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الحمد هلل رب العالمين، وال�شاة وال�شام على �شيدنا محمد وعلى اآله و�شحبه اأجمعين، وبعد:
ان�شجاًما مع اأهداف تطوير التعليم نحو اقت�شاد المعرفة )ERfKE(، وتطوير مباحث فرع القت�شاد 
اإنتاج الماب�س ب�شكل خا�س، نقّدم هذا الجهد المتوا�شع بين  �س  المنزلي ب�شكل عام ومباحث تخ�شّ
المعارف  الطلبة  لإك�شاب  اأجلها؛  من  و�شع  التي  النتاجات  يحّقق  اأن  اآملين  والمعلمين،  الطلبة  اأيدي 

والمهارات والقيم والتجاهات المتوّقعة اأو المخّطط لها.
هذا وقد ا�شتمل كتاب )اإنتاج الماب�س، الف�شل الدرا�شي الثاني( على خم�س وحدات درا�شية: تناولت 
الوحــدة الأولى المخّطط الأ�شا�شي للتنورة، وتناولــت الثانية تحوير مخّطط التنورة لت�شاميم متنوعة، اأّما 
الثالثـــة فتناولت تف�شيــل التنورة وخياطتها، في حيــن تناولت الرابعة البنطلون الن�شائــي، واأّما الخام�شة 

والأخيرة فعر�شت مكّمات الماب�س. 
وقد اعتمد في عر�س م�شمونه منهجية ونمطية محّددة ليقدم القاعدة النظرية تليها التطبيقات العملية 
المرتبطــة بها، حيث تم تق�شيم كل وحدة درا�شية اإلى عدد مــن المو�شوعات الرئي�شة وما ا�شتملت عليه 
من مو�شوعات فرعية مرتبطة بها، وتم تقديم المحتوى، مدّعًما بالأن�شطة، وق�شايا البحث، والمناق�شة،  
معــّززا بالر�شــوم التو�شيحيــة والأ�شــكال لتعميق الفهــم، اإ�شافة اإلى الهتمــام بتفعيــل دور تكنولوجيا 
المعلومــات والت�شالت لرفع م�شتوى تعلم الطلبة، واتباع نمطية محّددة في عر�س التمرينات العملية، 
اإذ، ا�شتملــت على ا�شــم التمرين، ورقمه المت�شل�شل �شمــن الوحدة الدرا�شية الواحــدة والنتاج الخا�س 
بالتمريــن، والأ�شا�ــس النظري المخت�شــر المرتبط به والمــواد والأجهزة والأدوات وخطــوات التنفيذ 
مت�شل�شلــة ومعّززة بالر�شوم والأ�شكال، مع اإ�شافة تماريــن للممار�شة في نهاية التمرين التي روعيت فيها 
الفــروق الفرديــة بين الطلبة، وت�شجيعهم علــى التعلم الذاتي، وتحفيزهم على الإبــداع ال�شخ�شي. كما  
ا�شتمــل الكتاب على قائمة للم�شطلحات وقائمة بالمراجع العربيــة والأجنبية؛ وذلك لت�شهيل ال�شتزادة 
والرجوع اإليها وقت الحاجة، كما روعيت اإجراءات ال�شامة وال�شحة المهنية المرتبطة باإنتاج الماب�س.

وقــد توخينــا في هذا الكتاب ربط مو�شوعاته ببيئة الطالب، ون�شــاأل اهلل اأن نكون قد وّفقنا في تقديم 
هذا الكتاب ليكون نافًعا مفيًدا، مـرحبين بكل نقد يهدف اإلى اإغناء هذا الكتاب وتطويره.  

واهلل ولي التوفيق
الموؤلّفون
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فــي مــا ياأتي مجموعة من الإر�شــادات العامة التي ت�شاعــد على تنفيذ المهــارات العملية الواردة في 

الكتاب:
توفير م�شغل منا�شب لتنفيذ المهارات العملية في الكتاب، وتجهيزه بالمواد والأدوات والتجهيزات   1
الازمــة من بداية العام الدرا�شي، وتح�شير كل ما يلــزم م�شبًقا قبل تنفيذ التمرينات العملية من ِقَبل 

المعلم والطلبة.
الهتمــام بنظافة الم�شغل وترتيبه وتجهيزاتــه واأثاثه، وتوفير عدد من �شال النفايات؛ للتخّل�س من   2
ق�شا�شات الورق والأقم�شة بعد فرزها لإمكانية تدويرها، والمحافظة على ترتيب الم�شغل في اأثناء 
العمل، بو�شــع الأدوات الخا�شة بكل طالب، كالمعاطف، وحقيبــة الكتب، وغيرها في اأماكنها 

ال�شحيحة، وبالتن�شيق مع بقية الزماء وباإ�شراف المعلم.
3   تخ�شي�ــس مكان فــي الم�شغل لعر�س منتجات الطلبــة وتغييرها بين وقت واآخــر؛ لت�شجيع روح 

المناف�شة والإبداع بين الطلبة. 
ترتيب المواد والأدوات الجديــدة الزائدة وغير الم�شتعملة، وحفظها في اأماكن منا�شبة وبت�شنيف   4

محّدد؛ للتمّكن من الح�شول عليها عند الحاجة.
5  ا�شتعمــال الأدوات والتجهيزات بالطريقة ال�شحيحة الخا�شة بها، للمحافظة على جاهزيتها للعمل 
اأطــول مدة ممكنة، كا�شتعمال المــاء المقطر لمكواة البخار، وو�شل الجهــاز الكهربائي الجديد 
بم�شــدر التيار الكهربائي المنا�شب لفرق الجهد )220 فولت(، وا�شتخدام الو�شات الكهربائية 
المنا�شبــة لقاب�س الآلة الأ�شلي ولقوة �شدة التيــار الكهربائي وال�شتخدام الجهاز التي تحتوي على 

.)Earth( الخط الأر�شي
6  ف�شل الو�شات الكهربائية جميعها بعد النتهاء من العمل وقبل مغادرة الم�شغل.

7  الهتمــام بقراءة تعليمات ال�شركة ال�شانعة وتنفيذها لكل جهــاز اأواآلة قبل ا�شتعمالها في الم�شغل، 
وفي اأثناء ال�شتعمال، ولإجراء عمليات ال�شيانة الدورية المنا�شبة، مثل: عملية تنظيف الآلة وتزييتها 

في المواقع المحددة با�شتعمال زيت خا�س باآلت الخياطة.
اإجــراء عمليات ال�شيانــة الدورية الم�شتمرة لتجهيزات الم�شغــل، للمحافظة على جاهزيتها للعمل   8

اأطول مدة ممكنة.
اتبــاع الطريقة الأدائية فــي تنفيذ المهارات العملية في الم�شغــل؛ اإذ ت�شاعد على اكت�شاب المهارة   9
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بي�شر وفاعلية، واأبرز ما ت�شتمل عليه هذه الطريقة الخطوات الآتية :
- تنفيذ المعلم للمهارة اأمام الطلبة، ح�شب ت�شل�شل الخطوات. اأ  

ب - محاكاة اأداء المعلم من ِقَبل بع�س الطلبة، وم�شاركة الآخرين في تقويم الأداء وت�شويبه.
التمرينــات،  تنفيــذ  فــي  الأداء  معيــار  وتحقيــق  المت�شّمنــة،  المهــارات  الطلبــة  ممار�شــة   -  جـ 

    ومتابعة  المعلم تكرار الممار�شة، لكت�شاب المهارة وال�شرعة في العمل.
- تدريب الطلبة على بع�س التمارين الواردة في وحدات اأخرى، �شمن الوحدة المطلوبة بح�شب  د 

    الحاجة لكت�شابهم مهارات محددة لم ترد في الوحدة.
10   التدّرب على المهارات العملية التي ل تتوافر اإمكانات تطبيقها في م�شغل المدر�شة في اأثناء التدريب 

ة، تحت اإ�شراف المعلم المخت�س فنيًّا ومتابعته. ال�شيفي في مواقع العمل المتخ�ش�شّ
11   تنظيــم عدد من الزيارات الميدانية المتنوعة في اأثنــاء العام الدرا�شي، لاطاع على تنفيذ المهارات 

العملية في مواقع العمل الفعلية، وكتابة التقارير الخا�شة بذلك، ومناق�شتها في غرفة ال�شف.
12   الحتفاظ بالأدوات الخا�شة بكل طالب في علبة اأو �شندوق منا�شب؛ لتكون جاهزة لا�شتعمال في 

اأثناء العمل.
13   مراعاة الناحيتين الجتماعية والقت�شادية للطلبة عند اختيار الت�شاميم والأقم�شة لتنفيذ قطع الماب�س.
14      تعزيــز التجاهات الإيجابية لــدى الطلبة نحو العمل اليدوي عن طريــق الأداء العملي للتمرينات، 

ولي�س عن طريق المعلومات النظرية والن�شح والإر�شاد.
15   مراعــاة الفروق الفرديــة بين الطلبة، وت�شجيعهم علــى اكت�شاب المهارة العمليــة ب�شكل جيد، مما 
يعّزز ثقتهم باأنف�شهم، كذلك ت�شجيعهم على الإبداع والعمل الفردي خارج المدر�شة تحت اإ�شراف 

المعلم ومتابعته ح�شب الحاجة.
16   تقويــم الأداء النهائي للمهارات عن طريق �شل�شلة من الإجراءات المتوا�شلة التي تاأخذ بعين العتبار 
اأ�شلــوب الأداء الذي ي�شمل اختيــار اأدوات العمل، وا�شتخدامها ب�شــورة �شليمة، ومراعاة اإجراءات 
ال�شامة وال�شحة المهنيــة، ومنهجية خطوات الأداء وت�شل�شلها، كما وردت في التمرينات العملية، 
مــع مراعاة اأخاقيات المهنة واآدابها.وكذلك �شبط جودة المنتــج النهائي الذي ي�شمل معيار الأداء 
المحــّدد في خطوات التنفيــذ، اأو المحّدد من قبل المعلم م�شبًقا، والزمن الم�شتغرق في الأداء، على 

اأن ُت�صتعمل قوائم التقويم الخا�صة بالمهارات العملية وفق ال�صروط الخا�صة بكل منها.
17   ا�شت�شارة المعلم في الت�شّرف المنا�شب حيال اأّية اأمور قد تطراأ في اأثناء العمل في الم�شغل.





• تحتاج عملية خياطة المالب�س اإلى دقة متناهية لتكون قطع المالب�س منا�سبة لمقا�س الج�سم، 
ولتحقيق ذلك يتم تحويل مقا�سات الج�سم واأبعاده اإلى خطوط على الورق باتباع خطوات 
الب�سري، ليتم ق�ش القما�ش بعد ذلك وخياطته بموجب  محّددة تعتمد على �سكل الج�سم 

هذه الخطوط المر�سومة المحّددة.



10

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

  تحّدد اأ�شكال الج�شم الب�شري، واأثرها في عملية خياطة قطع الماب�س.
ح اأ�ش�س تجهيز الج�شم لأخذ قيا�شاته الازمة لر�شم مخّطَطي التنورة والبنطلون .   تو�شّ

  تحّدد مواقع الخطوط الأ�صا�صية على الج�صم النموذج )المانيكان(.
  تبّين اأنواع القيا�شات المختلفة لر�شم مخّططات قطع الماب�س واأ�ش�س قيا�شاتها.

  تحّدد القيا�شات الازمة لر�شم المخّطط الأ�شا�شي للتنورة الج�شم النموذج )المانيكان(.
  تحّدد قيا�شات الج�شم ال�شخ�شي بالطريقة ال�شحيحة، وتنّظمها في جدول خا�س.

  تبّين اأ�شا�شيات ر�شم المخّطط الأ�شا�شي للتنورة.
  تر�شم المخّطط الأ�شا�شي للتنورة.

  تر�ّشد ال�شتهاك في ا�شتعمال المواد والأدوات في اأثناء العمل.
  تطّبق قواعد الأمن وال�شامة في اأثناء العمل داخل الم�شغل.

يعّد ر�شم المخّططات الركيزة الأ�شا�شية للر�شم وللو�شول اإلى ت�شاميم )موديات( مختلفة من 
خالل الخطوط الأفقية والعمودية والمائلة, التي نر�صمها على ورق ر�صم المخّططات الم�صّطح من 
خال قيا�شات معيارية، ح�شب الجداول المعيارية المنا�شبة لقيا�شات المراأة العربية  اأو القيا�شات 
ال�شخ�شية. وعند اأخذ القيا�شات من ِقَبل �شخ�س ما، يجب مراعاة طريقة اأخذ القيا�شات بال�شكل 

ال�شحيح، والتعّرف اإلى القيا�شات الازمة لر�شم مخّطَطي التنورة والبنطلون.
تتاأّثر خياطة الماب�س ب�شكل كّل جزء من اأجزاء الج�شم، كما توجد اختافات متنوعة في قيا�شات 
ا، وعن قيا�شات الج�شم المثالي )النموذجي(، ويوجد بع�س الختافات  الأج�شام عن بع�شها بع�شً
بيــن الفئات العمرية المختلفة، ويتم اإخفاء هــذه الختافات )العيوب( من خال ر�شم المخّطط 
الأ�شا�شــي وتعديله على الورق ح�شب طبيعة الختافات )العيوب( ومكان وجودها في الج�شم، 
ح�شــب المقا�س ال�شخ�شي، ويتم ر�شــم المخّطط الأ�شا�شي للتنورة ح�شــب خطوات مت�شل�شلة، 
بحيــث ي�شهل ر�شمها، ويتم تحوير المخّطط علــى المخّطط الثانوي، ثم اإعداد المخّطط النهائي 
ال��ذي يو�صع على القما���ش, ومن خالل هذه الإج��راءات, ُتحّدد كمية القما���ش الالزمة للتنورة 

ح�شب الت�شميم المطلوب، و�شتتعرف اإلى التفا�شيل في هذه الوحدة. 

