ال�شكل ( :)2-1بع�ض �أ�شكال قوام الأج�سام.
د � .شكل ال��ج�����س��م ذي الظهر
المقو�س (المنحني).
ّ
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� .2شكل الحو�ض (الورك) ( :)Figure Hipي ّتخذ الورك �أ�شكا ًال مختلفة كما في ال�شكل (:)3-1
تقريبا؛ �إذ يبد�أ
�أ  .ال�شكل المثالي للحو�ض :يكون ال�شكل العام للحو�ض �شبه منحرف
ً
تدريجيا من الخ�صر ,وي�أخذ بالدوران فوق عظام الحو�ض,
بانحناء خطه الخارجي
ًّ
كما في ال�شكل (�/3-1أ).
ب � .شكل القلب :وفيه يكون ال�شكل العام للحو�ض على �شكل القلب؛ �إذ ,يبد أ� بانحناء
ّ
بحدة داخل الحو�ض,
خطه الخارجي ب�شكل مفاجيء من الخ�صر ,ثم ي�أخذ الدوران ّ
كما في ال�شكل (/3-1ب).
جـ� .شكل الم�ستطيل �أو ال�صندوق :وفيه يكون ال�شكل العام للحو�ض على �شكل م�ستطيل؛
�إذ يبد�أ بانحناء ّ
خطه الخارجي فج�أة من الخ�صر ,وينزل ب�شكل م�ستقيم �إلى الحو�ض,
كما في ال�شكل (/3-1ج).
المعين :وفيه يكون ال�شكل العام للحو�ض على �شكل َمعين؛ �إذ يبد أ� ّ
خطه
د� .شكل َ
الخارجي باالنحناء للخارج ب�شكل ُقطري من الخ�صر وحتى الحو�ض كما في ال�شكل
(/3-1د).

ﺃ

ﺟـ

ﺏ

ال�شكل (� :)3-1أ�شكال الحو�ض.

ﺩ

 .3عالقة �أ�شكال البطن ( )Abdomenوالأرداف :ت ّتخذ �أ�شكال البطن والأرداف �أحد
المظاهر الآتية:
�أ  .الأرداف ّ
م�سطحة ,والبطن منب�سط ,كما في ال�شكل (�/4-1أ).
َّ
وم�سطحة ,والبطن كبير ,وي�أخذ �شكل الدوران ,كما في ال�شكل
ب  .الأرداف منخف�ضة
(/4-1ب).
ّ
م�سطح والفخذ ممتلئ ,وي�أخذ �شكل الدوران ,كما في
جـ  .الأرداف كبيرة  ,والبطن
ال�شكل (/4- 1ج).
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ال��م ِ
��ع��دة ب����ارزة ل�ل�أع��ل��ى
د .
َ
والأرداف ب��ارزة للأ�سفل,
كما في ال�شكل(/ 4-1د).
ال��م ِ��ع��دة والأرداف
هـ  .ب���روز َ
بالم�ستوى نف�سه ,كما في
ال�شكل (/ 4-1هـ).
ﺃ

درا�سة حالة

ﺏ

ﺟـ

ﺩ

ال�شكل ( :)4-1المظاهر
المختلفة ل�شكل البطن والأرداف.

ﻫـ

�أثر القامة في �شكل قطعة المالب�س

ا�شترت �سيدة د�شدا�شة ,وعند ارتدائها ,الحظت �أنّ الد�شدا�شة من الأمام �أطول من الخلف.
 من خالل درا�ستك لأ�شكال القامة ,ا�ستنتج �شكل قامة هذه ال�سيدة. ما العوامل التي �أثرت في �شكل قامتها؟ -كيف يمكن تعديل طول الد�شدا�شة؟

ن�شاط ()1-1

العادات ال�سيئة و�أثرها في �شكل القامة

ابحث بو�ساطة م�صادر المعرفة المتوافرة لديك ,عن �أثرالعادات ال�سيئة التي ي ّتخذها الج�سم في
الوقوف والجلو�س والنوم في �شكل القامة ,وكيف يمكن �أن ت�ؤ ّثر في �شكل قطع المالب�س في �أثناء
ارتدائهاّ .
نظم ما تو�صلت �إليه با�ستعمال برمجية العرو�ض التقديمية ( ,)Power Pointواعر�ضها

على زمالئك ,وناق�شهم فيها ب�إ�شراف معلمك.

16

الأ�سئلة
عرف ما ي�أتي:
ّ -1

�أ  -المانيكان.
ب  -الج�سم المثالي.

و�ضح ت�أثير انت�صاب القامة في المظهر الخارجي للمالب�س.
ّ -2

ّ -3بين ا�ستعماالت نموذج �شكل الج�سم (المانيكان) في مجال الأزياء ب�شكل عام.

 -4رغبت في �شراء قطعة مالب�س من محل يبيع مالب�س بمقا�سات �إنجليزية ,ما المقا�س
الذي تطلبه� ,إذا كان المقا�س المطلوب ( )42بالمقا�س الإيطالي؟
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م�صممو الأزياء خطوط الج�سم الب�شري �إلى الورق عن طريق ر�سم خطوط م�ستقيمة
نقل
ّ
ّ
المخططات بعد و�ضعها على
ومنحنيات ,تم ّثل �شكل الج�سم على الورق ,حيث ت�صبح هذه
ّ
المخططات
القما�ش وخياطتها مالب�س يرتديها الأفراد في المنا�سبات المختلفة ،ولر�سم هذه
بدقة ,ت�ستعمل �أدوات وتجهيزات ,منها:

� 1أدوات القيا�س والر�سم
ّ
تعرفت في الم�ستوى الأول �أنواع
نحتاج �إلى �أدوات القيا�س والر�سم لر�سم
المخططات ,وقد ّ
التعرف �إلى �أنواع غيرها ,مثل:
الم�ساطر والمثلثات والأقالم الم�ستعملة في الر�سم ،ويلزمك ّ
�أ

القراط��ة (� :)Notcherأداة ق���ص (قط��ع) يدوية,
ّ
كم��ا ف��ي ال�ش��كل ( ,)5-1و ُت�ستعم��ل لو�ض��ع
مفرغ��ة على �ش��كل ح��رف ( )Uعلى
عالم��ات ّ
ّ
المق��وى (الكرتون��ي) بع��د
المخط��ط
�أط��راف
ّ
ر�سمه ,كعالمات االتزان ,ور�أ�س الكم ,و�أطراف
البن�سات.

مدببة الر�أ�س ذات يد خ�شبية,
ب المخرز (� :)Awlأداة ّ
كم��ا في ال�شكل (ُ ,)6-1ت�ستعمل لثقب فتحات
ّ
المقوى دائرية,
المخطط الكرتوني
�صغيرة على
ّ
كتحدي��د ر�أ���س البن�سة و�أماكن الع��راوي و�أماكن
الجيوب.
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القراطة.
ال�شكل (ّ :)5-1

ال�شكل ( :)6-1المخرز.

جـ	 الث ّق��االت ( :)Weightsقط��ع معدنية ثقيلة الوزن
تكون على �أ�شكال مختلفة ,كما في ال�شكل (-1
ّ
المخطط لتثبيته ف��ي �أثناء الر�سم
 ,)7تو�ض��ع فوق
حوله ,وبذلك توفّر الوقت الذي قد ي�صرف لو�ضع
ّ
المخطط
الدبابي���س و�إزالته��ا ,كما �أنه��ا ال ُتتلف
الورقي.
د

مقيا�س �ضبط طول التنورة :ي�ضبط الطول من الأر�ض
�إلى الطول المطلوب في التنورة ,ويوجد نوعان من
هذه الأداة؛ فالن��وع الأول ُي�ستعمل معه الدبابي�س,
المحدد
حيث يتم و�ضعها على التنورة ح�سب الطول
ّ
على هذا المقيا�س ,وذلك باال�ستعانه ب�شخ�ص �آخر
كم��ا في ال�شكل (ّ � ،)8-1أما النوع الثاني فيحتوى
مادة الب��ودرة الموجودة في الآل��ة والتي تُر�ش على
المح��دد ,ويمكن �ضبط
التن��ورة ح�س��ب الط��ول
ّ
الطول من قبل ال�شخ�ص نف�سه بو�ساطة:

 م�سط��رة منحن��ى حف��رة �س��رج البنطل��ون( :)Curve rulerوه��ذه الم�سط��رة ت�ساعد
على ر�سم حفر َتي ال�سرج الأمامية والخلفية
للبنطلون ,كما في ال�شكل (.)9-1
ّ
المخطط��ات والكرت��ون
 ورق ر�س��م( :)Tracing paperيتواف��ر ب�أنواع و�ألوان
مختلف��ة ,فمنها ال�ش ّف��اف ,وغير ال�ش ّفاف،
ف�ض��ل ال�ش ّفاف ال��ذي يتواف��ر بمقا�سات
وي ّ
ُ
المقوى,
مختلفة ,كم��ا ُي�ستعمل الكرت��ون
ّ
ّ
المخط��ط الأ�سا�س��ي من ال��ورق �إليه,
لنق��ل
ولت�سهيل ا�ستعماله م�ستقبالً.
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ال�شكل ( :)7-1الث ّقاالت.

ال�شكل (:)8-1
مقيا�س �ضبط طول التنورة.

ال�شكل (:)9-1
م�سطرة منحنى �سرج البنطلون.

ن�شاط ()2-1

�أدوات الخياطة (الر�سم)

ل الجدول الآتي:
من خالل ما تعرفّت �إليه �ساب ًقا من �أدوات الخياطة ,ام أ

ا�سم الأداة
الرقم
� 1شريط القيا�س
م�سطرة ()T- square) (T
2
3

موا�صفات الأداة

اال�ستعماالت

م�سطرة منحنى الجنب

قلم الت�أ�شير ()Tracing Pencil

4
5

عجلة الروليت (الدراجة)

6

المنحنيات الفرن�سية

()Tracing wheel

()French curve

 2المخطّط الأ�سا�سي ()Basic Pattern
زي ا�ستعمله الإن�سان هو جلد بع�ض الحيوانات ،ثم �أخذ يغزل بع�ض
كان �أول ّ
الألياف ،كالكتان وال�صوف والحرير؛ �إذ ,كان ين�سجها على النول على �شكل قطعة
ويثبتها بال�شكل المرغوب بو�ساطة م�شبك،
مربعة �أو م�ستطيلة ي ُلفها حول ج�سمه ّ
ّ
يتكون من جزء �أمامي,
مخطط في القرن الثاني ع�شر ,وكان
�إلى �أن ُعرف �أول
ّ
و�آخر خلفي ,وجزء للأكمام ,وبعدها عرف خياطو المالب�س الرجالية الكثير عن
ّ
متخ�ص�صة بالأزياء وخياطة
المخططات ،فظهرت مجالت
�أبعاد الج�سم ،ور�سموا
ّ
المالب�س ،كما ُن�شر �أول كتاب عن خياطة المالب�س الرجالية في القرن ال�سابع ع�شر.

جهز بو�ساطة ت�شكيل القما�ش ال�ش ّفاف على الج�سم وعمل
� ّأما مالب�س ال�سيدات ،فكانت ُت ّ
التعديالت الالزمة؛ ليتم تطابق خطوط الت�صميم مع خطوط الج�سم و�شكله ،ومن ثم
ّ
ُت�ؤخذ هذه القطعة ال�ش ّفافة ل ُت�ستعمل دلي ً
للق�ص على القما�ش المراد تف�صيله
(مخط ًطا)
ال
ّ
وخياطته ،وبعد اختراع �آلة الخياطة و�صناعة المانيكان (نموذج �شكل الج�سم) الذي
حاليا ,كما �أنه �ساعد على
�أ�صبح الأ�سا�س لمعظم �أنظمة القيا�سات العالمية الم�ستعملة ًّ
متعددة ،وبكميات كبيرة تتما�شى مع حاجات الإن�سان؛
�إنتاج مالب�س بت�صاميم ومقا�سات ّ
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عبر عن
�إذ لم َت ُعد المالب�س ُت�ستعمل لحماية الج�سم من تقلبات الطق�س فقط ,بل �أ�صبحت ُت ّ
�شخ�صية الب�سها ,و�أحيا ًنا مهنته �أوجن�سيته� ,إ�ضاف ًة لإك�سابه احترام الآخرين.
�أ

مفهوم المخطّط الأ�سا�سي :تحويل قيا�سات الج�سم الب�شري و�أبعاده المختلفة �إلى
ّ
الم�سطح مر�سومة بدقة ،وبذلك
خطوط م�ستقيمة� ,أو مائلة� ,أو منحنية على الورق
ّ
عدي الطول والعر�ض فقط ,وهو ما
ف�إن هذه القيا�سات ت�أخذ على الورق
الم�سطح ُب َ
ّ
(المخطط الأ�سا�سي).
�سمى
ُي ّ

ّ
المخطط
ب 	�أج��زاء المخطّط الأ�سا�سي  :مهما تنوعت ت�صامي��م المالب�س وخطوطها ،ف� ّإن
يتكون من �سبع قطع �أ�سا�سية كمـا في ال�شكل ( ،)10-1والت�صاميم المختلفة
الأ�سا�سي ّ
معينة على هذه القطع الأ�سا�سية ح�سب خطوط الت�صميم
م��ا هي �إال �إدخال تعديالت ّ
المطلوب .والقطع الأ�سا�سية كما في �أرقام ال�شكل ( )10-1وهي:

 .1الجزء العلوي الأمامي.
 .2الجزء العلوي الخلفي.
 .3الكم.
 .4الجزء ال�سفلي الأمامي
للتنورة.
 .5الجزء ال�سفلي الخلفي
للتنورة.
 .6الجزء الأمامي للبنطلون.
 .7الجزء الخلفي للبنطلون.
ويمكن تحوير الجزء العلوي
�إل���ى قمي�ص (ب���ل���وزة)� ,أو
معطف ق�صير (ج��اك��ي��ت),
�أو معطف طويل عن طريق
زيادة المقا�سات وتحويره �إلى
ّ
مخططات بت�صاميم مختلفة.

ّ
المخطط الأ�سا�سي.
ال�شكل (� :)10-1أجزاء
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� ّأما بالن�سبة �إلى قطع َتي الجز�أين ال�سفلي الأمامي ( )4والخلفي ( ,)5ف�إنهما ُي ّ
معا
�شكالن ً
�سمى التنورة .وقد يت�صل الجزء ال�سفلي بالجزء العلوي لتكوين الثوب (الف�ستان),
م��ا ُي ّ
ّ
المخط��ط الأ�سا�سي للتنورة
�أو الجلب��اب (قطع��ة مالب�س واحدة) ,كم��ا يمكن تحوير
�إل��ى ت�صاميم عدة بتحريك البن�سات �إلى مواقع مختلف��ة �أو ب�إجراء تو�سيعات في �أماكن
مح��ددةّ � .أما بالن�سبة �إل��ى قطعتي الجز�أين ال�سفلي الأمام��ي ( )6والخلفي ( )7ف�إنهما
ّ
ُي ّ
�سمى (البنطل��ون) ,ويمكن تحويره من خالل �إ�ضافة جيوب �أو تغيير
�ش��كالن ً
معا ما ُي ّ
منخف�ضا)� ,أو حذف البن�سات ،وغيرها من الت�صاميم.
(مرتفعا �أو
موقع خط الخ�صر
ً
ً

وبالن�سبة �إلى قطعة الكم الأ�سا�سي ,فهي تم ّثل �أحد �أنواع الأكمام الم�ستقيمه المنف�صلة
ّ
المخطط ،وف��ي بع�ض الت�صاميم يكون الكم
الت��ي تتم خياطتها مع الجزء العلوي من
مت�ص ً
كما مت�صالً ,مثل الجابونيز والركالن.
ال بالجزء العلوي ُ
وي ّ
�سمى ًّ

ج��ـ قيا�سات الج�سم الالزم��ة لر�سم المخطّط
ّ
المخطط
الأ�سا�سي :تحتاج عملية ر�سم

فـكّـر
 ت�ؤخذ القيا�سات فوق المالب�سالداخلية �أو المالب�س الخارجية غير
ال�سميكة والمطابقة للج�سم.
 يحدد خط الخ�صر ,بو�ضع �شريط منالمطاط �أو حزام رفيع.

متعددة لأجزاء الج�سم،
�إلى قيا�س��ات ّ
وفي �أثن��اء �أخ��ذ ه��ذه القيا�سات ,ال
بد من مراعاة بع���ض الأمور الخا�صة
بو�ض��ع الج�س��م ,كالوق��وف بو�ضع
مري��ح عل��ى �سط��ح م�ستوٍ م��ع خلع
الحذاء ,بحيث تكون القامه منت�صبة,
�إن �أمك��ن ذل��ك ،و�أن تكون القدمان
متباعدتي��ن قلي ً
ال ,بحيث يتو ّزع الثقل بالت�ساوي ،على
�أن يت��م �أخذ القيا�سات في حالة التنف�س العادي ,وفوق
المالب�س الداخلية �أو المالب�س الخارجية غير ال�سميكة
والمطابق��ة للج�س��م ,وال بد من و�ضع ح��زام �أو ربط
�شريط مطاط رفي��ع حول الخ�صر لتحدي��ده ،وت�شمل
ّ
المخطط الأ�سا�سي ,ما ي�أتي:
القيا�سات الالزمة لر�سم
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فـكّـر
ي�ؤخ��ذ محي��ط ال��ذراع
وطوله��ا والي��د مو�ضوعة
عل��ى الحو���ض �أ�سف��ل
الخ�صر.

 . 1القيا�س��ات العر�ضي��ة :وتك��ون
خطوطها موازية ل�سطح الأر�ض،
ّ
المخط��ط بخطوط
و ُتم ّثل عل��ى
�أفقي��ة ,وتظه��ر عل��ى الم�ستوى
ّ
المخططي��ن (الأمامي
نف�سه ف��ي
والخلف��ي) كم��ا ف��ي ال�ش��كل
(�/11 – 1أ ):
�أ  .محيط الرقبة (.)Neck
ب .محيط ال�صدر.)Bust(.
جـ .محيط الخ�صر(.)waist
د  .محيط الحو�ض (الورك).
هـ  .عر�ض ال�صدر.
و  .عر�ض الظهر.
ز  .الم�سافة بين الكتفين (عر�ض
الأكتاف).

ال�شكل (�/11 -1أ) :القيا�سات العر�ضية.

(.)Back shoulder. W

ح  .الم�سافة بين ال�صدرين

(.)Breast distance

 . 2القيا�ســ��ات الطـولي��ة :تــظهر هذه
القيا�س��ات عمودي��ة عــن��د ر�س��م
ّ
المخط��ط ،وفي مــا ي�أتـ��ي تو�ضيح
لها ,كما في ال�شكل (/11 – 1ب):
�أ  .طول ال�صدر (ارتفاع ال�صدر).
ب .طول الأمام.
جـ .طول الظهر.
د  .طول الحو�ض (الورك).
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ال�شكل (/11 – 1ب) :القيا�سات الطولية.

هـ .طول التنورة.
�أما بالن�سبة �إلى قيا�سات الج�سم الالزمة
لر�سم ّ
مخطط الكم فهي كما ي�أتي:
�أ  .محيط الع�ضد (.)Top arm
ب .محيط الر�سغ (.)Wrist
جـ .طول المرفق (الكوع) (.)Elbow
د  .طول الكم ( )Sleeve Lكما في
ال�شكل (/11-1جـ) .
قيا�س��ات ر�سم البنطلون ,كما في ال�شكل
( /11 – 1د).
�أ  .الطول الجانبي للبنطلون.
ب  .طول ال�سرج (.)Depth Crotch

جـ  .طول الركبة (.)Knee length

وبع��د االنتهاء من �أخذ القيا�سات والت�أكد
من دقته��ا و�ضبطه��ا ,يت��م ت�سجيلها في
ج��دول خا���ص؛ لتت��م مقارنته��ا م��ع
المناظرة لقيا�سات
القيا�سات المعياري��ة ُ
المح��دد ,كما في
الج�س��م ال�شخ�ص��ي
ّ
الجدول (.)2-1

ال�شكل/ 11- 1( :جـ) قيا�س الكم.

فـكّـر

ي�ؤخذ قيا�س ط��ول ال�سرج بالجلو�س
على �سطح م�ستوٍ �صلبّ � ,أما القيا�سات
الأفقية والعمودية فت�ؤخذ في �أثناء في
الوقوف.
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ال�شكل/11 - 1( :د):
قيا�سات البنطلون.

الجدول ( :)2-1القيا�سات المعيارية الن�سائية (بال�سنتمتر).
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ملحوظة :هذه القيا�سات تتبع النظام الإيطالي في القيا�سات الن�سائية
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�أخذ قيا�سات الج�سم

تمرين
1 -1

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ّ
المخططات الأ�سا�سية.
تحدد قيا�سات الج�سم الالزمة لر�سم
 ّ ت�أخذ قيا�سات الج�سم بالطريقة ال�صحيحة.ت�سجل قيا�سات الج�سم في جدول خا�ص.
 ّالمعلومات الأ�سا�سية
ُت ّ
ّ
مخططات قطع المالب�س ,وكي تكون
�شكل قيا�سات الج�سم العن�صر الأ�سا�سي في ر�سم
هذه القطعة بمقا�س الج�سم ,ال بد من �أخذ القيا�سات بدقة متناهية ،ويجب �أن ُت�ؤخذ هذه
القيا�سات على مالب�س خفيفة مطابقة للج�سم� ,أو على المالب�س الداخلية.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد

( -المانيكان)

 ورقالرقم
1

 �شريط القيا�سخطوات العمل والنقاط الحاكمة

 -قلم ر�صا�ص

� -شريط مطاط رفيع

الر�سوم التو�ضيحية

محيط الرقبة

ُلف �شريط القيا�س حول الرقبة ,بحيث

يمر بعظمة الرقبة الخلفية ،و�إلى التجويف
الأمامي لها ,كما في ال�شكل (.)1

2

محيط ال�صدر

ُلف �شريط القيا�س فوق عظم َتي اللوح من
الخلف ،ثم فوق �أعلى بروز في منطقة
مارا تحت الإبطين ,كما في ال�شكل
ال�صدرًّ ،
مراعيا �أن يكون ال�شريط مطابق ًا وغير
()1
ً
مرخي ,بحيث ال ي�سقط عن عظمتي اللوح.
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ال�شكل ()1

3

محيط الخ�صر

ً
�شريطا من المطاط الرفيع حول الخ�صر
اربط
لتحديده ,ثم ُلف �شريط القيا�س حول �أدق
جزء في منطقة الو�سط ،بحيث يكون مطابقًا

دون �شد �أو ارتخاء كما في ال�شكل(.)1

4

محيط الحو�ض

ُلف �شريط القيا�س حول �أعر�ض منطقة في

الجزء ال�سفلي من الج�سم (خط الحو�ض),
بحيث يكون ال�شريط مطاب ًقا لدوران
الج�سم (غير مرخي) كما في ال�شكل(.)1

5

الم�سافة بين الكتفين (عر�ض الأكتاف)

�ضع �شريط القيا�س من نقطة التقاء عظمة
الكتف بالذراع اليمنى �إلى نقطة التقاء

الكتف بالذراع الي�سرى من الخلف ,كما
في ال�شكل (.)2

6

الم�سافة بين ال�صدرين

�ضع �شريط القيا�س من ر�أ�س ال�صدر الأول
�إلى ر�أ�س ال�صدر الثاني ,كما في ال�شكل

(.)1

7

طول ال�صدر (ارتفاع ال�صدر)

�ضع �شريط القيا�س على نقطة التقاء خط

الكتف مع خط الرقبة وبخط مائل حتى
�أعلى نقطة في بروز ال�صدر ,كما في ال�شكل

(.)2
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ال�شكل ()2

8

طول الخ�صر من الأمام

�ضع �شريط القيا�س على نقطة التقاء الكتف

مرورا ب�أعلى بروز لل�صدر ,ثم
مع الرقبة
ً
�إلى ّ
عموديا
خط الخ�صر ,بحيث يكون
ًّ
عليه ,كما في ال�شكل (. )2

9

عر�ض الظهر

�ضع �شريط القيا�س على منت�صف خط حفرة

الإبط الأيمن ،و�إلى منت�صف خط حفرة

مراعيا �أن
الإبط الأي�سر من جهة الخلف,
ً
يكون �شريط القيا�س في و�ضع ُ�أفقي ,كما
في ال�شكل (.)2

 10مراقبة ميالن الكتف

�ضع �شري��ط القيا�س على نقط��ة التقاء خط
الكت��ف م��ع ال��ذراع وبخ��ط مائ��ل حتى

منت�ص��ف الخلف على خ��ط الخ�صر ,كما
في ال�شكل (.)2

 11طول الظهر

�ضع �شري��ط القيا�س على عظم��ة الرقبة في
منت�ص��ف الخلف �إلى خط الخ�صر ,بحيث

عموديًا عليه ,كما في ال�شكل (.)2
يكون
ّ

 12طول الحو�ض (الورك)

أحدجانبي الج�سم
�ضع �شريط القيا�س على �
َ

من خ��ط الخ�ص��ر ,وباتجاه عم��ودي �إلى
خط الحو�ض ,كما في ال�شكل (.)2
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 13طول التنورة

�ضع �شريط القيا�س على خط منت�صف الأمام
م��ن بداية خط الخ�ص��ر ,وباتجاه عمودي
�إل��ى الأ�سف��ل وحت��ى الط��ول المطل��وب
ح�سب الرغبة ,كما في ال�شكل (.)2

 14محيط الع�ضد

ُل��ف �شريط القيا�س حول �أعر�ض منطقة في
مراعيا و�ضع الي��د على الحو�ض,
ال��ذراع
ً
كما في ال�شكل (.)3

15

محيط الر�سغ

ُل��ف �شريط القيا�س ح��ول الر�سغ ،ويمكن
�أخ��ذ القيا���س م��ن ج��دول القيا�س��ات
المعيارية ,كما في ال�شكل (.)3

 16طول المرفق (الكوع)

�ض��ع �شري��ط القيا�س م��ن نقطة ر�أ���س الكتف

وحتى المرفق (الكوع) ,كما في ال�شكل (.)3

 17طول الكم

�ض��ع �شريط القيا���س من نقطة التق��اء ر�أ�س

مرورا بالمرفق (الكوع)
الكتف بالذراع,
ً

مراعي��ا �إبقاء و�ضع
الر�سغ,
ً
وحت��ى عظم��ة ُ
اليد فوق الحو�ض؛ ُلي ّ
�ش��كل الذراع زاوية

منفرجة ,كما في ال�شكل (.)3

 18الطول الجانبي للبنطلون

�ضع �شري��ط القيا�س على خ��ط الخ�صر من
جهة الجنب و�صو ًال �إلى م�ستوى الأر�ض,
كما في ال�شكل (.)4
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19

الطول الجانبي �إلى الركبة

�ض��ع �شريط القيا�س م��ن خط الخ�صر على

جانبي الج�سم ,حتى منت�صف الركبة.
�أحد َ

�أو يمكن ح�سابه (بق�سم��ة الطول الجانبي

للبنطلون على � )5( + )2سم.

 20طول ال�سرج

�ض��ع �شري��ط القيا�س على خ��ط الخ�صر من

مراعيا
جهة الجنب وحتى قاعدة الجلو�س،
ً

جلو�س ال�شخ�ص المراد �أخذ القيا�س له على

�سطح م�ستوٍ �صلب ,كما في ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4

� -1أخذ قيا�سات الج�سم النموذج (المانيكان):
حدد خطوط قيا�سات الج�سم النموذج (المانيكان) با�ستعمال �أ�شرطة رفيعة ملونة
�أ ّ -
من القما�ش.
ب -خذ قيا�سات الج�سم باال�ستعانه بهذه الخطوط.
�سجل هذه القيا�سات في جدول ,م�ستعي ًنا بالت�سل�سل كما في جدول القيا�سات المعيارية.
جـّ -
د – قارن بين هذه القيا�سات والمقا�س المقابل له في جدول القيا�سات المعيارية.
ُ -2خذ القيا�سات ال�شخ�صية لزميلكّ ,
ونظمها في جدول.

ن�شاط ()3-1

ّ
المخططات
قيا�سات الج�سم لر�سم

ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة ,وناق�ش ذلك مع زمالئك.
 اقترح القيا�سات الالزمة لر�سم -ما القيا�سات التي تت�شابه بين التنورة والبنطلون والبلوزة؟
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مقارنة القيا�س ال�شخ�صي بالقيا�س المعياري

تمرين
2 -1

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
تحدد القيا�س المعياري المناظر لقيا�سات الج�سم ال�شخ�صية.
 ّوتحدد االختالفات بينهما.
 تقارن بين قيا�سات الج�سم والقيا�س المعياري المناظر له,ّ
المعلومات الأ�سا�سية
ع��د قيا�س محيط ال�صدر لج�سم ما ,الم� ّؤ�شر عند تحديد المقا�س المعياري المناظر لقيا�سات
ُي ّ
ذل��ك الج�سم ف��ي الجزء العلوي منه .ويك��ون هو ذاته الم� ّؤ�شر عند الرغب��ة في ر�سم ّ
مخطط
ّ
المخطط
عد قيا�س محيط الحو�ض الم� ّؤ�شر عند ر�سم
ف�ستان (قطعة واحدة دون خ�صر) .كما ُي ّ
الأ�سا�سي للجزء ال�سفلي من الج�سم (تنورة �أو بنطلون).
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
 جدول القيا�سات ال�شخ�صية التي ُ�س ّجلت �سابقًا -ورقة لت�سجيل القيا�سات

 �شريط قيا�س جدول القيا�سات المعيارية -قلم

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

ُخ��ذ قيا�س محيط ال�صدر للج�س��م ال�شخ�صي ,وليكن

2

ابح��ث ف��ي ج��دول القيا�س��ات المعياري��ة ,عن رقم

(� )84سم.

القيا�س المعياري الذي يوجد فيه قيا�س محيط ال�صدر

ال�شخ�صي (� )84س��م� ,أو �أقرب رقم له؛ لتحديد رقم

القيا�س المعياري المناظر لذلك الج�سم.
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الر�سوم التو�ضيحية

3

انق��ل عل��ى ج��دول القيا�س��ات
المعيارية جميعها التي تندرج تحت
المحدد,
رق��م المقا���س المعي��اري
ّ

وفي هذه الحالة ي�ساوي ( )40وهو
4

يناظر قيا�س محيط ال�صدر (.)84
�سجل في خان��ة جديدة في الجدول
القيا�س��ات ال�شخ�صية جميعها والتي

ت��م �أخذه��ا ,بحي��ث تك��ون مقابلة
للقيا�س��ات المعياري��ة ,كم��ا ف��ي

5

الجدول (.)3-1
�سج��ل االنحراف��ات (االختالف��ات
ّ
والفروقات بي��ن القيا�سات المعيارية

والقيا�س��ات ال�شخ�صي��ة) في العمود
المخ�ص�ص لذلك ,كما في الجدول
ّ

الجدول (:)3-1
مقارنة المقا�س ال�شخ�صي بالمقا�س المعياري.

القيا�سات القيا�س القيا�س االنحرافات
الالزمة المعياري ال�شخ�صي عن القيا�س
المعياري
)(40
محيط
الرقبة
محيط
ال�صدر
محيط
الخ�صر
محيط
الحو�ض
وهكذا

( ,)3-1ف���إذا وج��د اختالف كبير

بي��ن القيا�س��ات ال�شخ�صي��ة للج�سم

والقيا�س��ات المعياري��ة المناظ��رة
له ,فيج��ب �إع��ادة �أخ��ذ القيا�سات

6

ال�شخ�صية.
اح��ت��ف��ظ ب��ال��ج��دول ف��ي دف��ت��رك
ّ
المخطط
ل�ل�إف��ادة منه في تعديل

الأ�سا�سي المعياري ح�سب المقا�س

ال�شخ�صي.
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تمرين
3 -1

ر�سم المخطّط الأ�سا�سي للتنورة

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة.
تحدد القيا�سات الالزمة لر�سم
ّ
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة بالقيا�سات المعيارية.
 تر�سمالمعلومات الأ�سا�سية
ّ
ّ
المخطط
المخطط الأ�سا�سي للتنورة لكل من الأمام والخلف ,بحيث يم ّثل
يتم ر�سم
ّ
المخطط
ن�صف كل منهما لتماثل الجانبين الأيمن والأي�سر للج�سم الب�شري� .أي � ّأن
ّ
المخطط
الأ�سا�سي للأمام �أو الخلف يم ّثل ربع محيط الورك (الحو�ض) كما يترجم
الأ�سا�سي قيا�سات الج�سم �إلى خطوط م�ستقيمة ومنحنية تنطبق على الج�سم بعد خياطة
التنورة وارتدائها.

ويتم تحديد موقع البن�سات في التنورة باالعتماد على مقا�س الج�سم ,حيث يتراوح بعدها
عن خط منت�صف الأمام وخط منت�صف الخلف م�سافة (� )10-9سم للقيا�سات ال�صغيرة
والمتو�سطة ,وم�سافة (� )12-11سم للقيا�سات الكبيرة.
كما يتم �إ�ضافة (� )1سم لمحيط الخ�صر و (� )2سم لمحيط الورك ,وذلك ل�سهولة الحركة
في �أثناء الم�شي �أو االنحناء.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

 ورق ر�سمّ
مخططات

الأدوات والتجهيزات
 طاولة ر�سم -جدول القيا�سات المعيارية

	�أدوات الر�سم (مثلث قائم الزاوية ،وم�سطرة  ،Tوم�سطرةم�ستقيمة ،وم�سطرة منحنى الجنب ،وممحاة ،ومبراة،
و�أقالم ر�صا�ص)
 �شريط قيا�س33
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الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

ّ
المخطط
انق��ل القيا�سات الالزم��ة لر�سم
الأ�سا�س��ي للتنورة من ج��دول القيا�سات
المعياري��ة للمقا�س المعي��اري المناظر �أو
الأق��رب لقيا�سات��ك ال�شخ�صي��ة ،ولتكن
على �سبيل المثال كما ي�أتي:
المقا�س المعياري (: )42
 محيط الخ�صر = � 68سم. محيط الورك = � 94سم. طول الورك = �18.5سم. طول التنورة = � 59سم� ,أوح�سب الطول المطلوب.

2

ار�سم الم�ستطيل ( )4-3-2-1على ورق
ّ
م�ستفي��دا م��ن �إحدى
المخطط��ات
ر�س��م
ً

حافات��ه الطولي��ة ,و م�ستعي ًن��ا بمثل��ث قائم
الزاوي��ة ,بحي��ث يم ِّث��ل عر���ض الم�ستطيل
1
( )2/1محيط الحو���ض (الورك)  +مقدار
2
�سهولة الحركة)؛ �أي (�48=2÷)2+94سم

١

الخط ( ,)2-1خط منت�صف الأمام.

٢

الخط ( ,)4-1خط الخ�صر.

الخط ( ,)3-2خط الذيل ,كما في ال�شكل (.)1
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ﺧﻂ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻷﻣﺎﻡ

وتم ّثل الخطوط ما ي�أتي:

ﺧﻂ ﺍﳊﻮﺽ

ﺧﻂ ﺍﻟﺬﻳﻞ

ال�شكل ()1

٦

ﺧﻂ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﳋﻠﻒ

ح�سب الطول المطلوب.

الخط ( ,)4-3خط منت�صف الخلف.

ﺧﻂ ﺍﳋﺼﺮ

٥

وطوله = طول التنورة = � 59سم� ,أو

٤

٣

3

انزل من النقطة ( )1مقدار طول الورك
وحدد
(� )18.5سم على الخط ()2-1
ّ

النقطة ( )5وار�سم منها ًّ
أفقيا يالقي الخط
خطا � ًّ

( )3-4في النقطة ( )6ليم ّثل الخط ()6-5

خط الحو�ض.
4

5

٧

١

٤
٨

٥

٦

ح��دد النقطة ( )7على الخ��ط ( )4-1بحيث
ّ
يك��ون ط��ول الخ��ط (( )7-1ن�صف عر�ض

الم�ستطيل � 1+سم).

ار�سم من النقطة (ًّ )7
عموديا للأ�سفل حتى
خطا
ًّ

يقطع الخط ( )6-5في النقطة ( )8ويالقي
الخط ( )3-2في النقطة ( ,)9ويم ّثل الخط

ﺧﻂ ﺍﻟﺬﻳﻞ

٢

٣

٩
ال�شكل ()2

( )9-7خط الجنب وهو الحد الفا�صل الذي
يف�صل الجزء الأمامي عن الخلفي في التنورة.

كما في ال�شكل ( ،)2وفي ما ي�أتي خطوات ر�سم
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة :
كل جزء من �أجزاء

١٣ ٧ ١٢

١

�أو ًال  :تك�سيم الخ�صر

1

١١

١٠

ِق�س من النقطة ( )1على خط الخ�صر م�سافة

ت�ساوي (محيط الخ�صر� )1( +سم �سهولة

٥

٤

٦

٨

الحركة) ÷  1+ )4للأمام ( 2+مقدار عمق
وحدد النقطة (4÷)1+68( )10
البن�سة)ّ ,

2

� )20.25( =2+1+)4÷69( =2+1+سم.
ِقــ�س من النقــطـــة ( )4على خـــط الخــ�صر
(مقدار محيط الخ�صر� +سهولة الحركة)

 1للخلف � )3( +سم مقدار عمق البن�سة(=3+1-17.25 =3+1-)4÷69

( ,)19.25كما في ال�شكل (.)3
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ﺍﻷﻣﺎﻡ

٢

ﺍﳋﻠﻒ

٩

ال�شكل ()3

٣

3

4

3

4

ِ�صل النقطتين ( )16و ( )17مع النقطة
( )15بخطوط م�ستقيمة ,كما في ال�شكل
(.)4

5

عين النقطة ( )18بحيث تبعد عن النقطة
ّ
( )4م�سافة (� )9سم ,التي تم ّثل ُبعد البن�سة
عن خط منت�صف الخلف.

6

انزل من ( )18بخط عمودي م�سافة
(� )14-12سم ,وحدد النقطة (,)19
التي تم ّثل نقطة نهاية طول البن�سة.
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١٠

١١

١٥

١٩

٥

٢

٦

٨

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻷﻣﺎﻡ

2

عين النقطة ( )14بحيث تبعد عن النقطة
( )1م�سافة (� )9سم وتم ّثل ُبعد البن�سة عن
خط منت�صف الأمام.
انزل من النقطة ( )14بخط عمودي م�سافة
وعين النقطة ( )15وتم ّثل
(� )10-8سمّ ,
نقطة نهاية طول البن�سة.
جانبي
َ�ضع النقطتين ( )16و ( )17على َ
النقطة ( ,)14بحيث تبعدان عنها م�سافة
(� )1سم؛ �أي ن�صف مقدار عمق البن�سة
الأمامية.

١

١٧ ١٤ ١٦

٧ ١٢

١٣

٢١ ١٨ ٢٠

٤

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﳋﻠﻒ

1

ِ�صل النقطة ( )8مع النقطة ( )10بخط
م�ستقيم ومده للأعلى مقدار (� )0.5سم،
وعين النقطة ( ,)12كما في ال�شكل (.)3
ّ
�صل النقطة ( )8مع النقطة ( )11بخط
ومده للأعلى مقدار(� )0.5سم،
م�ستقيم ُ
وعين النقطة ( )13كما في ال�شكل (.)3
ّ
ثانيًا  :ر�سم البن�سات

٩

ال�شكل ()4

٣

7

جانبي
َ�ضع النقطتين ( )20و ( )21على َ
النقطة ( ,)18بحيث تبعدان عنها م�سافة
(� )1.5سم؛ �أي ن�صف مقدار عمق البن�سة
الخلفية.

8

�صل النقطتين ( )20و ( )21مع النقطة
( )19بخطوط م�ستقيمة ,كما في
ال�شكل (.)4
ثالثاً  :تعديل خطّي الجنب والخ�صر

3

�أغل��ق البن�س��ة الأمامي��ة بمطابق��ة �ضلعي
كل منهم��ا ,وثب ّتها باتجاه خ��ط منت�صف
الأم��ام .وكذل��ك البن�سة الخلفي��ة باتجاه
خ��ط منت�ص��ف الخل��ف ،ثم �ص��ل نقطة
( )12م��ع نقط��ة ( ,)22والنقط��ة ()13
منح��ن يم ّثل خط
م��ع النقطة ( )23بخط
ٍ
الخ�صر في كل م��ن الأمام والخلف ,كما
ف��ي ال�ش��كل (.)5
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١٩
٦

٨

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻷﻣﺎﻡ

2

انزل من النقطة ( )1على الخط (،)2-1
ومن النقطة ( )4على الخط ( )3-4مقدار
و�سم هاتين النقطتين ( )22و
(� )0.5سمِّ ,
( )23وذلك لتعديل خط الخ�صر الأمامي
والخلفي.

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﳋﻠﻒ

1

َّ
خطي الجنب ( )8-12والخط
ار�سم
منحن للخارج قلي ً
ال
( )8-13بخط
ٍ
تقريبا با�ستعمال م�سطرة
(� )1 –0.5سم
ً
منحنى الجنب ,كما في ال�شكل (.)5

٩

ال�شكل ()5

٣

رابعا :تحديد خطوط الق�ص
ً

 خط الجنب خط الذيل ()Hem خط منت�صف الأمام ()Center Front خط منت�صف الخلف ()Center Back البن�سات()Side

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻷﻣﺎﻡ

2

ّ
للمخطط
حدد الخطوط الخارجية
ّ
مما هو
(خطوط الق�ص) بلون �أغمق ّ
عليه ,كما في ال�شكل (،)6وهي:
المعدل
 خط الخ�صرّ

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﳋﻠﻒ

1

ا�سمي ّ
خطي الأمام والخلف داخل
اكتب َ
ّ
المخطط ,كما في ال�شكل (.)6

ال�شكل ()6

حيث يم ّثل ال�شكل (-8-9-2-22
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة
) 22-12
من الأمام) ,ويمثل ال�شكل

ّ
المخطط
() 23-13-8-9-3-23

والخلفية ,كما
أمامية
للتنورة
ّ
الجزئية ال ّ
ّ
في ال�شكل (.)7

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻷﻣﺎﻡ

3

ّ
للمخطط,
ق�ص على الخطوط الخارجية
ّ
المخطط الأ�سا�سي
للح�صول على

ﺍﳋﻠﻒ

ﺍﻷﻣﺎﻡ

ﺍﺨﻤﻟﻄﻂ
ﹼ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﺭﺓ

ﺍﺨﻤﻟﻄﻂ
ﹼ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﺭﺓ

ال�شكل ()7

ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة ب�شكله الكامل.
ويو�ضح ال�شكل ()12-1
ّ
38

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﳋﻠﻒ

الأ�سا�سي للتنورة من الخلف)

ﺧﻂ ﺍﳋﺼﺮ

ﺧﻂ ﺍﳋﺼﺮ

ﺧﻂ ﺍﳉﻨﺐ

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﳋﻠﻒ

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻷﻣﺎﻡ

ﺧﻂ ﺍﳊﻮﺽ

ﺍﳋـــــﻠﻒ

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ
ﺧﻂ ﺍﻟﺬﻳﻞ

ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة.
ال�شكل (:)12-1

ﺷﻜﻞ1--21
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 3الكمر()Waist band

توجد �أ�شكال مختلفة للمالب�س الخارجية للن�ساء ,فمنها المالب�س ذات القطعة الواحدة
(ف�ستان) مثالً ,والمالب�س ذات القطعتين ,مثل :البلوزة ,و(التنورة �أو البنطلون) ,فما

مميزات ارتداء كل منها؟ كيف يكون �شكل خط الخ�صر في خياطة التنورة �أو البنطلون؟
وما الت�صاميم الممكن تنفيذها في خط الخ�صر؟ وما �أ�شكالها؟ هذه الت�سا�ؤالت وغيرها
�ستجد الإجابة عنها في درا�ستك هذا المو�ضوع.

تماما لمحيط
ويثبتها على الخ�صر عند ارتدائها ,فهو مطابق ً
الكمر� :أعلى جزء في التنورةّ ,

الخ�صر ,كما �أنه ي�ساعد على ارتداء التنورة (�أو البنطلون) وخلعها لوجود الفتحة والمثبتات

كال�سحاب ,والأزرار,
علي��ه,
ّ

بعدة
وغيره��ا ,ويوجد الكمر ّ
�أ�ش��كال ,منه��ا :العري���ض,
والرفي��ع ,وكذل��ك المخفي,

والم�ســتقي��م �أو الـمنــحن��ي,

أ�شكال الكمر.
ال�شكل (� :)13-1
ﺷﻜﻞ 1،13

كما ف��ي ال�ش��كل (,)13-1

ويمكن ا�ستعمال المطاط في خياطتة.

�أ�شكال الكمر :ومن �أبرز �أ�شكال الكمر في التنورة ما ي�أتي:
�أ

الكمر العادي الم�ستقيم :يتراوح عر�ضه من (� )4-2.5سم ويكون طوله م�ساويًا لقيا�س
محيط الخ�صر .وعند تعيين مكاني العروة والزر على الكمر ,ال بد من مراعاة اتجاه

المر ّدات في المالب�س الن�سائية؛ �إذ تكون الطية دائما (اليمين على الي�سار) في الأمام

(ال�سحاب) على
(والي�سار على اليمين) من جهة الخلف ,وعند عمل فتحة التنورة
ّ

حدد مكان العروة على الجزء الأمامي
وي ّ
الجنب؛ ف�إنها تكون على الجانب الأي�سرُ ,
للكمر ,والزر على الجزء الخلفي له كما في ال�شكل (�/14-1أ).

ب الكمر المنحني المنخف�ض :ي�أخذ الكمر المنحني انحناء الخ�صر في الج�سم ,ويتم

تركيبه في التنورة (�أو البنطلون) �أ�سفل الخط الأ�صلي للخ�صر (الكمر المنخف�ض)

�أو �أعاله في حالة (الكمر المرتفع) ,وتكون نهاية الكمر المنخف�ض العليا على
40

م�ستوى خط الخ�صر ,ومن الممكن �أن تكون على م�ستوى �أقل منه ,كما في ال�شكل

ويعامل الكمر المنحني ك�أي َق�صة في التنورة (�أو البنطلون)؛ �إذُ ,يق�ص
(/14-1ب) ُ
جزء من التنورة (�أو البنطلون) ي�ساوي عر�ض الكمرالمطلوب.

جـ الكمر المرتفع :هو الذي يكون �أعلى خط الخ�صرُ ,يعامل الكمر ك� ّأية َق ّ�صة في البلوزة
بعد �إغالق البن�سات فيها ,كما في ال�شكل (/14-1جـ).
د الكمر المخفي :وهو الذي قد ال يظهر على المظهر الخارجي للتنورة كما في ال�شكل
(/14 -1د).
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تمرين
4 -1

ر�سم مخطّط الكمر

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تر�سم الكمر الم�ستقيم. تر�سم الكمر المنحني.المعلومات الأ�سا�سية
ُير�سم الكمر الم�ستقيم بقيا�س محيط الخ�صر ,م�ضافًا �إليه (� )1سم (ل�سهولة االرتداء),
ويتراوح عر�ضه ب�شكله النهائي ما بين (� )4 - 2.5سم� ,أما الكمر المنحني ُفير�سم كجزء
من التنورة �إذا كان �أ�سفل خط الخ�صر� ,أو كجزء من البلوزة �إذا كان �أعلى خط الخ�صر.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
 ورق ر�سم ّمخططات
ّ
المخطط الأ�سا�سي الورقي للتنورة
-

1

الر�سوم التو�ضيحية

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوال  :ر�سم الكمر الم�ستقيم لتنورة
ب�سحاب في خط منت�صف الخلف
ّ

ار�سم الم�ستطيل (�أ ب ج د) وليكن طوله
ي�ساوي محيط الخ�صر� 1 +سم (ل�سهولة
�ضعف عر�ض الكمر النهائي المطلوب

(�4سم) ,كما في ال�شكل ( ,)1حيث ينطبق
ّ
بع�ضا
الخطان (�أ ب)  ,و(ج د) على بع�ضهما ً
وعلى منت�صف الخلف للتنورة عند ارتدائها.
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ﺃ

ﻡ.ﺥ

الحركة) ( ,)69 = 1 + 68وعر�ضه ي�ساوي

ﺩ

ﻡ.ﺥ

الرقم

�	-أدوات الر�سم والقيا�س

ﺏ

ﺝ

ال�شكل ()1

4

عين مكان العروة ،وار�سمها في الجزء
ّ
ال�سفلي من الكمر وفي الجهة اليمنى منه

ال�شكل ()2

ﺩ

ﺃ

ﻡ.ﺥ

ﻡ.ﺥ

تبعد عن الخط (�أ ب) مقدار

ﺝ

ﺏ

وفي منت�صف عر�ض الكمر النهائي ,بحيث
قطر الزر +

ﻡ.ﺥ

3

ّ
ار�سم ًّ
متقط ًعا في منت�صف الم�سافة
خطا
الطولية للم�ستطيل ,ويم ّثل هذا الخط خط
ثني الكمر ,كما في ال�شكل(.)3

المرد موازيًا له ويبعد عنه م�سافة (� 4سم)
مقدار عر�ض المرد ,كما في ال�شكل (.)2

ﻡ.ﺥ

2

ار�سم المر ّد ي�سار الخط (ج د) وليكن خط

ﺃ

ﺩ

ﺝ

ﺏ

ال�شكل ()3

� 1سم) ,وتكون موازية لخط الثني الأفقي,

كما في ال�شكل (�/4أ).

ّ
المخطط :
اكتب البيانات الآتية على

منت�صف الأمام (م �أ) في منت�صف الخط (�أ.د)،
منت�صف الخلف (م خ) .

6

ار�سم م�سافات الخياطة الالزمة حول
ّ
المخطط بحيث تبعد عنه م�سافة (�1سم) من

7

قُ�ص حول خطوط م�سافات الخياطة ،واحفظ
ّ
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة
مخطط الكمر مع

الجهات جميعها ,كما في ال�شكل (/4ب).

وفي المغلف نف�سه.
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ﻡ.ﺃ

ﻡ.ﺥ

يبعد عن الخط (ج د) مقدار ( 8مم).

ﺃ

ﻡ.ﺥ

5

عين مكان الزر في منت�صف عر�ض الجزء
ّ
ال�سفلي من الكمر وفي م�سافة المرد بحيث

ﺩ
ﺝ

ﺏ

ﻡ.ﺃ

ال�شكل ()4

ﻡ،ﺃ

ﺃ

ﺱ

ار�سم خط ال َق ّ�صة العر�ضية في الأمام والخلف
ّ
لمخطط التنورة وبعر�ض الكمر المطلوب

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﻡ،ﺥ

ﻡ،ﺃ

ق�ص الخطين (�أ ب) و
في ال�شكل ( ,)5ثم ّ

ال�شكل ()5

(ج د) بعد �إغالق البن�سة.

�أغلق البن�سات في القطعتين الأمامية

(�1سم) َّ
لخطي الخ�صر والق�صة.

ﺹ

ﺷﻜﻞ)6(6
ال�شكل

لل�سحاب.
(�2سم) لخط المنت�صف الخلفي
ّ
� ّأما خط الجنب ,فيمكن �أن تكون الم�سافة

م�ساوية لم�سافة الخياطة في جنب التنورة.

كما يمكن �أن تلغى م�سافة خياطة الجنب
بو�ضع َّ
معا في الق�صة ,كما في
خطي الجنب ً

ﻡ،ﺥ

ال�شكل (.)7

ق���ص الكمر من
نف�سه��ا ,ولك��ن م��ع ع��دم ّ

التن��ورة� ،إنم��ا تركيبه ك�سج��اف يظهر على

الجزء الخلفي للتنورة فقط.
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ﻡ،ﺃ

ملحوظ��ة :يتم ر�سم الكمر المخفي بالطريقة

ﺱ

ﺏ

ال�شكل ()7

ﻡ،ﺥ

ﻡ،ﺃ

والخلفية وار�سم م�سافات الخياطة حول
ّ
المخطط كما ي�أتي:

ﺱ

ﺹ

2

ﺩ

ﺍﳋـــــﻠﻒ

(� 5سم) مثالً ,وحدد النقطتين (�أ ,ب) على

خط ال َق ّ�صة من الأمام ,والنقطتين (ج ,د)
على خط ال َق ّ�صة من الخلف ,اكتب تعليمات
الخياطة وار�سم نقاط االتزان (�س� ,ص) ,كما

ﻡ،ﺥ

1

ثانيًا :ر�سم الكمر المنحني لتنورة ذات
�سحاب في منت�صف الخلف.
ّ

ﺏ ﺟـ

ﺹ

م�ستقيما عر�ضه النهائي (�4سم)
كمرا
ار�سم
ً
ً
وطوله (�68سم) لتنورة مفتوحة من الأمام على
وحدد عليه عالمات
قطعة مثنية من الورق,
ّ
ّ
وخطي منت�صفي الأمام والخلف ,ونقطة
االتزان
الجنب ,ومكاني العروة والزر ,كما في ال�شكل
المجاور.

ﻡ .ﺃ

ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺜﻨﻲ

ﺍﳌﺮﺩ

الأ�سئلة
و�ضح ا�ستعماالت الأدوات والمواد الآتية:
ّ -1

والقراطة ،والمخرز ،وال�شريط الال�صق ،و�شريط القيا�س المتري ،وورق
الث ّقاالت،
ّ
ّ
المخططات.
ر�سم
القراطة فى حالة عدم وجودها.
 - 2ما ا�سم الأداة التي يمكن ا�ستعمالها بد ًال عن ّ
� - 3ص ّنف القيا�سات الآتية �إلى طولية �أو �أفقية:

طول الكتف ،وعر�ض الظهر ،وطول ال�صدر ،ومحيط الحو�ض ,ومحيط الرقبة.
حدد نقط َتي البداية والنهاية للمقا�سات الآتية:
ّ -4
عر�ض الظهر ،ومحيط الحو�ض ،وطول التنورة.
أهمية البن�سات في ّ
مخطط التنورة.
ّ - 5بين � ّ

موقعي العروة والزر في الكمر العادي للتنورة.
ّ -6
حدد َ

حدد موقع كل خط من خطوط الكمر الآتية بالن�سبة لخط الخ�صر:
ّ -7
�أ  -الخط ال�سفلي للكمر المنخف�ض في التنورة.
ب  -الخط العلوي للكمر المنخف�ض في التنورة.
جـ  -الخط ال�سفلي للكمر المرتفع في التنورة .
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ّ
المخطط الأ�سا�سي الكثير من الدقة والوقت لإنجازه بال�شكل المطابق للج�سم؛
يتطلب ر�سم
لذاُ ,ي�ستعا�ض عن تكرار ر�سمه في كل مرة يراد فيها الح�صول على ت�صاميم جديدة بالقيام ببع�ض
الإجراءات ،ومن هذه الإجراءات:

� 1ضبط المخطّط الأ�سا�سي للتنورة على الج�سم
ّ
المخطط الأ�سا�سي وف ًقا لقيا�سات معيارية ,وبعد تف�صيله وخياطته ,ف�إنه قد ي�أتي
يتم ر�سم
ً
م�ضبوطا على بع�ض الأج�سام �ضمن القيا�س المعياري الذي تم تنفيذه بموجبه ,في حين
ّ
محددة ,ويمكن
تتط ّلب بع�ض الأج�سام �إجراء تعديالت على
المخطط الأ�سا�سي في مواقع ّ
�أن يتم �إجراء هذه التعديالت في مرحلتين ،هما :
ّ
المخطط
تعديل المخطّط الأ�سا�سي للتنورة على الورق ح�سب القيا�س ال�شخ�صي :بعد ر�سم
الأ�سا�سي للتنورة با�ستعمال القيا�س المعياري الأقرب للقيا�س ال�شخ�صي ،يتم تحديد
ّ
المخطط الأ�سا�سي المعياري المر�سوم والقيا�سات
الفرق (زيادة �أو نق�صان) بين قيا�سات
ّ
المخطط التي تتط ّلب التعديل ,فقد يكون
وبناء عليه يتم تحديد الأجزاء في
ال�شخ�صية.
ً
ّ
المخطط الأ�سا�سي ,وقد يكون زيادة �أو تقليل في عر�ض
التعديل زيادة �أو تقليل في طول
ّ
المخطط.و�سيتم تطبيق ذلك في التمرين (.)5-1
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تمرين
5 -1

تعديل المخطّط الأ�سا�سي للتنورة على الورق ح�سب القيا�س ال�شخ�صي

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن
ّ
تماما.
تعدل
 ّالمخطط الأ�سا�سي المعياري للتنورة وح�سب القيا�سات ال�شخ�صية ً
المعلومات الأ�سا�سية
أ�سا�سا الختيار المقا�س المعياري الأقرب للقيا�سات ال�شخ�صية
ُيعتمد قيا�س محيط الحو�ض � ً
ّ
عدل
لمالب�س الجزء ال�سفلي للج�سم ,ويتم ر�سم
المخطط الأ�سا�سي المعياري وف ًقا له ,ثم ُي ّ
تماما ,وعادة يو ّزع مقدار الزيادة �أو النق�صان على عدد قطع
لينا�سب القيا�سات ال�شخ�صية ً
ّ
ّ
المخطط ح�سب
المخطط (قطعتان من الأمام  +قطعتين من الخلف =  4قطع) .وقد ُير�سم
مقا�سات ال�شخ�ص مبا�شرة ،وقد ال يحتاج �إلى تعديل.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

المواد
 جدول مقارنة القيا�س ال�شخ�صي والمقا�سالمعياري الأقرب له ,والفرق بينهما
ّ
المخطط الأ�سا�سي المعياري للتنورة الأقرب
للقيا�س ال�شخ�صي
ّ
المخططات
 �شريط ال�صق  -ورق ر�سمالرقم

�	-أدوات الر�سم والقيا�س

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أو ًال :تحديد مواقع خطوط تعديل المخطّط الطولية
والأفقية
1

ّ
المخط��ط الأ�سا�س��ي للتن��ورة �إل��ى ورق ر�س��م
انق��ل
ّ
المخطط��ات ,ث��م �ض��ع النقط��ة (�أ) عل��ى خ��ط الخ�ص��ر

ّ
لمخط��ط الأم��ام ,بحي��ث تبع��د (� )2.5س��م ع��ن النقط��ة
(ج) الت��ي تم ّث��ل نقط��ة التق��اء َّ
خط��ي الخ�ص��ر والجن��ب,
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الر�سوم التو�ضيحية

ثم �أن��زل من النقطة (�أ) عم��و ًدا �إلى الأ�سف��ل ,بحيث يالقي

خ��ط الذيل في النقطة (ب) ,كما ف��ي ال�شكل ( ,)1وليم ّثل
َ
محيطي الحو�ض والخ�صر
الخط (�أ ب) خط تعديل مقا���س

(القيا�سات العر�ضية).
2

�ض��ع النقطة (هـ) �أ�سف��ل النقطة (ج) م�ساف��ة (� )12.5سم,
وار�س��م منها ًّ
أفقيا موازيًا لخ��ط الحو�ض ويالقي خط
خط��ا � ًّ

منت�صف الأمام في النقطة (د) ,كما في ال�شكل ( ,)1وليم ّثل

الخط (دهـ) خط تعديل طول الجنب (الحو�ض).
3

ار�س��م الخط (د ,1ه��ـ )1ليكون موازيًا لخ��ط الذيل ويبعد

عنه م�ساف��ة (� )12.5سم �إلى الأعلى ,كما في ال�شكل (,)1
وليم ّثل خط تعديل طول التنورة.

4

ن ّف��ذ الخط��وات ( )3,2,1على ّ
مخطط الخل��ف ,كما في
ال�شكل (.)2

ثانيًا :تعديل طول المخطّط
زيادة طول التنورة

1

ار�س��م خط تعديل طول التن��ورة (د , 1هـ,)1كما في الخطوة
رقم ( )3ال�سابقة ,ثم اكتب على قطعة التنورة �أعلى الخط قطعة

( ,)1والقطعة �أ�سفل الخط قطعة ( ,)2كما في ال�شكل (.)3

ملحوظ��ة  :في ّ
مخط��ط التن��ورة الم�ستقيمة ,يمك��ن زيادة

الطول مبا�شره من نهاية طول التنورة.
2

ّ
للمخطط وكذلك على الخط
قُ�ص على الخطوط الخارجية

3

ً
ّ
المخطط��ات بحيث يزيد طوله
�شريط��ا من ورق ر�سم
قُ�ص

(د ,1هـ.)1

تقريبا ,ويزيد
على طول الخ��ط (د1هـ )1بمقدار (� )4س��م ً

تقريبا.
عر�ضه على مقدار الزيادة المطلوبة م�سافة (� )5سم ً
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4

ّثب��ت قطعة الورق عل��ى الوجه الخلفي للقطع��ة ( )1وعلى

5

ار�سم على قطعة الورق ًّ
خطا يوازي الخط (د ,1هـ )1ويبعد

6

��د خط منت�ص��ف الأمام عل��ى ا�ستقامته للأ�سفل م��ن جهة النقطة
ُم ّ

الخط (د ,1هـ ,)1كما في ال�شكل (.)4

عنه مقدار الزيادة المطلوبة (� )3سم مثالً.

وثبت القطعة ( )2على الخط المر�سوم ,بحيث يكون خط
(دّ ,)1
منت�صف الأمام على ا�ستقامة خط منت�صف الأمام للقطعة (.)1

7
8

ِ�صل خط الجنب للقطعتين (الأولى والثانية) للتنورة.

ّ
لمخطط الخلف.
نفّذ الخطوات ( )7-1ال�سابقة ل�ضبط الطول

تق�صير طول التنورة
1

ار�س��م خط تعديل ط��ول التنورة (د ,1ه��ـ ,)1وار�سم ًّ
خطا

يوازي الخ��ط (د,1هـ ,)1وليكن الخ��ط (د,2هـ )2ويبعد
عن��ه م�سافة التق�صي��ر المطلوب��ة (� )3.5سم مث�لاً ,كما في
ال�شكل (.)5

2

3

ّ
المخطط ,بحي��ث ينطبق الخط (د1ه��ـ )1على الخط
اث��ن
ِ
وعدل خط الجنب
تماما كما ف��ي ال�شكل (ّ ,)6
(د,2هـً )2

�إذا لزم الأمرّ � ,أما في التنورة الم�ستقيمة فال يحتاج �إلى تعديل.
ن ّفذ الخطوتين ( )2-1لتعديل طول ّ
مخطط الخلف.

ثالثًا  :تعديل طول الحو�ض

1

ّ
ّ
المخططات.
المخطط الأ�سا�سي للتنورة �إلى ورق ر�سم
انقل

2

ِق�س ط��ول الجنب المطلوب على خ��ط الجنب ,مبتد ًئا من
نقط��ة (ج) ,و�ضع النقطة (���س) ,وار�سم منها خط الحو�ض

الجدي��د ,بحي��ث يوازي خ��ط الحو�ض الأ�صل��ي ,كما في
ال�شكل (.)7
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3

��د خط الجن��ب ب�شكل خ��ط م�ستقيم من خ��ط الذيل �إلى
ُم ّ

4

منحن قليالً؛ لت�شكيل
ِ�ص��ل النقطة (ج) بالنقطة (�س) بخ��ط
ٍ

5

ن ّف��ذ الخط��وات ال�سابق��ة لتعديل طول الجن��ب (الحو�ض)
ّ
لمخطط الخلف.

الأعلى ليالقي خط الحو�ض الجديد.

م�ستخدما م�سطرة منحنى الجنب.
خط الجنب الجديد,
ً

رابعا :تعديل قيا�س محيط الخ�صر
ً
تو�سيع محيط الخ�صر
1

�أ�ضف

م�سافة الزي��ادة المطلوبة �إلى قيا�س الخ�صر وعلى

خ��ط الخ�صر من جهة خ��ط الجنب ,بحيث تك��ون النقطة
الجديدة (ج )1بو�ضع �أفقي مع النقطة (ج) الأ�صلية.

2

منحن؛ لت�شكيل
ِ�صل النقطة الجديدة بنقط��ة الحو�ض بخط
ٍ

3

ّ
لمخطط
ن ّفذ الخطوات ال�سابقة ل�ضبط قيا�س محيط الخ�صر

خط الجنب الجديد ,كما في ال�شكل (.)8
الخلف.

ت�ضييق محيط الخ�صر
1

�ض��ع النقط��ة (ج )1على بع��د

م�سافة التقلي��ل المطلوبة

من النقطة (ج) ,ولتكن النقط��ة الجديدة في و�ضع �أفقي مع
النقطة القديمة للخ�صر.

2

ن ّفذ الخطوتين ( ,)3,2كم��ا في زيادة قيا�س محيط الخ�صر
ال�سابقة ,كما في ال�شكل (.)9

خام�سا :تعديل قيا�س محيط الحو�ض
ً
تو�سيع محيط الحو�ض �أقل من (� )5سم
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1

�أ�ض��ف

2

ِ�ص��ل القيا�س الجدي��د بنقطة التق��اء الخ�صر وخ��ط الجنب

الزي��ادة �إل��ى خ��ط الحو�ض على امت��داد خط

الحو�ض من جهة الجنب.

با�ستعم��ال م�سط��رة منحنى الجنب ,ثم �أكم��ل ر�سم الخط,

بحيث يكون موازيًا لخط الجنب من خط الحو�ض �إلى خط
الذيل ,كما في ال�شكل (.)10
3

ّ
لمخطط
ن ّفذ الخطوات ال�سابقة لزيادة قيا�س محيط الحو�ض

الخلف.

تو�سي��ع محيط الحو�ض �أكث��ر من (� )5سم في ح��ال عدم توافر
المخطّط الأ�سا�سي الأقرب للقيا�س ال�شخ�صي
1

ار�سم خط تعديل قيا�س محيط الحو�ض كما ورد في الخطوة

2

مراعيا ترقي��م قطع َتي
قُ���ص على خ��ط التعدي��ل المر�س��وم,
ً
ّ
المخطط رقم ( )2, 1كما في ال�شكل (.)11

3

�أبع��د القطعتين عن بع�ضهم��ا مقدار

الزي��ادة المطلوبة,

4

عدل قيا���س محيط الخ�صر بزيادة ع��دد البن�سات� ,أو بزيادة
ّ

( )1في البند (� ّأوالً) من هذا التمرين.

بحي��ث يكون خ��ط الذيل للقطعتي��ن على ا�ستقام��ة واحدة
ًّ
وخطا الزيادة متوازيين ,كما في ال�شكل (.)11

عر�ض البن�س��ة الأ�صلية� ,أو بحذف مق��دار الزيادة من قيا�س

الخ�ص��ر ,وبمق��دار الزي��ادة نف�سها الموج��ودة على محيط

الحو�ض وت�ساوي
5

الزيادة المطلوبة.

ّ
لمخطط
ن ّفذ الخطوات ال�سابقة لتعديل قيا�س محيط الحو�ض

الخلف.
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ت�ضييق محيط الحو�ض �أقل من (� )5سم
1

احذف

2

ِ�صل القيا���س الجديد بنقطة الخ�صر الأ�صلية ,ثم ار�سم بخط

3

�أكمل الر�سم من خط الحو�ض �إلى خط الذيل ,بحيث يكون

4

ّ
لمخطط
ن ّفذ الخط��وات ال�سابق��ة؛ لتعديل قيا���س الحو�ض

م�سافة التقليل المطلوبة من محيط الحو�ض وعلى

خط الحو�ض من جهة خط الجنب ,كما في ال�شكل (.)12
منحن خط الجنب الجديد بم�سطرة منحنى الجنب.
ٍ
الخط موازيًا لخط الجنب ,كما في ال�شكل (.)12
الخلف.

ت�ضييق محيط الورك �أكثر من (� )5سم في حال عدم توافر
المخطّط الأ�سا�سي الأقرب للقيا�س ال�شخ�صي
1

ار�سم خط تعديل قيا���س الحو�ض ,كما في الخطوة ( )1في

2

ار�س��م ًّ
خطا �آخر يوازي خ��ط التعديل المطلوب باتجاه خط

البند الأول من هذا التمرين ,كما في ال�شكل (.)13
منت�صف الأمام ,ويبعد عنه

في ال�شكل (.)13

م�سافة التقليل المطلوبة ,كما

3

ّ
ًّ
معا,
المخط��ط ,بحيث ينطب��ق
اث��ن
ِ
الخط��ان (�أ ب ،ج د) ً

4

عدل قيا�س محيط الخ�صر بتقليل عر�ض البن�سة �أو بزيادة الكمية
ّ

5

ّ
لمخطط
كرر الخطوات ( )4-1لت�ضييق قيا�س محيط الورك
ّ

وثب ّتهما بال�شريط الال�صق ,كما في ال�شكل (.)14

من قيا�س الخ�صر على خط الجنب ,كما في ال�شكل (.)14
الخلف.
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 2تعديل المخطّط الأ�سا�سي للتنورة بعد خياطتها وارتدائها
ّ
المخطط الأ�سا�سي وعر�ضه ليالئم القيا�سات ال�شخ�صية،
بعد �إجراء التعديل ال�سابق في طول

ّ
المعدل على قما�ش قطني �سادة (الخام) ,وق�صه,
المخطط الأ�سا�سي
يمكن و�ضع قطع
ّ

وخياطته ,ويجب قيا�س التنورة؛ ل�ضبطها على الج�سم مع مراعاة ارتداء الحذاء المنا�سب
وتجربتها.

تماما ,كما في ال�شكل ( ,)15-1بموا�صفات محددة
وتتميز التنورة المنطبقة على الج�سم ً
ّ

كما ي�أتي:

�أ  -خط منت�صف الأمام ,مطابق لخط
المنت�صف في الج�سم ,وعمودي
ﺍﳉﻨﺐ

على الأر�ض.

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻻﻣﺎﻡ

ب -خط جنب التنورة ,مطابق لخط

الجنب في الج�سم ,وعمودي على
الأر�ض �أ�سفل خط الحو�ض.

جـ -خط الخ�صر في التنورة ,مطابق
للخ�صر في الج�سم.

د -خط الحو�ض ,مطابق لأعر�ض جزء

ال�شكل (:)15-1
التنورة المنطبقة على الج�سم.

في الحو�ض.

هـ -خط الذيل موازٍ للأر�ض.

و  -قيا�س الخ�صر في التنورة ,م�ساوٍ لقيا�س الخ�صر في الج�سم.

ز  -قيا�س الحو�ض يت�سع مقدار (� )2سم تقريب ًا وذلك ل�سهولة الحركة.

وقد يظهر عدم انطباق (عيوب) في التنورة على الج�سم ,مما يتط ّلب �إجراء بع�ض التعديالت
محددة ,ويجب �إجراء التعديل على القما�ش الخام �أو ًال وتجربته ،ثم نقله
وفق �إجراءات ّ
المخطط الأ�سا�سي الورقي للح�صول على ّ
ّ
مخطط �أ�سا�سي مطابق للج�سم ،وبعد �ضبط
�إلى
ّ
المقوى .ومن هذه العيوب ما ي�أتي:
المخطط الأ�سا�سي للتنورة �إلى الورق
التنورة يتم نقل
ّ
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�أ  -وجود �شد في منطق َتي الأمام والخلف؛ ب�سبب �ضيق التنورة ،كما في ال�شكل
(�/16-1أ).
ب -وجود ثنيات في الجز�أين الأمامي �أو الخلفي من التنورة ,ب�سبب ات�ساع التنورة ،كما
في ال�شكل (/16-1ب).
�شد في جهة واحدة من التنورة ،كما في ال�شكل (/16-1ج).
جـ -وجود ّ

(ب)

(�أ)

ال�شكل (� :)16-1أ�شكال التنورة غير المنطبقة على الج�سم.
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(جـ)

�ضبط المخطّط الأ�سا�سي للتنورة على الج�سم

تمرين
6 -1

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تق�صي مخطط التنورة على القما�ش ح�سب تعليمات الخياطة. تجمع قطع التنورة.ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة على الج�سم.
 ت�ضبطحدد �أجزاء التنورة التي تحتاج �إلى تعديل.
 ُت ّالمعلومات الأ�سا�سية
ّ
تماما؛ لذا ,ال بد من ق�ص التنورة على قما�ش
يجب �أن يطابق
المخطط الأ�سا�سي للتنورة الج�سم ً
قطني (خام) وخياطتها لمعرفة مدى انطباقها على الج�سم ،وقد يظهر بع�ض الخلل الذي يحتاج
ّ
المخطط الأ�سا�سي ,فذلك يوفر
�إل��ى تعدي�لات على القما�ش الخام ,ومن ثم ينقل التعديل �إل��ى
ً
ّ
م�ضبوطا على الج�سم وجاه ًزا لإعداد ت�صاميم متنوعة للتنورة عليه م�ستقبالً.
أ�سا�سيا
مخط ًطا � ًّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
ّ
المعدل ح�سب
المخطط الأ�سا�سي للتنورة
ّ
القيا�سات ال�شخ�صية
 قما�ش قطني �سادة� -شريط رفيع من المطاط

 �آلة خياطة مجهزة بالخيوط �أدوات الخياطة �أدوات الكي وتجهيزاته -مر�آة

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

ّ
المعدل ح�سب
المخط��ط الأ�سا�سي
ُق���ص التنورة با�ستعمال
ّ
القيا�سات ال�شخ�صية الموجودة لديك (م�ستعي ًنا بما جاء في
التمرين ( )1-3ح��ول توزيع �أجزاء المخطط على القما�ش
مراعي��ا �أن تكون م�سافات الخياط��ة لهذا التمرين
وق�صه),
ً
فقط ,كما ي�أتي :
 خط الخ�صر (� )1،5-1سم.55

الر�سوم التو�ضيحية

جانبي التنورة (� )4سم.
 خطي َ منت�صف الخلف �2سم.2

انقل عالم��ات الخطوط (خ��ط الخ�صر ،وخ��ط الحو�ض،
وخ��ط منت�ص��ف الأم��ام) عل��ى الوج��ه ال�صحي��ح للقما�ش
با�ستعمال غرزة ال�سراجة وبلون مخالف للون للقما�ش.

3

ادرز البن�س��ات الأمامي��ة والخلفي��ة للتنورة م��ن بداية خط
الخ�صر حتى ر�أ�س البن�سة.

4
5

ادرز خياط��ة منت�ص��ف الخلف بالط��ول المنا�س��ب لتثبيت
ال�سحاب.
ّ

جانبي التنورة من خط الخ�صر وحتى نهاية طول التنورة
ّثبت َ
لي�سهل فك الغرز
بو�ساطة �آل��ة الخياطة ،ولتكن الغرز طويلة ُ
في حال الحاجة �إلى تعديل.

6

اب�سط م�سافات الخياطة الداخلية با�ستعمال المكواة العادية.

7

مراعيا ارتداء الحذاء المنا�سب
جرب التنورة على �صاحبتها,
ً
ّ
ال�سحاب
والمالب���س الداخلي��ة المنا�سبة ,مع �إغالق فتح��ة
ّ
ً
رفيعا من المطاط حول الخ�صر,
ف
بالدبابي���س ,ثم ُل ّ
�شريطا ً
وانظ��ر �إلى المر�آة لمالحظة �شكل التن��ورة على الج�سم من
الأم��ام والخلف؛ لمعرف��ة مدى تطابق خط��وط التنورة مع
خطوط الج�سم لكل مما ي�أتي:
�أ  -خط خ�صر التنورة مع خط خ�صر الج�سم.
ب -خط حو���ض التنورة مع خط حو�ض الج�سم ,على �أن
أفقيا وموازيًا ل�سطح الأر�ض.
يكون التطابق � ًّ
جـ -خط منت�صفي الأمام والخلف للتنورة مع خط منت�صفي
الأم��ام والخل��ف للج�س��م ,عل��ى �أن يك��ون التطابق
عموديا على �سطح الأر�ض.
ًّ
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د  -خ��ط جنب التنورة مع خط جنب الج�سم من الخ�صر
وحت��ى الحو�ض ,م��ع مراعاة �أن يك��ون خط الجنب
عموديا عل��ى �سطح
للتن��ورة �أ�سف��ل خ��ط الحو���ض
ًّ
الأر�ض.
ت�أكّ ��د من عدم وج��ود ثني��ات طولي��ة �أو عر�ضية في
التنورة ,مع مالحظة �سهولة الحركة في �أثناء الجلو�س
والقرف�ص��اء في كل من خ��ط الخ�صر ,ومنطقة البطن,
ومنطقة الحو�ض.
8

�ض��ع عالمات حول الأجزاء الت��ي ال تتطابق فيها التنورة مع
�شكل الج�سم بو�ساطة الدبابي�س.

9

ع��دل العيوب في التنورة في حال وجودها ,كما في تمرين
ّ
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة ,ح�سب العيوب الموجودة
تعديل
في الجزء ال�سفلي للج�سم ,كما في تمرين (.)7-1
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تعديل �أجزاء التنورة غير المنطبقة على الج�سم

تمرين
7 -1

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
تحدد �أجزاء التنورة الخام غير المنطبقة على الجزء ال�سفلي من الج�سم.
 ّتعدل الأجزاء المختلفة للتنورة الخام غير المنطبقة على الج�سم.
 ّّ
المخطط الأ�سا�سي الورقي للتنورة.
 تنقل التعديالت �إلىالمعلومات الأ�سا�سية
بعد تجربة التنورة من القما�ش الخام وقيا�سها ،يتم اكت�شاف �أجزاء التنورة التي ال تالئم المقا�س
محددة في الج�سم ,ويجب �أن تتم معالجة هذه العيوب
ال�شخ�صي ,ب�سبب وجود عيوب
ّ
على التنورة الخام (قما�ش قطني �سادة) قبل تف�صيلها بالقما�ش المرغوب فيه (وخا�صة �أقم�شة
المنا�سبات مرتفعة الثمن �أو كثيرة الن�سل)؛ �إذ يتم نقل التعديالت الالزمة التي تظهر عند ارتداء
ّ
المخطط الذي �سيحفظ لتنفيذ الت�صاميم عليه ,وي�ساعد �إعداد
التنورة الخام على الج�سم �إلى
ّ
تماما على الج�سم ,على الدقة وال�سرعة وتوفير وقت
المخطط الأ�سا�سي للتنورة المنطبقة ً
�ضبط المقا�س في كل مرة تنفذ بها تنورة للج�سم المحدد.
وقد تكون التعديالت لوجود زيادة (تو�سيع) يتم ت�ضييقها على الج�سم مبا�شرة ,ثم نقلها �إلى
ّ
تو�سيعا لوجود �شد ل�صغر المقا�س؛ �إذ ,يتم فتح خياطة الجنب و�إعطاء
المخطط ,وقد تكون
ً
ّ
المخطط الأ�سا�سي .و�سنكتفي بهذا التمرين
التو�سيع الالزم في م�سافة الخياطة,ثم نقلها �إلى
ب�إعطاء بع�ض النماذج من هذه العيوب في التنورة وتعديلها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

الأدوات والتجهيزات

ّ
المعدل للتنورة
المخطط الأ�سا�سي المعياري
ّ
بالقيا�سات ال�شخ�صية
– التنورة (المخيطة) من القما�ش القطني
 قطع (ق�صا�صات) من القما�ش القطني� -شريط رفيع من المطاط

 �أدوات الر�سم والقيا�س.– �أدوات الخياطة اليدوية (مق�ص ،و�إبر،
وخيوط ،ودبابي�س)
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الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة
�أو ًال  :تعديل االت�ساع من خط الخ�صر �إلى الذيل

1
2

3
4

تجريب التنورة على الج�سم؛ لتحديد موقع االت�ساع.
احذف الزيادة من الجانبين ,بعمل غبنه بالدبابي�س
عل��ى الوج��ه ال�صحيح للتن��ورة ,كما ف��ي ال�شكل
(�/1أ) ,مع ترك الم�سافة الالزمة ل�سهولة الحركة.
ِق�س مقدار التعديل الحا�صل بعد خلع التنورة.
ّ
المخطط الأ�سا�سي لكل
احذف مق��دار الزيادة من
من الأمام والخلف ,كما في ال�شكل (/1ب).
ثانيا :تعديل االت�ساع في خط الجنب فوق الحو�ض

1
2

ك��رر الخطوات من ( ,)3-1كما في البند الأول,
ّ
كما في ال�شكل (�/2أ ).

ّ
احذف الزي��ادة من َّ
المخطط
خطي الجن��ب على
الأ�سا�س��ي ل��كل م��ن الأم��ام والخلف ف��ي منطقة
االت�ساع ,كما في ال�شكل (/2ب).
ثالثًا :تعديل ال�شد عند خط الجنب �أ�سفل الخ�صر

1

جرب التنورة على الج�س��م؛ لتحديد موقع ال�شد,
ّ
كما في ال�شكل (�/3أ).

2

افت��ح خياطة الجنب ,و�أ�ضف الزي��ادة (من م�سافة
وثبتها بالدبابي�س ,كما
خياطة الجن��ب) المطلوبةّ ,
ّ
المخطط,
في ال�شكل (/3ب) ,ثم انقل التعديل �إلى
كما في ال�شكل (/3جـ).
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الر�سوم التو�ضيحية

رابعا :تعديل البن�سات الم�شدودة كما في ال�شكل(�/4أ).
ً
1

وق�ص��ر طوله��ا بالق��در
افت��ح خياط��ة البن�س��اتّ ,
المنا�سب للج�سم.

2

ِ
ارت��د التنورة مرة �أخرى للت�أك��د من �ضبط المقا�س
على الج�سم.

3

ّ
المخطط الأ�سا�سي ,كما
انقل التعديل الحا�صل �إلى
في ال�شكل(/4ب).
خام�سا :تعديل االت�ساع عند ر�أ�س البن�سة
ً

1

احذف بالدبابي�س مقدار الزي��ادة عند ر�أ�س البن�سة
بزيادة طولها.

2

ّ
المخطط الأ�سا�سي ,كما
انقل التعديل الحا�صل �إلى
في ال�شكل (.)5
�ساد�سا  :تعديل االت�ساع في خط الخ�صر
ً

1

اعمل غبنة من الجانبين على خط الجنب با�ستخدام
الدبا بي�س ,كما في ال�شكل(.)6

2

ّ
المخطط الأ�سا�سي ,كما في
انق��ل هذا التعديل �إلى
البند (� ّأوالً) من هذا التمرين.
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�سابع��ا  :تعديل عدم انطباق خ��ط الخ�صر في التنورة على
ً
خط الخ�صر
1

ً
رفيع��ا من المط��اط ح��ول الخ�صر,
ُل��ف
�شريط��ا ً
واربطه ,كما في ال�شكل (.)7

2

انقل م��كان �شريط المطاط �إلى التن��ورة با�ستخدام
(الدبابي���س �أو �صابون الت�أ�شير) ,ث��م ال�سراجة بعد
خلع التنورة.