…öûÑdG º°ù÷G íeÓe 
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…öûÑdG º°ù÷G íeÓe 

ا،  بع�شً بع�شها  عن  الواحد  والجن�س  الواحد  العمر  ذوي  الأ�شخا�س  اأج�شام  اأ�شكال  تختلف 
م م�شممو الأزياء قيا�شات هذه الأج�شام اإلى  واإن كانت تت�شابه في بع�س ال�شفات اأحياًنا؛ لذا، ق�شَّ

فئات محّددة، بحيث ت�شم الفئة الواحدة القيا�شات المتقاربة.
 فما قيا�صات اأجزاء الج�صم التي ُتعتمد لتحديد هذه الفئات؟ ما الفئة التي ُتعد نموذًجا ُتقا�ش 
عليه الفئات الأخرى؟ هل ينطبق كل منها على قيا�صات اأج�صام الفئة الواحدة جميعها؟ ما الإجراء 

ذ ل�صبط المقا�ش على الج�صم تماًما؟ الذي قد ُينفَّ
هذه الأ�شئلة وغيرها، �شتجد الإجابة عنها بعد درا�شة هذا المو�شوع.

1   قيا�سات الج�سم المثالي    
الج�شم المثالي هو الج�شم الذي يتمّتع بجماليَّة التنا�شب بين اأبعاده ومقا�شاته، وفق قيا�شات 
كما  بذلك،  خا�شة  واأبحاث  درا�شات  اإجراء  بعد  متناهية  بدقة  و�شعت  محّددة  عالمية 
عالمي  مقا�س  على  الح�شول  ال�شعب  ومن  القامة،  وانت�شاب  والتنا�شق  بالتماثل  يت�شف 
د ينا�شب طبيعة الج�شم الب�شري في باد العالم المختلفة جميعها؛ لذا، فقد اأعدَّ  مثالي موحَّ

الأج�شام  لقيا�شات  نظاًما  بالأزياء  �شون  المتخ�شّ
والوليات  واألمانيا  واإيطاليا  وبريطانيا  فرن�شا  في 
المتحدة، وذلك ت�شهيًا لإنتاج الماب�س الجاهزة 
في هذه الدول. وقد تم ت�شنيع قوالب تمّثل �شكل 
الج�شم الب�شري النموذجي )المانيكان( من حيث 

الهيئة، والقوام، والقيا�شات، والذي ي�شتعمل لعدة اأغرا�س، منها:
ابتكار ت�شاميم جديدة بت�شكيل القما�س عليه؛ للح�شول على ت�شاميم مختلفة، ولهذه   - اأ 

الطريقة في اإنتـاج الماب�س اإجراءات خا�شة بها.
تجريب قطعة الماب�س، و�شبط بع�س خطوطها كخط الذيل من ِقَبل الخياطين. ب - 

يتوافر �شكل الج�شم )المانيكان(
- ثابت القيا�شات.

- قابًا للتغير لمقا�شات متعّددة.
- م�شّغًرا عن الحجم الطبيعي.
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ا�شتعانة عار�شو الأزياء بقيا�شات الج�شم النموذج كقيا�شات مثالية، محاولين محاكاتها  جـ - 
في قيا�شات اأج�شامهم.

�شورة  وتكوين  )المانيكان(،  على  المعرو�شة  الماب�س  قطعة  الم�شتهلك  م�شاهدة   - د 
مبدئية عن مظهرها.

و�شيلة لإعداد الت�شاميم وعر�شها في الم�شانع.  - هـ 
ا�شتعمال )المانيكان( الم�شّغر في التدريب على مهارات الخياطة.  - و 

الماب�س جداول  اإنتاج  �شركات  اأعّدت  المعيارية:  القيا�سات   / المثالي  الج�سم  قيا�سات         
القيا�شات يمكن  الن�شاء والرجال والأطفال، وهذه  ة بكل من  قيا�شات عالمّية خا�شّ
اإّل اأّن هذا التق�شيم قد ل  تق�شيمها من حيث الحجم اإلى �شغيرة ومتو�شطة وكبيرة، 
يفي بالغر�س المطلوب من حيث الدقة في مطابقة الّزي على الج�شم تماًما لذا، فقد 
المعيارية(  القيا�صات  )جداول  �ُصّميت  الأج�صام  بقيا�صات  خا�صة  جداول  اإعداد  تم 
التي ت�شم قيا�شات لأج�شام مختلفة الحجوم، وقد خ�شعت هذه الجداول في اإعدادها 

اإلى قوانين واأ�ش�س محّددة.
وفي ما ياأتي عر�س لبع�س الأنظمة الم�شتعملة في تحديد قيا�شات اأ�شكال الأج�شام لل�شيدات:

1. النظام الإنجليزي، وياأخذ الأرقام 8، 10 ،12، 14...

2. النظام الألماني، وياأخذ الأرقام  34 ،36 ،38 ،40...
3. النظام الفرن�شي، وياأخذ الأرقام   36، 38، 40، 42...

4. النظام الإيطالي، وياأخذ الأرقام   40، 46،44،42...
5. النظام الأمريكي، وياأخذ الأرقام   6، 8 ،10 ،12، 14...

وقد تتاقى قيا�شات الج�شم في الأنظمة ال�شابقة مع اختاف رقم القيا�س في كل نظام؛ فمثًا 
تتطابق قيا�شات الج�شم في المقا�س )12( الإنجليزي مع المقا�س )38( الألماني ومع المقا�س)44( 
ا في اأجزاء الج�شم جميعها،  الإيطالي وهكذا، اإّل اأّن هذا التطابق في القيا�شات قد ل يكون تامًّ
لكنه يعادله ب�شكل عام. وفي الدول العربية غالًبا ما يّتفق النظامان )الألماني والإيطالي( مع قيا�س 

اأج�شام ال�شيدات؛ لعدم وجود جداول قيا�شات خا�شة بال�شيدات في الدول العربية.
وعند اختيار المقا�س المعياري لر�شم المخّطط الأ�شا�شي للبلوزة، يكون العتماد اأ�شا�ًشا على 
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اأو البنطلون، فيتم العتماد على  اأّما عند ر�شم المخّطط الأ�شا�شي للتنورة  مقا�س محيط ال�شدر، 
مقا�س محيط الحو�س.

مـن  فيه  ال�شدر  محيط  يتـراوح  حيث   ،)s(ال�شـغير مـثل:  للقيا�شـات،  اآخر  نظام  يوجد  كما 
)81– 86( �شم، والمتو�شط )M(، حيث يتراوح محيط ال�شدر فيه من )86 – 94( �شم، والكبير 
ح  ا )XL(. ويو�شّ )L(، حيث يتراوح محيط ال�شدر فيه من )94 – 102( �شم، والمقا�س الكبير جدًّ

الجدول )1-1( المقا�س ح�شب الحجم.
الجدول )1-1(: المقا�س ح�شب الحجم.

رقم المقا�س المقا�س
النجليزي

رقم المقا�س 
الألماني

رقم المقا�س 
الفرن�سي

رقم المقا�س 
الإيطالي

رقم المقا�س 
الأمريكي

رقم المقا�س 
الياباني

Small8-434-3036-3240-366-29-5

Medium12-1038-3640-3844-4210-813-11

Large16-1442-4044-4248-4614-1217-15

XL20-1846-4448-4652-5018-1621-19

XXL24-2250-4852-5056-5422-2025-23

   2   اأ�سكال اأجزاء الج�سم التي توؤثّر في خياطة التنورة والبنطلون:
يتاأّثر ت�شميم قطعة الماب�س ب�شكل كل جزء من اأجزاء الج�شم الخارجية، وفي ما ياأتي تو�شيح لذلك:
مالمح �سكل الج�سم الب�سري: يختلف النا�س �شمن الفئة العمرية الواحدة في �شكل هيكل  اأ   
ا، فمثًا ال�شيدات في عمر الع�شرين ل يمتلكن  الج�شم وِن�شب اأجزائه لبع�شها بع�شً
�شكًا واحًدا لهيكل اأج�شامهن، اإذ توجد اختافات متنوعة في قيا�شات اأج�شامهن 
اأو�شاف الج�شم  المثالي )النموذجي(، فما  ا وعن قيا�شات الج�شم  عن بع�شها بع�شً

المثالي؟ وكيف تختلف اأ�صكال الأج�صام الأخرى عنه؟ 
من العنا�شر التي يتم تحليل �شكل الج�شم وفقًا لها:  

�شـكـــل الـقـامـــة )Figure stance(: يوؤّثــر انت�شاب القامة فــي �شكل المظهر    .1
واتــزان الزي على الج�شــم، فعندما تكون القامة غير منت�شبــة، ووجود زيادة في 
ارتفاع الخ�صر اأو الحو���ش اأو انخفا�ش فيهما, كما يظهر في الخطوط العر�صّية 
في ال�شكل )1-1( باأجزائه الثاثة، فاإن ذلك يوؤّثر في خط الذيل مّما يجعله مندفًعا 
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اإلى الأمــام اأو راجًعا اإلى الخلف، ويعّد 
و�شــع الــذراع الميزان وخــط التزان 
ال��ذي ُيعتم��د عليه ف��ي تحدي��د �صكل 

الج�شم.
ويتحــّدد مــدى انت�شــاب القامــة 
بر�شــم خــط عمــودي علــى المــراآة 
والوقوف في الو�شع الجانبي اأمامها؛ 
فعند مطابقة �شحمــة الأذن مع الخط 
المــراآة،  المر�شــوم علــى  العمــودي 
وعظمــة المرفق عند الخ�شــر اأو اإلى 
الأمام قليــًا، يكون انت�شــاب القامة 

مثاليًّــا كما فــي ال�شــكل  )1-1 /اأ(.
اأّمــا اإذا كانت �شحمة الأذن وعظمة المرفق اإلى اأمام الخط العمودي كما في ال�شكل 

)1-1 /ب(، فيكون انت�شاب القامة اأماميًّا.
وفي حالــة مطابقة �شحمــة الأذن على 
الخط العمــودي، اأو خلفه قليــًا والمرفق 
 اإلى اأمام الخط اأو خلفه قليًا كما في ال�شكل
 )1-1/ج(، يكون انت�شاب القامة عموديًّا.
اأ�شــكال   )2-1( ال�شــكل  ويبّيــن 

الأج�شام المختلفة وقوامها:
�شكل القامة المعتدلة.  . اأ 

�شكل الج�شم المعكو�س. ب . 
الكتــف  ذي  الج�شــم  �شــكل  جـ . 

الدائري.
الظهر  ذي  الــجــ�ــشــم  �شكل   . د 

المقّو�س )المنحني(.

CGÜê جـباأ
ال�شكل )1-1(:

 اأ�شكال انت�شاب القامة.

دجـبأ دجـباأ

ال�شكل )1-2(: بع�س اأ�شكال قوام الأج�شام.
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2.  �شكل الحو�س )الورك( )Figure Hip(: يّتخذ الورك اأ�شكاًل مختلفة كما في ال�شكل )3-1(:
يبداأ  اإذ  العام للحو�س �شبه منحرف تقريًبا؛  ال�شكل  المثالي للحو�س: يكون  ال�شكل   . اأ 
بانحناء خطه الخارجي تدريجيًّا من الخ�شر، وياأخذ بالدوران فوق عظام الحو�س، 

كما في ال�شكل )1-3/اأ(.
�شكل القلب: وفيه يكون ال�شكل العام للحو�س على �شكل القلب؛ اإذ، يبداأ بانحناء  ب . 
خّطه الخارجي ب�شكل مفاجيء من الخ�شر، ثم ياأخذ الدوران بحّدة داخل الحو�س، 

كما في ال�شكل )1-3/ب(.
�شكل الم�شتطيل اأو ال�شندوق: وفيه يكون ال�شكل العام للحو�س على �شكل م�شتطيل؛  جـ . 
اإذ يبداأ بانحناء خّطه الخارجي فجاأة من الخ�شر، وينزل ب�شكل م�شتقيم اإلى الحو�س، 

كما في ال�شكل )1-3/ج(.
خّطه  يبداأ  اإذ  َمعين؛  �شكل  على  للحو�س  العام  ال�شكل  يكون  وفيه  الَمعين:  �شكل   د . 
الخارجي بالنحناء للخارج ب�صكل ُقطري من الخ�صر وحتى الحو�ش كما في ال�صكل 

)1-3/د(.

دجـبأ

ال�شكل )1-3(: اأ�شكال الحو�س.
اأحد  والأرداف  البطن  اأ�شكال  تّتخذ  والأرداف:   )Abdomen( البطن  اأ�شكال  عاقة   .3

المظاهر الآتية:
الأرداف م�شّطحة، والبطن منب�شط، كما في ال�شكل )1-4/اأ(.  . اأ 

حة، والبطن كبير، وياأخذ �شكل الدوران، كما في ال�شكل  الأرداف منخف�شة وم�شطَّ  . ب 
)1-4/ب(.

الأرداف كبيرة ، والبطن م�شّطح والفخذ ممتلئ، وياأخذ �شكل الدوران، كما في   . جـ 
ال�شكل )1 -4/ج(.
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درا�سة حالة

ن�شاط )1-1(

الــَمــِعــدة بــــارزة لــاأعــلــى   . د 
لاأ�شفل،  ــارزة  ب والأرداف 

كما في ال�شكل)1-4 /د(.
والأرداف  ــِعــدة  ــَم ال بـــروز   . هـ 
في  كما  نف�شه،  بالم�شتوى 

ال�شكل )1-4 /هـ(.

ا�شترت �شيدة د�شدا�شة، وعند ارتدائها، لحظت اأّن الد�شدا�شة من الأمام اأطول من الخلف.
- من خال درا�شتك لأ�شكال القامة، ا�شتنتج �شكل قامة هذه ال�شيدة.

- ما العوامل التي اأثرت في �صكل قامتها؟
-  كيف يمكن تعديل طول الد�صدا�صة؟ 

ابحث بو�شاطة م�شادر المعرفة المتوافرة لديك، عن اأثرالعادات ال�شيئة التي يّتخذها الج�شم في 
الوقوف والجلو�س والنوم في �شكل القامة، وكيف يمكن اأن توؤّثر في �شكل قطع الماب�س في اأثناء 
ارتدائها. نّظم ما تو�شلت اإليه با�شتعمال برمجية العرو�س التقديمية )Power Point(، واعر�شها 

على زمائك، وناق�شهم فيها باإ�شراف معلمك.  

هـجـبأ د

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

اأثر القامة في �شكل قطعة المالب�س

العادات ال�شيئة واأثرها في �شكل القامة  
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1- عّرف ما ياأتي:
اأ   - المانيكان.

ب - الج�شم المثالي.
ح تاأثير انت�شاب القامة في المظهر الخارجي للماب�س. 2- و�شّ

3- بّين ا�شتعمالت نموذج �شكل الج�شم )المانيكان( في مجال الأزياء ب�شكل عام.
4- رغبت في �شراء قطعة ماب�س من محل يبيع ماب�س بمقا�شات اإنجليزية، ما المقا�س 

الذي تطلبه، اإذا كان المقا�س المطلوب )42( بالمقا�ش الإيطالي؟ 

الأ�سئلة
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م�صتقيمة  خطوط  ر�صم  طريق  عن  الورق  اإلى  الب�صري  الج�صم  خطوط  الأزياء  م�صّممو  نقل 
على  بعد و�شعها  المخّططات  ت�شبح هذه  الورق، حيث  الج�شم على  �شكل  تمّثل  ومنحنيات، 
المخّططات  هذه  ولر�شم  المختلفة،  المنا�شبات  في  الأفراد  يرتديها  ماب�س  وخياطتها  القما�س 

بدقة، ت�شتعمل اأدوات وتجهيزات، منها:

   1   اأدوات القيا�س والر�سم
نحتاج اإلى اأدوات القيا�س والر�شم لر�شم المخّططات، وقد تعّرفت في الم�شتوى الأول اأنواع 
الم�شاطر والمثلثات والأقام الم�شتعملة في الر�شم، ويلزمك التعّرف اإلى اأنواع غيرها، مثل: 

القّراط��ة )Notcher(: اأداة ق�ــس )قطــع( يدوية،   اأ   
كمــا فــي ال�شــكل )1-5(, وُت�صتعم��ل لو�ص��ع 
عامــات مفّرغــة على �شــكل حــرف )U( على 
اأطــراف المخّطــط المقــّوى )الكرتونــي( بعــد 
ر�شمه، كعامات التزان، وراأ�س الكم، واأطراف 

ال�شكل )1-5(: القّراطة.البن�شات.

المخرز )Awl(: اأداة مدّببة الراأ�س ذات يد خ�شبية،  ب   
كمــا في ال�شكل )1-6(, ُت�صتعمل لثقب فتحات 
�شغيرة على  المخّطط الكرتوني المقّوى دائرية، 
كتحديــد راأ�ــس البن�شة واأماكن العــراوي واأماكن 

الجيوب.
ال�شكل )1-6(: المخرز.
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الثّق��الت )Weights(:  قطــع معدنية ثقيلة الوزن  ج�   
تكون على اأ�شكال مختلفة، كما في ال�شكل )1-

7(، تو�شــع فوق المخّطط لتثبيته فــي اأثناء الر�شم 
حوله، وبذلك توّفر الوقت الذي قد ي�شرف لو�شع 
الدبابي���ش واإزالته��ا, كما اأنه��ا ل ُتتلف المخّطط 

ال�شكل )1-7(: الثّقالت.الورقي.

مقيا�س �سبط طول التنورة: ي�شبط الطول من الأر�س  د   
اإلى الطول المطلوب في التنورة، ويوجد نوعان من 
هذه الأداة؛ فالن��وع الأول ُي�صتعمل معه الدبابي�ش, 
حيث يتم و�شعها على التنورة ح�شب الطول المحّدد 
على هذا المقيا�س، وذلك بال�شتعانه ب�شخ�س اآخر 
كمــا في ال�شكل )1-8(، اأّما النوع الثاني فيحتوى 
مادة الب��ودرة الموجودة في الآل��ة والتي ُتر�ش على 
التنــورة ح�شــب الطــول المحــّدد، ويمكن �شبط 

الطول من قبل ال�شخ�س نف�شه بو�شاطة:
ال�شكل )8-1(: 

مقيا�س �شبط طول التنورة.
م�شطــرة منحنــى حفــرة �شــرج البنطلــون   - 
)Curve ruler(: وهــذه الم�شطــرة ت�شاعد 

على ر�شم حفرَتي ال�شرج الأمامية والخلفية 
للبنطلون، كما في ال�شكل )9-1(.

والكرتــون المخّططــات  ر�شــم  ورق    - 
 )Tracing paper(: يتوافــر باأنواع واألوان 

مختلفــة، فمنها ال�شّفــاف، وغير ال�شّفاف، 
��ل ال�صّفاف ال��ذي يتواف��ر بمقا�صات  وُيف�صّ
مختلفة, كم��ا ُي�صتعمل الكرت��ون المقّوى, 
لنقــل المخّطــط الأ�شا�شــي من الــورق اإليه، 

ولت�شهيل ا�شتعماله م�شتقبًا.

ال�شكل )9-1(:
 م�شطرة منحنى �شرج البنطلون.
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 )Basic Pattern( 2     المخّطط الأ�سا�سي    
بع�س  يغزل  اأخذ  ثم  الحيوانات،  بع�س  جلد  هو  الإن�شان  ا�شتعمله  زّي  اأول  كان 
الألياف، كالكتان وال�شوف والحرير؛ اإذ، كان ين�شجها على النول على �شكل قطعة 
م�صبك,  بو�صاطة  المرغوب  بال�صكل  ويثّبتها  ج�صمه  حول  يُلفها  م�صتطيلة  اأو  مربعة 
اأمامي,  جزء  من  يتكّون  وكان  ع�صر,  الثاني  القرن  في  مخّطط  اأول  ُعرف  اأن  اإلى 
عن  الكثير  الرجالية  الماب�س  خياطو  عرف  وبعدها  لاأكمام،  وجزء  خلفي،  واآخر 
وخياطة  بالأزياء  �شة  متخ�شّ مجات  فظهرت  المخّططات،  ور�شموا  الج�شم،  اأبعاد 
المالب�ش, كما ُن�صر اأول كتاب عن خياطة المالب�ش الرجالية في القرن ال�صابع ع�صر.
اأّما مالب�ش ال�صيدات, فكانت ُتجّهز بو�صاطة ت�صكيل القما�ش ال�صّفاف على الج�صم وعمل 
ثم  و�صكله, ومن  الج�صم  مع خطوط  الت�صميم  تطابق خطوط  ليتم  الالزمة؛  التعديالت 
ُتوؤخذ هذه القطعة ال�صّفافة لُت�صتعمل دلياًل )مخّطًطا( للق�ّش على القما�ش المراد تف�صيله 
الذي  الج�شم(  المانيكان )نموذج �شكل  الخياطة و�شناعة  اآلة  وخياطته، وبعد اختراع 
على  �شاعد  اأنه  كما  الم�شتعملة حاليًّا،  العالمية  القيا�شات  اأنظمة  لمعظم  الأ�شا�س  اأ�شبح 
اإنتاج ماب�س بت�شاميم ومقا�شات متعّددة، وبكميات كبيرة تتما�شى مع حاجات الإن�شان؛ 

ن�شاط )2-1(

 من خال ما تعرّفت اإليه �شابًقا من اأدوات الخياطة، اماأ الجدول الآتي: 
ال�ستعمالتموا�سفات الأداةا�سم الأداةالرقم

�شريط القيا�س 1
2)T- square( )T( م�شطرة
م�شطرة منحنى الجنب 3
4)Tracing Pencil( قلم التاأ�شير
عجلة الروليت )الدراجة(5

)Tracing wheel( 

المنحنيات الفرن�شية6 
)French curve(

اأدوات الخياطة )الر�شم(



21

اإذ لم َتُعد المالب�ش ُت�صتعمل لحماية الج�صم من تقلبات الطق�ش فقط, بل اأ�صبحت ُتعّبر عن 
�شخ�شية لب�شها، واأحياًنا مهنته اأوجن�شيته، اإ�شافًة لإك�شابه احترام الآخرين.

اإلى  المختلفة  واأبعاده  الب�شري  الج�شم  قيا�شات  تحويل  الأ�سا�سي:  المخّطط  مفهوم  اأ    
خطوط م�صتقيمة, اأو مائلة, اأو منحنية على الورق الم�صّطح مر�صومة بدقة, وبذلك 
فاإن هذه القيا�صات تاأخذ على الورق الم�صّطح ُبعَدي الطول والعر�ش فقط, وهو ما 

ُي�صّمى )المخّطط الأ�صا�صي(.
اأج��زاء المخّطط الأ�سا�سي : مهما تنوعت ت�شاميــم الماب�س وخطوطها، فاإّن المخّطط  ب   
الأ�شا�شي يتكّون من �شبع قطع اأ�شا�شية كمـا في ال�شكل )1-10(، والت�شاميم المختلفة 
م��ا هي اإل اإدخال تعديالت معّينة على  هذه القطع الأ�صا�صية ح�صب خطوط الت�صميم 

المطلوب. والقطع الأ�شا�شية كما في اأرقام ال�شكل )1-10( وهي:
الجزء العلوي الأمامي.  .1
الجزء العلوي الخلفي.  .2

الكم.  .3
الجزء ال�شفلي الأمامي   .4

للتنورة.
الجزء ال�شفلي الخلفي   .5

للتنورة.
الجزء الأمامي للبنطلون.   .6
الجزء الخلفي للبنطلون.  .7

العلوي  الجزء  تحوير  ويمكن 
اأو  ـــوزة(،  ـــل )ب قمي�س  ـــى  اإل
)جــاكــيــت(،  ق�شير  معطف 
طريق  عن  طويل  معطف  اأو 
اإلى  المقا�شات وتحويره  زيادة 

مخّططات بت�شاميم مختلفة.
     ال�شكل )1-10(: اأجزاء المخّطط الأ�شا�شي.
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اأّما بالن�شبة اإلى قطعَتي الجزاأين ال�شفلي الأمامي )4( والخلفي )5(, فاإنهما ُي�صّكالن مًعا 
م��ا ُي�صّمى التنورة. وقد يت�صل الجزء ال�صفلي بالجزء العلوي لتكوين الثوب )الف�صتان(, 
اأو الجلبــاب )قطعــة ماب�س واحدة(، كمــا يمكن تحوير المخّطــط الأ�شا�شي للتنورة 
اإلــى ت�شاميم عدة بتحريك البن�شات اإلى مواقع مختلفــة اأو باإجراء تو�شيعات في اأماكن 
محــّددة. اأّما بالن�شبة اإلــى قطعتي الجزاأين ال�شفلي الأمامــي )6( والخلفي )7( فاإنهما 
ُي�ص��ّكالن مًعا ما ُي�صّمى )البنطل��ون(, ويمكن تحويره من خالل اإ�صافة جيوب اأو تغيير 

ا(، اأو حذف البن�شات، وغيرها من الت�شاميم.  موقع خط الخ�شر )مرتفًعا اأو منخف�شً
وبالن�شبة اإلى قطعة الكم الأ�شا�شي، فهي تمّثل اأحد اأنواع الأكمام الم�شتقيمه المنف�شلة 
التــي تتم خياطتها مع الجزء العلوي من المخّطط، وفــي بع�س الت�شاميم يكون الكم 

ا مت�صاًل, مثل الجابونيز والركالن.  مت�صاًل بالجزء العلوي وُي�صّمى كمًّ
ج���    قيا�سات الج�سم الالزم��ة لر�سم المخّطط 
الأ�سا�سي: تحتاج عملية ر�شم المخّطط 
اإلى قيا�شــات متعّددة لأجزاء الج�شم، 
وفي اأثنــاء اأخــذ هــذه القيا�شات، ل 
بد من مراعاة بع�ــس الأمور الخا�شة 
بو�شــع الج�شــم، كالوقــوف بو�شع 
مريــح علــى �شطــح م�شتٍو مــع خلع 
الحذاء، بحيث تكون القامه منت�شبة، 
اإن اأمكــن ذلــك، واأن تكون القدمان 

متباعدتيــن قليًا، بحيث يتوّزع الثقل بالت�شاوي، على 
اأن يتــم اأخذ القيا�شات في حالة التنف�س العادي، وفوق 
الماب�س الداخلية اأو الماب�س الخارجية غير ال�شميكة 
والمطابقــة للج�شــم، ول بد من و�شع حــزام اأو ربط 
�صريط مطاط رفي��ع حول الخ�صر لتحدي��ده, وت�صمل 
القيا�شات الازمة لر�شم  المخّطط الأ�شا�شي، ما ياأتي:

ف�ّك�ر

- توؤخذ القيا�شات فوق الماب�س 
الداخلية اأو الماب�س الخارجية غير 

ال�شميكة والمطابقة للج�شم.
- يحدد خط الخ�شر، بو�شع �شريط من 

المطاط اأو حزام رفيع.

ف�ّك�ر

الــذراع  محيــط   يوؤخــذ 
وطولهــا واليــد مو�شوعة 
اأ�شفــل  الحو�ــس  علــى 

الخ�شر.
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وتكــون  العر�شيــة:  القيا�شــات   .  1
الأر�س،  ل�شطح  خطوطها موازية 
المخّط��ط بخطوط  عل��ى  وُتمّثل 
اأفقيــة، وتظهــر علــى  الم�شتوى 
المخّططيــن )الأمامي  فــي  نف�شه 
ال�شــكل فــي  كمــا   والخلفــي( 

 )1 – 11/اأ (:
.)Neck( محيط الرقبة  . اأ 

.)Bust(.محيط ال�شدر ب . 

.)waist(محيط الخ�شر جـ . 
محيط الحو�س )الورك(.  . د 

عر�س ال�شدر.  هـ . 
عر�س الظهر.  . و 

الم�شافة بين الكتفين )عر�س   . ز 
الأكتاف(.

.)Back shoulder. W(       
الم�شافة بين ال�شدرين ح . 

      .)Breast distance(        
تــظهر هذه  الطـوليــة:  القيا�شــــات   .  2
ر�شــم  عــنــد  عموديــة  القيا�شــات 
المخّطــط، وفي مــا ياأتـــي تو�شيح 
لها، كما في ال�شكل )1 – 11/ب(: 
طول ال�شدر )ارتفاع ال�شدر(.  . اأ 

طول الأمام. ب . 

طول الظهر. جـ . 
طول الحو�س )الورك(.  . د 

ال�شكل )1- 11/اأ(:  القيا�شات العر�شية.

ال�شكل )1 – 11/ب(: القيا�شات الطولية.
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طول التنورة. هـ . 
اأما بالن�شبة اإلى قيا�شات الج�شم الازمة 

لر�شم مخّطط الكم فهي كما ياأتي:
.)Top arm( محيط الع�شد  . اأ 

.)Wrist( محيط الر�شغ ب. 
.)Elbow( )طول المرفق )الكوع جـ. 
طول الكم )Sleeve L( كما في  د  . 

ال�شكل )1-11/جـ( .
قيا�شــات ر�شم البنطلون، كما في ال�شكل 

)1 – 11/ د(.
الطول الجانبي للبنطلون. اأ   . 