3

ّ
للمخطط
انقل تعديل خط الخ�صر على خط الخ�صر
المعدل.
الأ�سا�سي المعياري
ّ

ال�شكل ()7

المقوى �أو �إلى ورق ر�سم المخطّطات
 3نقل المخطّط الأ�سا�سي �إلى الورق ّ

ﻡ،ﺃ

ﻡ،ﺥ

ّ
المقوىُ ,ي�س ّهل ا�ستعماله وحفظه ب�صورة �سليمة.
نقل
المخطط ّ
المعدل من ورق الر�سم �إلى الورق ّ
ّ
المخطط الأ�سا�سي
المقوى :يتم نق��ل
�أ
		 نق��ل المخطّ��ط الأ�سا�سي من ورق الر�س��م �إلى الورق ّ
ّ
المقوى ت�سهي ً
ال ال�ستخدام��ه في ر�سم الت�صاميم
المخطط��ات �إلى الورق
م��ن ورق ر�سم
ّ
ّ
المخطط الأ�سا�سي في كل
المتنوعة ,وتوفي��ر الوقت والجهد المبذولين في �إعادة ر�س��م
ّ
المخطط المنقول �إلى الورق
مرة .وتُحدد على
المق��وى الخط��وط الخارجية ل��ه ,وعالمات
ّ
ف�ض��ل عدم تفري��غ البن�سات؛ لأن
وي ّ
االت��زانُ ,
ّ
المخطط,
تفريغه��ا ي���ؤدي �إلى �سهولة تم��زق
ويكتف��ى بعم��ل عالمة على �ش��كل ( )Uعلى
ُ
ﺍﺨﻤﻟﻄﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﺭﺓ
ﺍﺨﻤﻟﻄﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﺭﺓ
ﹼ
جانبي خطي البن�سة والحو�ض بطول � 2/1سم
َ
ﻣﻘﺎﺱ )(٤٢
ﻣﻘﺎﺱ )(٤٢
القراطة �أو المق�ص.
ً
تقريبا با�ستخدام ّ
ﺍﳋـــــﻠﻒ
ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ
�أم��ا ر�أ���س البن�سة ,فيك��ون على �ش��كل ثقب
با�ستعم��ال المخرز يكفي لإدخ��ال ر�أ�س قلم
ّ
المخطط الأ�سا�سي
ال�شكل (:)17-1
الر�صا�ص لتحدي��د ر�أ�س البن�سة .وحتى ي�سهل
ﺷﻜﻞ 1-19
للتنورة على الكرتون.
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ّ
المخططات الأ�سا�سية البد م��ن تدوين بع�ض البيانات عل��ى كل قطعة؛ �إذ,
التميي��ز بي��ن
ّ
المخطط (�أم��ام ،خلف) ,ورقم المقا�س ,خط منت�ص��ف الأمام (م�.أ) ,وخط
يثب��ت ا�سم
ّ
منت�ص��ف الخلف (م.خ) ,كما في ال�ش��كل ( )17-1وا�سم الطالب على الوجه الخلفي
المقوى ,يت��م و�ضع ّ
ّ
مخطط الأمام
للمخط��ط وعند تثبي��ت ورق الر�سم على الورق
ّ
ّ
ومخطط الخلف على الحافة الي�سرى منه,
المقوى,
على الحافة اليمنى لطبق الورق
ّ
ب

وذلك لال�ستفادة من الحواف الم�ستقيمة.
ّ
المخطط
المقوى �إل��ى ورق ر�سم المخطّطات :تت��م عملية نقل
نق��ل المخطّط من ال��ورق ّ
ّ
المخطط��ات؛ للم�ساعدة على �سرعة
المق��وى �إلى ورق ر�سم
الأ�سا�س��ي من الورق
ّ
�إنج��از ر�سم خط��وط الت�صميم المطلوب ,وو�ضوحها؛ لأن م��ا يتم نقله من خطوط
ّ
المخطط الأ�سا�سي هي الخطوط الخارجية ,والبن�سات وعالمات االتزان مع مراعاة

المقوى ,كما ُتنقل الخطوط
نقل البيانات على الورق ال�ش ّفاف ,كما هي على الورق
ّ
الت��ي �سيتم تعديلها (تحويره��ا) ح�سب الت�صميم المطلوب بخط��وط ّ
متقطعة حتى

يمكن اال�ستغناء عنها ب�سهولة ,ولتمييزها عن خطوط الت�صميم المطلوب.
ّ
ويت��م تثبي��ت ّ
المخطط��ات (ال�ش ّفاف)
المقوى عل��ى ورق ر�س��م
مخطط ال��ورق
ّ

با�ستخ��دام الث ّق��االت �أو ال�شريط الال�ص��ق الورقي ,مع مراع��اة االقت�صاد في الورق
ّ
المخطط من
ال�ش ّف��اف وتوفيره .كما يحتاج تنفي��ذ بع�ض الت�صاميم �إلى �إع��ادة نقل

ورق الر�سم �إلى ورق ر�سم جديد.
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نقل المخ ّطط الأ�سا�سي للتنورة من ورق ر�سم المخ ّططات �إلى الورق
المقوى وبالعك�س
ّ

تمرين
8 -1

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ّ
المقوى (الكرتون)
المعدل للتنورة من ورق الر�سم �إلى الورق
المخطط الأ�سا�سي
 تنقلّ
ّ
مع بياناته جميعها.
ّ
المعدل الكرتوني م��ع بياناته جميعها �إلى ورق ر�سم
المخطط الأ�سا�سي
 تنق��ل خط��وطّ
ّ
المخططات.

ّ
المخطط الكرتوني �أو الورقي.
 تق�ص الخطوط الخارجية حولالمعلومات الأ�سا�سية
ّ
المقوى ا�ستعماله وحفظه ب�صورة
المعدل من ورق الر�سم �إلى الورق
المخطط
�سهل عملية نقل
ّ
ُت ّ
ّ
ّ
المخططات لإجراء التحويرات المطلوبة
مما يوفّر الوقت والجهد في �إعادة ر�سم
�سليمةّ ,
ّ
المخطط الجديد ال يحتوي على الخطوط الم�ساعدة
علما ب� ّأن
ح�سب الت�صميم المرغوب فيهً ,
ّ
ّ
المخطط الورقي جميعه �أو جزء
المخطط الأ�سا�سي ,وتحتاج بع�ض الت�صاميم �إلى نقل
على ر�سم
ّ
المخطط النهائي للت�صميم المطلوب ,وال بد من
منه بعد ر�سم خطوطه وذلك من �أجل �إعداد
ّ
ّ
المخطط المنقول.
المخطط جميعها �إلى
مراعاة ت�سجيل البيانات الموجودة على
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

المواد

ّ
المخطط الأ�سا�سي ّ
المعدل للتنورة (الأمام والخلف) � -أدوات الر�سم
المقوى
 طبق من الكرتون مخرزّ
 �شريط ال�صق ورقي مكواةالرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أو ًال :نقل المخطّط الأ�سا�سي للتنورة من ورق
المقوى
المخطّطات �إلى الورق ّ
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 ث ّقاالتقراطة
ّ -

الر�سوم التو�ضيحية

1

ّ
المخطط الورقي با�ستعمال مكواة جافة� ,إذا
اكوِ

2

ّ
المخطط الأ�سا�سي للجزء الأمامي من التنورة
�ضع

لزم الأمر.

3

ّ
المخطط الورقي با�ستعمال الثقاالت �أو قطع
ّثبت

ﻡ،ﺥ

على الحافة ال�سفلى.

ﻡ،ﺃ

المقوى ,بحيث ينطبق خط منت�صف
على الورق
ّ
ّ
للمخطط على الحافة اليمنى وخط الذيل
الأمام

ﺍﺨﻤﻟﻄﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﺭﺓ
ﹼ
ﻣﻘﺎﺱ )( ٤٢

مراعيا عدم
�صغيرة من ال�شريط الال�صق الورقي,
ً

4

ّ
المخطط با�ستعمال قلم الر�صا�ص,
ار�سم حول

5

ار�سم البن�سة بو�صل نقطة (ب) بالنقطتين (ا,ج)

ال�شكل ()1

مراعيا نقل عالمات البن�سة وعالمات خط
ً
الحو�ض (هـ ,و) ,كما في ال�شكل( ,)2ثم ارفع
ّ
المخطط الورقي عن الكرتون.

اكتب البيانات الآتية على ّ
المقوى:
مخطط الورق
ّ
ّ
المخط��ط الأ�سا�س��ي للتنورة ,الأم��ام ,ومنت�صف

الأم��ام (م�.أ) ,رق��م المقا�س (مقا���س  )42مثالً,
ّ
للمخطط,
واكت��ب ا�سمك عل��ى الوجه الخلف��ي
كما في ال�شكل (.)2

ّ
للمخط��ط,
قُ���ص ح��ول الخط��وط الخارجي��ة
قريبا من خط الق�ص المطلوب
ويمكنك الق�ص ً
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ﺃ ﺝ
ﺏ
ﻭ

ﻫـ

ﻡ،ﺃ

بخط م�ستقيم ،ثم ار�سم خط الحو�ض (هـ ,و)
ّ
عموديا على خط
متقطع ,بحيث يكون
بخط
ًّ
منت�صف الأمام ,كما في ال�شكل (.)3

7

ﺍﳋـــــﻠﻒ

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

تغطية عالمات االتزان (نقطة الحو�ض) ,بداية
ّ
المخطط ,كما في ال�شكل (.)1
البن�سات ,زوايا

6

ﺍﺨﻤﻟﻄﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﺭﺓ
ﹼ
ﻣﻘﺎﺱ )( ٤٢

ﺍﺨﻤﻟﻄﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﺭﺓ
ﹼ
ﻣﻘﺎﺱ )(٤٢

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ال�شكل ()2

ب�شكل �أول��ي ,لت�سهيل ق�ص الخط��وط بدقة دون

ﺃ ﺝ

تفريغ البن�سة.

9

اثقب با�ستعمال المخرز ر�أ�س البن�سة نقطة (ب),

(هـ ,و) وبداية البن�سة في النقاط (�أ,ج).

مراعيا و�ضع ممحاة �أو
كما في ال�شكل (�/4أ),
ً
قطعة �إ�سفنج �أ�سفل مكان الثقب؛ لت�سهيل عملية

ﻭ

ﻫـ

ﻡ،ﺃ

8

بالقراطة عالمات اتزان خط الحو�ض نقطتي
قُ�ص ّ

ﺏ

ﺍﺨﻤﻟﻄﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﺭﺓ
ﹼ
ﻣﻘﺎﺱ )(٤٢

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ثقب البن�سة.
10

ّ
المخطط الأ�سا�سي
نفّذ الخطوات ال�سابقة في نقل

ال�شكل ()3

للجزء الخلفي من التنورة ,من ورق الر�سم �إلى الورق
المقوى ,مع مراعاة �أن يكون خط منت�صف الخلف
ّ

المقوى ,وخط الذيل
مطابقًا للحافة الي�سرى للورق
ّ

على الحافة ال�سفلى ,كما في ال�شكل (.)1

1

ّ
المخطط الأ�سا�سي الكرتوني للجزء الأمامي
�ضع
ّ
المخططات ,بحيث
للتنورة على ورق ر�سم
ينطبق خط منت�صف الأمام على الحافة اليمنى

الطولية الم�ستقيمة لورق الر�سم.
2

ّ
المخطط با�ستعمال الثقاالت �أو قطع من
ّثبت
مر معك �ساب ًقا ,في
ال�شريط الال�صق الورقي ,كما ّ
ّ
المقوى.
المخطط من ورق الر�سم �إلى الورق
نقل
ّ
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ﻡ،ﺥ

المقوى �إلى
ثانيًا :نقل المخطّط الأ�سا�سي من الورق ّ
ورق ر�سم المخطّطات :

ﻡ،ﺃ

11

قريبا من خط الذيل بالمثقب بعد و�ضع
اثقب ً
ّ
المخطط الأمامي والخلفي فوق بع�ض؛ لت�سهيل
ّ
المخطط الكرتوني ,كما في ال�شكل (.)4
تعليق
ﺍﺨﻤﻟﻄﹼ ﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﺭﺓ
ﻣﻘﺎﺱ )( ٤٢
ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﺍﺨﻤﻟﻄﹼ ﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﺭﺓ
ﻣﻘﺎﺱ )( ٤٢
ﺍﳋـــــﻠﻒ

)ﺏ(

)ﺃ(

ال�شكل ()4

3
4
5
6
7

8

انقل العالمات ,مثل :نقطة اتزان الحو�ض ,وبداية البن�سة ,ور�أ�س البن�سة.
ّ
مخطط الورق
ارفع الثقاالت �أو ال�شريط الال�صق الورقي ،ثم ارفع
ّ
المخططات.
المقوى عن ورق ر�سم
ّ

ار�سم البن�سة بالم�سطرة ,بو�صل ر�أ�س البن�سة بنقط َتي بداية البن�سة ,وار�سم
خط الحو�ض بخط ّ
متقطع ,بحيث يكون عموديًا على خط منت�صف الأمام.
ّ
المقوى جميعها �إلى
مخطط الورق
انقل البيانات الموجودة على
ّ
ّ
المخطط الورقي.
ّ
للمخطط الورقي.
قُ�ص حول الخطوط الخارجية

ّ
مخطط الجزء الخلفي
ن ّفذ الخطوات ال�سابقة جميعها في نقل
مراعيا و�ضع خط منت�صف الخلف على الجهة الي�سرى
للتنورة,
ً
ّ
المخططات.
الطولية لورق ر�سم

المخطط الأ�سا�سي الورقي �إلى ورق ر�سم ّ
ّ
مخططات �ش ّفاف.
�شف
 ّّ
المخطط الذي تم نقله ,واحتفظ به.
 -اكتب البيانات جميعها على

 4م�سافات الخياطة

()Seam Allowance

ّ
المخطط ح�سب خطوط الت�صميم المطلوب
يتم �أخذ م�سافات الخياطة حول �أجزاء
بطريقتين؛ الأولى على ورق الر�سم ال�ش ّفاف مبا�شرة ,ليتم في هذه الحالة توزيع �أجزاء
ّ
وق�صه دون �أخذ م�سافات خياطة على القما�ش ,وتمتاز هذه الطريقة
المخطط على القما�ش ّ

بالدقة ,والمحافظة على نظافة القما�ش ,وت�ساعد على توفير كمية القما�ش.
ّ
المخطط
� ّأما الطريقة الثانية ,فيتم �أخذ م�سافات الخياطة على القما�ش بعد توزيع �أجزاء
عليه ح�سب الت�صميم المطلوب وتعليمات الخياطة.
وتعتمد م�سافة الخياطة على نوعية القما�ش؛ �إذ تزيد م�سافة الخياطة في الأقم�شة التي
تقريبا عنها في الأقم�شة العادية.
تن�سل بمقدار(� )1سم ً
� ّأما بالن�سبة لم�سافات الخياطة حول خطوط التنورة للأقم�شة التي ال تن�سل ،فهي كما ي�أتي :
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�أ -
ب-
جـ -
د -
هـ -
و -
ز -

خط الخ�صر(� )1،5-1سم.
خط الجنب (� )3سم.
خط الذيل (� )5-1سم ,وتعتمد على الت�صميم ,والطريقة التي �سيتم فيها �إنهاء خياطة الذيل.
خط الق�صات الم�ستقيمة (� )2-1سم.
الق�صات المنحنية والجيوب (� )1،5-1سم.
خط ّ
ال�سحاب (� )2-1سم.
خط
ّ
�سجل عليها كلمة (مثني مغلق).
وال ُتترك م�سافة خياطة للخطوط التي ُي ّ
� ّأما بالن�سبة لم�سافات الخياطة في الإنتاج ال�صناعي لقطع المالب�س ,ف�إنها تختلف
ح�سب نوع �آلة الخياطة الم�ستعملة وطريقة الخياطة ,ونوع القما�ش ,والت�صميم,
وغيرها من الأمور.

ن�شاط ()4-1
مما ي�أتي:
اجمع قطع مالب�س مختلفةّ ,
وتفح�ص هذه القطع ،وناق�ش عالقة م�سافات الخياطة مع كل ّ
 -نوعية القما�ش.

 -القدم ال�ضاغطة الم�ستعملة في تنفيذ الخياطة.

 -موقعها في قطعة المالب�س.

 5البيانات الالزم و�ضعها على المخطّط

ّ
المخطط على معرفة �أ�سماء القطع ,وطريقة و�ضع
ت�ساعد البيانات والإ�شارات التي تو�ضع على

ّ
المخطط على القما�ش ,وطريقة تنفيذ الخياطة ,وتختلف هذه البيانات باختالف نوع
�أجزاء
ّ
ّ
محددة :
المخطط .وفي ما ي�أتي �أنواع
المخططات ,وما ُيكتب على كل منها من بيانات ّ

�أ

المخطّ��ط الأ�سا�سي :مجموع��ة الخطوط المر�سومة التي ُتم ّثل �أبع��اد الج�سم؛ �إذ ,يتم

عدها
تبع��ا لقيا�سات الج�سم
المح��ددة وفق خطوات و�إر�ش��ادات محددة ُي ّ
ّ
ر�سمه��ا ً

مخت�ص��ون ف��ي �إنت��اج المالب�س ,وق��د يختلف ه���ؤالء المخت�صون ف��ي بع�ض هذه

ّ
المخطط الأ�سا�س��ي بالقيا�سات
الإر�ش��ادات � اّإل � ّأن النتيج��ة تك��ون الح�صول عل��ى

ّ
المخطط الأ�سا�س��ي �إلى دقة متناهية ف��ي القيا�سات وفي
المح��ددة .ويحتاج ر�س��م
ّ
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ّ
المخطط على
وجهدا ,لذل��ك يتم حفظ ه��ذا
ر�س��م خطوط��ه ,وهذا يتط ّل��ب وق ًتا
ً

المقوى ليتم نقله �إلى ورق الر�سم ال�ش ّف��اف ب�سرعة؛ لال�ستفادة منه في ر�سم
ال��ورق
ّ

ّ
مخططات �أخرى بت�صاميم متنوعة ,ح�سب الرغبة.

ّ
المخطط الأ�سا�سي البيانات الآتية ,كما في ال�شكل (: )18-1
وتدون على
ّ
 .1ا�سم القطعة (�أمام – خلف).
 .2خط منت�صف الأمام (م�.أ).
ﻡ،ﺃ

 .4عالمات االتزان ,وتكون على

ﻡ،ﺥ

 .3خط منت�صف الخلف (م.خ).
�شكل �إ�شارات �صغيرة تدل على
ّ
المخطط
تطابق خياطة خطوط

ﺍﺨﻤﻟﻄﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﺭﺓ
ﹼ
ﻣﻘﺎﺱ )(٤٢

ﺍﺨﻤﻟﻄﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﺭﺓ
ﻣﻘﺎﺱ )(٤٢

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﺍﳋـــــﻠﻒ

معا.
التي �ستخاط ً

 .5رقم المقا�س( ,مقا�س  )42مثالً.
ّ
ويكتب
.6ا�سم �صاحب
المخططُ ,

ﺷﻜﻞ ّ 1-19
المخطط الأ�سا�سي.
ال�شكل (:)18-1

ّ
المخطط.
خلف

ﺩ

المقوى �إلى الورق ال�ش ّفاف ,وقد
ّ
تحتاج بع�ض الت�صاميم �إل��ى �أكثر

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

الثانوي ,بالإ�ضافة �إل��ى البيانات

ّ
المخطط الأ�سا�سي,
الموجودة على
كما في ال�شكل (.)19-1
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ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

ّ
المخطط
ال��ب��ي��ان��ات الآت��ي��ة ع��ل��ى
ﻡ١

ﻡ،ﺥ ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ّ
المخطط النهائي .وي��ت��م تدوين

ﺝ

ﻡ،ﺃ ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ّ
مخطط ثانوي للح�صول على
من

ﺏ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

ب

ّ
المخطط الأ�سا�سي الذي تم ر�سم خطوط الت�صميم
(المحور):
المخطّط الثانوي
ّ
المطلوب عليه بعد نقله من الورق

ﻡ٢

ﺍﳋـــــﻠﻒ
ﺥ٢

ﺥ١

ﻫـ
ﺷﻜﻞ ١

ﺷﻜﻞ ٣

ّ
المخطط الثانوي.
ال�شكل (:)19-1

ّ
المخطط جميعها قبل ف�صلها عن بع�ضها؛
 -1اتجاه الن�سيج :ويو�ضع على �أجزاء
ّ
المخطط على القما�ش.
لأخذها بعين االعتبار عند توزيع �أجزاء

 -2خطوط الخياطة (الإن�شاء) ,مثل البن�سات ,والعراوي ,والجيوب ,وغيرها.
 -3عدد القطع التي يجب ق�صها من كل جزء ,مثل( :ق�ص مرة) �أو (ق�ص مرتين) �أو
ي�سجل على الخطوط قما�ش مثني مغلق �أو مثني مفتوح.

ّ
المخطط الذي يو�ضع على القما�ش مبا�شرة؛ ليتم الق�ص بموجبه,
جـ		 المخطّط النهائي:

ّ
المخطط النهائي التو�سيعات والخطوط جميعها التي يحتاج اليها الت�صميم
وي�شمل
ّ
المخطط جميعها
أي�ضا م�سافات الخياطة حول خطوط قطع
المحدد ,وقد ي�شمل � ً
المحدد ,كما في ال�شكل (. )20-1
ح�سب الت�صميم
ّ
وال بد �أن ُتكتب على

ﺩ

ّ
المخط��ط النهائي
قط��ع

ّ
المخط��ط
�أج��زاء قط��ع

الــنـهـائـ��ي جـــمـيعه��ا

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

�ساب ًق��ا ,وع��ادة تو�ض��ع

ﻡ،ﺥ ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

جميعه��ا ,كم��ا وردت

ﻡ،ﺃ ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

الـــــالزم��ة للخياطـ��ة

ﺝ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

البيان��ات والتعليمــ��ات

ﺃ

ﺏ

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ
ﻡ
١

ﻫـ

ﻡ
٢

ﺥ

٢

ّ
المخطط النهائي.
ال�شكل(:)20-1

للت�صميم داخ��ل مغلف
واح��دُ ,يكت��ب عل��ى
غالفه الخارجي بيانات
لتميزه عن غيره
ّ
محددة ّ

م��ن المغ ّلفات ,كما في
ال�شكل (.)21-1

ال�شكل (:)21-1
ّ
المخطط النهائي.
البيانات على مغ ّلف
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ﺥ

١

�إعداد المخطّط النهائي للتنورة

تمرين
9 -1

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ّ
المخطط الورقي.
 تر�سم م�سافات الخياطة حولّ
المخطط النهائي.
 تكتب البيانات الالزمة علىّ
المخطط النهائي.
 تق�ص حول الخطوط الخارجية حولالمعلومات الأ�سا�سية
ّ
ّ
للتمكن من و�ضعه على القما�ش مبا�شرة دون
المخطط النهائي للت�صميم المطلوب,
يتم �إعداد
ّ
للمخطط على القما�ش ,وهذا ي�سهم
الحاجة لأخذ م�سافات خياطة حول الخطوط الخارجية
ّ
ق�صه ,والمحافظة على نظافته .و ي�شبه
في توفير القما�ش في �أثناء توزيع قطع
المخطط عليه ,ودقة ّ
ّ
ّ
المخطط الذي تح�صل عليه من مجالت الأزياء (البوردا) وغيرها،
المخطط النهائي �إلى حد ما
بعد �إ�ضافة م�سافة الخياطة حوله ,كما توجد ّ
مخططات جاهزة تحتوي على م�سافات خياطة.

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

المواد
ّ
المخطط الثانوي للتنورة ح�سب الت�صميم
ّ
المخططات
 ورق ر�سمالرقم
1

2

�	-أدوات الر�سم والقيا�س

خطوات العمل والنقاط الحاكمة
ّ
المخط��ط الثان��وي للتن��ورة عل��ى ورق ر�س��م
ّثب��ت
ّ
مر في
المخطط��ات ،وانقل الخطوط الخارجية ,كما ّ
التمرين ال�سابق م��ع مراعاة ترك م�سافة (� )5سم �أ�سفل
تقريبا �أعلى خط الخ�صر.
خط الذيل ,وم�سافة (� )3سم ً

ّ
المخطط كما ي�أتي :
اكتب البيانات على
 خط منت�صف الأمام (م�.أ) مثني. ار�س��م خط اتجاه الن�سيج موازيًا لخط منت�صفالأمام ,كما في ال�شكل (.)1
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الر�سوم التو�ضيحية

4

ار�سم م�سافة الخياط��ة للجنب على �شكل خط متقطع

يوازي خط الخ�صر ,ويبعد عنه م�سافة (� )1سم.

يوازي خط الجنب ,ويبع��د عنه م�سافة (� )3سم ,كما

في ال�شكل (.)1
5

ار�س��م م�ساف��ة ثنية الذيل على �ش��كل خط يوازي خط

ﺃ

ﺏ

ﺩ
ﺟـ

ﻡ،ﺃ ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

3

ار�سم م�ساف��ة الخياطة للخ�صر على �شكل خط متقطع

الذيل ,ويبعد عنه م�سافة (� )4سم �أو ح�سب الت�صميم,

كما في ال�شكل (.)1
6

اب��د�أ بالق�ص م��ن نقطة (�أ) على خ��ط م�سافة الخياطة
تقريبا قبل
تبع��د (� )3س��م
لخ��ط الخ�صر�إل��ى م�سافة ُ
ً
البن�سة ,ثم �أغل��ق البن�سة ,بحيث ينطب��ق ًّ
خطا البن�سة

تماما ,وثنية البن�سة
(ب ج)  ,و(ج د) عل��ى بع�ضهما ً

وثبته��ا م�ؤق ًتا
م��ن الداخل باتج��اه خ��ط المنت�صفّ ,

بقطعة �صغيرة من ال�شريط الال�صق.
7

�أكم��ل ق�ص خط م�سافة الخياط��ة �إلى م�سافة تبعد ()5

اثن خط
�س��م ع��ن نقطة التق��اء الخ�صر م��ع الجن��بِ ,

تقريبا,
الجن��ب �إلى الأ�سفل م�سافة مقداره��ا (� )5سم ً
ثم �أكمل الق�ص على خط الخ�صر.
8

افتح البن�سة ب�إزالة ال�شريط الال�صق ,وافرد خط خياطة
ّ
المخطط.
الجنب ,واب�سط

9

قُ���ص على خ��ط م�ساف��ة الخياطة لخ��ط الذيل من خط

10

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ي�سارا على
المنت�صف �إلى خط الجن��ب ,و�أكمل الق�ص ً
تقريبا باالتجاه نف�سه.
ا�ستقامة الخط �إلى م�سافة (� )3سم ً

قُ�ص على خط م�سافة خياطة الجنب من الأعلى (خط

اثن
الخ�صر) �إلى م�سافة (� )5سم �أعلى خط الذيل ,ثم ِ
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ال�شكل ()1

(قريبا من خط الجنب) ,و�أكمل ق�ص خط
خ��ط الذيل ً
ّ
المخطط.
الجنب ,ثم افرد ثنية الذيل ,و�أب�سط
11

ّ
المخط��ط الثانوي
انق��ل التعليم��ات المدون��ة عل��ى
ّ
جميعها �إلى ّ
المخططات الجديد.
مخطط ورق ر�سم

12

�أكمل ر�سم خط الجنب من جهتي الخ�صر والذيل.

14

ّ
المخطط الورقي طيات مر ّتبة تتنا�سب مع طول
اطو
ِ
المغلف الموجود لديك وعر�ضه ,ثم احفظه داخل
المغلف ,واكتب عليه من الخارج البيانات الالزمة.

 6تقدير كمية القما�ش

ﻡ،ﺥ

13

ن ّف��ذ الخطوات ال�سابقة جميعها ف��ي ر�سم م�سافة
ّ
لمخطط الجزء الخلف��ي للتنورة كما في
الخياط��ة
ال�شكل( ,)2مع مراعاة ما ي�أتي :
 ت��رك م�سافة (� )3 – 2سم لخياطة خط منت�صفالخلف.
 تحدي��د عالم��ات االت��زان وبداي��ات خطوطالخياطة ونهاياته��ا بالطريق��ة المنا�سبة ،مثل
ق���ص هذه النق��اط على �ش��كل ()7؛ لت�سهيل
نقل هذه العالمات �إلى القما�ش.

ﺍﳋـــــﻠﻒ

ال�شكل ()2











ّ
المخطط النهائي ,يتم تقدير كمية القما�ش الالزمة لتنفيذ الت�صميم
بعد االنتهاء من تجهيز
ّ
المخطط ح�سب تعليمات الخياطة على قما�ش �سادة ,وتختلف كمية القما�ش
بتوزيع �أجزاء
باختالف عر�ضه ,حيث يتراوح عر�ض الأقم�شة المنا�سبة للمالب�س بين (� )160-90سم
وي�ضاف كمية من القما�ش عند
ويتم �إ�ضافة (� )15 – 10سم لت�سوية حافّة ,قما�ش كما ُ
تنفيذ الت�صميم على �أقم�شة وبرية �أو ذات نقو�ش (مربعات ,ومقلم ,ومزخرف) وخا�صة �إذا
محدد.
كانت باتجاه ّ
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تقدير كمية القما�ش

تمرين
10 -1

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
المدونة عليه.
تقدر طول القما�ش الالزم لتنفيذ الت�صميم ح�سب تعليمات الخياطة
 ّّ
المعلومات الأ�سا�سية
مح��دد باختالف عر�ض القما�ش� ,س��وا ًء �أكان ()90
يختل��ف ط��ول القما�ش الالزم لت�صميم
ّ
كمية القما�ش في هذه المرحلة على قما�ش
�سم� ،أم (� )120سم� ,أم (� )140سم ,ويتم تقدير ّ
�س��ادة؛ لذا ,البد من �إ�ضافة كمية من القما�ش للت�صاميم المنف��ذة في حالة الأقم�شة الوبرية �أو
ذات النقو�ش.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
ّ
المخطط النهائي
 قطع قطعة من قما�ش قطني �سادة (خام)طولها ( )2م ,وعر�ضها (� )140سم,
�أو قطعة من الورق طولها ( )2م,
وعر�ضها (� )140سم
الرقم
1

2

 دبابي�س– �أدوات الكي وتجهيزاته
– �شريط قيا�س

الر�سوم التو�ضيحية

خطوات العمل والنقاط الحاكمة
طوليا,
اثن قطعة القما�ش المعد لهذا الغر�ض
ِ
ًّ
معا.
بحيث تنطبق حا�شيتا القما�ش ً

اعمل على ت�سوية حافة القما�ش العر�ضية ب�إحدى

الط��رق المنا�سبة ,ومن ه��ذه الطرق :ر�سم خط

عموديا
با�ستعمال م�سط��رة ( ,)Tبحيث يكون
ًّ
على (خ��ط الثني �أو على حا�شي��ة القما�ش) ,ثم
قُ�ص الخط.
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متو�سطة الحرارة ,حتى ت�صبح القطع م�ستوية
مجعدة.
غير ّ

بحيث ينطبق خط منت�صف الأمام والم�سجل

ﻡ،ﺥ

5

ّ
مخطط الأمام على قطعة القما�ش بعد كيها,
�ضع

ﻡ،ﺃ

4

اقر أ� تعليمات الخياطة الموجودة على �أجزاء
ّ
المخطط جميعها.

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

3

ّ
المخطط با�ستخدام مكواة جافّة
افرد قطع

ﻗﻄﻌﺘﺎﻥ
ﻗﻄﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

عليه (مثني) على حافة القما�ش المثنية ,ويكون
خط الذيل موازيًا لحافّة القما�ش العر�ضية
ال�سفلى ,كما في ال�شكل (.)1
ّثبت القطعة با�ستخدام الدبابي�س.

ّثبت قطعة ّ
مخطط الخلف ,بحيث تنطبق حافة

م�سافة خياطة منت�صف الخلف على حا�شية
ّ
المخطط
القما�ش ,ويمكن �أن يكون و�ضع

المنقو�ش وغير الالمع ,وغير الوبري.

8

اثن ّ
مخطط الكمر من المنت�صف.
ِ

9

ّثبت ّ
مخطط الكمر ,بحيث تنطبق حافته المثنية

10

ِق�س كمية القما�ش الم�ستعملة بو�ساطة �شريط

ﻡ،ﺥ

ّ
لمخطط الأمام ,كما في ال�شكل
معاك�سا
ً
( ,)2وذلك عند ا�ستعمال القما�ش ال�سادة غير

ﻗﻄﻌﺘﺎﻥ

ﺍﳋـــــﻠﻒ

ﻡ،ﺃ

7

ال�شكل ()1

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

6

ﺍﳋـــــﻠﻒ

ﻗﻄﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

قريبا من
على حافة القما�ش المثنية ,ويكون ً
ّ
لمخطط الأمام.
م�سافة الخياطة
القيا�س.
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ال�شكل ()2

11

كمية القما�ش الالزمة على المغلف داخل
ّ
�سجل ّ
مربع (طول القما�ش ,وعر�ضه) ,مع زيادة (-10
� )15سم لت�سوية حافة القما�ش� ,إذا لزم الأمر.

12

ّ
ار�سم �شك ً
المخطط
تخطيطيا لطريقة توزيع
ال
ًّ
ّ
المخطط داخل
على القما�ش ,واحتفظ بها مع
المغلف.

كمية القما�ش الالزمة لتنفيذ الت�صميم نف�سه على قما�ش �سادة عر�ضه (� )90سم.
ّ
قدر ّ

الأ�سئلة
ّ
ّ
و�ضح المق�صود بكل مما ي�أتي ّ :
ومخطط نهائي.
ومخطط ثانوي،
مخطط �أ�سا�سي،
ّ -1
المخطط الورقي على ورق ر�سم ّ
ّ
مخططات.
 -2اذكر ثالث طرق يمكن بو�ساطتها تثبيت

 -3ع ّلل ما ي�أتي:
ّ
ّ
ومخطط
المقوى,
مخطط الأمام على الجهة اليمنى من الورق
�أ  -يتم و�ضع
ّ
الخلف على الجهة الي�سرى منه.
ّ
المقوى.
المخطط الورقي فوق الورق
ب -ا�ستعمال الث ّقاالت لتثبيت
ّ
ّ
المخطط الكرتوني.
جـ  -عدم تفريغ البن�سات فى
ّ
المخطط.
د � -ضرورة ت�سجيل البيانات على
ّ
المخططات.
هـ  -ا�ستعمال قلم الر�صا�ص في ر�سم
ّ
المخطط الورقي النهائي على خط خياطة الجنب ,قبل ق�ص م�سافة خياطة
و  -ثني
الخ�صر.
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ّ
ذاتيـا باختيار التقدير
بناء على ما تعلمته
ً
ونفذته من مهارات في هذه الوحدةّ ،قيم نف�سك ًّ
المنا�سب ح�سب الجدول الآتي:
المجال
�شكل الحو�ض
�شكل القامة
ا�ستعمال �أدوا ت القيا�س

والر�سم

المهارة
أميز بين �أ�شكال الحو�ض المختلفة.
� ّ

أميز االختالفات الموجودة فى �أ�شكال
� ّ
القامة.
�أ�ستعمل الأداة المنا�سبة لأخذ قيا�سات
ّ
المخططات.
الج�سم المختلفة ور�سم

التقدير
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

قيا�سات الج�سم

� ّأميز بين القيا�سات الأفقية والعمودية.

تحديد المقا�س
المعياري الأقرب
للقيا�س ال�شخ�صي

�أ�ستطيع تحديد القيا�س المعياري المناظر
لمقا�سات الج�سم.

5 4 3 2 1

ّ
المخطط الأ�سا�سي
ر�سم
للتنورة

ّ
لمخطط التنورة
�أر�سم الخطوط الأ�سا�سية
الأ�سا�سية ب�صورة دقيقة.

5 4 3 2 1

عالمات االتزان
والبيانات

ّ
المخطط
�أكتب البيانات الالزمة على
الأ�سا�سي ,و�أ�ضع عالمات االتزان.

5 4 3 2 1

�أ�ستطيع �أخذ القيا�سات ب�صورة �صحيحة
�أخذ القيا�سات
ومتقنة.
أحدد قيا�سات الج�سم الالزمة لر�سم
تحديد قيا�سات الج�سم
� ّ
ّ
ّ
المخطط بدقة.
المخططات
الالزمة لر�سم
�أخذ قيا�سات الج�سم
�آخذ القيا�سات للج�سم بكل دقة و�إتقان.
بطريقة �صحيحة
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5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

ّ
المخططات
�إعداد

الكمر
تقدير كمية القما�ش

ّ
المخطط الأ�سا�سي ،والثانوي،
�أعد
والنهائي ب�صورة �صحيحة و� ّأميز بينها.

5 4 3 2 1

�أر�سم الكمر الم�ستقيم ح�سب التق�سيمات
ّ
للمخطط بدقة.
ال�صحيحة

5 4 3 2 1

�أر�سم مر ّد الكمر ب�صورة دقيقة.

5 4 3 2 1

أحدد مكا َني العروة والزر على المر ّد
� ّ
بالمكان المنا�سب وال�صحيح.
�أكتب البيانات الالزمة لكل مغلف تحفظ
به قطع ّ
مخطط الت�صميم المحدد.
قدر كمية القما�ش المنا�سبة لتنفيذ التنورة
�أُ ّ
ح�سب عر�ض القما�ش.

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

تر�شيد اال�ستهالك

أر�شد اال�ستهالك في ا�ستخدام المواد
� ّ
والأدوات والأجهزة.

5 4 3 2 1

االلتزام بتعليمات
ال�سالمة

�ألتزم بتعليمات ال�سالمة وال�صحة ب�صورة
كاملة.

5 4 3 2 1

المـجــمــــوع
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المخطط النهائي؟ ّ
ّ
نظمها بنقاط.
 - 1ما البيانات التي يتم ت�سجيلها على مغلف
 - 2ما ا�سم الأداة التي يمكن ا�ستعمالها في �إجراء العمليات الآتية:
�أ  -تحديد اتجاه خطوط الن�سيج على القما�ش.
ب  -قيا�س م�سافة ثنية ذيل قطعة المالب�س.
جـ  -تو�ضيح عالمات االتزان على ّ
المقوى.
مخطط الورق
ّ
د  -تحديد ر�أ�س البن�سة على ّ
المقوى.
مخطط الورق
ّ
ّ
المخطط الأ�سا�سي المعياري ,ح�سب
 -3ما ا�سم المرحلتين اللتين يتم من خاللهما �ضبط
مقا�سك ال�شخ�صي.
ّ
المخطط الأ�سا�سي والنهائي من حيث:
 -4قارن بين
الم�سجلة على كل منهما.
�أ  -البيانات
ّ
ّ
المخطط.
ب  -م�سافات الخياطة حول
جـ	  -ر�سم خطوط الت�صميم (التحوير).
 -5ع ّلل ما ي�أتي :
�أ  -ت�سجيل القيا�سات ال�شخ�صية في جدول خا�ص واالحتفاظ به.
ب �	-إعادة �أخذ قيا�سات الج�سم مرة �أخرى ,عند الرغبة في تف�صيل قطعة مالب�س جديدة,
بعد مرور فترة من الزمن على �أخذ القيا�س ال�سابق.
جـ	  -مراعاة ُ�سمك المالب�س الخارجية عند �أخذ القيا�سات.
د ُ -ير�سم الكمر الم�ستقيم ,بحيث يكون عر�ضه �ضعف العر�ض النهائي المطلوب،
بينما ُير�سم الكمر المنحني بقيا�س العر�ض النهائي المطلوب نف�سه.
ّ
المخطط الورقي الجديد بخط متقطع.
هـ ُ -ير�سم خط الحو�ض على
ّ
مخطط
و ُ -يعد مقا�س محيط الحو�ض م� ّؤ�ش ًرا على معرفة المقا�س المناظر عند ر�سم
الجزء ال�سفلي.
ّ
المخطط الأ�سا�سي.
ق�سم القيا�سات المحيطية على ( )4في ر�سم
ز ُ -ت ّ
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منحن با�ستعمال الم�سطرة
ح  -ر�سم خط الجنب من الخ�صر �إلى خط الحو�ض بخط
ٍ
المنحنية.
ّ
ّ
للمخطط الخلفي على القما�ش؟
معاك�سا
المخطط الأمامي
 -6متى يتم و�ضع
ً
 -7انقل ال�شكل المجاور �إلى دفترك ،ثم اكتب �أ�سماء الخطوط التي ُتم ّثلها الأرقام الموجودة
على الر�سم:

ّ
المخطط
 -8انظر �إلى الأ�شكال الآتية )4,3,2,1( :والتي ُتم ّثل الأدوات الم�ستعملة في ر�سم
النهائي وتجهيزه ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:

1

2

3

4
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�أ  -ما ا�سم الأداة في ٍّ
كل من ال�شكلين (.)2,1
ب ّ -بين ا�ستعماالت الأداة في ٍّ
كل من ال�شكلين (.)4,3
جـ  -في حالة عدم توافر الأداة ( ,)1ما الذي يمكن ا�ستعماله بد ًال عنها؟
حدد المقا�س المعياري
 - 9رغبت �سيدة بخياطة تنورة ,وكان محيط حو�ضها (� )97سمّ ,
بناء على الجدول الآتي:
الأقرب لمقا�سها ال�شخ�صي ً
46

48

50

52

54

56

58

60

القيا�س

38

40

42

44

محيط الحو�ض

86

90

94

130 126 122 118 114 110 106 102 98

 -10ارتدت �سيدة تنورة لتجربة قيا�سها ,وظهر بها ات�ساع في خط الخ�صر� ،صف الإجراء
المتخذ لمطابقة التنورة على ج�سمها.
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تعرفت في الوحدة الأولى كيفية �إعداد المخطّط الأ�سا�سي للتنورة ,فكيف يمكنك الح�صول على
• ّ
ت�صاميم مختلفة للتنورة كما ت�شاهدها في مجالت الأزياء� ,أو لدى محالت بيع المالب�س الجاهزة؟
وما الإجراءات الأولية التي ت�ساعدك على الح�صول على مخطّطات الت�صاميم المختلفة للتنورة
ب�أ�سرع وقت و�أقل جهد ممكن ,باال�ستفادة من المخطّط الأ�سا�سي؟ كيف يتم ت�صريف بن�سات
التنورة في الت�صاميم التي ال تظهر فيها البن�سات؟
81

�ستتعرف �إلى كيفية احل�صول على ت�صاميم متنوعة وخمتلفة ,وهذا يعتمد على ّ
خمطط التنورة
الأ�سا�سية ,حيث يتم �إ�ضافة بن�سات �أو ق�صات �أو تو�سيعات ح�سب الت�صميم (املوديل) املراد تنفيذه,
زم �أو ك�رسات يتم �إ�ضافتها ح�سب �أُ�س�س وخطوات يجب
وحتتوي هذه الت�صاميم على ق�صات مع ّ
حتويرا للتنورة الأ�سا�سية,
عد
اتباعها للح�صول على الت�صميم النهائي للتنورة ,وهذه الت�صاميم ُت ّ
ً
ّ
املخطط الثانوي للتنورة,
وت�ضاف هذه الق�صات� ,أو الك�رسات� ,أو غريها من التحويرات �إلى
ّ
املخططات� ,أو من خالل حتوير
وميكن ر�سم التنانري الدائرية على القما�ش مبا�رشة �أو على ورق ر�سم
التنورة الأ�سا�سية �إلى تنورة دائرية ,و�سريد ذكر املو�ضوعات ال�سابقة بالتف�صيل يف هذه الوحدة.
يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
ّ
الت�صرف بالبن�سات.
المخطط الأ�سا�سي للتنورة بت�صاميم متنوعة من خالل
تحور
ّ
ّ

تن ّفذ خياطة البن�سة بالطريقة ال�صحيحة.
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة ,بت�صاميم متنوعة في خط جنب التنورة.
تحور
ّ
تن ّفذ خياطة التنورة بت�صميم في خط الجنب.
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة بت�صاميم متنوعة بالق�صات.
تحور
ّ
تن ّفذ خياطة التنورة بق�صات طولية وعر�ضية.
تتعرف �أ�شكال الك�سرات و�أجزاءها.
ّ
ّ
والزم).
تحور
المخطط الأ�سا�سي للتنورة ,بت�صاميم متنوعة بالتو�سيعات (الك�سرات ,والفق�ساتّ ,
ّ
الزم.
ّ
تو�ضح الفرق بين الأ�شكال المتنوعة للتنورة ّ
والزم.
تخيط الك�سرات ,والفق�سات,
ّ
تن ّفذ الدرزات التجميلية للك�سرات والفق�سات.
عد ّ
مخطط التنورة الدائرية ب�أ�شكال مختلفة.
ُت ّ
ّ
المخططات ب�شكلها النهائي للت�صاميم المختلفة.
جهز
ُت ّ
تقدر كمية القما�ش الالزمة لتنفيذ الت�صاميم المختلفة.
ّ
ّ
بالمخططات النهائية بال�شكل المنا�سب لحين ا�ستعمالها.
تحتفظ
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تظه��ر البن�سة ( )Dartفي التنورة ب�أ�شكال مختلفة ,فقد تظهر بحالتها الأ�صلية كبن�سة عادية في
�سمى هذه
موقعه��ا ,وقد ّ
معين ,و ُت ّ
تحول �إلى خطوط (ق�صات) طولية �أو عر�ضية لإعط��اء ت�صميم ّ
ّ
للمخطط .ومن �أ�شكال ت�صاميم
الخطوط الخطوط الداخلية التي توجد داخل الخطوط الخارجية
التنانير بالبن�سات ما ي�أتي:

 1تغيير موقع البن�سة و�أبعادها في المخطّط الأ�سا�سي للتنورة
�إن موق��ع البن�س��ة و�شكلها لي�س��ا ثابتين ؛ �إذ يمك��ن تغيير موقعها
تحول
و�شكلها ح�سب الت�صميم المطلوب ,وفي الق�صات مثالًّ ,
جزءا منه  ,كما يمكن جعل طول
البن�سة �إل��ى خط ال َق ّ�صة لت�صبح ً
البن�س��ة وعر�ضها مت�ساويي��ن في الأمام والخل��ف ,والتعديل في
ّ
المخطط؛ �إذ,
عر���ض البن�سة يتبعه تعديل في قيا���س الخ�صر على
ت�ؤدي زي��ادة عر�ض البن�س��ة �إلى نق�ص في قيا���س الخ�صر وال بد
م��ن تعديله بمق��دار النق���ص ,والعك�س �صحيح ف��ي حالة تقليل
عر�ضه��ا ,كما يمكن توزي��ع البن�سات على �أكث��ر من موقع على
خط الخ�صر ح�سب الت�صمي��م  ,فمث ً
ال تختفي البن�سات في حالة
الك�سر الكامل.

ال�شكل (:)1-2
تغيير عدد البن�سات.

 2تغيير عدد البن�سات

يه��دف التنويع في ع��دد البن�سات كما في ال�ش��كل (� )1-2إلى
الح�ص��ول على ت�صاميم جديدة� ,أو تعديل مقا�س التنورة وخا�صة
قيا�سي الخ�صر والحو�ض.
للأج�سام التي يوجد بها فرق كبير بين َ
منحنيا,
كم��ا يمكن تغيير �ش��كل البن�سة ,بحيث ي�صب��ح �شكلها
ً
كما في ال�شكل (. )2-2
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ال�شكل ( :)2-2تغيير
�شكل البن�سات.

تحوير المخطّط الأ�سا�سي للتنورة �إلى مخطّط ببن�ستين من الأمام
والخلف مع (�إيفازيه)

تمرين
1 -2

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 ت�صف الت�صميم المطلوب ح�سب الر�سم. تر�سم البن�سات في مواقعها الجديدة من الأمامّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة.
والخلف على
ّ
المخطط النهائي.
تجهز
ّ
ﺃﻣﺎﻡ
تقدر كمية القما�ش الالزمة لتنفيذ الت�صميم.
 ّّ
المخطط النهائي.
 تحفظﺧﻠﻒ
المعلومات الأ�سا�سية
ُيم ّث��ل الر�سم �أعاله ت�صميم تنوره م�ستقيم��ة؛ قطعة من الأمام ,وقطعتين من الخلف ,وبن�ستين
و�سحاب في منت�صف الخلف ,وكمر م�ستقيم .ويتط ّلب تغيير عدد البن�سات
ف��ي كل جانبّ ,
المخطط ,وبالتالي تعديل ّ
ّ
وعر�ضها تعدي ً
خطي الخ�صر والجنب.
ال في قيا�س الخ�صر على
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
ّ
المخط��ط الأ�سا�س��ي للتن��ورة
(الكرتوني �أو الورقي)
ّ
المخططات
 ورق ر�سمالرقم
1

	�أدوات القيا�س والر�سم -مق�ص

خطوات العمل والنقاط الحاكمة
ّ
المخط��ط الأ�سا�سي للتنورة من ال��ورق المقوى �إلى
انق��ل
ّ
المخططات مع مراعاة الآتي:
ورق ر�سم
ّ
المخط��ط ,لر�س��م م�سافات
 ت��رك م�ساف��ة كافية ح��ولمراعيا التر�شيد في الورق.
الخياطة،
ً
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الر�سوم التو�ضيحية

 ر�س��م خط الجنب من الخ�ص��ر �إلى خط الحو�ض بخطمتقطع �أو رفيعّ � ,أما بقية الخطوط ف ُتر�سم بخط مت�صل,
كما في ال�شكل (.)1

ﺃ

�أو ًال  :ر�سم الت�صميم على المخطّط الأ�سا�سي للأمام.

4

ار�سم تو�سيع الذيل (الإيفازيه) كما ي�أتي:
عين النقطة (ح) على تقاطع خط الذيل مع خط الجنب.
 ّ ُم��د خط الذيل على ا�ستقامته م��ن جهة الجنب م�سافة(� )5سم �أو ح�سب الرغبة ,و�ضع نقطة (ط) .
 �صل (ط ج) بخط م�ستقيم.عي��ن نقط��ة (ي) عل��ى الخ��ط (ط ج) وليك��ن طول
 ّالخط (ج ي) ي�ساوي طول الخط (ج ح) .
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ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﺡ

ال�شكل ()1
ﺩ

ﺃ

ﻫـ

ﺏﻭ

ﺝ

ﻡ،ﺃ

3

عين النقطة (و) على امتداد خط الخ�صر ,بحيث تبعد عن
ّ
النقط��ة (ب) م�سافة عر�ض البن�س��ة الجديدة (� )2سم  ,ثم
ّ
لي�شكل خط الجنب الجديد.
منحن
�صل(و ج) بخط
ٍ

ﺃ

ﺝ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

2

ار�س��م خ��ط منت�ص��ف البن�سة الجدي��دة من النقط��ة (هـ)
عموديا على خط الحو�ض وبطول (� )10سم ,ثم
وليك��ن
ًّ
ار�سم علي��ه البن�سة الجديدة ,بحي��ث يكون طولها ()10
جانبي خط منت�صف
�سم وعمقه��ا (� )2سم (� 1سم عل��ى َ
البن�سة) ,كما في ال�شكل (. )2

ﻫـ

ﻡ،ﺃ

1

عي��ن النقطتي��ن (�أ ,ب) على خط الخ�ص��ر ,والنقطة (ج)
ّ
على خ��ط الحو�ض ,والنقطة (د) ف��ي منت�صف خط بن�سة
الخ�ص��ر ,والنقطة (هـ) على بعد (� )5س��م من النقطة (د)
كما في ال�شكل (.)1

ﺩ

ﺏ

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﻱ
ﺡ ﻁ

ال�شكل ()2

منحن بو�صل النقطة (ي) بخط
ع��دل خط الذيل بخط
ٍ
 ّالذيل ,كما في ال�شكل (.)2

5

ّ
المخطط النهائي البيانات الآتية:خط منت�صف
اكتب على
الأمام (مثني مغلق)
ّ
خ��ط اتج��اه الن�سيج ,بحي��ث يك��ون موازيًا لخط
ار�سم
منت�صف الأمام ,كما في ال�شكل (.)2

6

ّ
المخطط
ار�سم م�سافات الخياط��ة الالزمة حول خطوط
ّ
المخطط النهائي.
الخارجية ,كما في تمرين �إعداد

7

ُق�ص حول خطوط م�سافات الخياطة.

ﻭ

ثانيًا  :ر�سم الت�صميم على المخطّط الأ�سا�سي للخلف

3

عين النقط��ة (و) على امتداد خط الخ�صر بحيث تبعد عن
ّ
النقطة (ب) م�سافة (� )1سم  ,ويكون الفرق بين مجموع
قيا���س البن�ستين الجديدتين (� )2+2س��م والبن�سة الأ�صلية
ّ
لي�شكل خط الجنب
منحن
(� )3سم  ,ثم �صل (و ج) بخط
ٍ
الجديد ,كما في ال�شكل (.)3

4

ن ّفذ الخطوات ( ,)7،6،5,4كما وردت في البند الأول
ّ
مراعيا
المخطط للج��زء الخلفي,
من هذا التمري��ن ,على
ً
ال�سحاب ,بحيث تكون
�إ�ضاف��ة (� )3سم م�سافة لخياط��ة
ّ
موازيًا لخط منت�صف الخلف.
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م،خ

2

ع��دل البن�سة الأ�صلية بحيث يكون قيا���س عمقها م�ساويًا
ّ
(� )2سم (دون تغيير طولها �أو مكانها).

ﺝ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮح

1

ن ّف��ذ الخط��وات ( ,)2-1كما ف��ي البن��د الأول من هذا
ّ
المخط��ط الأ�سا�سي للج��زء الخلفي ,كما
التمري��ن ,على
مراعيا عدم تغيير م��كان بن�سة الخلف
ف��ي ال�ش��كل (,)3
ً
وعر�ضها.

ﺏ

اﳋـــــﻠﻒ

ال�شكل ()3

5

ار�سم الكمر الم�ستقيم الخا�ص بالتنورة.

6

قدر كمية القما�ش الالزمة لتنفيذ الت�صميم كامالً.
ّ

7

ّ
م�سج ً
ال
اط��وِ
المخطط النهائي ،واحتفظ به داخل مغلف ّ
البيانات المطلوبة ك ّلها ,كما تع ّلمت �ساب ًقا.

تحوير التنورة ببن�ستين عاموديتين �إلى تنورة ببن�ستين مائلتين
المخطط الأ�سا�سي للتنورة �إلى ّ
ّ
مخطط تنورة ببن�ستين مائلتين باتجاه خط الجنب من
حور
ّ
ّ
مو�ضح في
الأم��ام والخل��ف ,با�ستعمال
المخطط المجهز في التمري��ن ( ,)1 – 2كما هو ّ
ال�شكل �أدناه:
ﺩ

ﻫـ

ﺏ

ﻭ ﺏ

ﻡ،ﺃ

ﻡ،ﺥ ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ﺝ

ﺝ

ﺍﳋـــــﻠﻒ

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﻱ
ﺡ ﻁ
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تمرين

خياطة البن�سة وكيّها

2 -2

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تن ّفذ خياطة البن�سة بعد نقل عالمات خطوطها على القما�ش. تن ّفذ خياطة البن�سة دون نقل عالمات خطوطها.المعلومات الأ�سا�سية
عملية خياط��ة البن�سة و�إغالقها من الجه��ة الأعر�ض للبن�سة �إلى الجه��ة الأ�ضيق (ر�أ�س
تتج��ه ّ
ّ
المخططات للمنطق��ة الأعر�ض فى الج�سم،
البن�س��ة) ,وعادة يك��ون اتجاه ر�أ�س البن�سة ف��ى
ّ
المخطط �إل��ى القما�ش .ويعتمد اختيار
وتوج��د طرق عدة لنق��ل عالمات خطوط البن�سة من
الطريقة على نوع القما�ش ,ومهارة ال�شخ�ص في خياطتها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
 ّمخطط بن�سة مفردة
 قطع قما�ش عدد  2ب�أبعاد (� )18 ×12سمالرقم

 �آلة خياطة مجهزة بالخيوط �أدوات الكي وتجهيزاته� -أدوات الخياطة

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

�أوالﹰ  :خياطة البن�سة بعد نقل عالمات خطوطها
1

ّ
المخطط��ات �إلى
انق��ل البن�س��ة م��ن ورق ر�سم
الوجه الخلفي للقما�ش ,با�ستعمال ورق كربون
الخياط��ة والعجلة الم�سننة �أو غرزة البا�صة ,كما
في ال�شكل (.)1

2

اث��ن البن�سة على الوج��ه الخلف��ي ,بحيث ينطبق
ِ
ّ
خطا البن�سة معًا ,ويكون الوجه ال�صحيح للقما�ش
وثبت البن�سة بالدبابي�س ,بحيث يكون
للداخلّ ،
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ال�شكل ()1

اتجاه الدبابي�س ب�شكل عر�ضي على َّ
خطي البن�سة,
كما في ال�شكل (.)2
3

قريبا ج��داً من خط ال��درزة ب�إحد
�س��رج البن�س��ة ً
ّ
�أ�شكال غرز ال�سراجة.

4

ادرز البن�سة على �آل��ة الخياطة من الجهة العري�ضة
الم�ش ّغل
مثب ًت��ا بداية ال��درزة با�ستعم��ال ُ
للبن�س��ةّ ,
العك�س��ي ،ثم �أكمل الدرزة على خط البن�سة حتى
مدب ًبا ,كما
ر�أ�سه��ا,
مراعيا �أن يكون خ��ط النهاية ّ
ً
في ال�شكل (.)3

5

َ�ص الخيط بطول (� )4سم
ّثبت خياطة نهاية البن�سة بق ّ
تقريب��ا عند نهاية البن�سة ،ثم �أربط طرفيه على الوجه
ً
الخلف��ي للقما�ش ،ثم قُ�ص الخيط على بعد (� )1سم
م��ن العقدة,كما ف��ي ال�شكل ( ,)4ويمك��ن تثبيتها
الم�ش ّغل العك�سي لآلة الخياطة.
� ً
أي�ضا با�ستعمال ُ

6

اكوِ البن�س��ة على الوجه الخلفي للقما�ش �أوالﹰ كما
ف��ي ال�ش��كل ( ،)5ثم عل��ى الوج��ه ال�صحيح له
م�ستعينً��ا بو�سادة الكي الخا�ص��ة كما في ال�شكل
(� )6أو بحافّة طاولة الك��ي ,مع مراعاة �أن يكون
ثني طية البن�سة باتج��اه خط منت�صف الأمام ،كما
يراعى و�ضع قطعة م��ن الكرتون �أ�سفل البن�سة فى
كيها؛ حتى ال تت��رك �أثرًا في الوجه ال�صحيح
�أثن��اء ّ
للقما�ش فى حالة الأقم�شة ال�سميكة خا�صة.
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ال�شكل ()2

ال�شكل ()3

ال�شكل ()3
ال�شكل ()4

ثانيًا  :تنفيذ درزة البن�سة دون �سراجة

1

انق��ل عالمات البن�س��ة (الر�أ���س ،ونهايتيها فقط)
�إل��ى القما�ش ,بعمل ف��رز بالمق�ص بطول ( )3مم
تقريبًا فى م�سافة الخياط��ة؛ لنقل عالمات بدايتي
البن�س��ة ,وبا�ستخدام قلم الت�أ�شي��ر �أوغرزة البا�صة؛
لنقل عالمة نهاية البن�سة.

2

طوليا على الوجه الخلف��ي للقما�ش,
ِ
اث��ن البن�س��ة ًّ
بحيث تنطبق عالمتا بداية َّ
خطي البن�سة.

3

ّثبت نهاي��ة البن�سة ,بو�ضع دبو�س ب�شكل عمودي
على خط الثني ويبعد ( )1مم من الحافة.

4

�ضع قطعة القما�ش �أ�سفل القدم ال�ضاغطة ,و�أنزل الإبرة
على ُبعد ( )3مم �أ�سفل نهاية الفرز وعلى خط الخياطة.
�أنزل الإبرة فى القما�ش ,وا�سحب خيط ّ
المكوك.

5
6

ال�شكل ()5

ُل��ف خيط ّ
المك��وك مرتين ح��ول الدبو�س الذي
و�ضعت��ه فى نهاية البن�س��ة ,بحيث يبد�أ لف الخيط
من الجهة القريبة من الحافّة المثنية من القما�ش.

7

وثبت
ادرز البن�س��ة مبتدئًا م��ن الجه��ة العري�ضةّ ,
بداية الدرزة بالغرزة الراجع��ة ،ثم �أكمل الدرزة,
م�ستعينًا بالخيط كدليل لخط الدرزة.

8

مر معك �سابقًا.
اكوِ البن�سة بال�شكل المنا�سب ,كما ّ

ال�شكل ()6

ن ّفذ درزة البن�سة التي قيا�س عمقها (عر�ضها) (� )3سم وطولها (� )14سم ,بعد نقل عالمات
الخياطة بالطريقة المنا�سبة.
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الأ�سئلة
 -1البن�سة في التنورة �أحد العنا�صر الأ�سا�سية ,ما �أ�سماء �أ�شكالها ,وطرق تحويرها؟
 -2توجد عالقة بين عر�ض البن�سة وزيادة �أونق�صانا من جهة ،وقيا�س الخ�صر على
ّ
و�ضح هذه العالقة.
المخطط من جهة ثانيةّ ،
ّ
المخطط �إلى القما�ش ,البد من توافر
� -3أ  -لنق��ل البن�سة من

ﻡ،ﺃ

بع���ض الأدوات ,م��ا ه��ذه الأدوات ،وكيف يتم نقل
البن�سة با�ستخدامها؟
ب -هل يمكن خياطة البن�سة دون نقل عالمات خطوطها؟
� -4أيهما �أكثر دقة ,تثبيت نهاية البن�سة بالدرزة الراجعة� ,أم
بربط طرفَي خيط خياطتها؟
ُ -5يم ّث��ل ال�ش��كل المجاور تن��ورة ببن�سة واح��دة في ّ
مخطط
المخطط �إلى ّ
ّ
مخطط تنورة ببن�ستين
حول
الج��زء الأماميّ ,
ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ
من الأمام ,واذكر الفرق بينهما.
 -6علل ما ي�أتي:
�أ  -ربط طرفي الخيط بر�أ�س البن�سة بعد خياطتها.
ب -معرف��ة الط��رق المختلفة لنق��ل عالم��ات البن�سة �إلى
القما�ش وتنفيذها.
ّ
بمخطط لتنورتها ,وكان قيا�س محيط خ�صرها (� )74سم �آنذاك،
 -7احتفظت �سيدة
ّ
بالمخطط ال�سابق نف�سه الذي احتفظت
وبعد فترة من الزمن� ,أرادت تف�صيل تنورة
به ,وعند �إعادة �أخذ قيا�ساتها ,الحظت �أن محيط الخ�صر �أ�صبح قيا�سه (� )71سم .
ّ
المخطط الورقي ,لتعديل قيا�س محيط
�أ  -ما الإج��راءات التي يمكن تنفيذها على
الخ�صر؟
ّ
المعدل؟
المخطط
ب -كيف يمكن توزيع الفرق بين القيا�سين على
ّ
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الت�صرف في البن�سات
يعتمد ُقرب خط الجنب الخارجي للتنورة �أو بعده عن الج�سم ,على كيفية
ّ
وتغي��ر �أبعادها ،فمثالً ي�ؤ ّثر عر�ض البن�سة في مق��دار التو�سيع في خط الذيل في حالة �إغالق البن�سة
ّ
وت�صريفها� ,إذ يزيد التو�سيع كلما ازداد عر�ض البن�سة ,والعك�س �صحيح.
م�صممو الأزياء في و�ضع خطوط المو�ضة للتنانير على ال�شكل الخارجي للتنورة دون
ويعتمد
ّ
النظر �إلى التفا�صيل الداخلية فيها.
ويت��م التغيي��ر في ال�شكل الخارجي للتنورة ب�إبعاده �أو تقريبه �إل��ى الج�سم� ,أو برفع �أو خف�ض
خ��ط الذيل� ,أو تحريك خط الخ�صر ,وكذل��ك النقطة التي تبد�أ التنورة باالبتعاد عن الج�سم بها,
ومن الأ�شكال الرئي�سة للتنورة ما ي�أتي:

 1التنورة الم�ستقيمة ()Straight skirt

وتتميز ب� ّأن خط
ُت ّع��د التن��ورة الم�ستقيمة الأ�سا�س لت�صمي��م (موديالت) التنانير الأُخ��رى ,
ّ
الجن��ب الخارجي يكون م�ستقيمًا من الحو�ض �إلى خط الذي��ل� ,أي عمود ّيًا على الأر�ض,
كما في ال�شكل (�/3-2أ).

2

3

التنورة المثلثة �أو �شكل المخروط ()A- shape S.

وتتميز هذه التنورة بابتعاد ّ
خطها الخارجي عن الج�سم في منطقة الحو�ض �إلى خط الذيل,
ّ
مم��ا ي���ؤدي �إلى ات�ساع ف��ي خط الذيل من جه��ة الجنب وي�ساعد عل��ى �سهولة الحركة في
ع��د التنانير الدائرية من ت�صاميم (مودي�لات) التنورة على �شكل
�أثن��اء الم�شي ,ويمكن �أن ُت ّ
المخروط كما في ال�شكل (/3-2ب).
التنورة على �شكل المخروط المقلوب ()Pegged S.

وتتميز هذه التنورة باقتراب خط الجنب الخارجي فيها من خط الحو�ض �إلى خط الذيل من
ّ
الج�س��م ,كما في ال�شكل (/3-2ج)  ,وفي بع�ض الت�صامي��م الم�شتقة من هذه التنورة ،يتم
عمل تو�سيعات في خط الخ�صر.
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 4تنورة على �شكل الجر�س
ت�أخ��ذ هذه التنورة �شكل انحناء الج�سم من خط الخ�صر �إلى خط الحو�ض �أو �أعلى �أو �أ�سفل
من��ه  ,ثم يبتعد خطها الخارجي بات�ساع �إلى خط الذي��ل ,كما في ال�شكل (/3-2د) ,وفي
بع���ض الت�صاميم ,قد يكون االت�ساع في الذيل ناتجًا ع��ن وجود ك�شاك�ش �أو غيرها ح�سب
الت�صميم.
()Bell shape S.

�أ

جـ

ب

د

ال�شكل (� :)3-2أ�شكال التنانير ح�سب المظهر الخارجي.
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تحوير المخطّط الأ�سا�سي للتنورة �إلى مخطّط تنورة مثلثة على �شكل
مخروط دون بن�سات

تمرين
3-2

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 ت�صف الت�صميم المطلوب ح�سب الر�سم.تحول البن�سة �إلى خط الذيل.
 ّّ
المخطط النهائي للتنورة.
تجهز
 ّﺧﻠﻒ
تقدر كمية القما�ش الالزمة لتنفيذ الت�صميم.
 ّّ
المخطط النهائي للت�صميم.
 تحفظالمعلومات الأ�سا�سية
تعتمد كمية التو�سيع في خط ذيل التنورة المثلثة دون بن�سات
ﺃﻣﺎﻡ
على طول البن�سات وعر�ضها ,كما في ال�شكل المجاور ,وتوجد
طريقتان لتحويل البن�سة �إلى خط الذيل:
 الأولى؛ ب�إغالق البن�سة وتحويلها �إلى خط الذيل. الثانية؛ بالتدوير.وينا�س��ب هذا الت�صميم الأج�سام التي يكون الفرق بين محيط الخ�صر ومحيط الحو�ض قليالً
ويطل��ق على هذا الت�صميم التنورة �أ�سا�س A؛ لأنها عل��ى �شكل حرف  Aفي اللغة الإنجليزية,
ُ
كما في ال�شكل �أعاله.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة
ّ
المخططات
 ورق ر�سم -طبق من الكرتون المقوى

	�أدوات الر�سم والقيا�س دبو�س طبعة -قلم ر�صا�ص
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خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوالً  :تحوي��ر المخطّ��ط الأ�سا�سي للتن��ورة �إلى مخطّط
تنورة مثلثة (�أ�سا�س  )Aبا�ستعمال طريقة التدوير.

1

ّ
ّ
(مخط��ط الأمام) �إلى
المخطط الأ�سا�سي للتنورة
انق��ل
ّ
المخططات.
ورق ر�سم

2

عدل طول البن�سة �إلى (� )15سم  ,وعمقها (� )3سم.
ّ

3

ّ
للمخطط بزيادة (� )1سم ,لتعوي�ض
ع��دل قيا�س الخ�صر
ّ
بدل زيادة عر�ض البن�س��ة ,ثم �أكمل ر�سم خط الجنب,
كما في تمرين تحوير التنورة بزيادة عدد البن�سات .

4

�ضع النقاط (�أ ,ب ,ج) على البن�سة ,والنقطتين (د ,هـ)
على خط منت�صف الأمام  ,والنقطتين (ز ,ح) على خط
الجنب كما في ال�شكل (.)1

5

ار�سم ًّ
عموديا وموازيًا لخ��ط منت�صف الأمام من
خط��ا
ًّ
ر�أ���س البن�سة نقطة (ب) �إلى خ��ط الذيل ,ولتكن نهايته
النقطة (و).

6

ّ
للمخطط.
ُق�ص حول الخطوط الخارجية

7

المخط��ط على ورق��ة ر�سم ّ
ّ
مخطط��ات جديدة,
ّثب��ت
المق��وى �أ�سفل
مراعيً��ا ا�ستعم��ال طب��ق من الكرت��ون
ّ
ّ
المخطط على �سطح الر�س��م (الطاولة)؛ لت�سهيل و�ضع

8

ّ
المخطط من النقط��ة (ج) �إلى النقاط (د،
ار�سم ح��ول
هـ ,و).

دبو�س الطبعة.
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ﺝ

ﺩ

ﺃ

ﺯ

ﺏ

ﻡ،ﺃ

الرقم

الر�سوم التو�ضيحية

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﻫـ

ﻭ

ال�شكل ()1

ﺡ

9

النقطةﺃ (ب) ﺯ
(ر�أ�س البن�سة) ,ولف
في
ثبًت دبو�س الطبعة
ﺝ
ﺩ
ّ
المخطط حتى تنطبق النقطة (�أ) على نقطة (ج),
(دور)
ّ
ﺏ
كما في ال�شكل (. )2

ﺝ

ﺩ

ﻡ،ﺃ

ﻡ،ﺃ

 11ار�س��م تو�سيعًا في خ��ط الجنب ي�س��اوي ن�صف مقدار
ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ
عدل ر�سم خط
التو�سيع الحا�صل من �إغالق
البن�سة ,ثم ّ
منحن ,كما في
الذيل بو�صل الم�ساف��ة بين جز�أيه بخط
ٍ
ﺡ
ﻫـ
ﻭ
ال�شكل (.)3

ﻡ،ﺃ

ﻷﻣــــــﺎﻡ

ﻭ

ّ
المخطط ،ثم
 13ار�س��م م�سافات الخياطة حول خط��وط
ُق�ص حول الخطوط الخارجية له.
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ﺍﻷﻣــ

ﺡ
ﻭ

ﻫـ

ال�شكل ()2

٤٥

ﻡ،ﺃ

ﺏ

ــــﺎﻡ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ﺃ

ﺃ

ﺏ

ّ
المخطط من النقطة (�أ) �إلى النقطة (ز) ,ثم
� 10أكم��ل ر�سم
ّ
المخطط.
�إلى النقطة (ح) ,و�إلى النقطة (و) ,ثم ارفع

 12اكتب البيانات الالزمة على المخطّ ط ,وار�سم
خط اتجاه الن�سيج ح�سب موقعه ,كما في �إحدى
ﺯ
ﺯ
الحاالت الآتية :ﺝ ﺃ
ﺩ
 موازيًا لخط منت�ص��ف الأمام كما ي�شير الخط (�أ)في ال�شكل (.)3ﺏ
 وقوعه ف��ي منت�صف المخطّ ط (ويحدد ذلكبتن�صي��ف خط الحو�ض وخط الذيل؛ فيكون
الخ��ط الوا�ص��ل بي��ن نقطت��ي المنت�صف هو
ــــﺎﻡ
ﺍﻷﻣــ
الخ��ط (ب) ,كما في
خ��ط الن�سي��ج ويمثله
ﺡ
ال�ش��كل (.)3
ﺡ
 موروبً��ا؛ �إذ ُير�سم ﻫـبحيث ﻭي�صنع مع خط منت�صفّ
ويم ّثله الخط
المخطط الخط (ب) زاوية (ُ ,)45
(ج) ,كما في ال�شكل (. )3

ﺯ

ﺃ

ــــﺎﻡ

ﺍﻷﻣــ

ﺝ
ﺏ

ال�شكل ()3

 14اتبع الخطوات جميعها با�ستثناء (تعديل قيا�س الخ�صر؛
�إذ ل��م يت��م تعديل قيا���س عمق البن�س��ة)  ,لتنفي��ذ ر�سم
ّ
المخطط الخلفي للتنورة مع �ضرورة ر�سم بن�سة الخلف
ّ
المخطط الأمامي وعر�ضها.
بطول البن�سة في
كمية القما�ش الالزم��ة لتنفيذ الت�صميم مع ح�ساب
ّ 15
قدر ّ
م�سافات الخياطة الالزمة.
ّ
المخطط ,واحفظه داخل مغلف منا�سب ،واكتب
 16اطوِ
البيانات الالزمة عليه.

 :تحوير المخطّ��ط الأ�سا�سي للتن��ورة �إلى مخطّط
تنورة مثلثة (�أ�سا�س  )Aبا�ستعمال طريقة �إغالق البن�سة.

3

�أغلق البن�سة ,بحيث ينطبق خطاها تمامًا ,وثبتهما بقطع
من ال�شريط الال�صق.

ﻡ،ﺃ

ﺏ

المخطط والبن�سة مغلقة على ورق ر�سم ّ
ّ
مخططات
ّثبت
جديد با�ستعمال قطع من ال�شريط الال�صق.
ﻡ،ﺃ

4

٤٥

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

2

ُق�ص الخط الوا�صل من خط الذيل �إلى ر�أ�س البن�سة.

ــــﺎﻡ

ﺍﻷﻣــ

ﻫـ

ﻭ

5

ــــﺎﻡ

ّ
للمخط��ط بدق��ة
الخط��وط الخارجي��ة
ار�س��م ح��ول
ﺃ
ﺏ
ﺡ
ّ
المخطط.
با�ستعمال قلم الر�صا�ص ,ثم ارفع
ﺝ

ﻡ،ﺃ

ﺃ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ﺝ

ﺯ

1

ن ّفذ الخطوات ( )6,5,4,3,2,1من هذا التمرين.

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﺍﻷﻣــ

6

ّ
المخطط
ع��دل خط الذيل بو�صل الم�سافة بي��ن جز�أي
ّ
لت�شكيل خط الذيل كما في ال�شكل (.)4

7

ار�س��م تو�سيعً��ا ف��ي خ��ط الجن��ب (�إيفازي��ه) مقداره
(� )5 -2.5سم �أو ح�سب الرغبة.

8

ن ّف��ذ الخطوات ( ,)13,12,11كما ف��ي البند (�أوالً)
من هذا التمرين.
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ﻭ

ال�شكل ()4

ّ
المخط��ط الخلفي
ن ّف��ذ الخط��وات ال�سابقة ف��ي ر�سم
للتنورة ,كما في الأمام ,مع �ضرورة ر�سم بن�سة الخلف
بطول البن�سة وعر�ضها في ّ
مخطط الأمام.

9

مخطط تنوره ببن�سة واح��دة �إلى ّ
ح��ور ّ
مخطط تنوره مثلثة على �ش��كل مخروط با�ستعمال
ّ
طريق��ة التدوي��ر في نقاط عدة �أ�سفل نقطة ر�أ�س البن�س��ة ,بحيث تبعد كل نقطة عن الأخرى
م�ساف��ة (� )4س��م ,وا�ستعن بالجدول �أدناه لت�سجيل ملحوظات��ك عن االت�ساع الحا�صل في
مو�ضح
خط الذيل وخط الحو�ض بالن�سبة �إلى ارتفاع نقطة التدوير (طول البن�سة) ,كما هو ّ
بالر�سم المجاور.

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﻡ،ﺃ

ﻡ،ﺃ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

� 8سم

(� ).....سم (� ).....سم

ﺏ

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

�12سم

(� ).....سم (� ).....سم

� 16سم
ﻭ

(� ).....سم (� ).....سم

ﺏ

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﻡ،ﺃ

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

� 4سم

(� ).....سم (� ).....سم

ﺩ

ﺩ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

مقدار
مقدار
بعد نقطة
التدوير عن التو�سيع في التو�سيع في
الحو�ض
الذيل
نقطة ر�أ�س
البن�سة

ﺝ

ﺃ

ﺯ

ﺝ

ﺃ

ﻫـ
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ﻭ

ﺯ

ﺡ
ﻫـ

ﻭ

الأ�سئلة
 -1ما ا�سم �شكل الخط الخارجي للتنورة في الحاالت الآتية:
�أ  -ا�ستقامة الخط الخارجي من الحو�ض �إلى خط الذيل.
ب -ابتعاد الخط الخارجي من خط الحو�ض �إلى خط الذيل.
جـ  -اقتراب خط الجنب الخارجي من خط الحو�ض �إلى خط الذيل.
د  -مطابق��ة الخط الخارجي للتنورة للج�سم من خ��ط الخ�صر �إلى خط الحو�ض ،ثم
االبتعاد عنه بات�ساع �إلى خط الذيل.
عالم تعتمد كمية التو�سيع في خط ذيل التنورة المثلثة دون بن�سات؟
َ -2
 -3قارن بين كل من:
�أ  -خ��ط الذيل ف��ي التنورة على �شكل المخروط المقلوب ،وخ��ط الذيل في التنورة
الم�ستقيمة من حيث قربها للج�سم.
ب -خ��ط الذيل ف��ي التنورة على �شكل المخروط المقلوب ،وخ��ط الذيل في التنورة
على �شكل جر�س من حيث االت�ساع.
 -4جاءت��ك زبونة �ش��كل حو�ضها عري�ض ،وطلب��ت �إليك اختيار ت�صميم لتن��ورة ُيق ّلل من
قدم لها بع�ضًا م��ن ت�صاميمك ,بحيث تخفي عيوب
عر���ض الحو���ض ويبعد النظر عنهّ ,
ج�سمها ,ما ت�صميم التنورة الأن�سب ل�شكل ج�سمها؟
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متنوعة بط��رق مختلفة ،منها الخياطات
تعرف��ت �سابقً��ا � ّأن التحوير هو الح�صول على ت�صاميم ّ
على خطوط داخلية في التنورة حيث تظهر هذه الخياطات على �شكل ق�صات ,ومنها:

 1التنانير بق�صات طولية ()Gored S
تم ّثل الق�ص��ات الطولية الخطوط الداخلية ف��ي التنورة ,وقد
مما ينتج عنه عدد من
تكون هذه الخطوط ب�أع��داد مختلفةّ ,
القط��ع وقد يتراوح عددها من ( )4قط��ع �إلى ( )12قطعة �أو
�أكثر ح�سب الت�صميم ,وقد يكون عر�ض هذه القطع مت�ساويًا
�أو غير مت�ساوٍ كم��ا قد تكون هذه الق�صات الطولية عمودية؛
�أي يك��ون عر�ضه��ا عند خط الحو�ض م�ساويً��ا لعر�ضها عند
خط الذيل ,كما في ال�شكل (�/4-2أ)

a

ال�شكل (�/4-2أ) :ق�صات
طولية عمودية.

الطولية مثلث��ة؛ �أي �أن عر�ضها عند خط
وق��د تكون الق�صات
ّ
الحو���ض �أقل من عر�ضه��ا عند خط الذيل كم��ا في الـ�شكل
(/4-2ب)  .وم��ن �أكث��ر �أ�ش��كال التنانيرالت��ي ُتن ّف��ذ عليها
الطولي��ة التن��ورة الم�ستقيم��ة ,والتنورة على
ه��ذه الق�صات
ّ
�شكل المخروط .وفي حال��ة الق�صات الطولية ,يو ّزع مقدار
البن�س��ات عل��ى خطوط الق�ص��ات بحي��ث ال تظهرالبن�سات
ال�شكل (/4-2ب) :ق�صات
منف�صلة بجانب الق�صات.
a

b

طولية مع تو�سيع عند الذيل.
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b

تحوير المخطّط الأ�سا�سي للتنورة �إلى مخطّط تنورة بق�صات طولية
يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 ت�صف الت�صميم المطلوب ح�سب الر�سم.ّ
المخطط (الق�صات الطولية).
 تر�سم خطوط الت�صميم علىّ
المخطط النهائي للت�صميم.
تجهز
 ّتقدر كمية القما�ش الالزمة لتنفيذ الت�صميم.
 ّالمعلومات الأ�سا�سية
ُيم ّثل الت�صميم �أعاله تنوره م�ستقيمة مع تو�سيع ب�سيط وبق�صات طولية
تق�س��م الجز�أين (الأمام��ي ,والخلفي) �إلى ثالث �أق�س��ام مت�ساوية (6
و�سحاب في خط الجنب ,وكم��ر م�ستقيم بعروة وزر ,وعند
قط��ع)ّ ,
ّ
المخطط المنقول �إلى ورق ر�سم
تنفيذ الت�صميم ,تر�سم خطوطه على
ّ
المخطط��ات ,مع و�ضع عالمات االتزان على خطوط الق�ص ,ور�سم

تمرين
4 -2

ﺍﳋﻠﻒ

ﺍﻷﻣﺎﻡ

خطوط الن�سيج ,وكتابة البيانات� ,إ�ضافةً لترقيم القطع قبل ف�صلها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

المواد
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة
ّ
المخططات
 ورق ر�سمالرقم
1

�	-أدوات الر�سم والقيا�س

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

ّ
المخطط الأ���س��ا���س��ي للتنورة �إل���ى ورق ر�سم
ان��ق��ل
ّ
ثم انقل البن�سة بخط متقطع مع مراعاة
المخططاتّ ,
التر�شيد في ا�ستعمال الورق.

2

ار�سم تو�سيعًا (�إيفازيه) في خط الجنب بمقدار (� )3سم
ّ
المخطط
في كل من الجز�أين (الأمامي ,والخلفي) على
الورقي الجديد.
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ﺩ

ﺍﳋﻠﻒ

ﻡ،ﺃ ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

4

ار�سم من النقطة (ج) ًّ
ومده
خطا عمود ّيًا على خط الحو�ضُ ,

عل��ى ا�ستقامته م��ن الجهتين ,بحيث يالقي خ��ط الخ�صر في

النقطة (د) وخط الذيل في النقطة (هـ) ,كما في ال�شكل (.)1

١

ﻫـ

ﺝ

 خط اتجاه الن�سيج على القطعة (م ,)2بحيث يكون موازيًالخط منت�صف الأمام ,كما في ال�شكل (. )1
ﺍﻷﻣﺎﻡ

على خط الحو�ض والعالمة الثانية في منت�صفﻫـ الم�سافة (ج
ﻡ

ﻡ

١

٢

(1) πµ°ûdG

هـ) تقريبًا ,كما في ال�شكل (. )1

ﺝ

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

 -عالمات االتزان على خ��ط ال َق ّ�صة ,ولتكن العالمة الأولى

ﺏ
ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

ﻡ،ﺃ ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ﺏ

ﺃ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

 -قطعة �أمام (م ,)1وقطعة �أمام (م.)2

(2) πµ°ûdG

ﻡ،ﺃ

ﺃ

ﻫـ

ﻡ

ﻡ

١

ﻫـ

ﻡ

ﺍﳋـــــﻠﻒ
ﺥ

٢

(2) πµ°ûdG

٢

(3) πµ°ûdG

ﺩ

ﺩ

ّ
للمخطط ,ثم اف�صل قطع َتي
 7قُ�ص بدقة على الخط الخارج��ي
ّ
المخطط  ,بق�ص َّ
خطي ال َق ّ�صة والبن�سة كما في ال�شكل (.)2
ﺍﳋﻠﻒ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

ﻡ،ﺃ

م��ر معك �سابقًا ,مراعيًا ترك م�ساف��ة لر�سم م�سافات الخياطة
ّ
المخطط.
حول
ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ّ
المخطط الجديد كما
ار�سم م�سافات الخياطة حول خطوط
ﻡ
الخ�صر ,و(� )2سم ﻡلخط ال َقﻫـ ّ�صةﻡ ,و()3
ي�أت��ي� )1( :سم ﻡلخط
ﻫـ
١

٢

٢

١

πµ°ûdG
)� (1سم لخط الذيل.
و()3
�سم لخط الجنب،
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(2) πµ°ûdG

ﻡ،ﺥ ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ﻡ،ﺃ ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ﺃ

ﺝ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

انقل ّ
مخطط القطعتين (م ،1م� )2إلى ورق ر�سم جديد ,كما
ﺝ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

ﺍﻷﻣﺎﻡ 9

ﺏ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

8

ﺏ

ﺃ

٢

ﺩ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ﺍﳋﻠﻒ
خط منت�صف الأمام .
( -م� .أ) مثني مغلق على

٢

(1) πµ°ûdG

ﺩ

ّ
المخطط:
�سجل البيانات الآتية على
ّ

ﻡ

ﻡ

١

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

6

ﻡ

انق��ل البن�س��ة ,وار�سمها على الخط (د ه��ـ) وبالأبعاد نف�سها

(الطول والعر�ض).

ﺍﻷﻣــ

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﺍﻷﻣﺎﻡ

5

ﻡ،ﺃ

(�أب) ,كما في ال�شكل (.)1

ﺃ

ﺝ

ﺝ
ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

خ��ط الحو�ض ,ولتكن الم�ساف��ة (�أج) ت�ساوي  3/1الم�سافة

ﺏ

ﺃ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

3

ّ
للمخطط بخط
ار�س��م خط الحو���ض على الج��زء الأمام��ي
ّ
وعين عليه النقطتين (�أ ,ب) ,و�ضع النقطة (ج) على
متقطعّ ,

ﺩ

ﺍﳋـــــﻠﻒ
ﺥ

٢

(3) πµ°ûdG

ﺥ

١

ﺥ

٢

(4) πµ°ûdG

ﻡ،ﺥ ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ﻡ،ﺥ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

الخياطة حوله.

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ﻡ،ﺃ ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

12

ار�س��م الكمر الم�ستقي��م للتن��ورة ذاتها مع �إ�ضاف��ة م�سافات
ﻡ،ﺃ

ﺃ

ﺝ

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

11

ا ّتب��ع الخطوات ال�سابقة جميعها ,لتنفي��ذ ر�سم الت�صميم على
ﺏ
ّ
ال�شكلين (.)4 , 3
مخط ﺏط الجزء ﺃالخلفي ,ﺝكما في
ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ

ﻒ

ﺩ
10

قُ�ص بدقة حول خطوط ﺩم�سافات الخياطة.

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ ّ
ﺍﳋـــــﻠﻒأمامية,
المخطط جميعها (ال
ﺍﻷﻣــــــﺎﻡر كمية القما�ش الالزمة لأجزاء
قد
13
ّ
ﻡ

١

ﻫـ

والكمر).
ﻡوالخلفية,
ﻡ
٢

١

ﻫـ

ﻡ

ﺥ

٢

٢

ﺥ

١

ّ
منا�سب,
النهائ��ي(2)،واحفظ��ه داخل مغل��ف
المخط��ط
14
(1) πµ°ûdGاط��وِ
(3) πµ°ûdG
πµ°ûdG
واكتب البيانات الالزمة عليه.

ﺥ

٢

ﺥ

١

(4) πµ°ûdG

ر�سم مخطّط قطعة واحدة لتنورة بق�صات طولية متع ّددة مت�شابهة .
ار�س��م ّ
مكونة م��ن ثماني قطع
مخطط قطعة واح��دة لتنورة ّ
ﺍﳋﻠﻒ
مت�ساوي��ة (ق�ص��ات طولي��ة) ,بحي��ث يتم ق�ص ه��ذه القطعة
بالع��دد المطلوب للتنورة ( 4قطع م��ن الأمام ,و 4قطع من
الخل��ف) ,كما في ال�شكل المج��اور .اتبع الخطوات الآتية
لتنفيذ التمرين:
ﺍﻷﻣﺎﻡ
�سج��ل القيا�سات الالزم��ة لر�سم التنورة مث�لاً قيا�س الخ�صر
ّ
(� )68س��م ,وقيا�س الحو���ض (� )94سم ,وط��ول التنورة,
(� )70س��م ,ث��م ار�س��م ًّ
عمودي��ا ُيم ّثل خ��ط منت�صف
خطا
ًّ
وحدد
القطع��ة ,بحيث يك��ون طوله م�ساويًا ط��ول التنورةّ ,
علي��ه خط الحو�ض على بعد (� )18.5سم ,ث��م ار�سم ثالث خطوط �أُفقية (خط الخ�صر ،خط
الحو���ض ،وخ��ط الذيل) ,بحيث يكون قيا���س خط الخ�صر م�ساويًا محي��ط الخ�صر ÷ (,)8
�أي �4.3سم؛ على جانبي الخط العمودي ,وقيا�س خط
وي�س��اوي مثالً
103

الحو���ض م�ساويًا محيط الحو�ض ÷ (،)8
وار�سم تو�سيعًا (�إيفازيه) في خط الذيل من
نقط��ة تبعد (� )30سم عن خ��ط الذيل� ,أو
ح�سب الرغب��ة مراعيًا تعدي��ل خط الذيل
مو�ضح بال�شكل المجاور.
كما هو ّ

ﺍﳊﺼﺮ

 ١ﻣﺤﻴﻂ ﺍﳋﺼﺮ
٨

ﺍﳊﻮﺽ

 ١٨ﲤﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﳊﻮﺽ

ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ
ﺍﻟﺬﻳﻞ

١

 2التنانير بق�صات عر�ضية

٢

٣

()Yokes S.

توجد ق�صات عر�ضية على خط الحو�ض ,بحيث
يكون الجزء الأعلى مطابقًا لمقا�س الج�سم تمامًا
زما �أو ك�سرات� ,أو كلو�ش ,كما
والجزء الأ�سفل ًّ
في ال�شكل ( .)5-2كما توجد ال َق ّ�صة العر�ضية
�أعل��ى خط الحو���ض �أو �أ�سفله ,وقد ت�صل الجزء
القريب من خط الذيل ,وعند الق�صات العر�ضية
عل��ى خط الحو�ض �أو �أعلى من��ه ,يف�ضل �إغالق
البن�س��ة وت�صريفها عند خط ال َق ّ�صة حتى ال تظهر
على التنورة ,وقد تكون الق�صات العر�ضية مدببة
ال�شكل ( :)5 -2الق�صات العر�ضية.
�أو منحني��ة ,وقد تظهر بجانب الق�صات الطولية
في التنورة ح�سب الت�صميم.
ولتنفيذ تحوير التنورة بق�صات عر�ضية ,اتبع خطوات التمرين (.)5-2
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تحوير المخطّط الأ�سا�سي للتنورة �إلى مخطّط تنورة بق�صة عر�ضية
مع ق�صات طولية مو�سعة

تمرين
5 -2

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تر�سم ال َق ّ�صة العر�ضية ,والق�صات الطولية ,والتو�سيعات على ّمخطط التنورة.
ّ
المخطط النهائي للت�صميم.
تجهز
 ّتقدر كمية القما�ش الالزمة لتنفيذ الت�صميم.
 ّالمعلومات الأ�سا�سية
ُيم ّث��ل ال�شكل المج��اور ت�صميم تنورة بق�ص��ة عر�ضية منحنية في
ﺍﳋﻠﻒ
الجز�أين (الأمامي ,والخلفي) دون بن�سات في ال َق ّ�صة  ,مع ق�صات
طولي��ة ( )4قطع ف��ي الجزء ال�سفل��ي ,وتو�سيع في خ��ط الذيل,
و�سحاب على خط الجنب .وبما �أن ال ّق َ�صة موجودة في الجز�أين
ّ
(الأمامي ,والخلفي)؛ لذا ,يجب �أن يكون طول ال َق ّ�صة على خط
ﺍﻷﻣﺎﻡ
الجن��ب مت�ساويًا للجز�أين (الأمام��ي ,والخلفي) ,والتو�سيع على
خطوط الق�ص��ات الطولية يبد�أ من االرتف��اع ذاته عن خط الذيل
للقطع جميعها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة
ّ
المخططات
 -ورق ر�سم

	�أدوات القيا�س والر�سم -مق�ص

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

ّ
ّ
(مخط��ط الأمام) �إلى
المخطط الأ�سا�س��ي للتنورة
انق��ل
ّ
وعين النقطتي��ن (�أ ,ب) على
ورق ر�س��م
المخططاتّ .
خط الحو�ض ,كما في ال�شكل (.)1
105

الر�سوم التو�ضيحية

�أوالً  :ر�س��م خ��ط ال َق ّ�صة العر�ضيّة ف��ي المخطّط الأمامي
للتنورة.

2

عين نقطة (د) على خط الجنب ,بحيث ي�ساوي طول الخط
ّ

طول الخط ( أ� ج) (� )5سم�( ,أو ح�سب الرغبة).

ﺏ

ﺃ

(ب د) (� )10س��م (�أو ح�س��ب الرغب��ة) ,مراعيًا �أن تكون

ﻡ،ﺃ

1

عين نقط��ة (ج) على خط منت�صف الأم��ام ,بحيث ي�ساوي
ّ

نقطة (د) �أعلى من نقطة (ج).

3

منح��ن لي�شكل خ��ط ال َق ّ�صة
ِ�ص��ل النقطتي��ن (ج ,د) بخط
ٍ

4

عدل طول البن�سة لينتهي عند خط الق َّ�صة ,كما في ال�شكل (.)2
ّ

6

حدد نقاط بداي��ة التو�سيع (عالمات االت��زان) وهي النقاط
ّ

�ضع عالمات االتزان على خط الق َّ�صة ,كما في ال�شكل (. )2

(���س��� ,ص) على بعد (� )5س��م �أ�سفل خط الحو���ض �أو �أي

ارتفاع منا�سب (ح�سب الرغبة) ,كما في ال�شكل (.)2

7

ال�شكل ()1

ّ
المخطط كما ي�أتي:
اكتب تعليمات الخياطة على

ﻡ،ﺃ ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

5

العر�ضية ,كما في ال�شكل (. )2

ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﺟـ
ﺃ
( -م�.أ) مثن��ي مغل��ق على خ��ط منت�صف الأم��ام �أعلى خط

ﺏ
ﻡ،ﺃ

ال َق ّ�صة المنحنية.

ﻡ٢

 -القطعة ( 1م ,)1والقطعة ( 2م.)2

 -خط اتجاه الن�سيج موازٍ لخط منت�صف الأمام للقطعة رقم ﺱ

( )1وكذلك للقطعة (.)2

8

1

ﺩ

ّ
للمخطط ,ث��م قُ�ص على خط
قُ���ص على الخط��وط الخارجية

الق َّ�صة العر�ضية ,ثم اف�صل القطعتين ( )2 ,1عن بع�ضهما بع�ضًا.

ثانيًا :تجهيز المخطّط النهائي لل َق ّ�صة العر�ضية

�أغل��ق البن�س��ة ف��ي ال َق ّ�صة العر�ضي��ة لجهة الأم��ام ,كما في

ال�شكل (. )3

106

ﺹ
ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ

ﻡ١

ال�شكل ()2

2

ّ
المخططات ,وار�سم
َ�صة على قطعة من ورق ر�س��م
ّثب��ت الق ّ
ّ
المخط��ط ,وانقل عالمات االت��زان ,ثم ارفع
ح��ول خطوط

ّ
وع��دل َّ
َ�صة لإلغ��اء االنك�سار
المخطط,
ّ
خطي الخ�ص��ر والق ّ

ّ
المخطط ,ث��م قُ�ص على
ار�س��م م�ساف��ات الخياطة ح��ول

خطوط م�سافات الخياطة وعلى خط منت�صف الأمام.

ثالثًا  :تجهيز المخطّط النهائي لقطعة ال َق ّ�صة الطولية

1

ّ
المخططات مع
ّثب��ت القطعة الطولية ( )1عل��ى ورق ر�سم

2

المثبت��ة مع نقل عالمات االتزان وخط
ار�س��م حول القطعة ّ
ّ
المخطط.
اتجاه الن�سيج ,ثم ارفع

3

علىجانبي القطعة مق��داره ()7
ار�س��م تو�سيعً��ا (�إيفازي��ه)
َ
�س��م ُ(يمكن زيادة �أو تقليل مق��دار التو�سيع) ,ثم ِ�صل نقاط
المحددتين
التو�سي��ع عند خ��ط الذيل بالنقطين (�س��� ,ص)
ّ
ّ
المخط��ط ,كما في ال�شكل
على خط الق َّ�ص��ة الطولية على
وع��دل خط الذيل ,كما في ر�سم تو�سيع الإيفازيه .ثم
(,)4
ّ
عدل الزاوية المت�شكلة عند نقطة بداية ر�سم الإيفازيه ,بر�سم
ّ
منحن مت�صل للق َّ�صة الطولية ,كما في ال�شكل (.)4
خط
ٍ

5

ّ
المخطط.
ار�سم م�سافات الخياطة حول

4

6

ﺟـ

ﻡ،ﺃ

3

ﻣﺜﻨﻲ ﻣﻐﻠﻖ

الحا�صل نتيجة اغالق البن�سة ,كما في ال�شكل (.)3

ﻡ

٢

ال�شكل ()3

ترك م�سافة (� )10سم من الحافة اليمنى للورقة.

ار�س��م خط اتج��اه الن�سيج بال��ورب ,بحي��ث ي�صنع مع
خ��ط اتجاه الن�سيج الأول زاوية مقدارها ( ,)45كما في
ال�شكل ( . )4ويجب ا�ستعم��ال خط اتجاه الن�سيج ذاته
للقطع جميعها� ,سواءً �أكان ذلك عمود ّيًا �أم موروبًا.

ّ
المخطط الأمامي
ن ّفذ الخطوات ال�سابقة كما في تحوير
للتنورة ,مع مراع��اة ت�سمية القطعتي��ن (خ,1خ )2على
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ال�شكل ()4

ﺩ

القط��ع الطولية ,و�أي�ضًا ت�سجي��ل (م .خ) على خط منت�صف
7
8

الخلف لقطعة ال َق ّ�صة العر�ضية.

كمية القما�ش الالزمة لتنفيذ الت�صميم كامالً.
ّ
قدر ّ

ّ
المخطط ,واحتفظ به داخ��ل مغلف منا�سب ،واكتب
اط��وِ
عليه البيانات الالزمة.

الأ�سئلة

2
3
4
5
6

7
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ﻡ،ﺥ

ﻡ،ﺃ

1

 �صف ال�شكل الخارجي لتنورة ّمنفذة من تجميع قطع تنورة بق�صات طولية ,عر�ضها عند خط
الحو�ض �أقل من عر�ضها عند خط الذيل.
	�أين يمكن ت�صريف البن�سات فى التنورة ذات الق�صات الطولية؟ ما فائدة ر�سم تو�سيع (�إيفازيه) في خط الجنب للتنورة بق�صات طولية؟ اذكر �أهمية �أن يكون طول ال َق ّ�صة على خط الجنب مت�ساويًا للجز�أين (الأمامي ,والخلفي). �صف �شكل الت�صميم اذا ُر ِ�سم خط ال َق ّ�صة الطولية في الثلث القريب من خط الجنب بدالً منالثلث القريب من خط المنت�صف ,حاول ر�سمه.
 علل ما ي�أتي:ال�سحاب على خط الجنب في التنورة ذات القطع ال�ست.
�أ � -ضرورة وجود
ّ
ب -تعديل طول البن�سات الأمامية والخلفية لينتهي عند خط ال َق ّ�صة العر�ضية تمامًا.
جـ -و�ض��ع عالم��ات االت��زان للق�ص��ات الطولية
ّ
المخطط ,قبل ف�صل �أجزائه.
والعر�ضية على
ّ
المخطط (الأمام والخلف) الموجودين
 انقل ج��ز�أيفي ال�شكل المج��اور �إلى دفترك ،ث��م ار�سم خطوطًا
تت�ضمن:
لت�صاميم
ّ
ﺍﺨﻤﻟﻄﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﺭﺓ
ﹼ
ﺍﺨﻤﻟﻄﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﺭﺓ
ﹼ
�أ  -ق�صة طولية.
ﻣﻘﺎﺱ )( ٤٢
ﻣﻘﺎﺱ )( ٤٢
ب -ق�صة عر�ضية.
ﺍﳋـــــﻠﻒ
ﺍﻷﻣــــــﺎﻡ
جـ -ق َّ�صة عر�ضية وطولية.
مع تو�ضيح مكان ت�صريف البن�سات.
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تعرف��ت �أنه يمكن��ك تغيير ت�صميم التنورة ح�س��ب طريقة ت�صريف البن�س��ات ,فما الطرق التي
ّ
متنوعة للتنورة؟ كيف يتم الح�صول عليها؟ ما الفرق بينها
يمكن بو�ساطتها الح�صول على ت�صاميم ّ
من حيث �أ�سا�سيات الإعداد ,وال�شكل الخارجي؟

 1الك�سرات ()Pleats

الك�س��رة :ثنية في القما�ش تعط��ي تو�سيعًا ،وت�ساعد على �سهولة الحرك��ة والم�شي في �أثناء
ارتداء قطعة المالب�س ,بالإ�ضافة �إلى �إعطائها ت�صاميم مختلفة.
تتك��ون الك�س��رة الواحدة م��ن ثالث طبقات م��ن القما���ش؛ الطبقة الداخلي��ة ,والو�سطى
ّ
عد جزءًا من التنورة ,كما في
والخارجية التي ُت ّ
ال�شكل ( ,)6-2ومن �أجزائها �أي�ضًا خط الثني
الداخلي وخط الثني الخارجي ,ويتحدد ُعمق
الك�س��رة بالم�سافة بين خط الثن��ي الخارجي
للك�سرة وخط الثن��ي الداخلي لها؛�أي الطبقة
وتتحدد الم�سافة الكلية
الو�سطى من الك�سرة,
ّ
للك�سرة بين خط بدايتها وخط الثني الخارجي
ال�شكل (� :)6-2أجزاء الك�سرة.
ويطلق على
له��ا ,وهي �ضعف عمق الك�سرةُ ،
البعد بين الك�سرات وجه الك�سرة والذي قد ي�ساوي عمقها .وتظهر ب�أ�شكال مختلفة ,منها:
�أ

		 الك�س��رات المتتالي��ة باتجاه واح��د ( :)Knife Pleatsالك�سرات المثني��ة باتجاه واحد,
ويوجد �أ�شكال مختلفة ,منها:
 .1الك�س��ر اللف الم�شب��ع :تكون الك�سرات متتالية ,بحيث تب��د�أ الك�سرة الثانية
عند نهاية الك�سرة الأولى ,ويكون وجه الك�سرة ,م�ساويًا قيا�س عمقها وبذلك
تكون كمية القما�ش ثالثة �أ�ضع��اف قيا�س الحو�ض مهما اختلف عمق الك�سرة
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كم��اف��يال�ش��كل(.)7-2
 .2الك�سر المتباعد :ك�س��رات متتالية باتجاه
البع��د بي��ن الك�س��رات
واح��د ,ويك��ون ُ
�أكث��ر من عمق الك�سرة ,كم��ا في ال�شكل
(.)8-2
 .3الك�سر المتراكب :ك�سرات باتجاه واحد
البعد بين الك�سرات �أقل من عمقها,
ويكون ُ
ويطلق عليه ك�سرات الأكورديون ,كما في
ُ
ال�شكل(.)9-2
ب 		 ك�س��رات باتج��اه مختل��ف متعاك���س (فق�س��ات)
( :)Box pleatsتثن��ى الك�س��رات ,بحي��ث
تتالق��ى كل ك�سرتي��ن عل��ى الوج��ه ال�صحيح
�سم��ى فق�سه داخلي��ة (ك�سرات
للقما���ش ,و ُت ّ
مخفي��ة غي��ر ظاه��رة) ,كم��ا ف��ي ال�ش��كل
(.)10-2
وق��د ُتثن��ى الك�س��رات ,بحي��ث تتالق��ى على
الوج��ه الخلفي للقما���ش؛ �أي (تكون خطوط
الثني متباعدة عل��ى الوجه ال�صحيح للقما�ش),
�سم��ى فق�س��ه خارجي��ة ,كم��ا ف��ي ال�شكل
و ُت ّ
(.)11-2

جـ	 		 ك�س��رات مروحي��ة (:)Sunburst pleats
وتتدرج
ُت�ستخ��دم ف��ي الت�صامي��م الدائري��ة،
ّ
ف��ي ُعمقها م��ن الخ�صر ,حيث يك��ون ُعمق
الك�سرة من الأعل��ى �أقل منه في الأ�سفل ,كما
في ال�شكل (.)12-2
ويثبت خط الك�س��رات ب�شكل دائم بطرق خا�صة؛
ّ
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ال�شكل ( :)7-2الك�سر اللف الم�شبع.

ال�شكل ( :)8-2الك�سر المتباعد.

ال�شكل ( :)9-2الك�سر المتراكب.
ﺧﻂ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﺧﻂ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ

ال�شكل ( :)10-2فق�سة داخلية.
ﺧﻂ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﺧﻂ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ

ال�شكل ( :)11-2فق�سة خارجية.

ف�ضل اختيار الأقم�شة المنا�سبة للغر�ض.
لذاُ ,ي ّ
تظه��ر الك�س��رات ف��ي ال�ش��كل النهائ��ي
متع��ددة ,كم��ا ف��ي ال�ش��كل
للتن��ورة ب�أ�ش��كال
ّ
( ,)13 – 2ومنها:

�أ

ب

ال�شكل ( :)12-2الك�سرات المروحية.

جـ

د

مح��ددة
ك�سرات مكوية جيدًا ,ك�س��رات (فق�س��ات) ك�����س��رات م��ك��وي��ة ك�س��رات غي��ر
ّ
الكي؛ �أي
وبخياطة على الحافّة بخياط��ات تجميلي��ة جيدًا (�سائبة �أو مث ّبتة الح��واف بعملية ّ
مثبتة فقط ف��ي خط الخ�صر
ح�سب الت�صميم)
للجزء المغلق منها
المثنية للك�سرة
ّ
كي ثنياتها
(الكمر) ودون ّ
ال�شكل (� :)13-2أ�شكال الك�سرات.

الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار الأقم�شة لتنفيذ الك�سرات
�	. 1أن تك��ون الأقم�ش��ة قابلة للثني؛ �إذ ,توج��د �أقم�شة يمكن ثنيه��ا ب�سهولة مهما كان
�سمكها ،كالأقم�شة ال�صوفية ،وتوج��د �أقم�شة �صناعية ,مثل :قما�ش الإكرليك الذي
يقاوم االنثناء؛ �إذ ,من ال�صعب عمل ك�سرات مكوية جيدًا با�ستعماله ،وكذلك الحال
في الأقم�شة المحبوكة وخا�صة الثقيلة والخ�شنة.
�	. 2إمكاني��ة االكتفاء بتنظي��ف قطع المالب�س ذات الك�سرات تنظيفً��ا جا ًّفا؛ لأن الغ�سيل
يزيل حافّة ثني الك�سرة ،وبالتالي يتطلب �إعادة كي الك�سرات جهدًا  .ويمكن تج ّنب
ذلك بتنفيذ خياطات على حافّات الك�سرات ,كما في ال�شكل (� /13 – 2أ).
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تحوير المخطّط الأ�سا�سي �إلى مخطّط تنورة بك�سرتين من الأمام,
و فق�سه في منت�صف الخلف

تمرين
6 -2

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 ت�صف الت�صميم المطلوب ح�سب الر�سم.ّ
المخطط الورقي من الأمام والخلف.
 تر�سم خطوط الت�صميم (الفق�سات) علىّ
المخطط النهائي للت�صميم.
تجهز
 ّكمية القما�ش المطلوبة لتنفيذ الت�صميم.
 ّتقدر ّ
ّ
المخطط النهائي ب�صورة �صحيحة.
 تحفظالمعلومات الأ�سا�سية
ُيم ّث��ل ال�شكل المجاور تن��ورة م�ستقيمة بك�سرتي��ن من الأمام,
وزر
وفق�س��ة ف��ي منت�ص��ف الخل��ف ,وكم��ر م�ستقي��م بع��روة ّ
و�سح��اب على الجن��ب .ولر�سم الك�س��رة �أو الفق�سة ,ال بد من
ّ
تحديد مكانه��ا ,و�شكلها وعمقه��ا ,وفي حالة ر�س��م الك�سرة
�أو الفق�س��ة على خ��ط منت�صف الأمام �أو الخل��فُ ,ي�ضاف على
ّ
المخط��ط مقدار عمقها� ,أما �إذا ُر�سمت على الخطوط الداخلية
ّ
ّ
المخطط �ضعف عمقها.
المخطط ُفي�ضاف على
في
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

المواد
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة
ّ
المخططات
 ورق ر�سمالرقم
1

�	-أدوات الر�سم والقيا�س

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

ّ
المخط��ط الأ�سا�س��ي للتن��ورة م��ن الورق
انق��ل
ّ
المخطط��ات  ,وار�سم
المقوى �إل��ى ورق ر�سم
ّ
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تو�سيعًا (�إيفازيه) في خ��ط الذيل مقداره ()2.5
�سم ,كما في ال�شكل (.)1

2

1

ّ
للمخطط للجز�أين
قُ�ص على الخطوط الخارجية
(الأمامي والخلفي).

�أوالً  :تحوير المخطّط الأمامي للتنورة

عين م��كان الك�س��رة عل��ى الج��زء الأمامي من
ّ
ّ
المخط��ط ,م ّنفذاً الخط��وات ( ,)6-3كما في

تمري��ن الق�ص��ات الطولي��ة ال�سابق��ة ,وكم��ا في

ال�ش��كل ( ,)2مع مراعاة �أن��ه يمكن تغيير مكان

خط الك�سرة ح�س��ب الت�صميم المطلوب (دون
ر�سم خط اتجاه الن�سيج).

2

ح��دد نقطة نهاية درزة ط��ول الك�سرة في الجزء
ّ

الأمام��ي ,بحيث تبعد م�سافة (� )30سم مثالً عن

خط الذيل.
3

ّ
للمخطط ,مع
قُ���ص حول الخط��وط الخارجي��ة

ف�ص��ل القطعتين (م,1م )2ع��ن بع�ضهما ,مراعيًا
تفريغ البن�سات.

4

ّثبت القطعة (م )1على ورقة ر�سم ّ
مخططات جديدة,

بحيث ينطبق خط منت�صف الأم��ام على حافّة الورقة

اليمنى مع ترك م�سافة (� )5سم تقريبًا لثنية الذيل.
5

ّ
المخطط ,ث��م ارفع��ه ,مراعيًا نقل
ار�سم ح��ول
ّ
المخطط الجديد ,و�ضع النقطة (�أ)
البيانات على
عند نقطة ر�أ�س البن�س��ة ,والنقطة (ب) على خط

الذيل ,كما في ال�شكل (.)3
6

ار�سم خطين يوازيان الخط (ا ب) الذي ُيم ّثل خط
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وم ّدهما �إلى الأعلى بحيث يبعد كل
الك�س��رة الأيمنُ ,

منهما ع��ن الآخر م�سافة عمق الك�س��رة (� )8سم (من

الممكن زيادة هذه الكمي��ة �أو تقليلها) ح�سب الرغبة

كما في ال�شكل (.)3
7

ار�س��م �إ�شارة الك�سرة على �شكل خط��وط متوازية مائلة,
بحيث ت�صل الإ�شارة بين خ��ط الك�سرة الأيمن وو�سطها

والخط الأي�سر لها ,كما في ال�شكل (.)3
8

ّثب��ت القطع��ة (م ,)2وليكن خط الذي��ل منطبقًا على

امت��داد خط الذيل للقطعة الأولى ,وخط القطعة (م)2
منطبقًا على خط الك�سرة الأي�سر.

9

ّ
المخط��ط ,وانقل عالم��ات االتزان ،ثم
ار�س��م حول
ّ
المخطط.
ارفع

ّ
المخطط ,م��ع مراعاة
 10اكت��ب البيانات الالزمة عل��ى
نقل عالمة نهاية درزة �إغ�لاق الك�سرة ,بالإ�ضافة �إلى
عالمات االتزان الأخرى.

ّ
المخطط ,كما
 11ار�س��م م�سافات الخياطة حول �أج��زاء
ّ
المخطط النهائي.
في تجهيز
 12قُ���ص على الخط��وط الخارجي��ة لم�ساف��ات الخياطة
ّ
للمخط��ط با�ستثناء خط الخ�ص��ر؛ �إذ ,يتم ثني الك�سرة
م�ؤقتً��ا باتجاه خ��ط منت�ص��ف الأم��ام؛ لينطبق خطها
الأيمن على خطها الأي�سر تمامًا.

 13قُ�ص على خط م�سافة خياطة الخ�صر ,ثم افتح الك�سرة.

ثانيًا  :تحوير المخطّط الخلفي للتنورة:
1

ار�س��م على ورق��ة ر�سم ّ
مخططات جدي��دة ثالثة خطوط
موازية للحافّة الي�سرى ,بحيث يكون البعد بينها (� )8سم
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(من الممكن زيادة هذه الكمية �أو تقليلها).
2

ار�سم �إ�شارة الفق�سة ,بحيث ت�صل بين َّ
خطي الفق�سة كما

في الك�س��رة المفتوحة؛ �أي على �شكل خطوط متوازية

مائلة كم��ا في ال�شكل ( ,)4بحيث ت�ص��ل الإ�شارة بين
الخط الأيمن للفق�سة وو�سطها والخط الأي�سر لها.

3

ّثب��ت ّ
مخطط الخل��ف ,بحيث ينطبق خ��ط منت�صف

4

ّ
المخط��ط ,وانقل عالم��ات االتزان ،ثم
ار�س��م حول
ّ
ّ
المخطط
المخطط ,واكتب بيانات الخياطة على
ارفع

5

ّ
المخطط نقطة نهاية �إغ�لاق الفق�سة ,تبعد
حدد عل��ى
ّ

6

عي��ن النقطتي��ن (�أ ,ب) عل��ى خ��ط الفق�س��ة الأي�س��ر
ّ

7

ّ
المخط��ط ,وقُ�ص على
ار�س��م م�ساف��ات الخياطة حول

8

اث��ن الفق�س��ة م�ؤقتًا ,بحيث ينطبق الخ��ط (ج د) على
ِ

الخلف على الخط الأيمن للفق�سة.

الجديد ,كما في ال�شكل (.)4

(� )30سم عن خط الذيل (�أو ح�سب الرغبة).
والنقطتين (ج ,د) على خط الفق�سة الأيمن.

الخط��وط الخارجية لم�ساف��ات الخياط��ة با�ستثناء خط
الخ�صر (كما في ّ
مخطط الأمام من هذا التمرين).

الخ��ط ( أ� ب) ,وليك��ن اتج��اه الفق�س��ة باتج��اه خط
ّ
المخطط
واث��ن البن�سة م�ؤقتًا ,كما في تجهيز
الجنب,
ِ
النهائي للتنورة الم�ستقيمة.

9

قُ�ص على خط م�سافة خياط��ة الخ�صر ،ثم افتح البن�سة
والفق�سة.

كمي��ة القما�ش الالزمة
 10ار�س��م الكمر الم�ستقي��مّ ,
وقدر ّ
ّ
مر معك �سابقًا.
لتنفيذ الت�صميم ,واحفظ
المخطط ,كما ّ
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خياطة الك�سرات والفق�سات وكيِّهما

تمرين
7 -2

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تن ّفذ خياطة الك�سرات والفق�سات وكيهما. تن ّفذ الدرزات التجميلية للك�سرات والفق�سات.المعلومات الأ�سا�سية
الك�س��رات :ثنيات ف��ي القما�ش ب�أ�شكال مختلف��ة ح�سب ت�صميم قطع��ة المالب�س ,و يمكن
زخرف��ة الك�سرات بخياطات تجميلية عل��ى الوجه ال�صحيح للقما�ش .وع��ادة ت ّتم الدرزات
التجميلي��ة للك�سرات والفق�سات من الأ�سفل �إلى الأعلى للحيلولة دون ّ
�شده,
مط القما�ش �أو ّ
ف�ض��ل ا�ستعمال خيوط
وي ّ
كي الك�س��رات والفق�ساتُ ،
ويت��م عادة ثني ذيل التن��ورة �أوالً قبل ّ
كيها.
حريرية في �سراجة الك�سرات لئال يترك �أثرًا فيها بعد ِّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
 ّمخطط ورقي للك�سرات والفق�سات
 �شرائط من الكرتون ( )5قطع من القما�ش الخام �أو الكتانال�سادة (� )25 X 25سم
الرقم

1

 �آلة خياطة مجهزة بالخيوط �أدوات الكي وتجهيزاته– �أدوات الخياطة

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوالً  :خياطة الك�سرات على الوجه الخلفي
للقما�ش:
�ضع ّ
مخطط الك�سرات ف��وق قطعة القما�ش المفردة
(طبقة واحدة) وعلى وجهها ال�صحيح.
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2

ّ
المخطط
انقل عالم��ات الك�سرات وخطوطه��ا من
لتظهر على الوجه الخلف��ي للقما�ش با�ستعمال ورق
والدراجة �أو با�ستعمال غرزة البا�صة
كربون الخياطة
ّ
كما في ال�شكل (. )1

3

اثن الك�سرة بحيث يكون الوجه الخلفي للقما�ش �إلى
ِ
الخارج ,وخطا الك�س��رة منطبقين ,كما في ال�شكل
( ,)2ثم ّثبت الك�سرة بالدبابي�س.

4

�س��رج قريبًا من خط درزة الك�سرة حتى نهاية القطعة
ّ
كما في ال�شكل (.)2

5

ادرز على خ��ط الك�سرة من الأعلى �إل��ى نهاية درزة
مثبتً��ا بداية درزة
الك�س��رة ،كما ف��ي ال�ش��كل (ّ ,)2
الك�سرة ونهايتها.

ثانيًا  :خياطة الفق�سات

1

ك��رر الخط��وات م��ن ( ,)5-1كم��ا ف��ي خياط��ة
ّ
الك�سرات.

2

ّثب��ت خ��ط منت�ص��ف الك�سرة عل��ى خ��ط خياطتها
�سرجها ,كم��ا في ال�شكل
با�ستعم��ال الدبابي���س ,ثم ّ
( )3فتح�صل بذلك على فق�سه.

1

ال�شكل ()1

ال�شكل ()2

ال�شكل ()3

كي الك�سرات والفق�سات
ثالثا ّ :

كي الك�سرات:
(ّ )1
ا�ضب��ط المك��واة عل��ى درج��ة الح��رارة المنا�سب��ة
للقما���ش ،واختبر درجة حرارتها عل��ى ق�صا�صة من
القما�ش الم�ستعمل.
ال�شكل ()4
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2

اكوِ على الوجه الخلفي لقما�ش الك�سرات با�ستعمال
فوطة جافّة ,كما ف��ي ال�شكل ( ,)4برفق؛ للح�صول
كي خفي��ف لها ,ثم اكوِ با�ستعمال فوطة رطبة,
على ّ
تحرك
الكي حت��ى تجف القطع��ة وال ّ
وا�ستم��ر ف��ي ّ
الك�سرات حتى تبرد.

3

الكي على الوجه ال�صحيح للقما�ش.
ّ
كرر عملية ّ

4

ال�شكل ()5

اقل��ب القطع��ة على الوج��ه الآخر ,ثم �ض��ع �شرائط
الكي
من الكرتون �أ�سفل ثني��ة الك�سرةّ ,
وكرر عملية ّ
الك��ي ,كما في ال�شكل ()5؛ لإزالة
با�ستعمال فوطة
ّ
الأثر الذي تتركه حافّ��ة الك�سرة في الوجه ال�صحيح
كي الك�سرات المتباعدة
الكي ،وعند ّ
للقما�ش نتيجة ّ
وكي القما�ش �أ�سفلها.
يمكن رفع طرف الك�سرة ّ

ال�شكل ()6

كي الفق�سات:
(ّ )2

ك��ي الك�سرات
ّ
ك��رر الخط��وات ( ,)4-1كما في ّ
المو�ضحة في الأ�شكال (.)8-7-6

رابعًا  :الدرزات التجميلية للك�سرات

1

مر �سابقًا في هذا
ن ّف��ذ خياطة الك�سرات ّ
وكيها ,كما َّ
التمرين.

2

ح��دد نقطة نهاية ط��ول الدرزة التجميلي��ة للك�سرات,
ّ
ثم اغرز �إب��رة الآلة في ثنية الك�سرة تمامًا وعلى وجهها
ال�صحيح.

3

ادرز ( )4-3غرز ب�شكل مائل للأعلى ,كما في ال�شكل
(� ,)9أو ب�شكل �أفقي ح�سب الرغبة ,ثم �أنزل الإبرة في
القما�ش ,وارفع القدم ال�ضاغطة ,و ُلف القما�ش
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ال�شكل ()7

ال�شكل ()8

(درزة زاوي��ة) لإكمال ال��درزة للأعل��ى ,مراعيًا �أن
تك��ون الدرزة موازي��ة لثنية الك�س��رة تمامًا ,كما في
ال�شكل (.)9
4

ّثب��ت نهاية ال��درزة التجميلي��ة من الأعل��ى بالغرزة
الراجعة.

5

ا�سح��ب طرف��ي الخيطين معً��ا في بداية ال��درزة �إلى
ق�ص
الوج��ه الخلف��ي للقما���ش ,واربطهما معً��ا ،ثم ّ
الخيطين على بعد (� )1سم من العقدة.

6

كرر الخط��وات ال�سابقة لتنفيذ ال��درزات التجميلية
ّ
لباقي الك�سرات.

7

اكوِ القطعة ,واحتفظ بها.

1

مر في هذا التمرين.
ن ّفذ خياطة الفق�سات ّ
وكيها ,كما ّ

2

ال�شكل ()9

خام�سًا :الدرزات التجميلية للفق�سات

ن ّف��ذ الدرزة التجميلية للفق�س��ات ,كما في الدرزات
التجميلية للك�سرات ,مراعيًا �أن يكون اتجاه الدرزة
ل��كل من جهتي الفق�سة من الأ�سفل �إلى الأعلى ,كما
في ال�ش��كل ( ,)10على �أن تكون بداية الدرزة لكل
جه��ة ب�إنزال الإبرة في منت�صف الفق�سة ,وادرز (-4
 )5غ��رز ب�ش��كل �أفق��ي �أو مائل ح�س��ب الرغبة ,ثم
وثبت نهاية
للأعل��ى وبموازاة خط منت�صف الفق�سةّ ,
الدرزة بالغرزة الراجعة ,بحيث يكون عدد الغرز
الأفقية (�أو المائلة) ف��ي الجهة الي�سرى م�ساويًا لعدد
الغرز في الجه��ة اليمنى لكل فق�سة ,كما في ال�شكل
( ,)10وهذا يتط ّلب تنفيذ الدرزة ببطء وبدقة.
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ال�شكل )10

3

ا�سح��ب طرفَي َ
خيط��ي الإبرة ف��ي بداي��ة الدرزتين
�إل��ى الوجه الخلفي للقطعة ,ث��م اربطهما مع َ
خيطي
ّ
المكوك ف��ي الأ�سفل؛ لتثبيت بداية الدرزة التجميلية
ق�ص �أطراف الخي��وط الأربعة معًا على
للفق�سة ,ث��م ّ
بعد (� )1سم من العقدتين.

4

كرر الخطوات نف�سها لتنفيذ الدرزة التجميلية لباقي
ّ
الفق�سات.

5

اكوِ القطعة ,واحتفظ بها.

 - 1ن ّف��ذ الك�سرات ال�سائبة على الوجه ال�صحيح للقما�ش الت��ي يتم تثبيتها بو�ساطة خياطة
عر�ضية كالكمر ,م�ستعينًا بالر�سوم التو�ضيحية والخطوات التي �أمامك.

 - 2ن ّفذ الدرزة التجميلية على حافة الخط الخارجي
للك�سرات ال�سائبة ,كما في ال�شكل المجاور.

الزم ()Gathering
2
ّ

ّ
الزم في التن��ورة على ُ�سمك
ال��زم زيادة في عر���ض
المخطط ,وتعتم��د كمية ّ
تتط ّل��ب التنورة ّ

ال��زم محدودة؛ لت�سهيل تركيب الكمرّ � ,أما في
القما���ش ,ففي الأقم�شة ال�سمكية ,تكون كمية ّ

الزم �إلى ثالثة �أ�ضعاف قيا�س محيط الحو�ض �أو �أكثر.
الأقم�شة الرقيقة فقد ي�صل عر�ض التنورة ّ
120

الزم في �أجزاء مختلفة من قطع المالب�س وغيرها ,كما في الخ�صر,
�أ 		�أنواع ّ
الزم  :يوجد ّ

الزم لخياطة قطعتين من القما�ش معًا مختلفتي
و�سوار الكم ,وخط الكتف ,وتتم عملية ّ
الطول ,وتوجد منه �أنواع مختلفة تبعًا الختالف طول القطعتين ,مثل:

 .1الت�شري��ب الب�سي��ط :يكون االختالف بين طول القطعتي��ن ب�سيطًا كما في خياطة
الكت��ف الأمامي م��ع الخلفي في البل��وزة� ,أو عند خياطة الكمر ف��ي التنورة بعد
(زم ب�سيط) .
تحويل قيمة البن�سة �إلى ت�شريب ب�سيط ّ

 .2الت�شري��ب المتو�سط :يكون االختالف بين الطولي��ن �أكبر ,مثل :خياطة الكم مع
حفرة الإبط.

الزم  :يكون الفرق بين طول القطعتين �ضعفين �أو �أكثر ،وقد ي�صل �إلى �ستة �أ�ضعاف
ّ .3
في الأقم�شة الخفيفة.

الزم على �شكل م�ستطيل؛ فقد
ب 		 التنورة ّ
الزم على �شكل م�ستطيل  :يوجد نوعان من التنانير ّ
يكون الز ّم خفيفًا ،وف��ي هذه الحالة ,يكون عر�ض التنورة م�ساويًا لدوران الحو�ض م�ضافًا
�إلي��ه مقدار الز ّم الذي يت��راوح من (� )60-20سم ,كما في

ال�شكل (.)14-2

الزم كثيفًا؛ �إذ ,ي�صل عر�ض التنورة �إلى ثالثة
وقد يكون ّ
�أ�ضعاف محي��ط الحو�ض� ,أو �أكثر .وقد يتم و�صل قطع

م��ن القما���ش معًا للح�ص��ول على العر���ض المطلوب,
وف��ي بع�ض الأقم�ش��ة يكون عر���ض القما���ش ,باتجاه

طول التن��ورة ,حيث تكون حا�شية القما�ش باتجاه خط
الخ�ص��ر� ,أو خط الذي��ل خا�صة في حال��ة النقو�ش على
�شكل كنار في القما�ش.
الزم على خط
ج��ـ التنورة ّ
الزم با�ستعم��ال مخطّط التنورة الم�ستقيمة:في هذه الحالة ,قد يو ّزع ّ
يف�ضل �إلغاء خط
محددة علي��ه ح�سب الت�صميم ,وهن��ا ّ
الخ�ص��ر كام�لاً �أو في منطقة ّ
الزم تو�سيعًا عند خط الحو�ض.
الجنب في �أعلى الحو�ض لي�صبح م�ستقيمًا؛ �إذ ,يعطي ّ
ال�شكل (:)14-2
زم على �شكل م�ستطيل.
تنورة ّ
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تحوير المخطّط الأ�سا�سي للتنورة �إلى مخطّط تنورة مثلثة
زم على الخ�صر
على �شكل مخروط مع ّ

تمرين
8 -2

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 ت�صف الت�صميم المطلوب. تر�سم خطوط الت�صميم النهائي.تقدر كمية القما�ش الالزمة لتنفيذ الت�صميم.
 ّالمعلومات الأ�سا�سية
ُيم ّثل ال�شكل المجاور التنورة المثلثة على �شكل مخروط
زم عل��ى الخ�صر وكم��ر م�ستقيم ,وتمت��از ب�أن محيط
مع ّ
ذيلها �أكثر من عر�ضها من الأعلى ,ولتو�سيع محيط الذيل,
زم خفيف على الخ�صر.
يمكن �إ�ضافة ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة
ّ
المخططات
 -ورق ر�سم

�	-أدوات الر�سم والقيا�س

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

ّ
المخطط الأ�سا�س��ي الأمامي للتنورة
انقل
�إلى ورق ر�سم جديد.

2

الر�سوم التو�ضيحية

ّ
المخطط طول ّيًا
تق�سم
ار�سم ثالثة خطوط ّ
�إل��ى �أربعة �أق�س��ام ,ولي�س م��ن ال�ضروري
�أن تك��ون الأق�س��ام مت�ساوي��ة ,كم��ا ف��ي
ال�شكل(.)1
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3

اكت��ب �أرق��ام القط��ع ( )4,3,2,1على
ّ
المخطط كم��ا في ال�ش��كل (,)1
�أج��زاء
و�سجل (م�.أ) على خط منت�صف الأمام.
ّ

4

ّ
للمخطط ،ثم
ُق�ص الخط��وط الخارجي��ة
ُق���ص عل��ى الخط��وط الداخلي��ة ,بحيث
تف�صل القطع عن بع�ضها مع تفريغ البن�سة.

5

ّثب��ت القطع��ة ( )1عل��ى ورق��ة ر�س��م
ّ
مخطط��ات جدي��دة ,بحي��ث ينطبق خط
(م�.أ) على حافّة الورق.

6

ّ
المخطط.
ار�سم حول القطعة ،ثم ارفع

7

مثنيا مغلقًا على خط منت�صف
ّ
�سجل (م�.أ) ًّ
الأمام عل��ى الورقة الجديدة ,واكتب رقم
( )1على القطعة المر�سومة.

8

ّ
الخط��ط
اكت��ب الرمزي��ن (�أ ,ب) عل��ى
المر�سوم ,كما في ال�شكل (.)2

9

ار�س��م خطًا يبعد عن الخط الأي�سر للقطعة
()1؛ �أي عن الخط (�أ ب) مقدار (� )4سم
من نقط��ة (�أ) ,و(� )8سم من نقطة (ب),
ومده على ا�ستقامته من الجهتين.
ُ

10

اث��ن الخ��ط (�أ ب) بو�ضع��ه عل��ى الخط
ِ
المر�سوم على �شكل ك�سرة م�ؤقتة.

11

ّثب��ت القطعة ( ,)2بحيث تالم�س حافّتها
القطعة ( )1تمامًا .

12

ار�سم حول القطعة ( ,)2ثم ارفعها.
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13

افتح الك�سرة الم�ؤقتة.

14

ن ّف��ذ الخط��وات ( )13-9لتثبي��ت باقي
القطع.

15

ار�سم خ��ط الخ�ص��ر ,بو�ص��ل الخط بين
�أج��زاء القط��ع وكذلك خ��ط الذيل بخط
منحن.
ٍ

16

17
18

ار�س��م تو�سيعًا في خط الجن��ب (�إيفازيه)
مق��داره (� )4سم عند خ��ط الذيل ,مراعيًا
�أن يك��ون خط الجن��ب م�ستقيمً��ا ولي�س
منحنيً��ا ,وذلك بو�صل نقط��ة الخ�صر مع
نقطة �ص كما في ال�شكل (.)2
ّ
المخطط.
اكتب البيانات الالزمة على

ّ
المخطط،
ار�سم م�ساف��ات الخياطة حول
ق�ص على الخطوط الخارجية لم�سافات
ثم ّ
الخياطة.

19

ن ّف��ذ الخط��وات ال�سابق��ة لر�س��م ّ
مخطط
الخلف للتنورة كما في ال�شكلين (.)4,3

20

كمي��ة القما���ش الالزم��ة ,واحف��ظ
ّ
ق��در ّ
ّ
و�سجل البيانات
المخطط داخ��ل مغلفّ ،
الالزمة عليه.
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الزم
خياطة ّ

تمرين
9 -2

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تن ّفذ خياطة الت�شريب الب�سيط. تن ّفذ خياطة الت�شريب المتو�سط في جزء مح�صور من القطعة.الزم.
 تن ّفذ خياطة ّالمعلومات الأ�سا�سية
يتط ّل��ب الزم تنفيذ ّ
الزم ع��ن الطول الم�ستعمل
خطين م��ن الدرزة وذلك بزيادة طول غرزة ّ
للخياطة العادية .فيتراوح طول الغرزة ( )4-3مم للأقم�شة المتو�سطةّ � ,أما الأقم�شة الرقيقة
ال��زم (خيط ّ
المكوك)
�أو ال�ش ّفاف��ة فط��ول الغرزة ( )3-2.5م��م .ولت�سهيل �سحب خيوط
ّ
يخ ّف��ف ال�ضغط عل��ى الخيط العلوي قليالً� .أم��ا الت�شريب المتو�س��ط فين ّفذ بخط واحد من
ُ
ال��زم.
درزة ّ
الزم� ,أو
الزم .وقد ينفذ ّ
و يت��م الت�شري��ب الب�سيط مبا�شرة بالخياطة العادية دون تنفي��ذ غرزة ّ
معين من القطعة ح�سب الت�صميم.
الت�شريب على طول القطعة� ,أو يكون مح�صورًا في جزء ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
 ( )6قطع من قما�ش الخام �أبعاد كل منهما كما ي�أتي:(� )12×8سم�)13×8( ,سم؛ لتنفيذ الت�شريب الب�سيط
(� )15×8سم� )20×8( ,سم؛ لتنفيذ الت�شريب المتو�سط
(� )15×8سم� )30 ×8( ,سم؛ لتنفيذ الز ّم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة
الرقم
�أوال :الت�شريب الب�سيط
ّ 1ثب��ت القطع��ة الت��ي �أبعاده��ا (� )13×8س��م ف��وق

القطع��ة الت��ي �أبعاده��ا (� )12×8س��م با�ستخ��دام

الدبابي���س بحي��ث تتطاب��ق الحافّ��ات الت��ي قيا�سه��ا
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	�آلة خياطة مجهزة بالخيوط	�أدوات الكي وتجهيزاته دبابي�س خياطةالر�سوم التو�ضيحية

(� 13س��م م��ع � 12س��م) ,وعالم��ات االت��زان (�إن
وج��دت)ّ ,
وخطا البداية والنهاي��ة ,وتو�ضع الدبابي�س

ب�ش��كل عمودي م��ع خ��ط الخياطة وعل��ى م�سافات
متقاربة ,كما في ال�شكل (.)1

2

ا�ضبط �آل��ة الخياطة لتعط��ي غرزة م�ستقيم��ة متو�سطة

ال�شكل ()1

الط��ول ,وادرز على بعد (� )1.5سم من الحافّة العليا,

و�شد قما�ش الطبقة
مراعيً��ا تطابق حافتا القما�ش العلياّ ,
تكون ثنيات
العليا ب�أ�صابعك
علىجانبي الإبرة لتج ّنب ّ
َ

في القما�ش ف��ي �أثناء الدرزة ,مع االنتب��اه �إلى �ضرورة

�إزالة الدبابي�س كلما اقتربت الدرزة منها ,وو�ضعها في
مكانها المنا�سب.
3

اكو القطعة ,وافتح م�سافة الخياطة ،ثم احتفظ بها في ملفك.
ِ

ثانيًا  :الت�شريب المتو�سط
1

(جرب الغرزة ل�ضبطها
ا�ضبط �آلة الخياطة لتنفيذ غرزة ّ
الزم ّ
على قطعة قما�ش خارجية ومن نوع القما�ش الم�ستعمل),

المجهزتين
حدد عالمات االتزان على كل من القطعتين
ثم ّ
ّ
ّ
لتنفيذالت�شريبالمتو�سط ,بحيثتبعدكلنقطة(�)2.5سم

ع��ن حافّة القما���ش ,كما ف��ي ال�ش��كل ( ,)1وادرز بين

عالمتي االتزان على بعد (� )1سم من الحافّة العليا للقطعة
الأط��ول والتي قيا���س عر�ضها (� )20س��م ,وعلى الوجه

ال�صحيح لها.

2

ا�سح��ب خي��ط ّ
ل��زم القطعة ,بحي��ث ت�صبح
المكوك ّ

3

ّثبت القطعتين معًا با�ستعم��ال الدبابي�س ,بحيث تتطابق
عالم��ات االت��زان ,والح��واف العلي��ا ,ونهايت��ا طول

الم�سافة بين عالمتي االتزان للقطعتين مت�ساوية.
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ال�شكل ()2

الزم بالت�ساوي,
القطعتين ,كما في ال�شكل ( ,)2وو ّزع ّ
الزم.
الزم بغرزة ال�سراجة على خط ّ
ويمكن تثبيت ّ

4

ا�ضبط �آلة الخياطة لتعمل غرزة م�ستقيمة متو�سطة ,وادرز
الزم),
على بع��د (� )1.2سم من الحافّة (قريبً��ا من خط ّ
وا�سحب الدبابي�س كلم��ا تقدمت في الخياطة ,و�ضعها
في مكانها المنا�سب (�إذا ن ّفذت الدرزة دون �سراجة).

5

الزم في هذا التمرين،
كي قطع��ة ّ
اك��وِ القطعة ,كما في ّ
واحتفظ بها.

الزم
ثالثاً :خياطة ّ

1
2

حدد خط منت�صف ّ
المجهزتين
كل من قطعتي القما�ش
ّ
ّ
الزم باتجاه العر�ض بو�ضع عالمة عليه.
لتنفيذ ّ

ا�ضب��ط ط��ول الغ��رزة ,بحي��ث تعط��ي غ��رزة طولها
( )5-4م��م ,وق ّل��ل �ضغط ّ
منظم �ش��د الخيط العلوي
قليالً��ً ,م�ستعمالً خيط ّ
مكوك مخالفً��ا للون القما�ش؛
لت�سهيل تمييزه عند �سحبه.
ادرزعلى خط العر�ض ف��ي القطعة التي عر�ضها ()30
الزم على الوجه ال�صحيح للقما�ش وعلى بعد
�سم بغرزة ّ
(� )1.5سم من الحافّة العلوية.

3

ادرز في م�سافة الخياطة ًّ
خط��ا �آخر يوازي الخط الأول
ويبعد عنه م�سافة (� )0.5سم ,كما في ال�شكل (.)3

4

ّثب��ت القطعتين معً��ا با�ستعمال الدبابي���س ,بحيث تنطبق
الحواف العليا للقطعتين معً��ا ,وكذلك عالمات االتزان
زمها
ل��كل من القطعتين مراعيً��ا �أن تكون القطعة التي تم ّ
�إل��ى الأعلى وف��وق القطع��ة الم�ستقيمة ,ووج��ه قطعتي
القما�ش معًا للداخل ,كما في ال�شكل (.)3
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ال�شكل ()3

5

ف خيط ّ
المكوك على الدبو�س في بداية الدرزة ,كما
ُل ّ
في ال�شكل (.)4
ا�سحب خيطي ّ
المكوك معًا في الطرف الآخر للدرزة

7
8

الزم في الطرف الآخر.
كرر الخطوتين ( )6-5لتنفيذ ّ
ّ

ال��زم بانتظ��ام ,مراعيًا تطابق عالم��ات االتزان,
و ّزع
ّ
ث��م ّثب��ت القطعتين معً��ا بالدبابي�س ,كما ف��ي ال�شكل
( ,)5كما يمك��ن تنفيذ ال�سراجة قريبًا من خط الدرزة
الزم
الزم ,وبعدها ادرز من جهة ّ
للت�أكد من ثبات �شكل ّ
ال�سفلي,كما في ال�شكل(.)6

9

ّ
نظف حافتي القما�ش معًا بالغرزه المتعرجة.

6

الزم ,لت�صبح القطعتان مت�ساويتين من
حت��ى يتم تكوين ّ
زمها,
خ��ط المنت�صف �إلى نهاية ط��ول القطعة التي تم ّ
كما في ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4

ال�شكل ()5

 10اكوِ القطعة كما ي�أتي:
ا�ضبط ح��رارة المكواة على الدرج��ة المنا�سبة لقطعة
القما�ش.
الزم على الوج��ه الخلفي للقما�ش
 11اك��وِ م�سافة خياط��ة ّ
بر�أ�س المكواة ,كما في ال�شكل (.)7
 12اقلب القطعة عل��ى الوجه ال�صحي��ح للقما�ش ,ثم اكوِ

ال�شكل ()6

م�سافة الخياطة في االتج��اه الذي �ستكون عليه عندما

ينتهي الثوب (�أ�سفل القطعة غير المزمومة).

الزم ،وارفع
الزم بر�أ�س المكواة
طوليــا باتجاه خيط ّ
 13اكوِ ّ
ًَّ
كي
المك��واة كلما و�صلت �إلى خيط ّ
الزم ,مراعيًا عدم ّ
الزم .
الزم بالعر�ض؛ لتالفي حدوث ثنيات في منطقة ّ
ّ
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ال�شكل ()7

تركيب مطاط مب�سط

تمرين

10 -2

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تركّ ب مطاطًا على قطعة قما�ش. تختار الغرزة المنا�سبة لتركيب المطاط.المعلومات الأ�سا�سية
يمك��ن تركيب المط��اط مبا�شرة على القما�ش  ,كم��ا يمكن تركيبه داخ��ل مجرى خا�ص به
(�شريط م�ضاف) �أو ثني حافّة القما�ش ,بحيث ُت ّ
�شكل مجرىّ � .أما عند تركيب المطاط لعمل
رخى منظم �شد خيط ّ
ك�شك�شة ،ف� ّإن هذه الخيوط ُتعب�أ على ّ
المكوك.
وي ّ
المكوكُ ,
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
 قطعة قما�ش �أبعادها (� )25×15سممب�س��ط رفيع عر�ضه (� )1سم ,
 مطاط ّوطوله (� )20سم
الرقم

مجهزة
	�آلة خياطة تعمل الغرزةالمتعرجة ّ
ّ
بالخيوط
متعددة الأغرا�ض
 القدم ال�ضاغطة ّ -م�سطرة ,ومق�ص ,ودبابي�س

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

جهز �آلة الخياطة لتنفيذ الغرزة المتعرجة.
ّ

3

اطوِ �شريط المط��اط �أربع طيات ،و�ضع عالمات بالدبابي�س
طية ,كما في ال�شكل (.)1
مكان كل ّ

2

4

الر�سوم التو�ضيحية

اح�سب طول المطاط المطلوب ,وذلك ّ
بمطه قليالً وقيا�سه
عل��ى الم�سطرة ح�س��ب مرونته ,ث��م ُق�ص الكمي��ة الالزمة
للقطعة.

ق�س��م قطعة القما�ش بالطريقة نف�سها �إلى �أربعة �أق�سام ،و�ضع
ّ
عالمات على القما�ش ,كما في ال�شكل (.)1
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ال�شكل ()1

5

ّثبت المطاط عل��ى الوجه الخلفي لقطع��ة القما�ش ,بحيث
تطاب��ق كل عالمة في المطاط العالمة على القما�ش ,كما في
ال�شكل (.)2

6

ادرز المط��اط وذلك بغرز الإبرة بكل من المطاط والقما�ش
معًا وبا�ستعمال الغرزة المتعرجة �أو الغرزة الخا�صة بالمطاط,
�إن وجدت ,كما في ال�شكل (.)3

7

�ش��د المطاط ف��ي �أثناء عملي��ة الدرزة ليتطاب��ق القما�ش مع
ّ
المطاط ,وذل��ك بم�سك القما�ش من خلف القدم ال�ضاغطة
باليد اليمن��ى وم�سك الق�سم الذي �ست��درزه باليد الي�سرى.
و�إذا كان المطاط عري�ضًا فيمكن عمل درزة �أخرى على بعد
(� )1سم من الدرزة الأولى.

8

المترا�صة بعد ثني حافة
ّثب��ت طرف ال�شريط بغرزة اللفق��ة
ّ
ال�شري��ط �إل��ى الداخ��ل� ,إذا ت��م تركيب ال�شري��ط على خط

ال�شكل ()2

�سح��اب (مثالً) بعد
مثبت عليها ّ
الخ�صر في قطع��ة مالب�س ّ
ترك م�سافة خياطة (� )1سم من بداية �شريط المطاط ونهايته.

ال�شكل ()3
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الزم بخيط مطاط با�ستعمال الغرزة المتعرجة
تنفيذ ّ
مو�ضح بال�صور:
ن ّفذ تركيب خيوط المطاط ,كما هو ّ
جه��ز قطع َتي قما�ش م�ستطيلتين قيا�س كل منهما كما ياتي :الطول (� )30سم ,والعر�ض
ّ -1
(� )40سم �أو ح�سب الرغبة (لعمل معا�صم).
حدد خطوط الدرزة على قطعة القما�ش ,كما في ال�شكل (.)1
ّ -2
المتعرجة بعر�ض ينا�سب ُ�سمك المطاط الذي �سيتم �سحبه
 - 3ا�ضبط �آلة الخياطة على الغرزة
ّ
وبخيوط منا�سبة للون القما�ش.
المتعرجة ,كما في ال�شكل (.)2
 - 4ادرز على خيط المطاط ,بالغرزة
ّ
 - 5ا�سحب خيوط المطاط ,كما هو في ال�شكل ()3؛ لتح�صل على القيا�س المطلوب.
 - 6ادرز حافت��ي القطع��ة كما في ال�شكل ()4؛ لتح�صل على ال�شكل النهائي للقطعة كما في
ال�شكل (.)5
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الأ�سئلة
 - 1ما ا�سم الم�سافة بين َّ
خطي الثني الخارجي والداخلي للك�سرة؟
 - 2م��ا ا�سم ال�ش��كل الناتج عن ثن��ي الك�سرات ,بحي��ث تتالقى كل ك�سرتي��ن على الوجه
ال�صحيح للقما�ش؟
والزم من حيث:
� -3أ  -قارن بين الت�شريب الب�سيط
ّ
.1مقدار الزيادة في قيا�س القطعة الثانية عن الأولى في كل منهما.
بالزم).
.2ال�شكل النهائي للقطعة المخيطة (بالت�شريب الب�سيط ّ
الزم؟
الزم عند تنفيذ التنورة ّ
ب  -هل ي�ؤ ّثر ُ�سمك القما�ش في كمية ّ
الزم.
ّ -4
و�ضح الإجراءات الالزمة ل�ضبط �آلة الدرزة لعمل خطوط ّ
 - 5م��ا الغر�ض م��ن طي كل من �شريط المط��اط وقطعة القما�ش المراد تركيب��ه عليها (�أربع
طيات)؟
 - 6علل ما ي�أتي:
يع��دل خط الجنب لي�صبح م�ستقيمً��ا في ّ
مخطط التنورة على �شكل مخروط ,مع
�أ -
ّ
زم على خط الخ�صر.
ّ
المتعرجة في تثبيت المطاط على القما�ش.
بُ -ت�ستعمل الغرزة
ّ
جـ	ُ -ي�سحب خيط ّ
الزم ولي�س خيط الإبرة.
المكوك في درزة ّ
حدد نوع الك�سرات البعد بين كل ك�سرة والتي تليها.
 - 7في الك�سرات المتتاليةُ ,ي ّ
�أ  -ما �أ�سماء �أنواع الك�سرات المتتالية.
بِ �	-
أعط مثالين للأنواع الأخرى للك�سرات مع تو�ضيحها بالر�سم.
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ُت�ستعم��ل الأ�ش��كال الدائرية في عمل ت�صامي��م مختلفة ،منها :التناني��ر ,والأكمام ,والقبعات,
والك�شاك�ش.

� 1أ�شكال التنانير الدائرية

ت�أخذ التنانير الدائرية عدة �أ�شكال ،منها:
�أ 		 ت�������ن�������ورة دائ��������ري��������ة ك���ام���ل���ة
�سمى (دبل
(ُ :)Full- circle Sت ّ
كلو�ش) ,كما في ال�شكل (.)15-2
ب 		 ت�������ن�������ورة ن���������ص����ف دائ������ري������ة
�سمى (كلو�ش),
(ُ :)Half - circle Sت ّ
كما في ال�شكل(.)16-2
جـ	 		 ت���������ن���������ورة رب�����������ع دائ�������ري�������ة
�سمى
( :)Quarter - circle Sو ُت ّ
(ن�صف كلو�ش) ,كما في ال�شكل
(.)17-2
ّ
مـخطـط��ات التناني��ر
ولر�ســ��م
الدائرية ,يتم ر�سم دائرتين متحدتين
ف��ي المرك��ز؛ �إذُ ,ت ّ
�ش��كل الدائ��رة
ّ
خ��ط الخ�ص��ر والدائرة
ال�صغ��رى
ّ
ويم ّث��ل البعد
الكبرى
خ��ط الذيلُ ,
بين الدائرتين ط��ول التنورة كما في
ال�شكل (. )18-2
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ﺭﺑ

ﻊﻗ
ﻴﺎﺱ ﺍ

ﳋﺼﺮ
ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻮﺭﺓ

ال�شكل ( :)15-2تنورة دائرية كاملة
(دبل كلو�ش).

ﻧ

ﺼﻒ

ﻗﻴ
ﺎﺱ

ﺍﳋ

ﺼﺮ

ال�شكل ( :)16-2تنورة كلو�ش.

ﻗﻴﺎ

ﺱ
ﺍﳋ

ﺼﺮ

ﻛﺎ
ﻣﻼ

ال�شكل ( :)17-2تنورة ن�صف كلو�ش.

ﺧ

ﻂ

ﻞ

ﺍﳋ

ﺼﺮ

ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻮﺭﺓ

ال�شكل (:)18-2
ّ
مخطط الخطوط الأ�سا�سية في
التنورة الدائرية.

ﺧﻂ
ﺍﺍﻟ
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ﺧ

ﻂ

ﺍﺍ
ﻟﺬﻳ

ﺬﻳﻞ

وف��ي الأ�شكال الدائرية جميعه��ا ,ير�سم في
العادة ربع دائرة فقط مع التغيير في قيا�س ن�صف
القطر؛ للح�صول على قيا���س الخ�صر كامالً �أو
يو�ضح ذلك
ج��زء منه� ,أو رب��ع الخ�صر ,كم��ا ّ
ّ
فخ��ط ربع الدائ��رة (�أ�-أ)
ال�ش��كل ()19-2؛
ُيم ّثل قيا�س ربع خ�صر التن��ورة الدائرية الكاملة
(دب��ل كلو�ش) ,وخ��ط ربع الدائ��رة (ب-ب)
ُيم ّث��ل قيا���س ن�ص��ف الخ�ص��ر للتن��ورة ن�صف
الدائرية(الكلو�ش) ,وخط ربع الدائرة (ج-ج)
ُيم ّثل قيا�س كامل الخ�صر في التنورة الكلو�ش .
نالح��ظ مما �سبق �أن َّ
خط��ي الخ�صر ,والذيل
منح��ن للقما�ش عن��د خياطة
يقع��ان على خ��ط
ٍ
التنورة ,وبما � ّأن الخط المنحني (الورب تقريبًا)
مما ي���ؤدي �إلى ات�ساع
يتعر���ض لمطاطي��ة �أكثرّ ,
ّ
خط الخ�صر في التنورة الدائرية؛ لذا ,يتم حذف
(� )2سم تقريبًا من محيط الخ�صر ,وقد يزيد على
ذلك ح�سب مطاطية القما�ش وتما�سكه .وكذلك
الحال بالن�سب��ة لخط الذيل وخا�ص��ة في التنانير
الدائرية؛ ت�ؤدي مطاطية القما�ش �إلى اختالف في
ط��ول التنورة ,ويمكن �أن تتب��ع الخطوات الآتية
بعد ق�ص التنورة لتعديل هذا االختالف:
 .1تعلي��ق التنورة من الخ�صر بو�ساطة الدبابي�س
عل��ى عالقة المالب�س ،و ُتت��رك بهذا الو�ضع
لعدة �ساعات ,وتزداد فترة التعليق في حال
الأقم�شة ال�صوفية وال�شيفون.
 .2يت��م �ضبط طول الذي��ل على الماني��كان �أو
بتجرب��ة قيا�س التنورة والب��دء ب�ضبط الطول

ﺝ
ﺏ

ﺧ

ﻂ

ﺃ
ﺃ

ﺍﳋ

ﺼﺮ
ﺏ

ﺝ

ﺧﻂ ﺍﳉﻨﺐ

ال�شكل ( :)19-2ربع الدائرة
في الأ�شكال الثالثة للتنانير الدائرية.

ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺜﻨﻲ

ﻧ

ﺼ

ﻒ

ﺍﳋ

ﺼﺮ

ﺑﻨ

ﺴﺔ

ﻡﺃ

من الأر�ض �إل��ى الطول المطلوب ,مع ق�ص
الم�سافات الزائدة من طول الذيل.
ﻨﺐ
كم��ا يمكن �ضب��ط ذيل التن��ورة الدائرية
ﺍﳉ
قبل خياطتها ,وذلك بتعلي��ق قما�ش التنورة
ﻡﺥ
المق�صو�صة ,كما ف��ي الخطوة ال�سابقة ،ثم
يو�ضع ّ
مخطط التنورة على القما�ش ,و�إعادة
ر�سم خط الذيل مرة �أخرى.
ال�شكل ( :)20-2تنورة ربع دائرة
لر�س��م التنانير الدائري��ة ،يمكن ا�ستعمال
با�ستعمال ّ
مخطط ثانوي للتنورة.
ّ
مخطط التن��ورة الم�ستقيم��ة وعمل تو�سيع
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ
في خط الذيل م��ع �إغالق البن�سات ,بحيث
ي�صبح �شكل خط الذيل دائرة �أو جزءًا منها,
كما في ال�شكل (.)20-2
ويتم ر�سم التنورة الدائرية على ورق ر�سم
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ
ّ
المخططات �أوعل��ى القما�ش مبا�شرة  ,فيتم
ر�س��م التنورة ربع الدائري��ة (ن�صف كلو�ش)
ال�شكل (:)21-2
تنورة ن�صف كلو�ش على طبقة
عل��ى طبقة واحدة م��ن القما�ش م��ع �إ�ضافة
واحدة من القما�ش.
م�سافة للخياطة ,كما في ال�شكل (.)21-2
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ
والتن��ورة ن�ص��ف الدائري��ة (كلو�ش) يتم
ر�سمه��ا عل��ى قطع��ة قما���ش مثني��ة عر�ضيا
م��ع ر�سم م�سافة للخياط��ة ,كما في ال�شكل
ﻳﻞ
ﺍﻟﺬ
( ,)22-2كم��ا يمكن ر�سم التنورة وعمل
ﻂ
ﺧ
خياطتين بدالً من خياطة واحدة.
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ
� ّأما التنورة الدائرية الكاملة (دبل كلو�ش)
فيتم ثني القما�ش على �أربع طبقات ,كما في
ال�شكل ( :)22-2تنورة ن�صف
ال�ش��كل (� )23-2إذا كان عر���ض القما�ش
دائرة بخياطة واحدة.
لل�سحاب ,كما
كافيًا لذلك ,وتعمل فتح��ة
ّ
يمكن عملها بخياطتين ,كما في ال�شكل (� )24-2أو �أكثر من خياطتين ,ويعتمد
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 2الأمور الواجب مراعاتها عند ر�سم التنانير الدائرية

ﺭ

ﺍﳋ

ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺜﻨﻲ

ذلك على عر�ض القما�ش ,والت�صميم ,وطول
التنورة ,وقيا�س دوران الخ�صر.

ﺑﻊ

ﺼﺮ

ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺜﻨﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ

ﳋﺼﺮ

ﻒﺍ

ﻧﺼ

ﻧ

ﺼﻒ ﺍ

ﳋﺼﺮ

ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺜﻨﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ

�أ  		-الدائ��رة المطل��وب ر�سمه��ا �أو �أجزا�ؤها ح�سب
الت�صميم.
ب 		-ع��دد الخياط��ات الالزمة؛ �إذ تت��م �إ�ضافة م�سافة
ال�شكل ( :)23-2تنورة دائرية
(� )4-2س��م ل��كل خياط��ة (طولي��ة) على خط
كاملة دون خياطة.
الخ�صر لر�سم دائرة خط الخ�صر مبا�شرة.
معين ()2
جـ 		-مطاطية القما�ش؛ �إذ يتم حذف مقدار ّ
�سم تقريبًا من قيا�س دوران الخ�صر ويعتمد ذلك
على نوع القما�ش الم�ستعمل.
ويت��م تحديد ن�صف قطر الدائ��رة ال�صغرى في
التنانير الدائري��ة بتطبيق القاعدة الريا�ضية؛ محيط
تمت درا�ستها في مبحث
الدائرة = ( 2نق) πالتي ّ
الريا�ضيات  ,وفي ما ي�أتي اخت�صار لتحديد ن�صف
ال�شكل ( :)24-2تنورة دائرية
قطر الدائرة ال�صغرى (خط الخ�صر) .
كاملة بخياطتين.
�أ  		-للتن��ورة ن�صف كلو�ش (ربع دائ��ره) = قيا�س
محيط الخ�صر.
ب 		-للتنورة كلو�ش (ن�صف دائره) = قيا�س محيط الخ�صر.
جـ 		-للتنورة دبل كلو�ش (دائره كاملة) = قيا�س محيط الخ�صر.
ويت��م تقدي��ر كمية القما�ش الالزمة للتنورة الدائري��ة ب�أ�شكالها الثالثة كما ي�أتي ،مع
مراعاة �أن ذلك يعتمد على عر�ض القما�ش الم�ستعمل :
�أ  		-التنورة ربع الدائرية (ن�صف كلو�ش) = ( قيا�س الخ�صر  +طول التنورة  +م�سافة ثنية الذيل).
ب 		-التنورة ن�صف الدائرية (كلو�ش) =  (2قيا�س الخ�صر  +طول التنورة  +م�سافة ثنية
الذيل).
جـ 		-التن��ورة الدائري��ة الكاملة (دبل كلو���ش) =  (4قيا�س الخ�صر  +ط��ول التنورة +
م�سافة ثنية الذيل).
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ر�سم مخطّط التنورة الدائرية
يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تر�سم ّمخطط التنورة الكلو�ش.
ّ
المخطط النهائي للتنورة الكلو�ش.
 تجهز تقدر كمية القما�ش الالزمة لتنفيذ التنورة الكلو�ش.المعلومات الأ�سا�سية
يم ّث��ل الر�سم المجاور �ش��كل تنورة كلو�ش بخياط��ة واحدة في
بد من ح�ساب
منت�صف الخل��ف ,ولإعداد التنورة الدائري��ة ,ال ّ
ن�ص��ف قطر الدائرة التي تمثل خط الخ�صر ،ويمكن �أن يتم ر�سم
ّ
مخطط التنورة الدائرية على القما�ش مبا�شرة.

تمرين

11 -2

ﺧﻠﻒ

ﺃﻣﺎﻡ

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

المواد

ّ
المخططات
	�أدوات ر�سم �شريط قيا�س ذو النهاية الحديدية المثقوبة. -مق�صات ,وقما�ش

 دبو�س طبعة ورق ر�سم ّمخططات
 ورقالرقم

1

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوالً  :ر�سم مخطّط تنورة ن�صف دائرية (كلو�ش)
بخياطة في منت�صف الخلف.
حدد القيا�سات الالزمة لر�سم التنورة كلو�ش.
ّ
محيط الخ�صر = � 68سم.
طول التنورة = � 60سم.

2

اح�سب ن�صف قطر دائ��رة التنورة ال�صغرى (دائرة
الخ�صر) المطلوب كما ي�أتي:

(محيط الخ�صر ÷ � 22.7 = 3 ÷ 68 = )3سم
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الر�سوم التو�ضيحية

3

طبق ال��ورق من المنت�صف ,ويمكن
ِ
اث��ن القما�ش� ,أو ّ
ّ
المخطط كامالً.
و�صل طبقين ببع�ضهما للح�صول على

4

حدد نقطة (�أ) على الخط المثني ,بحيث تبعد عن حافة
ّ

5
6

ﺩ

القما�ش �أو الورق الي�سرى م�سافة (� )2سم م�سافة خياطة

ﺏ

ال�سحاب في منت�صف الخلف ,كما في ال�شكل (.)1
ّ

ار�س��م ًّ
ﻣﺜﻨﻲأ) على الخط
النقط��ة (�
خط��ا عامود ّيًا م��ن
ﻗﻤﺎﺵ

المثني لطول الورق.

ﺷﻜﻞ2

ّثب��ت �شري��ط القيا���س المثقوب بدبو���س طبعة في

ﻫـ

ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺜﻨﻲ ﺝ

ﺃ

ﺷﻜﻞ 1
ال�شكل ()1

النقطة (�أ) بعد و�ضع قطعة الكرتون المقوى �أ�سفل

7

ﺟﻨﺐ

النقطة (�أ)؛ ل�سهولة حركة ال�شريط حول الدبو�س.

عين النقطة (ب) ,بحي��ث تبعد (� )22.7سم؛ �أي
ّ
ﻨﺘ
النقطةﺼ(ﻒ�أ) (على الخط
( ) دوران الخ�صر ,ع��ن
ﻣ

ﺍ

ﻣﺎﻡ

العم��ودي ,والنقطة (ج) على خ��ط الثني ,بحيث
ﺟﻨﺐ

تكون الم�سافة (�أ ج) ت�ساوي (�أ ب) .
8

ح��رك �شري��ط القيا���س لر�س��مﺷﻜﻞ 4
الخ��ط المنحن��ي
ّ

(ب ج) وليك��ن ُبعد النقاط جميعها عن النقطة (�أ)
وي ّ
�شكل هذا الخط خط
م�ساويًا للم�ســـافة (�أ ب)ُ ,

الخ�صر.
9

ح��دد النقطة (د) عل��ى الخط العم��ودي ,ولتكن
ّ

10

ح��دد النقطة (ه��ـ) على الخ��ط المثن��ي ,و لتكن
ّ

11

ح��رك �شري��ط القيا���س لر�س��م الخ��ط المنحن��ي
ّ
ّ
وي�شكل هذا
(د هـ) ,كما في ر�سم الخط (ب ج) ,

الم�ســافة (ب د) ت�ساوي طول التنورة.
الم�سـافة (�أ د) ت�ساوي م�سافة (�أ هـ).

ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺜﻨﻲ
ﺷﻜﻞ2

ﺷﻜ

ال�شكل ()2

ﺟﻨﺐ

الخط خط الذيل ,كما في ال�شكل (.)2
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ﻫـ

ﻣﻨﺘ

ﺼ

ﻒﺍ

ﺟﻨﺐ

ﻣﺎﻡ

ﻗﻤﺎﺵ

12

ّ
المخط��ط م�.أ المثني,
اكت��ب البيانات االتي��ة على

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺧﻠﻒ

وم.خ ,ثم ار�سم خط الن�سيج وليكن موازيًا لمنت�صف

الأمام .
13

ار�سم م�ساف��ة الخياطة لخط الخ�صر وهي (� )1سم

 ,ولخ��ط الذيل من (� )2-1س��م على ورقة الر�سم
نف�سه��ا ,و يمك��ن ر�س��م م�ساف��ات الخياطة على

القما�ش مبا�شرة.
14

ق�ص حول خطوط م�سافات الخياطة؛ لتح�صل على
ّ
ّ
المخطط النهائي للتنورة ,كما في ال�شكل (.)3

15

الالزمة لتنفيذ الت�صميم.
قدر كمية القما�ش
ّ
ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺜﻨﻲ

16

ّ
المخط��ط ف��ي مغل��ف منا�س��ب ،واكتب
احف��ظ
ﺷﻜﻞ 1

البيانات الالزمة عليه.

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺜﻨﻲ

ﺷﻜﻞ )3(3
ال�شكل

ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺜﻨﻲ
ﺷﻜﻞ2

1

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺧﻠﻒ

ّ
دون
م�ستعمالً
المخطط ,كم��ا في البند الأولّ ,
�ص عل��ى خط الثني،
ر�س��م م�ساف��ات حوله ,و ُق ّ
فتح�ص��ل على قطعتي��ن ُتم ّث��ل الأول��ى الأمام,
والأخرى الخلف كما في ال�شكل (. )4

2

ّ
المخطط مع
ار�س��م خط منت�ص��ف الأمام بثن��ي
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺜﻨﻲ
تطابق خطي الجنب ,ث��م ار�سم على خط الثني
والذي ُيم ّث��ل خط اتجاه
خ��ط منت�صف الأم��ام
ﺷﻜﻞ 3
الن�سيج ,كما في ال�شكل ()4

3

ن ّفذ الخطوات ( ,)16-12كما في البند الأول
من هذا التمرين.
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ﺟﻨﺐ

 :ر�س��م مخطّط التنورة ن�ص��ف دائري (كلو�ش)
بخياطة على خط الجنب

ﻣﻨﺘ

ﺼ

ﻒﺍ

ﻣﺎﻡ

ﺟﻨﺐ

ﺷﻜﻞ )4(4
ال�شكل

ار�سم ّ
مخطط التنورة الدائرية الكاملة (دبل كلو�ش) كما في ال�شكل �أدناه.
بحيث ي�ساوي ن�صف قطر الدائرة

الأ�سئلة
-1
-2
-3
-4
-5
-6

�صف التنانير الدائرية من حيث �أنواعها ،وطرق ر�سمها.
م��ا ت�أثير تعليق التن��ورة الدائرية التي تمت خياطتها (ولم يت��م �ضبط طولها) في عالقة
المالب�س من خط الخ�صر فترة من الزمن؟
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتن��ورة في ر�سم �أ�شكال التن��ورة الدائرية جميعها؟ ّبرر
ه��ل يلزم
�إجابتك.
اذكر الأمورالثالثة الواجب مراعاتها عند ر�سم التنانير الدائرية.
و�ضح ذلك.
ُي�ستعمل دبو�س الطبعة و�شريط القيا�س في ر�سم التنورة الدائريةّ ،
ا�شرح خطوات �ضبط الذيل المنحني في التنورة الدائرية.
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ذاتيا ,بو�ضع �إ�شارة ()X
بن��اءً عل��ى ما تعلمته ون ّفذته من مهارات في هذه الوحدةّ ،قي��م نف�سك ًّ
عبر عن م�ستوى �أدائك لها :
مقابل كل مهارة في الخانة التي ُت ّ
المجال

المهارة

تحوير
ّ
المخطط

ّ
ّ
مخط��ط تنورة
المخط��ط الأ�سا�سي للتن��ورة �إلى
أح��ور
� ّ
ببن�ستين من الأمام والخلف مع �إيفازيه.
المخطط الأ�سا�سي للتنورة �إلى ّ
ّ
مخطط تنورة مثلثة
أح��ور
� ّ
على �شكل مخروط دون بن�سات.
المخطط الأ�سا�سي �إلى ّ
ّ
مخطط تنورة بق�صات طولية.
أحور
� ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة �إلى ّ
ّ
مخطط تنورة بق�صة
أحور
� ّ
عر�ضية ,مع تو�سيع في خط المنت�صف والجنب.
ّ
ّ
مخط��ط تنورة
المخط��ط الأ�سا�سي للتن��ورة �إلى
أح��ور
� ّ
بك�سرتين من الأمام ,وفق�سة في منت�صف الخلف.
المخطط الأ�سا�سي للتنورة �إلى ّ
ّ
مخطط تنورة مثلثة
أح��ور
� ّ

الأ�سا�سي
�إلى
ت�صاميم
متنوعة

زم.
على �شكل مخروط مع ّ

البن�سات
الك�سرات
والفق�سات
الـــــــزم
ّ

�أر�س��م التناني��ر الدائري��ة ب�أ�شكاله��ا المختلف��ة ب�ص��ورة
�صحيحة.
�أخيط البن�سات ,و�أكويها.
�أخيط الك�سرات والفق�سات ,و�أكويها ب�صورة �صحيحة.
�أنفّ��ذ ال��درزات التجميلي��ة للك�س��رات والفق�س��ات ب�صورة
�صحيحة.
الزم الب�سيط ,والمتو�سط ,والكثيف.
�أنفذ ّ

تركيب المطاط �أركّ ب المطاط بطريقة �صحيحة.
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جيد
جيد �ضعيف
جدا
ًّّ

 - 1هل يمكن �أن يت�ساوى طول البن�سة من الأمام ومن الخلف في التنورة الأ�سا�سية؟ ما ت�أثير
ذلك في �شكل التنورة عند ارتدائها؟
ف�سر ذلك.
 - 2ي�ؤ ّثر التغيير في الخط الخارجي للتنورة في �شكلهاّ ,
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة.
 - 3عدد طرق تحويل عمق بن�سة الخ�صر �إلى خط الذيل في
ّ
المخطط ,خ�صو�صًا عند ر�سم الق�صات؟
 - 4ما �أهمية ت�سجيل البيانات على �أجزاء
 - 5اذكر �أ�سماء �أجزاء الك�سرة مع التو�ضيح بالر�سم.
 - 6قارن بين الك�سرات المروحية والك�سر باللف الم�شبع من حيث:
�أ  -عمق الك�سرة من الأعلى ومن الأ�سفل.
ب -كمية القما�ش الالزمة لتنفيذ التنورة.
 - 7ع ّلل ما ي�أتي :
�أ  -ي ّ�ؤثر تغيير عمق البن�سة في خط الخ�صر.
المخطط الأ�سا�سي للتنورة �إلى ّ
ّ
عدل بن�سة الخ�صر
ب -عند تحوير
مخطط تنورة مثلثةُ ,ت ّ
الأمامية لت�صبح بطول بن�سة الخ�صر الخلفية نف�سه.
ف�ضل نقل بن�سة الخ�صر في التنورة �إلى خط الذيل بطريقة التدوير.
جـ	ُ -ي ّ
ف�ضل �إغالق البن�سة وت�صريفها عند
د  -عند ر�سم ق�صة عر�ضية قريبة من خط الحو�ضُ ,ي ّ
خط ال َق ّ�صة.
ّ
مخطط تنورة
هـ  -يجب و�ضع عالمات اتزان قبل ف�صل جز�أي ال َق ّ�صة العر�ضية في
بت�صميم َق ّ�صة عر�ضية.
و �	-إ�ضافة مقدار عمق الك�سرة �أو الفق�سة على خط منت�صف الأمام �أو الخلف في
ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة ,و�ضعف عمقها عند ر�سمها على الخطوط الداخلية.
لف خيط ّ
المكوك لبداية الدرزة على دبو�س.
الزم ،يجب ّ
ز  -عند ت�شكيل ّ
الزم ب�شكل عر�ضي.
ح  -عدم كي ّ
ط  -يتم حذف (� )2سم تقريبًا من محيط الخ�صر عند عمل التنانير الدائرية.
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 - 8خاطت �سيدة تنورة (دبل كلو�ش) ,وعند تجربتها ,الحظت عدم ت�ساوي طول ذيل
التنورة ،ما ن�صيحتك لهذه ال�سيدة لم�ساعدتها على �ضبط الذيل ,علمًا ب�أن القما�ش
الم�ستعمل هو ال�شيفون؟
ّ
ّ
المخططات
المخطط المنا�سب لكل منها من
 - 9انظر�إلى ت�صاميم التنانير ( ،)3،2،1واختر
(�أ،ب،ج).