.)Depth Crotch( ب . طول ال�شرج
.)Knee length( جـ . طول الركبة

وبعــد النتهاء من اأخذ القيا�شات والتاأكد 
من دقتهــا و�شبطهــا، يتــم ت�شجيلها في 
لتتــم مقارنتهــا مــع  جــدول خا�ــس؛ 
القيا�صات المعياري��ة الُمناظرة لقيا�صات 
الج�شــم ال�شخ�شــي المحــّدد، كما في 

الجدول )2-1(.

ال�شكل: )1 - 11/د(:
 قيا�شات البنطلون.

ال�شكل: )1 -11 /جـ( قيا�س الكم.

 يوؤخذ قيا�س طــول ال�شرج بالجلو�س 
على �شطح م�شتٍو �شلب، اأّما القيا�شات 
الأفقية والعمودية فتوؤخذ في اأثناء  في 

الوقوف.

ف�ّك�ر
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الجدول )1-2(: القيا�شات المعيارية الن�شائية )بال�شنتمتر(.

384042444648505254القيا�شات

343536373839404142محيط الرقبة
8084889296100104108112محيط ال�شدر
606468727680848892محيط الخ�شر
86909498102106110114118محيط الحو�س

25.52626.52727.5282929.530طول ال�شدر
434445464748495051طول الأمام
414243444546474849طول الظهر

17.51818.51919.52021.52222.5طول الحو�س )الورك(
3232.53333.53434.53535.536طول المرفق

5757.55858.55959.56060.561طول الكم
1515.51616.51717.51818.519محيط الر�شغ
252627282930313233محيط الع�شد
343536373839404142عر�س الظهر

363738394041424344الم�شافة بين الكتفين
242526272829303132طول ال�شرج

515355575961636567طول الركبة
9798100102104106108110112الطول الجانبي للبنطلون

5.86.477.68.28.59.41010.8عمق بن�شة ال�شدر
4141.54242.54343.54444.545مراقبة ميان الكتف

2122232323.52424.52525.5عمق )طول( حفرة  الإبط
424344454647484950محيط ركبة البنطلون

ملحوظة: هذه القيا�شات تتبع النظام الإيطالي في القيا�شات الن�شائية
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اأخذ قيا�سات الج�سم

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تحّدد قيا�شات الج�شم الازمة لر�شم المخّططات الأ�شا�شية.

- تاأخذ قيا�شات الج�شم بالطريقة ال�شحيحة.

- ت�شّجل قيا�شات الج�شم في جدول خا�س.
المعلومات الأ�سا�سية

العن�صر الأ�صا�صي في ر�صم مخّططات قطع المالب�ش, وكي تكون  ُت�صّكل قيا�صات الج�صم   
اأن ُتوؤخذ هذه  هذه القطعة بمقا�ش الج�صم, ل بد من اأخذ القيا�صات بدقة متناهية, ويجب 

القيا�شات على ماب�س خفيفة مطابقة للج�شم، اأو  على الماب�س الداخلية.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

ورق -  )المانيكان(        -  قلم ر�شا�س- 
-  �شريط القيا�س      -  �صريط مطاط رفيع

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

محيط الرقبة1
بحيث  الرقبة,  حول  القيا�ش  �صريط  ُلف 
يمر بعظمة الرقبة الخلفية، واإلى التجويف 

الأمامي لها، كما في ال�شكل )1(.
محيط ال�سدر2

من  اللوح  عظمَتي  فوق  القيا�ش  �صريط  ُلف 
منطقة  في  بروز  اأعلى  فوق  ثم  الخلف، 
ا تحت الإبطين، كما في ال�شكل  ال�شدر، مارًّ
وغير  مطابقًا  ال�شريط  يكون  اأن  مراعًيا   )1(
ال�شكل )1(مرخي، بحيث ل ي�شقط عن عظمتي اللوح.

1 -1
تمرين
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محيط الخ�سر3
اربط �صريًطا من المطاط الرفيع حول الخ�صر 
اأدق  القيا�ش حول  �صريط  ُلف  ثم  لتحديده, 
جزء في منطقة الو�شط، بحيث يكون مطابًقا 

دون �شد اأو ارتخاء كما في ال�شكل)1(. 
محيط الحو�س4

اأعر�ش منطقة في  القيا�ش حول  ُلف �صريط 
الجزء ال�شفلي من الج�شم )خط الحو�س(، 
لدوران  مطابًقا  ال�شريط  يكون  بحيث 
الج�شم  )غير مرخي( كما في ال�شكل)1(.

  الم�سافة بين الكتفين )عر�س الأكتاف(  5
عظمة  التقاء  نقطة  من  القيا�س  �شريط  �شع 
التقاء  نقطة  اإلى  اليمنى  بالذراع  الكتف 
الخلف، كما  الي�شرى من  بالذراع  الكتف 

في ال�شكل )2(. 

الم�سافة بين ال�سدرين6
الأول  ال�شدر  راأ�س  من  القيا�س  �شريط  �شع 
ال�شكل  في  كما  الثاني،  ال�شدر  راأ�س  اإلى 

.)1(

طول ال�سدر )ارتفاع ال�سدر(7
خط  التقاء  نقطة  على  القيا�س  �شريط  �شع 
حتى  مائل  وبخط  الرقبة   خط  مع  الكتف 
اأعلى نقطة في بروز ال�شدر، كما في ال�شكل 

.)2(

ال�شكل )2(
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طول الخ�سر من الأمام 8
�شع �شريط القيا�س على نقطة التقاء الكتف 
ثم  لل�شدر،  بروز  باأعلى  مروًرا  الرقبة  مع 
عموديًّا  يكون  بحيث  الخ�شر،  خّط  اإلى 

عليه، كما في ال�شكل )2( .

عر�س الظهر9
�شع �شريط القيا�س على منت�شف خط حفرة 
حفرة  خط  منت�شف  واإلى  الأيمن،  الإبط 
اأن  الأي�شر من جهة الخلف، مراعًيا  الإبط 
اأُفقي, كما  القيا�ش في و�صع  يكون �صريط 

في ال�شكل )2(.

مراقبة ميالن الكتف10
�شع �شريــط القيا�س على نقطــة التقاء خط 
الكتــف مــع الــذراع وبخــط مائــل حتى 
منت�شــف الخلف على خــط الخ�شر، كما 

في ال�شكل )2(.

طول الظهر11
�شع �شريــط القيا�س على عظمــة الرقبة في 
منت�شــف الخلف اإلى خط الخ�شر، بحيث 
يكون عموديًّا عليه، كما في ال�شكل )2(.

طول الحو�س )الورك(12
�شع �شريط القيا�س على اأحدجانَبي الج�شم 
من خــط الخ�شــر، وباتجاه عمــودي اإلى 

خط الحو�س، كما في ال�شكل )2(.
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طول التنورة13
�شع �شريط القيا�س على خط منت�شف الأمام 
مــن بداية خط الخ�شــر، وباتجاه عمودي 
اإلــى الأ�شفــل وحتــى الطــول المطلــوب 

ح�شب الرغبة، كما في ال�شكل )2(.
محيط الع�سد 14

ُل��ف �صريط القيا�ش حول اأعر�ش منطقة في 
الــذراع مراعًيا و�شع اليــد على الحو�س، 

كما في ال�شكل )3(.
محيط الر�سغ15

ُل��ف �صريط القيا�ش ح��ول الر�صغ, ويمكن 
القيا�شــات  جــدول  مــن  القيا�ــس  اأخــذ 

المعيارية، كما في ال�شكل )3(.
طول  المرفق )الكوع( 16

�شــع �شريــط القيا�س مــن نقطة راأ�ــس الكتف 
وحتى المرفق )الكوع(، كما في ال�شكل )3(.

طول الكم 17
�شــع �شريط القيا�ــس من نقطة التقــاء راأ�س 
الكتف بالذراع، مروًرا بالمرفق )الكوع( 
وحت��ى عظم��ة الُر�صغ, مراعًي��ا اإبقاء و�صع 
اليد فوق الحو�ش؛ لُي�ص��ّكل الذراع زاوية 

منفرجة، كما في ال�شكل )3(.
الطول الجانبي للبنطلون 18

�شع �شريــط القيا�س على خــط الخ�شر من 
جهة الجنب و�شوًل اإلى م�شتوى الأر�س، 

كما في ال�شكل )4(.

ال�شكل )3(
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الطول الجانبي اإلى الركبة19
�شــع �شريط القيا�س  مــن خط الخ�شر على 
اأحد جانَبي الج�شم، حتى منت�شف الركبة. 
اأو يمكن ح�شابه )بق�شمــة الطول الجانبي 

للبنطلون على 2( + )5( �شم.
طول ال�سرج 20

�شــع �شريــط القيا�س على خــط الخ�شر من 
جهة الجنب وحتى قاعدة الجلو�س، مراعًيا 
جلو�س ال�شخ�س المراد اأخذ القيا�س له على 

�شطح م�شتٍو �شلب، كما في ال�شكل )4(.

ن�شاط )3-1(

- اقترح القيا�شات الازمة لر�شم المخّطط الأ�شا�شي للتنورة، وناق�س ذلك مع زمائك.
- ما  القيا�صات التي تت�صابه بين التنورة والبنطلون والبلوزة؟

1- اأخذ قيا�شات الج�شم النموذج )المانيكان(:
حّدد خطوط قيا�صات الج�صم النموذج )المانيكان( با�صتعمال اأ�صرطة رفيعة ملونة  اأ   - 

من القما�س. 
خذ قيا�صات الج�صم بال�صتعانه بهذه الخطوط. ب - 

�شّجل هذه القيا�شات في جدول، م�شتعيًنا بالت�شل�شل كما في جدول القيا�شات المعيارية. جـ - 
قارن بين هذه القيا�شات والمقا�س المقابل له في جدول القيا�شات المعيارية.  د   – 

2- ُخذ القيا�صات ال�صخ�صية لزميلك, ونّظمها في جدول.

قيا�شات الج�شم لر�شم المخّططات

ال�شكل )4(
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2 -1
تمرين مقارنة القيا�ش ال�سخ�سي بالقيا�ش المعياري 

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تحّدد القيا�س المعياري المناظر لقيا�شات الج�شم ال�شخ�شية.

- تقارن بين قيا�شات الج�شم والقيا�س المعياري المناظر له، وتحّدد الختافات بينهما.
المعلومات الأ�سا�سية

ُيع��ّد قيا�ش محيط ال�صدر لج�صم ما, الموؤ�ّصر عند تحديد المقا�ش المعياري المناظر لقيا�صات 
ذلــك الج�شم فــي الجزء العلوي منه. ويكــون هو ذاته الموؤ�ّشر عند الرغبــة في ر�شم مخّطط 
ف�صتان )قطعة واحدة دون خ�صر(. كما ُيعّد قيا�ش محيط الحو�ش الموؤ�ّصر عند ر�صم المخّطط 

الأ�شا�شي للجزء ال�شفلي من الج�شم )تنورة اأو بنطلون(.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- جدول القيا�صات ال�صخ�صية التي �ُصّجلت �صابًقا
- ورقة لت�شجيل القيا�شات

- �شريط قيا�س
      - جدول القيا�شات المعيارية

      - قلم

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ُخ��ذ قيا�ش محيط ال�صدر للج�ص��م ال�صخ�صي, وليكن 1
)84( �شم.

ابحــث فــي جــدول القيا�شــات المعياريــة، عن رقم 2
القيا�س المعياري الذي يوجد فيه قيا�س محيط ال�شدر 
ال�شخ�شي )84( �شــم، اأو اأقرب رقم له؛ لتحديد رقم 

القيا�س المعياري المناظر لذلك الج�شم.
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القيا�شــات 3 جــدول   علــى  انقــل 
المعيارية جميعها التي تندرج  تحت 
رقــم المقا�ــس المعيــاري المحّدد، 
وفي هذه الحالة ي�شاوي )40( وهو 

يناظر قيا�س محيط ال�شدر )84(.

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

النحرافات
 عن القيا�س
المعياري

 القيا�س
ال�شخ�شي

 القيا�س
المعياري

)40(

 القيا�شات
الازمة

- 35 35  محيط
الرقبة

2+ 86 84  محيط
ال�شدر

4+ 68 64  محيط
الخ�شر

1- 89 90  محيط
الحو�س
وهكذا

�شجل في خانــة جديدة في الجدول 4
القيا�شــات ال�شخ�شية جميعها والتي 
تــم اأخذهــا، بحيــث تكــون مقابلة 
فــي  كمــا  المعياريــة،  للقيا�شــات 

الجدول  )3-1(.
�شّجــل النحرافــات )الختافــات 5

والفروقات بيــن القيا�شات المعيارية 
والقيا�شــات ال�شخ�شيــة( في العمود 
�س لذلك، كما في الجدول  المخ�شّ
)1-3(، فــاإذا وجــد اختاف كبير 
بيــن القيا�شــات ال�شخ�شيــة للج�شم 
المناظــرة  المعياريــة  والقيا�شــات 
له، فيجــب اإعــادة اأخــذ القيا�شات 

ال�شخ�شية.
ــدول فــي دفــتــرك 6 ــج ــال احــتــفــظ ب

المخّطط  تعديل  في  منه  لــاإفــادة 
المقا�س  ح�شب  المعياري  الأ�شا�شي 

ال�شخ�شي.
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3 -1
تمرين ر�سم المخّطط الأ�سا�سي للتنورة

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
تحّدد القيا�شات الازمة لر�شم المخّطط الأ�شا�شي للتنورة.  -

تر�شم المخّطط الأ�شا�شي للتنورة بالقيا�شات المعيارية.  -
المعلومات الأ�سا�سية

المخّطط  يمّثل  بحيث  والخلف،  الأمام  من  لكل  للتنورة  الأ�شا�شي  المخّطط  ر�شم  يتم 
المخّطط  اأّن  اأي  الب�شري.  للج�شم  والأي�شر  الأيمن  الجانبين  لتماثل  منهما  كل  ن�شف 
المخّطط  يترجم  كما  )الحو�س(  الورك  محيط  ربع  يمّثل  الخلف  اأو  لاأمام  الأ�شا�شي 
بعد خياطة  الج�صم  تنطبق على  اإلى خطوط م�صتقيمة ومنحنية  الج�صم  قيا�صات  الأ�صا�صي 

التنورة وارتدائها.
ويتم تحديد موقع البن�شات في التنورة بالعتماد على مقا�س الج�شم، حيث يتراوح بعدها 
ال�شغيرة  للقيا�شات  �شم   )10-9( م�شافة  الخلف  منت�شف  وخط  الأمام  منت�شف  خط  عن 

والمتو�شطة، وم�شافة )11-12( �شم للقيا�شات الكبيرة.
كما يتم اإ�شافة )1( �شم لمحيط الخ�شر و )2( �شم لمحيط الورك، وذلك ل�شهولة الحركة 

في اأثناء الم�شي اأو النحناء.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

ورق ر�شم   -
مخّططات

طاولة ر�شم  -
جدول القيا�شات المعيارية  -

اأدوات الر�شم )مثلث قائم الزاوية، وم�شطرة T، وم�شطرة   -
م�شتقيمة، وم�شطرة منحنى الجنب، وممحاة، ومبراة، 

واأقام ر�شا�س(
�شريط قيا�س  -



34

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

انقــل القيا�شات الازمــة لر�شم المخّطط 1
الأ�شا�شــي للتنورة من جــدول القيا�شات 
المعياريــة للمقا�س المعيــاري المناظر اأو 
الأقــرب لقيا�شاتــك ال�شخ�شيــة، ولتكن 

على �شبيل المثال كما ياأتي:
المقا�س المعياري )42( :

محيط الخ�شر = 68 �شم.  -
محيط الورك = 94 �شم.  -

طول الورك =  18.5�شم.  -
طول التنورة = 59 �شم، اأو   -

ح�شب الطول المطلوب.
ار�شم الم�شتطيل )1-2-3-4( على ورق 2

ر�شــم المخّططــات م�شتفيــًدا مــن اإحدى 
حافاتــه الطوليــة، و م�شتعيًنــا بمثلــث قائم 
الزاويــة، بحيــث يمثِّــل عر�ــس الم�شتطيل 
)2/1( محيط الحو�ــس )الورك( + مقدار 
�شهولة الحركة(؛ اأي )94+2(÷2=48�شم

وطوله = طول التنورة = 59 �شم، اأو 
ح�شب الطول المطلوب.
وتمّثل الخطوط  ما ياأتي:

الخط )1-2(، خط منت�شف الأمام. 
الخط )3-4(، خط منت�شف الخلف.