)(1

)(CG

)(2

)(3

)(Ü

)(`L

143

تعرفت في الوحدات ال�سابقة كيفية ر�سم مخطّط التنورة وتحويره �إلى ت�صاميم مختلفة� ،إ�ضافة
• ّ
لتعرفك المبادئ العامة في الخياطة والتف�صيل في الم�ستوى الأول ،فكيف يُمكن توظيف هذه
المعلومات في تف�صيل تنورة منا�سبة لمقا�سك؟ ما الخطوات التي يمكنك اتّباعها لإعداد القما�ش
للتف�صيل ،وق َّ�صه ح�سب مخطّط الت�صميم الذي اخترته؟ ما الخطوات التي يمكن اتّباعها في
تجميع �أجزاء التنورة معًا؟
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ّ
المخطط وتحويره ,البد من معرفة ع��دة �إجراءات قبل ق�ص القما�ش وخياطة
بع��د درا�ستك ر�سم
وتو�ضح الطرق ال�صحيحة والمنا�سبة
�سهل عملية التعامل مع القما�ش,
ّ
التنورة ,وهذه الإجراءات ُت ّ
لت�صحيح حافّة القما�ش.
ّ
المخطط عليه بالط��رق المختلفة ,وق�صه,
التعرف �إلى كيفي��ة ثني القما�ش لتوزيع
باال�ضاف��ة �إلى ّ
ومعرف��ة العمليات التح�ضيرية للتنورة ,وتركيب المغلق��ات .و�سيتم في هذه الوحدة معرفة كيفية
الكي ح�سب نوع القما�ش
خياط��ة التنورة بت�صميم ّ
محدد و�ضمن خط��وات مر ّتبة ومت�سل�سلة ,ثم ّ
الم�ستعم��ل ف��ي خياطة التن��ورة ,بالإ�ضافة �إل��ى �ضبط جودة خياط��ة التنورة ,و�سيت��م �شرح هذه
المو�ضوعات بالتف�صيل في هذه الوحدة.
يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
تو�ضح الطرق المختلفة لت�صحيح القما�ش وحافّته.
ّ

تجهز القما�ش �ضد االنكما�ش ح�سب نوعه.
ّ
ت�صحح حافّات القما�ش بالطريقة المنا�سبة.
ّ
ّ
المخطط الورقي والقما�ش ح�سب نوعه.
تكوي
تتعرف طرق ثني القما�ش ح�سب الت�صميم المطلوب.
ّ
تثني قطعة القما�ش ب�أ�شكال عديدة ح�سب الت�صميم ,وطول القطعة وعر�ضها.
ّ
المخطط على القما�ش.
تبين �أ�سا�سيات توزيع �أجزاء
ّ
ّ
المخطط على القما�ش ح�سب تعليمات الخياطة.
تو ّزع �أجزاء
ّ
المخطط على القما�ش.
تحدد طرق تثبيت �أجزاء
ّ
ّ
المخطط على القما�ش بالطريقة ال�صحيحة.
تثبت �أجزاء
ّ
ّ
المخطط.
تتعرف �أ�سا�سيات ق�ص القما�ش حول �أجزاء
ّ
ّ
المخطط بالطريقة ال�صحيحة.
تق�ص القما�ش ح�سب �أجزاء
تحدد طرق نقل عالمات الخياطة �إلى القما�ش ح�سب نوعه.
ّ
ّ
بعدة طرق.
تنقل عالمات الخياطة من
المخطط الورقي �إلى القما�ش ّ
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تحدد العمليات التح�ضيرية التي يجب �أن ُتن ّفذ قبل تجميع �أجزاء التنورة معًا.
ّ
تجمع قطع التنورة معًا.
تحدد عمليات الخياطة لتجميع �أجزاء التنورة معًا.
ّ
ومثبتات).
تن ّفذ خياطة �أجزاء التنورة المختلفة من (جيوب ،وكمرّ ،
تحدد العمليات النهائية التي تتم على التنورة بعد �إتمام خياطتها.
ّ
محدد.
تق�ص تنورة بت�صميم ّ
محدد ,وت�ضبط جودتها.
تخيط تنورة بت�صميم ّ
تو�ضح �أ�س�س �ضبط الجودة في تف�صيل التنورة وخياطتها.
ّ
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ي�ساعد �إعداد القما�ش للتف�صيل بطريقة �صحيحة على الح�صول على قطعة مالب�س متقنة ال�صنع,
فم��ا خطوات �إعداد القما�ش للق�ص؟ وهل تتطلب الأقم�شة جميعها الإعداد نف�سه؟ كيف يتم نقل
ّ
المخطط �إلى القما�ش؟
العالمات من

 1تجهيز القما�ش للق�ص

عد التجهيز ال�صحيح للقما�ش من �أهم الخطوات الأ�سا�سية في التف�صيل ،ومن هذه العمليات
ُي ّ
ق�صه:
التح�ضيرية التي ُتجرى على القما�ش قبل البدء بعملية ّ
بتفح�ص قطعة القما�ش على طبقة واحدة �أمام ال�ضوء؛
�أ 			 تف ّقد القما�ش من العيوب :يتم ذلك ّ
خلوها من الثقوب� ,أو �أي عيب في الن�سيج �أو ال�صباغة ،ومراعاة االبتعاد
للت�أكد من ّ
ّ
المخطط على قطعة القما�ش.
عن هذه العيوب عند توزيع �أجزاء
ب 			 تجهي��ز القما�ش �ضد االنكما���ش :يعتمد تح�ضير القما�ش �ض��د االنكما�ش على نوعيته،
وطريقة العناية به ،وهذا ُمرتبط بعملية تح�ضيرالألياف الن�سيجية والتجهيزات النهائية
ق�صه,
وي ّ
ف�ضل تجهيز القما�ش �ض��د االنكما�ش قبل ّ
التي تم��ت عليها في الم�صان��عُ ,
بغ�سل��ه �أو و�ضعه بالماء ح�سب ن��وع القما�ش ،وعادة يتم التجهي��ز للأقم�شة القطنية
والكتانية وال�صوفية لهذا الغر�ض.
ويق�صد بذلك ت�صحيح �أط��راف القما�ش العر�ضي��ة التي تظهر
جـ 			 ت�سوي��ة حافّ��ة القما���شُ :
ب�شكل غير م�ستوٍ  ,وتختلف طريقة ت�صحيح حافّة القما�ش باختالف نوعه ,ومن هذه
الطرق ما ي�أتي:
 .1ال�ش��ق :وه��ي من �أ�سرع الط��رق ،و ُت�ستعم��ل للأقم�شة المن�سوج��ة المتينة فقط,
كالكتانية.
� .2سحب خيوط ال ُلحمة  :تتط ّلب هذه الطريقة مزيدًا من الوقت ،و ُت�ستعمل للأقم�شة
الرخوة ،والأقم�شة الناعمة الرقيقة ,والأقم�شة المطاطة.
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 .3الق�ص العاديُ :ت�ستعمل هذه الطريقة في معظم �أنواع الأقم�شة التي تحتوي على
ت�صاميم وا�ضحة الخطوط ,كالأقم�شة المقلمة �أو الكروهات.
تتعر�ض �أحيانًا بع�ض الأقم�شة في �أثناء ت�صنيعها �إلى تحريك مواقع
د 			 ت�صحيح الورب :قد ّ
�سبب عيبًا
الخيوط الطولية والعر�ضي��ة وبالتالي عدم ت�شابكها ب�شكل متعامد ،وهذا ُي ّ
بد من ت�صحيحه قبل الق�ص تج ّنبً��ا للت�أثير ال�سلبي الذي قد يظهر على
ف��ي القما�ش ال ّ
قطعة المالب�س ،ويتم ذلك ب�شد زوايا القما�ش المتقابلة.
ّ
بد من
المخطط
هـ 			 الكي :لتطابق قطع القما�ش بعد ق�صها مع مقا�سات
المحدد تمامًا ,ال ّ
ّ
ّ
الكي التي
ا�ستواء �سطحي القما�ش
والمخطط الورقي قبل الق�ص ،وذلك ب�إجراء عملية ّ
ع��د من المراح��ل الأخيرة في تجهيز القما�ش ،وذل��ك با�ستعمال مكواة البخار عند
ُت ّ
ّ
المخطط الورقي
كي
ك��ي الأقم�شة بدرجة الحرارة المنا�سبة لها ,وبمكواه جافّة عند ّ
ّ
وحفظها على �سطح م�ستوٍ �إلى حين ا�ستعمالها في عملية التف�صيل.
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تمرين

تجهيز القما�ش والمخطّط الورقي للتف�صيل

1 -3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تتف ّقد القما�ش من العيوب.تجهز القما�ش �ضد االنكما�ش ح�سب نوعه.
 ّت�صحح حافّات القما�ش العر�ضية بالطريقة المنا�سبة لنوع القما�ش.
 ّت�صحح و�ضع الخيوط الطولية والعر�ضية للقما�ش (ورب القما�ش).
ّ
ّ
المخطط الورقي والقما�ش ح�سب نوعه.
 تكويالمعلومات الأ�سا�سية
يحتاج القما�ش �إلى تجهيزات معينة قبل تف�صيله؛ كمعالجته لتج ّنب انكما�شه بعد تف�صيله
وذلك ح�سب نوعه ,وت�صحيح حافّاته العر�ضية والورب الذي قد يوجد فيه� ،إ�ضافة �إلى
المخطط الورقي ليكون ّ
ّ
م�سطحًا عند
كي
�ضرورة ّ
كيه بالطريقة المنا�سبة لنوعه ,كما يلزم ّ
تجعدات).
و�ضعه على القما�ش (بال ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
 ماء فاتر � -شر�شف �أبي�ض قطع قما�ش (قطنية ,وكتانية ,وجوخ) قما�ش مقلم �أو مربعات (كروهات)الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوالً  :تف ّقد القما�ش من العيوب.
1

تفح���ص قطعة القما�ش عل��ى طبقة واحدة �أمام
ّ
ال�ضوء؛ للت�أكّ د م��ن خلوها من الثقوب� ,أو �أي
عيب في الن�سيج� ,أو ال�صباغة� ,أو غيرها.
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 �أدوات الخياطةالكي وتجهيزاته
 �أدوات ّ وعاء للغ�سيلالر�سوم التو�ضيحية

2

�س��رج حوله
عن��د وج��ود عيب ف��ي القما�شّ ,
ّ
المخطط على
لالبتعاد عنه في �أثناء توزيع قطع
القما�ش.

ثانيًا :تجهيز القما�ش �ضد االنكما�ش وكيّه

( )1القما�ش القابل للغ�سل ,وكالقطن ,والكتان
1

انق��ع القما�ش في الماء الفاتر م��دة تتراوح بين
( )60-30دقيقة.

2

ارف��ع القما���ش من الم��اء ،وتخ ّل�ص م��ن الماء
الزائ��د بال�ضغط ,مراعيًا ع��دم لف القما�ش� ،أو
با�ستعمال الع�ص��ارة الكهربائية �إن وجدت في
يجف.
مدر�ستك ,وان�شره حتى ّ

3

اك��وِ قطع��ة القما�ش عل��ى الوج��ه الخلفي لها
با�ستعمال مكواة البخار وبدرجة حرارة منا�سبة
الك��ي باتجاه
لن��وع القما���ش ,وليك��ن اتجاه
ّ
خط��وط الن�سيج الطولي��ة؛ لإزال��ة التجعدات
والثنيات جميعها.
( )2الأقم�شة غير القابلة للغ�سل ال�صوفية (الجوخ)

1
2

طوليا ,بحيث يكون الوجه
اطوِ قطعة القما�ش ًّ
�سرج حا�شيتيها معًا.
ال�صحيح �إلى الداخل ,ثم ّ
�ض��ع قطعة القما���ش فوق فوطة مبلل��ة ,مراعيًا
ثني طرفَي الفوطة المبلل��ة فوق حاف َتي القطعة
العر�ضية ,كما في ال�شكل (.)1
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ال�شكل ()1

3

4

اطوِ قطعة القما���ش والفوطة المبللة معًا طيات
التجع��دات ,واتركها
�صغي��رة مر ّتبة خالية من
ّ
(� )6ساع��ات تقريبً��ا ،ث��م ان�شره��ا بالطريق��ة
تجف.
المنا�سبه حتى
ّ
اك��وِ قطع��ة القما�ش عل��ى الوج��ه الخلفي لها
الك��ي وبمكواة بخار ,مراعيًا
با�ستعمال فوطة
ّ
ال�ضغط بالمكواة دون ال�سحب.

ثالثاً :ت�صحيح الحافّات العر�ضية للقما�ش

1

2

( )1ال�شق (�شرط القما�ش)
ُق�ص ط��رف القما���ش الطول��ي �أ�سف��ل الجهة
الأق�ص��ر ,ولم�سافة ّ
تمكنك م��ن م�سك طرفيه
(� )2سم تقريبًا.
بق��وة ,ث��م �ش ّقه م��ن الجهة
ام�س��ك القما���ش ّ
الأق�ص��ر �إلى �أن ت�صل �إلى الحافّة الأخرى ,كما

ال�شكل ()2

في ال�شكل (.)2

1

2

(� )2سحب خيط اللُحمة
ا�سح��ب خيطً��ا �أو خيطين من خي��وط ا ُللحمة
(الأفقية) با�ستعمال دبو�س ,ومن الجهة الأق�صر
لحافّة القما�ش وبلطف ,مراعيًا ت�شريب القما�ش
ف��ي �أثناء عملية ال�سحب �إلى �أن ت�صل �إلى الحافّة
الأخرى للقما�ش ,كما في ال�شكل (.)3
ُق�ص القما�ش ببطء (بت� ٍأن) على طول خط الخيط
الم�سحوب ,كما في ال�شكل (.)4
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ﺍﻹﲡﺎﻩ
ﺍﻟﻌﺮﺿﻲ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ

ال�شكل ()3

ال�شكل ()4

3

� ّأم��ا ف��ي الأقم�ش��ة المقلم��ة �أو المربع��ات
في ُف ّ�ض��ل ق�ص القما���ش ,م ّتبعًا خط��وط التقليم
والمربعات,كما في ال�شكل (.)5

1

�صح��ح الحافّتين العر�ضيتي��ن لقطعة القما�ش,
ّ
كما �سبق.
طوليــا ,بحيث تتطابق الحا�شيتان
اثن القما�ش
ِ
ًّ
الطوليتان معًا ,كما في ال�شكل (.)6
�ضع القما�ش على �سطح م�ستوٍ  ,محاوالً مطابقة
الحافّات العر�ضية للقما�ش معـًـا ،وتعامدها مع
الحا�شية الطولية له.
�ش��د القما���ش ف��ي حالة ع��دم تعام��د �إحدى
الحافّ��ات مع الحا�شية ,كم��ا في ال�شكل (,)7
ب�شكل قطري (ال��ورب) ,بحيث يكون ال�شد
معاك�سً��ا للجه��ة الأكبر من القما���ش ,وا�ستمر
في عملية ال�شد �إلى �أن ت�صبح الخيوط العر�ضية
للقما�ش ب�شكل متعامد مع الخيوط الطولية.
وعن��د وج��ود �صعوبة في تحقي��ق الغر�ض
المطلوب ,يمكن��ك ا�ستعمال مك��واة البخار
وال�شد معًا.

1

جه��ز المكواة العادية (دون بخار) على درجة
ّ
حرارة منخف�ضة تنا�سب الورق.
ّ
المخطط جميعها.
اكوِ �أجزاء
احفظها على �سط��ح م�ستوٍ �إلى حين ا�ستعمالها
في عملية التف�صيل.

3

4

ال�شكل ()5

ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ

ﻣﺜﻨﻲ

ال�شكل ()6

كي المخطّط الورقي
خام�سًا ّ :
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ال�شكل ()7

ﺍﻹﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺮﺿﻲ
ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ

2
3

ﺍﲡﺎﻩ ﻋﺮﺿﻲ

2

رابعًا :ت�صحيح الورب للقما�ش

 2ثني القما�ش

ّ
المخطط عليه مع الأخذ بعين االعتبار توفير �أكبر كمية
ُيق�صد به و�ضع القما�ش لتوزيع قطع
ممكن��ة منه ،و يتط ّلب هذا اختيار الطريقة المنا�سب��ة للثني ح�سب طول القما�ش وعر�ضه,
وت�صميم قطعة المالب�س ومن �أ�شكال الثني ما ي�أتي:
ّ
المخطط جميعها على طبقتين من القما�ش.
�أ  		-الثني الطولي الكاملُ :ي�ستعمل عند ق�ص �أجزاء
ّ
المخطط على طبقتين والأجزاء
ب  		-الثني الطولي الجزئيُ :ي�ستعمل عند ق�ص بع�ض �أجزاء
الأخرى على طبقة واحدة.
جـ	  		-الثني الطولي المزدوجُ :ي�ستعمل عند ق�ص الجز�أين الأمامي والخلفي على حافّة مثنية
من القما�ش.
المحدد لتوفير القما�ش ،وال
د  		-الثني العر�ضيُ :ي�ستعمل في حاالت خا�صة ح�سب الت�صميم
ّ
يجوز ا�ستخدام طريقة الثني العر�ضي للأقم�شة ذات االتجاه الواحد ,كالأقم�شة الوبرية.
طوليــا,
هـ  		-الثني المركّ ب :نثني القما���ش بالطول �أوالً لق�ص �أجزاء المخطط التي تق�ص
ًّ
عر�ضيــا لق�ص الأجزاء التي باتجاه العر�ض.
ويتم ثني الباقي من القما�ش
ًّ
و  		-الثني الم�ضاعف :نثن��ي قطعة القما�ش �أوالً باتجاه الطول ,ثم نثني مرة �أخرى باتجاه
العر���ض لت�شكل  4طبقات من القما���ش ,و ُت�ستعمل عند ق�ص الأ�شكال الدائرية (دبل
كلو�ش) دون خياطة.

 3توزيع قطع المخطّط على القما�ش

٥

٢

٣

ّ
المخط��ط
التوزي��ع :ترتي��ب �أج��زاء
جميعها على القما�ش ح�سب تعليمات
ّ
المخطط على القما�ش.
ال�شكل ( :)1-3توزيع �أجزاء
الخياطة ,بحيث تكون متقاربة لبع�ضها
بع�ضً��ا لتوفي��ر �أكب��ر كمي��ة ممكنة من
القما���ش ,م��ع الأخذ باالعتب��ار عر�ض القما�ش ,وذل��ك للت�أكد من وج��ود كمية كافية من
ّ
المخطط جميعها قبل الق�ص ,كما في ال�شكل (.)1-3
القما�ش لأجزاء
ّ
المخطط على القما�ش:
وفي ما ي�أتي بع�ض الأمور الواجب مراعاتها عند توزيع قطع
ّ
المخط��ط جميعها على الوجه الخلفي للقما�ش بع��د ثنيه على طبقتين،
�أ  		-و�ض��ع �أجزاء
١
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٦

٤

ﺣﺎﺷﻴﺔ

وتو�ضع على الوجه ال�صحيح للقما�ش عندما يكون القما�ش على طبقة واحدة.
ّ
المخطط جميعها؛ لتحديد
تو�ضح اتجاه الن�سيج على �أجزاء
ب  		-الت�أكد م��ن وجود �أ�سهم ّ
ّ
المخطط.
اتجاه الن�سيج ال�صحيح لكل جزء من �أجزاء
ّ
المخطط عند ق�ص الجهتين اليمنى والي�سرى المتماثلتين
جـ  		-مراعاة قلب الجزء الواحد من
من القطعة الواحدة على حدة.
د  		-مراعاة زخرفة القما�ش الم�ستعمل كما في الحاالت الآتية:
يف�ض��ل اختيار الت�صاميم
 .1الأقم�ش��ة ذات النقو�ش المربعة والمقلم��ة والمزخرفةّ :
الب�سيط��ة لهذه الأقم�شة ،وتج ّن��ب الت�صاميم ذات البن�س��ات� ,أو الق�صات المائلة
تجزئ وحدات الزخارف والمربعات مما ُيق ّلل
�أوالأفقية �أو الطولية؛ لأن كثرتها ّ
من جمال القما�ش.
ويجب �أن تتطابق خطوط المربعات �أو الأقم�شة المقلمة في الأماكن الآتية:
خط الجنب ،وخطوط المنت�صف ،والفتحات ،وخط الكتف ،وخط الخ�صر،
وحفرات الإبط والأكمام.
تقدر
ف�ضل �شراء كمي��ة زائدة من القما�ش عن الكمية
ل��ذاُ ,ي ّ
المح��ددة للت�صميم ّ
ّ
بحوالي ربع �إلى ن�صف متر في حالة الكروهات �أو الزخارف .وتعتمد طريقة توزيع
ّ
المخطط على نوعية الكاروهات (مت�ساوية �أو غير مت�ساوية)؛ فالكاروهات
�أج��زاء
تتكرر في االتجاهين الطولي والعر�ضي قد تكون متماثلة في اللون
المت�ساوي��ة التي ّ
في االتجاهات جميعها� :إذ يتم ثني القما�ش
وعر�ضيــا كما في ال�شكل (,)2-3
طوليــ��ا
ًّ
ًّ
مع مراعاة تطابق خطوط الكاروهات.
� ّأم��ا الكاروهات غي��ر المت�ساوية فهي ال
تتك��رر في االتجاهين الطول��ي والعر�ضي؛
ّ
�إذ ,تك��ون خطوطه��ا غي��ر متطابق��ة ف��ي
االتج��اه الواحد الطول��ي والعر�ضي �أو في
االتجاهين ،ويظهر ذل��ك وا�ضحًا عند ثني
ال�شكل ( :)2- 3الكاروهات المت�ساوية.
ﺣﺎﺷﻴﺔ
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عر�ضيــ��ا كما في
طوليــ��ا �أو
القما���ش
ًّ
ًّ
ال�ش��كل()3-3؛ ل��ذا ,يج��ب مراعاة
ع��دم ثن��ي القما���ش وتوزي��ع �أج��زاء
ّ
المخط��ط عل��ى طبق��ة واح��دة من��ه,
ّ
المخطط ،ثم
وق���ص الجزء الأول م��ن
ّ
المخطط
قل��ب القطعة المثبت عليه��ا

عل��ى قطع��ة القما�ش ,بحي��ث تنطبق ال�شكل ( :)3- 3الكاروهات غير المت�ساوية.

خط��وط الكاروه��ات معً��ا ,كم��ا في
ال�شكل(.)4-3
ف�ضل
 .2الأقم�شة المزخرفة والمطبوعة ُ :ي ّ
اختيار المودي�لات الب�سيطة لها� ,سواءً
�أكانت نقو�شها �صغيرة �أم كبيرة.
وق��د تكون زخرف��ة القما���ش في جزء
ال�شكل ( :)4-3توزيع �أجزاء
محدد من ت�صميم قطعة المالب�س ,كما
ّ
ّ
المخطط على �أقم�شة الكاروهات.
ف��ي ال�ش��كل ( ،)5-3مراعيًا
ّ
المخطط في اتجاه
و�ضع �أجزاء
واحد ح�سب نقو�ش القما�ش.
 .3الأقم�شة الوبري��ة والمخملية:
يج��ب ق�صه��ا باتج��اه واحد,
كم��ا ف��ي ال�شكـ��ل (,)6-3
محدد.
ح�سب اتجاه الوبر.
ال�شكل ( :)5-3القما�ش المزخرف باتجاه ّ
ويمك��ن تحديد اتجاه الوبر
بتملي���س القما���ش بالأ�صاب��ع،
ف�إذا كان �سط��ح القما�ش �سل�سًا
وناعمًا تكون حرك��ة الأ�صابع
ّ
المخطط
ال�شكل ( :)6-3توزيع �أجزاء
مع اتج��اه الوبر ,وعن��د الرغبة
المخملية باتجاه واحد.
على الأقم�شة
ّ
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ّ
المخطط على القما�ش
ف�ضل توزيع �أجزاء
في الح�صول على اللون الأغمق للوبرةُ ،ي ّ
بعك�س اتجاه الوبرة.
ّ
المخطط
� ّأم��ا في الأقم�شة ال�صوفية �أو الك�شمي��ر التي لها وبرة ،فيتم توزيع �أجزاء
على القما�ش في اتجاه واحد ,بحيث تكون الوبرة للأ�سفل.

 4تثبيت قطع المخطّط على القما�ش
ّ
المخط��ط جميعها على القما�ش بالو�ض��ع ال�صحيح لكل منها،
بع��د الت�أكد من توزيع قطع
يت��م تثبيتها بو�ساطة الدبابي���س بالكمية الالزمة؛ لأن كثرة الدبابي���س الم�ستعملة ت�ؤدي �إلى
ّ
المخطط،
االخت�لاف في ا�ست��واء �سطح القما�ش ،ثم زي��ادة كميته عن المطل��وب ح�سب
وتكون كمي��ة الدبابي�س في حالة الأقم�شة الناعمة الرقيق��ة ذات ال�سطح الأمل�س �أكثر منها
ف��ي حالة الأقم�شة ال�سميكة ,وفي العادة يكون و�ض��ع الدبابي�س ب�شكل عمودي على خط
الق�ص.
ّ
المخطط على القما�ش
كم��ا يمكن ا�ستعمال الأوزان والأثقال بدل الدبابي���س لتثبيت قطع
ّ
المخطط لذلك
كمية القما�ش عند توزيع �أجزاء
المتو�سط �أو ال�سميك ,ويراعى التر�شيد في ّ
ّ
المخطط.
عدة مرات؛ للو�صول �إلى التوزيع الأن�سب لأجزاء
ُيلج�أ �إلى تغيير التوزيع ّ

 5ق�ص القما�ش
ّ
المخطط جميعه��ا على القما�ش
يج��ب قب��ل البدء بق�ص القما���ش الت�أكّ د من توزيع �أج��زاء
وتثبيته��ا بال�شكل ال�صحيح؛ وذلك ل ّأن عملية الق�ص حا�سمة وال يجوز القيام بها في عجلة
وت�س��رع ،ويراعى ا�ستعمال مق���ص التف�صيل ذي المقب�ض المنحني ال��ذي يعمل على رفع
ُّ
القما�ش عن �سطح العمل بالقدر المنا�سب ,مع مراعاة اال�ستمرار في الق�ص على طول الخط
ّ
حواف الق�ص
كي ال تظهر
ّ
المح��دد ،وعدم �إغالق المق�ص �إلى نهايته خ�لال عملية الق�ص ّ
ّ
المخطط الواحد جميعها في �آن واحد قبل البدء
ق�ص �أجزاء
م�شوهة �أو م�س ّننة ،هذا ويجب ّ
بعملية الخياطة.
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توزيع �أجزاء المخطّط على القما�ش وق�صه

تمرين
2 -3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
بعدة �أ�شكال ح�سب الت�صميم ,وطول القطعة وعر�ضها.
 تثني قطعة القما�ش ّّ
المخطط على القما�ش ح�سب تعليمات الخياطة.
 تو ّزع �أجزاءّ
المخطط على القما�ش بالطريقة ال�صحيحة.
تثبت �أجزاء
 ّّ
المخطط بالطريقة ال�صحيحة.
تق�ص القما�ش حول �أجزاء
 ّالمعلومات الأ�سا�سية
المحدد ,بحيث يتم
عدة طرق لثني القما�ش ح�سب طول القطعة وعر�ضها والت�صميم
ّ
توجد ّ
ّ
ّ
المخطط
المخطط جميعها على القما�ش ,مع مراع��اة اتجاه الن�سيج على �أجزاء
توزي��ع �أجزاء
ليت��م تثبيتها ح�سب نوع القما�ش؛ فف��ي الأقم�شة العادية ُت�ستعمل الدبابي���س الرفيعة الطويلة,
و ُت�ستعمل الثقاالت �أو الورق الال�صق وغيره لبع�ض الأقم�شة التي قد تترك الدبابي�س �أثرًا فيها,
كما يتط ّلب ق�ص القما�ش م�ساحة عمل منا�سبة ونظيفة.
ّ
المخطط
�صحة قيا�سات م�سافات الخياطة حول �أجزاء
وقبل ق�ص القما�ش ,ال ّ
بد من الت�أكد من ّ
ّ
المخطط الورقي وكجزء منه ,و� ّإما �أخذ م�سافات
جميعه��ا على القما�ش بكلتا حالتي��هّ � :إما على
ّ
المخطط على القما�ش مبا�شرة ,وح�سب القيا�سات ال�صحيحة لها.
الخياطة حول �أجزاء
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

الأدوات والتجهيزات

 قطعتان من قما�ش خام طول كل منها ()2م ؛ عر�ضالأولى (� )90سم ,وعر�ض الثانية (� )140سم
 ورق ال�صقّ
المخطط الورقي للتنورة جميعها.
 �أجزاء قطع ّمخطط جاهز للبلوزة (�أمام ,وخلف ,وكم)
لهذا التمرين فقط

 دبابي�س– ثقاالت
– مق�ص تف�صيل
� -سطح عمل نظيف (طاولة خياطة)

158

الرقم

الر�سوم التو�ضيحية

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوال  :ثني القما�ش
( )1الثني الطولي الكلي
1

طوليــا ,بحيث تتطاب��ق الحا�شيتان
اثن القما���ش
ِ
ًّ

معً��ا ف��ي جه��ة واح��دة ويك��ون وج��ه القما�ش

ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ

وثبت الحا�شيتي��ن بالدبابي�س على �أبعاد
للداخلّ ،

مت�ساوي��ة ,بحيث تكون الدبابي���س عمودية على

ﻣﺜﻨﻲ

الحا�شية,كما في ال�شكل (.)1

2

ال�شكل ()1

َُ�ش ّق �أطراف الحوا�شي (البر�سل) فقط م�سافة ق�صيرة

ال تزي��د على عر���ض الحا�شية ,وعل��ى م�سافات

ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ

متباعدة على الحا�شية �إذا كانت م�شدودة.

( )2الثني الطولي الجزئي

ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ

طوليــا على �أن يكون وجهه ال�صحيح
اثن القما�ش
ِ
ًّ

ﻣﺜﻨﻲ

�إل��ى الداخ��ل؛ وبحيث تبع��د �إح��دى الحوا�شي

ق��در بعر�ض �أكبر ج��زء من �أجزاء
م�ساف��ة معينة ُت ّ
ّ
المخطط الذي �سيو�ضع عليه من خط الثنية ,كما

ال�شكل ()2
ﻣﺜﻨﻲ

في ال�شكل ( ,)2مراعيًا ت�ساوي الم�سافة بين خط

الثنية والحا�شية على طول قطعة القما�ش.

( )3الثني الطولي المزدوج
طوليــابحي��ث تتالق��ى الحا�شيتان
اث��ن القما���ش
ِ
ًّ

معً��ا ,كم��ا ف��ي ال�ش��كل ( ,)3مراعيً��ا م��وازاة

الثني��ة م��ع خ��ط الحا�شي��ة م��ن الجهتي��ن,
وبعر���ض ينا�س��ب عر���ض �أكب��ر جزء م��ن �أجزاء
ّ
المخطط الذي �سيو�ضع عليه.
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ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ
ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ

ﻣﺜﻨﻲ

ال�شكل ()3

( )4الثني العر�ضي
عر�ضيا ,بحيث تتطاب��ق الحا�شيتان
اثن القما���ش
ِ
ًّ
علىجانبي القما�ش ,كما في ال�شكل (.)4
َ

2

3

طوليــا ,بحيث تتطاب��ق الحا�شيتان
اثن القما���ش
ِ
ًّ
معًا ,كما في ال�شكل (.)5
ّ
المخط��ط المراد ق َّ�ص��ه على الن�سيج
و ّزع �أج��زاء
ق�ص القما�ش ,مراعيًا الت�أكد
الطول��ي للقما�ش ,ثم ّ
كميته قبل ق�صها.
من كفاية ّ
عر�ضيا ,كما في
الق���ص
اث��ن القما�ش المتبق��ي بعد
ِ
ّ
ًّ
ّ
المخطط عليه.
ال�شكل ( ,)6ثم و ّزع باقي �أجزاء

ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ

1

( )5الثني المركب (طولي وعر�ضي)

ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ

ال�شكل ()4

( )6الثني الم�ضاعف

عر�ضيا ,لي�شكل
طوليا ,ثم اثنه مرة �أخرى
ًّ
اثن القما�ش ًّ
 4طبقات من القما�ش ,كما في ال�شكل (.)7

ثانيًا :توزيع قطع المخطّط على القما�ش

1

1

ّ
المخطط جميعها على القما�ش المثني
و ّزع �أج��زاء
ب�إح��دى الط��رق ال�سابق��ة ,ح�س��ب ط��ول القطعة
وعر�ضها والت�صميم ,وليكن ذلك على �سطح م�ستوٍ
نظيف ,مراعيً��ا التعليمات المكتوب��ة على الأجزاء
(مثن��ي ,ومفت��وح) ,واتج��اه خط الن�سي��ج في كل
منها؛ ليكون موازيًا لحا�شية القما�ش الطولية مراعيًا
التر�شي��د في كمي��ة القما���ش ,وقد تلج�أ �إل��ى تغيير
عدة مرات للو�صول �إل��ى التوزيع الأن�سب
التوزي��ع ّ
ّ
المخطط.
لأجزاء

ال�شكل ()5

ثالثًا  :تثبيت �أجزاء المخطّط

ّثبت طبق َتي القما�ش معًا بالدبابي�س ،بحيث تكون

الدبابي�س متعامدة مع الحا�شية.
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ال�شكل ()6

المدون عليه مثني (كخط منت�صف الأمام
بتثبيت الخط ّ

مثال ح�سب الت�صميم) على ثنية القما�ش الذي ُيم ّثل خط
ّ
ال دبابي�س الخياطة,
للمخط��ط ,م�ستعم ً
اتجاه الن�سيج

ولتكن بو�ضع عمودي على خط الق�ص وب�شكل مائل
ّ
المخطط ,كما في ال�ش��كل ( ,)9على �أن
عن��د زواي��ا

ّ
المخطط وطبق َتي القما�ش
ال م��ن
تم�سك الدبابي�س ك ً

ﺑﻊ

ﺭ

ﺍﳋ

ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺜﻨﻲ

2

ّ
المخطط التي تق�ص على مثني ,مراعيًا البدء
ّثبت �أجزاء

ﺼﺮ

ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺜﻨﻲ

ال�شكل ()7

معًا ,ولتكن ر�ؤو�سها داخل م�سافات الخياطة.

3

ار�س��م م�ساف��ات الخياط��ة (�إذا لم يت��م ر�سمها على
ّ
ّ
المخط��ط
المخط��ط النهائ��ي) ح��ول �أج��زاء قط��ع

وبالقيا�س��ات ال�صحيح��ة با�ستعم��ال �صاب��ون العالم
والم�سط��رة ,مراعيًا دقة �أخذ م�سافات الخياطة حول
الخطوط المنحنية والزوايا.

ال�شكل ()8

رابعًا :ق�ص القما�ش ح�سب �أجزاء المخطّط
1

ام�س��ك المق�ص بالطريق��ة ال�صحيح��ة ,مراعيًا و�ضع
ّ
المخطط في �أثناء عملية الق�ص ,مع
يدك الأخرى على

2

ابد�أ الق�ص من الجهة القريبة ,كما في ال�شكل (.)10

3

ق���ص على ط��ول خ��ط م�سافة الخياط��ة ,بحيث
ّ

عدم رفع القما�ش ,كما في ال�شكل (.)9

ال�شكل ()9

تك��ون الم�سافة المق�صو�صة ف��ي كل مرة بكامل
ط��ول ن�ص��ل المق���صّ � ,أم��ا عند ق���ص الخطوط

المنحني��ة ,فيتم تق�صي��ر حركة المق���ص ,مراعيًا
ّ
مثبتة بالدبابي�س
ترك �أجزاء
المخطط على القما�ش ّ

حت��ى تنقل عالمات الخياط��ة واالتزان جميعها:

كما في التمرين الآتي:
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ال�شكل ()10

 6نقل عالمات الخياطة �إلى القما�ش:
ّ
المخطط عنه؛ �إذُ ,تنقل
تت��م عملية نق��ل العالمات �إلى القما�ش بعد عملية ق�صه وقبل �إزال��ة
خط��وط البن�س��ات والغبنات والك�س��راتّ ,
وخط��ا منت�صفي الأمام والخل��ف ,وعالمات
االتزان ،ويجب اال�ستغناء عن نقل خطوط الخياطة بعد التدرب جيدًا على �أعمال الخياطة,
� ّأم��ا في القطع التي تحت��اج �إلى بطانة مت�صلة مع قطعة القما�ش فتنق��ل العالمات �إلى قما�ش
البطانة فقط ,ويمكن نقل عالمات الخياطة با�ستعمال:
(الدراجة).
�أ  		 -ورق كربون الخياطة والعجلة الم�سن ّنة
ّ
ب 		-طبا�شير التخطيط (�صابون العالم).
جـ 		-غرزة البا�صة.
ت�أكّ د من ا�ستعمال ورق كربون
د  		-غرزة ال�سراجة غير المت�ساوية.
الخياطة ،وعدم ا�ستعمال الكربون
وقد در�س��ت �سابقًا هذه الأدوات ,وطريق
الم�ستعمل للكتابة.
ُ
ا�ستعماله��ا ,وممي��زات كل طريق��ة ,كم��ا
يمكن ا�ستعمال طريقة �أخرى ,وهي:
هـ  		-عمل فرزات بالمق�ص.
و ُت�ستعم��ل ه��ذه الطريقة لتحديد بداية خ��ط الخياطة ونهايت��ه؛ �إذُ ,يعمل فرز �صغير
(�ش��ق) في كال الموقعين ,وكذلك لنقل عالم��ة خط المنت�صف �أو بدايات الك�سرات
ونهاياته��ا ,وه��ي �أ�سرع الطرق ,ويك��ون ال�شق في منطقة م�ساف��ة الخياطة� ,أو على
�شكل ( ,)7مع مالحظة عدم و�صوله �إلى خط الخياطة.
ف�ض��ل ا�ستعم��ال هذه الطريق��ة بعد التدرب على الخياط��ة ,و�إجراء الدرزة على
وي ّ
ُ
خطوط موازية للحافّة دون وجود عالمات على القما�ش ,ب�إحدى الطرق ال�سابقة.
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نقل عالمات الخياطة من المخطّط الورقي �إلى القما�ش

تمرين
3 -3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ّ
بعدة طرق.
 تنقل عالمات الخياطة منالمخطط الورقي �إلى القما�ش ّ
المعلومات الأ�سا�سية
ّ
المخطط الورقي �إل��ى القما�ش ،ويعتمد اختيار الطريقة
ع��دة طرق لنقل العالمات من
توجد ّ
عل��ى نوع القما�ش و�أماكن العالمات بالن�سبة �إل��ى قطعة المالب�س ،وعلى مهارة ال�شخ�ص في
ف�ضل تجربتها على ق�صا�صة من القما�ش ذاته,
الخياطة ,وقبل ا�ستعمال �أي من تلك الطرقُ ,ي ّ
للت�أك��د من عدم ترك �أثر في الوجه ال�صحي��ح للقما�ش ،وبخا�صة عند ا�ستعمال ورق الكربون
والدراجة.
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد

والمثب��ت  -دراج��ة ،وم�سط��رة ،و�إب��رة خياط��ة ،وورق
 قط��ع الأقم�ش��ة المق�صو�ص��ةّ
عليها ّ
كربون الخياطة ،وقر���ص الت�أ�شير ,وم�سطرة
مخطط التنورة
الم�سافات
الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

�أوالً :ا�ستخ��دام قل��م �أو �صاب��ون الت�أ�شي��ر
وم�سطرة الم�سافات
1

المحددة
حرك م�ؤ�شر م�سطرة �إل��ى الم�سافات
ّ
ّ

2

ّثب��ت حافّة الم�سطرة على حافّ��ة قطعة القما�ش
ّ
المخطط الورقي عنها.
المق�صو�صة بعد رفع

ح�سب م�سافة الخياطة المطلوبة حول خطوط
ّ
المخطط.
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ال�شكل ()1

3

�ض��ع عالم��ة بم��وازاة حافّ��ة م�ؤ�ش��ر الم�سطرة،

4

مع الحفاظ على ُ�سمك حافّة القر�ص رفيعة دائمًا.
حرك الم�سط��رة بمحاذاة حافّة القما�ش ،و�ضع
ّ

وبا�ستعمال قر�ص الت�أ�شير ,كما في ال�شكل (،)1

�إ�ش��ارة �أخ��رى ,مراعيً��ا تق��ارب الم�سافة بين
العالمات الم�أخوذة في حالة الخطوط المنحنية

5

�أكثر منها في الخطوط الم�ستقيمة.
ك��رر الخط��وات م��ن ( )4-1لر�س��م خطوط
ّ

الخياط��ة جميعه��ا عل��ى القما���ش ,كم��ا ف��ي
المخطط.

�ضع ورق كربون الخياطة على الطاولة ,وليكن

وجه��ه �إل��ى الأعل��ى ،مراعيً��ا ا�ستعم��ال ورق

الكربون الخا�ص ب�أعمال الخياطة فقط.
2
3

ّ
المخطط الورقي
المثبت عليها
�ضع قطعة القما�ش ّ
ّ
المخطط �إلى �أعلى.
فوق كربون الخياطة ،وليكن
�ضع الم�سطرة فوق خطوط الخياطة الم�ستقيمة,

ﻡ .ﺃ ﻣﺜﻨﻲ

1

ثانيًا :ا�ستعمال ورق كربون الخياطة والدراجة

وم��رر العجلة فوق الخط ,بحيث
كخط البن�سة,
ّ

تكون مالم�سة للم�سطرة مع ال�ضغط على الدراجة

في �أثناء نقل الخطوط ,كما في ال�شكل (.)2
4

ك��رر العمل لنقل خطوط الخياطة الم�ستقيمةّ � ،أما
ّ

5

و�إنما يتم الت�أ�شير فوق الخطوط وببطء.
ّ
المخطط الورقي،
تدريجيا عن
ارفع الدبابي���س
ًّ

في حالة الخطوط المنحنية فال تُ�ستعمل الم�سطرة,

ث��م �أعد تثبيتها في القطعة �أو في م�سافة الخياطة
لتم�سك طبقتي القما�ش معًا ،مراعيًا عدم �إزاحة
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ال�شكل ()2

الواح��دة عن الأخ��رى؛ للمحافظة على تماثل

الجهتين اليمن��ى والي�سرى في قطعة المالب�س,
ّ
المخطط الورقي عن طبق َتي القما�ش
وتتم �إزالة
6

برفع �آخر دبو�س.
�ضع القما�ش مرة �أخ��رى فوق ورق الكربون،

7

الت�أ�شيرعلى خطوطه.
كرر الخطوتي��ن ( )4-3في نقل الخطوط �إلى
ّ

8

وليك��ن الوج��ه المر�س��وم �إل��ى الأعل��ى ,ليتم

الوجه الآخر من القما�ش.
�أزل دبابي�س التثبيت ع��ن القطعة ,واحتفظ بها
لحين خياطتها.
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ال�شكل ()3

الأ�سئلة
ق�ص القما�ش يجب مراعاة بع�ض الأمور ،مثل :ت�سوية حافّة القما�ش ,كيف تتم ت�سوية
 -1قبل ّ
حافّات القما�ش؟ و�أي الطرق �أكثر ا�ستعماالً؟
ّ
المخطط الورقي قبل و�ضعه على القما�ش؟
كي
 -2ما الهدف من ّ
ق�ص التنورة (الدبل كلو�ش) كيف يتم ثني القما�ش؟
 -3عند ّ

ّ
المخطط على الأقم�شة الوبرية.
 -4عدد الأمور الواجب مراعاتها عند توزيع

ب�سحاب في منت�صف قما�ش المخمل .
ف�سراالختالف في لوني قطع َتي الجزء الخلفي لتنورة ّ
ّ -5

� -6أرادت والدتك تف�صيل تنورة من قما�ش المربعات (الكاروهات) ,فما الن�صائح التي
�ستقدمها لها بخ�صو�ص ما ي�أتي:
�أ  -الت�صميم المنا�سب لقما�ش المربعات.
ب-كمية القما�ش التي يجب �شرا�ؤها.
جـ-كيفية ت�سوية الحافّات.
د -الأماكن التي يجب �أن تتطابق بها خطوط المربعات.
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تتط ّلب خياطة التنورة �إجراء بع���ض العمليات التح�ضيرية لبع�ض �أجزائها,كالبن�سات ,والك�سرات,
المح��دد ,وبعد ذلك,
وغيره��ا ،ث��م تجميع ه��ذه الأجزاء معً��ا لت�شكيل التنورة ح�س��ب الت�صميم
ّ
يت��م �إجراء بع�ض العمليات النهائي��ة ,ك�ضبط الذيل ,وغيرها .فما العملي��ات النهائية؟ ما العمليات
التح�ضيرية الأخرى التي تتم لأجزاء التنورة؟ ما العمليات التجميعية الأخرى للح�صول على التنورة
المحدد؟ ما العمليات النهائية التي تتم بعد �إتمام خياطة التنورة؟
ب�شكلها النهائي ح�سب الت�صميم
ّ
هذه الت�سا�ؤالت وغيرها �ستجد الإجابة عنها بعد درا�ستك هذا المو�ضوع.

1

الدرزات والخياطات

ّ
ّ
المخطط �إلى
المخطط ونقل عالمات الخياطة من
بعد االنتهاء من ق�ص القما�ش ح�سب
القما�ش ,تبد�أ عملية الخياطة ,حيث ت�شمل الدرزات التي ُتن ّفذ على طبقة واحدة من
القما�ش ،والخياطات التي ُتن ّفذ على طبقتين �أو�أكثر من القما�ش ،ومن �أ�شكال الدرزات
والخياطات ما ي�أتي:
المدعمة �أولى هذه العمليات
عد الدرزة
�أ الدرزة المد ّعمة (ُ :)Staystitchingت ّ
ّ
التح�ضيرية التي تتم عن طريق عمل درزة على طبقة واحدة من القما�ش ,ويكون
طول الغرزة فيها ( )3-2مم تقريبًا ,و ُتن ّفذ في م�سافة الخياطة وقريبًا من خط
الخياطة ,وفي حالة عدم الت�أكد من الحاجة �إلى عمل الدرزة المدعمة لقطعة
المالب�س ح�سب نوع القما�ش ,فمن الأف�ضل تنفيذها.
المدعمة:
وفي ما ي�أتي ,الحاالت التي ت�ستدعي تنفيذ الدرزة
ّ
 .1الأقم�شة غير متما�سكة الن�سيج (قليلة المتانة).
 ·2الأقم�شة التي تت�صف بمطاطي��ة طبيعية ,كالأقم�شة ال�صوفية� ,أو ب�سبب اتجاة
الن�سيج لحافّات الأقم�شة.
� ·3أقم�ش��ة المالب�س التي تحتاج �إلى وق��ت طويل لإتمام تنفيذ خياطتها ,خا�صة
عند المتدربين ,في حين �أن العامل المحترف ,يمكن �أن ينهي خياطة القطعة
المدعمة.
دون الحاجة �إلى �إجراء الدرزة
ّ
المدعمة على خطوط حفرة الرقبة ،وحفرة الإبط ،وخط الخ�صر،
و ُتن ّفذ الدرزة
ّ
وخط الجنب الذي فيه انحناء.
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تنفيذ الدرزة الموجهة (المد ّعمة)

تمرين
4 -3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
الموجهة للتنورة.
 تن ّفذ الدرزةّ
المعلومات الأ�سا�سية
الموجهة لمنع بع�ض الأقم�شة غير المتما�سكة من المطاطية غير المرغوب فيها,
ُتن ّف��ذ الدرزة
ّ
وبخا�ص��ة عند الخطوط المائلة والمنحنية ,وهي �أول��ى عمليات الخياطة التي تتم على قطعة
المالب�س.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد
 �أجزاء التنورة (القما�ش). -خيوط منا�سبة للون القما�ش.

الأدوات والتجهيزات
 �آلة الخياطة مجهزة بالخيوط -مق�ص

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

ادرز خ��ط الخ�صر ابتداءً من خط الجنب الأيمن الأكثر
ارتفاعًا �إلى المنت�صف الأقل ارتفاعًا ,ثم من خط الجنب
الأي�س��ر �إلى المنت�ص��ف ,كما في ال�ش��كل ( ،)1مراعيًا
تنفي��ذ الدرزة على طبقة واحدة من القما�ش ,وعلى بعد
( )3مم من خط الخياطة ،وفي م�سافة الخياطة ,وبطول
غ��رزة ال��درزة الوا�سع��ة ( )4مم ,ولون خي��ط منا�سب
للقما�ش.

2

ادرز َّ
خطي الجنب الأيمن والأي�سر ابتداءً من خط الذيل
�إلى خ��ط الخ�صر ،وعلى ُبع��د (� )1.5-1سم من خط
الخياطة وفي م�سافة الخياطة ,كما في ال�شكل (. )1
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الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل ()1

3

كرر الخطوات ال�سابقة لتنفي��ذ الدرزة الموجهة للجزء
ّ
الخلفي من التنورة ,كما في ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2

ب خياطة البن�سات :تعتمد طريقة خياطة البن�سات على مهارة القائم ب�أعمال الخياطة؛
ت�سرج وتدرز� ,أو تخاط
�إذ ,يمكن خياطتها بتثبيت خطوطها معًا بالدبابي�س ،ثم ّ
مبا�شرة دون ت�سريج مع االكتفاء بنقل عالمة بداية البن�سة ونهايتها ,وعادة تتم خياطة
البن�سة من الجهة العري�ضة �إلى الجهة الرفيعة لها ،ثم ربط الخيطين عند ر�أ�س البن�سة
مر معك فى تمرين خياطة البن�سة.
لتثبيت خياطتها ,كما ّ
والزم والق�ص��ات :من العمليات التح�ضيرية لخياط��ة التنورة وتن ّفذ
جـ خياط��ة الك�سرات
ّ
عل��ى معظم الت�صاميم (الموديالت)؛ �إذ ,يت��م تجهيز خطوط الق�صات والك�سرات
والزم وتجميعها ح�سب الت�صميم المن ّفذ في التنورة.
ّ
يعد �ضبط الجودة عملية �أ�سا�سية م�ستمرة
د		 �ضبط جودة الخياطات (ّ :)Quality control
تبد أ� منذ الت�صميم وق�ص القما�ش ،وت�ستمر مع كل مرحلة من مراحل الخياطة ،بالرغم
�أن المظهر الخارجي العام والقيا�سات في قطعة المالب�س الجاهزة ,من �أهم الأمور
العامة التي ت�ؤخذ بعين االعتبار عند تقييم جودة خياطتها ,وتتم عملية �ضبط جودة
مو�ضح في الجدول (.)1-3
خياطة القطعة� ,ضمن جدول معد لذلك ,كما هو ّ
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الجدول ( :)1-3نموذج �ضبط جودة الخياطات والبن�سات والق�صات في التنورة.

المو�ضوع

الموا�صفات

الخياطات

 -1الخياطات الم�ستعملة منا�سبة لنوع القما�ش.
 -2م�سافة الخياطة مت�ساوية ومنا�سبة للت�صميم.
 -3الخياط��ات ب�لا ثني��ات �أو تجع��دات عل��ى الوجه
ال�صحيح للتنورة.

البن�سات

 -1ط��ول البن�س��ات مت�ساوية� ,أو ح�س��ب الت�صميم� ,أو
ّ
المخطط.
جيدًا في االتجاه ال�صحيح.
كيها ّ
ّ -2
مثبته َبعقد الخيط �أو ب ُغرز التثبيت.
 -3نهايات البن�سات ّ
وكيها وهي
 -4ق�ص البن�س��ات في الأقم�شة ال�سميك��ةّ ,
مفتوحة.

الق�صات
والزخارف

نعم

ال

 -1الق�صات منا�سبة لقما�ش التنورة والت�صميم.
 -2الزخارف منا�سبة للق�صات والقما�ش.

� 2إعداد الجيوب وتركيبها

الجيوب ( )Pocketsقطع قما�ش ُت�ضاف لقطع المالب�س ,ويمكن �أن يكون غر�ضها
وظيفيا ,و ُتعد عملية �إعداد الجيوب وتجهيزها من العمليات التح�ضيريةّ � ,أما
تجميليا �أو
ًّ
ًّ
تركيبها على قطعة المالب�س ُفيعد من العمليات التجميعية ,ويوجد نوعان من الجيوب:
الخارجية ,والداخلية ,و�سنتناول كالً منها بالتف�صيل.
المثبت على وجه الثوب ,ويظه��ر على الوجه ال�صحيح
�أ
الجي��ب الخارج��ي :الجيب ّ
وين ّفذ من قما�ش الثوب �أو بغيره ح�سب الت�صميم المطلوب ,ويمكن �أن يكون
ل��هُ ،
ٍ
ٍ
درزات تجميلية �أو ق ّ
البًا
ك�س��رات� ,أو
ب�سيطً��ا �أو يحتوي على ع��راو ,و�أزرار� ,أو
للجي��ب� ,أو اال�ستعانة ُ
بالكلف المنا�سبة .ويمك��ن �أن ُيبطن قبل التركيب ,ويجري
وظيفيا �إل��ى جانب كونه
يدويا ،كما يمك��ن �أن يكون
تثبي��ت ه��ذا الجيب � ًّآلي��ا �أو ًّ
ًّ
تجميلي��ا ,لذلك يجب �أن يكون قيا�س الجيب منا�سبً��ا للغر�ض من ا�ستعماله  ,كما
ًّ
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ب

توجد له �أ�شكال مختلفة ,كالمربع ,والدائري,
والم�ستطي��ل ,وغيره��ا .و ُت�ستعم��ل الجي��وب
الخارجي��ة غير المبطنة ف��ي بنطلونات الجينز,
والقم�صان ,والمراييل ,وغير ذلك.
عدة
ولتقوية زوايا فتحات الجيوب الخارجية ّ
طرق ,كما في ال�شكل(.)7-3
الجيب الداخلي :يكون عادة على الوجه الداخلي
ال�شكل ( :)7- 3تقوية زوايا
وين ّفذ في العادة من قما�ش قطعة المالب�س,
للثوبُ ,
فتحات الجيوب.
ويمكن �أن ُين ّفذ من قما�ش البطانة ,لتج ّنب
حدوث �سماكة زائدة غير مرغوبة ,ومن الممكن �أن
وظيفيا ,كما يمكن �أن يكون ظاهرًا
تجميليا �أو
يكون
ًّ
ًّ
مخفيا ,وتوجد منه ثالثة �أ�شكال ،هي:
�أو
ًّ
		 فتح��ة ف��ي خ��ط الخياط��ة ,كم��ا ف��ي ال�شكل
.1
( ,)8-3ويمك��ن تنفي��ذه بث�لاث طرق تظهر
ال�شكل ( :)8- 3جيب على
�شكل فتحة في خط الخياطة.
جميعه��ا بال�ش��كل نف�س��ه عل��ى وج��ه قطع��ة
المالب���س ,وهي كما في ال�شكل
(. )9-3
		 الجي��ب الأمام��ي (م��ن الخ�صر
.2
حتى خ��ط الحو�ض)ُ :ي ّثبت على
قطع��ة المالب�س في خياطة َّ
خطي
ال�شكل (� :)9- 3أ�شكال الجيب الداخلي.
الخ�صر والجنب ,كما في ال�شكل
( ,)10-3وبما �أ ّنه يت�صل مع الخ�صر والجنب ف� ّإن
�أي تعدي��ل يحدث على الخ�ص��ر �أو الجنب يجب
�أن يتم على الجيب �أي�ضً��ا ,ولهذا الجيب قطعتان,
ال�شكل (:)10- 3
كما في ال�شكل (� /11-3أ) ,الأولى قطعة البطانة
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الجيب الأمامي(من الخ�صر
حتى خط الحو�ض)

التي تنتهي عن��د فتحة الجيب ,ويمكن
تنفيذه��ا م��ن قما���ش البطان��ة ,والثانية
قطعة الجيب التي ت�أخذ جزءًا من الثوب
و ُتن ّفذ من قما�ش الثوب نف�سه ,كمــــــا
ب
�أ
فـــي ال�شكل ( /11 – 3ب).
ال�شكل ( :)11- 3قطع الجيب الأمامي.
 . 3الجيب ال�شق :تكون فتحته على �شكل
�شق في قطعة المالب�س كما في ال�شكل
(.)12-3
وق��د يتخ��ذ ال�ش��ق �أ�ش��كاالً ,كم��ا في
ال�شكل ( ,)13-3ويوجد نوع �آخر من
جيوب ال�شق الذي يتم �إغالقه با�ستعمال
ال�شكل ( :)12- 3الجيب ال�شق.
ال�سحاب.
ّ
ويعتم��د تحدي��د م��كان الجي��ب على
الهدف من��ه� ,أهو للتجمي��ل ( ُزخرفي) �أم
لال�ستعمال (وظيفي)؟
فالجي��ب الوظيف��ي يج��ب �أن يك��ون في
م�ستوى �سهل اال�ستعمال  ,مريحًا لليد في
الو�صول �إليهّ � .أم��ا الجيب الزخرفي الذي
حدد مكانه
يكون ع��ادة فوق الخ�ص��رُ ,في ّ
في الجزء الأكثر ت�سطيحًا في الثوب.
ال�شكل (:)13- 3
ا�شكال ال�شق في الجيب.

ن�شاط ()1-3

�أ�شكال الجيوب في مالب�سك

وحدد �أنواع الجيوب الم�ستعملة فيها ,و� ّأيها يدوم �أكثرعند
تفح�ص بع�ض قطع مالب�سكّ ،
ّ
اال�ستعمال ؟ ولماذا؟ ناق�ش زمالءك في ذلك ب�إ�شراف المعلم.
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تجهيز الجيوب وتركيبها

تمرين
5 -3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تركّ ب الجيب الخارجي بزوايا قائمة بعد تجهيزه. تركّ ب الجيب الخارجي بحافّات منحنية بعد تجهيزه. تركّ ب الجيب الداخلي المخفي.المعلومات الأ�سا�سية
خارجيا� ,أو
توج��د �أ�شكال مختلفة للجيب في التن��ورة وقطع المالب�س الأخرى  ,فقد يكون
ًّ
محددة  ,ومن ال�ضروري
داخليا
مخفيا� ,أو ب َق ّ�صة خارجية ,ولكل منها ا�ستعماالت ومميزات ّ
ًّ
ًّ
تثبيت الدرزة في فتحة الجيب ,وتوجد �أ�شكال مختلفة لتثبيتها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
  8قطع من قما�ش قطني �سادة قيا�س ()25×20ّ
المخطط المرفق للجيب الداخلي المخفي
–
ّ
مخطط الجيب الخارجي ذي الحافّات المنحنية
–
الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوالً  :تجهيز الجيب الخارجي بزوايا
وتركيبه
1

 �آلة خياطة مجهزة بالخيوطالكي وتجهيزاته
 �أدوات ّ �أدوات الخياطةالر�سوم التو�ضيحية
ﻣﺮﺩ ﺛﻨﻴﺔ ﺍﳉﻴﺐ

ار�س��م عل��ى قطعة القما���ش با�ستعم��ال الم�سطرة
وقلم الت�أ�شيرّ ,
مخطط الجيب بزوايا قائمة� ,أبعاده

ﺧﻂ ﺍﻟﺜﻨﻲ

(� )16×18سم ,مع ر�سم خط الثني للحافّة العليا

للجي��ب (المر ّد) على بعد (� )4سم منها ,وكذلك
م�سافة الخياطة للحافّ��ات الأخرى على بعد ()1
�سم ,كما في ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1
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2

اثن الحافّة العليا ثنية واحدة مقدارها (� )1سم �إلى
ِ

الوجه الخلف��ي من القما���ش ,وادرزها ,كما في

ال�شكل (. )2
3

اث��ن م��ر ّد (ثنية) الجي��ب على خط الثن��ي وليكن
ِ

الوج��ه ال�صحيح للثنية �إل��ى الداخل ,و�أدرزها من

الجانبين على بعد (� )1سم ,كما في ال�شكل (,)2
مراعيً��ا تثبيت بداية ال��درزة ونهايته��ا با�ستعمال

ال�شكل ()2

م�ش ّغ��ل الحركة العك�سي��ة ،وق�ص الزواي��ا العليا,

4

وفرغها ,كما في ال�شكل (.)2
انق��ل عالم��ات خياط��ة الجي��ب ,عل��ى الوج��ه
ال�صحي��ح للقما���ش كما هي عل��ى الوجه الخلفي
له با�ستعمال �صاب��ون الت�أ�شير والم�سطرة� ,أو بكي

الجيب على خط الخياط��ة ,بحيث تكون م�سافة

5

الخياطة المثنية باتجاه الوجه الخلفي للجيب.
اثن كالً من الزاويتين �إلى الوجه الخلفي للقما�ش,
ِ

بحيث ي�صبح خط الخياط��ة العمودي للثنية العليا
عل��ى ا�ستقامة خ��ط الخياطة العم��ودي للجيب,

وخط الخياطة الأفقي للثنية بموازاة خط الخياطة

6
7

الأفقي للجيب ,كما في ال�شكل (.)2
ّثبت خط الثني لم�سافة خياطة حافّات الجيب بال�ضغط
يدويا �أو بالمكواة ,كما في ال�شكل (.)2
عليه ًّ
ام�س��ك زاوي��ة الجيب ,كما ف��ي النقط��ة (�أ) في

ال�شكل ( , )3وادرز على خط ثني الزاوية ,وق�ص

م�ساف��ة الخياط��ة الزائ��دة ,كما ف��ي النقطة (ب)
في ال�ش��كل ( ,)3مراعيًا تنفي��ذ عملي َتي الخياطة
والق�ص كما في خياطة الزوايا.
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ﺃ

ﺏ

ال�شكل ()3

8

اقل��ب الثني��ة العلي��ا للم��رد �إل��ى الوج��ه الخلفي
للقما�ش ،ثم ّثبتها بغ��رزة اللقطة ,كما في ال�شكل

ّ
الحواف فتثبت
(� .)4أما م�سافة الخياطة في باقي

9

بالكي.
على الوجه الخلفي للقما�ش بال�سراجة �أو
ّ
المحدد
انقل عالم��ات حدود الجيب (الم��كان
ّ

لتركيب��ه) من الوج��ه الخلفي للقما���ش �إلى الوجه

ال�صحيح بغ��رزه ال�سراج��ة� ,أو بر�س��م العالمات

مبا�شرة على الوج��ه ال�صحيح للقما�ش ,با�ستعمال

10

قلم الت�أ�شير والم�سطرة.
�ض��ع الجي��ب عل��ى قطع��ة القما�ش وف��ي مكانه

11

بغرزة ال�سراجة .
ار�سم با�ستعمال قلم الت�أ�شير والم�سطرة خط خياطة

وثبت��ه بالدبابي�س ،ثم
ّ
المحدد ح�س��ب الت�صميمّ ,

ال�شكل ()4

٣

٥

٢
١

٦

التقوية على �شكل مثلث قائم الزاوية ,كما في ال�شكل

( ,)5بحي��ث يك��ون طول الخ��ط ()1/2( )2-3
�سم ,وط��ول الخ��ط (� )1( )3-1س��م ,والخـط

( )3-1على بعد ( )1مم عن الحافّة المثنية.

ال�شكل ()5

جيدًا عل��ى �أعمال الخياطة ,يمكن
وبعد التدرب ّ

12

تنفيذ درزة التقوية لفتحة الجيب دون ر�سمها.
ابد�أ درزة الجيب من النقط��ة ( ,)1ثم �إلى النقطة

13

ﺍﻟﺜﻨﻴﺔ
ﺧﻂ ﺍﻟﺜﻨﻲ

( ,)2ثم �إلى النقطة ( ,)3وا�ستمر بالدرزة بمحاذاة
الحافّات �إلى زاوية الجيب الأخرى �إلى النقاط (4

ثم  5ثم  ,)6كما في ال�شكل (.)5
ا�سحب طرفَي َ
خيطي الدرزة في النقطتين (� )1,6إلى

الوجه الخلفي من القطعة ,واربط الخيطين معًا خلف
اكو القطعة ,واحتفظ بها في ملفك.
كل نقطة ,ثم ِ
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٤

ﺍﳉﻴﺐ
ال�شكل ()6

1

ثانيًا  :تجهيز الجيب الخارجي ذي الحافّات المنحنية

قُ���ص قطع��ة الجيب بحافّ��ات منحني��ة ,كما في

ال�ش��كل ( ،)6يمكنك اال�ستفادة من ال�شكل بعد

تكبيره للقيا�س المطلوب.
2

ن ّف��ذ الخط��وات ( )6-1كم��ا ف��ي البن��د الأول

3

الزم في م�سافة الخياطة للخط المنحني
ادرز بغرزة ّ

ال�شكل ()7

(تجهيز جيب الزوايا).

وعل��ى ُبعد ( )2مم داخل خ��ط الخياطة ,كما في

ال�شكل (.)7
4

اقل��ب ثنية مرد الجيب ,واكوِ ه��ا كما في ال�شكل

5

واث��ن م�ساف��ة الخياطة على
الزم,
ِ
ا�سح��ب خي��ط ّ

(. )8

ال�شكل ()8

خ��ط الخياطة ,كما في ال�ش��كل ( ,)8حتى ت�أخذ

الحافّات ال�سفلية �شكلها المنحني.
6

ث ّلم في م�ساف��ة الخياطة للخط المنحني ,كما في

اثن م�ساف��ة الخياطة على خط
ال�ش��كل ( , )9ث��م ِ

الثني �إلى الوجه الخلفي للقما�ش.

ال�شكل ()9

7

�س��رج الحافّ��ات المثني��ة للجيب بغ��رزة �سراجة
ّ

8

ّثب��ت حافّة الم��ر ّد بغرزة اللقطة كم��ا في ال�شكل

9

كرر الخط��وات ( )13-11لتثبي��ت الجيب في
ّ

مت�ساوية وق�صيرة.
(.)9

مكان��ه ,كما ف��ي تثبيت جي��ب الزوايا ف��ي البند
(�أوالً) ,كما في ال�شكل (.)10
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ال�شكل ()10

ثالثًا :خياطة الجيب الداخلي ذي الخياطة على فتحته
1

قُ�ص قطعتين من القما�ش ,كما في ّ
مخطط الجيب

ق�ص �إحدى
في ال�شكل ( ,)11مراعيً��ا �أ ّنه يمكن ّ

�سمى قطعة
القطعتين من قما���ش (التنورة) حيث ُت ّ

وتثبت على الج��زء الخلفي من التنورة،
الجيبّ ,
� ّأم��ا القطع��ة الأخرى فيمك��ن ق�صها م��ن قما�ش
وتثبت على
التنورة نف�سه� ,أو من قما���ش البطانةّ ،

الجزء الأمامي من التنورة و ُت ّ�سمى بطانة الجيب،

ال�شكل ()11

مراعيًا نقل عالمات االتزان وفتحة الجيب.
2

ّثب��ت قطع��ة بطانة الجي��ب على القطع��ة الأمامية

3

ادرز على خط الخياطة ,كما في ال�شكل (.)12

4

قُ���ص على بعد (� )1سم من خ��ط الخياطة وذلك في

للتنورة ,بحيث يكون الوجهان ال�صحيحان معًا.

م�سافة خياطة بطانة الجيب ,كما في ال�شكل (.)12
5

ّ
نظف حافّة م�سافة الخياطة على م�ستوى فتحة الجيب

ال�شكل ()12

لكل من بطانة الجيب وقطعة التنورة الأمامية.
6

كرر الخطوتين ( )4-3لتثبيت قطعة بطانة الجيب
ّ

على القطعة الأخرى (الخلفية) ,مراعيًا عدم ق�ص

(تدريج) م�سافة الخياطة كما في الأمام.
7

ّثب��ت قطعت��ي الجي��ب معً��ا بالدبابي���س ،بحيث

تتالقى عالم��ات االتزان ,مراعيً��ا �أن تكون قطع
الجيب على امتداد النموذج (التنورة) ,والوجهان
ال�صحيحان �إلى الداخل ,كما في ال�شكل (.)13
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ال�شكل ()13

8

ادرز عل��ى خ��ط الخياط��ة �أعل��ى فتح��ة الجيب

و�أ�سفله��ا ,م��ع تثبيت ال��درزة عند بداي��ة الفتحة
ونهايتها كما في ال�شكل (.)13

9

اك��وِ الجيب مراعيً��ا فتح الخياطة ,ث��م اكوِ فتحة

الجي��ب من الأم��ام والخل��ف ,كما ف��ي ال�شكل
(.)15

10

ادرز الجيب عل��ى بعد (� )1سم من الحافّة مراعيًا

تثبيت بداية الدرزة ونهايتها بالغرزة الراجعة ,كما

ال�شكل ()14

في ال�شكل (.)14

11

ّ
نظ��ف حافّ��ة م�ساف��ة الخياط��ة للجي��ب بالغرزة

المتعرج��ة �أو بطريقة منا�سب��ة ,مع ق�ص الزاوية في
ّ
م�سافة الخياطة ,كما في ال�شكل (.)15

12

اكوِ القطعة ,واحتفظ بها.
ال�شكل ()15

نموذج �ضبط جودة خياطة الجيوب
المو�ضوع

الجيوب

الموا�صفات
 موقع الجيب ح�سب الت�صميم. حجم الجيب منا�سب لقيا�س قب�ضة اليد. انتظام خياطة الجيب. وجود البطانة المنا�سبة للجيب.ك��ي الجيوب م��ع مراعاة عدم مط القما���ش في �أثناء
 ّالكي.
ّ
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نعم

ال

 1المغلقات ()Fasteners

توجد فتحات في قطع المالب�س لت�سهيل ارتدائها وخلعها ،و ُتغلق هذه الفتحات ب�أ�شكال منها:
ال�سحاب ليتنا�سب مع �أ�ش��كال المالب�س وا�ستعماالتها,
ال�سح��اب (:)zipperتط��ور
�أ
ّ
ّ
ال�سحاب بعد تحديد
ال�سحاب بقيا�سات مختلفة؛ لذاُ ,ي ّ
ف�ضل �شراء ّ
حيث يمكن توافر ّ
مكانه عل��ى قطعة المالب�س ليتم اختي��اره بالطول المنا�سب وبالن��وع الذي يتنا�سب
ونوع القما�ش .
لل�سحابات؛ فهي � ّإما �أن تكون
ال�سحابات و�أجزا�ؤها :يوجد نوعان رئي�سان
ّ
�	.1أنواع ّ
م�صنوعة من �سل�سلة معدنية او بال�ستيكية لها �أ�سنان كما في ال�شكل (�/14-3أ),
و� ّإما �أن يكون لها لفائف م�صنوعة من البولي�ستر �أو النايلون ,وتركّ ب على حاف َتي
ال�سحاب �سل�سلة �أم
ال�سحاب ,كما في ال�شكل (/14-2ب) و�سواءً �أكان
�شريط
ّ
ّ
�سحابات اللفائف� ,أخف
لفائف ،فهو ي�صنع ب�أوزان وقيا�سات مختلفة؛ �إذ تكون ّ
وزنًا ,و�إلى الأ�سفل ,ويعتمد اختيار �أي منها على الذوق ال�شخ�صي.

ال�سحابات.
(� :)14-3أنواع
ّ
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ال�سحابات ع��ادة من قما�ش القطن �أو م��ن القطن والبولي�ستر
وت�صن��ع �أ�شرطة
ّ
معدنية تتحرك الى الأعلى و�إلى
مكونة من منزلق (قفل) و�صفيحة
ب�ألوان متعددةّ ,
ّ
ولل�سحاب قطعتان معدنيتان في بدايته ونهايته
الأ�سفل على ال�سل�سلة �أو اللفائف,
ّ
�سمى هاتان القطعتان نقط التوقف �أو الم�صد �إال في
لمنع المنزلق (الإفالت) ,و ُت ّ
ال�سحاب المف�صول الذي يف�صل تمامًا في نهايته ,كما في ال�شكل(/14-3
حالة
ّ
ال�سح��اب المخفي الذي التظهر �أ�سنان��ه �أو لفائفه على الوجه
ج��ـ) ,كما يوجد
ّ
لل�سحاب ,كما في ال�شكل (/14-2د).
ال�صحيح
ّ
عدة
�	.2أ�ش��كال تركيب
ال�سح��اب  :توجد ّ
ّ
ال�سحاب ,منها:
�أ�شكال لتركيب
ّ
�أ .
ال�سحاب المتماثل (المركزي)�:أحد
ّ
وي�ستعمل
ال�سحابات العاديةُ ,
�أنواع ّ
عادة في الفتحات الأمامية والخلفية
لقطعة المالب�س لإغالقها ,ويكون
له نهاية مغلقة ,كما في ال�شكل
(.)15-3
�سحاب
ب.
ال�سح��اب غير المتماث��لّ :
ّ
ع��ادي � ,اّإل � ّأن تركيب��ه غير متماثل
ال�شكل على الوجه ال�صحيح لقطعة
المالب���س ,وتك��ون ع��ادة الطي��ة
ف��ي الجهة اليمن��ى لقطع��ة الأمام
عن��د خياط��ة مالب���س ال�سي��دات,
كما ف��ي ال�ش��كل ( ,)16-3وفي
الجه��ة الي�سرى عند خياطة مالب�س
وي�ستعمل هذا ال�شكل في
الرجالُ .
�سحاب البنطلون �أو التنورة.
خياطة ّ
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ال�شكل (:)15-3التركيب
لل�سحاب.
المتماثل
ّ

ال�شكل ( :)16-3تركيب
لل�سحاب.
غير المتماثل
ّ

�سح��اب
جـ.
ال�سح��اب المف�ص��ولّ :
ّ
ويركّ ب على
مفتوح من الطرفينُ ,
نهايتي��ن مفتوحتي��ن ,وعن��د فتح
ال�سحاب ,تف�صالن تمامًا,كما في
ّ
ال�ش��كل ( )17-3وي�ستعم��ل في
الجاكيتات وال�سويترات.
�سحاب من
د.
ال�سح��اب المخف��يّ :
ّ
نوع خا���صُ ,يركّ ب في الفتحات

ويخ��اط
المركزي��ة والمطوي��ةُ ,

ال�شكل (:)17-3تركيب
ال�سحاب المف�صول.
ّ

بحي��ث يختف��ي تمامً��ا داخ��ل
الخياطة با�ستعمال قدم �ضاغطة

خا�صة ,وع��ادة يكون ُمغلقًا من

وي�ستعم��ل للفتحات
الطرفي��نُ ،

الجانبية في الف�ساتين ,والحقائب,

والو�س��ادات ,وغيره��ا ,كما في
ال�شكل (.)18-3
�سح��اب البنطل��ون :ي�شب��ه
هـ.
ّ
ال�سحاب الع��ادي ,ويطبق عليه
ّ
ال�سحاب الأمامي الطائر,
ا�س��م
ّ
وي�ستعم��ل ف��ي البنطلون��ات
الرجالي��ة ,وفي مالب���س الن�ساء
العملية ,والتنانير ,ويوفّر �شكالً
�أنيقً��ا و�إغالقًا محكمًا ,كما في
ال�شكل (.)19-3

ال�شكل ( :)18-3التركيب
لل�سحاب.
المخفي
ّ

�سحاب البنطلون.
ال�شكل ( :)19-3تركيب ّ
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ال�سحاب
تركيب ّ

تمرين
6 -3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
لل�سحاب.
 ُتن ّفذ تركيبًا متماثالًّ
لل�سحاب.
متماثل
 ُتن ّفذ تركيبًا غيرٍ
ّ
�سحاب مخفي.
 ُتن ّفذ تركيب ّالمعلومات الأ�سا�سية
ال�سحابات و�أ�ش��كال مختلفة لتركيبه من حي��ث ال�شكل الظاهر
توج��د �أنواع مختلفة م��ن
ّ
وي�ستعمل
ال�سحاب ،فمنها :الخياطة المتماثلة
علىجانبي فتحة
للخياطة
علىجانبي الفتحةُ ,
ّ
َ
َ
ال�سحاب العادي �أو المف�صول� ,أو ظاهرة على جهة واحدة فقط وب�شكل مر ّد على جهة
لها
ّ
ال�سحاب الع��ادي� ,أو بخياطة غير
وي�ستعمل لها
اليمي��ن من الأم��ام في المالب�س الن�سائي��ةُ ,
ّ
ال�سحاب المخفي.
وي�ستعمل فيها
ظاهرة (مخفية)ُ ,
ّ
ال�سح��اب �أوالً بغرزة ال�سراجة �أو بمادة �صمغية خا�ص��ة بعمليات الخياطة� ,أو تثبيته
ُي ّثب��ت
ّ
الكي� ،أو تحديد نقطة بداية الفتحة فقط
مبا�ش��رة بالدرزة بعد تحديد خطوط خياطته بعملية ّ
بعملية الفرز بالمق�ص وذلك بعد اكت�ساب مهارة الخياطة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
عاديان بطول (� )20- 15سم
 ّ�سحابان ّ
�سحاب مخفي بطول ()20-15
 ّ ( )6قطع قما�ش �أبعادها (� )30 × 10سم� -شريط ال�صق �شفاف عر�ضه (� )1.5سم
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 �آلة خياطة مجهزة بالخيوطالكي وتجهيزاته
 �أدوات ّ �أدوات الخياطةال�سحاب العادي
 قدم تركيبّ
ال�سحاب المخفي
 قدم تركيبّ

الرقم
1

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

لل�سحاب
�أوالً  :تركيب متماثل ّ

�ض��ع قطع َت��ي القما���ش معً��ا ,بحي��ث يك��ون الوجه��ان

ال�صحيحان للداخل ,ثم ق�س ط��ول الفتحة المراد تركيب

ال�سحاب كدلي��ل ,ولتكن من
ال�سح��اب عليه��ا با�ستعمال
ّ
ّ
لل�سحاب و�إلى �أبعد من نقطة
�أعلى نقطة التوقف ال�سفلي��ة
ّ
التوقف العلوية بـ (� )1سم تقريبًا.
2

ال�سح��اب ,مراعيًا تثبيت
ادرز الفتح��ة �أ�سفل نهاي��ة طول
ّ

3

ال�سحاب الغالقها م�ؤقتًا بغرزة
ادرز الفتحة مكان تركيب
ّ

4

بالكيّ ,
ونظف
اكوِ خط الخياطة ,وافتح م�ساف َتي الخياطة
ّ

5

ق�ص بع�ض خيوط ال�سراجة على م�سافات متباعدة؛ لت�ساعد
ّ

بداية الفتحة بالغرزة الراجعة,كما في ال�شكل (.)1
طويلة (غرزة الزم) بدالً من ال�سراجة اليدوية.
حواف م�سافات الخياطة بالطريقة المنا�سبة.

عل��ى �سح��ب خي��وط ال�سراجة بع��د االنتهاء م��ن تركيب

ال�سحاب ,كما في ال�شكل (.)2
ّ
6

ال�سحاب عل��ى الفتحة المغلقة مع مراع��اة �أن يكون
�ض��ع
ّ
ال�سحاب على خط الخياطة وعلى الوجه الخلفي
منت�صف
ّ

ال�شكل ()1

ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ

ال�شكل ()2

ال�سحاب للأ�سفل,
لقطع��ة القما�ش ،مراعيًا �أن يكون وجه
ّ

كما في ال�شكل (.)3

ال�سحاب على م�سافة الخياطة با�ستعمال
ويمكن تثبي��ت ّ
ال�صق خا�ص للخياطة بدالً من ال�سراجة اليدوية.
7

لل�سحاب مع �إحدى م�ساف َتي الخياطة
�س��رج الحافّة اليمنى
ّ
ّ

الزم با�ستعمال القدم
بو�ساطة ال�سراجة اليدوية� ،أو � ًّآليا بغرزة ّ
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ال�شكل ()3

ال�سحاب وم��ن الأ�سفل �إلى
ال�ضاغط��ة الخا�صة بتركي��ب
ّ
ال�سحاب ,على �أن يكون خط ال�سراجة
الأعلى,
مراعيا فتح ّ
ًّ

8

ال�سحاب.
على الدليل الموجود على �شريط
ّ

�سرج الجهة الأخرى على م�سافة الخياطة
�أغلق ّ
ال�سحاب ،ثم ّ

بع��د �أن تنقل الإبرة �إلى الجهة الأخرى من القدم ال�ضاغطة,

كما في ال�شكل ( ,)4مراعيًا ت�ساوي م�سافة الخياطة.
9

ال�شكل ()4

اقل��ب قطعة القما�ش على الوج��ه ال�صحيح ،ثم اب�سط خط
و�سرج يدو ّيً��ا على بعد
الخياط��ة بط��رف �إ�صبعك علي��هّ ,

علىجانبي خط
وثبت��ه
(� )0.6س��م عن فتح��ة
ّ
َ
ال�سحابّ ،
الخياط��ة ،مراعيًا تثبيت قطع��ة القما�ش ,وم�سافة الخياطة,
ال�سحاب ,كما في ال�شكل (.)5
و�شريط
ّ

 10ادرز بجانب خط ال�سراجة م��ن الأ�سفل �إلى الأعلى وعلى
ال�سحاب ,مراعيًا االهتمام
جانبي ّ
بعد ( )1مم منه على �أحد َ
ال�سحاب بخياطة �أفقية ,بحيث تت�ساوى
بتثبيت نهاية طول
ّ

ال�شكل ()5

علىجانب��ي خط خياطة قطع��ة القما�ش,
فيه��ا ع��دد الغرز
َ
وبطريقة خياطة الزوايا كما في ال�شكل (.)6

ال�سحاب بالطريقة نف�سها.
ادرز الجهة الأخرى من
ّ

ال�سح��اب عل��ى الوجه ال�صحي��ح للقطعة،
 11ول�ضب��ط درزة
ّ
يمكنك تثبيت �شريط ال�ص��ق �شفاف على الوجه ال�صحيح

ال�شكل ()6

ال�سحاب
لقطعة القما�ش ,بحيث يتطابق خط منت�صف فتحة ّ
مع منت�صف ال�شريط الال�صق.