الخط )1-4(، خط الخ�شر.
الخط )2-3(، خط الذيل، كما في ال�شكل )1(.
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الورك 3 طول  مقدار   )1( النقطة  من  انزل 
وحّدد   )2-1( الخط  على  �شم   )18.5(
ا اأفقيًّا ياقي الخط  النقطة )5( وار�شم منها خطًّ
الخط )6-5(  ليمّثل  النقطة )6(  في   )3-4(

خط الحو�س.
حــّدد النقطة )7( على الخــط )1-4( بحيث 4

يكــون طــول الخــط )1-7(  )ن�شف عر�س 
الم�شتطيل +1 �شم(. 

ا عموديًّا لاأ�شفل حتى 5 ار�شم من النقطة )7( خطًّ
وياقي   )8( النقطة  في   )6-5( الخط  يقطع 
الخط  ويمّثل   ،)9( النقطة  في   )3-2( الخط 
الذي  الفا�شل  الحد  وهو  الجنب  خط   )9-7(
التنورة.  في  الخلفي  عن  الأمامي  الجزء  يف�شل 
كما في ال�شكل )2(، وفي ما ياأتي خطوات ر�شم 

كل جزء من اأجزاء المخّطط الأ�شا�شي للتنورة :
اأوًل : تك�سيم الخ�سر

م�شافة 1 الخ�شر  النقطة )1( على خط  من  ِق�س 
�شهولة  �شم   )1( الخ�شر+  )محيط  ت�شاوي 
الحركة( ÷ 4( +1 لاأمام +2 )مقدار عمق 
 4÷)1+68( البن�شة(، وحّدد النقطة )10( 
+1+2= )69÷4(+1+2= )20.25( �شم.

ِقــ�س من النقــطـــة )4( على خـــط الخــ�شر 2
)مقدار محيط الخ�شر+ �شهولة الحركة( 
-1 للخلف + )3( �شم مقدار عمق البن�شة 

  =3+1-17.25 =3+1-)4÷69(
)19.25(، كما في ال�شكل )3(.
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ل النقطة )8( مع النقطة )10( بخط 3 �شِ
م�شتقيم ومده لاأعلى مقدار )0.5( �شم، 
وعّين النقطة )12(، كما في ال�شكل )3(.

�شل النقطة )8( مع النقطة )11( بخط 4
م�صتقيم وُمده لالأعلى مقدار)0.5( �شم، 

وعّين النقطة )13(  كما في ال�شكل )3(.
ثانيًا : ر�سم البن�سات

عين النقطة )14( بحيث تبعد عن النقطة 1
)1( م�شافة )9( �صم وتمّثل ُبعد البن�صة عن 

خط منت�شف الأمام.
انزل من النقطة )14( بخط عمودي م�شافة 2

)8-10( �شم، وعّين النقطة )15( وتمّثل 
نقطة نهاية  طول البن�شة.

النقطتين )16( و )17( على جانَبي 3 ع  �شَ
م�شافة  تبعدان عنها  النقطة )14(، بحيث 
البن�شة  عمق  مقدار  ن�شف  اأي  �شم؛   )1(

الأمامية.
النقطة 4 مع   )17( و   )16( النقطتين  ل  �شِ

)15( بخطوط م�صتقيمة, كما في ال�صكل 
.)4(

النقطة 5 النقطة )18( بحيث تبعد عن  عّين 
)4( م�شافة )9( �صم, التي تمّثل ُبعد البن�صة 

عن خط منت�شف الخلف.
م�شافة 6 عمودي  بخط   )18( من  انزل 

 ،)19( النقطة  وحدد  �شم،   )14-12(
التي تمّثل نقطة نهاية طول البن�شة.
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النقطتين )20( و )21( على جانَبي 7 ع  �شَ
م�شافة  تبعدان عنها  النقطة )18(، بحيث 
)1.5( �شم؛ اأي ن�شف مقدار عمق البن�شة 

الخلفية.
النقطة 8 مع  و )21(  النقطتين )20(  �شل 

في  كما  م�صتقيمة,  بخطوط   )19(
.)4( ال�شكل 

ثالثاً : تعديل خّطي الجنب والخ�سر

والخط 1  )8-12( الجنب  ي  خطَّ ار�شم  
قليًا  للخارج  منحٍن  بخط   )8-13(
)0.5– 1( �شم تقريًبا  با�شتعمال م�شطرة 

منحنى الجنب، كما في ال�شكل )5(.
انزل من النقطة )1( على الخط )2-1(، 2

ومن النقطة )4( على الخط )4-3( مقدار 
)0.5( �شم، و�شمِّ هاتين النقطتين )22( و 
)23( وذلك لتعديل خط الخ�شر الأمامي 

والخلفي.
اأغلــق البن�شــة الأماميــة بمطابقــة �شلعي 3

كل منهمــا، وثبّتها باتجاه خــط منت�شف 
الأمــام. وكذلــك البن�شة الخلفيــة باتجاه 
خــط منت�شــف الخلــف، ثم �شــل نقطة 
)12( مــع نقطــة )22(، والنقطــة )13( 
مــع النقطة )23( بخط منحــٍن يمّثل خط 
الخ�شر في كل مــن الأمام والخلف، كما 

فــي ال�شــكل    )5(.
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رابًعا: تحديد خطوط الق�ش

اكتب ا�شَمي خّطي الأمام والخلف داخل 1
المخّطط، كما في ال�شكل )6(.

للمخّطط 2 الخارجية  الخطوط  حّدد 
هو  مّما  اأغمق  بلون  الق�ش(  )خطوط 
)6(،وهي: ال�شكل  في  كما  عليه، 

-  خط الخ�شر المعّدل  
)Side( خط الجنب -

)Hem( خط الذيل -
)Center Front( خط منت�شف الأمام  -
)Center Back( خط منت�شف الخلف  -

-  البن�شات
حيث يمّثل ال�شكل  )8-9-2-22-

12-22 (  المخّطط الأ�شا�شي للتنورة 
من الأمام(، ويمثل ال�شكل

)23-3-9-8-13-23 ( المخّطط 
الأ�شا�شي للتنورة من الخلف(

للمخّطط, 3 الخارجية  الخطوط  ق�ش على 
الأ�شا�شي  المخّطط  على  للح�شول 
كما  والخلفّية،  الأمامّية  الجزئّية  للتنورة 

في ال�شكل )7(.

ح ال�شكل )1-12( المخّطط الأ�شا�شي للتنورة ب�شكله الكامل. ويو�شّ
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ال�شكل )1-12(: المخّطط الأ�شا�شي للتنورة. 
شكل21--1

اخلـــــلفاألمــــــام 
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)Waist band(3     الكمر   
الواحدة  القطعة  الماب�س ذات  فمنها  للن�شاء،  الخارجية  للماب�س  اأ�شكال مختلفة  توجد 
فما  البنطلون(،  اأو  و)التنورة  البلوزة،  مثل:  القطعتين،  ذات  والماب�س  مثًا،  )ف�شتان( 
مميزات ارتداء كل منها؟ كيف يكون �صكل خط الخ�صر في خياطة التنورة اأو البنطلون؟ 
وما الت�صاميم الممكن تنفيذها في خط الخ�صر؟ وما اأ�صكالها؟  هذه الت�صاوؤلت وغيرها 

�شتجد الإجابة عنها في درا�شتك هذا المو�شوع. 
الكمر: اأعلى جزء في التنورة، ويثّبتها على الخ�شر عند ارتدائها، فهو مطابق تماًما لمحيط 
الخ�شر، كما اأنه ي�شاعد على ارتداء التنورة )اأو البنطلون( وخلعها لوجود الفتحة والمثبتات 

عليــه، كال�شّحاب، والأزرار، 
وغيرهــا، ويوجد الكمر بعّدة 
العري�ــس،  منهــا:  اأ�شــكال، 
والرفيــع، وكذلــك المخفي، 
والم�شــتقيــم اأو الـمنــحنــي، 
كما فــي ال�شــكل )13-1(، 

ويمكن ا�شتعمال المطاط في خياطتة. 
اأ�سكال الكمر: ومن اأبرز اأ�شكال الكمر في التنورة ما ياأتي:

الكمر العادي الم�ستقيم: يتراوح عر�شه من )2.5-4( �شم ويكون طوله م�شاويًا لقيا�س    اأ    
محيط  الخ�شر. وعند تعيين مكاني العروة والزر على الكمر، ل بد من مراعاة اتجاه 
المرّدات في الماب�س الن�شائية؛ اإذ تكون الطية دائما )اليمين على الي�شار( في الأمام 
)والي�شار على اليمين( من جهة الخلف، وعند عمل فتحة التنورة )ال�شّحاب( على 
الجنب؛ فاإنها تكون على الجانب الأي�صر, وُيحّدد مكان العروة على الجزء الأمامي 

للكمر، والزر على الجزء الخلفي له كما في ال�شكل )1-14/اأ(.
ويتم  الج�شم،  في  الخ�شر  انحناء  المنحني  الكمر  ياأخذ  المنخف�س:  المنحني  الكمر  ب   
المنخف�س(  اأ�شفل الخط الأ�شلي للخ�شر )الكمر  البنطلون(  التنورة )اأو  تركيبه في 
على  العليا  المنخف�س  الكمر  نهاية  وتكون  المرتفع(،  )الكمر  حالة  في  اأعاه  اأو 

ال�شكل )1-13(: اأ�شكال الكمر.شكل 1،13
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م�شتوى خط الخ�شر، ومن الممكن اأن تكون على م�شتوى اأقل منه، كما في ال�شكل                    
)1-14/ب( وُيعامل الكمر المنحني كاأي َق�صة في التنورة )اأو البنطلون(؛ اإذ, ُيق�ش 

جزء من التنورة )اأو البنطلون( ي�شاوي عر�س الكمرالمطلوب.
ة في البلوزة  ج�    الكمر المرتفع: هو الذي يكون اأعلى خط الخ�صر, ُيعامل الكمر كاأيّة َق�صّ

بعد اإغاق البن�شات فيها، كما في ال�شكل )1-14/جـ(.  
   د     الكمر المخفي: وهو الذي قد ل يظهر على المظهر الخارجي للتنورة كما في ال�شكل 

)1- 14/د(.



42

ر�سم مخّطط الكمر

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
تر�شم الكمر الم�شتقيم.  -
تر�شم الكمر المنحني.  -

المعلومات الأ�سا�سية
      ُير�صم الكمر الم�صتقيم بقيا�ش محيط الخ�صر, م�صاًفا اإليه )1( �شم  )ل�شهولة الرتداء(، 
ويتراوح عر�شه ب�شكله النهائي ما بين )2.5 - 4( �صم, اأما الكمر المنحني فُير�صم كجزء 

من  التنورة اإذا كان اأ�شفل خط الخ�شر، اأو كجزء من البلوزة اإذا كان اأعلى خط الخ�شر.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

ورق ر�شم مخّططات   -
المخّطط الأ�شا�شي الورقي للتنورة  -

اأدوات الر�شم والقيا�س  -

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأول :  ر�سم الكمر الم�ستقيم لتنورة 
ب�سّحاب في خط منت�سف الخلف

طوله 1 وليكن  د(  ج  ب  )اأ  الم�شتطيل  ار�شم 
)ل�شهولة  �شم   1 الخ�شر+  محيط  ي�شاوي 
الحركة(  )68 + 1 = 69(، وعر�شه ي�شاوي 
المطلوب  النهائي  الكمر  عر�س  �شعف 
)4�شم(، كما في ال�شكل )1(، حيث ينطبق 
ا  الخّطان )اأ ب( ، و)ج د( على بع�شهما بع�شً
وعلى منت�شف الخلف للتنورة عند ارتدائها.  

أ

جب

د

.خم.خ
م

ال�شكل )1(

4 -1
تمرين
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الخط )ج د( وليكن خط 2 ي�شار  المرّد  ار�شم 
�شم(   4( م�شافة  عنه  ويبعد  له  موازيًا  المرد 

مقدار عر�س المرد، كما في ال�شكل )2(.

أ

ب
ج

د

.خم.خ
م

ال�شكل )2( الم�شافة 3 منت�شف  في  متقّطًعا  ا  خطًّ ار�شم 
خط  الخط  هذا  ويمّثل  للم�شتطيل،  الطولية 

ثني الكمر، كما في ال�شكل)3(. 
الجزء 4 في  وار�شمها  العروة،  مكان  عّين 

منه  اليمنى  الجهة  وفي  الكمر  من  ال�شفلي 
بحيث  النهائي،  الكمر  منت�شف عر�س  وفي 
تبعد عن الخط )اأ ب( مقدار  قطر الزر + 
الأفقي،  الثني  �شم(، وتكون موازية لخط   1

كما في ال�شكل )4/اأ(.

أ

جب

د

.خم.خ
م

ال�شكل )3(

الجزء 5 عر�س  منت�شف  في  الزر  مكان  عّين 
ال�شفلي من الكمر وفي م�شافة المرد بحيث 

يبعد عن الخط )ج د( مقدار )8 مم(.

أ

جب

د
.خم.خ

م

م.أ

م.أ

ال�شكل )4(

اكتب البيانات الآتية على المخّطط :
 منت�شف الأمام )م اأ( في منت�شف الخط )اأ.د(،

 منت�شف الخلف )م خ( .
حول 6 الازمة  الخياطة  م�شافات  ار�شم 

المخّطط بحيث تبعد عنه م�شافة )1�شم( من 
الجهات جميعها، كما في ال�شكل )4/ب(.

ُق�ش حول خطوط م�صافات الخياطة, واحفظ 7
مخّطط الكمر مع المخّطط الأ�شا�شي للتنورة 

وفي المغلف نف�شه. 
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ثانيًا: ر�سم الكمر المنحني لتنورة ذات 
�سّحاب في منت�سف الخلف.

 

اخلـــــلفاألمــــــام 

م،أ
م،أ

،خ
م

،خ
م

صس جـب
د أ

ال�شكل )5(

ة العر�شية في الأمام والخلف 1 ار�شم خط الَق�شّ
المطلوب  الكمر  وبعر�س  التنورة  لمخّطط 
)5 �شم( مثًا، وحدد النقطتين  )اأ، ب( على 
د(  )ج،  والنقطتين  الأمام،  من  ة  الَق�شّ خط 
ة من الخلف، اكتب تعليمات  على خط الَق�شّ
الخياطة وار�صم نقاط التزان )�ش, �ش(, كما 
و  )اأ ب(  الخطين  ق�ّس  ثم  ال�شكل )5(،  في 

)ج د( بعد اإغاق البن�شة.

اأغلق البن�شات في القطعتين الأمامية 2
والخلفية وار�شم م�شافات الخياطة حول 

المخّطط كما ياأتي:
ي الخ�شر والق�شة. )1�شم( لخطَّ

 )2�شم( لخط المنت�شف الخلفي لل�شّحاب.
 اأّما خط الجنب، فيمكن اأن تكون الم�شافة 

م�شاوية لم�شافة الخياطة في جنب التنورة.

شكل6 

م،أ

،خ
م س

ص

ال�شكل )6(

الجنب  خياطة  م�شافة  تلغى  اأن  يمكن  كما 
ي الجنب مًعا في الق�شة، كما في  بو�شع خطَّ

ال�شكل )7(.
ملحوظــة: يتم ر�شم الكمر المخفي بالطريقة 
نف�شهــا، ولكــن مــع عــدم ق�ــسّ الكمر من 
التنــورة، اإنمــا تركيبه ك�شجــاف يظهر  على 

الجزء الخلفي للتنورة فقط.

م،خ

سم،أ

ص

ال�شكل )7(ب
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)4�شم(  النهائي  عر�شه  م�شتقيًما  كمًرا  ار�شم 
وطوله )68�شم( لتنورة مفتوحة من الأمام على 
عامات  عليه  وحّدد  الورق،  من  مثنية  قطعة 
التزان وخّطي منت�شفي الأمام والخلف، ونقطة 
الجنب، ومكاني العروة والزر، كما في ال�شكل 

المجاور.

قماش مثني  املردم .أ

الأ�سئلة

ح ا�شتعمالت الأدوات والمواد الآتية: و�شّ  -  1
الثّقالت، والقّراطة، والمخرز، وال�شريط الا�شق، و�شريط القيا�س المتري، وورق 

ر�شم المخّططات.
-  ما ا�شم الأداة التي يمكن ا�شتعمالها بدًل عن القّراطة فى حالة عدم وجودها.   2

�شّنف القيا�شات الآتية اإلى طولية اأو اأفقية:  -   3
طول الكتف، وعر�س الظهر، وطول ال�شدر، ومحيط الحو�س، ومحيط الرقبة.

حّدد نقطَتي البداية والنهاية للمقا�شات الآتية:  -  4
عر�س الظهر، ومحيط الحو�س، وطول التنورة.

بّين اأهمّية البن�شات في مخّطط التنورة.  -   5
حّدد موقَعي العروة والزر في الكمر العادي للتنورة.  -  6

حّدد موقع كل خط من خطوط الكمر الآتية بالن�صبة لخط الخ�صر:  -  7
الخط ال�شفلي للكمر المنخف�س في التنورة.  - اأ 
الخط العلوي للكمر المنخف�س في التنورة.  - ب 

جـ  -   الخط ال�شفلي للكمر المرتفع في التنورة .
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يتطلب ر�شم المخّطط الأ�شا�شي الكثير من الدقة والوقت لإنجازه بال�شكل المطابق للج�شم؛ 
لذا, ُي�صتعا�ش عن تكرار ر�صمه في كل مرة يراد فيها الح�صول على ت�صاميم جديدة بالقيام ببع�ش 

الإجراءات، ومن هذه الإجراءات:

�سبط المخّطط الأ�سا�سي للتنورة على الج�سم     1   
يتم ر�شم المخّطط الأ�شا�شي وفًقا لقيا�شات معيارية، وبعد تف�شيله وخياطته، فاإنه قد ياأتي 
م�شبوًطا على بع�س الأج�شام �شمن القيا�س المعياري الذي تم تنفيذه بموجبه، في حين 
تتطّلب بع�س الأج�شام اإجراء تعديات على المخّطط الأ�شا�شي في مواقع محّددة، ويمكن 

اأن يتم اإجراء هذه التعديات في مرحلتين، هما :
المخّطط  ر�شم  بعد  ال�سخ�سي:   القيا�ش  ح�سب  الورق  على  للتنورة  االأ�سا�سي  المخّطط  تعديل 
تحديد  يتم  ال�شخ�شي،  للقيا�س  الأقرب  المعياري  القيا�س  با�شتعمال  للتنورة  الأ�شا�شي 
الفرق )زيادة اأو نق�شان( بين قيا�شات المخّطط الأ�شا�شي المعياري المر�شوم والقيا�شات 
التعديل، فقد يكون  ال�شخ�شية. وبناًء عليه يتم تحديد الأجزاء في المخّطط التي تتطّلب 
التعديل زيادة اأو تقليل في طول المخّطط الأ�شا�شي، وقد يكون زيادة اأو تقليل في عر�س 

المخّطط.و�شيتم تطبيق ذلك في التمرين )5-1(.
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تعديل المخّطط االأ�سا�سي للتنورة على الورق ح�سب القيا�ش ال�سخ�سي 

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن
- تعّدل المخّطط الأ�شا�شي المعياري للتنورة وح�شب القيا�شات ال�شخ�شية تماًما.

المعلومات الأ�سا�سية
ُيعتمد قيا�ش محيط الحو�ش اأ�صا�ًصا لختيار المقا�ش المعياري الأقرب للقيا�صات ال�صخ�صية 
لمالب�ش الجزء ال�صفلي للج�صم, ويتم ر�صم المخّطط الأ�صا�صي المعياري وفًقا له, ثم ُيعّدل 
اأو النق�شان على عدد قطع  لينا�شب القيا�شات ال�شخ�شية تماًما، وعادة يوّزع مقدار الزيادة 
المخّطط )قطعتان من الأمام + قطعتين من الخلف = 4 قطع(. وقد ُير�صم المخّطط ح�صب 

مقا�شات ال�شخ�س مبا�شرة، وقد ل يحتاج اإلى تعديل.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- جدول مقارنة القيا�س ال�شخ�شي والمقا�س  
المعياري الأقرب له، والفرق بينهما

- المخّطط الأ�شا�شي المعياري للتنورة الأقرب 
للقيا�س ال�شخ�شي

- �شريط ل�شق     - ورق ر�شم المخّططات

اأدوات الر�شم والقيا�س  -

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

الطولية  المخّطط  تعديل  خطوط  مواقع  تحديد  اأواًل: 
والأفقية

ر�شــم 1 ورق  اإلــى  للتنــورة  الأ�شا�شــي  المخّطــط  انقــل 
المخّططــات، ثــم �شــع النقطــة )اأ( علــى خــط الخ�شــر 
لمخّطــط الأمــام، بحيــث تبعــد )2.5( �شــم عــن النقطــة 
ــي الخ�شــر والجنــب، )ج( التــي تمّثــل نقطــة التقــاء خطَّ

5 -1
تمرين
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ثم اأنــزل من النقطة )اأ( عمــوًدا اإلى الأ�شفــل، بحيث ياقي 
خــط الذيل في النقطة )ب(، كما فــي ال�شكل )1(، وليمّثل 
الخط )اأ ب( خط تعديل مقا�ــس محيَطي الحو�س والخ�شر 

)القيا�شات العر�شية(.
�شــع النقطة )هـ( اأ�شفــل النقطة )ج( م�شافــة )12.5( �شم، 2

ــا اأفقيًّا موازيًا لخــط الحو�س وياقي خط  وار�شــم منها خطًّ
منت�شف الأمام في النقطة )د(، كما في ال�شكل )1(، وليمّثل 

الخط )دهـ( خط تعديل طول الجنب )الحو�س(. 
ار�شــم الخط )د1، هـــ1( ليكون موازيًا لخــط الذيل ويبعد 3

عنه م�شافــة )12.5( �شم اإلى الأعلى، كما في ال�شكل )1(، 
وليمّثل خط تعديل طول التنورة.

نّفــذ الخطــوات )3،2،1( على مخّطط الخلــف، كما في 4
ال�شكل )2(.     

ثانيًا: تعديل طول المخّطط 
        زيادة طول التنورة

ار�شــم خط تعديل طول التنــورة )د1 ، هـ1(،كما في الخطوة 1 
رقم )3( ال�شابقة، ثم اكتب على قطعة التنورة اأعلى الخط قطعة  
)1(، والقطعة اأ�شفل الخط قطعة )2(، كما في ال�شكل )3(. 

ملحوظــة : في مخّطــط التنــورة الم�شتقيمة، يمكــن زيادة 
الطول مبا�شره من نهاية طول التنورة. 

ُق�ش على الخطوط الخارجية للمخّطط وكذلك على الخط 2
)د1، هـ1(.

ُق�ش �صريًط��ا من ورق ر�صم المخّطط��ات بحيث يزيد طوله 3
على طول الخــط )د1هـ1( بمقدار )4( �شــم تقريًبا، ويزيد 

عر�شه على مقدار الزيادة المطلوبة م�شافة )5( �شم تقريًبا.
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ثّبــت قطعة الورق علــى الوجه الخلفي للقطعــة )1( وعلى 4
الخط )د1، هـ1(، كما في ال�شكل )4(. 

ا يوازي الخط )د1، هـ1( ويبعد 5 ار�شم على قطعة الورق خطًّ
عنه مقدار الزيادة المطلوبة )3( �شم مثًا.

ُم��ّد خط منت�ص��ف الأمام عل��ى ا�صتقامته لالأ�صفل م��ن جهة النقطة 6
)د1(، وثّبت القطعة )2( على الخط المر�شوم، بحيث يكون خط 

منت�شف الأمام على ا�شتقامة خط منت�شف الأمام للقطعة )1(.
ل خط الجنب للقطعتين )الأولى والثانية( للتنورة.7 �شِ
نّفذ الخطوات )1-7( ال�شابقة ل�شبط الطول لمخّطط الخلف.8

تق�سير طول التنورة
ا 1 ار�شــم خط تعديل طــول التنورة )د1، هـــ1(، وار�شم خطًّ

يوازي الخــط )د1،هـ1(، وليكن الخــط )د2،هـ2( ويبعد 
عنــه م�شافة التق�شيــر المطلوبــة )3.5( �شم مثــًا، كما في 

ال�شكل )5(. 
اثــِن المخّطط، بحيــث ينطبق الخط )د1هـــ1( على الخط 2

)د2،هـ2( تماًما كما فــي ال�شكل )6(، وعّدل خط الجنب 
اإذا لزم الأمر، اأّما في التنورة الم�شتقيمة فا يحتاج اإلى تعديل.

نّفذ الخطوتين )1-2( لتعديل طول مخّطط الخلف.3
ثالثًا : تعديل طول الحو�س

انقل المخّطط الأ�شا�شي للتنورة اإلى ورق ر�شم المخّططات.1
ِق�س طــول الجنب المطلوب على خــط الجنب، مبتدًئا من 2

نقطــة )ج(، و�شع النقطة )�ــس(، وار�شم منها خط الحو�س 
الجديــد، بحيــث يوازي خــط الحو�س الأ�شلــي، كما في 

ال�شكل )7(.    
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ُم��ّد خط الجن��ب ب�صكل خ��ط م�صتقيم من خ��ط الذيل اإلى 3
الأعلى لياقي خط الحو�س الجديد.

ــل النقطة )ج( بالنقطة )�س( بخــط منحٍن قليًا؛ لت�شكيل 4 �شِ
خط الجنب الجديد، م�شتخدًما م�شطرة منحنى الجنب.

نّفــذ الخطــوات ال�شابقــة لتعديل طول الجنــب )الحو�س( 5 
لمخّطط الخلف.

رابًعا: تعديل قيا�س محيط الخ�سر

تو�سيع محيط الخ�سر
اأ�شف  م�شافة الزيــادة المطلوبة اإلى قيا�س الخ�شر وعلى 1

خــط الخ�شر من جهة خــط الجنب، بحيث تكــون النقطة 
الجديدة )ج1( بو�شع اأفقي مع النقطة )ج( الأ�شلية.

ل النقطة الجديدة بنقطــة الحو�س بخط منحٍن؛ لت�شكيل 2 �شِ
خط الجنب الجديد، كما في ال�شكل )8(.

نّفذ الخطوات ال�شابقة ل�شبط قيا�س محيط الخ�شر لمخّطط 3
الخلف.

ت�سييق محيط الخ�سر
�شــع النقطــة )ج1( على بعــد  م�شافة التقليــل المطلوبة 1 

من النقطة )ج(، ولتكن النقطــة الجديدة في و�شع اأفقي مع 
النقطة القديمة للخ�شر.