 12ادرز على حواف ال�شريط الال�صق ال�شفاف ,مراعيًا تثبيت
ال�سحاب بخياطة �أفقية ,على �أن ُتن ّفذ بطريقة خياطة
�أ�سفل
ّ
ال�سحاب م��ن الجهة العلي��ا ,كما في
الزواي��ا حتى نهاي��ة
ّ

ال�شكل ( ,)7مع تثبيت الدرزة في البداية والنهاية .

184

ال�شكل ()7

وجرب فتح
 13ان��زع خي��وط ال�سراج��ة وال�شريط الال�ص��قّ ،

ال�سحاب و�إغالقه للت�أكّ د من دقة تنفيذ التركيب.
ّ
ّ
والمك��وك) عند الخط
 14ا�سح��ب نهاية الخيطي��ن (الإب��رة
الأفقي �إلى الوجه الخلفي للقطعة ,ثم اربطهما .

ك��ي ,واحتفظ بها ب�شكلها
 15اك��وِ القطعة مع ا�ستعمال فوطة ّ
النهائي في الملف الخا�ص بالعينات.

1
2

لل�سحاب
ثانياً  :تركيب غير متماثل ّ

كرر الخطوات ( ,)7-1كما في البند الأول من هذا التمرين
ّ

ال�شكل ()8

اثن
اقلب
ال�سحاب ليكون وجهه ال�صحيح �إلى الأعلى ,ثم ِ
ّ
ال�سح��اب ,وادرز قريبًا من
المثبت عليها
ّ
م�ساف��ة الخياطة ّ

لل�سحاب على
ال�سحاب با�ستعمال القدم ال�ضاغطة
�سل�سلة
ّ
ّ
الجهة الي�سرى من الإبرة كما في ال�شكل (.)8

3

اقل��ب قطع َتي القما�ش (�أو الرداء) على الوجه ال�صحيح,

�سرج الطرف
ث��م اب�سط الخياط��ة بطرف �إ�صبعك ،ث��م ّ

وعموديا على بعد (� )1سم
أفقيا
غي��ر المثبت
ّ
ًّ
بال�سحاب � ًّ

ال�شكل ()9

تقريبً��ا من خ��ط الخياطة,كما في ال�ش��كل ( ,)9مراعيًا

وال�سح��اب ,وقطع��ة قما�ش
تثبي��ت م�ساف��ة الخياط��ة,
ّ

الث��وبمعً��ابال�سراج��ة.
4

ادرز على بعد ()2مم من خط ال�سراجة با�ستعمال القدم ال�ضاغطة

ال�سحاب ,ولتكن �إبرة الآلة في الجهة الي�سرى
الخا�صة بتركيب ّ
من القدم ال�ضاغطة كما في ال�شكل( ,)10مراعيًا تثبيت الزاوية

بين الخطين الأفقي والعمودي كما في خياطة الزوايا ,واالنتباه
5

�إلى �أن تكون الخياطة من الأ�سفل �إلى الأعلى.
ّ
والمك��وك) عند الخط
ا�سح��ب نهاي َت��ي الخطين (الإب��رة
الأفقي �إلى الوجه الخلفي لقطع َتي القما�ش ,ثم اربطهما.
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ال�شكل ()10

6

ال�سحاب اليدوي��ة الظاهرة ,وخيط
ا�سحب خي��ط �سراجة
ّ

7

اكوِ القطعة على الوجهين واحتفظ بها.

1
2

ال�سحاب.
ال�سراجة الآلية على خط فتحة
ّ

�سحاب مخفي
ثالثًا  :تركيب ّ

كرر الخطوات من ( ,)2-1كما في البند (�أوالً) من هذا التمرين.
ّ

ال�سحاب �إلى الوج��ه ال�صحيح للقما�ش
انق��ل خط تركيب
ّ

كي م�ساف��ة الخياطة �إلى الوجه
بغرز ال�سراج��ة� ,أو بعملية ّ

الخلفي للقما�ش.
3

ال�سحاب بو�ضع
وثبت الجهة الأولى من
افت��ح
ّ
ّ
ال�سحابّ ,

ال�شكل ()11

لل�سح��اب مقابل الوجه ال�صحيح للقما�ش
الوجه ال�صحيح
ّ
ال�سحاب على
وعلى م�سافة الخياطة ,مراعيًا انطباق �أ�سنان
ّ
ع�لام خط خياطته ,وثبته بغ��رزة ال�سراجة على ُبعد م�سافة

4

ال�سحاب.
( )5مم عن �أ�سنان
ّ

جه��ز �آل��ة الخياط��ة بالق��دم ال�ضاغط��ة الخا�ص��ة بتركيب

وثب��ت بداية الدرزة
ال�سح��اب المخفي ,وادرز
ّ
ّ
ال�سحابّ ,

بالم�ش ّغ��ل العك�س��ي ،وا�ستم��ر بال��درزة �إلى نهاي��ة الفتحة

ال�شكل ()12

لل�سحاب (�أو �إلى �أن تتالق��ى القدم ال�ضاغطة مع
المح��ددة
ّ
ّ

5

وثبت نهاية الدرزة.
قفل ّ
ال�سحاب) ,كما في ال�شكل (ّ ,)11

ادرز الجه��ة الأخرى بالطريق��ة نف�سها ,كم��ا في ال�شكل
ال�سحاب مع م�سافة الخياطة بطول
( ,)12ث��م ّثبث �شريط
ّ
ال�سح��اب و�أ�سفلها .كما في
(� )3س��م تقريبًا �أعلى فتح��ة
ّ

ال�شكل (.)13

 6اكوِ خط الدرزة من الداخل وعلى الوجه ال�صحيح ,مع
الكي الرطبة واحتفظ بها.
ا�ستعمال فوطة ّ
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ال�شكل ()13

ال�سحاب
 -1تق�صير طول ّ
�سحاب بالقيا�س المطلوب ،ويتم ذلك
ن�ضط��ر �أحيانًا لتعديل طول
ال�سح��اب؛ لعدم توافر ّ
ّ
مو�ضح بال�شكل الآتي:
كما هو ّ
وعدل طوله �إلى (� )15سم.
�سحابًا بطول (� )20سمّ ،
ّ
جهز ّ

ال�سحاب المف�صول
 -2تركيب ّ
ال�سحاب
ال�سحاب المتماثل نف�سها ,مراعيًا �أن
�سحابًا مف�صوالً بخط��وات تركيب
ّ
ّ
ركّ ب ّ
يو�ضح ال�شكل المرفق خطوات تركيبه.
منف�صل من الأ�سفل ,و ّ

١

٣

٢

٤

ب		 العراوي ( :)Buttonholesتوجد العراوي ب�أ�شكال عدة ,منها :عروة الخيط،
وعروة الحلقات ،وعروة القما�ش ,ويعتمد اختيار �أي منها على ت�صميم قطعة
المالب�س ونوع القما�ش كما ي�أتي :
المح��دد للعروة،
 . 1ع��روة الخيط� :شق فى طبق��ات القما�ش جميعه��ا في المكان
ّ
ّ
جانبي ال�شق ,مع مراعاة
وتت�ش��كل من خطين متوازيين من الغرز
المتعرج��ة على َ
ّ
تثبيت نهاي َتي العروة جيدًا ،وقد تن ّفذ عروة الخيط يدو ّيًا �أو � ًّآليا كما ي�أتي:
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يدويا :وفيها ُي�شق القما���ش �أوالً ،ثم ُتن ّفذ غرزة العروة اليدوية
�أ  .الع��روة المن ّفذة ًّ
�أو البطانية عل��ى حافّتيها المفتوحتين ,كما في ال�ش��كل ( ،)20-3و ُت�ستعمل
في المالب���س الرجالية والن�سائي��ة و�أنواع
وخا�صة ال�شفافة منها.
الأقم�شة جميعها
ّ
ب .العروة المنفذة � ًّآليا :ت�شبه اليدوية ،وتُ�ستعمل
ف��ي المالب�س العملي��ة ,والمالب���س الريا�ضية ,ال�شكل ( :)20-3عروة يدوية.
ومالب���س الأطف��ال ,والجاكيت��ات الرجالية,
تتعر���ض لكث��رة الغ�سيل وال
والمالب���س التي ّ
تُ�ستخدم في الأقم�ش��ة التي تن�سل؛ لأنها تُتلف
القما�ش ,كما في ال�شكل (.)21-3
و ُتن ّفذ العروة على القما�ش �أوالً ,ثم ت�شق بعد
ال�شكل ( :)21-3عروة �آلية.
ذلك .ويمكن تنفيذها عل��ى �آلة الخياطة التى
المتعرجة با�ستعمال الملحقات
تعم��ل بالغرزة
ّ
الخا�ص��ة ,كالقدم ال�ضاغط��ة التي ت�ساعد على
تنفيذ العروة ب�شكل جيد ،وفي هذه الحالة ,ال
بد من قراءة تعليمات ال�شركة (الكتيب المرفق
مع الآلة) .
ومع التطور التقني ,فقد وجدت بع�ض الآالت
�شكل ( :)22-3قدم العراوي.
المتخ�ص�ص��ة بالعراوي تُنفّذ العروة ,ثم ت�شقها
ّ
� ًّآليا ،وقد تُ�ستعمل خيوط الكورد (القيطان) عند
تنفيذ الع��روة الم�شغولة � ًّآليا با�ستعمال ملحقات
خا�صة بها,كما في ال�شكل (.)22-3
ولتحدي��د الطول المنا�سب لع��روة القما�ش ف�إنه
يتم قيا�س قطرالزر ,مع �إ�ضافة م�سافة معينة بقدر
�سماكة ال��زر ,كما في ال�ش��كل (� .)23-3أما
�شكل (:)23-3
في عروة الخي��ط ,ف�إ ّنه تُ�ضاف �إلى هذا القيا�س
قيا�س طول الزر و�سمكه.
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تق��در بـ( )3مم لعمل نهاي َتي
م�سافة �أخرى ّ
العروة .
ويمكن اختبار ط��ول العروة عن طريق لف
ال��زر؛ �إذ يكون ط��ول العروة
�شري��ط حول ّ
م�ساويً��ا لط��ول ال�شريط وهو مثن��ي ،وفتح
العراوي في مالب�س الن�ساء عادة على الجهة
اليمنى لقطعة المالب���س في الأمام ,وتكون
على الجه��ة الي�سرى في الخل��ف (الظهر)
لقطعة المالب�س.
ُح��دد �أماكن
وتوج��د ثالثة �أماك��ن رئي�سة ت ّ

�شكل ( :)24-3عروة �أفقية.

�شكل ( :)25-3عروة ثقب المفتاح.

العراوي ف��ي قطعة المالب���س ،هي بداية
حف��رة الرقب��ة م��ن الأم��ام �أوالخل��ف،
و�أعر���ض منطق��ة في ال�ص��در�أو الورك،
وخط الخ�صر .عل��ى �أن توزع العراوي
�شكل (�/26-3أ) :عروة عمودية.
الأخ��رى بي��ن ه��ذه العالم��ات ،عن��د
�إجراء تعدي��ل على توزيع الم�سافات بين
العراوي ,يجب االنتباه �إلى هذه الأماكن
الثالثة.
وق��د تُنفّذ الع��راوي ب�شكل �أفق��ي ,كما في
ال�شكل ( ,)24-3وتُ�ستعمل فى معظم قطع
�شكل (� :)27-3أ�شكال نهاية العروة.
المالب�س ،وهي �أكثر �ضمانًا و�أمانًا ،وعندما
تغلق بال ّزر ,يكون ال�ضغط على نهاية العروة
ال مما ُيق ّلل من �إمكانية تلف العروة.
قلي ً
وتك��ون الع��روة الأفقي��ة ع��ادة ذات نهاية
واح��دة مروحية ف��ى الجهة التى ي��راد للزر
�شكل ( :)28-3عروة الحلقة.
�أن ي�ستق��ر فيها ,كما في ال�شكل ()25-3؛
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تتكيف مع الزر �أكثر ،وقد تكون النهاية
لأنها ّ
ُ�سمى فى هذه
المروحية على �شكل ثقب ،وت ّ
الحالة عروة ثقب المفتاح وهي من العراوي
الأنيقة.
كم��ا توجد الع��راوي على �ش��كل عمودي,
كما ف��ي ال�ش��كل (�/26-3أ) وتُ�ستعمل في
�شكل ( :)29-3عروة تزيينية.
المالب�س ذات المر ّدات ال�ضيقة كالقم�صان،
�أو عن��د ا�ستعمال �أزرار ع��دة �صغيرة وكثيرة
لإغالق قطع��ة المالب�س؛ �إذ تو�ضع على خط
تحديد �أماك��ن الأزرار مبا�شرة ،وعادة تكون
�شكل ( :)30-3عروة القما�ش.
الحافّة العليا للعروة �أعلى من مكان و�ضع الزر
بمق��دار ( )2مم ,ونزو ًال �إلى الأ�سفل بمقدار
طول العروة ,كما في ال�شكل (/26-3ب).
وتكون نهايتا العروة العمودي��ة عادة ذات �شكل واحدّ � ،إما مروحي �أو م�ستقيم ,كما

في ال�شكل (.)27-3
 . 2العروة الحلقةُ :ت�ستعمل في المالب�س الخارجية ح�سب ت�صميم قطعة المالب�س,
وخا�ص��ة في �أثواب الزفاف ب��دالً من العراوي العادية ,كم��ا في ال�شكل (-3
المخرمة ،كما تنا�سب ه��ذه العروة الأزرار الكروية
 ,)28وتنا�س��ب الأقم�شة
ّ
�أكثر من غيرها ،وقد ُت�ستعمل للزينة,كما في ال�شكل (. )29-3
ّ
وتت�شكل بخياطة �شري��ط �أو �شريطين م��ن القما�ش على فتحة
 . 3ع��روة القما���ش:
الع��روة .ويكون عر���ض كل �شريط من القما�ش عادة ( )3م��م ويمكن زيادته
في حالة الأقم�شة ال�سميكة ،ويجب �أن يتالقى ال�شريطان عند منت�صف العروة,
كما ف��ي ال�شكل ( ،)30-3وه��ذه العروة تنا�سب الجاكيت��ات ,والمعاطف,
ف�ضل في حال��ة الأقم�شة الخفيف��ة ال�ش ّفافة،
والمالب���س الر�سمي��ة � اّإل �أنه��ا ال ُت ّ
وتكون عروة القما�ش ال�صحيحة منب�سطة وزواياها الداخلية قائمة.
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خياطة العراوي

تمرين

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
يدويا.
 تن ّفذ العروة ًّالمتعرجة.
 تن ّفذ العروة با�ستعمال �آلة الخياطة ذات الغرزةّ
المعلومات الأ�سا�سية
أفقيا �أو
ُتن ّف��ذ الع��روة بطرق و�أ�شكال مختلف��ة ,فيمكن �أن ُتن ّف��ذ ًّ
يدويا ,حيث ُتن ّفذ الع��روة � ًّ
عمودي��ا ,والفرق بينهما يكمن في � ّأن �إحدى نهايتي العروة الأفقية ُتن ّفذ بطريقة مروحيةّ � ،أما
ًّ
نهاي��ة العروة العمودية ف ُتن ّفذ بعم��ود تثبيت ,كما يمكن تنفيذ الع��روة با�ستخدام �آلة الخياطة
ّ
التحكم في تحريك القما�ش ح�سب �شكل العروة.
المتعرجة مع
ذات الغرزة
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

7 -3

المواد
 قطعتان من قما�ش الخامب�أبعاد (� )18 ×12سم
 خيوط خا�صة للعراوي �أزرار مختلفة الحجومالرقم
1
2
3

الأدوات والتجهيزات
 �آلة خياطة مجهزة بالخيوطالكي وتجهيزاته
 �أدوات ّ� -أدوات الخياطة

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

 قدم �ضاغط��ة خا�صةلعمل العراوي

الر�سوم التو�ضيحية

اوالً :تنفيذ العروة اليدوية

طوليا ,بحيث يكون عر�ض الثنية
ِ
اث��ن قطعة القما�ش ًّ

(� )6سم.
وعمودي��ا ,كما في ال�شكل
أفقيا
ّ
ًّ
ح��دد عمق الغرزة � ًّ

( ،)1بحيث يتراوح من ( )3-2مم.
ار�س��م على قطعة القما�ش الخط��وط الخا�صة لتنفيذ

ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻐﺮﺯﺓ

ين�صفه خ��ط �أفقي،
الع��روة عل��ى �ش��كل م�ستطي��ل ّ
بحي��ث يكون عر�ض��ا ن�صف الم�ستطي��ل م�ساويين

لعمق الغرزة اليدوية على حاف َتي العروة.
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ال�شكل ()1

4

5

ادرز ب�آلة الخياطة ،وليكن طول الغرزة الم�ستخدمة
ِّ
الم�شكل للعروة,
( )2-1.5م��م حول الم�ستطي��ل

كما في ال�شكل (.)1
قُ���ص محدثًا �ش ًّقا في خط منت�صف العروة (منت�صف

الم�ستطيل) من بداية �ضلع الم�ستطيل الق�صير وحتى
جانبي
ال�ضل��ع المقابل ،ثم اعمل غ��رزة اللفقة على َ

يدويا ,كما ف��ي ال�شكل ( ،)2م�ستعمالً خيطًا
ال�شق ًّ

خا�صا بالع��راوي وبلون ينا�سب لون القما�ش,
متينًا ًّ
ثم ُلف القما�ش ,بحيث تكون الجهة التى يراد عمل
ّ

ال�شكل ()2

ال�ش��كل المروحي فيها نحو الي�سار ،ثم اعمل غرزة

6

يدويا.
تثبيت راجعة ًّ
ابد أ� ب�إدخال الإبرة فى ال�شق وحتى �ضلع الم�ستطيل
الطويل من اليمين �إلى الي�سار ,والإبرة متجهة نحوك,
كما في ال�شكل ( ,)3وا�ستعمل غرزة العروة اليدوية

وذل��ك بلف الخيط حول الإبرة ،ثم ا�سحب الخيط

بعيدًا عنك و�إلى الأعلى؛ لت�شكيل عقدة حافّة العروة
والقما�ش ,واعمل غرزًا متتابعة ومتقاربة ومتوا�صلة,
حت��ى ُت ّ
غطي الخط كله ،ويمك��ن اال�ستعانة بخيوط

ال�شكل ()3

ن�سي��ج القما�ش لتحديد طول الغ��رزة والم�سافة بين

7

كل غرزة والتي تليها.
اعم��ل الغرز المروحية ح��ول نهاية العروة مع �إدارة
العروة ف��ى �أثناء ذلك ح�سب اتجاه��ك فى العمل,
ون ّفذ ( )7-5غرز حول النهاية المروحية ,وحافظ
عل��ى االلتزام بعم��ق ثاب��ت للغرز جميعه��ا ،وعند

االنتهاء م��ن عمل �شكل المروحة ,تابع عمل الجهة

ل�شق العروة ,كما في ال�شكل (. )4
الثانية ّ
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ال�شكل ()4

8

� ِ
أدخ��ل الإبرة تحت خط الغرز الأول في الجهة الخلفية

للع��روة ،و�أخرجه��ا م��ن �أ�سف��ل �آخر غرزة م��ن الجهة

الخارجي��ة (حافّ��ة العروة) ,ث��م اعمل ع��دداً من الغرز
ّ
الم�شكلين ل�شق العروة
الطولية المتقاربة بعر�ض الخطين
لعمل �شكل عمود التثبيت ,كما في ال�شكل (.)5

9

اعمل غرزة العروة على طول عمود التثبيت ,بحيث

ال�شكل ()5

تم�س��ك عمود التثبيت مع القما���ش ،وتكون الإبرة

متجه��ة �إلى داخل العروة لت�شكي��ل العقدة في جهة

الداخل كم��ا فى ال�شكل ( ،)6وف��ي النهاية ,اعمل

غرز تثبيت �صغيرة على الوجه الخلفي للقما�ش.

ثانيًا :تنفيذ العروة با�ستعمال �آلة الخياطة

1

طوليــا ,بحيث يكون عر�ض الثنية
اثن قطعة القما�ش
ِ
ًّ

2

حدد م��كان العروة تمامًا على قطعة القما�ش المثنية
ّ

3

ج ّهز �آلة الخياطة ,بو�ضع القدم ال�ضاغطة الخا�صة بالعراوي,

4

�ضع م�ؤ�شر و�ضع الإبرة على جهة الي�سار ,وم�ؤ�شر طول

(� )6سم .

بال�سراجة ال�صغيرة.

ال�شكل ()6

المتعرج��ة.
المغ��ذي (م�ش��ط التغذي��ة) للغ��رزة
وغط��اء ُ
ّ

الغرزة على ( )fineط��ول ق�صير للغرزة وم�ؤ�شر عر�ض

الغرزة على العر�ض الم�ضاعف لعمل غرزة التثبيت.

5

�ضع خط منت�ص��ف العروة تحت الق��دم ال�ضاغطة,
مراعيً��ا ب��دء العم��ل على الجه��ة اليمنى م��ن قطعة

القما���ش ,واغ��رز الإبرة ف��ي القما�ش عل��ى �إحدى

نهاي َت��ي العروة وف��ي الجهة الي�س��رى ,واعمل ()6
غرز لعمل غرز التثبيت ,كما في ال�شكل (.)7
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6

وع��دل عر�ض الغ��رزة �إل��ى العر�ض
ارف��ع الإب��رة,
ّ

المتو�س��ط ,وادرز بب��طء حت��ى نهاية خ��ط العروة،
وعند نهاية الغرز ,اترك الإبرة في القما�ش جهة خط

منت�ص��ف العروة ،لتتمكن من ل��ف القما�ش و�إدارته

7

يدويا ,كما في ال�شكل (.)8
ًّ
ارف��ع الق��دم ال�ضاغط��ة م��ع بق��اء الإب��رة منغ��رزة

ح��رك القما���ش ب�إدارت��ه
ف��ي القما���ش ،ث��م
ّ
( ) 180ح��ول الإب��رة حت��ى يعود خ��ط منت�صف

ال�شكل ()8

الع��روة تحت القدم ال�ضاغطة؛ لتهيئة القما�ش بعمل
غرزة تثبيت للعروة لتنفيذ الجهة الأخرى منها ,كما

8

في ال�شكل (.)9
اخف���ض الق��دم ال�ضاغط��ة ,واعمل غ��رزة واحدة

9

�ضع م�ؤ�شر عر�ض الغ��رزة على العر�ض الم�ضاعف,
واعمل  6غرز تثبيت ,كما في ال�شكل (.)10
ارفع الإب��رة فقط ,و�أعد م�ؤ�شرعر���ض الغرزة للعر�ض

لنق��ل الإبرة �إلى الجهة الخارجي��ة بخط العروة ,ثم

ال�شكل ()2
ال�شكل ()9

المتو�سط ,وادرز على الخط الطولي الآخر من العروة
�إلى عمود التثبيت تمامً��ا ،ثم ارفع الإبرة و�ضع م�ؤ�شر

عر�ض الغرزة على ال�صف��ر ,واعمل ثالث غرز تثبيت
كم��ا في ال�شكل ( ،)10مع االنتباه �إلى �أن ن�صف غُ رز

عمود التثبيت تقع فوق خط العروة الأول.
الخلفية للقما�ش بعد �سحب
 10ا�سحب الخيط �إلى الجهة
ّ

ال�شكل ()10

القطعة من �آلة الخياطة ,ثم اربط الخيطين معًا.
� 11ض��ع دبو�سي��ن �أحدهما عن��د بداية الع��روة والآخر
عن��د نهايته��ا ،ث��م �شقه��ا با�ستعمال مق���ص �صغير
خا�ص ,كما في ال�شكل (� ,)11أو بالف ّتاقة ،ثم انزع

الدبو�سين والعالمات.
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ال�شكل ()11

جـ الأزرار (ُ :)Buttonsت�ستعمل الأزرار في المالب�س لأغرا�ض وظيفية (لإغالق قطعة
المالب�س) �أو لأغرا�ض تجميلية (للتزيين)� ,أو للغر�ضين معًا.
وتتنوع الأزرار في �أ�شكالها ,وحجومها ,و�ألوانها ,وطرق تثبيتها ,وتختلف المواد الم�صنعة
منها ,فمنها المعدني� ,أو البال�ستيكي� ,أو الخ�شبي ,كما في ال�شكل (�/31-3أ-ب-جـ).

�أ

ب
ال�شكل (� :)31-3أزرار بخامات مختلفة.

ويمكن �أن تكون المعة وتنا�سب مالب�س المنا�سبات ,كما
في ال�شكل ( ,)32-3كما توجد �أي�ضًا الأزرار المغطاة
بقما�ش ح�سب الرغبة مكبو�سة با�ستعمال �آالت خا�صة
لذلك كما في ال�شكل ( ,)33-3كما يمكن عمل الأزرار
وت�شكيلها با�ستعمال �أ�شرطة من القما�ش (الزر ال�صيني),
كما في ال�شكل (. )34-3
حدد في بداية خياطة قطعة
وبالرغم من � ّأن موقع الأزرار ُي ّ
حدد بعد االنتهاء من
المالب�س � اّإل � ّأن الموقع النهائي للزر ُي ّ
عمل العراوي وذلك بمطابقة جهة العراوي ,فوق جهة
الأزرار في قطعة المالب�س ,كما يجب �أن ترتدى� ,أو
بمطابقة خط المنت�صف للجهتين اليمنى والي�سرى معًا .

جـ

ال�شكل (� :)32-3أزرار المعة.

ال�شكل)33-3( :
�أزرار مغطاة بالقما�ش.

�أ�شكال الأزرار :يوجد �شكالن رئي�سان للأزرار ،هما:
والزر ذو الثقوب كما �سيرد ذكرهما.
الزر ذو القاعدة،
ّ
ّ

 . 1الأزرار ذوات العن��ق (القاع��دة) :الأزرار التي لها
عن��ق �ضي��ق �أو حامل ي�سم��ح با�ستق��رار الزر فوق
195

ال�شكل (:)34-3
زر م�صنوع من الأ�شرطة.

الع��روة ,ويك��ون ثق��ب الزر عل��ى الجزء
ال�سفلي من القاعدة ,كما في ال�شكــل (-3
الزر خ�صي�صًا لال�ستعمال
 ,)35و�أُ ّ
عد هذا ّ
في الأقم�شة ال�سميك��ة ,كالمعاطف ,وفي
بع���ض الح��االت ,ق��د يل��زم عم��ل قاعدة
�إ�ضافي��ة بالخي��ط �أ�سفل القاع��دة الأ�سا�سية
الزر عن
لت�أمي��ن م�سافة كافية ومالئمة لرفع ّ
العروة.
وتوج��د �أزرار معدني��ة ذوات عنق معدني
�أو بال�ستيكي ,كما في ال�شكل (،)36-3
ولكن يتم تثبيتها بطريقة الكب�س با�ستعمال
�آالت خا�صة ,كما في بنطلونات الجينز.
ّ
(الم�سطح)  :يكون هذا
ال��زر ذو الثق��وب
.2
ّ
يثبت
النوع له ُثقب��ان �أو �أربعة ثقوب ,حيث ّ

م��ن خاللها في القما�ش  ,كم��ا في الـ�شكـل
( )37-3وي�ستعمل ه��ذا النوع من الأزرار
كمغلق��ات� ,أو ك�أزرار تجميلية �أو للغر�ضين
معً��ا ,ويت��م ا�ستعمال��ه للأقم�ش��ة الرقيق��ة
والخفيف��ة ,ويمكن �إ�ضافة عنق له ال�ستعماله
ال�سمك وال�سميكة؛
مع الأقم�شة المتو�سطة ُّ
�إذ ي� ّؤمن العنق �إغالقًا محكمًا ولطيفًا ,ويجعل
العروة م�ستوي��ة تحت الزر عند �إغالق قطعة
المالب�س ,ويجب �أن يكون عنق الزر م�ساويًا
ل�سماكة القما�ش ,م�ضافًا �إليها ( )3مم ل�ضمان
حرية الحرك��ة ,وتختلف طريقة تركيب كل
نوع ح�سب �شكله.
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ال�شكل ( :)35-3زر ذو عنق.

ال�شكل ( :)36-3زر ُي ّثبت
با�ستعمال المكب�س.

ال�شكل ( :)37-3زر ذو ثقوب.

المدعم.
ال�شكل ( :)38-3الزر
ّ

المتعرجة با�ستعمال
يدوي��ا� ,أو با�ستعمال �آلة الخياطة التي ُتن ّفذ الغرزة
ويت��م تركيب الأزرار ًّ
ّ
ق��دم �ضاغط��ة خا�صة بتركي��ب الأزرار  ,كما توج��د �آالت متخ�ص�صة لتركي��ب الأزرار في
الم�صانع.
الزر الذي يتعر�ض ل�شد كبير وتقويتهُ ،ي ّ
المقوي
الزر
ِّ
�سمى ّ
ركب ّ
ولتدعيم ّ
المدعم �أو ّ
زر �صغير �آخر ُي ّ

الزر الأ�صلي ,كما في ال�شكل ()38-3؛ لمنع تم ّزق
عل��ى الوجه الخلفي لقطعة المالب�س و�أ�سفل ّ
القما�ش وتلفه ,كما في الجاكيتات ,والمعاطف.
تتواف��ر حديثً��ا �أداة ُت�ستعمل لتركي��ب الأزرار و�سهلة
�سمى (.)Buttoner
اال�ستعمال ,وب�سيطة و ُت ّ

ن�شاط ()2-3

�آالت تركيب الأزرار

وقدم تقريرًا
محركات البحث ،ابحث عن �آخر تطورات �آالت تركيب الأزرارّ ,
با�ستعمال ّ
مف�صالً حولها.
ّ
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تركيب الأزرار

تمرين
8 -3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ّ
(الم�سطح) ذا الثقوب الأربعة.
الزر
 تركّ ب ّّ
الم�سطح.
للزر
 تن ّفذ قاعدة �إ�ضافية ّزرا بقاعدة.
 تركّ ب ًّزرا ذا ثقوب با�ستعمال �آلة الخياطة.
 تركّ ب ًّالمعلومات الأ�سا�سية
لتركي��ب الأزرار ،يجب اختيار الإبرة والخيط المنا�سبين ح�سب ن��وع القما�ش ولونه ,ويمكن
الزر كت�أثير جمال��ي ,كما يمكن تثبيت��ه با�ستعمال �أ�شرطه من
اختي��ار لون خيط متباين م��ع لون ّ
عد الخيط الم�شم��ع الأ�سهل لتركيب الأزرار؛ �إذ ينزلق الخي��ط الم�شمع ب�سهولة عند
وي ّ
الجل��دُ ,
تركيب الزر.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
 �أزرار (بعنق ,وذوات الثقوب)  4قطع من القما�ش �أبعادها (� )10 × 10سم عود تنظيف �أ�سنان� ,أو عود ثقاب خيوط منا�سبة للون القما�شالرقم

 �آلة خياطة مجهزة بالخيوطالكي وتجهيزاته
 �أدوات ّ قدم تركيب الأزرار� -أدوات الخياطة

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

�أوالً  :تركيب الزر ذي الثقوب الأربعة

طوليا على الوج��ه الخلفي م�سافة
1
ِ
اث��ن قطعة القما�ش ًّ
الزر على
(� )5سم (م�سافة بطانة المرد)ّ ,
وحدد مكان ّ
بعد (� )2سم من الحافّة المثنية وعلى الوجه ال�صحيح
با�ستعمال قلم الت�أ�شير ,كما في ال�شكل (.)1
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2

اعم��ل بالإب��رة والخيط ع��ددًا من الغ��رز ال�صغيرة مكان

3

مرر الخيط من
الزر فوق ال ُغرز التي ُت ّ
�ضع ّ
حدد مكانه ,ثم ّ

4

الزر ,بحيث تمر بطبق َتي القما�ش.
تركيب ّ

خ�لال الثقوب الموجودة في الزر وطبق َتي القما�ش ,كما
ال��زر على ثوب ّ
مبطن،
ف��ي ال�شكل (ّ � )2أما عند تركيب
ّ

فتثبت الغرز من الخلف بين الثوب والبطانة.
ّ

ومرر
اعمل غ��رز تثبيت عل��ى الوجه الخلف��ي للقما�شّ ،

ال�شكل ()2

الخي��ط بين المر ّد وبطانته ,وقُ���ص الخيط على �أن يكون

طرف الخيط بين طبق َتي القما�ش ,واكوِ القطعة ,واحتفظ

بها في ملفك.
1
2

الزر ذي ثقوب مع قاعدة �إ�ضافية
ثانيًا :تركيب ّ

كرر الخطوات ( ,)2 ,1كما في البند الأول من هذا التمرين.
ّ

الزر وبين الثقوب ,كما في ال�شكل
�ضع عود الثقاب فوق ّ

ال�شكل ()3

للزر,
( ,)3ثم �أخرج الإبرة من الأ�سفل ومن الثقب الأول ّ
ثم �أدخ��ل الإبرة في الثقب الثان��ي ,بحيث تكون الغرزة
بين الثقبين فوق عود الثقاب.

3
4

الزر ذي الثقوب ,بحيث تلتف حول عود الثقاب.
كرر الغرز في ّ
ّ

ومرر
انزع عود الثقاب ,وارفع ّ
ال��زر بيدك عن القما�شّ ,

الزر حول
الخي��ط �أ�سفل��ه ,ثم لف الخيط ب�إح��كام �أ�سفل ّ
الغرز لعمل القاعدة ,كما في ال�شكل (.)4

5

6

ومرر
اعمل غ��رز تثبيت عل��ى الوجه الخلف��ي للقما�شّ ،

وق���ص الخيط على �أن يكون
الخي��ط بين المرد وبطانته,
ّ

طرف الخيط بين طبق َتي القما�ش.

اكوِ القطعة ,واحتفظ بها في ملفك.
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ال�شكل ()4

1

زر بقاعدة
ثالثًا  :تركيب ّ

كرر الخطوات ( ,)2 ,1كما في البند الأول من هذا التمرين.
ّ

2

اعمل غُ رزًا عديدة ب�إدخال الإبرة في القما�ش ،ثم في قاعدة

3

ومرر
اعمل غ��رز تثبيت عل��ى الوجه الخلف��ي للقما�شّ ،

الزر لإتمام تنفيذ الغرز المطلوبة ,كما في ال�شكل (.)5
ّ

وق���ص الخيط على �أن يكون
الخي��ط بين المر ّد وبطانته,
ّ

ط��رف الخيط بين طبق َتي القما�ش ,واكوِ القطعة واحتفظ

ال�شكل ()5

بها في ملفك.

1

الزر ذي الثقوب با�ستعمال �آلة الخياطة
رابعًا  :تركيب ّ

ركّ ب الق��دم الخا�صة ب��الأزرار ,كما ف��ي ال�شكل (,)6
والتي تك��ون مرفقة �ضمن ملحقات �آل��ة الخياطة ,وهي

تتحرك �إبرة
ق��دم تحافظ على ثبات ّ
الزر في مو�ضعه بينما ّ
ّ
المغذي بالمفتاح الخا�ص
الآلة يمينًا وي�سارًا ,ثم اخف�ض
ّ
المغذي الخا�صة ح�سب
بذلك� ,أو با�ستعمال غطاء لوحة

تعليم��ات ال�شركة ال�صانع��ة ,وا�ضبط ط��ول الغرزة على

2

�صفر ،ثم �ضع م�ؤ�شر الإبرة �إلى الي�سار.
كرر الخطوة ( )1كما في البند (�أوالً) من هذا التمرين.
ّ

3

الزر ف��ي مكانه المحدد �أ�سفل الق��دم ال�ضاغطة ،ثم
�ضع ّ

4

الزر تحت القدم ال�ضاغطة ,كما في ال�شكل (.)7
و�ضع ّ
ح��رك م�ؤ�شر عر�ض الغ��رزة �إلى عر���ض منا�سب ح�سب
ّ

5

ال�شكل ()6

�صحتة,
الزر للت�أكد من مدى ّ
�أن��زل الإبرة في �أحد ثقوب ّ

الزر ,ويمكنك الت�أكّ د من ذلك ب�إدارة
ثقب��ي ّ
الم�سافة بين َ
الزر الآخر.
العجلة ًّ
يدويا ,بحيث تنزل الإبرة في ثقب ّ

الزر ,ويمكن
اعمل عدة غرز بال�ضغط على الدع�سة لتثبيت ّ

لل��زر بو�ضع عود تنظي��ف �أ�سن��ان �أو �ساق
عم��ل قاع��دة
ّ
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ال�شكل ()7

�إب��رة �آل��ة خياطة ف��ي التجوي��ف الموجود �أ�سف��ل القدم
ال�ضاغطة والخا�ص به��ذا الغر�ض ,كما في ال�شكل (,)8

ويوج��د �أنواع من الأق��دام ال�ضاغطة تحت��وي على جزء
خا�ص لعمل القاعدة.
6
7

أعد الم�ؤ�ش��ر �إلى ال�صفر،
اعم��ل غُ رزًا بالع��دد الكافي ,و� ّ

واعمل عدة غرز للتثبيت ,واقطع الخيط وارفع القما�ش.
ا�سحب عود تنظيف الأ�سنانّ ,
و�شكل القاعدة يدو ّيًا ,كما
مر معك �سابقًا ,واكوِ القطعة ,واحتفظ بها في ملفك.
َّ

 -1تركيب �أزرار ّ
م�سطحة بطريقة تجميلية:
ّ
الم�سطحة بطريقة تجميلية كما ي�أتي :
ركّ ب مجموعة من الأزرار

زر بقاع��دة م��ع عم��ل قاع��دة
 -2ن ّف��ذ تركي��ب ّ
�إ�ضافية,كما في ال�شكل.
الزر
ّ
دون ملحوظات��ك عن الفرق ف��ي تركيب ّ
بقاعدة �إ�ضافية,
والزر دون قاعدة �إ�ضافية.
ّ
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ال�شكل ()8

المغلقات التي
د 		 الكوب�شاة ( :)Hook and eyeمن �أنواع ُ
متعددة.
تتميز بالقوة ,وتتوافر بقيا�سات ّ
و ُت�صن��ع الكوب�شاة عادة من النيكل الأبي�ض� ,أو المعدن
ك��ي ال ي�ص��د�أ ,وتتواف��ر
المده��ون بالل��ون الأ�س��ود ّ
الم ّ
غط��اة بالخي��وط بغ��رزة البطاني��ة,
الكوب�شاي��ات ُ
ويو�ض��ح ال�ش��كل (� )39-3ألوان الكوب�ش��اة  ,وهي
ُت�ستعمل على الوجه ال�صحيح للقما�ش ,كما في ال�شكل ال�شكل (� :)39-3ألوان الكوب�شاة.
(.)40-3
تتكون الكوب�شاة من جز�أين ,هما :الحلقة (العين) ,كما
ّ
في ال�ش��كل (�/41-3أ)( ,والكلاّ بة) ,كما في ال�شكل
(/41-3ب) .وق��د تك��ون الحلقة م�ستقيم��ة ال�شكل
و ُت�ستعمل عند ح��ال النهايات المتراكب��ة (المتطابقة)
في قطعة المالب���س ,وقد تكون ن�ص��ف دائرية ال�شكل
و ُت�ستعم��ل ح��ال النهايات المتقابلة ,كم��ا في ال�شـكل ال�شكل ( :)40-3كوب�شاة تزيينية.
( ,)41-3وتتواف��ر �أن��واع �أخ��رى م��ن الكوب�شايات
ُت�ستعم��ل ُمغـلقـ��ات للأحزمة ,كما ف��ي ال�شــكل
�أ
(.)42-3
ب

ال�شكل ( :)41-3الكوب�شاة
بجز�أيها (الكلاّ بة والحلقة).

ال�شكل:)42-3( :
كوب�شاة ُت�ستعمل للأحزمة.

202

تركيب الكوب�شاة وحلقتها

تمرين
9 -3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تركّ ب الكوب�شاة وحلقتها على حافّتين متقابلتين في م�ستوى واحد. تركّ ب الكوب�شاة وحلقتها على حافّتين متراكبتين (متطابقتين). تعمل حلقة بالخيط لكوب�شاة بغرزة البطانية.المعلومات الأ�سا�سية
ال�سحاب
يمكن تركيب الكوب�شاة وحلقتها على حافّتين متطابقتين في قطع المالب�س ك�أعلى
ّ
�أو عن��د الياقة م��ن الخلف ,و ُت�ستعمل لذل��ك الحلقة الم�ستديرة� ,أو عل��ى حافّتين متطابقتين
الطية العلوية والحلقة
(متراكبتين)� ,إذ ُت�ستعمل الحلقة الم�ستقيمة و ُتركّ ب الكوب�شاة عادة على ّ
ال�سفلية.
الطية
ّ
على ّ
وف��ي بع�ض الحاالت ,يمكن عمل الحلقة با�ستعمال الخيوط بعمل �سل�سلة� ,أو بغرزة البطانية
� اّإل � ّأن الحلقة المعدنية �أمتنها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
  6قطع �أقم�شة قطنية �أبعادها (� )8×8سم كوب�شاة وحلقتها ب�أنواع مختلفة عدد ()3 خيوط بلون القما�شالرقم

� -إبرة �سراجة

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوالً :تركيب الكوب�شاة وحلقتها على حافّتين متقابلتين
1

طولـيـــا م�سافة (� )3سم �إلى
ال من قطع َتي القما���ش
اثن ك ًّ
ِ
ًَّ

2

ّثبت كالّبة الكوب�ش��اة على الجهة الداخلية للثنية لإحدى

الوجه الخلفي للقما�ش.

قطع َتي القما�ش وعلى بعد ( )2مم داخل الحافّة.
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الر�سوم التو�ضيحية

3

وثبتها للمحافظة
مرر الإبرة والخيط في نهاية الكوب�شاةّ ,
ّ

4

ّثبت الكلاّ بة بغرزة اللفقة �أو غرزة البطانية ,حول الثقبين,

5

�ضع قطع َتي القما�ش ب�ش��كل متقابل ,بحيث تتالقى الحافّتان

عليها في و�ضع م�ستوٍ مع القما�ش ,كما في ال�شكل (.)1
كما في ال�شكل (.)1

المثنيتان معًا ,مراعيًا �أن يكون الوجهان ال�صحيحان للأ�سفل,
وح��دد مكان الحلقة مقابل الكلاّ بة ,بحيث تمتد م�سافة ()2
ّ

ال�شكل ()2
ال�شكل ()1

ملم �إلى خارج الحافّة المثنية ,كما في ال�شكل (.)2

6

ثقبي الحلقة بغرزة اللفق��ة �أو غرزة البطانية,
ّثبت ح��ول َ

7

ّثبت الخيط على الوجه الخلفي للقطعة بعمل غرزة تثبيت

كما في ال�شكل (.)3

�صغيرة ,واكوِ القطعة ,واحتفظ بها.

ال�شكل ()2

ثانيً��ا  :تركي��ب الكوب�ش��اة وحلقته��ا عل��ى حافّتي��ن
متطابقتين.
1

كرر الخطوات ( ,)4-1كما في البند الأول من هذا التمرين.
ّ

2

�ضع قطع َت��ي القما�ش معًا ,بحيث تك��ون الثنيات منطبقة
عل��ى بع�ضه��ا تمامًا ومتراكب��ة بم�ساف��ة (� )2سم ووجه

ال�شكل ()3

وحدد مكان الحلقة الم�ستقيمة (العين)
القما�ش للأ�سفلّ ,

على القطع��ة الثانية عن��د المو�ضع الذي ت�ص��ل �إليه نهاية

الكوب�شاة على الثنية من الخارج ,كما في ال�شكل (.)4
3

�ض��ع الحلقة في مكانها الذي ُح ّدد ,ثم ّثبتها بغرزة اللفقة

4

وثبته
م��رر الإبرة من خالل القما���ش �إلى الثق��ب الثانيّ ,
ّ

فوق الثقب الأول.

وم��رر الخيط بين طبق َت��ي القما�ش,
بغ��رزة اللفق��ة �أي�ضًا,
ّ

واعمل غرز تثبيت.
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ال�شكل ()4

5

اكوِ القطعة ,واحتفظ بها.

ثالثًا :عمل حلقة الكوب�شاة بو�ساطة الخيط
1

طوليا م�ساف��ة (� )3سم �إلى
اث��ن ك ًّ
ِ
ال من قطع َتي القما���ش ًّ

2

ّثب��ت كلاّ ب��ة الكوب�شاة على �إحدى القط��ع على الثنية من

3

�ض��ع قطع َتي القما�ش ف��وق بع�ضهما (القطع��ة التي ُت ّثبت

الوجه الخلفي للقما�ش.

الداخل ,كما في ال�شكل (.)5

عليه��ا الكوب�ش��اة ,وقطعة مثنية �أخ��رى) ,بحيث تتطابق

ال�شكل ()5

وحدد مكان الحلقة
الثنيات ووج��ه القما�ش �إلى الأعلىّ ،

بو�ضع نقطتين لتحديد عر�ض الحلقة على الوجه ال�صحيح

لقطعة القما�ش ,كما في ال�شكل(.)5
4

اعم��ل غ��رزة تثبيت ف��ي النقطة الأول��ى لتثبي��ت طبق َتي

القما�ش معًا ,ثم اعمل غرزة �صغيرة في النقطة الثانية ,مع
مراعاة �أن يكون الخيط بين النقطتين على الوجه ال�صحيح

للقما�ش ,و� اّأل يكون م�ش��دودًا �إذا كانت الحلقة منحنية,

لإعط��اء م�سافة االنحناء المنا�سبة لعر�ض كلاّ بة الكوب�شاة,

ال�شكل ()6

كما في ال�شكل (.)6
5

�أدخ��ل الأب��رة من النقط��ة الأولى ,و�أخرجه��ا من النقطة
الثانية ,مراعيًا �أن يكون الخيط على وجه القما�ش م�ساويًا
كرر ذل��ك للح�صول على ()5-4
لط��ول الخيط الأولّ ,

ال�شكل ()2

ِّ
جدا من غرزة البطانية
غط الخيوط جميعها بغرز متقاربة ًّ

ال�شكل ()7

غرز (خيوط).
6

(مع مراعاة ع��دم م�سك القما�ش مع الحلقة بهذه الغرز),
كم��ا في ال�شكل ( ,)7ويمكن تمري��ر الإبرة بين الخيوط

�سمها لمنع ت�شابكها.
والقما�ش من جهة ّ
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7

ّثب��ت الخيط على الوجه الخلف��ي للقما�ش بعمل غرز تثبيت

8

اكوِ القطعة ,واحتفظ بها.

ومرر الخيط بين طبق َتي القما�ش ,واعمل غرز تثبيت.
�صغيرةّ ,

عمل حلقة كوب�شاة وبطريقة ال�سل�سلة
تمرين ممار�سة

اعمل حلقة بالخيط بطريقة ال�سل�سلة كما في ال�شكل .
5
4
3
2
1
المو�ضحة في ال�شكل �أعاله.
اعمل حلقة كوب�شاة بطريقة ال�سل�سلة باتباع الخطوات
ّ

هـ الكبّا�س��ات ( :)Snapsم��ن �أن��واع المغلقات التي لها قوة �أقل م��ن غيرها ،حيث ُت�ستعمل
لإغالق الفتحات في قطع المالب�س التي اليوجد عليها �ضغط في �أثناء االرتداء.
مجوف,
الكبا�س م��ن جز�أين :الأول ّ
ّ
يتكون ّ
والثان��ي ذو ب��روز ك��روي �صغي��ر ,كما في
ال�شكل ( ,)43-3ويمكن توافرها بقيا�سات
متنوعة ح�سب ا�ستعماالتها.

ال�شكل (� :)43-3أجزاء الكبا�س.

متع��ددة ,تتنا�سب مع
وتتواف��ر �أي�ضً��ا ب�أل��وان
ّ
�أل��وان الأقم�شة المختلفة ,فمنها الم�صنوع من
البال�ستي��ك ال�ش ّف��اف� ,أو من المع��دن ،مثل:
النيكل الأبي�ض� ,أو المده��ون باللون الأ�سود,
كما في ال�شكل (.)44-3

ال�شكل (:)44-3
الكبا�سات.
�أنواع مختلفة من ّ

الكبا�سات الت��ي ال ُتخاط ،و�إنما
توج��د �أي�ضًا ّ
ُت ّثبت بالكب�س عل��ى القما�ش ,وهي �أكثر متانة
وق��وة من التي ُتخاط عل��ى المالب�س ,كما في
ال�شكل (. )45-3

الكبا�سات.
ال�شكل ( :)45-3مكب�س ّ
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تركيب الكبّا�سات

تمرين

10-3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
الكبا�سات بجز�أيها ,الكروي والمجوف.
 تركّ ب ّالمعلومات الأ�سا�سية
الكبا���س ذو الثقوب بالخياط��ة اليدوية
يمك��ن تثبي��ت الكبا�سات بع��دة طرق ,حي��ث ُي ّثبت ّ
الكبا�س��ات ُت ّثبت بالكب�س عل��ى قطعة المالب�س
با�ستعم��ال غرزة اللفقة ,وتوج��د �أنواع من ّ
مبا�شرة با�ستعمال المكب�س الخا�ص لذلك.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
كبا�سات
 ّ قطعتان من القما�ش �أبعاد كل منها ()10×10 خيوط منا�سبة للون القما�شالرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

قطعت��ي القما���ش طول ّيًا على الوج��ه الخلفي
اثن
ِ
ّ
وطبق
م�ساف��ة (� )5س��م (م�ساف��ة بطانة الم��ر ّد)ّ ,
القطعتين ,بحيث تتداخل بم�سافة (�)2سم.

2

الكبا���س ,بحيث يك��ون الجزء ذو
ّ
ح��دد م��كان ّ
الب��روز الكروي على القطع��ة الخارجية العليا من
المجوف على القطعة الداخلية
الداخل ,والج��زء
ّ
ال�سفلية من الأعلى ,كما في ال�شكل (.)1

� -إبرة �سراجة

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل ()1
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3

4
5

الكبا���س ذات البروز
ّثب��ت القطع��ة الأول��ى م��ن ّ
الك��روي بغ��رزة اللفق��ة فوق كل ثق��ب كما في
ال�ش��كل ,م��ع مراعاة تمري��ر الإب��رة والخيط من
وثبت الخيط بتمريره بين
الكبا�سّ ,
�أ�سفل (تحت) ّ
طبق َتي القما�ش من الخلف ,و ُق�صه.

ك��رر الخطوات ال�سابقة لتثبي��ت القطعة الأخرى
ّ
الكبا�س.
من ّ
الكبا�س ,للت�أكّ د من دقة التركيب.
�أغلق ّ

المو�ضحة الآتية:
الكبا�س ,كما في الأ�شكال
ّ
ركّ ب ّ

�سح��اب
الكبا���س ف��وق ّ
تركي��ب ّ
متماثل ,ويتم تنفي��ذه بتعليق الجزء
الكروي مع م�سافة من خيط ّ
مغطى
بغرزة البطاني��ة ّ
تمكنه من الو�صول
الكبا�س.
�إلى الجزء الآخر من ّ

الكبا�س على
تعلي��ق الجزء
ّ
المج��وف م��ن ّ
الجهة الداخلي��ة لطبق َتي القما�ش بعمل عدة
غرز لفقة.
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و الأ�شرطة المثبّتة :تتوافر
الأ�شرطـــ��ة المثبت��ة
ب�أ�ش��كال مختلف��ة،
بكبا�سات� ,أو
منهاّ :
بكوب�ش��اة كم��ا في
ال�شكل (.)46-3
المثبتة.
ال�شكل (� :)46-3أ�شكال الأ�شرطة ّ
ويوج��د ن��وع �آخر
المثبت��ة من النايل��ون (�شريط
م��ن الأ�شرطة ّ
ماجي��ك) ذو الوجهي��ن؛ الأول خ�ش��ن,
يثب��ت الوجهان معًا
والثان��ي ناع��م ،بحيث ّ
في �أثن��اء اال�ستعمال نتيجة تداخل (ت�شابك)
ال�سطحي كما في ال�شكل (.)47-3
المثبت
ال�شكل (� :)47-3أجزاء ال�شريط ّ
ويمك��ن �أن ُت�ستعم��ل ه��ذه الأ�شرط��ة ف��ي
(الماجيك).
مالب���س الأطفال ل�سهول��ة ا�ستعمالها ,وفي
الجاكيتات ,والأحذية الريا�ضية ,وغيرها.
ملحوظة:
المثبتة ب�ألوان مختلفة
تتوافر الأ�شرطة ّ
تنا�سب لون قطعة المالب�س.
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تركيب ال�شريط المثبّت (ماجيك)

تمرين

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
مثبـتًا من النايلون (ماجيك).
 تركّ ب �شريطًا ّالمعلومات الأ�سا�سية
المثبت (الماجيك) من �شريطين؛ �أحدهما ذو �سطح خ�شن ,والآخر ذو �سطح
ّ
يتكون ال�شريط ّ
ناعم ,عند �إغالق الفتحات المثبت عليها هذا ال�شريط ,يتداخل (يت�شابك) ال�سطحان معًا.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
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الأدوات والتجهيزات

المواد
مثبت (ماجيك) طوله (� )15سم
 �شريط ّ -قطعتان من القما�ش �أبعادهما (� )8 × 15سم

 �آلة الخياطة مجهزة بخيوط منا�سبة -دبابي�س

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

بالكي قطع َت��ي القما�ش للداخ��ل ,بحيث تكون
اث��ن
ِ
ّ
المثبت بقليل.
الثنية �أعر�ض من ال�شريط ّ

2

الر�سوم التو�ضيحية

�ض��ع القطعتين فوق بع�ضهم��ا ,بحيث تنطبق كل ثنية
ّ
وحدد مكان كل
طية متراكبةّ ،
ف��وق الأخرى ُم�شكلة ّ
المثبت.
قطعه من قطع ال�شريط ّ

3

المثبت ذا ال�سطح الناعم في
ّثب��ت بالدبابي�س ال�شريط ّ
المحدد عل��ى الوجه ال�صحيح لإحدى قطعتي
مكانه
ّ
القما�ش ,وعلى الثنية بحيث يكون ال�سطح الناعم �إلى
�أعلى.

4

ادرز حول حا ّف��ات ال�شريط وعلى طبقات القما�ش
جميعه��ا ,ويمك��ن تثبيته��ا بغ��رز يدوي��ة ,كما في
ال�ش��كل(.)1
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ال�شكل.)1( :

5

ّثب ّت القطع��ة الثانية من ال�شريط عل��ى الوجه الخلفي
المح��دد ,بحيث
لقطع��ة القما�ش الثاني��ة في مكانها
ّ
يكون ال�سطح الخ�شن �إلى الأعلى.

6

ركّ ب طبق َتي القما�ش على بع�ضهما طية متراكبة ,كما
في ال�شكل.

7

بالعينات.
اكوِ القطعة ,واحتفظ بها في الملف الخا�ص ّ

ويتم �ضبط جودتها ,كما في الجدول الآتي
المو�ضوع
الفتحات
والمثبتات
ّ

الموا�صفات
ال�سحاب
ّ -1
ال�سحاب مالئم للون القما�ش.
 لونّ
ال�سحاب بالطريقة ال�صحيحة.
 تركيبّ
ال�سحاب غير ظاهر.
ّ
 - 2العراوي
الزر.
 قيا�س العروة منا�سب لقيا�س ّ اتجاه العروة �صحيح. تنفيذ العروة متين ،خ�صو�صًا عند النهايات. ق�ص العراوي الآلية �سليم ,بحيث ال يقطع الغرز عند الحواف. غرز العروة الم�شغولة يدو ّيًا مت�ساوية وق�صيرة ومتال�صقة. - 3الأزرار
 منا�سبة من حيث الت�صميم ,واللون ,والقيا�س ,وال�شكل.مثبتة ب�شكل متين وجيد.
 ّ - 4الكوب�شاة والحلقة:
 بلون وقيا�س منا�سبين للتنورة.مثبتة جيدًا.
ّ -
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نعم

ال

بكبا�سات ,كما في
المثبتة ,مث��ل :ال�شريط بكوب�شايات �أو ّ
�أح�ض��ر �أنواعًا مختلفة من الأ�شرطة ّ
وثبتها على قطع من الأقم�شة ,مراعيًا الفروق في تركيب كل منها.
ال�شكلّ ،

 4الح�شوات ()Interfacing
تتنوع الطبقات الداخلية التي قد توجد تحت قما�ش قطعة المالب�س الواحدة ,ولكل من
ّ
محدد في المظهر النهائي للقطعة ,ولي�س من ال�ضروري �أن ُت�ستعمل
هذه الطبقات ت�أثير ّ
جميعها في قطعة المالب�س الواحدة.
ومن هذه الطبقات الداخلية :البطانة الداخلية ,والبطانة المدفئة ,والح�شوات.
�أ 	�أن��واع الح�ش��وات :تُ�ستعم��ل الح�شوات في بع���ض مواقع قطعة المالب���س ,كالياقات,
والفتح��ات الأمامية والخلفية ,والمردات ,والذيل ,والجيوب ,ونهايتي الكم والكمر,
والغر�ض من ا�ستعمالها تدعيم القما�ش وتقويته ,وتقليل ن�سبة المطاطية غير مرغوب فيها,
و�إظهار قطعة المالب�س ب�شكل ثابت ومرتب .وتوجد الح�شوات ب�أنواع متعددة ,منها:
وتتميز
 . 1الح�شوة المحبوكة الال�صقة ُ :ت�صنع من الأقم�شة المحبوكة (التريكو)
ّ
بقابليتها للمط طوالﹰ وعر�ضًا ،و ُت�ستعمل مع الأقم�شة المحبوكة �أوالمن�سوجة
المح��ددة في قطعة المالب�س ،وتمتاز بع��دم ت�أثيرها في ان�سدال
ف��ي الأماكن
ّ
القما�ش بعد ل�صقها عليه.
 . 2ح�ش��وة غير من�سوجة ال�صقه (فازلين) ُ :ت�صنع م��ن قما�ش غير من�سوج؛ لذا,
يمك��ن ق�صها باالتجاهات جميعها ،وهذه مي��زة اقت�صادية لها؛ �إذ ال يتط ّلب
ق�صها مراعاة اتجاه الن�سيج .وتوجد ب�أوزان مختلفة وب�ألوان حيادية ومنها �شبه
ّ
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ال�ش ّفاف��ة ،ويختار منها ما ينا�سب لون القما�ش ،كم��ا يوجد منها �أنواع ذات
مطاطية يمكن �أن ُت�ستعمل مع الأقم�شة المحبوكة (التريكو) ,وقد تكون هذه
الح�شوة ال�صقة �أو غيرال�صقة.
 . 3الح�ش��وة العر�ضية :ح�شوة لها مطاطية باتجاه خط عر�ض الن�سيج (اللحمة),
تق�ص
و ُت�ستعم��ل للأقم�شة الخفيف��ة والمتو�سطة الوزن �أو الأقم�ش��ة الناعمةّ .
باتجاه العر�ض (اللحمة) لتعطي الليونة وال�شكل المطلوب لقطعة المالب�س.
ويمكن �أن ُتق�ص باتجاه الطول (ال�سداة)؛ لتزيد من متانة الأجزاء.
 . 4الح�شوة المن�سوجة :ح�شوة لها اتجاه طولي واتجاه عر�ضي ,كما في الأقم�شة
ق�صها اتجاه ن�سي��ج قطعة المالب�س .ويمكن ق�صها
المن�سوج��ة ،ويراعى عند ّ

ب

باتج��اه الورب؛ لزيادة النعومة والليونة في �شكل قطعة المالب�س ،وقد تكون
هذه الح�شوة ال�صق��ة وتنا�سب الأقم�شة ال�سميك��ة والمتو�سطة ال�سماكة� ،أو
غير ال�صقة ويتم تثبيتها بغرزة ال�سراجة المائلة.
 . 5ح�شوة القما�ش نف�سه :يمكن ا�ستعمال ح�شوة من قما�ش قطعة المالب�س ,كما
في الأقم�شة الناعمة ال�شفافة وخا�صة ال�سادة منها.
اختيار الح�شوات :يعتمد اختيار الح�شوات على نوع القما�ش ,والغر�ض من ا�ستعماله,
مع مراعاة الأمور الآتية:
 . 1ت�شاب��ه طريق��ة العناي��ة بالأقم�ش��ة والح�ش��وات الم�ستعملة معه��ا ,كالغ�سيل
الع��ادي ,والتنظيف الج��اف؛ لأنه عند تثبيت الح�شوة عل��ى قطعة المالب�س
ت�صبح الح�شوة جزءًا منها.
�	. 2أ ّال يظهر لون الح�شوة على الوجه ال�صحيح للقما�ش.
�	. 3أ ّال يت�أث��ر القما���ش بالبخار �أو درجة حرارة المك��واة الالزمة لتثبيت الح�شوة
الال�صقة عليه.
�	. 4أ ّال تكون الح�شوه �سميكة ,كي ال تترك حافّات الح�شوة �أثرًا في وجه القما�ش.
�	. 5أ ّال يفقد القما�ش ليونته عن��د ا�ستعمال الح�شوة� ,إال �إذا كان الت�صميم يتط ّلب
ذلك كح�شوة الياقة.
 . 6يمكن تركيب �أنواع مختلفة من الح�شوات على قطعة المالب�س ،فعلى �سبيل
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المثال قد تختلف ح�شوة المر ّد
تتوافر الح�ش��وات ب�أ�ش��كال مختلفة
الأمامي ع��ن ح�ش��وة الياقة في
عن��د �شرائه��ا ,منه��ا م��ا ه��و عل��ى
القمي�ص الرجالي.
 . 7االنتب��اه �إلى �أن بع���ض الأقم�شة �ش��كل �أقم�ش��ة يت��راوح عر�ضه��ا من
(� )140-90س��م� ,أوعل��ى �ش��كل
ال يمك��ن ا�ستعم��ال الح�شوات
الال�صق��ة معه��ا؛ لأن الم��ادة �أ�شرط��ة� ،أو على �شكل رقاع� ,أو قطع
الال�صق��ة تت��رك �أث��رًا ف��ي وجه �صغيرة وال�صقة.
القما�ش ,كما �أن بع�ض الأقم�شة
تثبت
تفق��د �شكلها؛ ل��ذا ال بد من ا�ستعم��ال الح�شوات غير الال�صق��ة التي ّ
يدويا.
ًّ
جـ		 ط��رق تركيب الح�شوات :يعتمد تركيب الح�شوات غير الال�صقة على نوعها
و�سماكتها؛ �إذ يتم تركيب الح�شوتين الخفيفة والمتو�سطة كقطعة واحدة على قطعة
المالب�س.
� ّأما الح�شوة ال�سميكة فتو�ضع على قطعة المالب�س دون ترك م�سافات خياطة
حولها؛ �إذ يتم تثبيتها على خط الخياطة تمامًا بو�ساطة غرزة رجل النملة اليدوية,
المتعرجة� ,أو الم�ستقيمة� ,أو بغرزة ال�سراجة المائلة.
�أو با�ستعمال الدرزات
ّ
الكي �أو المكاب�س
� ّأما الح�شوات الال�صقة ،فيتم تثبيتها على القما�ش بو�ساطة
ّ
الحرارية الخا�صة بذلك.
وقد تحتاج بع�ض الح�شوات غير الال�صقة قبل تركيبها على قطعة القما�ش �إلى و�صل
ال�سمك الزائد عند الخياطات.
قطعها معًا ,مع مراعاة التقليل من ُّ
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تركيب الح�شوات

تمرين

12 -3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 ّتركب ح�شوة ال�صقة خفيفة على قطعة القما�ش.
 ّتركب ح�شوة ال�صقة �سميكة على قطعة القما�ش.
 ّتركب ح�شوة �سميكة غير ال�صقة.
 ّتركب �شريطًا من الح�شوة الال�صقة ذات الوجهين.
المعلومات الأ�سا�سية
الح�ش��وة الال�صق��ة :ح�شوة على �أحد وجهيها مادة ال�صقة تت�أث��ر بالحرارة ,وتتوافر الح�شوة
ب���أوزان مختلفة ,منها :الخفيف ,والمتو�س��ط ,وال�سميك ,وال تختلف طريقة تثبيت الأنواع
ال�سمك على قط��ع القما�ش �إ ّال من حيث ترك م�سافة خياط��ة للح�شوة ,مع مراعاة
المختلف��ة ُّ
درجة حرارة المكواة والبخار بالن�سبة �إلى القما�ش.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد

مجهزة بالخيوط
�أوالً  :لتركيب الح�شوات الال�صقة
 �آلة الخياطة ّ قطعتان م��ن القما�ش القطني ال�س��ادة� ,أبعاد كل � -أدوات الخياطةمنهما (� )12×12سم
 م�سطرة قطعتان من الح�شوة غير الال�صقة ,الأولى خفيفة  -وعاء ماء�أبعادها (� )12×12سم ,والثانية �سميكة �أبعادها
الكي وتجهيزاته
 �أدوات ّ(� )10×10سم
ثانيا :لتركيب الح�شوات غير الال�صقة
 قطعتان م��ن القما�ش القطني ال�س��ادة� ,أبعاد كلمنهما (� )12×12سم
 قطع��ة ح�ش��وة غير ال�صق��ة خفيف��ة �أو متو�سطةال�سمك �أبعادها (� )12×12سم
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 قطع��ة ح�ش��وة غي��ر ال�صق��ة �سميك��ة� ,أبعادها(� )12×12سم
ثالثّا :لتركيب الح�شوة الال�صقة ذات الوجهين
 �شري��ط م��ن الح�ش��وة الال�صق��ة ذات الوجهينعر�ضه (� )1سم وطوله � 18سم
 قطعة من قما�ش قطني �أبعادها (� )20×20سمالرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

�أوالً  :تركيب الح�شوات الال�صقة
تركيب الح�شوة الال�صقة الخفيفة
1

اك��وِ قطعة القما���ش ،ثم �ضع قطعة الح�ش��وة فوق قطعة
القما���ش ,مراعيًا �أن تكون الم��ادة الال�صقة فى مواجهة
الوجه الخلفي لقطعة القما�ش ,و�أن تنطبق القطعتان معًا.

2

ّثب��ت الح�شوة ف��ى مكانها بالدبابي�س ,كم��ا في ال�شكل
( ،)1ويمكن تثبيته��ا بر�أ�س المكواة في مناطق مختلفة
الكي فوق الح�شوة بعد
بدالً من الدبابي�س ،ثم �ضع فوطة ّ
�سح��ب الدبابي�س من الجزء الذي �سيت��م كيه �أوالﹰ ب�أول،
واكوِ فوق الفوطة بطريقة ال�ضغط دون تحريك المكواة؛
تجعد الح�شوة ّ
ومطها ,وا�ستمر
يت�سبب ذلك في ّ
ك��ي ال ّ
بالكي حتى نهاية القطعة بعد نزع باقي الدبابي�س.
ّ

3

اك��وِ القطع��ة مرة ثاني��ة با�ستعم��ال فوطة َ
الك��ي الرطبة
وال�ضغ��ط بالمكواة حتى تجف الفوطة ,ثم اترك القطعة
جانبًا حتى تبرد ,واحتفظ بها.
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ال�شكل ()1

1

2

تثبيت الح�شوة الال�صقة ال�سميكة
ار�س��م خ��ط الخياط��ة لقطع��ة القما�ش ,بحي��ث يوازي
الحافّات ويبعد عنها (� )1سم ,و�ضع الح�شوة فوق قطعة
القما�ش بحيث تنطبق حافّ��ات قطعة الح�شوة على خط
الخياطة لقطعة القما�ش ,مراعيًا �أن تكون المادة الال�صقة
على الوجه الخلفي للقما�ش ,كما في ال�شكل (.)2
كرر الخط��وات ( ,)3-2كما فى البن��د الأول من هذا
ّ
التمرين.

ال�شكل ()2

ثانيًا :تركيب الح�شوات غير الال�صقة

1

2

1

ال�سمك
تركيب الح�شوة غير الال�صقة الخفيفة �أو متو�سطة ُّ
ار�سم خط الخياط��ة على قطعة الح�ش��وة موازيًا للحافّة
ويبع��د عنه��ا م�ساف��ة (� )1سم م��ن الجه��ات جميعها,
ق�ص الزوايا
با�ستعمال الم�سط��رة و�صابون الت�أ�شير ،ث��م ّ
بمق��دار ( )2م��م ،ثم ّثب��ت قطعة الح�شوة ف��وق الوجه
الخلف��ي لقطعة القما���ش القطني با�ستعم��ال الدبابي�س,
بحيث تتالقى خطوط الخياطة �أو تتالقى الحافّات.
�سرج قريبً��ا من خط الخياطة بغ��رزة ال�سراجة ،ثم انزع
ّ
الدبابي���س ,وادرزعل��ى خط الخياطة بع��د تجربة غرزة
الآلة ،ث��م ا�سحب خيط ال�سراجة ,كما في ال�شكل (,)3
واكوِ القطعة ,واحتفظ بها.
تثبيت ح�شوة غير ال�صقة �سميكة
ار�سم خط الخياطة لقطعة القما�ش والح�شوة ,بحيث يبعد
مر معك في
ع��ن حواف القما�ش م�سافة (� )1س��م ,كما ّ
ق���ص م�ساف��ة الخياط��ة والزاوية
التمري��ن ال�ساب��ق ،ث��م ّ
للح�شوة ,كما في ال�شكل (.)4
217

ال�شكل ()3

2

�ضع الح�شوة على الوجه الخلفي للقما�ش ,بحيث تنطبق
وتبثها با�ستعمال
حافّات الح�ش��وة على خط الخياط��ةّ ,
الدبابي�س.

3

�سرج الح�شوة ,ثم ان��زع الدبابي�س ,و�ضعها في مكانها
ّ
ال�صحيح.

4

ّثب��ت الح�ش��وة با�ستعمال غ��رزة رجل النمل��ة ,كما في
ال�ش��كل ( ,)4ثم انزع خيوط ال�سراج��ة ,واكوِ القطعة,
واحتفظ بها بالطريقة ال�صحيحة.

ال�شكل ()4

ثالثًا  :تثبيت �شريط من الح�شوة الال�صقة ذات الوجهين

1

و�سرج قريبًا من حا ّفة الثنية
ِ
اثن قطعة القما�ش بعر�ض (� )4سمّ ,
اثن حافة الثنية ال�سائبة بعر�ض
عل��ى بعد (� 0.5سم) تقريبًا ,ثم ِ
( )7مم تقريبًا ,وادرز قريبًا منها ,كما في ال�شكل (.)5

2

وثبت ال�شريط في
�ضع ال�شريط الال�صق بين الثنية والقما�شّ ,
ال الدبابي�س ,على �أن
مكانه بحيث اليكون ظاهرًا ,م�ستعم ً
تكون عامودية على خط الثني كما في ال�شكل (.)5

3

اك��وِ الثنية بو�ض��ع المكواة ف��ي الم�سافة بي��ن الدبابي�س
ولي�س عليها ,كما في ال�شكل ( ،)6ثم ا�سحب الدبابي�س,
المخ�ص�ص.
و�أعدها �إلى مكانها
ّ

4

الكي الرطبة على الثنية كما في ال�شكل (،)7
�ض��ع فوطة ّ
واك��وِ فوق الفوط��ة با�ستعم��ال طريقة ال�ضغ��ط ولي�س
بتحري��ك المك��واة م��ع ا�ستم��رار ال�ضغ��ط حتى تجف
الفوطة ,اترك القطعة جانبًا حتى تبرد ،ثم احتفظ بها.
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ال�شكل ()5

ال�شكل ()6

ال�شكل ()7

تركيب ح�شوة لقطعة قما�ش بها خياطة:
ال�سمك وال�صقة ،لقطعة قما�ش بها خياطة (مو�صولة) بعد فتح
ن ّفذ تركيب ح�شوة متو�سطةُّ ,
م�سافة الخياطة.

 5تجهيز البطانة وتركيبها

ع��د البطان��ة (� )Linigإح��دى الطبق��ات الداخلية للثوب ،وق��د ُت�ستعمل �أن��واع مختلفة
ُت ّ
م��ن الأقم�شة لذل��ك ,ويعتمد اختيار نوع قما���ش البطانة ولونها على ن��وع قما�ش التنورة
وت�صميمه��ا ولونها ,بحيث ال يظهر على الوجه ال�صحيح للتنورة ،ومن ال�ضروري �أي�ضًا �أن
والكي.
تت�شابه طريقة العناية بكل من قما�ش التنورة وقما�ش البطانة من حيث الغ�سيل,
ّ
وكيه با�ستعمال
وقبل ق�ص البطانة ,يجب �أن ُيعامل قما�شها �ضد االنكما�ش؛ بغ�سله �أو ترطيبه ّ
مكواة البخار.
ق�ص البطانة على طريقة تثبيتها مع التنورة؛ �إذ توجد طريقتان لتثبيت البطانة
وتعتم��د طريقة ّ
مع التنورة ,هما:
ّ
المخطط الأ�سا�س��ي للتنورة دون وجود خطوط
�أ 			 البطان��ة المنف�صل��ة :و ُتق�ص با�ستعمال
ت�صميم التنورة عليه ،ويتم �إ�ضافة (� )1سم �إلى عر�ض البطانة لكل من منت�صف الأمام
والخل��ف ,كما يمكن �إ�ضافة تو�سيع لخط الذيل (�إيفازي��ه) �إذا كانت التنورة وا�سعة,
� ّأما بالن�سبة �إلى الطول ,فيتم ق�ص البطانة بطول ي�ساوي طول التنورة دون ترك م�سافة
لثني��ة الذيل ،وف��ي هذه الحالة ,يتم تح�ضي��ر البطانة ب�شكل منف�صل ع��ن التنورة قبل
تجميعهم��ا معًا ,وق��د ُت ّثبت ثنية البطانة مع ثنية ذيل التن��ورة بغرزة اللقطة ,بحيث ال
ال�سحاب ,كما في
تظه��ر على الوجه ال�صحيح للتنورة ،وق��د ُت ّثبت البطانة عند فتحة
ّ
ال�سحاب و�إغالقه وبعد ذلك يتم
ال�شكل ( ,)48-3م��ع المحافظة على �سهولة فتح
ّ
بد من
تركي��ب الكمر ،وقد ُتترك البطانة بدون تثبيت مع فتح��ة
ال�سحاب ,ولكن ال ّ
ّ
�إجراء خياطة نظيفة على حوافّها عند هذه الفتحة.
والمخرم��ة وتق�ص با�ستعمال ّ
مخطط
ب البطان��ة المت�صل��ةُ :ت�ستعمل مع الأقم�شة ال�ش ّفافة
ّ
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التن��ورة ،بم��ا في��ه خط��وط الت�صمي��م,
كال ّق�ص��ات ,والك�س��رات ,وغيرها ,وفي
ه��ذه الحال��ة ,تثب��ت البطان��ة م��ع قما�ش
التنورة ,كقطعة واحدة.
وبعده��ا تت��م عملي��ة تجمي��ع التن��ورة
وخياطتها ,ومن مميزات هذه الطريقة� ,أنها
تزيد قما�ش التنورة قوة ومتانة ،و ُتطيل مدة
ا�ستعمالها ,كما �أنه��ا تحافظ على ال�شكل
ال�شكل ( :)48-3البطانة المنف�صلة.
العام للت�صمي��م ,و ُت�ساعد على عدم وجود
عالم��ات للخياطة على قما���ش التنورة؛ �إذ
ُتنق��ل هذه العالمات �إلى قما���ش البطانة فقط ،كما � ّأن وج��ود البطانة مت�صلة بقما�ش
الكي� ،إ�ضافة �إلى عدم ظه��ور الخياطات وال ُغرزاليدوية
التنورة ي�ساع��د على �سهولة ّ
عل��ى الوجه ال�صحيح للتن��ورة ،وفي هذه الطريقة ,يجب االهتم��ام بمعالجة البطانة
ك��ي ال تظهر تجاعي��د على الوج��ه ال�صحيح للتن��ورة بعد الغ�سل
�ض��د االنكما�شّ ،
واال�ستعمال .وفي ما ي�أتي طريقة تجهيز البطانة على التنورة وتركيبها.
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تجهيز بطانة التنورة وتركيبها

تمرين

13 -3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
تق�ص بطانة التنورة وتجهزها.
 ّتثبت البطانة على التنورة بالطريقة ال�صحيحة.
 ّالمعلومات الأ�سا�سية
ع��د البطانة �إحدى الطبق��ات الداخلية التي ُت ّثبت على التنورة ،وتوج��د طرق عدة لتثبيتها،
ُت ّ
ال�سح��اب ،وبثنية الذيل� ،أو ب�أجزاء قط��ع التنورة ،وعندها
فمنه��ا ما ُي ّثب��ت بالكمر وبخياطة
ّ
تعامل كقطعة واحدة في �أثناء خياطتها ،ومنها ما ُي ّثبت بالكمر فقط.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
 تنورة قبل تركيب الكمرّ
المخطط الأ�سا�سي الم�ستعمل في ق�ص التنورة
 -قما�ش البطانة

مجهزة بالخيوط
 �آلة الخياطة ّ �أدوات الخياطةالكي وتجهيزاته
� -أدوات ّ

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1
2

جهز التنورة حتى مرحلة تركيب الكمر ح�سب الت�صميم.
ّ
اكوِ التنورة ,وافتح الخياطات.

3

ّ
المخطط الأ�سا�سي للتنورة ولي�س
ُ�ص البطانة ,م�ستعمالً
ق ّ
ّ
المحدد ,مراعيً��ا �إ�ضافة (� )1سم على
مخط��ط الت�صميم
ّ

الر�سوم التو�ضيحية

ّ
المخطط من خط منت�صف الأمام والخلف ,وعدم
عر�ض

ترك م�سافة لثنية الذيل.
4

جهز البطانة تمهيدًا لتركيبها كما ي�أتي :
ّ

�سرج البن�سات من الأمام والخلف كما في ال�شكل (.)1
�أ ّ -

ب -ادرز خياط��ة منت�ص��ف الخل��ف ,م��ع ت��رك فتحة
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ال�شكل ()1

لل�سحاب ,م�ضافاً �إليها م�سافة (� )2.5سم �أ�سفل الفتحة.
ّ
جـ -ادرز الجوانب.
دّ -
نظف حافّات م�سافة الخياطة بالطريقة المنا�سبة.

هـ -اكوِ البطانة ,وافتح الخياطات ,كما في ال�شكل (.)1

اثن حافّة الذيل ثنية واحدة وليكن عر�ضها (� )1سم
و-
		 ِ
وباتجاه الوج��ه الخلفي للتنورة ،وادرزها كما في

ال�شكل (. )2

ز ّ -ثب��ت البطان��ة عل��ى التن��ورة ،وليك��ن الوجه��ان

الخلفيان �إل��ى الداخل ،وعالمات االتزان متطابقة

ال�شكل ()2

على الخ�صر.

حّ -ثبت البطانة بغرزة ال�سراجة في م�سافة الخياطة وقريبًا
من خط خياطة الخ�صر ,كما في ال�شكل (.)2

ال�سحاب �إل��ى الداخل ,ولتكن
اث��ن م�سافة خياطة
ط-
ِ
ّ

ال�سحاب
الثني��ة قريبة م��ن دليل خ��ط الدرزة ف��ي
ّ

وبعي��دة عن �أ�سنانه؛ لت�سهي��ل حركته ومنع ت�شابك
وثبتها بالدبابي�س.
القما�ش به في �أثناء ذلكّ ،

ال�سحاب ,و�أزل الدبابي�س كما
�سرج البطانة حول
ّ
يّ -
في ال�شكل (.)3

ال�سحاب بغ��رزة اللقطة .كما
كّ -ثب��ت البطانة ح��ول
ّ
بال�شكل (.)3

4

ل -ا�سحب خيط �سراجة البن�سات ,لإعطاء ات�ساع في
البطانة.

م  -احتف��ظ بالقطعة �إلى حين تركيب الكمر وثنية ذيل
التنورة.

 5ا�ضبط جودة خياطة البطانة.
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ال�شكل ()3

ول�ضبط جودة تركيب البطانة ,يجب مراعاة ما ي�أتي:
المو�ضوع

الموا�صفات

البطانة

 -1البطانة من قما�ش منا�سب لنوع قما�ش التنورة.
 -2قيا�س البطانة منا�سب لقيا�س التنورة وت�صميمها.
 -3ق�ص البطانة بطريقة �صحيحة ,وح�سب اتجاه الن�سيج.
�سحاب).
 -4خياطة البطانة بطريقة تجميع التنورة نف�سها (دون ّ
 -5تثبيت البطانة على خط الخ�صر للتنورة.
كي البطانة وت�شطيبها.
ّ -6

ن�شاط ()3-3

نعم

ال

تع ّرف �أنواع البطانات الم�ستعملة في قطع المالب�س

ُ
وتعرف �أنواع البطانات الم�ستعملة في كل منها ،ثم
ّ
تفح�ص قطع مالب�سك و�أفراد �أ�سرتكّ ،
دون ملحوظاتك في الجدول ,بحيث تظهرالعنا�صر الآتية :
ّ
نوع قما�ش البطانة مع قما�ش قطعة
المالب�س الم�ستعملة معها.

قيا�س البطانة مع قيا�س قطعة المالب�س.
تحم��ل قما���ش البطان��ة لتك��رار
م��دى ّ
والكي بالمقارن��ة مع قما�ش قطعة
الغ�سل
ّ
عدة مرات.
تم ارتدا�ؤها ّ
المالب�س ,التي ّ
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6

تح�ضير الكمر وتجميعه

تت�ضم��ن خياط��ة الكم��ر مرحلتي��ن :الأول��ى �إع��داد الكمر
وتح�ضيره ،والثانية و�صله مع التنورة وتركيبه.
عدة طرق لإنهاء خياطة الكمر ح�سب �شكله مع
وتوجد ّ
مراعاة عالمات االتزان ،كخط المنت�صف ,والمر ّد ومكاني
والزر ،وعادة ُيق�ص الكمر الم�ستقيم باالتجاه الطولي
العروة
ّ
للن�سيج؛ لإعطائه متانة وثباتًا ,مع و�ضع الح�شوة المنا�سبة
ح�سب نوع القما�شّ � ,أما الكمر المنحني ُفيق�ص ح�سب
ت�صميم التنورة ،كما قد ُي�ستعمل الكمر المطاطي كما في
ال�شكل ( ,)49-3مع الأقم�شة المحبوكة �أو المن�سوجة.
وقد ُي�ستعمل الكمر المطاطي في خياطة كمر التنورة كامالً
�سحاب �أو قد يكون جزءًا من الكمر,
في حالة عدم وجود ّ
وقد يكون الكمر على �شكل �سجاف داخلي ،وبذلك يكون
غير ظاهر ,كما في ال�شكل (.)50-3

ال�شكل (:)49-3
كمر مطاطي.