نّفذ الخطوتين )3،2(، كمــا في زيادة قيا�س محيط الخ�شر 2 
ال�شابقة، كما في ال�شكل )9(.

خام�ًسا: تعديل قيا�س محيط الحو�س
 تو�سيع محيط الحو�س اأقل من )5( �سم
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اأ�شــف    الزيــادة اإلــى خــط الحو�س على امتــداد خط 1 
الحو�س من جهة الجنب.

ــل القيا�س الجديــد بنقطة التقــاء الخ�شر وخــط الجنب 2  �شِ
با�شتعمــال م�شطــرة منحنى الجنب، ثم اأكمــل ر�شم الخط، 
بحيث يكون موازيًا لخط الجنب من خط الحو�س اإلى خط 

الذيل، كما في ال�شكل )10(.
نّفذ الخطوات ال�شابقة لزيادة قيا�س محيط الحو�س لمخّطط 3 

الخلف.
تو�سي��ع محيط الحو�س اأكث��ر من )5( �سم في ح��ال عدم توافر 

المخّطط االأ�سا�سي االأقرب للقيا�ش ال�سخ�سي

ار�شم خط تعديل قيا�س محيط الحو�س كما ورد في الخطوة 1 
)1( في البند )اأّوًل( من هذا التمرين.

ُق���ش على خ��ط التعدي��ل المر�ص��وم, مراعًيا ترقي��م قطعَتي 2 
المخّطط رقم )1 ،2( كما في ال�شكل )11(.

اأبعــد القطعتين عن بع�شهمــا مقدار  الزيــادة المطلوبة، 3 
بحيــث يكون خــط الذيل للقطعتيــن على ا�شتقامــة واحدة 

ا الزيادة متوازيين، كما في ال�شكل )11(. وخطًّ
عّدل قيا�ــس محيط الخ�شر بزيادة عــدد البن�شات، اأو بزيادة 4 

عر�س البن�شــة الأ�شلية، اأو بحذف مقــدار الزيادة من قيا�س 
الخ�شــر، وبمقــدار الزيــادة نف�شها الموجــودة على محيط 

الحو�س وت�شاوي  الزيادة المطلوبة.

نّفذ الخطوات ال�شابقة لتعديل قيا�س محيط الحو�س لمخّطط 5 
الخلف.
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ت�سييق محيط الحو�س اأقل من )5( �سم
احذف  م�شافة التقليل المطلوبة من محيط الحو�س وعلى 1 

خط الحو�س من جهة خط الجنب، كما في ال�شكل )12(.
ل القيا�ــس الجديد بنقطة الخ�شر الأ�شلية، ثم ار�شم بخط 2 �شِ

منحٍن خط الجنب الجديد بم�شطرة منحنى الجنب.
اأكمل الر�شم من خط الحو�س اإلى خط الذيل، بحيث يكون 3

الخط موازيًا لخط الجنب، كما في ال�شكل )12(.
نّفذ الخطــوات ال�شابقــة؛ لتعديل قيا�ــس الحو�س لمخّطط 4

الخلف.
توافر  عدم  حال  في  �سم   )5( من  اأكثر  الورك  محيط  ت�سييق 

ال�سخ�سي للقيا�ش  االأقرب  االأ�سا�سي  المخّطط 
ار�شم خط تعديل قيا�ــس الحو�س، كما في الخطوة )1( في 1

البند الأول من هذا التمرين، كما في ال�شكل )13(.
ا اآخر يوازي خــط التعديل المطلوب باتجاه خط 2    ار�شــم خطًّ

منت�شف الأمام، ويبعد عنه  م�شافة التقليل المطلوبة، كما 
في ال�شكل )13(.

ــان )اأ ب، ج د( مًعا، 3 اثــِن المخّطــط، بحيث ينطبــق الخطًّ
وثبّتهما بال�شريط الا�شق، كما في ال�شكل )14(.

عّدل قيا�س محيط الخ�شر بتقليل عر�س البن�شة اأو بزيادة الكمية 4
من قيا�س الخ�شر على خط الجنب، كما في ال�شكل )14(.

كّرر الخطوات )1-4( لت�شييق قيا�س محيط الورك لمخّطط  5
الخلف.
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تعديل المخّطط الأ�سا�سي للتنورة بعد خياطتها وارتدائها    2    
بعد اإجراء التعديل ال�شابق في طول المخّطط الأ�شا�شي وعر�شه ليائم القيا�شات ال�شخ�شية، 
وق�شه،  )الخام(،  �شادة  قطني  قما�س  على  المعّدل  الأ�شا�شي  المخّطط  قطع  و�شع  يمكن 
وخياطته، ويجب قيا�س التنورة؛ ل�شبطها على الج�شم مع مراعاة ارتداء الحذاء المنا�شب 

وتجربتها.
وتتمّيز التنورة المنطبقة على الج�شم تماًما، كما في ال�شكل )1-15(، بموا�شفات محددة 

كما ياأتي:
لخط  مطابق  الأمام،  منت�شف  اأ    - خط 
وعمودي  الج�شم،  في  المنت�شف 

على الأر�س.
لخط  مطابق  التنورة،  جنب  ب - خط 
الجنب في الج�شم، وعمودي على 

الأر�س اأ�شفل خط الحو�س.
مطابق  التنورة،  في  الخ�شر  جـ - خط 

للخ�شر في الج�شم.
د    - خط الحو�س، مطابق لأعر�س جزء 

في الحو�س.
خط الذيل مواٍز لاأر�س. هـ - 

قيا�س الخ�شر في التنورة، م�شاٍو لقيا�س الخ�شر في الج�شم.  - و  
قيا�س الحو�س يت�شع مقدار )2( �شم تقريبًا وذلك ل�شهولة الحركة. ز   - 

وقد يظهر عدم انطباق )عيوب( في التنورة على الج�شم، مما يتطّلب اإجراء بع�س التعديات 
وفق اإجراءات محّددة، ويجب اإجراء التعديل على القما�س الخام اأوًل وتجربته،  ثم نقله 
اإلى المخّطط الأ�شا�شي الورقي للح�شول على مخّطط اأ�شا�شي مطابق للج�شم، وبعد �شبط 
التنورة يتم نقل المخّطط الأ�شا�شي للتنورة اإلى الورق المقّوى. ومن هذه العيوب ما ياأتي:

ب
جلن

 ا

ام
الم

ف ا
ص

نت
م

ال�شكل )15-1(:
 التنورة المنطبقة على الج�شم.
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)جـ()ب( )اأ(

ال�شكل  في  كما  التنورة،  �شيق  ب�شبب  والخلف؛  الأمام  منطقَتي  في  �شد  وجود   اأ   - 
)1-16/اأ(.

ب - وجود ثنيات في الجزاأين الأمامي اأو الخلفي من التنورة، ب�شبب ات�شاع التنورة،  كما 
في ال�شكل )1-16/ب(.

جـ - وجود �شّد في جهة واحدة من التنورة، كما في ال�شكل )1-16/ج(.

 ال�شكل )1-16(: اأ�شكال التنورة غير المنطبقة على الج�شم.
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6 -1
تمرين �سبط المخّطط الأ�سا�سي للتنورة على الج�سم

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تق�شي مخطط التنورة على القما�س ح�شب تعليمات الخياطة.

- تجمع قطع التنورة.
- ت�شبط المخّطط الأ�شا�شي للتنورة على الج�شم.

- ُتحّدد اأجزاء التنورة التي تحتاج اإلى تعديل.
المعلومات الأ�سا�سية 

يجب اأن يطابق المخّطط الأ�شا�شي للتنورة الج�شم تماًما؛ لذا، ل بد من ق�س التنورة على قما�س 
قطني )خام( وخياطتها لمعرفة مدى انطباقها على الج�شم، وقد يظهر بع�س الخلل الذي يحتاج 
اإلــى تعديــات على القما�س الخام، ومن ثم ينقل التعديل اإلــى المخّطط الأ�شا�شي، فذلك يوفر 

مخّطًطا اأ�شا�شيًّا م�شبوًطا على الج�شم وجاهًزا لإعداد ت�شاميم متنوعة للتنورة عليه م�شتقبًا.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- المخّطط الأ�شا�شي للتنورة المعّدل ح�شب 
القيا�شات ال�شخ�شية

- قما�س قطني �شادة
-  �صريط رفيع من المطاط

- اآلة خياطة مجهزة بالخيوط
- اأدوات الخياطة 

-  اأدوات الكي وتجهيزاته
-  مراآة

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ُق���ش التنورة با�صتعمال المخّط��ط الأ�صا�صي المعّدل ح�صب 1  
القيا�شات ال�شخ�شية الموجودة لديك )م�شتعيًنا بما جاء في 
التمرين )3-1( حــول توزيع اأجزاء المخطط على القما�س 
وق�شه(، مراعًيــا اأن تكون م�شافات الخياطــة لهذا التمرين 

فقط، كما ياأتي :
- خط الخ�شر )1-1،5( �شم.
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- خطي جانَبي التنورة )4( �شم.
- منت�شف الخلف 2�شم.

انقل عالم��ات الخطوط )خ��ط الخ�صر, وخ��ط الحو�ش, 2
وخــط منت�شــف الأمــام( علــى الوجــه ال�شحيــح للقما�س 

با�شتعمال غرزة ال�شراجة وبلون مخالف للون للقما�س.
ادرز البن�شــات الأماميــة والخلفيــة للتنورة مــن بداية خط 3

الخ�شر حتى راأ�س البن�شة.
ادرز خياطــة منت�شــف الخلف بالطــول المنا�شــب لتثبيت  4

ال�شّحاب.
ثّبت جانَبي التنورة من خط الخ�شر وحتى نهاية طول التنورة 5

بو�صاطة اآل��ة الخياطة, ولتكن الغرز طويلة لي�صُهل فك الغرز 
في حال الحاجة اإلى تعديل.

اب�شط م�شافات الخياطة الداخلية با�شتعمال المكواة العادية.6
جّرب التنورة على �شاحبتها، مراعًيا ارتداء الحذاء المنا�شب 7

والماب�ــس الداخليــة المنا�شبة، مع اإغاق فتحــة ال�شّحاب 
بالدبابي���ش, ثم ُلّف �صريًطا رفيًعا من المطاط حول الخ�صر, 
وانظــر اإلى المراآة لماحظة �شكل التنــورة على الج�شم من 
الأم��ام والخلف؛ لمعرف��ة مدى تطابق خط��وط التنورة مع 

خطوط الج�صم لكل مما ياأتي:
خط خ�شر التنورة مع خط خ�شر الج�شم. اأ    - 

خط حو�ــس التنورة مع خط حو�س الج�شم، على اأن  ب - 
يكون التطابق اأفقيًّا وموازيًا ل�شطح الأر�س.

خط منت�شفي الأمام والخلف للتنورة مع خط منت�شفي  جـ - 
الأمــام والخلــف للج�شــم، علــى اأن يكــون التطابق 

عموديًّا على �شطح الأر�س.
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خــط  جنب التنورة مع خط جنب الج�شم من الخ�شر   - د 
وحتــى الحو�س، مــع مراعاة اأن يكــون خط الجنب 
للتنــورة اأ�شفــل خــط الحو�ــس عموديًّا علــى �شطح 

الأر�س.
تاأّكــد من عدم وجــود ثنيــات طوليــة اأو عر�شية في 
التنورة، مع ماحظة �شهولة الحركة في اأثناء الجلو�س 
والقرف�شــاء في كل من خــط الخ�شر، ومنطقة البطن، 

ومنطقة الحو�س.
�شــع عامات حول الأجزاء التــي ل تتطابق فيها التنورة مع 8 

�شكل الج�شم بو�شاطة الدبابي�س.
عــّدل العيوب في التنورة في حال وجودها، كما في تمرين 9

تعديل المخّطط الأ�شا�شي للتنورة، ح�شب العيوب الموجودة 
في الجزء ال�شفلي للج�شم، كما في تمرين )7-1(.
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7 -1
تمرين تعديل اأجزاء التنورة غير المنطبقة على الج�سم

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تحّدد اأجزاء التنورة الخام غير المنطبقة على الجزء ال�شفلي من الج�شم.

- تعّدل الأجزاء المختلفة للتنورة الخام غير المنطبقة على الج�شم. 
- تنقل التعديات اإلى المخّطط الأ�شا�شي الورقي للتنورة.

المعلومات الأ�سا�سية
بعد تجربة التنورة من القما�س الخام وقيا�شها، يتم اكت�شاف اأجزاء التنورة التي ل تائم المقا�س 
العيوب  تتم معالجة هذه  اأن  الج�شم، ويجب  ب�شبب وجود عيوب محّددة في  ال�شخ�شي، 
على التنورة الخام )قما�س قطني �شادة( قبل تف�شيلها بالقما�س المرغوب فيه  )وخا�شة اأقم�شة 
المنا�شبات مرتفعة الثمن اأو كثيرة الن�شل(؛ اإذ يتم نقل التعديات الازمة التي تظهر عند ارتداء 
التنورة الخام على الج�شم اإلى المخّطط الذي �شيحفظ لتنفيذ الت�شاميم عليه، وي�شاعد اإعداد 
وال�شرعة وتوفير وقت  الدقة  الج�شم، على  تماًما على  المنطبقة  للتنورة  الأ�شا�شي  المخّطط 

�شبط المقا�س في كل مرة تنفذ بها تنورة للج�شم المحدد.
وقد تكون التعديات لوجود زيادة )تو�شيع( يتم ت�شييقها على الج�شم مبا�شرة، ثم نقلها اإلى 
المخّطط، وقد تكون تو�شيًعا لوجود �شد ل�شغر المقا�س؛ اإذ، يتم فتح خياطة الجنب واإعطاء 
التو�شيع الازم في م�شافة الخياطة،ثم نقلها اإلى المخّطط الأ�شا�شي. و�شنكتفي بهذا التمرين 

باإعطاء بع�س النماذج من هذه العيوب في التنورة وتعديلها. 
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- المخّطط الأ�شا�شي المعياري المعّدل للتنورة 
بالقيا�شات ال�شخ�شية 

– التنورة )المخيطة( من القما�س القطني
-  قطع )ق�شا�شات(  من القما�س القطني

- �صريط رفيع من المطاط

- اأدوات الر�شم والقيا�س.
– اأدوات الخياطة اليدوية )مق�س، واإبر، 

وخيوط, ودبابي�ش(
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الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأواًل : تعديل االت�ساع من خط الخ�سر اإلى الذيل

1
 2

3

تجريب التنورة على الج�شم؛ لتحديد موقع الت�شاع.
احذف الزيادة من الجانبين، بعمل غبنه بالدبابي�س 
علــى الوجــه ال�شحيح للتنــورة، كما فــي ال�شكل 

)1/اأ(، مع ترك الم�شافة الازمة ل�شهولة الحركة.
ِق�س مقدار التعديل الحا�شل بعد خلع التنورة.