ال�شكل ( :)50-3كمر
مخفي على �شكل �سجاف.
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تجهيز الكمر وتركيبه

تمرين

14 -3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ق�صه.
 ّتجهز الكمر بالح�شوات المنا�سبة بعد ّ
تثبت الكمر بالتنورة بالطريقة ال�صحيحة.
 ّالمعلومات الأ�سا�سية
عدة طرق لتجهيزه وتثبيته بالتنورة ،وفي
ُيق�ص كمر التنورة ب�شكل م�ستقيم �أو
ٍ
منحن ،وتوجد ّ
بد من تركيب ح�شوة منا�سبة ل��ه ,بحيث ال تو�ضع في م�سافة الخياطة
الح��االت جميعها ,ال ّ
كما في الح�شوات ال�سميكة .كما يمكن تركيب �شريط رفيع لتعليق التنورة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

الأدوات والتجهيزات

مثبت عليها البطانة
 تنورة ّ ّالمحددة
مخطط كمر التنورة
ّ
 قطعة قما�ش الكمر المق�صو�صة ح�سب المقا�س المطلوب قطعتان من �شريط رفيع طول كل منهما (� )20سم -ح�شوة ال�صقة متو�سطة ال�سمك

مجهزة بالخيوط
 �آلة خياطة ّ �أدوات الخياطةالكي وتجهيزاته
� -أدوات ّ

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوال  :تجهيز الكمر الم�ستقيم

1

المح��دد وباالتجاه الطولي
ُق�ص الكم��ر بالمقا�س
ّ
للقما�ش ,كما في ال�شكل (.)1

2

ُق���ص الح�ش��وة (الفازلي��ن) ,بحيث يزي��د عر�ضها
وطوله��ا ( )2م��م على خط��وط الخياط��ة الأربعة
للكم��ر ,للت�أكّ د م��ن تثبيت الح�ش��وة بخط خياطة
الكمر ,كما في ال�شكل (.)2
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الر�سوم التو�ضيحية
ﻣﺤﻴﻂ اﳋﺼﺮ

ال�شكل ()1

ال�شكل ()2

3

ّثب��ت الح�ش��وة الال�صقة عل��ى الوج��ه الخلفي لقطعة
الكم��ر ,مراعيً��ا �أن تك��ون حافّة الح�شوة ف��ي م�سافة
الخياطة و تبعد ( )2مم عن خط خياطة الكمر.

4

وجه��ي القما�ش،
انق��ل عالمات االت��زان للكمر �إلى َ
َّ
وخط��ي الجنب ,وبداية
(منت�صف الأم��ام والخلف،

5

اث��ن الكمر لتحديد خ��ط منت�صف عر�ض��ه با�ستعمال
ِ

المر ّد) كما في ال�شكل (.)3

المك��واة �أو غ��رزة ال�سراج��ة لطبق َت��ي (القما���ش

ال�شكل ()3

والح�شوة) ,كما في ال�شكل (.)3

ثانيًا  :تركيب الكمر الم�ستقيم على التنورة
1

الزم
ادرز عل��ى خط خ�صر التن��ورة درزة تثبيت بغرزة ّ
عل��ى بع��د ( )2مم م��ن خ��ط الخياطة داخ��ل م�سافة
الخياط��ة ,وت�أكّ د من اتج��اه ثني البن�س��ات نحو خط

ال�شكل ()4

منت�صفي الأمام والخلف ,كما في ال�شكل (.)4
2

ّثب��ت قطعة م��ن ال�شري��ط الرفيع على الوج��ه الخلفي
ّ
لت�شكل حلقة لتعليق
للتنورة وعلى خط خياطة الكمر؛

3

�ض��ع الوجهين ال�صحيحي��ن للكمر والتن��ورة معًا �إلى

التنورة ,ثم ركّ ب القطعة الثانية على الجانب الآخر.

الداخ��ل ,مراعيًا �أن يكون المر ّد �إلى الجهة اليمنى من

التن��ورة ،و�أن تتالق��ى عالمات االتزان معً��ا ,كما في
4

ال�شكل ()5

وثبت الكمر بالدبابي�س.
ال�شكل (ّ ,)5

ادرز الكمر على خط الخياطة ،ثم قُ�ص م�سافة الخياطة

الزائ��دة �إلى ُبع��د (� )1سم عن خ��ط الخياطة,كما في

ال�شكل (.)5

ال�شكل ()6
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5

اثن الحافّ��ة الأُخرى العليا للكمر عل��ى خط الخياطة
ِ

6

اثن طرفي الكمر على خط الثني( ،خط منت�صف عر�ض
ِ

بالكي �أو بغرزة ال�سراجة ,كما في ال�شكل (.)6
ّ

الكمر) ,بحيث يكون وجه��ه ال�صحيح �إلى الداخل,

كما في ال�شكل (.)7
7

ال من طرفي الكمر على خط الخياطة ,كما في
ادرز ك ًّ

8

نفّذ ق�ص الزوايا في م�سافة الخياطة ,كما في ال�شكل (.)7

ال�شكل ()7

ال�شكل (.)7

 9اقلب الكمر �إلى الوجه ال�صحيح.
 10ثب��ت الجه��ة ا ُ
لأخ��رى للكمر عل��ى الوج��ه الخلفي
ّ
للتن��ورة ,بحيث ينطبق خط ثني حافّة الكمر على خط
خياطة الخ�صر.

�سرج الكمر بغرزة ال�سراجة.
11
ّ

ّ 12ثب��ت الكمر بغرزة اللقطة العادي��ة ,مراعيًا عدم ظهور
غ��رزة اللقطة على الوج��ه ال�صحيح لكل م��ن التنورة

ال�شكل ()8

والكمر ,كما في ال�شكل (.)8

المثبتات على الكمر.
 13احتفظ بالقطعة لخياطة ّ

ول�ضبط جودة تركيب الكمر ,يجب مراعاة ما ي�أتي:
المو�ضوع

الموا�صفات

الكمر

 -1قيا���س الكمر منا�سب لقيا�س محي��ط الخ�صر ،وعر�ضه
منا�سب للت�صميم.
 -2الكمر مح�شو بالح�شوات المنا�سبة؛ لمنعه من االلتفاف.
تثبيت الكمر ودرزه بالطريقة ال�صحيحة.
ّ -3
كي الكمر بالطريقة ال�صحيحة.
ّ -4
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نعم

ال

خياطة الكمر الم�ستقيم مع درزة على الوجه ال�صحيح للتنورة والكمر.
 -1قُ�ص الكمر والح�شوة.

مر معك في التمرين.
ّ -2
جهز الكمر ,كما ّ

 -3ركّ ب الكمر على التنورة ,بحيث تثبت الكمر على الوجه الخلفي للتنورة.

 -4ن ّفذ الق�صق�صة والتدريج.

اثن م�سافات الخياطة للداخل.
ِ -5
ّ -6ثبت الكمر وادرزه.

 7العمليات النهائية لخياطة التنورة

تتط ّلب خياطة التنورة �إجراء بع�ض العمليات النهائية ,ومنها:
�أ

عد عملية �ضبط الذيل من العمليات
�ضبط الذيلُ :ت ّ

النهائية في خياطة قطعة المالب�س ،ويمكن �إنهاء

بعدة طرق ،ول�ضبط الذيل ,ال ّبد
خياطة الذيل ّ
م�ستو
من مراعاة و�ضع قطعة المالب�س على �سطح
ٍ
للح�صول على النتيجة المطلوبة ،ول�سهولة القيا�س

والدقة في العمل ،ولتج ّنب حدوث فروق في
الطول .كما ُيمكن �ضبط الذيل بعد ارتداء قطعة

المكمالت
المالب�س ب�شكلها المطلوب مع ارتداء
ّ

ال�شكل (:)51-3
�أداة �ضبط الذيل.

والأحزمة والأحذية وغيرها� ،إذ يتم �ضبط الذيل بقيا�س ارتفاع خط الذيل عن الأر�ض,

كما في ال�شكل ( )51-3وفي هذه الحالة على ال�شخ�ص �أن يقف وقفة مريحة ،والقدمان

قريبتان من بع�ضهما بع�ضًا و�أن ينظر �إلى الأمام� ،إذ يدورال�شخ�ص الذي ي�ضبط خط الذيل

حوله وي�ضع عالمة الطول المطلوب با�ستعمال الم�سطرة الخا�صة والدبابي�س.

ويمكن �أن تتم عملية �ضبط الذيل با�ستعمال �أداة خا�صة توجد بها مادة طبا�شيرية ،وفي
ُ

هذه الحالةُ ,يمكن لل�شخ�ص �أن ي�ضبط خط الذيل لقطعة المالب�س التي يرتديها دون
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اال�ستعانة ب�شخ�ص �آخر ,كما في ال�شكل (.)52-3
 . 1ثن��ي القما�ش :يت��م ثني القما���ش المخ�ص�ص
لم�ساف��ة الذي��ل م��رة واح��دة ف��ي الأقم�شة
ويثبت
ال�سميكة ،ومرتين في الأقم�شة الرقيقةّ ,
ب�إجراء �إح��دى الغرز التي تعرفتها لتثبيت ثني
ال�شكل (� :)52 – 3أداة �ضبط
الذيل ,كما في ال�شكل (�/53-3أ).
الذيل الطبا�شيرية.
 . 2تركي��ب قطعة قما���ش من طبق��ة واحدة غير
ﺃ  -ﺛﻨﻲ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ
ظاه��رة للذي��ل ،بحيث ال تظه��ر على الوجه
ﺏ  -ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻄﻌﺔ ﻏﻴﺮ
ال�صحي��ح للتنورة ،كم��ا في تركي��ب �شريط
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﺬﻳﻞ
ال��ورب ,على �أن تك��ون بل��ون قما�ش قطعة
ﺟـ  -ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻄﻌﺔ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻞ
التنورة ,كما في ال�شكل (/53-3ب).
ال�شكل (:)53-3
 . 3تركيب قطعة قما�ش من طبقتين للذيل،
طرق ثني الذيل.
وتظهر هذه على الوجه ال�صحيح للتنورة,
كما في ال�شكل (/53-3جـ).
ويعتمد مقدار الثنية على �شكل خط الذيل،
�إذا كان م�ستقيمًا �أو منحنيًا ،وكقاعدة عامة
كلما كان خط الذيل منحنيًاّ ,
قل مقدار الثنية
كما في ال�شكل (. )54-3
ال�شكل (:)54-3
كما يعتمد مقدار الثنية على نوع القما�ش؛
�شكل خط الذيل.
فثنية الأقم�شة ال�ش ّفافة تكون عري�ضة �أو رفيعة,
� ّأما الأقم�شة المحبوكة الناعمة ف ُت�ستعمل لها
الثنية الرفيعة ,وفي الحاالت جميعها ,يجب
�أن يكون عر�ض الثنية مت�ساويًا ،ويمكن تثبيت
الثنية يدو ّيًا� ,أو � ًّآليا� ,أو با�ستعمال ال�شريط
ال�شكل ( :)55-3تثبيت الثنية
الال�صق ذي الوجهين ,كما في ال�شكل
با�ستخدام ال�شريط
( .)55-3ويعتمد اختيار الطريقة على
الال�صق ذي الوجهين.
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الت�صميم ,ونوع القما�ش ,ومقدار عر�ض الثنية ،كما تعتمد على الذوق

ف�ضل تجربة مقدار الثنية قبل ق�ص قطعة المالب�س ,وقد
وي ّ
ال�شخ�صيُ ,

ُتترك الحا ّفة الداخلية للثنية دون ثني �أو تنظيف ,كما في الأقم�شة
التي ال تن�سل ،وفي بع�ض قطع المالب�س المبطّ نة؛ لأن البطانة قد
ُتغطّ ي حا ّفة الثنية كما في بطانة الجاكيت.

وعند وجود ك�سرات ,تعتمد طريقة ثنية الذيل على نوع الك�سرات؛ �إذ تنفّذ

�أحيانًا قبل تنفيذ الك�سرات ,وهذه الطريقة �أ�سهل وخا�صة في التنانير ذات
الك�سرات اللف ,و�إذا تط ّلب الأمر تق�صير التنورة بعد تنفيذ الك�سرات ،يتم ذلك
من الأعلى؛ �أي من خط الخ�صر.

وفي حاالت �أخرى ,تتم ثنية الذيل بعد تنفيذ الك�سرات ،و ُت�ستعمل

هذه الطريقة في العادة عند تنفيذ ك�سرة واحدة في الت�صميم� ,أو في

حالة تنفيذ ك�سرات على �شكل مجموعة� ،أو عند ت�شكيل الك�سرة

كي الك�سرات �إلى م�سافة تبعد
بقطَ ع �إ�ضافية ,ومن الأف�ضل �أن يتم ّ
عن خط ثنية الذيل بمقدار (� )20سم تقريبًا �أعلى خط الثنية ,وبعد
الكي للك�سرات.
�إتمام ثنية الذيل ,تتم عملية
ّ

وعند وجود خياطات في ذيل التنورة �أو و�صالت ذات الك�سرات،
فتتم ثنية الذيل بطرق عدة ,كما في ال�شكل ()56-3

ال�شكل ( :)56-3ثنية الذيل بوجود الك�سرات.
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تنفيذ ثنية الذيل
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يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
وتثبته.
 تثني الذيل الم�ستقيمّ ,وتثبته.
 تثني الذيل المنحنيّ ,المعلومات الأ�سا�سية
يعتم��د مق��دار عر�ض ثنية الذيل على �شكل خطه؛ فالذيل الدائ��ري يحتاج �إلى عر�ض �أقل من
الذيل الم�ستقيم ،وقد ُي ّثبت الذيل بغرزة اللقطة �أو بال�شريط الال�صق ذي الوجهين .
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد

مجهزة بالخيوط
 تنورة مخيطة ,وخط الذيل فيها غير مثني �آلة الخياطة ّ نم��وذج (تن��ورة �صغيرة) تن��وره كلو�ش ,وخط � -أدوات الخياطةالكي وتجهيزاته
الذيل فيها غير مثني
 �أدوات ّ خيوط اللقطة بلون منا�سب للقما�ش �شريط ال�صق ذو وجهينالرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوالً  :تثبيت ثنية الذيل الم�ستقيم المت�ساوية

 1ار�س��م ًّ
يبع��د ع��ن الحافّ��ة الخارجي��ة
خط��ا م�ستقيمً��ا ُ
لخ��ط الذي��ل م�ساف��ة (� )4س��م ,با�ستعم��ال الم�سط��رة
وقل��م الت�أ�شي��ر عل��ى الوج��ه الخلف��ي للتن��ورة ،ث��م
انق��ل خط الثن��ي �إل��ى الوجه ال�صحي��ح للقما���ش بغرزة
ال�سراجة ,و ُيم ّثل هذا الخط خط ثنية الذيل الذي يتم نقله
ّ
المخطط �إلى القما�ش مع بقي��ة عالمات الخياطة في
م��ن
قطعة المالب�س.
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الر�سوم التو�ضيحية

ُ 2ق���ص م�سافة خياطة خط الجنب لتبق��ى على بعد ()1.5
�س��م عن خط الخياطة وفي م�سافة ثنية الذيل فقط كما في
ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

 3اث��ن ِمقدار الثنية على خط الثني �إلى الوجه الخلفي لقطعة
المالب���س ,مراعيً��ا تطابق خ��ط الخياط��ة الطولية (خط
الجن��ب) ف��ي كل م��ن الثنية والتن��ورة ,وفي ح��ال عدم
ت�ساوي م�سافة عر���ض الثنية (ب�سبب �ضبط ذيل التنورة),
اتبع الخطوات الآتية بعد تنفيذ ال�سراجة من الأعلى:
ال�شكل ()2

�أ ُ -خ��ذ عالمات عل��ى طبقة قما�ش الثني��ة وبم�سافات
متباعدة با�ستعمال الم�سطرة ذات الم�ؤ�شر و�صابون
الع�لام �أوالدبابي�س بمقدار (� )3سم� ,أو بمقدار �أقل
عر���ض للثنية الموج��ودة لديك ,كما ف��ي ال�شكل
(.)2
بُ -ق�ص الزائد غير المت�ساوي من الثنية ,كما في ال�شكل
(.)3

ّ
مر
4
نظ��ف الحافّة ال�سائب��ة للثنية بالطريق��ة المنا�سبة ,كما ّ
معك �سابقًا.
مر
 5ن ّفذ غُ رزة اللقط��ة المنا�سبة ح�سب نوع القما�ش ,كما َّ
معك في الم�ستوى الأول.
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ال�شكل ()3

ثانيًا :تثبيت ثنية الذيل الم�ستقيمة با�ستعمال ال�شريط
الال�صق ذي الوجهين

كرر الخطوات ( ,)4-1كما في البند (�أوالً).
1
ّ

� 2ض��ع ال�شريط الال�ص��ق بين الثني��ة والقما���ش ,مراعيًا �أن
تكون حافّة ال�شريط الال�صق العليا �أ�سفل حافّة الثنية العليا
( ) 3-2مم ,وادرزه ,كما في ال�شكل (.)4
 3يمك��ن تثبيت ال�شريط الال�صق على الحافة الداخلية للثنية
بعدة طرق ,منها:
�أ  -ادرز ال�شري��ط قريبً��ا م��ن الحافة ال�سائب��ة للثنية بعد
تنظيفها ب�إحدى الطرق.
ب -ثبت ال�شريط ب�آلة الحبكة مع الحافة ال�سائبة للثنية.

ﺷﺮﻳﻂ ﻻﺻﻖ ﺫﻭ ﻭﺟﻬﲔ

ال�شكل ()4

ال�شكل ()5

 4اك��وِ خط الذيل لتثبيت ال�شريط الال�صق ,كما في ال�شكل
(.)5
 5اترك التنورة حتى تبرد.

ثانيًا  :تثبيت ثنية الذيل المنحني (الدائري)

 1ار�س��م خط الذيل على بعد (� )1سم عن حافّة خط الذيل,
ث��م ّ
نظف الحافّ��ة بالطريق��ة المنا�سبة للقما���ش ,كما في
ال�شكل (.)6

ال�شكل ()5
ال�شكل ()6

و�سرج الثنية قريبًا
2
ِ
اث��ن الذيل �إلى الوجه الخلفي للتن��ورةّ ,
من خط الثني (من االممكن تنفيذ الدرزة دون �سراجة).
 3ادرز على بعد ( )2مم من خط الثنية ,كما في ال�شكل (.)7
 4اكوِ ذيل التنورة على الوجه الخلفي ,واحتفظ بها.
 5ا�ضبط جودة ثنية الذيل.

ال�شكل ()7

233

ول�ضبط جودة ثني الذيل يجب مراعاة ما ي�أتي :
نعم

المو�ضوع

الموا�صفات

ثنية الذيل

 -1اختيار الطريقة المنا�سبة لثنية الذيل.
 -2دقة تنفيذ ثنية الذيل.
 -3غُ رز الثنية غير ظاهرة على وجه التنورة.
 -4م�سافة الثنية منا�سبة لنوعية القما�ش وت�صميم
التنورة.
تجع��دات ف��ي ثني��ة الذيل،
 -5ع��دم وج��ود ّ
وخا�صة في التن��ورة الكلو�ش التي تنا�سبها

ال

ثنية الذيل الرفيعة.
 -6ت�س��اوي عر���ض الثني��ة ,وت�س��اوي طول
التنورة.
ك��ي الثنية بطريقة �صحيح��ة (عدم وجود
-7
ّ
تجعدات �أو حرق).
لمعان او ّ
ب

الكي �أ�سا�سية في تف�صيل قطع المالب�س ،وقد تكون
الكـي (ُ :)Pressingت ّ
ّ
عد عملية ّ
على مرحلتين؛ الأولى في �أثناء عملية الخياطة ولبع�ض المراحل ب�شكل منف�صل،
الكي
والثانية بعد �إنهاء خياطة قطعة المالب�س ب�شكلها الأخير ،وذلك لما ي�ضيفه
ّ
الكي و�أدواته
على قطعة المالب�س المنتجة من جمال و�أناقة ,وقد تختلف �أجهزة
ّ
بد من اختيار حرارة المكواة المنا�سبة ح�سب نوع
في �أ�شكالها و�أوزانها؛ لذا ,ال ّ
ويمكن تجريب درجة الحرارة على قطعة �صغيرة منه.
كيهُ ,
القما�ش المراد ّ
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كي التنورة وحفظها
ّ

تمرين
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يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تكوي التنورة بطريقة �صحيحة.المعلومات الأ�سا�سية
الكي ال�صحي��ح القطعة جماالً و�أناقة ،لذل��ك يجب � اّأل نغفله فى �أثن��اء تح�ضير �أجزاء
ُيعط��ي ّ
الكي
التن��ورة وخياطته��ا �أوالً ب�أول ،فه��ذا ي�ساعد على دق��ة التنفيذ و�سرعته ,بالإ�ضاف��ة �إلى ّ
النهائي للتنورة بعد خياطتها ب�شكل نهائي.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

 التنورة المخيطةب�سمك قما�ش قطعة المالب�س
 قطعة من القما�ش ُ كي�س نايلون �شريط ال�صقالرقم

الأدوات والتجهيزات
الكي وتجهيزاته
 �أدوات ّ -علاّ قات  -دبابي�س

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

كي التنورة
�أوالً ّ :
1

الك��ي ,مراعيًا قواع��د ال�سالم��ة العامة،
جه��ز م��كان
ّ
ّ
وليكن اتجاه حركة المك��واة باتجاه حركة اليد (يمينًا
وي�سارًا).

2

جه��ز المكواة بع��د تفح�صها للت�أكّ د م��ن �سالمتها ،ثم
ّ
ِ�صلها بالتيار الكهربائي.

3

ا�ضب��ط درجة ح��رارة المكواة ,بحيث تك��ون منا�سبة
لكي البطانة �أوالً.
ّ

4

ّ
كي البطانة.
اقلب التنورة على الخلف حتى تتمكن من ّ
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ال�شكل ()1

5

الكي ,وليكن وجهها الداخلي
�ضع البطانة على طاولة ّ
بكيها من خط
�إل��ى الأعلى وعلى طبقة واحدة ،ثم ابد�أ ّ
الذي��ل وباتجاه خط الخ�ص��ر ,وافتح الخياطات كي ال
ُت ّ
�شكل ُ�سمكًا.

6

الكي ,وليكن وجهها الداخلي
�ضع التنورة على طاولة ّ
�إل��ى الأعلى ،ثم اكوِ الخياطات من خط الذيل وباتجاه
خ��ط الخ�صر مراعيًا فتحها ،كي ال ّ
ت�شكل ُ�سمكًا ,كما
في ال�شكل (.)1

7

اكوِ البن�سات مبتدئًا من الجهة العري�ضة وباتجاه الجهة
الرفيعة الحادة ,كما في ال�شكل (.)2

8

ب�سم��ك قما�ش التنورة نف�سه �أو قطعة
�ضع قطعة قما�ش ُ
الكرتون بمحاذاة ثني��ة الذيل ،كي ال تترك الثنية لمعانًا
عل��ى وج��ه القما�ش ،ثم اك��وِ ثنية الذي��ل ,مراعيًا عدم

9

اك��وِ الخياط��ات المنحني��ة كخ��ط الجن��ب للتنورة,
وافتحها جيدًا ب�شكل منب�سط ,كما في ال�شكل (.)4

الكي حتى ال تترك
ال�ضغط على خيوط ال�سراجه في �أثناء ّ
�أثرًا في وجه القما�ش ،ثم ا�ستعمل قطعة القما�ش الرطبة
جيد ،بعد ّ
فك خيط ال�سراجة,
لكي ثنية الذيل ب�ش��كل ّ
ّ
كما في ال�شكل (.)3

 10اقل��ب التن��ورة على الوج��ه ال�صحي��ح ،واك��وِ منطقة
الكي.
ّ
ال�سحاب ,مراعيًا ا�ستعمال فوطة ّ
 11اكوِ الكمر من الداخل والخارج.
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ال�شكل ()2

ﻗﻄﻌﺔ ﻛﺮﺗﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﻤﺎﺵ

ال�شكل ()3

ال�شكل ()3
ال�شكل ()4

 12ع ّلق التنورة في الهواء قليالً قبل ارتدائها �أو و�ضعها فى
خزانة المالب�س.

طي التنورة �أو تعليقها
ثانياً ّ :

ع ّلق التنورة على عالقة المالب�س الخا�صة بها ،م�ستعم ً
ال
المثبتة على التنورة ،مراعيًا عدم وجود طيات
العالّقات ّ
�أو تهدالت في التنورة في �أثناء تعليقها ولتكن م�ستوية.
وف��ي بع�ض الحاالت الخا�صة لنق��ل التنورة من مكان
طوليا طيتين �أو ثالث طيات
ط��ي التنورة ًّ
�إلى �آخر ,يتم ّ
مت�ساوية ,ح�سب عر�ضها وعل��ى الوجه ال�صحيح لها.
ثم ُتلف بطب��ق نظيف من الورق يغط��ي كامل طولها,
مراعيً��ا تثبيته بالال�ص��ق �أو الدبابي�س� ,أو و�ضعها داخل
كي�س من النايلون ّ
يغطي طولها.
الكي ,يجب مراعاة ما ي�أتي :
ول�ضبط جودة ّ
المو�ضوع
التنظيف
والكي
ّ

نعم

الموا�صفات

 -1التنورة نظيفة ,وخالية من البقع واالت�ساخات.
الكي ,كاللمعان �أو ال�صلي على الوجه
 -2التنورة خالية من �آثار ّ
ال�صحيح للقطعة.
 -3البن�س��ات والخياطات ،مكوي��ة بطريقة �سليمة ال تظهر على
وجه القما�ش.
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الأ�سئلة
المدعمة على �أجزاء قطعة المالب�س؟
 - 1ما الحاالت التي يجب فيها تنفيذ الدرزة
ّ

عدد الموا�صفات التي يجب قيا�سها؛ للت�أكّ د من �صحة
 - 2عند مراقبة جودة خياطة البن�ساتّ ,
خياطتها.

ال�سحاب �أطول من الفتحة
�سحاب لتنورة ,لكنها فوجئت ب� ّأن
ّ
� - 3أرادت �سيدة تركيب ّ
ال�سحاب المتوافر؟
المحددة ,فما ن�صيحتك لها لال�ستفادة من
ّ
ّ

ف�ضل ا�ستعمالها؟
 - 4في المالب�س اليومية ،ما �أنواع العراوي التي ُي ّ

الزر الذي يجب ا�ستعماله في المالب�س ذات الأقم�شة ال�سميكة؟
 - 5ما نوع ّ

الزر وتقويته؟
 - 6ما الأجراء الذي يجب عمله لتدعيم ّ

 - 7متى يمكن ا�ستعمال الكوب�شاة ذات الحلقة الم�ستقيمة؟
المثبتة� ،أيهما يكون على الطبقة ال�سفلية ،الخ�شنة �أم الناعمة؟
 - 8عند تركيب الأ�شرطة ّ

 - 9اذكر الغر�ض من ا�ستعمال الح�شوات في بع�ض �أجزاء قطعة المالب�س ,ما الأمور الواجب
مراعاتها عند اختيار الح�شوات؟
 -10توجد طريقتان لتركيب البطانة ,اذكرهما
مع ال�شرح.

1

�	-11أرادت �سيدة �ضبط ذي��ل تنورتها وهي
تلب�سها ,ول��م تجد من ي�ساعدها ,فما
ن�صيحتك لها ل�ضبط ذيل هذه التنورة؟

2
3
4

 -12كيف يمكن تجريب ح��رارة المكواة
المنا�سبة لكي قطعة مالب�س؟
ال�سحاب المو�ضحة ,كما
 -13ما �أ�سماء �أجزاء
ّ
في ال�شكل المجاور.
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5
6
12

11
10

9

7
8

ّ
والق�صات,
متنوعة كالجيوب ,والك�سرات,
در�ست �سابقًا ,تحوير
ّ
المخطط الأ�سا�سي لت�صاميم ّ
مح��ددة مت�سل�سلة ,بهدف الح�صول على
والكم��ر ,وتتط ّلب عملية التف�صيل والخياطة �إجراءات
ّ
تنورة متقنة ,ثم �إجراءات تجميع �أجزاء التنورة للح�صول على تنورة كاملة ,ما المراحل التف�صيلية
قيم جودة
المت�سل�سل��ة لتجميع �أجزاء التن��ورة معًا للح�صول على التنورة بت�صميم
ّ
مح��دد؟ كيف ُت ّ
محدد وخياطتها؟
تف�صيل التنورة بت�صميم ّ

تمرين

تف�صيل تنورة وخياطتها بت�صميم مح ّدد وبالمقا�س المح ّدد
يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
محدد.
 تق�ص التنورة بت�صميم ّ تخيط التنورة بالت�صميم ال�سابق.المعلومات الأ�سا�سية
ُيم ّثل الت�صميم تنورة م�ستقيمة بفق�سة في منت�صف الأمام,
و�سحاب من الخلف ,وكمر م�ستقيم عادي ,كما في ال�شكل،
ّ
التدرب على خياطة �أجزاء التنورة ,تجمع معًا وفق الت�صميم
وبعد ّ
الكي على مرحلتين :الأولى تتم
المحدد ,مع االهتمام بتنفيذ
ّ
ّ
كي الفق�سة ,والثانية
بعد كل خطوة في �أثناء الخياطة كمراعاة ّ
الكي النهائي بعد �إتمام خياطة التنورة.
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد
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أﻣﺎم
ﺧﻠﻒ

الأدوات والتجهيزات

 ّمجهزة بالخيوط
مخط��ط تنورة م�ستقيمة بفق�س��ة في منت�صف الأمام � -آلة خياطة ّ
الكي وتجهيزاته
بالمقا�س ال�شخ�صي
 �أدوات ّ239

 ّمخط��ط بطان��ة التنورة – قما�ش قطن��ي �سادة طوله
(� )100سم وعر�ضه � )140(0سم
 ح�شوة فازلين  -قما�ش بطانة ()140 70�سح��اب عادي طوله � 20سم منا�سب للون التنورة
 ّ �شريط رفيع طوله (�40سم)زر
ّ -

– �أدوات الخياطة

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

الرقم
 1افح���ص قطعة القما�ش المخت��ارة ,وت�أكّ د من خلوها من
مر معك �سابقًا.
العيوب ,كما ّ
2
مر في تمرين (تح�ضير
ّ
جهز قطعة القما�ش للق���ص ,كما ّ
القما�ش).
ّ
المخطط على القما���ش بالطريقة االقت�صادية
 3و ّزع قط��ع
4

المنا�سبة.

ّ
المخط��ط جميعها عل��ى القما���ش ح�سب
ّثب��ت قط��ع
تعليمات الخياطة ،وت�أكّ د م��ن وجود م�سافات الخياطة
ّ
المخطط.
حول خطوط

5

ق�ص القما�ش بالطريقة ال�صحيحة.
ّ

7

ن ّف��ذ الخياط��ة الموجهة (خا�ص��ة �إذا كان القما�ش ين�سل
وغير متما�سك).

6

8
9

انقل عالمات الخياطة.

المحدد.
ادرز الفق�سة (خط منت�صف الأمام) بالطول
ّ

�س��رج الفق�سات
اك��وِ الفق�سة ,كم��ا تعلمت �سابقًا�( ,أو ّ
بغرزة ال�سراجة المائلة).

 10ن ّفذ الخياطة التجميلية للفق�سة.
 11ادرز البن�سات.
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لل�سحاب
 12ادرز خياط��ة منت�صف الخلف ,مع ترك م�سافة
ّ
ح�سب طوله (� )20سم.
ال�سحاب ب�إحدى الطرق التي تعلمتها.
ّ 13ثبت
ّ
14
جانب��ي التن��ورة معً��ا ,بحي��ث يك��ون الوجهان
ّثب��ت َ
ال�صحيحان �إلى الداخل ,مراعيًا تطابق عالمات االتزان.
ّ 15
المتعرج��ة� ,أو
نظ��ف حافّة م�ساف��ة الخياط��ة بالغ��رزة
ّ
با�ستعمال �آلة الحبكة.
 16اكوِ القطعة ,وافتح الخياطات.

17
وثبتها.
ّ
جهز البطانةّ ,
 18اعم��ل حلقة من القما�ش لتعليق التنورة .ويمكن تنفيذها
بعد انتهاء خياطة التنورة.

19
وثبته.
ّ
جهز الكمرّ ,
20
وثبته بالطريقة المنا�سبة.
ِ
اثن الذيلّ ,
 21اكوِ التنورة ب�شكلها النهائي.
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�ضبط جودة خياطة التنورة

تمرين

18 -3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
تقيم جودة تف�صيل التنورة وخياطتها.
 ّالمعلومات الأ�سا�سية
منزليا ,يج��ب �أن تت�صف هذه القطعة بموا�صفات
عن��د القيام ب�شراء قطعة مالب�س �أو تنفيذها ًّ
معين��ة؛ لذا ,تخ�ضع للفح�ص والنقد من قبل مراقب الجودة فى الم�صنع� ,أو من قبل ال�شخ�ص
التعرف �إلى
ال��ذي ُين ّف��ذ خياطتها ًّ
منزلي��ا� ,أو الذي �سي�شتري القط��ع المنتجة ،لذلك يج��ب ّ
جوانب التقييم لمراعاتها في �أثناء تف�صيل التنورة وخياطتها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد

 قلمعد م�سبقًا
 -نموذج تقييم ُم ّ

 التنورة المن ّفذة ورقالرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

أعد نموذجًا ل�ضبط جودة تف�صي��ل التنورة وخياطتها,
� ّ
مر معك م�ستعينًا بالنموذج المرفق.
كما َّ

2

3

تفح���ص كل جزء ف��ى التن��ورة وحده ,كم��ا في بنود
ّ
�سجل ملحوظات��ك مقاب��ل كل بند فيها،
التقيي��م ،ث��م ّ
محددة لكل بند من بنود التقييم,
ويمكن ر�صد عالمة ّ
�أو اعطاء درجات تقييم ح�سب النموذج المرفق.
ّ
لتتمكن من
جي��دًا
�أمع��ن النظر ف��ي النتائ��ج ,وادر�سها ّ
�إ�ص��دار ُحكم عن جودة تف�صيل التنورة الموجودة بين
يديك وخياطتها.
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نموذج �ضبط جودة خياطة التنورة
الرقم المو�ضوع

المعايير
 - 1يتنا�سب الت�صميم مع الذوق ال�شخ�صي والذوق
العام.

1

الت�صميم

2

القما�ش	

3

اتجاه
الن�سيج
والوبر

 -1قطع التنورة جميعها ُمخيطة باالتجاه نف�سه
الذي يم ّثل اتجاه الر�سوم على القما�ش.
 -2خطوط الن�سيج باالتجاه نف�سه.

4

الخيوط

 - 1لونها منا�سب للون القما�ش.

5

الق�صات
والزخارف  - 2الزخارف منا�سبة للق�صات والقما�ش.

6

الغرز

 - 1منا�سبة لنوعية القما�ش.

7

الخياطات  - 1منا�سبة لنوع القما�ش والغر�ض منها.

 - 2ي�ؤدي الغر�ض المطلوب منه بناءً على منا�سبة
ارتدائه.
 - 3منا�سب لقوام الج�سم.
 - 1منا�سب للت�صميم من حيث الوزن ,والنوعية.
ٍ -2
خال من العيوب الن�سيجية.

 - 2منا�سبة لنوعية القما�ش.
الق�صات منا�سبة لقما�ش التنورة والت�صميم.
ّ -1

 - 2طولها منا�سب للعر�ض.

مثبتة ب�شكل جيد عند النهايات .
ّ -3

 - 2الخياطة منا�سبة للت�صميم وعلى خط الخياطة.

تجعدات على الوجه
 - 3الخياطات بال ثنيات �أو ّ
ال�صحيح للتنورة.
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نعم

ال

الخياطات  - 1ت�ؤ ّدي الغر�ض المطلوب منها.
اليدوية
 - 2ال تظهر على الوجه ال�صحيح للتنورة في حالة
تنفيذ اللقطة.

8

 - 3عدم وجود ُعقد ظاهرة في الخيوط �أو وجود
غرزة معقودة.

9

ال�سحاب
ّ

 - 1لون ال�سحاب مالئم للون القما�ش.

10

الحزام
والكمر

 - 1قيا�س الكمر منا�سب لقيا�س محيط الخ�صر،
وعر�ضه منا�سب للت�صميم.

11

التنظيف
والكي
ّ

 - 1التنورة نظيفة وخالية من البقع واالت�ساخات.

ال�سحاب بطريقة �صحيحة.
 - 2تركيب
ّ

 - 2الكمر مح�شو بالح�شوات المنا�سبة؛ لمنعه من
االلتفاف.
ال�صلي
الكي ,كاللمعان �أو َ
 - 2التنورة خالية من �آثار ّ
على الوجه ال�صحيح للقطعة.
كيها
 - 3البن�سات والخياطات والك�سرات ،قد تم ّ
بطريقة �سليمة وال تظهر على وجه القما�ش.

ن�شاط ()4-3

�ضبط جودة خياطة التنورة

 - 1اجمع التنانير جميعها التي تم تنفيذها من قبلك وزمالئك ،ثم ا�ضبط جودتها ,ونظّ م
محدد كما �سبق.
ملحوظاتك في جدول
ّ
�صناعيا ,و�أُخرى من ّفذة منزل ّيًا (الخياطة الراقية)
 - 2ا�ضبط جودة خياطة تنورة ُمن ّفذة
ًّ
محدد كما �سبق.
ثم نظّ م ملحوظاتك في جدول ّ
وقارن بينهماّ ،
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الأ�سئلة
ومنزليــا؟
�صناعيــا
ِ - 1ل َم توجد اختالفات بين تنفيذ قطع المالب�س
ًّ
ًّ

 - 2كيف يمكن ا�ستعمال جدول �ضبط الجوده ال�سابق في تقييم التنانير التي ّ
نفذتها �أنت
وزمال�ؤك في ال�صف؛ لتحديد التنورة الأعلى جودة في خياطتها ،ثم الأقل  ...وهكذا
�إلى �أن ت�ستوفي باقي القطع المن ّفذة؟
محدد:
 - 3ر ّتب بالت�سل�سل مراحل تجميع التنورة بت�صميم ّ
تجهيز البطانة وتثبيتها.
�أ -
ّ
ب  -خياطة خط الجنب.
جـ  -تنفيذ العراوي ,وتركيب الأزرار.
د  -ثنية الذيل.
هـ  -تجهيز الكمر.
و  -تركيب الكمر.
المحدد.
ز  -درزة الفق�سة (خط منت�صف الأمام) بالطول
ّ
ال�سحاب.
ح  -خياطة
ّ
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 - 1اذكر خطوات تجهيز القما�ش للق�ص.
ّ
المخطط على القما�ش ،يجب مراعاة توفير �أكبر كمية ممكنة من القما�ش,
 - 2لتوزيع قطع
فكيف يتم ذلك؟
ّ
المخطط على القما�ش.
 - 3اذكر الأمور الواجب مراعاتها ,عند توزيع قطع
المدعمة على �أجزاء قطعة المالب�س؟
 - 4ما الهدف من تنفيذ الدرزة
ّ
ُ - 5ت�ستعمل العراوي والأزرار لإغالق الفتحات في قطعة المالب�س:
للزر الذي قطره (� )2سم ,و�سطحه �أمل�س ورقيق.
�أ ّ -
حدد طول العروة الالزمة ّ
حدد �أ�شكال العراوي الم�ستعملة في قطع المالب�س.
بّ -
والكبا�س ,وال�شريط الال�صق من حيث:
 - 6قارن بين الكوب�شاة,
ّ
عدد الأجزاء
ا�سم كل جزء
طرق التركيب
المادة الم�صنوع منها

الكبا�س

الكوب�شاة

ال�شريط الال�صق

عدد �أنواع الح�شوات ،مع ذكر نوع الأقم�شة المنا�سبة لكل نوع منها.
ّ -7
 - 8في ت�صاميم التنانير ذات الك�سرات ،في � ّأية مرحلة يتم �ضبط الذيل وعمل الثنية؟
 - 9قامت �سيدة بخياطة تنورة فيها ق�صات دائرية ومن قما�ش مرن� ,ساعدها على تحديد
الأماكن التي يجب تنفيذ الدرزة المدعمة عليها.
 -10ع ّلل ما ي�أتي:
وكيها من الجهة العري�ضة �إلى الجهة الرفيعة.
�أ  -يتم خياطة البن�سة ّ
تم التعديل على خط الخ�صر.
ب  -عند تنفيذ الجيب الأمامي ,يجب تعديله �إذا ّ
للزر بالخيط عند تركيبه على المالب�س ذات الأقم�شة ال�سميكة.
جـ  -عمل قاعدة �إ�ضافية ّ
ف�ضل �ضبط ذيل التنورة بعد ارتداء قطعة المالب�س ب�شكلها المطلوب ,مع ارتداء
د ُ -ي ّ
المكمالت والأحزمة والأحذية وغيرها.
ّ
حدد ثالث موا�صفات ُت�شير �إلى جودة المنتج النهائي لكل من :
ّ -11
ال�سحاب
جـ -
�أ  -الخياطات ب  -البن�سات
ّ
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ّ
المخطط الأ�سا�سي
عند درا�سة هذه الوحدة� ,سنتعرف �إلى �أ�شكال البنطلون المختلفة ,وكيفية ر�سم
محدد وخياطته.
للبنطلون الن�سائي ,وطريقة تحويره �إلى ت�صميم ّ
كل من ّ
فه��ل يوج��د ت�شابه بين القيا�سات الالزم��ة لر�سم ّ
مخطط التن��ورة والبنطلون الن�سائي؟ هل
ّ
المخطط الأ�سا�سي للبنطل��ون الن�سائي لتحويره؟ ما م�سافات الخياطة الالزم
يمك��ن اال�ستفادة من
�أخذه��ا حول خطوط ّ
مخطط البنطلون؟ ه��ذه الت�سا�ؤالت ك ّلها �ستجد الإجابة عنها بعد درا�ستك
هذه الوحدة.
يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
ّ
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون الن�سائي.
تحدد القيا�سات الالزمة لر�سم
ّ
ّ
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون الن�سائي.
تر�سم
ّ
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون الن�سائي �إلى بنطلون مع جيوب جانبية.
تحور
ّ

تن ّفذ خياطة البنطلون الن�سائي.
تر�شد اال�ستهالك في ا�ستعمال المواد والأدوات في �أثناء العمل.
ّ
تطبق معايير الجودة في خياطة البنطلون الن�سائي.
ّ
تطبق تعليمات الأمن وال�سالمة في الم�شغل.
ّ
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ع��د البنطل��ون ( )Trouserم��ن قطع المالب���س ذات الطابع العملي ,وقد ظه��ر فترة الحرب
ُي ّ

العالمي��ة الثاني��ة ,ليتما�شى مع حي��اة المر�أة الع�صري��ة كونها بد�أت بالعمل خ��ارج المنزل ,و�أخذ
يتدرج طول البنطلون من الق�صير (ال�شورت)
يتنوع في �أ�شكاله وخطوط ت�صاميمه ,وقد ّ
البنطلون ّ
�ضيقًا ,كما في ال�شكل (. )1-4
�إلى الطويلُ ،
وي ّ
�صمم البنطلون ح�سب المو�ضة عري�ضًا �أو ّ

ال�شكل (� :)1-4أ�شكال البنطلون الن�سائي.

م�صممو الأزياء في و�ضع خطوط المو�ضة للبنطلون ,على ال�شكل الخارجي له دون النظر
ويعتمد ّ
�إلى خطوطه الداخلية ,ويتم التغيير في ال�شكل الخارجي للبنطلون برفع خط الذيل (فتحة الرجل)
وخط الخ�صر �أو خف�ضها ,والتو�سيع في ال�شكل الخارجي له ,وكذلك النقطة التي يبد أ� البنطلون
ّ
المخطط الأ�سا�سي قيا�سات الج�سم �إلى خطوط م�ستقيمة
منها باالبتعاد عن الج�سم ,ويترجم
ومنحنية تنطبق على الج�سم بعد خياطة البنطلون وارتدائه.
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ومن �أ�شكال الخط الخارجي للبنطلون ،ما ي�أتي:
 - 1البنطلون المنطبق على الج�سم تمامًا من الخ�صر �إلى نهاية طوله ,كما في ال�شكل (�/2-4أ).
المك�سم حيث ينطبق على الج�سم من خط الخ�صر و�صوالً �إلى خط حفرة ال�سرج،
 - 2البنطلون
ّ
ك�سم قليالً عند نهاية طوله ,كما في ال�شكل (/2-4ب).
ثم ُي ّ
 - 3البنطل��ون الم�ستقيم ،ويك��ون منطبقًا على الج�سم من خط الخ�ص��ر �إلى خط الحو�ض ،ثم
ينزل ب�شكل عمودي �إلى نهاية طوله ,كما في ال�شكل (/2-4جـ) .
 - 4البنطل��ون الوا�سع ،يكون منطبقًا على الج�سم من الخ�صر حتى ّ
خط الحو�ض ،ثم يت�سع �إلى
طوله على �شكل مخروط ,كما في ال�شكل (/2-4د) .

ال�شكل (� :)2-4أ�شكال البنطلون ح�سب المظهر الخارجي.
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ر�سم مخطّط البنطلون الن�سائي

تمرين
1 -4

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:

ّ
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون.
تحدد القيا�سات الالزمة لر�سم
 ّّ
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون بالقيا�سات المعيارية.
 -تر�سم

المعلومات الأ�سا�سية

ّ
ّ
المخطط ن�صف
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون لكل من الأمام والخلف ,بحيث ُيم ّثل
يتم ر�سم
ّ
المخطط الأ�سا�سي
كل منهم��ا لتماثل الجانبين الأيمن والأي�سر للج�سم الب�ش��ري ,ويتم ر�سم
ّ
المخطط الأ�سا�سي للأمام .
للخلف باالعتماد على
كم��ا يتم �إ�ضافة (� )1سم �إلى محيط الخ�صر ,و(� )2س��م �إلى محيط الحو�ض ,وذلك ل�سهولة
الحركة (عند الم�شي ,والجلو�س ,واالنحناء).

م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد
 ورق ر�سم ّمخططات

الأدوات والتجهيزات
 طاولة ر�سم جدول القيا�سات المعيارية� -أدوات القيا�س الر�سم

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

ّ
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون
انقل القيا�سات الالزمة لر�سم
من جدول القيا�سات المعياري� ,أو قيا�ساتك ال�شخ�صية،
ولتكن على �سبيل المثال كما ي�أتي:
المقا�س المعياري ()42
محيط الخ�صر = � 68سم
محيط الحو�ض (الورك) = � 94سم
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الر�سوم التو�ضيحية

طول الجنب = � 18.5سم
طول ال�سرج = � 26سم
الطول من الخ�صر �إلى الركبة = � 56.5سم
الط��ول الجانبي للبنطلون = � 90س��م �أو ح�سب الطول
المطلوب
قيا���س محي��ط ركبة البنطل��ون = � 44س��م ,وت�ؤخذ من
جدول المقا�سات المعيارية

ر�سم مخطّط الجزء الأمامي

1

ار�سم خطي��ن متعامدين يلتقيان في النقطة ( ,)1بو�ساطة
بحيث يم ّثل
مثل��ث قائم الزاوية ,كما في ال�ش��كل (,)1
ُ
الخ��ط العمودي ط��ول البنطلون ,والخ��ط الأفقي خط
الخ�صر.

2

انزل من النقطة ( )1على خط طول البنطلون م�سافة طول
وح��دد النقطة ( ,)2وار�سم منها
الجنب (� )18.5سم,
ّ
ًّ
�سمى خط الحو�ض,
أفقيا يوازي خ��ط الخ�صرُ ،
وي ّ
خطا � ًّ

3

انزل من النقطة ( )1على خط طول البنطلون مقدار طول
وحدد النقطة ( ,)3وار�سم منها ًّ
خطا
ال�سرج (� )25سمّ ,

4

انزل م��ن النقطة ( )1عل��ى خط طول البنطل��ون مقدار
وحدد
الط��ول من الخ�ص��ر �إلى الركب��ة (� )56.5س��مّ ,
النقطة ( ,)4وار�سم منها ًّ
أفقيا يوازي خط الخ�صر,
خطا � ًّ
�سمى خط الركبة ,كما في ال�شكل (.)2
ُ
وي ّ

ال�شكل ()1

كما في ال�شكل (.)2

�سمى خط ال�سرج ,كما في
أفقي��ا يوازي خط الخ�صر ُ
وي ّ
� ًّ
ال�شكل (.)2
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ال�شكل ()2

5

�أن��زل من النقط��ة ( )1مقدار طول البنطل��ون المطلوب
وحدد النقط��ة ( ,)5وار�سم منها ًّ
أفقيا
(� )90س��مّ ,
خطا � ًّ

�سمى خط الذيل كما في ال�شكل
يوازي خط الخ�صرُ ,
وي ّ
(.)2

�أوالً :ر�سم حفرة ال�سرج الأمامية
1

حدد النقطة ( )6على خط ال�سرج ,بحيث ي�ساوي الخط
ّ
(( )6-3محيط الحو�ض � +سهولة الحركة) ÷� 4سم.
(� 24 = 4÷)2 +94سم كما في ال�شكل (.)3

2

ار�س��م من النقطة (ًّ )6
عمودي��ا �إلى الأعلى ليالقي
خطا
ًّ
خط الحو�ض في النقط��ة ( ,)7وخط الخ�صر في النقطة
( ,)8كما في ال�شكل (.)3

3

ح��دد النقطة ( )9عل��ى خط الخ�صر ,بحي��ث تبعد عن
ّ
النقطة ( )8م�سافة (� )1سم ,كما في ال�شكل (.)4

4

�صل النقطة ( )9مع النقطة ( )7بخط م�ستقيم.

5

م��د الخط ( )6-3عل��ى ا�ستقامته م�ساف��ة ت�ساوي)
وح��دد النقط��ة ( ,)10كما في
قيا���س الخ��ط (,)6-3
ّ
ال�شكل ()4

6

ن�ص��ف زاوي��ة ()6
ار�س��م الخ��ط ( ,)11- 6بحي��ث ُي ّ
ويكون طوله (� )3-2سم ,كما في ال�شكل (.)4

7

ارتف��ع من النقطة ( )6م�سافة ت�س��اوي طول الخط (-6
وحدد النقطة ( ,)12كما في ال�شكل (.)4
ّ ,)10
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ال�شكل ()3

ال�شكل ()4

8

1
2

منحن ُلي ّ
�شكل حفرة
�صل النقاط ( )12 ,11 ,10بخط
ٍ
ال�سرج الأمامية ,كما في ال�شكل ( ,)4ويمكن اال�ستعانة
بم�سطرة حفرة ال�سرج.

الكي في الأمام
ثانياً  :تحديد خط ّ

ح��دد النقطة ( )13على خ��ط ال�سرج في منت�صف طول
ّ
الخط ( ,)10- 3كما في ال�شكل (.)4
ار�س��م من النقطة (ًّ )13
عمودي��ا �إلى الأ�سفل و�إلى
خطا
ًّ
ال من:
الأعلى ويقطع ك ًّ
 -خط الخ�صر في النقطة (.)14

 خط الحو�ض في النقطة (.)15 خط الركبة في النقطة (.)16 خط الذيل في النقطة (.)17عد خط
الكي ،وحيث ُي ّ
ُ
وي ّ
�سم��ى الخط ( )17-14خط ّ
اتجاه الن�سيج للبنطلون.

ثالثًا  :تك�سيم الخ�صر في الأمام
1

وح��دد النقطة
�أن��زل من النقط��ة ( )9مق��دار (� )1سم,
ّ
( ,)18كما في ال�شكل (.)5

2

�صل النقطة ( )18مع النقطة ( )1بخط م�ستقيم.

3

حدد النقطة ( )19على الخط ( ,)18 ,1ت�ساوي م�سافة
ّ
(محيط الخ�صر� ( +سهولة الحركة ) ÷ + 4عمق البن�سة
(�19.25=2+17.25=4÷ )1+ 68س��م ,كم��ا في
ال�شكل (.)5

4

منحن للخارج,
�صل النقطة ( )19مع النقطة ( )2بخط
ٍ
ّ
لت�شكل خط الجنب ,كما في ال�شكل (.)5
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ال�شكل ()5

1

رابعًا :ر�سم البن�سة الأمامية

الكي ( ,)17-14بحيث
ار�سم البن�سة الأمامية على خط ّ
يك��ون طولها من (� )10-8سم ,وعمقها (� )2سم ,كما
في ال�شكل (.)6

خام�سًا :تك�سيم خط الركبة الأمامية

1

ح��دد النقطتي��ن ( )21، 20عل��ى خ��ط الركبة ,بحيث
ّ
تبع��د كل منهما عن نقطة ( )16م�ساف��ة محيط ركبة
البنطل��ون )1 -؛ �أي (� 11 = 1- )4 ÷48سم ,كما في
ال�شكل (.)7

2

ار�سم من النقطتي��ن ( )20,21خطين عموديين يلتقيان
م��ع خط الذيل في النقطتين ( ,)23,22كما في ال�شكل

3

�صل النقطة ( )3مع النقطة ( )20بخط م�ستقيم.

4

منحن للداخل.
�صل النقطة ( )21مع النقطة ( )10بخط
ٍ

1

ال�شكل ()6

( ,)7والم�سافة ( )23,22تم ّثل عر�ض فتحة القدم.

�ساد�سً��ا  :تحدي��د الخط��وط الخارجية للأم��ام ,كما في
ال�شكل ()7

ّ
لمخطط الأم��ام في
ح��دد عل��ى الخط��وط الخارجي��ة
ّ
البنطل��ون (-10-21-23-22-20-3-2-19
 ,)19-18-7-12-11ثم ق�ص حولها.
ملحوظة:
يمكن تعديل عر�ض فتحة قدم البنطلون ,ح�سب الت�صميم
المطلوب.
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ال�شكل ()7

�سابعًا :ر�سم مخطّط الخلف

1

ّ
مخط��ط البنطل��ون الأمام��ي عل��ى ورق ر�س��م
ّثب��ت
ّ
المخططات ,بحيث ينطبق خط ذيل على الحافّة ال�سفلية
للورق��ة ,ويبعد م�ساف��ة (� )5سم تقريبًا م��ن حافة الورقة
اليمنى ,مع �ضرورة و�ضع �أرقام الخطوط على ال�شكل,
ّ
المخطط الأ�سا�سي للأمام.
كما في
مد خط الخ�صرالأمام��ي على ا�ستقامته ،وار�سم خطوطًا
ّ
عد
الكي والذي ُي ّ
ح��ول الخطوط الخارجية ،وانقل خط ّ
ّ
المخطط.
خط اتجاه الن�سيج للخلف ,وارفع

3

م��د خط الركبة على ا�ستقامته م��ن النقطتين (,)21،20
ّ
وحدد النقطتي��ن ( ,)25،24كما في
م�ساف��ة (� )2سمّ ,
ال�ش��كل ( .)8ثم �صل كل من ( )26-24و()27-25
بخط م�ستقيم.

4

مد خط الذي��ل على ا�ستقامته م��ن النقطتين ()23 ،22
ّ
وحدد النقطتين ( )27،26كما في ال�شكل
م�سافة �2سمّ ,
(.)8

2

1

ال�شكل ()8

ثامنًا :ر�سم حفرة ال�سرج الخلفية

م��د خ��ط حف��رة ال�س��رج م��ن الجهتي��ن �إل��ى النقطتين
ّ
( ,)29،28بحي��ث ي�ساوي قيا�س الم�سافة (3 )28-3
�س��م ,والم�سافة ( )29-10ت�س��اوي ن�صف قيا�س طول
الخط ( ,)10-6كما في ال�شكل (.)9
ال�شكل ()9
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2

حدد النقطة ( )30على خط ال�سرج ,بحيث يكون قيا�س
ّ
الم�سافة ( )30-6م�ساويًا قيا�س الم�سافة (,)6-13
كما في ال�شكل (.)10

3

ار�سم من النقط��ة (ًّ )30
عموديا �إلى الأعلى ليالقي
خطا
ًّ
خط الخ�صر في نقطة (.)31

4

عين النقطة ( )32في منت�صف الم�سافة (,)31 -30
ّ
كما في ال�شكل (.)10

5

ح��دد النقطة ( )33على خ��ط الخ�صر ,بحيث تبعد عن
ّ
النقطة ( )31م�سافة (� )2سم ,كما في ال�شكل (.)10

6

وحدد
ارتفع م��ن النقطة ( )33عمود ّيًا م�سافة (� )2سمّ ,
النقطة ( ,)34كما في ال�شكل (.)10

7

�صل النقط��ة ( )34مع النقطة ( )32بخط م�ستقيم ,كما
في ال�شكل (.)10

8

حدد النقطة ( )35على امتداد خط الخ�صر ,بحيث يكون
ّ
قيا���س ( )35 – 34م�ساويً��ا (محيط الخ�ص��ر  +م�سافة
�سهولة الحرك��ه) ÷+ )4عمق البن�سة  ,كما في ال�شكل
(.)11
(= 3 + 4 ÷ )1+ 68
(� 20.25 = 3 + )4÷69سم.

9

ح��دد خ��ط البن�س��ة الخلفية ف��ي منت�صف خ��ط الخ�صر
ّ
عموديـــا على خط الخ�صر,
( ,)35-34بحيث يكون
ًّ
وار�سم عليه بن�سة الخلف ,بحيث يكون عمقها (� )3سم
وطولها (� )14-12سم ,كما في ال�شكل (.)11
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ال�شكل ()10

ال�شكل ()11

منح��ن
� 10ص��ل النقط��ة ( )35م��ع النقط��ة ( )28بخ��ط
ٍ
للخ��ارج ,با�ستعمال م�سطرة منحن��ى الجنب ,كما في
ال�ش��كل (. )11
ن�صف زاوية ()30
 11ار�س��م الخط ( ,)36- 30بحي��ث ُي ّ
ويكون طوله (� )5 -4سم ,كما في ال�شكل (.)11
منح��ن ُلي ّ
�شكل
� 12ص��ل النق��اط ( )29 , 36 , 32بخ��ط
ٍ
حفرة ال�سرج الخلفي ,ويمكن اال�ستعانه بم�سطرة حفرة
ال�سرج ,كما في ال�شكل (.)11
منحن للداخل
� 13ص��ل النقطة ( )29مع النقط��ة ( )25بخط
ٍ
با�ستعمال م�سطرة منحنى الجنب ,كما في ال�شكل (.)11
� 14صل النقطة ( )28مع النقطة ( )24بخط م�ستقيم.

ّ
للمخط��ط ,ح�سب
 15ار�س��م حول الخط��وط الخارجي��ة
النقاط (, 29 , 36 , 32 , 34 , 35 , 28 ,24 ,26
الكي ,ثم ق�ص
 )26,27 ,26 , 25وانقل البن�سة وخط ّ
حولها ,كما في ال�شكل (.)12
ّ
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون الن�سائي.
ويبين ال�شكل ()3-4
ّ

ّ
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون بقيا�س معياري (.)44
ار�سم
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ال�شكل ()12

ّ
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون الن�سائي.
ال�شكل (:)3-4
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الأ�سئلة
-1
-2
-3
-4
-5

الكي وخط اتجاه الن�سيج؟
و�ضح العالقة بين خط ّ
ما �أهمية خط ال�سرج للبنطلون؟
عالم يعتمد طول البن�سة في الأمام؟
َ
كيف تح�صل على م�سافة حفرة ال�سرج؟
علل ما ي�أتي :
�أ  -و�ضع عالمات االتزان في البنطلون.
الخلفية مائالً.
ب  -يكون �شكل البن�سة
ّ
مخططات جديدة ,لر�سم ّ
مخطط الأمام للبنطلون على ورقة ر�سم ّ
جـ	 ُ -ي ّثب��ت ّ
مخطط
الخلف للبنطلون.
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ّ
ّ
المخط��ط الأ�سا�سي
متنوعة بعد �ضبط
يت��م تحوي��ر
المخط��ط الأ�سا�س��ي للبنطلون ,لت�صامي��م ّ
للبنطل��ون على الج�سم ح�س��ب المقا�س ال�شخ�صي ,ويتم ذلك ,كما مر مع��ك �سابقًا في التنورة,
ّ
محدد.
و�سنكتفي في هذه المرحلة في تحوير
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون الن�سائي �إلى ت�صميم ّ

ب�سحاب من الأمام
تحوير المخطّط الأ�سا�سي للبنطلون �إلى بنطلون ّ
وجيوب جانبية
يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:

 ت�صف الت�صميم المطلوب ح�سب الر�سم.ّ
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون.
 تر�سم خطوط الت�صميم علىّ
المخطط النهائي للت�صميم.
تجهز
 ّتقدر كمية القما�ش الالزمة.
ّ -

المعلومات الأ�سا�سية

ّ
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون �إلى بنطلون بجيوب جانبية،
يت��م تحوير
مخطط الجي��وب الجانبية على ّ
ويت��م ر�سم ّ
ويتكون
مخط��ط الأمام.
ّ
وتق�ص من
الجيب م��ن قطعتين؛ �إحداهم��ا تُعد جزءًا من البنطل��ون،
ّ
قما�ش البنطلون ,والأخرى بطانة الجيب التي يمكن ق�صها من قما�ش
ال�سمك غير المطلوب.
البنطلون� ,أو من قما�ش البطانة لتخفيف ُّ

م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

 ورق ر�سم ّمخططات
ّ
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون
-

الأدوات والتجهيزات
� -أدوات القيا�س والر�سم
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تمرين
2-4

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

�أوالً  :انق��ل المخطّ��ط الأ�سا�س��ي للبنطل��ون على ورق
ر�س��م المخطّطات الجدي��دة ,بحيث يبعد ع��ن الحافّة
ال�سفلي��ة م�سافة (� )6سم ,وع��ن الجانب الأيمن للورقة
م�سافة (� )5سم

1

ّ
للمخط��ط ,واتجاه الن�سيج,
انق��ل الخطوط الخارجية
وعالم��ات االت��زان (خ��ط الركب��ة ,وخ��ط الحو�ض,
وال�سرج) ,كما في ال�شكل (.)1

2

ال�سحاب (ز ح ط ي) على خط منت�صف
�أ�ضف م�سافة
ّ
الأمام ,بحيث يكون عر�ضها (� )5سم ,وطولها ح�سب

�سمى ه��ذه الم�ساف��ة بطانة مر ّد
ط��ول
ّ
ال�سح��اب ,و ُت ّ
ال�سحاب .كما في ال�شكل (.)1
ّ

ثانيًا  :ر�سم مخطّط الجيب الجانبي

1

حدد النقطة (�أ) عند التقاء خط الخ�صر مع خط الجنب,
ّ
والنقط��ة (ب) على خط الخ�صر �أي�ضًا ،ولتكن الم�سافة
(�أ -ب) ت�ساوي (� )4سم.

2

ح��دد النقطة (ج) على خط الحن��ب ،ولتكن الم�سافة
ّ
(�أ -ج) ت�س��اوي (� )14سم تقريبًا� ,أو ( محيط قب�ضة
اليد . )2 +

3

منحن ي�شكل فتحة
�صل النقطة (ب) بالنقطة (ج) بخط
ٍ
الجيب ,كما في ال�شكل (.)2

4

حدد النقطة (د) على خط الخ�صر ،بحيث تبعد من (4
ّ
– � )5سم من النقطة (ب) ,كما في ال�شكل (.)2

5

حدد النقطة (هـ) �أ�سفل خط الحو�ض بم�سافة (� )2سم.
ّ
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ال�شكل ()1

ال�شكل ()2

6

ار�س��م من النقطة (د) ًّ
عموديا على خط الحو�ض,
خطا
ًّ
وار�سم من النقطة (هـ) ًّ
افقيا موازيًا لخط الحو�ض.
خطا ًّ

7

ار�سم الزاوية المح�صورة بين ّ
الخطين الأفقي والعمودي

8

الكي
ار�سم خ��ط اتجاه الن�سيج للجي��ب ,موازيًا لخط ّ
في الأمام.

9

�ش��ف القطعة التي ُيم ّثلها ال�ش��كل (�أ د هـ جـ) وكذلك
ّ
خط اتجاه الن�سيج ,كما في ال�شكل(.)3

10

�ش��ف القطع��ة الت��ي ُيم ّثلها ال�ش��كل (د ب ج��ـ هـ د)
ّ
وكذلك خط اتجاه الن�سيج ,كما في ال�شكل (.)4

11

ر�سم ّ
مخطط الح�شوة الال�صقة (الفازلين) ،كما ي�أتي:

منحن؛ لت�شكيل الخط الخارجي للجيب,
ب�شكل خط
ِ
كما في ال�شكل (.)2

عي��ن النقط��ة (�س) على الخ��ط (د ب) ,بحيث
�أ ّ -
ي�ساوي (�س ب) بمق��دار(� )2سم ,وار�سم منها
ًّ
خطا يوازي الخط (ب ج) ليالقي الخط (ج هـ)
في النقطة (�ص) ,كما في ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3

ال�شكل ()4

ب  -ار�سم خ��ط اتجاه الن�سي��ج ,بحيث يوازي خط
اتجاه ن�سيج الجيب.
المخطط (�س ب ج �ص) ُلي ّ
�شكل ّ
ّ
مخطط
�شف
جـ ّ -
الح�شوة الال�صقة ,كما في ال�شكل (.)5
ال�شكل ()5
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ثالثًا :الر�سم حول الخطوط الخارجية للمخطّط
1

2

ّ
للمخط��ط با�ستثناء
ار�س��م ح��ول الخطوط الخارجي��ة
الأجزاء (�أ ,ب ,ج��ـ) ,وانقل عالمات االتزان كما في
ال�شكل (.)6
ّ
�ش��ف ّ
المخطط
مخطط الخل��ف للبنطلون ,كما ف��ي
ّ
الأ�سا�سي للبنطلون.

رابعًا :ر�سم م�سافات الخياطة حول قطع المخطّط الذي
تم تحويره

1

ار�س��م م�سافات الخياطة حول قط��ع ّ
مخطط البنطلون
وقط��ع الجي��ب ال��ذي ت��م تحوي��ره ،بحي��ث تكون
الم�سافات (� )1.5سم حول كل من :
 خط الخ�صر خط الجنب خط رجل البنطلون من الداخل خط ال�سرج فتحة الجيبة -قطعتي الجيب

2

ار�س��م م�سافة الخياط��ة فتحة نهاية ط��ول البنطلون في

3

ّ
لمخطط الأمام .
ق�ص على خطوط م�ساف��ات الخياطة
كما في ال�شكل ()7

ال�شكل ()6

الأم��ام م�سافة (� )6 – 2سم �أو ح�س��ب الت�صميم ,كما
في ال�شكل (.)7

ال�شكل ()7
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4

ّ
المخطط
ار�س��م م�ساف��ات الخياط��ة ح��ول خط��وط
الخلفي للبنطلون كما ف��ي ّ
مخطط الأمام با�ستثناء خط
ال�سرج.
 خط ال�سرج = (� )1.5سم ,كما في ال�شكل (.)8ويمكن �إ�ضافة م�سافة (� )3سم على خط حفرة ال�سرج
الخلفي من جهة خط الخ�ص��ر �إلى بداية حفرة ال�سرج
على خط منت�صف الخلف (وذلك لتو�سيع الخ�صر عند
الحاجة) ,ثم يتم تعديله بدوران حتى نهاية ال�سرج.

5
6

ّ
المخطط ,على خط��وط م�سافات الخياطة
ق�ص حول
ّ
للخلف.

ّ
المخطط ,مع نقل عالمات
�سجل البيانات الالزمة على
ّ
االتزان عل��ى خط الحو�ض ,وخ��ط الركبة ,وال�سرج,
كما في ال�شكل (.)8

7

ار�سم ّ
مخطط الكمر ,بحيث يكون عر�ضه النهائي ()4
�سم ,كما في ر�سم ّ
مخطط كمر التنورة .

8

قدر كمية القما�ش الالزمة لتنفيذ الت�صميم.
ّ

9

ّ
المخطط النهائي داخل مغلف منا�سب ،واكتب
احفظ
عليه البيانات الالزمة.
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ال�شكل ()8

الأ�سئلة
-1
-2
-3
-4
-5

-6

ِل َم تكون كمية الخياطات قليلة للبنطلون؟
عالم يعتمد ر�سم فتحة الجيب في الأمام؟
َ
ال�سحاب قبل الق�ص؟
ما �أهمية �إ�ضافة م�سافة
ّ
ق�ص قطعة الجيب من قما�ش البطانة فى بع�ض
علل ما ي�أتيُ :ت ّ
الأحيان.
تمعن في �شكل البنطلون �أمامك ،ثم اكتب �صفاته من حيث:
ّ
�أ  -الموديل.
ب � -شكل الجيب.
جـ  -ات�ساع فتحة نهاية قدم البنطلون.
ّ
المخطط الأ�سا�سي للبنطلون الن�سائي ,ال�شكل ()3-4
انقل
وار�سم عليه خطوط الت�صميم الذي �أمامك.

أﻣﺎم

ﺧﻠﻒ
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ّ
المخطط ح�سب الت�صميم ,يتم ق�صه وخياطت��ه وفق مراحل محددة وبالت�سل�سل,
بع��د تجهي��ز
بعدة طرق تعتمد على مهارة ال�شخ�ص المن ّفذ لخياطة البنطلون.
ويتم نقل عالمات الخياطة ّ

خياطة البنطلون الن�سائي بت�صميم مح ّدد
يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:

تمرين
3-4

للق�ص.
تجهز القما�ش
 ّّ
ال�سحاب للبنطلون الن�سائي من الأمام.
 تركّ بّ
 تركّ ب الجيوب للبنطلون الن�سائي من الأمام. تخيط البنطلون.تق�ص الكمر للبنطلون وتركّ به.
 ّ تكوي البنطلون. -ت�ضبط جودة خياطة البنطلون الن�سائي .

المعلومات الأ�سا�سية

ال�سحاب ,بحيث يكون
تتم خياطة البنطلون بخطوات من�سقة لتجميع �أجزائه ,ويتم تركيب
ّ
ويثبت �سرج الخلف بالدرزة �أكثر من مرة لتقويته.
اتجاه المر ّد اليمين على الي�سارّ ,

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

المواد

 �آلة خياطة مجهزة بالخيوط المنا�سبة قما�ش (� )125 140سمالكي وتجهيزاته
 ح�شوة (الفازلين) ّ -�سحاب عادي طوله (�)20سم � -أدوات ّ
ّ
المخطط النهائ��ي الذي تم �إعداده في تمرين � -أدوات خياطة
( )2-4للبنطلون الن�سائي.
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الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

2

ّ
المخطط على القما�ش ,ح�س��ب تعليمات الخياطة
ّثب��ت �أجزاء

3

انق��ل عالمات االت��زان ,وخ��ط منت�صف الأم��ام (خط تركيب

4

ق�ص الح�شوة ح�سب ّ
مخططها ,مراعيًا اتجاه الن�سيج �إذا كانت
ّ

5

ّ
نظ��ف حواف قط��ع البنطلون (الأمام والخل��ف) با�ستثناء فتحة

6

ن ّفذ خياطة الجيب باتباع الخطوات الآتية :

1

للق�ص.
جهز القما�ش
ّ
ّ

الر�سوم التو�ضيحية

وق�صه ,كما في ال�شكل (.)1
ّ
الكي.
ال�سحاب) ,وخط ّ

من القما�ش المن�سوج.

ال�شكل ()1

الجيب وخط الخ�صر.

�أ ّ -ثبت ح�شوة (الفازلين) على فتحة الجيب للبنطلون وعلى
الوجه الخلفي له ,مراعيًا عدم ّ
مط القما�ش في �أثناء تركيب
الح�شو ,كما في ال�شكل (.)2

بّ -
رك��ب قطعة بطانة الجيب على الوج��ه ال�صحيح للبنطلون،
بحيث يتطابق خط الجنب وخط الخ�صر وخط فتحة الجيب

ال�شكل ()2

القطعتين,وثبتها بغرزة الدرزة على خط الخياطة تمامًا,
لكال
ّ

كما في ال�شكل (.)3

ق�ص م�سافة خياطة فتحة الجيب بطريقة التدريج والتثليم,
جـّ -
مراعيً��ا �أن تكون م�سافة خياطة فتحة الجيب في البنطلون
(� )1سم  ,ثم ق�ص ,كما في ال�شكل (. )3

د  -ادرز درزة التثبي��ت (الخياطة الطائرة) عل��ى بطانة الجيب,
على �أن تكون الدرزة على بعد ( )2مم من خط خياطة بطانة

الجيب ,كما في ال�شكل رقم (. )4
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ال�شكل ()3

هـ -اكوِ خياطة الجي��ب حتى تتجه البطانة �إلى الوجه الخلفي
للقما�ش،مراعيًا عدم ّ
كي الجيب,كما
مط القما�ش في �أثناء ّ
في ال�شكل (. )5

وّ -
رك��ب قطعة الجيب على بطانة الجيب ,بحيث يكون الوجه
ال�صحيح للقطع��ة مقابل الوجه الخلف��ي للبنطلون ،ومطابقة
عالمات االتزان في خط انحناء الجيب وخط الجنب للبنطلون
كما في ال�شكل (. )6

زّ -
نظف الحواف الخارجية للجيب بغرزة الحبكة �أو الغرزة

ال�شكل ()4

المتعرجة ,كما في ال�شكل (. )6

حّ -ثب��ت الجيب بغرزة ال�سراجة �أو بغ��رزة الدرزة في م�سافة
الخياطة مع كل من خ��ط الجنب وخط الخ�صر ,كما في

ال�شكل (. )6
7

�سحاب البنطلون باتباع الخطوات الآتية:
ن ّفذ خياطة ّ
�أ ّ -ثب��ت قطع َت��ي الأمام ف��ي البنطل��ون معًا ,بحي��ث يكون
الوجهان ال�صحيحان للداخل.

ب -ادرز حف��رة ال�سرج من النقطة (�أ) الت��ي تم ّثل نهاية طول

ال�شكل ()5

ال�سحاب �إلى النقطة (ب) الت��ي تبعد م�سافة (– 2
فتح��ة
ّ

� )3سم عن نهاية حفرة ال�سرج ,كما في ال�شكل (. )7
8

ال�سحاب ,مراعيً��ا �أن يكون مر ّد الجهة اليمنى على
جه��ز فتحة
ّ
ّ
الجهة الي�سرى باتباع الخطوات الآتية:

ال�سحاب على خط منت�صف
�أ  -اكوِ الجهة اليمنى م��ن فتحة
ّ
الأمام تمامًا.

ب -اكوِ الجهة الي�سرى ,بحيث تبعد عن خط منت�صف الأمام
م�سافة ( )3 – 2ملم.
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ال�شكل ()6

ال�سحاب ,بحيث تكون حافة
جـ -ركّ ب الجهة الي�سرى م��ن
ّ
ال�سحاب ,وادرز
جدا من م�س ّننات
القما�ش المثن��ي قريبة ًّ
ّ
ال�سح��اب قريبًا من ّ
خ��ط الثني وعلى بعد ( )5-3مم عن
ّ
خط العالم الأ�صلي ,كما في ال�شكل (.)8

وثب��ت ثنية الجه��ة اليمنى م��ن فتحة
د � -أغل��ق
ّ
ال�سح��ابّ ,

ال�سحاب على
ال�سح��اب فوق خط العالم تمامًا ،ثم ّثبت
ّ
ّ

ال�شكل ()7

هذه القطعة بالدبابي�س.

وثبت
ال�سحاب على قطعة بطانة مر ّد
هـ -ادرز
ّ
ّ
ال�سحاب فقط ّ
نهاية الدرزة بالطريقة المنا�سبة ،كما في ال�شكل (.)8

و  -ابعد م�سافة (� )3-2.5سم من حافة مر ّد (الجهة اليمنى)
لعمل ال��درزة التجميلية مع البدء بالدرزة ب�شكل م�ستقيم

م��ن خط الخ�ص��ر ,وحتى بداي��ة الثلث الأخي��ر ,ثم ابد�أ

ب�إعطائها ال�شكل المطلوب ,كما في ال�شكل (. )9
9

خياطة البن�سات

ال�شكل ()8

مر معك بالتنورة.
ادرز البن�سات ,كما ّ

 10ادرز ال�سرج الخلفي مع ترك (� )3 – 2سم م�سافة الخياطة (كما
في الأمام).

 11ادرز خ��ط الجن��ب للبنطلون بعد تثبيت عالم��ات االتزان لكل
من :خط الركبة ,وخط الورك.

 12ادرز رجل البنطلون من الداخل ,بحيث تتالقى عالمات االتزان
معًا عند خط الركبة.

 13ادرز ال�سرج الخلفي مع ال�سرج الأمامي ,بحيث تكون الخياطة
الداخلية للقدم متطابقة.

الكمر,وثبته على خ��ط الخ�صر ,كما ت��م تثبيته في كمر
جه��ز
14
ّ
ّ
التنورة.
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ال�شكل ()9

والزر.
حدد مكاني العروة
15
ّ
ّ
الزر.
 16افتح العروة ,وركّ ب ّ
 17اكوِ الكمر.

 18ا�ضبط ثنية رجل البنطلون من الأ�سفل.
يدويا �أو � ًّآليا.
ّ 19ثبت ثنية رجل البنطلون بغرزة اللقطة ًّ
 20اكوِ البنطلون.

 21ا�ضبط جودة خياطة البنطلون الن�سائي.

�ضبط جودة تف�صيل البنطلون الن�سائي وخياطته
المو�ضوع

الموا�صفات

خياطة
البنطلون

 خياطة الجوانب مت�ساوية. عدم وجود ثنيات �أو تجعدات على الوجه ال�صحيح.�شد في خياطة ال�سرج.
 عدم وجود ّ تثبيت بداية الخياطات ونهايتها. ت�ساوي فتحة (عر�ض) الرجل وانتظام خياطتها.ال�سحاب.
 خياطةّ
 قيا�س الكمر منا�سب لقيا�س محيط الخ�صر ,وعر�ضه منا�سب للت�صميم. مح�شو بالح�شوات المنا�سبة؛ لمنعه من االلتفاف. �إغالق الكمر بال�شكل المنا�سب. موقع الجيب ح�سب الت�صميم. حجم الجيب منا�سب لقيا�س قب�ضة اليد. انتظام خياطة الجيب. مواقع الزر والعروة �صحيحان ،وكذلك خياطة كل منهما.الكي.
 عدم لمعان وجه القما�ش نتيجة ّالكي.
 د ّقة ثني الخطوط عند ّالكي النهائي للبنطلون.
 -دقة ّ

الكمر

الجيوب
الكي
ّ
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نعم

ال

نموذج تقييم �أدائي لخياطة البنطلون الن�سائي
رقم
الخطوة
1

خطوات االداء
ّ
المخططات الالزمة و�أدواتها.
أح�ضر مواد ر�سم
� ّ

2

�أفح�ص �أجزاء ّ
مخطط البنطلون ح�سب التعليمات.

3

ّ
ّ
بالمخطط الأ�صلي.
المعدل
المخطط
�أقارن
ّ

4

�أفرد القما�ش و�أفح�صه قبل نقل ّ
مخطط البنطلون �إليه.

5

�أق�ص قما�ش البنطلون بدقة وانتظام.

6

�أنق��ل عالمات الخياطة للقما���ش مع عدم وجود �أثر لها ف��ي وجه القما�ش,

7
8

أجهز �آلة الخياطة بالإبرة والخيط المنا�سب.
� ّ

�أ�ضبط ّ
منظمات �آلة الخياطة ب�صورة �صحيحة.

9

�أنفذ خياطة البنطلون مع مراعاة:

ّ
للمخطط.
ومطابقة الخطوط

 -مالئمة لون الخيط للقما�ش.

 -طول الغرزة للقما�ش مت�ساوية ومنا�سبة.

 -ا�ستواء الغرزة.

 تنفيذ الغرزة على خط الخياطة. -ت�سل�سل الغرز و عدم تقطيعها.

 -تطابق خطوط الخياطة ب�صورة �صحيحة.

 -خلو الدرزات من الثني.

 -ت�ساوي م�سافة خياطة الأكتاف.

 -تثبيت بداية الخياطة ونهايتها.

 -تنفيذ الخياطة على خط الخياطة تمامًا.

10

تعرجه.
 -انتظام خط الخياطة و عدم ّ

� ّ
أنظف حواف الخياطة:

 -اختيار الطريقة المنا�سبة ح�سب نوع القما�ش.
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ال�سحاب للقما�ش.
 مالءمة لونّ
11

ال�سحاب ب�صورة �صحيحة.
 تركيبّ

�أن ّفذ العمليات النهائية لخياطة قطعة المالب�س:
 -خياطة العراوي والأزرار.

 اختيار الطريقة المنا�سبة لتثنية الذيل. -دقة تنفيذ ثنية الذيل.

 -ت�ساوي عر�ض الثنية.

 -ت�ساوي طول قطعة المالب�س.

 مالءمة لون الخيط لتثبيت ثنية الذيل .12

الكي:
�أن ّفذ ّ

الكي� ,أو ال�صلي� ,أو الحرق.
 عدم لمعان وجه القما�ش نتيجة ّالكي ,وفتح الخياطات
 -دقة ثني الخطوط عند ّ

 -عدم وجود ثنيات بالقما�ش.

الأ�سئلة
 - 1ر ّتب بالت�سل�سل مراحل تجميع قطع البنطلون الآتية:
�أ  -خياطة خط جنب البنطلون.
ب  -تنفيذ العراوي وتركيب الأزرار.
جـ  -ثنية الذيل.
د  -تركيب الجيوب.
هـ  -خط الخياطة الداخلي للقدم.
و  -تجهيز الكمر.
ز  -تركيب الكمر.
حدد موا�صفات الجودة لأجزاء البنطلون الآتية:
ّ -2
ال�سحاب .ب  -خياطة ال�سرج .جـ  -ثنية الذيل للبنطلون.
�أ  -خياطة
ّ
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ذاتيا باختيار التقدير المنا�سب
بناءً على ما تعلمته ون ّفذته من مهارات في هذه الوحدةّ ،قيم نف�سك ًّ
ح�سب الجدول الآتي:
المجال

المهارة

التقدير

تحديد قيا�سات

ّ
المخطط
أحدد قيا�سات الج�سم الالزمة لر�سم
� ّ

5 4 3 2 1

�أخذ قيا�سات الج�سم

�آخذ القيا�سات للج�سم بكل دقة و�إتقان.

5 4 3 2 1

ّ
المخطط
ر�سم

الأ�سا�سي للبنطلون

ّ
لمخطط البنطلون ب�صورة
�أر�سم الخطوط الأ�سا�سية
دقيقة.

5 4 3 2 1

عالمات االتزان

ّ
المخطط الأ�سا�سي,
�أكتب البيانات الالزمة على

5 4 3 2 1

ّ
المخططات
�إعداد

ّ
المخطط الأ�سا�سي والنهائي ب�صورة �صحيحة.
أعد
� ّ

5 4 3 2 1

الج�سم الالزمة

بطريقة �صحيحة

والبيانات

بدقة.

و�أ�ضع عالمات االتزان.

�أر�سم الخطوط الأ�سا�سية للجيب ب�صورة دقيقة.

�أر�سم بطانة الجيب بدقة ,و�أ�ضع عالمات االتزان
الجيب

عليها.

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

�أر�سم اتجاه الن�سيج.

5 4 3 2 1

�أدرز الجيب بالطريقة ال�صحيحة.

5 4 3 2 1

تقدير كمية القما�ش

أقدر كمية القما�ش المنا�سبة لتنفيذ التنورة ح�سب
� ّ

5 4 3 2 1

تر�شيد اال�ستهالك

أر�شد اال�ستهالك في ا�ستعمال المواد والأدوات
� ّ

5 4 3 2 1

االلتزام بالتعليمات

�ألتزم بتعليمات ال�سالمة وال�صحة ب�صورة كاملة.

5 4 3 2 1

ال�سالمة

عر�ض القما�ش.

والأجهزة.
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� - 1أجب بنعم �أو ال
) ُتو�ضع خياطات لخط الجنب في البنطلون م�سافة (� )3سم .
�أ ( -
) نبد�أ بر�سم ّ
مخطط الأمام من خط ال�سرج .
ب( -
) نبد�أ بر�سم ّ
مخطط الخلف من خط فتحة قدم البنطلون.
جـ ( -
 - 2ما �أهمية و�ضع عالمات االتزان عند خياطة البنطلون؟
 - 3ما االختالف بين قيا�سات التنورة والبنطلون؟
 - 4ع ّلل:
�أ ُ -تو�ضع ح�شوة القما�ش (الفازلين) عند خياطة الجيوب.
وال�سحاب.
ب  -نبد�أ بخياطة الجيوب قبل خياطة البن�سات
ّ
جـ  -تتم خياطة البنطلون من الداخل ,ثم خياطة حفرة ال�سرج.
عالم يعتمد و�ضع ّ
مخطط البنطلون على القما�ش؟
َ -5
تمعن الأ�شكال �أدناه ،ثم:
ّ -6
�أ � -ص ّنف �أ�شكال البنطلونات ,من حيث اقتراب الخط الخارجي عن الج�سم �أو ابتعاده:

أﻣﺎم

ﺧﻠﻒ

ب  -قارن بين �أ�شكال البنطلون المختلفة من حيث:
خط الخ�صر
نقطة بداية تو�سيع الخط الخارجي للبنطلون
ات�ساع البنطلون حول الركبة
ات�ساع نهاية فتحة البنطلون
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مكمالت المالب�س ( الإك�س�سوارات) من اللم�سات الأخيرة في الأزياء التي تعبّر عن الذوق
• تُع ّد ّ
ال�شخ�صي في اختيارها وارتدائها؛ اذ ت�سهم في �إ�ضفاء البهجة والجاذبية على قطع المالب�س ،فما
مكمالت المالب�س؟ ما �أ�شكالها؟ ما �أ�س�س اختيارها؟ ما الفوائد الوظيفية والتجميلية لها؟
�أنواع ّ
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المكمالت� ,سواء �أكانت مت�صلة ,مثل الأزرار,
تكتمل �أناقة قطعة المالب�س وجمالها عند �إ�ضافة
ّ
وتركي��ب الدانتيل ,و الأ�شرطة ب�أ�شكالها ,والورد ,والخرز ,والأبليك ,والترقيع ,والتنجيد ,فهذه
مكمالت منف�صل��ة �ستتعرف كيفية اختيارها
المكم�لات ت�ضفي جماالً وروع��ة على الملب�س� ,أم ّ
ّ
و�أكثره��ا منا�سب��ة لقطعة المالب�س المراد ارتدا�ؤه��ا مثل :ربطة العنق ,و�أغطي��ة الر�أ�س ,والنن�سى
التطريز وهو من الأنواع التي ال يمكن اال�ستغناء عنها لما لها عالقة بالتراث والحداثة في �إدخالها
لت�صامي��م المالب���س� ,س��واء �أكانت �آلية �أم يدوية ,كم��ا يمكن �إنتاج نماذج م��ن خالل الحا�سوب
للمكمالت ,و�سيتم �شرح هذه المو�ضوعات بالتف�صيل في هذه الوحدة.
ّ
ويتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
المكمالت المت�صلة ,وت�أثيرها في المالب�س.
تو�ضح �أنواع
ّ
ّ
وت�صمم قطعة المالب�س.
المكمالت المت�صلة ح�سب الغر�ض,
تختار نوع
ّ
ّ
الزر ال�صيني.
تركّ ب الدانتيل ,والأ�شرطة ب�أ�شكالها المختلفة ،وتن ّفذ ّ
ّ
ت�شكل الورود المختلفة.
تركّ ب الخرز والبرق ب�أ�شكاله المختلفة.
تن ّفذ الأبليك ,والترقيع ,والتنجيد.
تن ّفذ بع�ض غرز التطريز اليدوي.
المكمالت المنف�صلة ,وموا�صفات كل منها.
تتعرف �أنواع
ّ
ّ
المكمالت المنف�صلة.
تو�ضح �شروط اختيار كل نوع من �أنواع
ّ
ّ
المكمالت المنف�صلة في مظهر ال�شخ�ص ومالب�سه.
تو�ضح ت�أثير
ّ
ّ
المكمالت المنف�صلة؛ لتنا�سب الغر�ض ,وطبيعة الج�سم ,و�شكله.
تختار
ّ
تربط ربطة العنق ب�أ�شكال مختلفة.
تن ّفذ ت�شكيالت مختلفة لأغطية الر�أ�س.
تجهز �آلة التطريز الآلي وت�ش ّغلها.
تن ّفذ ت�صاميم متنوعة با�ستعمال التطريز الآلي.
تقدم ال�صيانة الوقائية لآلة التطريز.
ّ
ت�صمم نماذج مبتكرة لإك�س�سوارات ُ
وكلف ،با�ستعمال الحا�سوب.
ّ
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ُت ّ
أ�سا�سيا من ّ
مخطط قطعة المالب�س �أحيانًا،
�ش��كل
ّ
المكمالت ( )Accessoriesالمت�صلة جزءًا � ًّ
مم��ا يتط ّل��ب اختيارها وتوفيرها قبل الب��دء بتف�صيل قطعة المالب�س وخياطته��ا؛ �إذ � ّإن تركيبها في
ّ
معظم الأحيان يتم في �أثناء خياطة قطعة المالب�س �أو بعد االنتهاء من ذلك.
محددة في قطعة المالب�س ,كزيادة طولها� ،أو �إخفاء عيوب
وقد ت�ؤدي
المكمالت المت�صلة وظيفة ّ
ّ
الكي� ،أو �إخفاء عيوب في الخياطة،
ّ
محددة قد تحدث لقطعة القما�ش ,كحرق جزء منها في �أثناء ّ
المكمالت المت�صلة ,يجب مراعاة منا�سبته لنوع قما�ش قطعة المالب�س
وعند اختيار نوعية قما�ش
ّ
والكي (العناية بالقطعة)؛ لأ ّنها ال تنف�صل عنها عند �إجراء ذلك.
من حيث طريقة التنظيف
ّ
المكمالت المت�صلة في قطعة المالب�س الواحدة ،فما �أنواع
ويمك��ن الجمع بين �أكثر من نوع من
ّ
المكمالت المت�صلة؟ ما ت�أثيرها في قطعة المالب�س؟ ما �شروط اختيار كل منها؟
ّ

المكمالت المت�صلة
� 1أنواع
ّ

عدة �أنواع كما ي�أتي:
المكمالت المت�صلة ّ
ّ
		 الأ�شرط��ة :توج��د الأ�شرط��ة ب�أن��واع
�أ
و�أ�ش��كال مختلفة ،كما ف��ي ال�شكل
( ،)1-5ويمك��ن تثبيته��ا ح��ول
الأكم��ام ,وعلى الياق��ات ,وغيرها،
بالإ�ضاف��ة �إل��ى وظيفته��ا ف��ي �إنهاء
الخياطات والحافّات ,حيث يمكن
تثبيت الأ�شرطة �أو البريمات لتحقيق
الغر�ضين التجميل��ي والوظيفي معًا؛
لذا ,يج��ب االهتمام باختي��ار اللون
المنا�س��ب لل��ون قطع��ة المالب���س,
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ال�شكل (� :)1-5أنواع الأ�شرطة.

بحيث يك��ون مت�شابهًا �أو متباينًا معها لتبدو �أكث��ر جاذبية .ويمكن تجهيز الأ�شرطة
مر معك في تجهيز الأقم�شة.
�ضد االنكما�ش ,كما ّ
وقد ُتباع هذه الأ�شرطة جاهزة في الأ�سواق ،ويتم اختيار المنا�سب منها� ،أو
يمكن ق�صها من قما�ش قطعة المالب�س ذاته �أو غيره ,ك�أقم�شة ال�شمواه التي التن�سل،
و ُت�ستعمل لتنظيف الحافّات ،ويمكن �أن تق�ص ب�أي اتجاه ,وفي الأقم�شة المن�سوجة,
تق�ص باتجاه الورب ,لإعطائها المرونة لتتخذ ال�شكل المطلوبّ � ,أما في الأقم�شة
المحبوكة ،فيتم ق�صها باتجاه الن�سيج الطولي �أو العر�ضي؛ لتج ّنب الن�سل الذي
ويراعى عند تركيبها االبتعاد عن
قد يحدث ،وللمحافظة على �أبعادها المطلوبةُ ،
المناطق المرغوب في �إخفائها ,كالحو�ض العري�ض مثالً.
ويجب االنتباه �أي�ضًا �إلى وزن الأ�شرطة ليتم اختيار المنا�سب منها بح�سب وزن
القما�ش الم�ستعملة معه؛ فالأ�شرطة الخفيفة الوزن ُت�ستعمل مع الأقم�شة الرقيقة
مما قد ي�ؤ ّثر
الناعمة الخفيفة؛ لتج ّنب زيادة وزن الأ�شرطة عن وزن قطعة المالب�سّ ,
�سلبًا في ان�سدال قطعة المالب�س ومظهرها ,وعند ا�ستعمال الأ�شرطة الثقيلة الوزن مع
�أقم�شة خفيفة ،يجب تقوية القما�ش بالح�شوات المنا�سبة مكان تثبيتها.
عد �أ�شرطة الدانتيل ( )Laceمن
و ُت ّ
المخرم��ة الأكثر ا�ستعماالً
الأ�شرطة
ّ
في قطع المالب���س ،كما في ال�شكل
( ،)2-5وتمت��از ه��ذه الأ�شرط��ة
مما يجعل
بحافّاته��ا التي ال تن�س��لّ ,
ا�ستعماله��ا �سهالً في تنظيف حافّات
الخياطة ،بالإ�ضاف��ة لما ت�ضفيه على
ال�شكل (� :)2-5أ�شرطة الدانتيل.
قطعة المالب�س من جمال وجاذبية،
المخرمة (الدانتيل) الجاهزة؛ لتو�صيل قطع القما�ش معًا,
ويمكن ا�ستعمال الأ�شرطة
ّ
كم��ا يمكن ا�ستعمال �أكثر من نوع و�شكل ول��ون من الأ�شرطة في القطعة الواحدة,
على �أن يتم و�ضع ت�صميم متكامل م�سبقًا لكيفية التداخل في ا�ستعمالها معًا.
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وتوجد �أ�شكال �أخرى من الأ�شرطة,
ك�أ�شرطة البريم التي تمتاز بتثبيتها
وتقويتها لحافّات الخياطة ،كما في
تركيب البريم على ي��اق��ات مالب�س
الأطفال ,ويمكن عمل �أ�شرطة البريم
من قما�ش قطعة المالب�س� ،أو يمكن
ال�شكل ( :)3-5العروة ال�صينية.
�شرا�ؤها جاهزة ,بحيث تكون �إحدى
حافتيها تزينية على �شكل حبل مبروم� ,أو جدائل� ,أو غيرها خارج خط الخياطة,
وعلى وجه قطعة المالب�س ،بحيث تكون الحافّة الأخرى مثبتة بين طبق َتي القما�ش,
ويمكن ا�ستعمال البريم لعمل �أزرار ,ك�أزرار الكرة ال�صينية� ,أو �أزرار ال�ضفائر� ,أو
القيطان المغلفة ب�أ�شرطة موروربة ،وعادة ُت�ستعمل العراوي المجدولة مع �أزرار
الكرة ال�صينية ( ،)Chines ballكما في ال�شكل ( ،)3-5وهذا ي�سهم في �إ�ضفاء
لم�سة �شرقية تقليدية على قطعة المالب�س.
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تركيب �أ�شرطة الدانتيل

تمرين
1-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
المخرم (الدانتيل) على حافّات قطعة القما�ش.
 تركّ ب ال�شريطّ
المخرم (الدانتيل) ب�صورة متداخلة في القما�ش.
 تركّ ب ال�شريطّ
المخرم (الدانتيل) على خطوط زوايا القما�ش.
 تركّ ب ال�شريطّ
المخرم (الدانتيل) على الخطوط المنحنية للقما�ش بين طبق َتي قما�ش.
 تركّ ب ال�شريطّ
المعلومات الأ�سا�سية
ُت�ستعم��ل الأ�شرطة لأغرا�ض مختلفة في قط��ع المالب�س؛ لذا ,يجب اختيار ال�شريط المنا�سب
المخرم كجزء من م�ساحة القما�ش,
لتحقيق الهدف من ا�ستعماله ،وفي حال تركيب ال�شريط
ّ
ف�ضل تجهي��ز الأ�شرطة �ضد
وي ّ
ُي ّ
ف�ض��ل �أن يت��م ذلك قبل تجمي��ع قطعة المالب�س وخياطته��اُ ،
وكيها قبل التركيب على القما�ش.
االنكما�ش ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

الأدوات والتجهيزات

 �شريط دانتيل عر�ض (� )5 -2سم طوله (� )130سم �شريط دانتيل ذو حافّتين نظيفتين م�ستقيمتين طوله (� )50سم ( )3قطع قما�ش �أبعادها (� )15×15سممنحن �أبعاده (� )25×10سم
 قطعتان من القما�ش مق�صو�صتان على �شكلٍ
 -خيوط ب�ألوان منا�سبة

 �أدوات الخياطة �آلة الخياطةالكي وتجهيزاته
� -أدوات ّ

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

�أوالً:تركيب �أ�شرطة الدانتيل على حافّة م�ستقيمة
1
2

ح�ضر �شريط دانتيل بطول (� )15سم ،وقطعة القما�ش.
ّ

ّثبت الط��رف المحبوك للدانتيل ف��وق حافّة القما�ش
با�ستعم��ال �آل��ة الخياطة ،بحيث يكون وج��ه الدانتيل

عل��ى الوج��ه ال�صحي��ح للقما���ش ,م�ستخدمً��ا الغرزة

الم�ستقيمة ،كما في ال�شكل(.)1
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ال�شكل ()1

3

ّ
�ش��ذب حافّ��ة القما���ش على بع��د (� )1س��م من خط

4

اث��ن حافّة القما�ش ,بحي��ث يختفي خط الخياطة ،مع
ِ
تنظيف حافّة القما�ش بالطريقة المنا�سبة ,ثم ثبت الثنية

5

اكوِ القطعة ،واحتفظ بها في ملفك.

الخياطة ,كما في ال�شكل (.)1

ب�آلة الدرزة ،كما في ال�شكل(.)2

ال�شكل ()2

ثانيًا :تركيب الدانتيل كجزء من م�ساحة القما�ش
1

ح�ضر �شريط دانتيل ذا حافّتين نظيفتين ،وقطعة قما�ش،
ّ

2

ح��دد مكان الدانتيل على القما�ش ح�سب الرغبة بخط
ّ

3

ّثبت الدانتيل عل��ى الوجه ال�صحيح للقما�ش با�ستعمال

4

ّثب��ت حافّات الدانتيل م��ع القما���ش با�ستعمال الغرزة

ومق�صا �صغيرًا حا ًّدا.
ًّ

�سراجة� ،أو با�ستعمال �صابون الت�أ�شير.
الدبابي�س.

المتعرجة ,على
الم�ستقيم��ة لآلة الخياط��ة �أو الغ��رزة
ّ

�أن يك��ون طول الغرزة ق�صي��رًا ،و�أن يتطابق لون خيط
ّ
المك��وك مع لون القما�ش ،ول��ون خيط الإبرة مع لون
�شريط الدانتيل ،كما في ال�شكل(.)3

5

ال�شكل ()3

ال�شكل ()4

ق�ص القما�ش ف��ي و�سط الم�سافة بين ًّ
خطي خياطة حافّات
ّ
الدانتي��ل من الخلف عند ا�ستعم��ال �شريط الدانتيل الرفيع,

بالكي كما ف��ي ال�شكل(� ،)4أما
وافت��ح م�سافات الخياطة
ّ

فق�ص القما�ش على
عند ا�ستعمال �شريط الدانتيل العري�ضّ ،
بعد (� )0.6سم من خط الخياطة مراعيًا تنظيف الحواف.

6

اث��ن الحافّات �إلى الخلف ،ث��م ادرز قريبًا من الحافّة،
ِ

كما في ال�شكل(.)5
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ال�شكل ()5

7

اكوِ القطعة ،واحتفظ بها في ملفك.

ثالثً��ا  :تركيب الدانتيل عل��ى خطوط الزوايا القائمة
للقما�ش
1

ح�ضر �شريط دانتيل طول��ه (� )50سم ،وقطعة القما�ش
ّ

2

ِق���س طول �أح��د �ضلع��ي الزاوية على �شري��ط الدانتيل

ذات الزوايا المنتظمة.

م�ضافً��ا �إلي��ه �سنتميتر واح��د لتحديد م��كان الزاوية،
ّ
لي�شكل
اثن �شريط الدانتيل ،كما ف��ي ال�شكل()6؛
ث��م ِ
طرف ال�شريط مع الطرف الآخر زاوية قائمة.

3

ّثبت خط التقاطع المائل بزاوية ( )ْ 45با�ستعمال الغرزة

4

ق�ص الزي��ادة من الخلف عند الزاوي��ة لتخفيف ُ�سمك
ّ

5

ّثبت ر�أ�س زاوية �شريط الدانتيل على ,ر�أ�س زاوية قطعة

ال�شكل ()6

الم�ستقيمة لآلة الخياطة.
الدانتيل.

القما���ش المطلوب تركي��ب الدانتيل عليه��ا .ثم ّثبت

�شريط الدانتيل على حاف َت��ي زاوية قطعة القما�ش ,كما

ال�شكل ()7

في ال�شكل (.)7
6

اكوِ القطعة ،واحتفظ بها في ملفك.

رابعً��ا :تركيب الدانتيل بي��ن طبقتين من قما�ش على
�شكل خط منحنٍ
1

منح��ن ،وار�سم خط
جه��ز قطع��ة قما�ش على �ش��كل
ٍ
ّ

الخياط��ة على بعد (� )1سم من حافّتها الخارجية ،كما
في ال�شكل ( ،)8و�شريط دانتيل رفيعًا.
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ال�شكل ()8

2

زم �شري��ط الدانتي��ل على بع��د (� )0.5س��م تقريبًا عند
ّ

الحافّ��ة با�ستعم��ال �آل��ة الخياط��ة ،ثم ّثبت��ه با�ستعمال
الدبابي���س عل��ى �إحدى طبق َت��ي القما���ش وعلى خط

الخياطة ،على �أن يكون الوجهان ال�صحيحان لكل من
�سرج مكان الخياطة ،كما
الدانتيل والقما�ش معً��ا ،ثم ّ

في ال�شكل(.)9
3

�سرج �شريط الدانتيل المزم��وم في و�سط عر�ضه تقريبًا
ّ

4

�ضع القطع��ة الثانية من القما�ش ف��وق القطعة الأولى,

ال�شكل ()9

كي ال يعلق بالحافّة عند خياطته على �آلة الخياطة.

بحيث يكون الوجهان ال�صحيحان معًا ،مراعيًا تطابق

خطوط الخياطة ,وثبتها بالدبابي�س ثم بغرزة ال�سراج،
ث��م ادرز عل��ى خط ال�سراج��ة الموجود عل��ى القطعة

ال�شكل ()10

الأولى للقما�ش.
5

ق���ص بالتدريج م�سافة خياط��ة القما�ش لت�صبح ()0.3
ّ

ق�صها ،كما في
�س��م� ،أو ا�ستعمل المق�ص الم�سنن ف��ي ّ
ال�شكل(.)10

6

اقل��ب القما���ش عل��ى الوج��ه ال�صحي��ح ل��ه ,كما في

7

ا�سح��ب خيوط ال�سراجة بما فيه��ا خيط �سراجة و�سط

ال�شكل(.)11

�شريط الدانتيل ،ثم اكوِ القطعة ,واحتفظ بها في ملفك.
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ال�شكل ()11

تركيب الأ�شرطة على حافّات القما�ش

تمرين
2 -5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تركّ ب �شريط ورب (بييه) بلون مخالف على حافّة قما�ش منحنية. تركّ ب �شريط ورب (بييه) على حافتي قما�ش على �شكل زاوية.المعلومات الأ�سا�سية
ُت�ستعمل الأ�شرطة في تنظيف حافّات قطعة القما�ش بالإ�ضافة �إلى تزيينها ،ويتم ق�ص الأ�شرطة
باالتجاه الطولي للن�سيج� ،أو باتجاه الورب ح�سب موقعها في قطعة المالب�س.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

الأدوات والتجهيزات

 �شري��ط قما�ش �شم��واه طوله (� )40س��م ,وعر�ضه ي�ساوي�ضعف العر�ض النهائي� 2+سم (م�سافة الخياطة).

 �أدوات الخياطةالكي وتجهيزاته
 �أدوات ّ �آلة خياطة مجهزةبالخيوط

 �شريط ورب (بييه) طوله (� )40سم -قطعتا قما�ش �أبعادها (� )15×20سم

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

�أوالً  :تركي��ب �شري��ط موروب عل��ى حافّة قما�ش
منحنية

1
2

ق�ص �إح��دى حواف قطع��ة القما�ش الت��ي �أبعادها
منحن.
(� )15×20سم ب�شكل
ٍ

ق�ص �شريط ورب (بييه) ,بحيث طوله ي�ساوي طول
الحافّة المنحنية ،كما في ال�شكل(.)1

3

�ض��ع ال�شريط على حافّة قطع��ة القما�ش المنحنية،
عل��ى �أن يك��ون الوجه��ان ال�صحيح��ان للقما���ش
وال�شريط معً��ا للداخل ,وثبت��ه بالدبابي�س ,مراعيًا
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ال�شكل ()1

ت�شري��ب ال�شري��ط قليالً عن��د الخط��وط ال�شديدة
االنحناء؛ لإعطائه الراحة التامة ،ثم ادرز على خط
الثني الأول لل�شريط ,كما في ال�شكل(.)2
4

اقلب ال�شريط على الوج��ه الخلفي للقما�ش ,بحيث
ت ّ
ُغط��ي الحافّة الثانية المثني��ة لل�شريط خط الخياطة،
مراعيً��ا تطاب��ق خ��ط منت�ص��ف ال�شري��ط م��ع حافّة
القما�ش.

5

ّثب��ت الحافّة الثاني��ة المثنية لل�شري��ط بقطعة القما�ش
يدويا بغرزة اللقطة المخفية ،مراعيًا عدم ظهورالغرز
ًّ
على الوجه ال�صحيح للقما�ش ،كما في ال�شكل (.)3

6

اكوِ القطعة ،واحتفظ بها في ملفك.

1

ق�ص �شري��ط �شم��واه ,بحيث ي�س��اوي طوله طول
�ضلعي زاوية قطعة القما�ش التي �أبعادها ()15×20
َ
�سم ،وعر�ضه �ضعف العر�ض النهائي المطلوب 2+
�سم (م�سافة الخياطة).

2

�ضع �شريط ال�شمواه على �أحد �ضلعي قطعة القما�ش,

ال�شكل ()3
ال�شكل ()3

ثانيً��ا :تركيب �شريط على خطوط قما�ش على �شكل
زاوية

عل��ى �أن يكون وجه��ا القما���ش وال�شريط للداخل
معًا ،وادرز ال�شريط على خ��ط الخياطة �إلى م�سافة
تبع��د عن الزاوي��ة مقدار عر���ض ال�شري��ط النهائي
المطلوب ،كما في ال�شكل (.)4
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ال�شكل ()4

3

اثن ال�شريط بال��ورب باالتجاه المعاك�س للقما�ش،
ِ
ثم �شق ال�شريط قليالً عل��ى م�ستوى حافّة القما�ش،
كما في ال�شكل ()5؛ لتحديد عالمة ت�شكيل الزاوية
وقلبها.

4

اث��ن ال�شريط من نقطة تحدي��د عالمة قلب الزاوية,
ِ
بحي��ث يتم تطابق طرفَي ال�شق معًا ,وحافّة ال�شريط
م��ع الحافّة الثانية للزاوية ،كما في ال�شكل ( ،)6ثم
�أكم��ل الدرزة لتثبي��ت ال�شريط عل��ى الحافّة الثانية
للزاوية.

5

اقل��ب ال�شريط ,واثنه عل��ى الحافّة باتج��اه الوجه
الخلفي للقما�ش؛ لت�شكيل الزاوية ،ور ّتب ال�شريط
عن��د الزاوية بثني ال�شريط العم��ودي فوق الأفقي،
وثبت الحافّة ال�سائبة لل�شريط
كما في ال�شكل(ّ ،)7
بغرزة يدوية� ،أو با�ستعم��ال الدرزة الم�ستقيمة لآلة
الخياط��ة ،ويمكن��ك ا�ستعمال ال�ص��ق للم�ساعدة
على تثبيت ال�شريط.

6

اكوِ القطعة ،واحتفظ بها في ملفك.
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ال�شكل ()5

ال�شكل ()5
ال�شكل ()6

ال�شكل ()7

خياطة �شريط البريم

تمرين
3-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تخيط البريم الجاهز على حافتي زاوية قائمة لقطعة قما�ش. تخيط البريم الجاهز على حافّة منحنية لقطعة قما�ش.المعلومات الأ�سا�سية
ُيع��د البريم من �أنواع الأ�شرطة التي ت�ضاف �إلى قطعة المالب�س لت�ضفي لم�سة جمالية ،ويمكن
ع��دة �أماكن ,كالياقات ،والجيوب ،والحوا�شي الجانبية للبنطلونات� ،أو عند و�صل
تثبيته في ّ
ف�ضل ا�ستعمال الأنواع الثابتة اللون التي تتط ّلب عناية م�شابهة لقما�ش
وي ّ
�أجزاء قطعة المالب�سُ ،
قطعة المالب�س.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد

 �أدوات الخياطة بريم ذو حافّة (� )100سم القدم ال�ضاغطة المتعددة اال�ستعمال قطعة قما�ش مربعة طول �ضلعها (� )20سمال�سحاب
 القدم ال�ضاغطة لتركيب ( )3قطع قما�ش (� )20×20سم حافّتها منحنية.ّ
مجهزة بالخيوط
 قطعتان من القما�ش مق�صو�صتان على �شكلٍ
منحن� - .آلة خياطة ّ
الرقم
1
2

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

�أوالً  :تركيب البريم على زاوية

ح�ض��ر قطعة قما�ش مربعة ،وبريمً��ا ذا حافة بطول
ّ
�ضلعي قطعة القما�ش.
ي�ساوي طول َ

ّثبت البريم على الوجه ال�صحيح للقما�ش بالدبابي�س،
التزيـيني��ة للبريم باتجاه قطعة
بحيث تكون الحافّة
ّ
القما���ش ،والحافّ��ة المنب�سطة (الحا�شي��ة) باتجاه
حافّة القما�ش.

289

ال�شكل ()1

3

قُ���ص حافّة البريم المنب�سطة عند الزاوية دون الو�صول
لف البريم حول ر�أ�س
�إلى نهاية عر�ض البريم؛ لت�سهيل ّ
الزاوية ،كما في ال�شكل (.)1

4

ّثبت البريم ب�آل��ة الخياطة ,م�ستعم�لاً القدم ال�ضاغطة
ال�سحاب.
لتركيب
ّ

ثانيًا  :تركيب البريم على حافّة منحنية

1

ال�شكل ()2

جهز البريم ذا الحافّة ،وقطعة قما�ش حافتها منحنية.
ّ

2

نفّذ الخطوة ( ،)2كما في البند (�أوالً) من هذا التمرين.

3

ن ّف��ذ الق�صق�صة عل��ى م�سافات مت�ساوية عل��ى الحافّة

المنب�سط��ة عن��د المنحنيات للف البري��م حول الخط
المنحني ،كما في ال�شكل (� ,)2إذا نق�ص طول البريم,
اعمل على و�صله كما ي�أتي:

ال�شكل ()3

�أ � -ض��ع نهاي��ات البري��م فوق بع�ضه��ا عند انتهاء
طول البريم ،وقبل انتهاء خط الخياطة.

ب  -ا�سح��ب نهاي��ات البري��م قلي�لاً �إل��ى الخارج
عند خ��ط الدرزة ,بحيث يتطاب��ق خط تثبيت

الطرفين معًا ،مع مراعاة اختفاء طرفَي ال�شريط

داخل خط الخياطة ،كما في ال�شكل (.)3

ال�شكل ()4

جـ -ادرز البريم ،ثم ق�ص الزيادات في �أطراف
البريم بالتدريج.

4

ّثب��ت البريم عل��ى القما���ش بالغ��رزة الم�ستقيمة لآلة
لل�سحاب ،بحيث
الخياطة ,م�ستعمالً القدم ال�ضاغطة
ّ
التزيينية ،كما في
يك��ون خط الخياطة قريبًا من الحافّة
ّ

ال�شكل (.)4
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ال�شكل ()5

5

�ضع القطعة الأخرى من قطع��ة القما�ش �أ�سفل القطعة
ذات البريم مراعيًا �أن يكون البريم بين القطعتين ،و�أن
يكون خط درزة البريم ,على القطعة الأولى هو الدليل
ثم ادرز على خط ال�سراجة،
لإجراء درزة القطعتين معًا ّ

كما في ال�شكل (.)5
6

اك��وِ م�سافات الخياطة باتجاه واحد ،ثم اقلب القطعة

7

اكوِ القطعة ,واحتفظ بها في ملفك.

على الوجة ال�صحيح ،كما في ال�شكل (.)6

		 الأزرار  :للأزرار دور وظيفي وتزييني في �آن
ب
واحد؛ �إذ ُت�ستعمل لإغالق الفتحات في قطع
المالب�س ,كما �أن ح�س��ن اختيارها ُي�ضفي
متميزًا على المالب�س ,كما في ال�شكل
جماالً ّ
()4-5؛ فهو يزيد التركيز واالهتمام على
مكان تثبيتها في قطعة المالب�س دون غيره,
المكمالت
كما يمكن تثبيت الأزرار على
ّ
المنف�صلة ,كالأحذية ,والحقائب ,وغيرها
لتزيينها,كما في ال�شكل (.)5-5

ال�شكل ()6

ال�شكل ( : )4-5تثبيت الأزرار
ووظيفيا.
تجميليا
ًّ
ًّ

ال�شكل (: )5-5
ا�ستعماالت الأزرار للتزيين.
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عمل العراوي والأزرار الزخرفية با�ستعمال ال�شريط المجدول

تمرين
4-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 ّت�شكل الأزرار والعراوي المجدولة.
المعلومات الأ�سا�سية
مكمالت المالب�س
ُت�ضف��ي الأزرار جماالً على قطع��ة المالب�س؛ �إذُ ,ت�ستعمل �أحيانً��ا ك�أحد ّ
(الإك�س�سوارات) لغر�ض تجميلي ،في حين �أن الغر�ض الأ�سا�سي منها �إغالق الفتحات ,وفي
يدويا ,كالأزرار ال�صينية (المجدولة).
حالة عدم توافر الأزرار المطلوبة ،يمكن ت�شكيلها ًّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
 �شريط مجدول (قيطان)الرقم

 �أدوات الخياطةالر�سوم التو�ضيحية

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوالً  :العروة المجدولة

1

ح�ضر �شريطًا مج��دوالً (قيطان) طوله
ّ
واث��ن
(� )150س��م لعم��ل الع��روة،
ِ
وثبته
طولي��ا من المنت�ص��فّ ,
ال�شري��ط ًّ
بغ��رزة اللقطة لي�صب��ح �شريطًا عري�ضًا,
كما في ال�شكل (.)1

2

ّ
�ش��كل حلقة �صغيرة م��ن �أحد طرفَي
ال�شريط ،ثم ُل��ف الطرف الآخر حول
الحلق��ة ال�صغيرة؛ لت�شكيل حلقة كبيرة
في الأ�سفل ،كما في ال�شكل (.)2

ال�شكل ()1

ال�شكل ()2
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3

تاب��ع لف الطرف الطوي��ل �إلى الأمام؛
لت�شكي��ل حلق��ة ثاني��ة داخ��ل الحلقة
الأولى الكبي��رة ال�سفلية باتجاه الحلقة
الأ�صلية ،كما في ال�شكل (.)3

4

ُل��ف ال�شري��ط الطوي��ل ح��ول الحلقة
ال�صغيرة العليا و�أ�سفل الحلقة ال�سابقة,
بحي��ث ُت ّ
�ش��كل حلقة �ضم��ن الحلقة
ال�سفلية الثانية ،كما في ال�شكل (.)4

5

كرر الخطوة ال�سابق��ة ,حتى يتم تعبئة
ّ
الفراغ في الحلقة ال�سفلية.

6

�أدخل طرف ال�شري��ط و�سط الحلقات
الكبيرة ال�سفلى ,و�شده لتثبيته ،كما في
ال�شكل (.)5

7

وثبتهم��ا معًا
ُق���ص طرفَ��ي ال�شري��طّ ،
بو�ساطة غرزة اللفقة خلف الجدلة.

1

2

ال�شكل ()3

ال�شكل ()4

ثانيًا  :ت�شكيل الزر المجدول

ّ
�شكل حلقة عن��د �أحد طرفَي ال�شريط,
كما في ال�ش��كل ( ,)6ثم ّثبت الحلقة
بو�ساطة دبابي�س على �سطح م�ستوٍ .
ّ
�شكل حلق��ة ثانية فوق الحلقة الأولى,

ال�شكل ()5

بحي��ث يم��ر ط��رف ال�شري��ط تحت
ط��رف ال�شريط للحلق��ة الأولى ،كما
في الأ�سهم المبينة في ال�شكل (.)7

ال�شكل ()6
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ال�شكل ()7

3

م��رر الط��رف الح��ر لل�شري��ط ف��وق
ّ
الحلق��ات ال�سابق��ة وتحته��ا ،كما في
الأ�سهم المبينة في ال�شكل (.)8

4

ا�سحب طرفَي ال�شريط بلطف ،لت�شكيل
عقدة (كرة) ،كما في ال�شكل (.)9

5

�أكم��ل عمل العروة بت�شكي��ل حلقة �إلى
الأ�سف��ل ،وتابع دورة الط��رف الطويل
�إل��ى الأمام؛ لت�شكيل حلق��ة ثانية داخل
الحلقة الأولى الكبي��رة ال�سفلية باتجاه
الحلقة الأ�صلية ،كما في ال�شكل (.)10

6

ك��رر الخط��وات ال�سابق��ة ,كم��ا في
ّ
البن��د الأول ,حتى يتم تعبئة الفراغ في
الحلقة ال�سفلية.

7

�أدخل طرف ال�شري��ط و�سط الحلقات
الكبيرة ال�سفلى ،و�شده لتثبيته.

8

وثبتهما بو�ساطة غرزة
قُ�ص طرفَي ال�شريطّ ،
اللفقة خلف الحلق��ة ،ويتم بذلك ت�شكيل
والزر ،كما في ال�شكل (.)11
العروة ّ

9

احفظ القطعة في ملفك.
جـ	

ال�شكل ()8

ال�شكل ()9

ال�شكل ()10

ال�شكل ()11

المكمالت التي يمكن تثبيتها
الخرز والبرق ( :)Beades and Sequinsمن
ّ
على �أي جزء من �أجزاء قطعة المالب�س ,كما في ف�ساتين الزفاف؛ �إذ ت�ضفي لم�سة
من الجاذبية والجمال وبخا�صة عند تثبيتها معًا على المالب�س الر�سمية ,ومالب�س
ال�سهرة ,وحقائب (�شنط) ال�سهرة ,والأحذية ,وغيرها ،كما في ال�شكل (.)6-5
يوج��د الخرز �أو البرق ف��ي الأ�سواق بعدة �أ�ش��كال :الأول �شريط يتم تثبيته على
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ويراعى لف �شريط من الال�صق ال�ش ّفاف حول الخرز والبرق
الخط��وط
ّ
المحددةُ ،
في مكان الق�ص قبل َق ّ�صه؛ لتج ّنب �ضياع �أو خ�سارة جزء منه ,والثاني يباع بالعدد
ويثبت با�ستعمال خيط بلون القما���ش ,بحيث يكون ق�صيرًا وم�شمعًا،
المطل��وبّ ،
و�إذا لم يتوافر ُي�ستعمل خيط من النايلون ال�ش ّفاف مع �إبرة رفيعة ،وفي كلتا الحالتين
يج��ب الت�أكّ د م��ن الخطوط الت��ي �سيتم
تثبي��ت الخ��رز �أو البرق عليه��ا ,وذلك
يو�ضح ذلك ،وقد
بعمل ت�صميم م�سب��ق ّ
ُينق��ل ه��ذا الت�صميم �إلى قط��ع المالب�س
بال�سراج��ة �أو قلم الت�أ�شي��ر وفي المكان
المحدد له .وتوجد �أنواع �أخرى يمكن
ّ
الكي.
تثبيتها بو�ساطة ّ
ال�شكل ( :)6-5التزيين بالبرق والخرز.
المكمالت
وعادة ما يتم تثبيت هذه
ّ
في المراحل النهائية لخياطة المالب�س ،بعد الت�أكد من مكان تثبيتها والكمية الالزمة
ل�شرائها بح�سب الحاجة نظرًا الرتفاع �أثمانها ,وعادة ما ُت ّ
بطن الأماكن في قطعة
المالب�س التي �سيو�ضع عليها الخرز �أوالبرق� ،أو يتم تقويتها بالفازلين الذي يو�ضع
على الوجه الخلفي للقما�ش؛ ليتحمل ثقل الخرز ولزيادة تما�سك خيوط الن�سيج
ّ
المبطنة ,كالجاكيت
المكمالت على قطعة المالب�س
معًا ,وفي حال تثبيت هذه
ّ
مثالً ،ف�إنه يجب تثبيت الخرز �أو البرق قبل تركيب البطانة وذلك لتغطية الغرز
الم�ستعملة و�إخفائها في تثبيتها.

ن�شاط ()1-5

زيارة ميدانية

ُزر �أح��د مح�لات بيع ل��وازم الخياطة ف��ي منطقتكّ ،
واطلع عل��ى موجوداتها م��ن �أنواع الخرز
يت�ضمن :ال�شكل الذي تباع عليها ،و�أ�شكالها ،و�ألوانها،
�سجل ملحوظاتك في جدول
والبرق ،ثم ّ
ّ
المكمالت المت�صلة الأخ��رى (الترقيع ،والتنجيد ،والأبليك) من حيث
و�أثمانه��ا ,ثم قارنها مع
ّ

الوق��ت والجهد المبذوالن في تنفيذها ،وتكلفتها المادية ،وجمال مظهر قطعة المالب�س في كل

ثم ناق�ش زمالءك في ذلك ب�إ�شراف المعلم.
نوع منهاّ ,
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تثبيت الخرز والبرق على القما�ش

تمرين
5-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
تثبت الخرز على قطعة القما�ش.
 ّتثبت البرق على قطعة القما�ش.
 ّالمعلومات الأ�سا�سية
يمك��ن ا�ستعمال خيط النايلون الرفيع لتثبيت الخ��رز والبرق في حال عدم وجود لون الخيط
ف�ضل ا�ستعمال خيط
وي ّ
المطابق لل��ون قطعة القما�ش؛ لأنه رفيع ومتين و�ش ّفاف اليظهر لونهُ ،
وم�شم��ع؛ لتجنب تعقي��د الخيط في �أثناء التثبي��ت ,وفي حال عدم الق��درة على ر�سم
ق�صي��ر
ّ
والدراجة.
الت�صميم ،يتم نقله على الوجه ال�صحيح للقما�ش بال�سراجة� ,أو ورق الكربون
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
 قطعة قما�ش �أبعادها (� )20×20سم خرز وبرق  -خيط يطابق لون القما�ش خيط نايلونالرقم

� -إبرة خرز رفيعة ،وق�صيرة

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوالً :تثبيت الخرز على قطعة القما�ش
يتم تثبيت الخرز بطريقتين:

الطريقة الأولى
1

ّثبت خيط النايلون على الوجه الخلفي للقما�ش بغرزتي

مرر الإبرة �إلى
تثبي��ت �صغيرتين (الغرزة الراجعة) ،ث��م ّ
وجه القما�ش.

2

�أدخ��ل الإب��رة والخيط عبر ثقب الخ��رزة الواحدة ،ثم

اعمل غ��رزة راجعة ,بحيث يكون طولها �ضع َفي طول
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الخ��رزة م��ن بداية الغ��رزة الراجعة �إلى م��كان خروج

الإبرة؛ وذلك كي يكون الخرز قريبًا من بع�ضه ،كما في
ال�شكل ( ,)1على � اّأل ت�شد الخيط كثيرًا فت�سمح للخرز

�أن ينب�سط فوق القما�ش ب�سهولة.
3

كرر تعبئة الخرز حتى تنتهي كمية الخرز المطلوبة ،ثم ّثبت
ّ

الخيط على الوجه الخلفي للقما�ش بغرزة راجعة �صغيرة.

ال�شكل ()1

الطريقة الثانية
1

�أدخ��ل عددًا من الخرز في خيط من القطن �أو النايلون,

م��ع ترك م�سافة (� )10سم من طرف الخيط دون خرز؛

لتثبيته على الوجه الخلفي للقما�ش.
2

�ضع الخ��رز فوق خ��ط الت�صميم المر�س��وم على قطعة

تو�ضح خطوط الت�صميم بال�سراجه
القما�ش ،ويمكن �أن ّ

العادية ،كما في ال�شكل (.)2
3

ّثب��ت الخيط الذي ي�ضم الخرز بغ��رز �صغيرة تلتف حوله,

ال �إبرة �أخرى وخيطًا بلون القما�ش غير الإبرة والخيط
م�ستعم ً
ي�ضمان الخرز ،كما ف��ي ال�شكل ( ،)2مراعيًا تثبيت
الذين ّ

الخيط على الوجه الخلفي للقما�ش بغرزتين �صغيرتين.

4

م��رر خرزة واح��دة من الخي��ط لتثبيته��ا فوق خط
ّ
الت�صمي��م الم��راد تركي��ب الخرز علي��ه بعمل غرزة
فوق الخيط �إلى ي�سار الخرزة؛ �أي اعمل غرزة فوق
الخي��ط بين كل خرزة والتي تليه��ا؛ لمنع الخرز من
االنزالق �أو الحركة.

5

كرر الخطوة ال�سابقة ( )4حتى تنتهي من تغطية خطوط
ّ

الت�صميم الموجود على قطعة القما�ش بالخرز.
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ال�شكل ()2

6

ّثب��ت الخي��ط عل��ى الوجه الخلف��ي للقما���ش بغرزتين

7

ُ�ص خيط الخرز على بعد (� )10سم من انتهاء الت�صميم،
ق ّ

8

مرره��ا �إلى الوجه
�أدخ��ل نهاي��ة الخيط في الإب��رة ،ثم ّ

�صغيرتين.

وانزع الخرز المتبقي.

الخلفي للقما�ش ،واربط الخيطين فوق بع�ضهما خلف
القما�ش وقريبًا منه؛ للتثبيت المحكم.

9

كرر الخطوة ( )8للطرف الآخر من الخيط الذي ي�ضم الخرز.
ّ

1

ّثبت الخيط على الوجه الخلفي للقما�ش بغرزتين �صغيرتين,

2
3

مرر الإبرة والخيط �إلى الوجه ال�صحيح للقما�ش.
ّ

�أدخل الإبرة في ثقب البرقة الواحدة ،كما في ال�شكل (.)3

4

�ضع حبة البرق ,بحيث تك��ون منب�سطة على القما�ش،

ال�شكل ()3

ثانيًا :تثبيت البرق

با�ستعمال الغرزة الراجعة في مكان تثبيت البرق.

ويك��ون وجه البرقة �إلى �أعل��ى ،ثم اعمل غرزة راجعة،

كما في ال�ش��كل ( ,)4على �أن يكون طول الغرزة على

ال�شكل ()4

الوجه الخلفي للقما�ش م�ساويًا لقطر البرقة.

5

ّثب��ت البرق المتبقي بالطريق��ة نف�سها ،مراعيًا �أن يكون

مترا�صا ،كما ف��ي ال�شكل ( ,)4وبع��د االنتهاء
الب��رق
ًّ
م��ن العملّ ,ثب��ت الخيط على الوج��ه الخلفي للقما�ش

بغرزتين.

يمكنك تثبيت البرق والخرز معًا ,كما في ال�شكل (.)5

298

ال�شكل ()5

مو�ضح بال�شكل.
ركّ ب الخرز �أو البرق ك�شريط ,كما هو ّ

عد فن الأبليك
د		 الأبليك (ُ :)Appliqueي ّ
من الأ�ساليب التقليدية في تزيين المالب�س
وبخا�صة للأطفال ،كما في ال�شكـــل
()7-5؛ �إذ ي�ضفي الجمال والحيوية على
يقوي بع�ض �أجزاء
الأقم�شة ال�سادة ،كما �أنه ّ
قطعة المالب�س التي يو�ضع عليها ,كمنطقة
ال�شكل ( )7-5الأبليك المثبت � ًّآليا.
وي�ستعمل
الكوع �أو الركبة ويدعمهاُ .
الأبليك في زخرفة قطع المالب�س ال�شعبية,
ليتم تثبيت حافّات قطعة الأبليك بغرز تطريز
وين ّفذ الأبليك بو�ضع
ملونةُ ,
وبخيوط ّ
قطعة قما�ش مخالفة للون قطعة المالب�س
بعد ق�صها بت�صاميم و�أ�شكال زخرفية فوق
محددة في قطعة المالب�س للزخرفة،
منطقة ّ
محددة ,كالثقوب �أو
�أو لإخفاء عيوب
ّ
ال�شكل ( :)8-5الأبليك المح�شو.
الخياطات غير المتقنة� ,أو لتركيز االنتباه
محددة في الج�سم .ويمكن ح�شو قطعة الأبليك بح�شوة منا�سبة قبل
على منطقة ّ
تثبيتها على قطعة المالب�س لإ�ضافة ُبعد ثالث للت�صميم ،كما في ال�شكل (.)8-5
المتعرجة� ,أو بغرز التطريز
بعدة طرق ,كالغرزة الآلية
ويتم تثبيت قطعة الأبليك ّ
ّ
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اليدوي ,كما في ال�شكل ( ،)9-5و�أحيانًا
يمكن �أن يتم بعملية الل�صق بمواد خا�صة
ال تت�أ ّثر بالغ�سل والكي.
ويمكن الح�صول على ت�صاميم قطع
الأبليك و�أ�شكالها من الكتب� ,أو ر�سوم
الأقم�شة ذاتها� ،أو القطع الجاهزة� ,أو
يدويا ,وتختلف ر�سوم الأبليك
بر�سمها
ًّ
يدويا.
فمنها الهند�سية� ,أو النباتية� ,أو غيرها،
ال�شكل ( :)9-5الأبليك المثبت ًّ
ولتنفيذ قطع الأبليكُ ,ت�ستعمل عادة
الأقم�شة التي ال تن�سل حافّاتها؛ كالجلدية ,وال�شمواه ،ويجب �أن يتنا�سب قما�ش
وال�سمك ,وطرق العناية,
الأبليك مع قما�ش قطعة المالب�س من حيث الملم�سُّ ,
والتنظيف.
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تنفيذ الأبليك وتثبيته على القما�ش

تمرين
6-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 ُت ِع ّد نموذجًا (ت�صميمًا) للأبليك ونماذجه الكرتونية.تق�ص القما�ش ح�سب الت�صميم.
 ّتثبت قطع الأبليك على القما�ش يدو ّيًا �أو � ًّآليا.
 ّالمعلومات الأ�سا�سية
ف�ض��ل تثبيت الأبليك عل��ى قطعة القما�ش قبل و�ص��ل �أجزائها معًا؛ �إذ ,م��ن ال�سهل تركيب
ُي ّ
ّ
ف�ضل اختيار الت�صاميم التي تقل فيها الزوايا,
الأبليك على القما�ش وهو منب�سط
وي ّ
(م�سطح)ُ ,
تق��وى الأقم�شة الخفيفة والناعم��ة للأبليك با�ستعمال ح�ش��وة الفازلين ,ويمكن ح�شو
كم��ا ّ
تثبت قطع الأبليك بغرز التطريز،
الأبليك بالقطن �أو البولي�ستر؛ لإعطائه مظهرًا بارزًا ,و�أحيانًا ّ
كم��ا يمكن تزيين الأبلي��ك بالأزرار وال�شرائ��ط با�ستعمال مادة ال�صقة منا�سب��ة؛ لتثبيتها عند
يف�ضل التدريب على ق�صا�صات من القما�ش ذاته ,قبل البدء بقطعة
�صعوبة تثبيتها بالخياطةُ ,و ّ
المالب�س.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد
 قطعتا قما�ش (� )25×25سم ق�صا�صات �أقم�شة ب�ألوان مختلفةمقوى
 كرتون ّ ورق ر�سم �ش ّفافالرقم
1

الأدوات والتجهيزات
 �أدوات الخياطة� -آلة الخياطة مجهزة بالخيوط المنا�سبة

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوالً  :ق�ص قطعة الأبليك وتثبيتها يدويًّا �أو �آليًّا

ار�س��م الت�صمي��م المنا�س��ب لقطعة المالب���س ,مراعيًا

منا�سبته للغر�ض منه.
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2

�ش��ف الت�صمي��م المع��د عل��ى ورق �ش ّف��اف ،كما في
ّ

3

المقوى في حال
قُ�ص نموذج الت�صميم م��ن الكرتون
ّ

4

�ض��ع نموذج (مخط��ط) الأبليك على قطع��ة القما�ش
ّ
ومخطط
المخت��ارة ,عل��ى �أن يكون وج��ه القما���ش

5

ّثبت نم��وذج الأبليك الورقي م��ع القما�ش بالدبابي�س

ال�شكل (.)1

ا�ستعم��ال نم��وذج الت�صمي��م لأكثر من م��رة ،كما في
ّ
كمخطط كرتوني ثابت.
ال�شكل ()2؛ ليكون

ال�شكل ()1

ال�شكل ()2

الأبليك �إلى �أعلى.

ح��دد الخطوط
�أو الكرتون��ي با�ستعم��ال الأثقال ,ثم ّ

الخارجي��ة لنم��وذج الأبليك بقل��م الت�أ�شي��ر ,كما في

ال�شكل ()3

ال�شكل (.)3
6

�أ�ضف (� )0.5سم م�سافة خياطة حول حدود النموذج

7

قُ�ص قطعة الأبليك قريبًا من خط م�سافة الخياطة ،كما

الخارجية للخياطة ،كما في ال�شكل (.)4

في ال�شكل (.)5

ال�شكل ()4

ال�شكل ()5
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8

المدعمة ح��ول حدود ت�صميم الأبليك،
ن ّفذ الخياطة
ّ

عل��ى �أن تكون خط��وط الخياط��ة في قما���ش م�سافة

الخياط��ة وقريبًا من خط الثن��ي ,كما في ال�شكل ()6؛

لتقوية حافّات الأبليك عند الثني.
9

ق���ص قطعة الأبليك على خطوط م�سافة الخياطة ,كما

ال�شكل ()6

في ال�شكل (.)7

ّ
10
�شذب الحافّات الخارجية (ق�صق�صة ،وتثليم) للأبليك

ح�سب �ش��كل المنحنيات والزوايا ،كم��ا في ال�شكل

( ,)8وكم��ا در�س��ت �سابقً��ا ,وذل��ك لثن��ي م�سافات
الخياطة �إلى الوجه الخلف��ي للقما�ش بح�سب ت�صميم

ال�شكل ()7

قطعة الأبليك.

11
اث��ن م�ساف��ات الخياطة �إل��ى الوجه الخلف��ي للقما�ش
ِ
وثب��ت الثنية بو�ساطة غرزة
على حدود خط الأبليكّ ,

ال�سراجة ,كما في ال�شكل (.)9

 12اكوِ ثنية قطعة الأبليك بعد االنتهاء من الثني.

ال�شكل ()8

� 13ض��ع قطع��ة الأبليك عل��ى قطعة القما�ش ف��ي المكان
المح��دد لها ,ثم ّثب��ت قطعة الأبليك بغ��رز ال�سراجة
ّ

العمودية �أو المائلة ,كما في ال�شكل (.)10

ّ 14ثبت حافّات الأبليك على قطعة القما�ش بو�ساطة غرزة

ال�شكل ()9

اللقطة المخفية ,كما في ال�شكل (� ,)10أو با�ستعمال
�آلة الخياطة لعمل غرزة م�ستقيمة متو�سطة.

 15ا�سحب خيوط ال�سراجة ،واكوِ القطعة.
ال�شكل ()10
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ثانيً��ا  :تثبي��ت قطع��ة الأبلي��ك با�ستعم��ال الغ��رزة
المتعرجة
ّ

1

قُ�ص ّ
مخطط (نموذج) الأبلي��ك ,مراعيًا ترك م�سافة
خياطة مقدارها (� )1.5سم  ,كما في ال�شكل (.)11

2

�ضع قطع��ة الأبلي��ك ف��وق القما�ش وف��ي المكان
المحدد على �أن يكون ّ
كل من وجه قما�ش الأبليك
ّ
وقطعة القما�ش �إلى الأعلى.

3

ّثب��ت قطعة الأبلي��ك بو�ساطة غرز ال�سراج��ة المائلة ثم
بغرز �سراجة مت�ساوية ومتقاربة ,كما في ال�شكل (.)12

4

ادرز بالغ��رزة الم�ستقيم��ة ف��وق ح��دود الأبلي��ك
الأ�سا�سية ،كما في ال�شكل (.)12

5

���ص بمق���ص �صغير وح��اد م�ساف��ة الخياطة على
ُق ّ
حدود خط الدرزة مبا�شرة ,كما في ال�شكل (.)13

6

المتعرجة
ادرز عل��ى حافّات قطعة الأبليك بالغرزة
ّ
وبعر���ض يجمع بين قطعة القما�ش وجزء من طرف
الأبليك ،كما في ال�شكل (.)14
ّ
والمكوك) البداية
ا�سحب خي��وط الدرزة (الإب��رة

7

والنهاية �إلى الوجه الخلفي للقما�ش ,ثم اعقد خيط
الإبرة مع خيط ّ
المكوك ،و ُق�ص الزائد منهما.

هـ	

ال�شكل ()11

ال�شكل ()12

ال�شكل ()13

ال�شكل ()14

الترقيع (ُ :)Patchworkيق�صد بالترقيع تجميع قطع القما�ش ال�صغيرة وو�صلها معًا
بطريقة من�سقة للح�صول على قطعة كبيرة لغايات نفعية �أو تجميلية ،كما في ال�شكل
(.)10-5
أ�س��رة والطاوالت،
ُ
وي�ستعم��ل الترقيع ب�ش��كل وا�سع في المفار���ش ,و�أغطية ال ّ
واللوح��ات والو�سائد ذات الطابع التقلي��دي الم�ستوحى من التراث ال�شعبي ،وفي
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زخرف��ة المالب���س ,كمالب���س الأطف��ال,
وغيره��ا ،والمالب���س ال�شعبي��ة ك�أجزاء من
الثوب ال�شعبي ,كنهاي��ات الذيل والأكمام
والجوان��ب ,وتجمي��ع قطع م��ن خامات
متنوعة ,كالحرام��ات ال�صوفية التي ُتجمع
ّ
من قط��ع �صوفية �صغيرة محبوكة ,وكذلك
ف��ي تزيين الجلود والحقائب .ويتم تجميع
قط��ع الترقيع معًا بالخياط��ة الآلية� ,أو بغرز
ال�شكل ( :)10-5الترقيع.
تطريز ظاهرة� ,أو بال�سنارة� ,أو غيرها.
وقد تكون قطع الترقيع جميعها ب�شكل ولون واحد� ،أو ب�شكل واحد ولونين �أو
عدة �ألوان يتم اختيارها بدقة لإنتاج ت�صميم جذاب ,وقد ُتجمع القطع معًا بترتيب
ون�سق ثابت� ,أو ب�شكل ع�شوائي.
ويمكن ا�ستعمال �أنواع الأقم�شة جميعها في الترقيع ,بحيث تكون ثابتة الألوان
ومتما�سكة الن�سيج ،كالأقم�شة القطنية الناعمة ال�سادة �أو المنقو�شة ،والكتانية
والمخملية ،كما يجب �أن تكون القطع الم�ستعملة في الت�صميم الواحد
وال�صوفية
ّ
ال�سمك والنوع.
للترقيع مت�شابهة في ُّ
المقوى� ،أو المعدن الرقيق،
ويمكن عمل نموذج الترقيع با�ستعمال الورق
ّ
وتحتاج �إلى دقة متناهية في ق�صها ل ُت�ستعمل ك�شبلونة (طبعة) ،يتم بموجبها ق�ص
عد الر�سم على ورق
وي ّ
قطع الترقيع المطلوبة جميعها ح�سب عددها في الت�صميمُ ،
المربعات بالأبعاد �أو القيا�سات الحقيقية للنماذج �أف�ضل الطرق لر�سم ت�صميم
الترقيع واالحتفاظ به ،كما يمكن تلوين �أجزائه بالألوان الخ�شبية للح�صول على
الت�صميم المطلوب للترقيع بالألوان.
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تنفيذ الترقيع

تمرين
7-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تر�سم الت�صميم المنا�سب.ّ
(مخططا) للترقيع.
نموذجا
 ُت ِع ّدًّ
تق�ص النماذج ح�سب الت�صميم.
 ّ ّت�صل القطع مع بع�ضها لتكوين الت�صميم المطلوب.
المعلومات الأ�سا�سية
عد الترقيع ف ّنًا منت�شرًا انت�شارًا وا�سعًاُ ،وي�ستعمل في تزيين قطع المالب�س ،وعند تنفيذه ,يجب
ُي ّ
مراعاة خطوط ن�سيج القما�ش واتجاه الأ�شكال في الت�صميم ،وعند و�صل الأ�شكال ,يجب
الأخذ بقواعد الخياطة و�أ�س�سها التي در�ستها �سابقًا ,كالتثليم ,والق�صق�صة ,وغيرها ،والبد
من تحديد عدد وكمية القما�ش الالزمة من كل لون ,بعد تجهيز نماذج الترقيع المطلوبة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد

مجهزة بالخيوط
 ثالث قطع �أقم�شة من�سجمة الألوان و�أبعاد كل منها (� )25×25سم � -آلة خياطة ّ قلم الت�أ�شير ورق مربعات للر�سمالكي وتجهيزاته
 �أدوات ّمقوى
 كرتون ّ �أدوات الر�سم فازلين �أدوات الخياطةالرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

حدد �شكل قطعة الترقيع المراد عملها و�أبعادها.
ّ

3

المراد عملها.
ار�سم الت�صميم على ورق المربعات ،كما في ال�شكل (.)1

4

ل��ون �أجزاء الت�صمي��م؛ لتحديد �ألوان قط��ع القما�ش
ّ

2

الر�سوم التو�ضيحية

جهز ورقة ر�سم (مربعات) بالحجم التقريبي للقطعة
ّ

المطلوبة بح�سب الت�صميم.
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ال�شكل ()1

5

ار�سم وحدة ال�شكل المتك��رر (ال�شبلونة �أو الطبعة)

6

كرر
ّ
تفح���ص وحدة ال�ش��كل في الت�صميم كل��ه ،ثم ّ

بالحجم الحقيقي المراد خياطته.

الأ�ش��كال التي تحتاج �إلى نم��اذج وكذلك عددها؛

لق�ص العدد المطلوب لكل منها.
7

قُ���ص الأ�ش��كال التي تحت��اج �إلى نم��اذج بالحجم

الحقيق��ي ،مثل :مربع �صغي��ر ,ومربع كبير ,ومثلث

ال�شكل ()2

�صغير ,ومثلث كبير ,و�شكل م�ضلع ثماني.
8

مقوى ،وار�سم حول
�ضع هذه الأ�شكال على كرتون ّ

9

قُ�ص الكرتون بح�سب الخطوط المر�سومة؛ فتح�صل

10

حدد ع��دد قطع النم��اذج الواج��ب ق�صها بح�سب
ّ

11

�ض��ع النموذج على القما���ش ح�سب لونه مع مراعاة

حدودها بقلم الر�صا�ص.

على نماذج جاهزة للق�ص (�شبلونات).

حجم الم�شروع النهائي المطلوب تنفيذه.

ال�شكل ()3

اتج��اه الن�سيج للقط��ع واتجاه الأ�ش��كال ,ثم �أ�ضف

م�ساف��ة للخياط��ة (� )1س��م حول ح��دود النموذج

للخياطة ،كما في �أجزاء ال�شكل (.)2
12

قُ�ص ح��ول خطوط الأ�ش��كال (ال�شبلونات) بالعدد

المطل��وب ,مراعيًا �أخذ م�ساف��ة للخياطة لكل قطع

الترقيع ،كما في ال�شكل (.)3

13

تفح���ص �ش��كل الت�صميم جي��دًا ،و�ص��ل القطع
ّ
ال�صغي��رة مع بع�ضها بع�ضًا با�ستعمال �آلة الخياطة،
كما في ال�شكل ()4؛ لتكوين وحدات �صغيرة.
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ال�شكل ()4

14

�صل القط��ع المو�صول��ة ،كما ف��ي ال�شكل()4؛
لتكوين وحدات �أكبر ،ث��م �صل هذه الوحدات؛
لتكوين ال�ش��كل الكامل ،كما ف��ي ال�شكل(,)5
مراعيًا تنفيذ عمليات الخياطة بالطريقة ال�صحيحة
عند و�صل القطع المنحنية �أو المثلثة معًا.

15

اكوِ القطع��ة ,وافتح م�ساف��ات الخياطة ,ويمكن
تثبيت فازلين على الوجه الخلفي للقطعة.

ال�شكل ()5

و		 التنجيد (ُ :)Quiltingيق�صد بالتنجيد ح�شو
أ�سرة� ,أو غيرها لجعلها �أكثر
الثياب� ,أو �أغطية ال ّ
دفئًا في البرد و�أكثر نعومة ،كما �أنه يحمي بع�ض
�أجزاء الج�سم من ال�صدمات �أو غيرها ،كحماية
الأك��واع والركب لوجود طبقة من الح�شو
ُتخ ّفف حدة ال�صدمة.
لم يقت�صر التنجيد على هذه الوظيفة النفعية
ال�شكل ( :)11-5تثبيت التنجيد.
امتد �إلى تزيين قطع المالب�س المتنوعة,
له ،بل ّ
وتبطينها؛ كمالب�س النوم ,والأرواب ,ومالب�س
الأطفال ,وغيرها ،كما في ال�شكل (.)11-5
يثبت ح�شو التنجيد مع قما�ش قطعة
ويمكن �أن ّ
المالب�س ب�أ�شكال هند�سية ب�سيطة ,كالخطوط
الم�ستقيمة� ,أو المربعات� ،أو الر�سوم التقليدية,
كالأزهار ,والثمار با�ستعمال �آلة الخياطة� ،أو
يدويا بتنفيذ غرز التطريز كال�شاللة� ,أو الراجعة,
ًّ
ال�شكل ( : )12-5التنجيد.
�أو غيرها با�ستعمال خيوط التطريز الملونة
والمتينة ،كما في ال�شكل (.)12-5
ومما يزيد من جمال
البعد الثالث في الجزء المنفذ عليهّ ،
ويعمل التنجيد على �إظهار ُ
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الت�صميم المن ّفذ بالتنجيد ا�ستعمال �ألوان عدة متنا�سقة معًا.
و ُت�ستعمل ف��ي تنفيذ التنجيد عادة طبقتان من القما�ش بينهما ح�شوة من القطن,
�أو ال�ص��وف� ,أو البولي�ستر ,تخترقها الإب��رة ب�سهولة عند تثبيت الح�شوة مع طبق َتي
تتحمل الغ�سل وخفيفة الوزنّ � ،أما
القما�ش ،وتكون الح�شوة عادة م��ن مادة عازلة
ّ
يتحمل الغ�سل ،فال ينكم�ش،
الأقم�شة فتك��ون ذات ملم�س ناعم ون�سيج متما�سك ّ
وتبق��ى �ألوانه ثابته ,كالقطن ,والكتان ,وال�ساتان للطبقة العليا ،وقد يكون القما�ش
�سادة �أو مزخرفًا بزخارف كبيرة ،ويمكن تثبيت الح�شوة بتنفيذ غرز التنجيد حول
الر�س��وم ,ويت��م تثبيت الطبقات الثالث معًا على الحافّ��ات فقط� ,أو على الحافّات
والو�سط ب�أ�شكال هند�سية �أو زخرفية.
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تنفيذ التنجيد

تمرين
8-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تنقل ت�صميم التنجيد �إلى قطعة القما�ش. تن ّفذ التنجيد بالطريقة ال�صحيحة.المعلومات الأ�سا�سية
ّ
ال�سمك (� )1- 0.5سم في تنجيد قطع المالب�س،
ف�ضل ا�ستعمال الح�شوة
ُي ّ
الم�سطحة قليلة ُّ
ويعتمد ُ�سمك التنجيد على الهدف منه ،وقد يتم التنجيد بو�ساطة �آلة الخياطة� ،أوبا�ستعمال
خيوط �صوفية� ،أو ببع�ض غرز التطريز اليدوي حول خطوط الت�صميم� ,أو بطرق �أخرى.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
 خيوطمعين للتنجيد
 ت�صميم ّ ّ ورقمخطط ورقي للتنفيذ
 قطعة قما�ش �أبعادها (� )20×20سم بطانة لقطعة القما�ش مطابقة لها بالقيا�س -ح�شوة ُ�سمك (� )0.5سم �أبعادها(� )20×20سم

 �أدوات الخياطة �أدوات القيا�س والر�سمالكي وتجهيزاته
 �أدوات ّ� -آلة خياطة مجهزة بالخيوط

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

ار�س��م �ش��كل الت�صمي��م على ال��ورق ،ث��م انقله
بو�ساطة ورق الكربون والعجلة الم�س ّننة �إلى قطعة
القما�ش ،كما في ال�شكل (.)1

2

�ض��ع البطانة على �سطح م�ست��وِ كالطاولة على �أن
يكون وج��ه البطانة �إلى الأ�سف��ل ,ثم �ضع فوقها
طبقة الح�ش��و (البولي�ستر) ،ثم �ضع قطعة القما�ش
المر�س��وم عليه��ا الت�صميم ،بحي��ث يكون وجه
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الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل ()1

القما�ش �إلى الأعلى ،كما في ال�شكل (.)2
3

ابد�أ بتثبيت الطبقات الثالث معًا بغرز �سراجة من
المركز �إلى الحافّات ،كما في ال�شكل (.)3

4

ادرز ب�آل��ة الخياط��ة درزة م�ستقيمة فوق خطوط
الت�صمي��م الموجود على قطع��ة القما�ش؛ لتثبيت
الح�شوة بين البطان��ة والقما�ش عند الخياطة على

5

انزع خيوط ال�سراجة ،ث��م ّ
نظف حافّات القطعة
المنجدة بالطريقة المنا�سب��ة مثالً (تركيب �شريط
ورب) ،واحتفظ بالقطعة في ملفك.

خطوط الت�صميم المر�س��وم� ،أو ّثبتها بغرز تطريز
يدوية.

ال�شكل ()2

ال�شكل ()3

محددة
ز		 الر�س��م عل��ى القما�شُ :ي�سه��م الر�سم على قما���ش قطعة المالب�س ف��ي �أجزاء ّ

منها,كما في ال�شكل ( ,)13-5في �إبراز الذوق ال�شخ�صي ,ويمكن �أن يتم الر�سم
خا�صة للأقم�شة ،و ُت�ستعمل
على القما���ش قبل خياطته �أو بعدها ،با�ستعمال �أل��وان ّ
لعملي��ة الر�س��م عل��ى القما���ش الأقم�ش��ة
ال�سميك��ة كال�سات��ان� ,أو الرقيق��ة الناعمة
كالأورجان��زا� ,أو ال�شيف��ون� ,أو الأقم�ش��ة
الوبرية كالمخمل والب�شكير ,ويمكن �أن يتم
الر�س��م على القما�ش با�ستعمال �ألوان عدة,
ذات ت�أثي��ر مختل��ف لكل منه��ا؛ فالألوان
الالمعة كالذهبي� ,أو الف�ضي� ,أو الأزرق� ,أو
غيرها والتي توجد داخل �أنابيب ذات ر�أ�س
ال�شكل ( : )13-5الر�سم على القما�ش.
رفيع ف ُت�ستعمل لتحديد الخطوط الخارجية
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ح

محددة تمنع ن�سل القما�ش �أ�سفلها ,على �أن
للت�صامي��م ور�سمها؛ �إذ تعطي خطوطًا
ّ
عموديا وبثب��ات ودقة في �أثناء ر�سم الخط��وط ,كما ُت�ستعمل
يت��م م�سك الأنبوب
ًّ
مح��ددة با�ستعمال فر�شاة الألوان ,ويمكن غ�س��ل الفر�شاة و�إزالة
لتعبئ��ة م�ساحات
ّ
الألوان عنها وهي في الحالة ال�سائلة بالماء العادي قبل جفافها؛ �إذ ,ي�صعب �إزالتها
بع��د تمام جفافها ,ويراعى عند ا�ستعمال هذه الألوان تركها تجف مدة � 24ساعة,
ويمكن غ�س��ل قطعة المالب�س المر�سوم��ة بماء دافئ وتج ّف��ف بالمج ّفف العادي
الملونة على الوجه الخلفي للقما�ش،
كي هذه القطع ّ
بدرجة حرارة متدنية ,ويمكن ّ
كما ُيراعى غ�سل قطعة المالب�س قبل تنفيذ الر�سم با�ستعمال هذا النوع من الألوان.
وتتميز ب�سيولة متو�سطة؛
�أم��ا الألوان ذات البعد الثالث (النفخ) فتوجد في �أنابيب،
ّ
�إذ يمك��ن ا�ستعمالها من الأنابيب مبا�شرة في ر�س��م الخطوط الدقيقة� ,أو با�ستعمال
المحددة في الت�صامي��م ح�سب الرغبة ,على �أن يكون
الفر�ش��اة لتلوين الم�ساحات
ّ
ُ�سمك م��ادة اللون مت�ساويًا ف��ي الم�ساحة الواحدة
وثابتً��ا ,وتعمل ه��ذه الألوان على �إب��راز م�ساحات
الت�صميم بالنفخ؛ �إذ ,يتم ترك الألوان على الت�صميم
تعر���ض لدرجة ح��رارة بالفرن
لتج��ف تمامً��ا ,ثم ّ
بالكي عل��ى الوجه الخلفي
الداف��ئ بعد �إطفائ��ه �أو
ّ
للقما���ش ,مما يعطي الت�صميم بع��دًا ثالثًا؛ �إذ ترتفع
خطوط الت�صمي��م عن �سطح القما�ش قليالً ,ويخف
ت�أثير البعد الثالث في حال خلط هذه الألوان بالماء
ال�شكل ( : )14-5نموذج
لي�صب��ح ت�أثيرها كالأل��وان العادي��ة الم�ستعملة على
الر�سم على القما�ش.
القما�ش ,كما في ال�ش��كل ( .)14-5ويراعى عند
وكيها قبل الر�سم عليها.
ا�ستعمال هذه الألوان في الر�سم ،غ�سل القطعة ّ
المكمالت المت�صلة
عد التطريز من �أف�ضل �أن��واع
التطريز (ُ :)Embroideryي ّ
ّ
وبخا�صة لمالب�س النوم ومالب�س الأطفال؛ �إذ �إ ّنه الي�سبب الإزعاج في �أثناء ارتداء
قطعة المالب�س ,كما �أنه ُين ّفذ على �أنواع المالب�س جميعها� ,سواءً الرجالية ,كتطريز
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حرف �أم رمز ,وفي المالب�س الن�سائية,
كتطريز مالب�س ال�سهرة بخيوط ذهبية �أو
ف�ضية.
ويمكن تنفيذ غرز التطريز على �أي
جزء من �أج��زاء قطعة المالب�س ,كالياقة
�أو الكم ،كما في ال�شكل (� , )15-5أو
على قطعة المالب�س كاملة تقريبًا ،كما
في المالب�س ال�شعبية؛ �إذ يحتل التطريز
ال�شكل ( :)15-5التطريز على المالب�س.
متميزة في التراث ال�شعبي والأزياء
مكانة ّ
عبر عن جانب مهم من
ال�شعبية ,فهو ُي ّ
بعد
يدويا با�ستعمال الإبرة والخيط ،وذلك ّ
وين ّفذ التطريز ال�شعبي ًّ
تراثنا و�أ�صالتناُ .
الغرز وتنفيذها واحدة تلو الأخرى ،وهذا يحتاج لوقت وجهد كبيرين� ،أو �آليًا
ُتن ّفذه �آلة الخياطة العادية �أو �آلة التطريز ،وهذا يحتاج �إلى مهارة ودقة في تنفيذه
حاليا �آالت خا�صة ُتن ّفذ غرز
وفقاً للت�صاميم والألوان
ّ
المحددة ,وتوجد في الأ�سواق ًّ
عبر
التطريز بالحا�سوب وبت�صاميم و�ألوان ّ
عدة على مختلف �أنواع الأقم�شة تقريبًاُ ،
وي ّ
محددة ومق�صودة ،فتكون � ّإما على �شكل ر�سوم هند�سية� ,أو
كل منها عن معان
ّ
ف�ضل قبل �إجراء التطريز على بع�ض
وي ّ
�أ�شكال الأزهار والأ�شجار والنجوم وغيرهاُ ,
�أنواع الأقم�شة الرقيقة تبطينها بالفازلين؛ لزيادة �سمكها وتما�سك خيوط ن�سيجها
معًا .ولتنفيذ التطريز اليدوي �أو الآليُ ،ت�ستعمل خيوط التطريز القطنية� ,أو الحريرية,
�أو ال�صوفية� ,أو المعدنية ،وعند اختيار �أي منها ال بد من مراعاة تنا�سب ُ�سمك الخيط
الم�ستعمل مع ُ�سمك القما�ش ،فالخيوط الحريرية الرقيقة تنا�سب التطريز على �أقم�شة
تحمل خيوط التطريز طرق العناية ,كالغ�سل ,والتنظيف,
التريكو ،كما يجب مراعاة ّ
وغيرها كي ال يبهت لونها �أو ّ
تتقطع ،في حين تكون قطعة المالب�س ال تزال برونقها
وجمالها.
ّ
التحكم
وتُ�ستعمل في تنفيذ غرز التطريز بع�ض الأدوات ،كالطارة التي ت�ساعد على
بالقما�ش و�شده بالت�ساوي ،وبالقدر المنا�سب؛ لتج ّنب ال�شد الذي قد يحدث في غرز
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التطريز ،كما تُ�ستعمل الإبر ,والدبابي�س ,والمق�ص ,والك�شتبان ,وغيرها.
وتت�ضمن خطوات تنفيذ التطريز ما ي�أتي:
المتنوعة معًا بطرق مختلفة ت�ؤدي
المطرزات :الت�صميم تن�سيق العنا�صر
 .1ت�صميم
ّ
ّ
ويلبي الغر�ض منه ,والت�صميم الجيد يعتمد على
�إلى �إنتاج فني يتمتع به الناظرّ ,
والتنوع ،والتنظيم.
مقومات جوهرية ,مثل :الوحدة,
ّ
و�إ�ضافة لما �سبق ,ف� ّإن الت�صميم في التطريز التقليدي يجمع بين الجانبين
ي�صمم منتجاته
الجمالي والوظيفي للقطع المنتجة .وقد كان
الحرفي قديمًا ّ
ّ
وين ّفذها بعفوية تمليها عليه رغبته في تجميلها ،وحاجته �إلى االنتفاع بها.
المطرزات ,يمكن اال�ستعانة ببع�ض الم�صادر التي ت�ساعد على
وعند ت�صميم
ّ
اختياره الت�صميم والخطة اللونية المنا�سبة له ،مع �إمكانية تكبير الت�صميم �أو
ت�صغيره قبل نقله �إلى القما�ش المراد تطريزه.
يتم تجهيز الت�صميم واختيار الخطة اللونية،
 .2تكبير الت�صميم وت�صغيره :بعد �أن ّ
يمكن تكبير الت�صميم �أو ت�صغيره �إلى الم�ساحة المطلوبة قبل نقله �إلى القما�ش،
عدة طرق لتكبير الت�صميم �أو
وتوجد ّ
ت�صغيره ,منها:
�أ .التكبي��ر والت�صغي��ر با�ستعم��ال
المربعات :وتعتمد هذه الطريقة
الب�سيط��ة عل��ى تق�سي��م الت�صميم
�شبك��ة من المربعات ،ث��م ُتر�سم
ال�شكل ( : )16-5تكبير الت�صميم.
ه��ذه المربع��ات عل��ى م�ساح��ة
مكبرة ,كما في
�أخرى من الورق ّ
ال�ش��كل (�,)16-5أو م�ص ّغ��رة,
كم��ا في �شكل ( )17-5ح�سب
الحاجة ،ثم ُينقل �إليها الت�صميم.
ب .التكبي��ر با�ستعم��ال الأجه��زة:
يمك��ن �أن يتم التكبي��ر والت�صغير
ال�شكل (: )17-5ت�صغير الت�صميم.
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بو�ساط��ة �آل��ة الت�صوي��ر (� ،)Photo Copierأو با�ستعمال جه��از الما�سح
ال�ضوئي (.)Scanner
متعددة ُت�ستعمل لهذا الغر�ض ،منها:
كما �أنه توجد �أجهزة عر�ض
ّ
جهاز عر�ض ال�صور المعتمة ( ،)Opaqueو ُت�ستعمل لل�صور المعتمة غير
ال�ش ّفافة ،)Overhead Projector( ,و ُت�ستعمل لل�صور ال�ش ّفافة ,وجهاز
عر�ض ال�شرائح ( )Slides Projectorويتم تكبير الت�صميم �أو ت�صغيره
بتثبيت الورقة المراد تكبير الت�صميم عليها على الحائط� ,أو لوح خ�شبي
المخ�ص�ص،
ب�شريط ال�صق ,ثم يو�ضع الت�صميم على الجهاز في مكانه
ّ
وي�ضبط و�ضع الجهاز والعد�سة �إلى �أن يظهر الت�صميم على الحائط بو�ضوح
ّ
التحكم في تكبيره �أو ت�صغيره بمفتاح خا�ص,
وبالقيا�س المطلوب ,ويمكن
ُحدد خطوط الت�صميم.
�أو بتقريب الجهاز و�إبعاده عن الورقة ،ثم ت ّ

ن�شاط ()2-5

تكبير الأ�شكال

ار�سم �شكالً� ،أو انقل ال�شكل المجاور �إلى ورق الر�سم ,واعمل
على تكبيره بمقا�س (� )10×10سم ,كما مر معك في الر�سم
المهني.
 .3نقل الت�صميم :بعد االنتهاء من تجهيز الت�صميم بالقيا�س المطلوب على الورق,
عدة ,منها:
ُينقل فيها �إلى القما�ش المراد التطريز فوقه ،وذلك بطرق ّ
�أ  .طريقة النقل بالعد :وهذه الطريقة ال تحتاج �إلى نقل الت�صميم بالر�سم بل
ينقل فيها الت�صميم وتطريزه مبا�شرة بالعد عند ا�ستعمال القما�ش الخا�ص
ذي الن�سيج المتباعد (ايتامين كنفا)� ،أما �إذا كان القما�ش الم�ستعمل �أمل�س
ُت�سرج على �سطحه قطعة من قما�ش الماركة ،ثم ُيبا�شر
ذا ن�سيج متقارب؛ ف ّ
النقل بالعد كما �سبق.
بال�شف المبا�شر :طريقة منا�سبة للقما�ش الرقيق ال�شفّاف؛ �إذ يتم
ب .طريقة النقل
ّ
تثبيته فوق الت�صميم ،ثم نقل الت�صميم بقلم الر�صا�ص على القما�ش مبا�شرة.
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جـ .طريقة النقل بورق الكربون :يتم بو�ضع ورقة الكربون فوق وجه القما�ش،
تحدد خطوط الت�صميم بقلم الر�صا�ص ,فيعمل
ويثبت الت�صميم فوقها ,ثم ّ
ّ
ورق الكربون على طبعها فوق القما�ش.
د  .طريقة النقل بالت�سريج :ت�صلح لنقل الت�صميم فوق الأقم�شة الخ�شنة �أو
الوبرية؛ ويتم ذلك بتثبيت الت�صميم المعد م�سبقًا على ورق �ش ّفاف  ,فوق
القما�ش بالدبابي�س ,ثم يجري الت�سريج فوق الت�صميم .وتفريغ الورقة بعد
ذلك فيظهر الت�صميم بخطوط ال�سراجة.
هـ .طريقة النقل بالتثقيب :طريقة قديمة و�شائعة ,وتنا�سب الأقم�شة ذات الأ�سطح
المل�ساء ,ويتم و�ضع الت�صميم المر�سوم على ورق �شفّاف �سميك فوق �سطح
�إ�سفنجي ثم يثقب ب�إبرة �سميكة ,على م�سافات متقاربة ,وهذه الثقوب ت�سمح
بمرور م�سحوق خا�ص من خاللها �إلى القما�ش على �شكل نقط ,وبعد �إزالة
ورقة ال�شفّاف يجري تحديد هذه النقط وو�صلها بقلم الر�صا�ص.

و  .طريقة النقل بالإ�ضاءة :وتتم بو�ضع الت�صميم فوق زجاج النافذة ،ثم
تثبيت القما�ش فوقه ب�شريط ال�صق ,فيعمل ال�ضوء الطبيعي المار من خلف
الزجاج على �إظهار الت�صميم من خالل القما�ش ،وبعد ذلك يتم نقل
خطوط الت�صميم بقلم الر�صا�ص.
كما يمكن ا�ستعمال الإ�ضاءة ال�صناعية �أ�سفل لوح من الزجاج بو�ضع
ويثبتان
الت�صميم فوقه �أوال ،ثم قطعة القما�ش المراد نقل الت�صميم �إليهاّ ،
على الزجاج ب�شريط ال�صق ,ثم يجري تحديد الت�صميم بقلم الر�صا�ص.
تتنوع مواد التطريز اليدوي ،وتختلف باختالف القطعة المراد
 .4مواد التطريزّ :
�إنجازها ,ومن �أهم هذه المواد:
عد مادة �أ�سا�سية في التطريز ،وتتنوع من حيث الألياف التي
�أ  .الخيوط :و ُت ّ
�صنعت منها ،فمنها :الحريرية ،والقطنية ،وال�صوفية ،والكتانية ،وال�صناعية
التركيبية .ويوجد نوع من الخيوط المعدنية ،ك�أ�سالك الذهب� ,أو الف�ضة� ,أو
الق�صب وغيرها.
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وتتفاوت جودة الخيوط من
حيث م�ستوى ت�صنيعها وثبات
�أل��وان��ه��ا ،وتوجد على �شكل
(�شلل� ،أو طبب� ،أو بكرات),
انظر ال�شكل ( ,)18-5وهذا
االختالف في �أن��واع الخيوط
ال�شكل ( :)18-5خيوط تطريز متنوعة.
تنوعًا
و�ألوانها ومالم�سها يعطينا ّ
ِ
ا�ستعملت في التطريز اليدوي �أم الآلي.
في ت�أثيراتها في القما�ش� ،سواءً
ب .الأقم�شة خامة �أ�سا�سية في التطريز؛ �إذ �إ ّنها ت ّ
ُ�شكل ال�سطح الذي تُن ّفذ عليه

الغرز ب�أنواعها ,ويمكن ت�صنيف هذه الأقم�شة �إلى �أنواع رئي�سة ثالثة ،هي:
 الأقم�شة ذات الن�سيج الب�سيط المتقارب ،ومنها ما هو من�سوج ب�إحكام،وله �سطح �أمل�س ,مثل الحرير ،وال�ساتان .ومنها ما هو �أثقل وزنًا,
مثل :الكتان وال�صوف ,والخي�ش ،كما في ال�شكل (,)19-5كذلك
توجد �أقم�شة من�سوجة من الخيوط ال�صناعية.
 الأقم�شة ذات الن�سيج الب�سيط المتباعد ،ومنه ما يعتمد على خيط مفردرفيع �أو �سميك ،ومنه ما يعتمد على خيط مزدوج �أو على مجموعة
خيوط ،وهذه الأقم�شة جميعها ت�صلح للتطريز بطريقة العد ,انظر
ال�شكل (.)20-5

ال�شكل ( :)20-5قما�ش ذو ن�سيج متباعد.

ال�شكل ( :)19-5قما�ش ذو ن�سيج متقارب.
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 الأقم�شة ذات ال�سطح المزخرف� :سطوح بع�ضها ذوات زخارفمطبوعة و�سطوح بع�ضها الآخ��ر ذوات زخ��ارف من�سوجة ،وهذه
الزخارف قد تكون على �شكل خطوط� ,أو مربعات� ,أو نقط ,كما في
ال�شكل ( ,)21-5و أ� ّيًا كانت طريقة زخرفتها ,ف�إن هذه الزخرفة ت�ساعد
على توزيع غرز التطريز ،خ�صو�صًا عند ا�ستعمال الغرزة الفالحية.
وتوجد �أقم�شة ت�صلح للتطريز ,مثل الحرير ,والخام ,وغيرها.

ال�شكل (� :)21-5أقم�شة ذات �أ�سطح مزخرفة.

�	.5أدوات التطريز :من الأدوات التي ُت�ستعمل في التطريز اليدوي:
مهمة لمعظم �أعمال التطريز؛
�أ  .الإطارات والطارات :الطارة �أو الإطار �أداة ّ
فهي ت�ساعد على �شد القما�ش ,و ُت�صنع من الخ�شب �أو البال�ستيك ،وتعمل
الطارة على �إبقاء جزء من القما�ش م�شدودًا بين حلقتيها ،وتحتوي الحلقة
ّ
بعدة قيا�سات
برغي
الخارجية على
للتحكم بدرجة ال�شد ،وتتوافر الطارة ّ
ّ
وبع�ضها ُيحمل باليد ,وبع�ضها الآخر الآخر ذو قاعدة.
� ّأما الإطار فيعمل على �شد القما�ش ,والإطارات على نوعين ،فمنها ما
ي�شده من الجهات الأربع.
ي�شد القما�ش من �أعلى ومن �أ�سفل ،ومنها ما ّ
ب .الإبر :تتوافر الإبر الم�ستعملة في التطريز اليدوي في �أنواع رئي�سة ثالثة ,وهي:
	�إبر رفيعة ذوات ر�ؤو�س مدببة وطول متو�سط مع �سم (ثقب) وا�سع،وتتوافر ب�أرقام من ( ,)10-1و ُت�ستعمل في معظم �أنواع غرز التطريز.
	�إبر ذوات ر�ؤو�س مدببة ولك ّنها �أكثر طوالً وثخانة وذات �سم �أو�سع,وتتوافر ب�أرقام من ( ,)26-14وهي منا�سبة للتطريز بالخيوط ذوات
ال�سمك الأكبر.
ُّ
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مدببة) وهي مت�شابهة في الحجم ,وتتوافر
	�إبر ذات ر�ؤو�س كروية (غير ّب�أرقام من ( ,)26-14وهي منا�سبة للتطريز بطريقة العد.
ويبين الجدول (� )1-5أنواع الأقم�شة والإبر المنا�سبة للتطريز ال�صناعي.
ّ
الجدول (� :)1-5أنواع الأقم�شة والإبر المنا�سبة للتطريز ال�صناعي.

القما�ش

مثال

جدًا
ناعم ّ

خفيف الوزن

قيا�س الأبرة

حرير ،و�شيفون ،و�أورجنزا.

9

تافتا ،وجر�سيه.

11

�أقم�شة متو�سطة الوزن القطن ،ال�صوف الخفيف ،وال�ساتان ،والمخمل.

14
16

�أقم�شة ثقيلة الوزن

ال�صوف الخ�شن والقطنيات.

جدًا
�أقم�شة ثقيلة ّ

�أقم�شة المعاطف ،و�أقم�شة التنجيد ،و�أقم�شة الجينز18 .

من �أدوات التطريز:
متر قيا�س ،ومثلث قيا�س ،وم�سطرة ،ومر ّد معدني� ،أو بال�ستيكي (ك�شتبان) ،ودبابي�س خياطة.
�سمى قلم النقلُ ,ير�سم به ت�صميم فوق الورق ،ثم ُي ّثبت
ويوجد نوع خا�ص من الأقالم ُي ّ
ثم ُينقل الت�صميم �إلى القما�ش.
الت�صميم ووجهه �إلى �سطح القما�ش ،ويكوى ّ

 .6غرز التطريز التقليدي في الأردن :تتنوع قطع التطريز في الأردن لت�شمل معظم
تنوعًا في
التنوع يحوي ّ
موجودات البيت الريفي �إ�ضافة �إلى المالب�س ،وهذا ّ
الغرز الم�ستعملة من منطقة �إلى �أخرى ،و�أكثر هذه الغرز ا�ستعماالً و�شيوعًا
الغرز الآتية كما في ال�شكل (: )22-5
�أ
ب
جـ
د
هـ
و

.
.
.
.
.
.

غرزة الماكنة (الراجعة)
غرزة �إكعابة
الغرزة البداوية
الغرزة الفالّحية
غرزة التبزير
المثمنة
الغرزة
ّ
319

ز
ح
ط
ي
ك
ل

.
.
.
.
.
.

الغرزة اللف (بين �إبرتين)
غرزة ال�سنبلة
غرزة الزكزاك
الغرزة المعانية
غرزة التيجان
غرزة النميلة

ال�شكل (�/22-5أ) :الغرزة الراجعة.

ال�شكل (/22-5ب) :غرزة �إكعابة.

ال�شكل (/22-5ج) :الغرزة البداوية.

ال�شكل (/22-5د) :الغرزة الفالّحية.

ال�شكل (/22-5هـ) :غرزة التبزير.

المثمنة.
ال�شكل (/22-5و) :الغرزة
ّ

ال�شكل (/22-5ز) :غرزة اللف (بين �إبرتين).

ال�شكل (/22-5ح) :غرزة ال�سنبلة.

ال�شكل (/22-5ط) :الغرزة المتعرجة.

ال�شكل (/22-5ي) :الغرزة المعانية.

ال�شكل (/22-5ك) :غرزة التيجان.

ال�شكل (/22-5ل) :غرزة النميلة.

ن�شاط ()3-5

�أنواع الغرز الم�ستعملة في التطريز

وتعرف �أنواع الغرز التي ا�س ُتعملت في تزيينه ,ثم
ّ
تفح���ص �أحد الأثواب ال�شعبية الأردنيةّ ,
قارن الغر�ض من ا�ستعمالها بما در�ست ,وناق�ش معلمك وطلبة �صفك في ذلك.
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تنفيذ التطريز اليدوي

تمرين
9-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تن ّفذ بع�ض غرز التطريز اليدوية ,كالح�شو ،والفرع ،وعظمة ال�سمكة،وال�سل�سلة ،والأقحوان ،والعقدة الفرن�سية ،والغرزة الفالحية.
المعلومات الأ�سا�سية
المكمالت المت�صلة ال�شائعة اال�ستعمال ،وللح�صول على
ع��د التطريز على قطع المالب�س من
ُي ّ
ّ
متنوعة ،ثم اختيار الأكثر منا�سبة
الألوان المنا�سبة لهُ ,ي ّ
ف�ضل تلوين الت�صميم على الورق ب�ألوان ّ
ل�شراء كمية الخيوط الملونة بح�سب الت�صميم.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد
 )14( -قطع��ة قما�ش كتان �س��ادة خيوطه الطولية

والعر�ضي��ة وا�ضحة (�إيتامين متق��ارب) ,و�أبعاد
كل منها (� )20×20سم
 خيوط حرير ب�ألوان مختلفةالرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� -إبرة تطريز

 مق�ص �صغير مكواة قلم ر�صا�صالر�سوم التو�ضيحية

�أوالً :تثبيت بداية الخيط ونهايته

1

مرر الإبرة والخيط من الوجه الخلفي للقما�ش �إلى
ّ
الوج��ه ال�صحيح ،واترك م�ساف��ة (� )10سم تقريبًا
م��ن طرف الخيط ،على الوج��ه الخلفي للقما�ش،
كما في ال�شكل (.)1

2

ن ّفذ غ��رزة التطري��ز المرغوب��ة ،وعندم��ا يقترب
طول الخي��ط من االنتهاء ،كما ف��ي ال�شكل (،)2
لف
مرر الخي��ط �إلى الوجه الخلف��ي للقما�ش ،ثم ّ
ّ
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ال�شكل ()1

ال�شكل ()2

الإبرة والخيط حول �آخر غرزة على الوجه الخلفي
للتطريز ،كما في ال�شكل (.)3
3

ا�سحب الإبرة ،واعمل حلقة ،كما في ال�شكل (.)4

4

�أدخ��ل الإبرة والخيط في الحلق��ة ,واعقده ،كما
في ال�شكل (.)5

5

�شد الإبرة والخيط لتحكم العقدة ،كما في ال�شكل (.)6
ّ

6

اعم��ل غ��رزة اللفقة لعدد م��ن الغرز عل��ى الوجه
ق�ص
الخلفي للقما�ش لم�ساف��ة (� )5سم تقريبًا ،ثم ّ
الخيط ،كما في ال�شكل (.)7

7

كرر الخطوات من (� )3إلى ( )7م�ستعمالً الخيط
ّ
الذي تركته في بداية غرز التطريز.

ثانيًا :تنفيذ بع�ض غرز التطريز اليدوي
غرزة الح�شوة الم�ستقيمة
1

ال�شكل ()3

ال�شكل ()4

ال�شكل ()5

ال�شكل ()6

م��رر الخيط من الوجه الخلفي للقما�ش �إلى الوجه
ّ
ال�صحيح في النقطة (.)1
ال�شكل ()7
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2

�أدخ��ل الخيط في النقطة ( ,)2على �أن تكون على
الم�ست��وى نف�س��ه للنقط��ة ( )2مبا�ش��رة ،كما في
ال�شكل (.)8

3

�أخ��رج الخي��ط من النقط��ة ( ,)3عل��ى �أن تكون
بجانب النقطة ( ،)1كما في ال�شكل (.)9

4

ك��رر الخطوات م��ن (� )1إلى ( )3عل��ى �أن تملأ
ّ
المحددة لذلك ،كما في ال�شكل ()10
المنطقة
ّ
ال�شكل ()9

غرزة الفرع
1

مرر الإب��رة والخيط �إلى وج��ه القما�ش في النقطة
ّ
( )1من جهة ي�سار قطعة القما�ش ،كما في ال�شكل
(.)11
�أدخل الإبرة في النقطة ( ,)2و�أخرجها من النقطة
( )3والتي تق��ع في منت�صف الم�ساف��ة بين نقط َتي
( ,)1,2كما في ال�شكل (.)11

3

ك��رر الخط��وات ذاتها ,حتى تح�ص��ل على غرزة
ّ
الفرع ال�شكل (.)12

2

ال�شكل ()8

ال�شكل ()10

ال�شكل ()11

غرزة عظمة ال�سمكة (ورق النبات)
1

حدد ال�شكل ال��ذي تريد تعبئته بغ��رزة ال�سراجة،
ّ
وار�سم ًّ
وهميا في المنت�صف.
خطا
ًّ
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ال�شكل ()12

2

مرر الإبرة والخيط على وج��ه القما�ش في النقطة
ّ
( ،)1كما في ال�شكل (.)13

3

�أدخ��ل الإب��رة في النقط��ة ( ،)2كما ف��ي ال�شكل
(.)13

4

مررها من النقطة
�أخرج الإبرة من النقطة ( ،)3ثم ّ
( )4الت��ي تق��ع ف��ي �أ�سف��ل النقط��ة ( ،)3كما في
ال�شكل (.)14

5

�أخ��رج الإب��رة من النقط��ة ( ,)5كما ف��ي ال�شكل
( ,)14عل��ى �أن تكون على م�ست��وى النقطة ()3
نف�سها.

6

�أدخ��ل الإبرة في النقطة ( ،)6و�أخرجها من �أ�سفل
النقطة ( ،)3كما في ال�شكل (.)15

7

ك��رر الخط��وات ذاتها؛ لتعبئ��ة ال�ش��كل كما في
ّ
ال�شكل (.)16

ال�شكل ()13

ال�شكل ()14

ال�شكل ()15

ال�شكل ()16
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غرزة ال�سل�سلة
1

مرر الإبرة والخيط على وج��ه القما�ش في النقطة
ّ
( ،)1كما في ال�شكل (.)17

2

�أدخ��ل الإب��رة م��رة ثاني��ة بجان��ب النقط��ة (,)1
و�أخرجه��ا من النقط��ة ( ,)2بحيث ي�ساوي طول
الغ��رزة الم�سافة بين النقطتي��ن ( ,)1,2مراعيًا �أن
يكون الخط �أ�سفل الإبرة ,كما في ال�شكل (.)18

3

�أدخل الإب��رة مرة ثانية بجان��ب النقطة ( ،)2كما
في ال�شكل ( ,)18و�أخرجها على م�سافة ت�ساوي
الم�سافة بين النقطتين ( ,)2,1مع مراعاة �أن يكون
الخيط في �أ�سفل الإبرة.

4

كرر الخطوات ذاتها لتح�صل على ال�شكل (.)19
ّ

1

ار�س��م ال�شكل الذي تري��ده� ،أو كما ف��ي ال�شكل
(.)20

2

م��رر الإبرة والخيط �إلى الوج��ه ال�صحيح للقما�ش
ّ
في النقطة ( ،)1كما في ال�شكل (.)20

3

�أدخل الإبرة م��ن جانب النقط��ة ( ,)1و�أخرجها
من النقطة ( ,)2عل��ى �أن يكون الخيط على ي�سار
الإبرة وفي �أ�سفلها ,كما في ال�شكل (.)20

ال�شكل ()17

ال�شكل ()18

غرزة الأقحوان

ال�شكل ()19

ال�شكل ()20
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4

�أدخل الإب��رة في النقطة ()3؛ وذلك لتثبيت حلقة
الخي��ط ،كما ف��ي ال�ش��كل ( ،)21و�أخرجها من
بداية الغرزة الثانية.

5

كرر الخط��وات ذاتها لتح�صل على الغرزة كاملة،
ّ
كما في ال�شكل (.)22
غرزة العقدة الفرن�سية

1

مرر الإب��رة والخيط �إلى وج��ه القما�ش في النقطة
ّ
( ،)1كما في ال�شكل (.)23

2

و�سبابة الي��د الي�سرى ,على
�أم�سك الخي��ط ب�إبهام ّ
ولف الخيط مرتين
�أن يك��ون متجهًا �إلى الأ�سفلّ ،
حول الإبرة ،كما في ال�شكل (.)23

3

�شد الخيط حول الإبرة ،كما في ال�شكل (.)24
ّ

ال�شكل ()21

ال�شكل ()22

ال�شكل ()23

ال�شكل ()24
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4

�أدخ��ل الإبرة في نقطة قريب��ة من النقطة ( ،)1كما
في ال�شكل (.)25

5

عدة عقد ،كما
كرر الخطوات ذاتها لتح�صل على ّ
ّ
في ال�شكل (.)26
الغرزة الفلاّ حية

1

اعمل غُ رزًا م�ستقيمة مائلة ،كما في ال�شكل (.)27

2

اعمل غُ رزًا م�ستقيمة مائل��ة بعك�س الغرز الأولى،
كم��ا ف��ي ال�ش��كل ( .)28ويمكنك عم��ل الغرز

ال�شكل ()25

ب�شكل عمودي �أو �أفقي.

ال�شكل ()26

ال�شكل ()27

ال�شكل ()28
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 . 7التطريز ال�صناعي:
�أ  .موا ّد التطريز الآلي و�أدواتهُ :ت�ستعمل في التطريز الآلي المواد نف�سها التي
بتنوع �أكبر في �أنواع الأقم�شةّ � .أما
ُت�ستعمل في التطريز اليدوي ،لكن ّ
الخيوط فتكون على �شكل بكرات (موا�سير) .وبالن�سبة �إلى الأدوات فهي
�أدوات التطريز اليدوي نف�سها ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ُت�ستعمل �آلة الخياطة
ب�أنواعها وهي الأداة الأ�سا�سية في التطريز الآلي.
وقديمًا كانت �آلة الخياطة المنزلية تعمل الخياطة بالغرزتين الم�ستقيمة
والمتعرجة ،وفي الوقت نف�سه ,ا�س ُتعملت هذه الغرز للتطريز على
ّ
القما�ش لعمل ت���أث��ي��رات,
ع��ن طريق تو�سيع ال��غ��رزة,
وت�ضييقها وتغيير اتجاهاتها
وت�شكيالتها ,مع التنويع في
�أل���وان الخيوط الم�ستعملة
ت��ط��ورت
فيها ,بعد ذل��ك
ّ
ال�شكل (� :)23-5آلة الخياطة والتطريز.
الآلة التي تعمل غرز التطريز
المتنوعة وعلى �أي نوع من
القما�ش ،كما في ال�شكل ( ،)23-5وم� ّؤخرًا تم اختراع �آلة خياطة وتطريز
ومزودة ب�أ�سطوانات ( )DISCSخا�صة تحتوي كل
تعمل على الحا�سوب
ّ
منها على �أنواع من الغرز والزخرفة بت�شكيالت ال ح�صر لها.
وبازدياد الطلب على الأقم�شة المطرزة ،ظهرت �آلة التطريز ال�صناعية
التي ّ
مكنت الحرفيين من �إنتاج كمية كبيرة مع موا�صفات فنية راقية.
ب� .أجزاء �آلة التطريز ال�صناعي :يوجد نوعان من �آالت التطريز ،فالنوع الأول
المتعرجة ،وهذا النوع من الآالت ال
ين ّفذ الغرزة الم�ستقيمة والغرزة
ّ
يختلف عن �آلة الدرزة ال�صناعية من حيث �أجزائها ووظيفة كل جزء منها
والمتعرجة .كما في ال�شكل
وطريقة �ضبط الآلة لتنفيذ الغرزتين الم�ستقيمة
ّ
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ال�شكل (� :)24-5آلة التطريز ال�صناعي.

يدويـا كما في �آلة الخياطة المنزلية ويمكن
( .)24-5ويتم تزيت الآلة
ًّ
�ضبطها لتنفيذ التطريز الحر با�ستعمال الطارة كما ي�أتي:
 فك القدم ال�ضاغطة. فك م�شط التغذية (الأ�سنان). �ضبط رافع القدم ال�ضاغطة (بالركبة) .وذلك بتحريك عموده المت�صلبالآلة لي�صبح منظمًا لعر�ض الغرزة بالركبة.
 تركيب غطاء م�شط التغذية (مر�آة الآلة) ذي الفتحة العري�ضة.ويتم تنفيذ الغرزة الم�ستقيمة بو�ساطة تحريك الطارة المثبت عليها قطعة
التطريز ح�سب خطوط الت�صميم.
المتعرجة بطريقتين:
ويتم تنفيذ الغرزة
ّ
الأولى بتحريك الطارة� ،إلى اليمين والي�سار حيث يعتمد عر�ض الغرزة
على مقدار هذه الحركة على �أ ّال يزيد عر�ض الغرزة (التحريك) على
مقدار فتحة نزول الإبرة في مر�آة الآلة؛ حتى ال ُتك�سر الإبرة.
� ّأما الطريقة الثانية فتتم بو�ساطة ّ
منظم عر�ض الغرزة للآالت التي تن ّفذ الغرزة

المتعرجة والتي يتم بو�ساطته الح�صول على عر�ض ثابت للغرزة ح�سب
ّ
329

ّ
المنظم با�ستمرار في �أثناء تنفيذ الغرزة.
متغير بتحريك
الرغبة� ،أو عر�ض ّ
الحر فقط ،حيث ت�شبه هذه
ويوجد نوع �آخر من الآالت ين ّفذ التطريز
ّ
الآلة �آلة الدرزة ال�صناعية في معظم �أجزائها ووظيفتها ،وتختلف عنها في
بع�ض الأجزاء ومنها:
 عدم وجود قدم �ضاغطة �أو ّمنظم لطول الغرزة.
 توجد في غطاء م�شط التغذية فتحة عر�ضية فقط يبلغ عر�ضها (� )1.2سمتقريباً ويتم الح�صول على عر�ض الغرزة ،بطريقتين :الأولى بتحريك الطارة
�إلى اليمين والي�سارّ � ،أما الطريقة الأخرى فيتم بو�ساطة ال�ضغط على ّ
منظم
عر�ض الغرزة الموجود في �أ�سفل �آلة التطريز بو�ساطة الركبة كما في ال�شكل
( ،)25-5فكلما زاد ال�ضغط على المنظم بو�ساطة الركبة ،زاد عر�ض الغرزة.

ال�شكل ( :)25-5التحكم بعر�ض الغرزة
ب�ضاغطة الركبة.
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نقل الت�صميم �إلى القما�ش

تمرين

10-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تنقل الت�صميم �إلى القما�ش.المعلومات الأ�سا�سية
عدة طرق لنقل الت�صميم �إلى القما�ش ،ولكل نوع من القما�ش طريقة تنا�سبه ،ولذلك يتم
توجد ّ
ويمكن ا�ستعمال بودرة الأطفال
تجرب��ة طريقة النقل على عينة من القما�ش الم��راد ا�ستعمالهُ ,
مع الأقم�شة الغامقة عند النقل بطريقة التثقيب.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد
 قطعة قما�ش ورق زبدة� -إ�سفنجة

الأدوات والتجهيزات
 دبو�س �أو مخرز رفيع الر�أ�س -وعاء لو�ضع ال�صبغة

 كاز� -صبغة خا�صة

الر�سوم التو�ضيحية

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

انقل الت�صميم الم��راد تطريزه على الورق
ال�ش ّف��اف (ورق الزب��دة � /ستان�سل) ,كما
في ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1
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2

خ��رم (ث ّقب) الر�سم با�ستعم��ال دبو�س �أو
ّ
مخ��رز بثق��وب متقارب��ة ,مراعيً��ا تثبيت
ال��ورق ال�ش ّف��اف عن��د طب��ع الر�سم��ة
للح�صول على ت�صميم دقيق ونظيف ،كما
في ال�شكل (.)2

3

المخرمة عل��ى قطعة
�ض��ع ورق��ة الر�س��م
ّ
القما�ش ,المراد نقل الت�صميم �إليها.
اغم���س الإ�سفنج��ة ف��ي محل��ول ال��كاز
وال�صبغة ,مراعيًا ع�صر الإ�سفنجة التي يتم
الطبع بها جيدًا؛ كي ال تنزل ال�صبغة بكثرة
ثم ام�سح �سطح الورقة كما
على القما�شّ ,
في ال�شكل (.)3

ال�شكل ()2

4

جـ � .أجزاء الطارة ووظيفتها وكيفية تركيبها :تتكون �إطار
التطريز (الطارة) من �إطارين خ�شبيين من خ�شب
الزان الأحمر.
 الإط��ار الأول (الجزء الخارجي) ,وهو حلقةتو�ضع �أ�سفل القما�ش ويكون في �أ�سفل القما�ش،
ويتوافر فيها مربط �أو محب�س لتثبيت القما�ش،كما
في ال�شكل (.)26-5
	� ّأما الإطار الثاني (الجزء الداخلي) ,فهو حلقةدون مربط وتو�ضع فوق القما�ش ،كما في
ال�شكل (.)27-5

ال�شكل ()3

(الخارجية).
ال�شكل ( :)26-5الطارة
ّ

(الداخلية).
ال�شكل ( :)27-5الطارة
ّ
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تركيب الطارة

تمرين

11-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 ّتركب الطارة على القما�ش ب�صورة �صحيحة.
المعلومات الأ�سا�سية
(زم
لي�سهل التطريز عليه دون حدوث كرم�شة للقما�ش
ُت�ستعمل الطارة ل�شد القما�ش؛ ِّ
المطرز ّ
ّ
القما�ش مع الخيوط) ,وليعطي تطريزًا منتظمًا.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد
 -قطعة قما�ش

الأدوات والتجهيزات
 -الطارة بجز�أيها الداخلي والخارجي

الرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

1

�ضع الجزء الخارجي للط��ارة على الطاولة ,مع �إرخاء

ﺃ

2

�ضع الجزء الداخلي ,بحيث تبد أ� ب�إدخاله داخل الإطار
الخارج��ي ,مبتدئًا من جهة المربط عند النقطة (�أ) مع
�ش��د القما�ش في الوقت نف�سه ,انته��اءً ب�إدخال الإطار
عند النقطة (ب) ,كما في ال�شكل (.)1

ﺏ

3

�ش��د برغي المرب��ط قليالً ،ث��م ا�سح��ب القما�ش عبر
ّ
الإطارين م��ن االتجاهات جميعه��ا ،مراعيًا عدم ّ
مط

برغي المربط ,و�ضع القما���ش فوقه .مراعيًا �أن يكون
الجزء المراد تطريزه و�سط الطارة.

�شد برغي المربط مرة ثانية.
القما�ش ,ثم ّ
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ال�شكل ()1

د  .تجهيز �آلة التطريز وت�شغيلها
 ت�أكّ د � ّأن �سلك التو�صيل الكهربائي ٍخال من العيوب.
 اجل�س �أمام �آلة التطريز جل�سة �صحيحة.مرر الخيط ب�شكل �سليم ,وا�ضبط الآلة.
 ّجيدا.
 ّ�شدا ًّ
�شد القطعة المراد التطريز عليها على الإطار ًّ
 ارفع الإبرة �إلى �أق�صى حد ت�صل �إليه ,ثم �أدخل الطارة من �أ�سفل الإبرة. �ضع مفتاح الت�شغيل على ( )ONو�ش ّغل الآله.	�أم�سك الإطار بكلتا اليدين ب�صورة �صحيحة (اليد اليمنى على طرف الإطار ,والي�سرىالتحدث �إلى �شخ�ص ما,
على القما�ش) ,مراعيًا عدم محاولة النظر �إلى �أي �شيء �أو
ّ
و�أنت تعمل على الآلة؛ ل ّأن ذلك قد ي�ؤدي �إلى �إيذاء اليد من الإبرة.
حرك الطارة بكلتا اليدين بخ ّفة ودون �ضغط الطارة على الطاولة ,محافطًا على و�ضع
 ّاليدين ب�صورة �صحيحة.
جدا وهي تحريك الطارة عندما تكون الإبرة غير منغرزة
مهمة ًّ
 يجب مراعاة نقطة ّحرك الطارة بعد رفع الإبرة عن
بالقما�ش (الآلة تعمل) ،و�إذا تو ّقفت الآلة عن العملّ ،
القما�ش لإزالتها �إذا انتهى العمل.
وفرغ ما تب ّقى من الطاقة
 -بعد االنتهاء من العمل� ،ضع مفتاح الت�شغيل على (ّ ,)off

المحرك ،بال�ضغط على الدع�سة �إلى �أن تتو ّقف الآلة عن العمل.
الكهربائية في
ّ
هـ  .ال�صيانة الوقائية لآلة التطريز ال�صناعية :تت�شابه ال�صيانة الوقائية لآلة التطريز ال�صناعية ب�آلة
الدرزة ال�صناعية ,ويجب مراعاة ما ي�أتي:
 ّتنظيف الآلة من الغبار ,والخيوط ,و� ّأية مواد ناتجة عن الأقم�شة.
 تزيـيت الآلة با�ستمرار بعد االنتهاء من العمل. ا�ستعمال �إبر منا�سبة للقما�ش ذات نوعية جيدة. ا�ستعمال نوعيات خيوط جيدة.�	-إجراء �صيانة دورية للآلة .
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تنفيذ التطريز ال�صناعي ب�أ�شكال مح ّددة

تمرين

12-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ّ
تتحكم بحركة الطارة.
ّ
تتحكم بعر�ض الغرزة.
-

تطرز خطوطًا ب�أ�شكال م�ستقيمة.
 ّتطرز نقاطًا دائرية.
ّ -

تطرز �أ�شكال �أقوا�س.
ّ -

المعلومات الأ�سا�سية

ّ
التحكم بحركة الطارة,
يتط ّلب التطريز با�ستعمال �آلة التطريز ال�صناعية �إتقان عدة �أمور ،منها:

و�سعة الغرزالمن ّفذة ,وتنفيذ �أ�شكال مختلف��ة من الخطوط الم�ستقيمة ,والدائرية ,والأقوا�س,
وتعتمد كثافة الخيوط على عن�صرين:
محرك الآلة.
�سرعة �سحب اليد للطارة ،و�سرعة ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

المواد
 قطعة قما�ش ت�صميم للتطريز ورق زبدة خيوط تطريز منا�سبةالرقم
1

 الطارةمجهزة بالخيوط
 �آلة التطريز ال�صناعية ّمق�ص
 ّالكي وتجهيزاته
 �أدوات ّ� -أدوات نقل الت�صميم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوالً  :التطريز على الخطوط الم�ستقيمة

ّ
تحك��م بالعر�ض الذي تريده من خ�لال تحريك الركبة لل�ضغط
على ّ
منظم عر�ض الغرزة للح�صول على عر�ض الغرزة المطلوب.
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الر�سوم التو�ضيحية

عدة خطوط م�ستقيمة ،ثم ّثبـتها
ار�سم على قطعة القما�ش ّ

2

على الطارة مراعيًا �أن تكون الخطوط المر�سومة في و�سط
ثم �أنزل �إبرة الآلة في بداية
الطارة ،كما في ال�شكل (ّ .)1
الخط الأول.

3

ا�سح��ب الطارة باتج��اه معين وبانتظام ،حت��ى ّ
ت�شكل الخط
ّ

4

كرر تنفيذ الخط��وات؛ للح�صول على عدة خطوط ،كما في
ّ

ال�شكل ()1

المطلوب بغرز منتظمة ومتقاربة (كثيفة).
ال�شكل (.)2

ثانيًا  :ت�شكيل النقاط الدائرية.
1

ح��رك الط��ارة بانتظام ،وا�سح��ب الط��ارة با�ستقامة كحركة
ّ

2

�ض��ع الإبرة في النقط��ة (�أ) وا�ضغط بالركبة على ّ
منظم عر�ض

الخط الم�ستقيم.

تدريجيا مع تحريك الط��ارة للخلف ب�سرعة
الغ��رزة ال�سفلي
ًّ

بطيئ��ة �إلى �أن ت�صل �إلى منت�صف الدائرة (جـ) كما في ال�شكل

( ،)3مراعيً��ا �أن يبد أ� عر�ض الغرزة (�صف��ر) وينتهي ب�أعر�ض
غرزة مطلوبة.
3

اب��د�أ بتخفيف ال�ضغ��ط على ّ
منظ��م عر�ض الغ��رزه بالتدريج

وبتحريك الطارة بال�سرعة ال�سابق��ة نف�سها� ،إلى �أن ت�صل �إلى

ال�شكل ()2

ﺃ

ﺝ

ﺃ

ﺝ

ﺩ
ﺝ

ال�شكل ()3

نهاية الدائرة (النقطة د ) وعندها يكون عر�ض الغرزة م�ساويًا
لل�صفر.

4

كرر الخط��وات ال�سابقة؛ لت�شكيل خط م��ن النقاط ،كما في
ّ
ال�شكل (.)4

ثالثًا  :ت�شكيل الأقوا�س.
1

انق��ل الت�صمي��م �إلى القما���ش ،كما مر معك ف��ي تمرين نقل

الت�صميم.
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ال�شكل ()4

ﺩ

2

�ضع الطارة �أ�سفل الإب��رة ,بحيث تكون الأقوا�س (الت�صميم)

3

اب��د�أ بالتطريز م��ن بداية القو�س م��ن ال�صف��ر (�أ) ،وزد العر�ض

عموديا ،كما في ال�شكل (.)5
ًّ

تدريجي��ا ببطء ع��ن طري��ق الركبة ،م��ع تحريك الط��ارة على
ًّ

الر�سمة ،وعند الو�صول �إلى ن�صف القو�س (ب) ,يكون عندها
�أكب��ر عر�ض للقو���س والغ��رزة ,وبعدها خ ّفف عر���ض الغرزة

4

تدريجيا ,و�صوالً الى ال�صفر (ج) ،كما في ال�شكل (.)6
ًّ

ك��رر الخطوات ال�سابقة؛ لت�شكيل خط من الأقوا�س ،كما
ّ
في ال�شكل (.)7

رابعًا  :تنفيذ ت�صميم مح ّدد

1

المح��دد ،كما ف��ي ال�ش��كل ( )8على قطعة
انق��ل الت�صميم
ّ

2

ّثب��ت قطعة القما�ش على الطارة ،م��ع مراعاة �أن يكون الجزء

3

ا�ضبط غرزة الآلة.

4

المحدد.
وطرز الت�صميم
ّ
�ضع الطارة �أ�سفل الإبرةّ ،

5
6

ال�شكل ()5

القما�ش ،كما مر معك �سابقًا.

ﺃ
ﺏ
ﺝ
ال�شكل ()6

المراد تطريزه في منت�صف الطارة تقريبًا.

ق�ص الخيط ،وا�سحب القما�ش.
ّ

ف��ك القما�ش عن الط��ارةّ ،
ونظف الخيوط الزائ��دة ،ثم اكوِ
القطعة ،واحتفظ بها في ملفك.

ال�شكل ()8
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ال�شكل ()7

ت�صميم �إك�س�سوار با�ستعمال برنامج كورل درو ()Corel Draw

تمرين

13-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
تتعرف �إلى برنامج (كورل درو).
 ّت�صمم �إك�س�سوارًا على برنامج (كورل درو).
 ّ تن ّفذ الت�صميم على �آلة التطريز ال�صناعية.المعلومات الأ�سا�سية
با�ستعمال برنامج (كورل درو) ,ت�ستطيع ر�سم الت�صاميم المتنوعة (الب�سيطة ،والأكثر تعقيدًا),
ويتط ّل��ب ذل��ك �إتقان ا�ستعمال الأدوات الت��ي يوفّرها لك ه��ذا البرنامج�،إ�ضافة ّ
لتمكنك من
ا�ستعمال الحا�سوب برامجه كافّة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد

 -جهاز حا�سوب مزود ببرنامج كورل درو()Corel Draw

� -آلة التطريز ال�صناعية

 �آلة طابعةالرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

1

اجل���س جل�سة �صحيح��ة �أمام الحا�س��وب ,كما في

2

ا�ضغط على زر الت�شغيل ( )Powerالموجود في وحدة

3

ا�ضغط لإدخال كلمة ال�سر� ,إن وجدت.

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

النظام ،وانتظر ب�ضع ثوان حتى يظهر مربع حوار.

ا�ضغ��ط عل��ى مواف��ق ( )okفتظه��ر �شا�ش��ة �سط��ح

المكتب.

5

انق��ر عل��ى ال��زر اب��د�أ ( )startفي �شري��ط المهام
الموج��ود �أ�سف��ل �شا�شة �سطح المكت��ب؛ لعر�ض
الالئحة الرئي�سة.
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ال�شكل()1

6

اخت��ر ت�شغي��ل برنام��ج (,)CorelDraw 10
�أو البرنام��ج المتواف��ر م��ن قائم��ة البرام��ج (All
)programs؛ فتظه��ر �شا�ش��ة البرنامج وبداخلها
مربع حوار الترحيب الآتي ,كما في ال�شكل (.)2

7

اخترمن �شا�شة البرنامج ومن مربع حوار الترحيب؛
وذلك بال�ضغط على الزر الأي�سر للف�أرة؛ لفتح ملف
جديد (,)New Graphicكما في ال�شكل (.)3

ال�شكل ()2

البدء بت�صميم �إك�س�سوار

1

�إبد أ� بالعمل في البرنامج على ال�شا�شة الرئي�سة للبرنامج
�ضمن �إعدادات افترا�ضية في�صبح ا�سم الملف الت�صميم
الأول ( ،)Graphic 1كما في ال�شكل (.)4

2

اخترم��ن �شري��ط الأدوات الموج��ود عل��ى ي�سار
(,)Polygon Tool
ال�شا�ش��ة �أداة الم�ضل��ع
كما في ال�شكل (.)5

3

انقر م�ؤ�شر الف�أرة ,وا�سحب��ه بال�ضغط على العقدة
فيتحول ال�شكل
ال�سفلى ،ث��م ا�سحب �إلى الأ�سفل
ّ
تدريجي��ا �إلى نجمة خما�سي��ة �أو �سباعية ،كما في
ًّ
ال�شكل (.)6

4

ا�ضغ��ط عل��ى �أداة التحدي��د
توج��ه �إل��ى �شري��ط الخ�صائ���ص ف��ي الأعلى
ث��م ّ
 ,واخت��ر رق��م ( )7بال�ضغط
عل��ى ال�سهم الم�شي��ر �إلى الأعل��ى ,فتح�صل على
ال�شكل (نجمة �سباعية) ,كما في ال�شكل (.)7
()Pick TooL
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ال�شكل ()3

ال�شكل ()4

ال�شكل ()5

ال�شكل ()6

5

زد ع��دد ر�ؤو�س النجم��ة لي�صبح ( )40من �شريط
الخ�صائ���ص
باختيار رقم (,)40
بال�ضغط على ال�سهم الم�شير �إلى الأعلى ,فتح�صل
على ال�شكل ,كما في ال�شكل (.)8
ال�شكل ()7

تعبئة الأ�شكال بالألوان

1

حدد ال�ش��كل الم��راد تعبئته ب���أداة التحديد
ّ
( )Pick Toolمن قائم��ة الأدوات الموجودةعلى
ي�سار ال�شا�شة ,كما في ال�شكل (.)9

2

اختر �أحد خيارات التعبئة ،كما في ال�شكل (,)10
فيظهر مربع حوار لكل من هذه الخيارات.

3

اخت��ر زر التعبئة المت��درج فيظهرمربع حوار
ُي ّ
مكنك من التعبئة بالطريقة التي تريد.
المتدرجة ,يمكن تطبيقه
م��ن خالل خيار التعبئ��ة
ّ
بع��دة �أن��واع ,منه��ا :الخط��ي (� ,)Linearأ و
ا لقطـ��ر ي ( � )R a d i a lأ و ا لــــمــخر و ط��ي
(  , )C o n i c a lأ� و ا لـــــمر بـــ��ع ( )S q u a r e
الختيار الت��درج اللونيّ � ,أم��ا بلونين ومن خالل
�أل��وان ,يتم تحديدها بال�ضغ��ط على الخيار الآخر
( .)Customاختي��ار �أي لوني��ن م��ن القائمة التي
تفتح بال�ضغط عل��ى ال�سهم ال�سفلي بجانب اللون
ّ
التحكم في نقطة
المختار لتتم التعبئة بها .وكذلك
ّ
التحكم بطريقة
الو�سط بين اللونين من خالل �أزرار
الو�صل بين اللونين مبا�شرة� ,أو من خالل الدوران
عبر الألوان مع عقارب ال�ساعة �أو عك�سها.
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ال�شكل ()8

ال�شكل ()9

ﺍﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﳕﺎﺫﺝ

ﺻﻮﺭ

ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ

ﻧﻘﻮﺵ

ال�شكل ()10

ﻟﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ

ويوفّر (كورل درو) من هذا الخيار ما يقارب من
التدرج ال�شائعة
( )50نموذجًا مختلفًا لألوان
ّ
اال�ستعمال ،كما في ال�شكل (.)11

لدمج عدة �أ�شكال

1

ع��دة �أ�ش��كال م��ن الأ�ش��كال
ار�س��م �شكلي��ن �أو ّ
الموج��ودة في قائم��ة الأدوات والت��ي على ي�سار
ال�شا�شة معًا ،كما في ال�شكل (.)12

2

ح��دد الأ�شكال ب�أداة التحدي��د  ،ثم اختر من
ّ
�شري��ط القوائم (� )Arrangeأم��ر ( ,)Shapingثم
م��ن هذا الأمر( )weldفيظه��ر مربع حوار ،كما
في ال�شكل ( ,)13ثم ا�ضغط فوق ال�شكل فيندمج
مع بع�ضه بع�ضًا.

ال�شكل ()11

ال�شكل ()12

التغيي��ر م��ن �ش��كل �إل��ى �آخ��ر (ت�شوي��ه الأ�ش��كال)
()Distortion
1

ار�سم مربعًا من قائم��ة الأدوات والموجوده على
ولونه ب�أي لون تخت��اره ,كما في
ي�سار ال�شا�ش��ةّ ,
ال�شكل (.)14
ال�شكل ()13

ال�شكل ()14
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2

انق��ر بم�ؤ�شر الف���أرة وا�سح��ب �إلى الي�س��ار ب�أداة
التغيير (الت�شويه)  ،كما في ال�شكل (.)15

3

انق��ر م�ؤ�شر الف�أرة وا�سحب��ه بال�ضغط على تو�سيط
التغيير(الت�شويه)  ،كما في ال�شكل (.)16

4

انق��ر م�ؤ�شر الف���أرة ,وا�سحبه بال�ضغ��ط على تغيير
(ت�شويه) �آخر م��ن �أ�سفل ال�شكل ,كما في ال�شكل
( ,)17فتح�ص��ل عل��ى ت�صميم ,كم��ا في ال�شكل
(.)18

5
6
7
8

ّلون الت�صاميم ال�سابقة.
ا�سحب الت�صاميم ال�سابقة بو�ساطة الطابعة.
ن ّفذ �أحد الت�صاميم على �آلة التطريز ال�صناعية.
احتفظ بالت�صاميم داخل المغلف الخا�ص بك.

ال�شكل ()15

ال�شكل ()16

ال�شكل ()17
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ال�شكل ()18

 1ار�سم ال�شكل البي�ضوي من قائمة
الأدوات ,ثم ّلونه بلون المنا�سب
ومن قائمة ( ,)Arrangerاختر
الأم��ر (,)Transformations
ثم الأمر ( )Rotateفيظهر مربع
ح��وار ,نختار جهة التحريك
ومقدار الزاويه للتحريك فقط
م��رة واح���دة كما ف��ي ال�شكل
(.)1
 2اخت��ر زاوية ال��دوران لتكون
حدد الخانة
( )15درجة ,ثم ّ
المو�ضحة ,كم��ا في ال�شكل
ّ
(.)2
 3ا�ضغ��ط ( )5م��رات عل��ى
( ,)Apply To Duplicate
فتح�ص��ل عل��ى ت�صميم ,كما
في ال�شكل (.)3
 4ا�ستم��ر ف��ي ال�ضغ��ط عل��ى
( )Apply To Duplicate
ك��ي تح�ص��ل عل��ى ال�شكل,
كما في ال�شكل (.)4

ال�شكل ()1

ال�شكل ()2

ال�شكل ()3

ال�شكل ()4
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الأ�سئلة
محددة.
- 1
ّ
و�ضح ثالثة �شروط يجب توافرها في الأ�شرطة لتثبيتها على قطعة مالب�س ّ
 - 2كيف توزع عر�ض �شريط ال�شمواه عند تركيبه على حافّة قطعة القما�ش؟

و�ضح طريقة تثبيت ال�شريط الموروب على الجهة الخلفية لقطعة القما�ش عند تركيبه
- 3
ّ
على حافّة منحنية.

ِ
اعط �أمثلة ال�ستعماالت الأبليك في قطعة المالب�س.
- 4

حدد نوع غرزة التطريز التي ت�صلح لكل من :الحدود الخارجية ،وتعبئة الم�ساحات
- 5
ّ
وا�سعة ،و�شكل الزهرة.
� - 6صف الإجراء المتبع في ا�ستعمال ورق كربون الخياطة؛ لنقل الت�صميم من الورق �إلى القما�ش.
 - 7تتبع �إجراءات تثبيت قطعة القما�ش المراد تطريزها بين حلقتي الطارة.
 - 8كيف يتم الو�صول �إلى برنامج (كورل درو) ()CorelDraw 10؟
 - 9بكم طريقة يمكن تعبئة الأ�شكال بالألوان في برنامج (كورل درو) ()CorelDraw 10؟
عدة �أ�شكال في برنامج (كورل درو)
 - 10ما الأوامر التي يمكن من خاللها �أن ندمج ّ
()CorelDraw 10؟
 - 11علل ما ي�أتي:
�أ  -يتم تركيب الخرز والبرق على قطعة المالب�س قبل تركيب بطانتها.
المكمالت المت�صلة على مالب�س النوم
ب -يكثر ا�ستعمال التطريز كنوع من
ّ
ومالب�س الأطفال.
جـ	ُ -ت ّ
بطن بع�ض قطع المالب�س ذات الأقم�شة الرقيقة التي ُ�سين ّفذ بها الأبليك
بالفازلين على الوجه الخلفي لها.
كمكمالت مت�صلة على
ف�ضل ا�ستعمال �أقم�شة ال�شمواه؛ لعمل الأ�شرطة
د ُ -ي ّ
ّ
قطعة المالب�س.
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ف�ضل نقع الأ�شرطة بالماء قبل تركيبها.
هـ	 ُ -ي ّ

زم �شريط الدانتيل عند تركيبه على الخطوط المنحنية.
وّ -

ق�ص الزيادة من الخلف في �شريط الدانتيل عند ت�شكيل زاوية قائمة منه.
ز ّ -

ف�ضل �أن يكون اتجاه ن�سيج �شريط القما�ش المطلوب تركيبه على حافّة
ح ُ -ي ّ
منحنية موروبًا.
ال�سحاب لتثبيت البريم الجاهز على القما�ش.
ط  -ا�ستعمال قدم
ّ

ي  -عمل ق�صق�صات على حافّة �شريط البريم المنب�سط عند تركيبه على حافّة
منحنية.
ك  -تثبيت الأبليك على قطعة المالب�س قبل خياطة �أجزائها معًا.
عدة قبل تحديد الألوان التي �سيتم تنفيذه
ل  -تجريب ت�صميم الترقيع ذاته ب�ألوان ّ
بها.
مقوى.
م  -ق�ص نموذج الترقيع على كرتون ّ
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وتميزًا لقطع المالب�س ،ويمكن ا�ستعمال النوع الواحد منها
ُت�ضفي
المكمالت المنف�صلة ّ
ّ
تنوعًا ّ
لأكثر من منا�سبة ،كما �أنها ت�سهم في التعبير عن �شخ�صية مرتديها ،ويمكن تغييرها دون تغيير قطعة
المكمالت
المالب�س ح�سب خطوط المو�ضة؛ لإعطاء المالب�س ت�أثيرًا مختلفًا ومظهرًا جديدًا فما
ّ
المنف�صلة؟ ما موا�صفاتها؟ كيف ت�ؤثر في مظهر قطعة المالب�س؟

المكمالت المنف�صلة
 1اختيار
ّ

عدة �أمور ،منها:
يراعى عند اختيار
المكمالت المنف�صلة ّ
ّ
�أ  -ان�سجامها مع �أكبر عدد ممكن من قطع المالب�س التي ُترتدى با�ستمرار.
ب  -مالءمتها ل�شكل الج�سم وحجمه.
جـ  -ا�ستعمالها لإخفاء بع�ض عيوب الج�سم؛ فال�سيدات ذوات الحو�ض المت�سع العري�ض
المكمالت البراقة على ال�صدر وحول الرقبة؛ لإبعاد
والأكتاف ال�صغيرة تنا�سبها
ّ
النظر عن منطقة الحو�ض وتركيزه على الوجه والرقبة.
د  -تجريب ارتدائها قبل �شرائها؛ للو�صول �إلى �أف�ضل النتائج في تح�سين المظهر
الخارجي للج�سم.

المكمالت المنف�صلة
� 2أنواع
ّ

المكمالت المنف�صلة ،ولكل منها �شروط اختيار
عدة �أنواع من
ُت�ستعمل مع قطع المالب�س ّ
ّ
المكمالت المنف�صلة ،ما
مح��ددة وت�أثير مختلف في مظه��ر قطعة المالب�س ،ومن �أن��واع
ّ
ّ
ي�أتي:
وتزين بالأزهار
�أ 	�أغطية الر�أ�س  :غُ طي الر�أ�س منذ القدم ب�شريط �أو ب�شبكة تو�ضع حولهّ ،
و�أوراق الأ�شجار في المنا�سبات المختلفة ,وكان الأغنياء ي�ستعملون التيجان
الم�صنوعة من الذهب ,كما نالحظ في �أنحاء العالم جميعها تقريبًا تقليدًا بتغطية
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عدة ،ويتفاوت
ر�أ�س العرو�س بالطرحة البي�ضاء الم�صنوعة من قما�ش التول ,وبطبقات ّ
زين عند مقدمة الر�أ�س بالأزهار الطبيعية� ,أو
طولها من الق�صير �إلى الطويل ,على �أن ُت ّ
ال�صناعية �أو غيرها.
ّ
ولغطاء الر�أ�س في المالب�س ال�شعبية وجود متميز؛ �إذ ُترتدى العرجة ذات القطع
المق�صبة ,وكذلك الع�صبة وغيرها
المعدنية الثمينة ,والحطة ذات الخيوط المعدنية
ّ
زين �أطراف �أغطية الر�أ�س في المالب�س ال�شعبية
بح�سب المنطقة الجغرافية ,وقد ُت ّ
بخيوط حريرية متعددة الأ�شكال ,كالكرو�شيه ,والمجدولة ,وغيرها.
عدة خامات كالجلد� ,أو ال�صوف,
و ُت�ستعمل القبعات في تغطية الر�أ�س ،و ُت�صنع من ّ
�أو الق�ش� ,أو القما�ش ,وعند اختيارها ُيراعى حجم الر�أ�س ,والج�سم ,ولون قطعة
المالب�س.
عدة
ومن �أكثر �أغطية الر�أ�س ا�ستعماالً الإي�شارب �أو ال�شال؛ �إذُ ,ي�صنع من خامات ّ
ّ
للتمكن من و�ضعه على الر�أ�س ب�سهولة وتثبيته
كالقطن� ,أو البولي�ستر� ,أو الحرير,
تتنوع �ألوانه الختيار المنا�سب منه مع لون الب�شرة ولون قطعة
�أ�سفل الرقبة ،كما ّ
ف�ضل و�ضع الإ�شارب الأبي�ض �أو الفاتح اللون
المالب�س ,وفي كثير من الأحيانُ ,ي ّ
المحايد ،الذي يتوافق مع �ألوان المالب�س والب�شرة جميعها.
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ت�شكيل �أغطية الر�أ�س

تمرين

14-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
ّ
محددة.
ت�شكل غطاء الر�أ�س بت�صاميم ّ
المعلومات الأ�سا�سية

يتكون فقط من قطعة على �شكل مربع (منديل)
يتم عمل ت�صاميم مختلفة لغطاء الر�أ�س الذي قد ّ
ّ

يتكون غطاء الر�أ�س من قطعة واحدة �أو �أكثر تو�ضع
�أو على �شكل م�ستطيل (�شال) ,وممكن �أن ّ
فوق بع�ضها على الر�أ�س وب�ألوان مختلفة لتنا�سب قطعة المالب�س ،كما يمكن عمل ت�شكيالت
مختلفة عن طريق ربط نهايات هذه ال�شاالت على �شكل دوائر لولبية (كعكة) �أو على �شكل
جديلة ,ويمكن لف هذه الجديلة على م�ؤخرة الر�أ�س �أو على الجنب.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد

مزين بالخرز
 �أقم�شة مختلفة الأل��وان م�ستطيلة ال�شكل ت�صلح  -دبابي���س ذات ر�أ���س ّ(�ألوان منا�سبة للون الأغطية).
كغطاء للر�أ�س قيا�سها (� )180×45سم تقريبًا.
مكون من قطعتين (حجاب الأميرة).
 حجاب ّالرقم
1

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

الطريقة الأولى

�ض��ع غطاء الر�أ�س (ال�ش��ال) الأول على الر�أ�س,
واربطه من الخلف ،كما في ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1
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2

لف �أحد �أط��راف ال�شال ح��ول الر�أ�س والرقبة
ّ
وثبت نهايتة بو�ساطة دبو�س ،كما في
لتغطيتهاّ ،
ال�شكل (.)2

3

اربط غطاء الر�أ���س (ال�شال) الثاني فوق الأول،
كما في ال�شكل(.)3

4

لف (ابرم) الأطراف الثالثة ال�سائبة من ال�شالين،
ّ
كما في ال�شكل (.)4

5

جدل الأطراف الثالثة ،كما في ال�شكل(.)5
ّ

ال�شكل ()2

ال�شكل ()3

ال�شكل ()4

ال�شكل ()5
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6

وثبتها بالدبابي�س مع
ّ
لف الجدلة ح��ول ال�شعرّ ،
ترك الأطراف من�سدلة ،كما في ال�شكل (.)6

ال�شكل ()6

الطريقة الثانية

1

ِ
المكون م��ن قطعتين (حجاب
ارت��د الحجاب
ّ
الأميرة).
�ض��ع غط��اء الر�أ���س (ال�شال) ف��وق الحجاب،
واربطه من الخلف ،كما في ال�شكل (.)7

3

لف (اب��رم) طرفَي غط��اء الر�أ�س (ال�ش��ال) ك ًّلا
ّ
وحده ،كما في ال�شكل (.)8

2

ال�شكل ()7

ال�شكل ()8
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4

لف الطرفين مع بع�ضهما ،كما في ال�شكل (.)9
ّ

5

ّ
�شكل الطرفين المبرومين معًا على �شكل كعكة
وثبتها بالدبابي�س ,كما في ال�شكل
على الجنبّ ،
(.)10

ال�شكل ()9

ال�شكل ()10

ب

ربطة العنق  :ي�شترك في ارتدائها الرجال والن�ساء على حد �سواء� ,إ ّال �أنها تختلف في
�ألوانها ,وت�صاميمها ,وطريقة ربطها ,وطولها؛ �إذ ت�ضفي بذلك الحيوية على الت�صاميم
الب�سيطة لقطع المالب�س ,وتظهر ب�أ�شكال مختلفة.
ولربطة العنق جوانب وظيفية �إ�ضافة للجوانب التجميلية؛ �إذ �إنها تحفظ الرقبة
دافئة في ف�صل ال�شتاء ,وتمت�ص العرق في ف�صل ال�صيف ,كما �أنها تحمي ثنية ياقة
قطعة المالب�س من االحتكاك المبا�شر بالرقبة.
وتتنوع �أقم�شة ربطات العنق ،فمنها ال�سميكة الدافئة ,كال�صوف ,وغيره� ،أو
الرقيقة الناعمة ,كالحرير ،كما تتنوع �أ�شكالها .ومن �أ�شكال ربطة العنق الن�سائية
الإي�شاربات المربعة �أو الم�ستطيلة التي تثنى على خط الورب في الن�سيج ،مما يعطيها
مرونة �أكثر في الت�شكيل؛ لإعطاء ال�شكل المطلوب.
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وتو�ضع الربطة على المالب�س ح�سب ت�صميمها و�شكل الوجه.
مما ي�ساعد على اختيار
ويو�ضح ال�شكل ( )28-5ر�سمًا
ّ
تو�ضيحيـا لطريقة ربط بع�ض المناديلّ ,
ًّ
المنا�سب منها ح�سب �شكل الوجه.

ال�شكل ( :)28-5طرق ربط بع�ض المناديل

طرق ربط الربطات

ن�شاط ()4-5

اربط ربطة العنق ,متبعًا ت�سل�سل الخطوات المر�سومة:

١

٢

٣
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٤

٥

٦

ت�شكيل ربطة العنق

تمرين

15-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 تربط ربطة العنق الب�سيطة. تربط ربطة العنق المع ّقدة.المعلومات الأ�سا�سية

وتتحدد
المكمالت المنف�صلة والمهمة للمالب�س،
ُت ّع��د ربطات العنق الن�سائية والرجالية م��ن
ّ
ّ

وتتنوع ،كحجم الربطة ونوعية قما�شها و�شكل قطعة المالب�س.
�أ�شكال ربطات العنق
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

المواد
 ربطة عنق رجاليةالرقم

الر�سوم التو�ضيحية

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

ربط ربطة العنق الب�سيطة

1

لف الطرف الطويل العري�ض فوق
ّ
الط��رف الق�صي��ر الرفيع ،كما في
ف�ضل تجربة طول
وي ّ
ال�شكل(ُ ،)1
الربطة على الرقبة.

2

�ض��ع الط��رف الطويل ف��ي �أ�سفل

ال�شكل ()1

الط��رف الق�صير ،كما في ال�شكل
(.)2
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ال�شكل ()2

3

�ضع الطرف الطويل حول الطرف
الق�صير ،كما في ال�شكل (.)3

4

مرر الطرف الطويل من المنت�صف
ّ
والى �أعلى ،كما في ال�شكل (.)4

5

ا�سح��ب الط��رف الطوي��ل م��ن
وثبت العقدة ب�شد
نهاية الحلق��ةّ ،
الطرف الطويل الى الأ�سفل مراعيًا

ال�شكل ()3

عدم ظهور الطرف الأ�سفل تحت
الط��رف الآخر كما ف��ي ال�شكل
(.)5

ال�شكل ()4

ال�شكل ()5

ربط ربطة العنق المعقدة

1

�ض��ع الط��رف الطوي��ل العري�ض
فوق الطرف الق�صير الرفيع ،كما
في ال�شكل (.)1

2

�ض��ع الط��رف الطوي��ل تح��ت
الط��رف الق�صير ،كما في ال�شكل
( )2لت�شكيل عقدة.

ال�شكل ()1

ال�شكل ()2
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3

�ضع الط��رف الطويل فوق دائرة
الرقبة و�إلى الأ�سفل باتجاه الطرف
الآخر ،كما في ال�شكل (.)3

4

�ض��ع الطرف الطوي��ل فوق دائرة
الرقبة م��ن جهة و�أ�سفلها من جهة
�أخرى ،كما في ال�شكل (.)4

5

�أكم��ل عم��ل العق��دة ،كم��ا في
ال�شكل ( ،)5ث��م ا�سحب الربطة
لت�أخ��ذ �شكلها النهائ��ي ،كما في
ال�شكل (.)6

جـ	

عد الأحزمة �إحدى نقاط التركيز في قطعة المالب�س ,وفي حال االختيار
الأحزمةُ :ت ّ
تح�سن من مظهر قطعة المالب�س.
المنا�سب لها من حيث اللون والحجم ،ف�إنها ّ
وتتنوع في احجامها
بعدة خامات كالجلد والمطاط والقما�ش,
وتتوافر الأحزمة ّ
ّ
فمنها العري�ض والرفيع وال�سميك والثقيل وخفيف الوزن .وعندما ُي�صنع الحزام من
قما�ش قطعة المالب�س ،ف�إ ّنه ّ
ي�شكل جزءًا متكامالً من ت�صميم القطعة ,و�إذا كان مخالفًا
يوجه النظر والتركيز على منطقة الخ�صر.
للون قطعة المالب�س ،ف�إ ّنه ّ
ولتقوية الأحزمة وللمحافظة على �شكلها وبخا�صة �أحزمة القما�شُ ،ت�ستعمل ح�شوة خا�صة
بالأحزمة ح�سب ُ�سمك القما�ش الذي قد يكون ح�شوة الحزام الم�صنوع منه.
وقد ُت ّ
�شكل الأحزمة من �أ�شرطة قما�ش مجدولة ،كما في ال�شكل ( ,)29-5وب�ألوان
مختلفة بح�سب لون قطعة المالب�س,وقد يختلف عر�ض الحزام باختالف عر�ض الأ�شرطة
الم�ستعملة ,كما يمكن ت�شكيل الأحزمة من
القيطان �أو الحبال �أو الخيوط ال�صوفية ,ويكون
مطرزًا بوحدات
الحزام في المالب�س ال�شعبية
ّ
زخرفية منا�سبة من التراث ال�شعبي.
وقبل �شراء الحزام يجب تجربته للت�أكّ د من
ال�شكل (:)29-5
منا�سبته لمحيط الخ�صر والحجم الكلي للج�سم.
�أحزمة م�صنوعة من الجلد.

ال�شكل ()3

ال�شكل ()5
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ال�شكل ()4

ال�شكل ()6

د

و ُت ّثبت الأحزمة فوق قطعة المالب�س ،بو�ساطة
تتنوع في �شكلها وعر�ضها
عراوٍ خارجية خا�صة ّ
بح�سب ت�صميم قطعة المالب�س ،كما في ال�شكل
( .)30-5ويج��ب �أن يك��ون ات�س��اع ه��ذه
الع��راوي كافيًا لتمرير الح��زام داخلها ب�سهولة,
ال�شكل (:)30-5
و ُت�صن��ع الحوامل عادةً م��ن الأقم�شة �أو الخيوط
�ألوان مختلفة من الأحزمة.
ب�شكل غي��ر الف��ت للنظ��ر� ،إال �إذا كان ت�صميم
قطعة المالب�س غير ذلك ,كما تو�ضع عادةً عند خطوط الجنب والمنت�صف� ,أو في مواقع
ع��دة حول الخ�صر ,وع��ادة يتم تنظيف الأحزم��ة والعناية بها كما ف��ي تنظيف الأحذية
والحقائب الجلدية.
مكمالت المالب�س
الورودُ :ت ّ
عد الورود من �أجمل ّ
الب�سيطة في مظهرها والم�ؤ ّثرة في مظهر قطعة
المالب�س ،ويك ُثر ا�ستعمالها في تزيين مالب�س الأعرا�س
والمنا�سبات وذلك بو�ضع وردة �أو �أكثر على قطعة
المالب�س ك�أن تو�ضع على الكتف� ,أو على الخ�صر،
كما في ال�شكل (� )31-5أو على فتحة الياقة.
ال�شكل (:)31-5
وقد ُت�صنع ال��ورود من قما�ش قطعة المالب�س
ف�ستان بوردة على الخ�صر.
ذاته �أو من �أقم�شة �أخرى كالحرير �أو المخمل �أو
ال�صوف �أو الأورجنزا التي ت�صنع منها ورود مالب�س الأفراح والمنا�سبات ،ويمكن تزيين
الورود بالتطريز والخرز والبرق ,لزيادة التركيز عليها ولتقوية حواف الوردة ُت�ستعمل
�أ�سالك معدنية رفيعة �أو بال�ستيكية ويتم تثبيتها على قطعة المالب�س.

ن�شاط ()5-5

�أ�شكال م�سكة العرو�س

اجمع وزمالءك �صورًا عن �أ�شكال م�سكة العرو�س ،واعر�ضها في ال�صف ،وناق�ش زمالءك
ف��ي بع���ض المالحظات عنها م��ن حيث :الن��وع و الل��ون و الحجم و ال�ش��كل و المادة
الم�ستعملة في ت�شكيلها و�إمكانية االحتفاظ بها.
 حاول تنفيذ �أحد �أ�شكال م�سكة العرو�س باال�ستعانه ب�أحد الكتيبات التي تعر�ض ذلك.356

ت�شكيل الورود ال�صناعية

تمرين

16-5

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
 ّت�شكل وردة من القما�ش با�ستعمال �شريط موروب.
 ّت�شكل وردة با�ستعمال �شريط (�شبر) من قما�ش ال�ساتان.
المعلومات الأ�سا�سية
مكمالت لمالب�س ال�سهرة
يمك��ن ت�شكيل ورود من القما�ش ب�أنواع و�ألوان ّ
ع��دة ال�ستعمالها ّ
والمنا�سب��ات الخا�صة ,وقد تكون ال��ورود طبيعية �أو �صناعية ،كما قد ُت�ستعمل �أقم�شة متنوعة
في ت�شكيلها ,مثل �شبر ال�ساتان �أو من قما�ش قطعة المالب�س.
وكلما زاد طول وعر�ض قطعة القما�ش الم�صنعه منها ,زاد حجم الورده ،ول�سهولة ت�شكيل
الورود ُيق�ص القما�ش بالورب.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

المواد

 قطع��ة قما���ش قيا�ساته��ا (� )120×60سم � -أدوات الخياطة �آلة الخياطةلق�ص ال�شريط الموروب.
 �شري��ط من ال�شب��ر ال�ساتان طول��ه ( )4.5م� - ،أدوات الر�سموعر�ضه يتراوح مابين (� )3.5-1سم تقريبًا.
الرقم
1

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

الر�سم التو�ضيحي

�أوالً :ت�شكيل وردة من �شريط قما�ش موروب

ُق�ص �شريطً��ا موروبًا من القما���ش طوله (� )80سم
تقريبًا �أو ح�سب حج��م الوردة المطلوبة ،وعر�ضه
(� )10س��م (�ضعف عر���ض ال��وردة) ،م�ضافًا �إليه
م�ساف��ة (� )1س��م تقريبًا كم�سافة خياط��ة ،كما في
ال�شكل (.)1
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ال�شكل ()1

2

اثن ال�شريط طوليًا بالمنت�صف ،على �أن يكون وجه
ِ
القما�ش للداخل.

3

منح��ن كما في ال�شكل
ق���ص حاف َتي القما�ش بخط
ٍ
(.)2

4

ادرز حاف َت��ي القما�ش مع ت��رك م�سافة منا�سبة لقلب
وثبت
القطعة �إلى الوجه ال�صحيح ثم اقلب القطعةّ ,
الحافّة بغرزة ال�سراجة قريبًا من خط الخياطة.

5

الزم قريبًا من خط الخياطة ،ثم ا�سحب
ادرز بغرزة ّ
خيط ّ
لزم ال�شري��ط ،ويمكنك عمل غرزة
المكوك ّ
الزم ،كما في ال�شكل (.)2
ال�شاللة لعمل ّ
ّ
�شكل الوردة المطلوبة مبتدئًا من و�سطها �إلى الخارج

6
7

وب�شكل حلزوني تقريبًا ،كما في ال�شكل (.)3

ال�شكل ()2

ال�شكل ()3

ّثب��ت �أجزاء ال��وردة مع بع�ضها وم��ن الأ�سفل بغرز
يدوية �صغيرة ،كما في ال�شكل (.)4

ثانيًا  :ت�شكيل وردة من �شريط رفيع

1

ح�ضر �شريطًا رفيعًا مزدوج الوجه طوله ( )4.5م،
ّ
وعر�ضه يتراوح ما بين (� )3.5-1سم تقريبًا.

2

�ضع عالمات على ال�شريط بحيث تكون الم�سافات
بينهم��ا (� )5س��م ,عل��ى �أن تترك م�سافة ف��ي بداية
ال�شري��ط ونهايته طولها (� )3.5س��م؛ لربط الوردة
عند ا�ستعمالها ،كما في ال�شكل(.)5

ال�شكل ()4

ال�شكل ()5
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3

زم ال�شري��ط على العالمات بتمرير خيط مزدوج
ّ
�ش��د الخي��ط ،كما في
داخ��ل كل عالم��ة ،ث��م ّ
ال�ش��كل(.)6

4

ّثب��ت الثنيات با�ستعمال ّ
المطاط �أوالً ،ثم ن ّفذ غرزة
اللفقة ،كما في ال�شكل (.)7

5

ر ّتب الحلقات المت�شكلة ،ثم اعقد الخيط لتح�صل
على وردة كما في ال�شكل (.)8

ال�شكل ()6

ال�شكل ()7

ال�شكل ()8

		 الحقائب (الجزادين) :يتم اختيار الحقائب بح�سب الغر�ض من
هـ
ا�ستعمالها ,فقد تكون حقائب مدر�سية �أو عملية لالحتياجات
اليومية �أو للمنا�سبات� ،أو للنقود� ،أو لل�سفر ،ويختلف اختيارها
باخت�لاف حج��م الج�س��م وال��ذوق ال�شخ�ص��ي ومالءمتها
عدة خامات كالجلد والقما�ش
للمالب�س ,وت�صنع الحقائب من ّ
والخيوط وغيرها ،كما في ال�شكل (.)32-5
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ال�شكل (:)32-5
�شكل من �أ�شكال الحقائب.

ن�شاط ()6-5
قم بتنفيذ حقيبة يد ح�سب الأ�شكال الموجودة �أدناه:

)(1

)(3

)(2

)(4

مكمالت المالب�س التي يجب �أن يتم اختيارها بدقة
و
		 الأحذيةُ :ت ّ
عد الأحذية من �أهم �أنواع ّ
متناهية؛ �إذ يجب البحث الجيد قبل �شراء الحذاء الجديد ليتم اختيار المنا�سب والمريح
من بين الأحذية المتوافرة في الأ�سواق بكثرة.
وعند �شراء الأحذيه العملية ُين�صح باختيار الأنواع الجيدة والمريحة منها ،و�إن كان
ثمنها مرتفعًا؛ لأنها ُتلب�س لفترات طويلةّ � ،أما الأحذية الرخي�صة الثمن ,فيمكن �شرا�ؤها
ال�ستعمالها لفترات ق�صيرة.
تتغير مو�ض��ة الجوارب كمو�ضة المالب�س ،ويعتم��د اختيارها على ما ينا�سب
ز		 الج��واربّ :
عدة من حيث ال�شكل
ال�شخ�ص ،ون�شاطاته ،ونوعية مالب�س��ه ،وتتوافرالجوارب ب�أنواع ّ
ونوعية الخامة واللون والنقو�ش والت�صميم ،كما في ال�شكل ( )33-5فمنها :الجوارب
الريا�ضي��ة الم�صنوع��ة م��ن القط��ن؛
المت�صا�ص الع��رق وذوات الت�صاميم
الت��ي تدل عل��ى ا�سم الفري��ق ،ونوع
مح��ددة,
اللعب��ة الريا�ضي��ة �أو برم��وز
ّ
ويغل��ب عليها الل��ون الأبي�ض ،وي�صل
ال�شكل ( : )33-5بع�ض �أ�شكال الجوارب.
طول ه��ذه الجوارب ع��ادة �إلى �أ�سفل
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متعددة الألوان وذوات النهايات المطاطية و ُت�ستعمل في
الركبة تقريبًا ،والجوارب ال�صوفية ّ
ف�ص��ل ال�شتاء لحماية القدمين من البرد ,على �أن يتم غ�سله��ا بماء دافئ ،وم�سحوق الغ�سيل،
وتجفيفها على �سطح م�ستوٍ للمحافظة عليها من المطاطية والتهدل.
عدة منها الق�صيرة ،والطويلة ،ومنها :ما ي�صل �إلى الخ�صر (الكولون),
وتتوافر ب�أطوال ّ
ويعتمد اختيار �أطوال الجوارب بح�سب الحاجة ونوعية المالب�س.
المميزة لوجود المادة الثمينة التي
مكمالت المالب�س
ح
		 المجوهراتُ :ت ّ
عد المجوهرات من ّ
ّ
ت�صنع منها كالذهب� ،أو الف�ضة� ،أو غيرها مع الأحجار الكريمة ،كالألما�س ،والزمرد،
وغيرها ،وتتوافر كذلك المجوهرات التقليدية التي ت�ؤدي الغر�ض نف�سه ب�إ�ضفاء المظهر
الجمالي على المالب�س وال�شخ�ص في الوقت نف�سه.
		 الق ّفازات :للق ّفازات دور مهم في تكملة قطعة المالب�س وبخا�صة مالب�س المنا�سبات
ط
والأف��راح ،كما في ال�شكل ( ،)34-5ويمكن ارت��داء الق ّفازات الق�صيرة مع قطعة
المالب�س ذات الأكمام الق�صيرة ،لإ�ضافة جمال لمظهر قطعة المالب�س والأيدي.
كما �أن للق ّفازات وظيفة مهمة؛ �إذ تحمي الأيدي
من البرد في ف�صل ال�شتاء ومن �أ�شعة ال�شم�س في ف�صل
ال�صيف .وتتوافر القفازات بخامات عديدة كالجلد،
وال�صوف ،والتريكو والقطن ،والدانتيل ،وغيرها ,ليتم
اختيار � ّأي منها بح�سب الغر�ض والحاجة.
وعند اختيار الق ّفازات ُيراعى تنا�سب لونها مع لون ال�شكل (:)34-5القفازات.
قطعة المالب�س ,ويمكن اختيار لونها بح�سب لوني
الحذاء والحقيبة ,وغالبًا ما يكون لونها �أ�سود �أو �أبي�ض.
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ن�شاط ()7-5
ابتكر ت�صاميم جديدة من مواد متوافرة لديك لتنفيذ الأ�شكال الآتيه:

الأ�سئلة
المكمالت المنف�صلة للمالب�س؟
 -1ما الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار
ّ
كمكمالت منف�صلة لقطع المالب�س.
ّ -2بين ا�ستعماالت �أغطية الر�أ�س
ّ

ِ - 3م َم تُ�صنع الأحزمة الم�ستعملة في المالب�س؟ كيف يمكن تثبيتها على قطعة المالب�س عند
ارتدائها؟

 - 4قارن بين ربطة العنق الب�سيطة وربطة العنق المع ّقدة.
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ذاتيـا باختيار التقدير المنا�سب.
تقويم ذاتي بنا ًء على ما تعلمته ونفّذته من مهارات في هذه الوحدةّ ،قيم نف�سك ًّ
الرقم

التقدير

المهارة

1

المكمالت.
�أ�ستطيع تو�ضيح �أنواع
ّ

3

المكمالت المختلفة في قطع المالب�س.
أميز �أثر
ّ
� ّ
أخيط الدانتيل ب�أ�شكاله المختلفة في قطع المالب�س.
� ّ

2
4
5
6
7

5 4 3 2 1

المكمالت ح�سب نوعها ب�صورة �صحيحة.
�أ�ص ّنف
ّ

أخيط الأ�شرطة على �أجزاء قطع المالب�س ب�أ�شكالها المتنوعه.
� ّ
أخيط البريم على قطع المالب�س با�شكاله المتنوعة.
� ّ

� ّ
أ�شكل �أزرار وعراوي زخرفية با�ستعمال البريم المجدول.

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

8

� ّ
أ�شكل الورود المختلفة با�ستعمال �أ�شرطة قما�ش ال�ساتان.

5 4 3 2 1

9

�أن ّفذ غرز التطريز اليدوية على قطع المالب�س.

5 4 3 2 1

أخيط الخرز والبرق على قطع المالب�س ب�أ�شكال مختلفة.
ّ � 10
أخيط قطعة �أبليك على قطعة مالب�س.
ّ � 11
أعد نموذجًا للتنجيد ،و�أنفذه على قطع المالب�س.
ّ � 12

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

� 13أربط ربطة العنق على قطع المالب�س ب�أ�شكال مختلفة.

5 4 3 2 1

� 14أن ّفذ ت�شكيالت مختلفة لأغطية الر�أ�س.

5 4 3 2 1

� 15أ�ش ّغل �آلة التطريز ال�صناعي.

5 4 3 2 1

متنوعة بالتطريز الآلي.
� 16أن ّفذ ت�صاميم ّ

5 4 3 2 1

أ�صمم نموذج �إك�س�سوارات با�ستعمال الحا�سوب.
ّ � 17

� 18أبتكر ت�صاميم جديده من قطع المالب�س القديمة المتوافرة لدي.
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5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

مبينًا ت�أثيرها في المالب�س.
ّ -1
حدد �أماكن ا�ستعمال الخرز والبرق على قطع المالب�سّ ،
ِ �	- 2
كمكمالت مت�صلة في قطع المالب�س.
أعط �أمثلة على ا�ستعماالت الأ�شرطة
ّ
 - 3ما فائدة ا�ستعمال التنجيد في زخرفة قطع المالب�س؟
المكمالت المنف�صلة للمالب�س؟
 - 4ما مميزات
ّ
 - 5ما قيا�س الإبرة المنا�سب لكل من الأقم�شة الآتية:
ال�شيفون ،والمخمل ،والجينز.
ِ - 6ب َم يمكن ا�ستعمال برنامج كورل درو ()CorelDraw 10؟
 - 7من خالل الر�سم الآتي ،قم بما ي�أتي:
كبر الر�سم بطريقة التكبيربالمربعات.
�أ ّ -
ب  -انقل الر�سم �إلى القما�ش بطريقة التثقيب.

 - 8من خالل ما تعلمت في برنامج كورل درو ( ،)CorelDraw 10قم بما ي�أتي :
أ�  -تغيير (ت�شويه) الدائرة �إلى الي�سار.
ب  -تغيير (ت�شويه) الدائرة �إلى اليمين.
جـ  -تعبئة ال�شكل النهائي بالألوان المنا�سبة.
د  -طباعة الت�صميم.
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االتجاه العر�ضي للقما�ش
اتجاه الن�سيج
اتجاه الطولي للقما�ش
اتجاه الورب
اتجاه الورب الحقيقي
�أدوات نقل عالمات الخياطة
�إك�س�سوارات
�آلة الخياطة
�آلة الدرزة
بطانة داخلية
بطانة عادية
بن�سة
بنطلون
ت�صميم
تطريز
تنورة (الجزء ال�سفلي)
بق�صات طولية
تنورة ّ
تنورة على �شكل مخروط
تنورة على �شكل مخروط مقلوب
تنورة م�ستقيمة
تنورة على �شكل الجر�س
بق�صات عر�ضية
تنانير ّ
تنورة دائرية كاملة
تنورة ن�صف دائرية
تنورة ربع دائرية

Crosswise grain
Grain Line
Lengthwise grain
Bias
True bias
Sewing marker tools
Accessories
Sewing Machine
Sewing Machine
Under lining
Lining
Dart
Trouser
Design
Embroidery
Skirt
Skirt Gored
Skirt A. line
Pegged skirt
Straight skirt
Bell shape Skirt
Yokes Skirt
Full- circle Skirt
Half- circle Skirt
Quarter- circle Skirt
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جيب
حا�شية
ح�شوة غير من�سوجة
خ�صر
خط الثني
درزة مدعمة
ذراع
ر�سغ
زر بعنق
زر ثقوب
زر مدعم
زم
�سحاب
ّ
�سحاب �سل�سلة
ّ
�سحاب عادي
ّ
�سحاب لفائفي
ّ
�سحاب مخفي
ّ
�سحاب مف�صول
ّ
�شريط القيا�س
�صدر
طول الأمام
طول الخلف
طول منت�صف الظهر
مثني
عر�ض ال�صدر
عر�ض الظهر
عالمات االتزان

Pocket
Selvage
All Bias Interfacing
Waist
Fold line
Stay stitching
Arm
Wrist
Shank Botton
Sew through Botton
Reinforcing Botton
Gathering
Zipper
Chain Zipper
Conventional Zipper
Coil Zipper
Invisible Zipper
Separting Zipper
Tape measuring
Bust
Front Length
Length Back
Length of centre back
Fold
Cross Front
Cross Back
Balance markers
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)عيوب الن�سيج (الأقم�شة
غبنات
غرزة
فق�سة
ق�ص القما�ش
ق�صق�صة
قلم الت�أ�شير
قما�ش كاروهات
قما�ش مقلم
قيا�سات
كامة
كتف
ك�سرات
ك�سرات متتالية باتجاه واحد
ك�سرات باتجاه مختلف متعاك�س فق�سات
ك�سرات مروحية
كم
كمر
)مرفق (كوع
كي
الكي
ّ لوحة
ّ
المخطط الأ�سا�سي
الخرز والبرق
الأبليك
الترقيع
التنجيد
الجيوب

Fabric Defects
Tucks
Stitch.
Box pleat
Cutting
Clipping
Pencil chalk
Gingham
Strip
Measurements
Cam
Shoulder
Pleats
Knife Pleats
Box pleats
Sunburst pleats
Sleeve
Waist band
Elbow
Pressing
Board
Basic pattern
Beads› and Sequins
Appliqué
Patchwork
Quilting
Pockets
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المغلقات
العراوي
الأزرار
الكوب�شاة
الكبا�سات
ّ
الح�شوات
محيط الحو�ض
مخطط
مراقبة جودة الخياطات
مخطط متماثل
م�سافة الخياطة
م�سافة ال�صدرين
م�سطرة T
م�سطرة مقيا�س الحوا�شي
مقا�س محيط ال�صدر
منت�صف االمام
منت�صف خلف
منحنى
منحنى فرن�سي
ن�سيج دانتيل
وجه خلفي للقما�ش
وجه �صحيح للقما�ش
ّ
المخططات
ورق ر�سم
الحو�ض

Fasteners
Buttonholes
Buttons
and eye Hook
Snaps
Interfacing
Hip girth
Pattern
Quality control
Symmetric pattern
Seam allowance
Bust value
T- square
Sewing gauge
Chest girth
Center Front
Center Back
Curve
French curve
Lace W.
Wrong side
Wright side
Tracing paper
Hip
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� ّأوالً :المراجع العربية

قائمة المراجع

 - 1اعتدال الدبا�س ،و�أخري��ات ،ت�صميم المخطّطات ،وزارة التربي��ة وال�شباب� ،سلطنة عمان،
1985م.
 - 2اعتدال الدبا�س ،و�أخريات ،الخياطة ،وزارة التربية وال�شباب� ،سلطنة عمان1985 ،م.
�	- 3إقبال حجازي ،فن التف�صيل ،مطبعة الآنجلو الم�صرية ،القاهرة ،بال تاريخ.
مكمالت الأناقة ،دارالمريخ للن�شر ،الريا�ض.
 - 4دليلك �سيدتيّ ،

� - 5سنجر ،مو�سوعة الخياطة ،مبادئ الخياطة الجديد� ،أكاديميا �إنترنا�شيونال2000 ،م.

� - 6سنجر ،مو�سوعة الخياطة� ،أ�سرارالخياطة� ،أكاديميا �إنترنا�شيونال1999 ،م.
� - 7سنجر ،مو�سوعة الخياطة ،التطريز الآلي� ،أكاديميا �إنترنا�شيونال1999 ،م.
 - 8فتحية العلي ،فن التف�صيل والخياطة ،مكتبة النه�ضة ،بغداد1983 ،م.
 - 9فتحي خليل ،مو�سوعة في �أ�صول التف�صيل ،دار الفكر ،القاهرة1989 ،م .
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 المراجع الأجنبية:ثانيًا
1 - Hutton Jessise,Singer Sewing Book, England, The Humlyn Publishing
Group Limited, 1979.

2 - Ladbury Ann, Sewing.London, Mitchell Beazley Publishers Limited, Mill
House.1978.

3 - Minott Jan, Fitting Commercial Patterns, U.S.A, Burgess Publishing
Company, 1978.

4 - More N.Bray, Dress Pattern Designing, 3Ed U.K, Granada Publishing
Limited.1980.

5 - Patricail Trouvat, Pattern Making Manuel Women’s Garments, ESMOD,
Paris, 1990.a

6 - Pounds E. Olive, Creative Embroidery Today, London, Thomas Nelson
Ltd, 1983.

7 - Pounds,E. Olive, Creative Sewing,2Ed,London,Thomas Nelson,1985.

8 - Reader›s Digest,New Complete Guide to Sewing, N.Y Reader›s Digest
Association, Far East Ltd, 2002.

9 - Reader›s Digest, Complete Guide to Needle Work,N.Y. Reader›s Digest
Association, Far East Ltd, 1982.

10 - Valerie Cock, Dress Making Simplified, Third Edition, U.Granada publishing Limited, 1981.

11 - Winifred aldrrich, Metric Pattern Cuttings, London Bell&Hyman Limited,
1985.

12 - Modellismo,Fernando Burgo ,Editor- Milano 2004
13 - L,officina della Moda -2005
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