احذف مقــدار الزيادة من المخّطط الأ�شا�شي لكل 4
من الأمام والخلف، كما في ال�شكل )1/ب(.

ثانيا: تعديل الت�ساع في خط الجنب فوق الحو�س

كــّرر الخطوات من )1-3(، كما في البند الأول، 1
كما في ال�شكل )2/اأ (.

ي الجنــب على المخّطط 2 احذف الزيــادة من خطَّ
الأ�شا�شــي لــكل مــن الأمــام والخلف فــي منطقة 

الت�شاع، كما في ال�شكل )2/ب(.
ثالثًا: تعديل ال�سد عند خط الجنب اأ�سفل الخ�سر 

جّرب التنورة على الج�شــم؛ لتحديد موقع ال�شد، 1
كما في ال�شكل )3/اأ(.

افتــح خياطة الجنب، واأ�شف الزيــادة )من م�شافة 2
خياطة الجنــب( المطلوبة، وثّبتها بالدبابي�س، كما 
في ال�شكل )3/ب(، ثم انقل التعديل اإلى المخّطط، 

كما في ال�شكل )3/جـ(. 
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رابًعا: تعديل البن�سات الم�سدودة كما في ال�سكل)4/اأ(.

ــر طولهــا بالقــدر 1 افتــح خياطــة البن�شــات، وق�شّ
المنا�شب للج�شم.

ارتــِد التنورة مرة اأخرى للتاأكــد من �شبط المقا�س 2 
على الج�شم.

انقل التعديل الحا�شل اإلى المخّطط الأ�شا�شي، كما 3
في ال�شكل)4/ب(.

خام�ًسا: تعديل الت�ساع عند راأ�س البن�سة

احذف بالدبابي�س مقدار الزيــادة عند راأ�س البن�شة 1
بزيادة طولها.

انقل التعديل الحا�شل اإلى المخّطط الأ�شا�شي، كما 2
في ال�شكل )5(.

�ساد�ًسا : تعديل الت�ساع في خط الخ�سر

اعمل غبنة من الجانبين على خط الجنب با�شتخدام 1 
الدبا بي�س، كما في ال�شكل)6(. 

انقــل هذا التعديل اإلى المخّطط الأ�شا�شي، كما في 2 
البند )اأّوًل( من هذا التمرين.
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�سابًع��ا : تعديل عدم انطباق خ��ط الخ�سر في التنورة على 
خط الخ�سر

ُل��ف �صريًط��ا رفيًع��ا من المط��اط ح��ول الخ�صر, 1
واربطه، كما في ال�شكل )7(.

ال�شكل )7(

انقل م��كان �صريط المطاط اإلى التن��ورة با�صتخدام  2
)الدبابي�ــس اأو �شابون التاأ�شير(، ثــم ال�شراجة بعد 

خلع التنورة. 
انقل تعديل خط الخ�شر على خط الخ�شر للمخّطط 3

الأ�شا�شي المعياري المعّدل.

نقل المخّطط الأ�سا�سي اإلى الورق المقّوى اأو اإلى ورق ر�سم المخّططات    3    
نقل المخّطط المعّدل من ورق الر�صم اإلى الورق المقّوى, ُي�صّهل ا�صتعماله وحفظه ب�صورة �صليمة.
نق��ل المخّط��ط الأ�سا�سي من ورق الر�س��م اإلى الورق المقّوى: يتم نقــل المخّطط الأ�شا�شي  اأ     
مــن ورق ر�شم المخّططــات اإلى الورق المقّوى ت�شهيًا ل�شتخدامــه في ر�شم الت�شاميم 
المتنوعة، وتوفيــر الوقت والجهد المبذولين في اإعادة ر�شــم المخّطط الأ�شا�شي في كل 

مرة. وُتحدد على المخّطط المنقول اإلى الورق 
المق��ّوى الخط��وط الخارجية ل��ه, وعالمات 
��ل عدم تفري��غ البن�صات؛ لأن  الت��زان, وُيف�صّ
تفريغهــا يــوؤدي اإلى �شهولة تمــزق المخّطط، 
وُيكتف��ى بعم��ل عالمة على �ص��كل )U( على 
جانَبي خطي البن�شة والحو�س بطول 2/1 �شم 

تقريًبا با�شتخدام القّراطة اأو المق�س.
اأمــا راأ�ــس البن�شة، فيكــون على �شــكل ثقب 
با�شتعمــال المخرز يكفي لإدخــال راأ�س قلم 
الر�شا�س لتحديــد راأ�س البن�شة. وحتى ي�شهل 

اخلـــــلفاألمــــــام 

،خم،أ
م

ط األساسي للتنورة  اخملطّ
مقاس (٤٢) 

اخملطط األساسي للتنورة 
مقاس (٤٢) 

شكل 1-19
ال�شكل )1-17(: المخّطط الأ�شا�شي 

للتنورة على الكرتون.



62

التمييــز بيــن المخّططات الأ�شا�شية لبد مــن تدوين بع�س البيانات علــى كل قطعة؛ اإذ، 
يثّبــت ا�شم المخّطط )اأمــام ،خلف(، ورقم المقا�س، خط منت�شــف الأمام )م.اأ(، وخط 
منت�شــف الخلف )م.خ(، كما في ال�شــكل )1-17( وا�شم الطالب على الوجه الخلفي 
للمخّطــط وعند تثبيــت ورق الر�شم على الورق المقّوى، يتــم و�شع مخّطط الأمام 
على الحافة اليمنى لطبق الورق المقّوى، ومخّطط الخلف على الحافة الي�شرى منه، 

وذلك لا�شتفادة من الحواف الم�شتقيمة.
نق��ل المخّطط من ال��ورق المقّوى اإل��ى ورق ر�سم المخّططات: تتــم عملية نقل المخّطط  ب    
الأ�شا�شــي من الورق المقــّوى اإلى ورق ر�شم المخّططــات؛ للم�شاعدة على �شرعة 
اإنج��از ر�صم خط��وط الت�صميم المطلوب, وو�صوحها؛ لأن م��ا يتم نقله من خطوط 
المخّطط الأ�صا�صي هي الخطوط الخارجية, والبن�صات وعالمات التزان مع مراعاة 
نقل البيانات على الورق ال�صّفاف, كما هي على الورق المقّوى, كما ُتنقل الخطوط 
الت��ي �صيتم تعديلها )تحويره��ا( ح�صب الت�صميم المطلوب بخط��وط متقّطعة حتى 

يمكن ال�صتغناء عنها  ب�صهولة, ولتمييزها عن خطوط الت�صميم المطلوب.
ويتــم تثبيــت مخّطط الــورق المقّوى علــى ورق ر�شــم المخّططــات )ال�شّفاف( 
با�شتخــدام الثّقــالت اأو ال�شريط الا�شــق الورقي، مع مراعــاة القت�شاد في الورق 
ال�شّفــاف وتوفيره. كما يحتاج تنفيــذ بع�س الت�شاميم اإلى اإعــادة نقل المخّطط من 

ورق الر�شم اإلى ورق ر�شم جديد.
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8 -1
تمرين

نقل المخّطط الأ�سا�سي للتنورة من ورق ر�سم المخّططات  اإلى الورق
 المقّوى وبالعك�س

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
-   تنقل المخّطط الأ�شا�شي المعّدل للتنورة من ورق الر�شم اإلى الورق المقّوى )الكرتون( 

مع بياناته جميعها.
-   تنق��ل خط��وط المخّطط الأ�صا�صي المعّدل الكرتوني م��ع بياناته جميعها اإلى ورق ر�صم  

المخّططات.
-  تق�ش الخطوط الخارجية حول المخّطط الكرتوني اأو الورقي.

المعلومات الأ�سا�سية
ُت�صّهل عملية نقل المخّطط المعّدل من ورق الر�صم اإلى الورق المقّوى ا�صتعماله وحفظه ب�صورة 
المطلوبة  التحويرات  لإجراء  المخّططات  ر�شم  اإعادة  في  والجهد  الوقت  يوّفر  مّما  �شليمة، 
ح�صب الت�صميم المرغوب فيه, علًما باأّن المخّطط الجديد ل يحتوي على الخطوط الم�صاعدة 
على ر�شم المخّطط الأ�شا�شي، وتحتاج بع�س الت�شاميم اإلى نقل المخّطط الورقي جميعه اأو جزء 
منه بعد ر�شم خطوطه وذلك من اأجل اإعداد المخّطط النهائي للت�شميم المطلوب، ول بد من 

مراعاة ت�شجيل البيانات الموجودة على المخّطط جميعها اإلى المخّطط المنقول.  
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

 
- طبق من الكرتون المقّوى

           - اأدوات الر�شم
          - مخرز
          - مكواة

       - ثّقالت
       - قّراطة

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأوًل: نقل المخّطط الأ�سا�سي للتنورة من ورق 
المخّططات اإلى الورق المقّوى

-  �شريط ل�شق ورقي

 - المخّطط الأ�شا�شي المعّدل للتنورة )الأمام والخلف(
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اكِو المخّطط الورقي با�شتعمال مكواة جافة، اإذا 1
لزم الأمر.

م،أ

األمــــــام 

ط األساسي  للتنورة  اخملطّ
مقاس (٤٢ ) 

اخلـــــلف

،خ
م

ط األساسي  للتنورة  اخملطّ
مقاس (٤٢ ) 

ال�شكل )1(

م،أ

األمــــــام 

ط األساسي  للتنورة  اخملطّ
مقاس (٤٢) 

ب

هـ و

جأ

ال�شكل )2(

�شع المخّطط الأ�شا�شي للجزء الأمامي من التنورة 2
على الورق المقّوى، بحيث ينطبق خط منت�شف 
الذيل  اليمنى وخط  الحافة  للمخّطط على  الأمام 

على الحافة ال�شفلى.
ثّبت المخّطط الورقي با�شتعمال الثقالت اأو قطع 3

�شغيرة من ال�شريط الا�شق الورقي، مراعًيا عدم 
بداية  الحو�س(،  )نقطة  التزان   عامات  تغطية 

البن�شات، زوايا المخّطط، كما في ال�شكل )1(.
الر�شا�س، 4 قلم  با�شتعمال  المخّطط  حول  ار�شم 

خط  وعامات  البن�شة  عامات  نقل  مراعًيا 
الحو�س )هـ، و(، كما في ال�شكل)2(، ثم ارفع 

المخّطط الورقي عن الكرتون. 
بالنقطتين )ا،ج( 5 البن�شة بو�شل نقطة )ب(  ار�شم 

و(  )هـ،  الحو�س  خط  ار�شم  ثم  م�شتقيم،  بخط 
خط  على  عموديًّا  يكون  بحيث  متقّطع،  بخط 

منت�شف الأمام، كما في ال�شكل )3(.

اكتب البيانات الآتية على مخّطط الورق المقّوى: 6
المخّطــط الأ�شا�شــي للتنورة، الأمــام، ومنت�شف 
الأمــام )م.اأ(، رقــم المقا�س )مقا�ــس 42( مثًا، 
واكتــب ا�شمك علــى الوجه الخلفــي للمخّطط، 

كما في ال�شكل )2(.
للمخّط��ط, 7 الخارجي��ة  الخط��وط  ُق���ش ح��ول 

ويمكنك الق�س قريًبا من خط الق�س المطلوب
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ب�صكل اأول��ي, لت�صهيل ق�ش الخط��وط بدقة دون 
تفريغ البن�شة.

م،أ

األمــــــام 

ط األساسي  للتنورة  اخملطّ
مقاس (٤٢) 

ب

هـ و

جأ

ال�شكل )3(

ُق�ش بالقّراطة عالمات اتزان خط الحو�ش نقطتي 8
)ه�, و( وبداية البن�صة في النقاط )اأ,ج(.

اثقب با�شتعمال المخرز راأ�س البن�شة نقطة )ب(، 9
اأو  ممحاة  و�شع  مراعًيا  )4/اأ(،  ال�شكل  في  كما 
لت�شهيل عملية  الثقب؛  اأ�شفل مكان  اإ�شفنج  قطعة 

ثقب البن�شة.   
الأ�شا�شي 10 المخّطط  نقل  في  ال�شابقة  الخطوات  نّفذ 

للجزء الخلفي من التنورة، من ورق الر�شم اإلى الورق 
المقّوى، مع مراعاة اأن يكون خط منت�شف الخلف 
مطابًقا للحافة الي�شرى للورق المقّوى، وخط الذيل 

على الحافة ال�شفلى، كما في ال�شكل )1(.
و�شع 11 بعد  بالمثقب  الذيل  خط  من  قريًبا  اثقب 

لت�شهيل  الأمامي والخلفي فوق بع�س؛  المخّطط 
تعليق المخّطط الكرتوني، كما في ال�شكل )4(.

األمــــــام 

م،أ

ط األساسي  للتنورة  اخملطّ
مقاس (٤٢ ) 

اخلـــــلف

،خ
م

ط األساسي  للتنورة  اخملطّ
مقاس (٤٢ ) 

(ب)(أ)

ال�شكل )4(

ثانيًا: نقل المخّطط الأ�سا�سي من الورق المقّوى اإلى 
ورق ر�سم المخّططات :

�شع المخّطط الأ�شا�شي الكرتوني للجزء الأمامي 1
بحيث  المخّططات،  ر�شم  ورق  على  للتنورة 
اليمنى  الحافة  على  الأمام  منت�شف  خط  ينطبق 

الطولية الم�شتقيمة لورق الر�شم.
من 2 قطع  اأو  الثقالت  با�شتعمال  المخّطط  ثّبت 

ال�شريط الا�شق الورقي، كما مّر معك �شابًقا، في 
نقل المخّطط من ورق الر�شم اإلى الورق المقّوى.
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انقل العامات، مثل: نقطة اتزان الحو�س، وبداية البن�شة، وراأ�س البن�شة.3
الورق 4 مخّطط  ارفع  ثم  الورقي،  الا�شق  ال�شريط  اأو  الثقالت  ارفع 

المقّوى عن ورق ر�شم المخّططات.
ار�شم البن�شة بالم�شطرة، بو�شل راأ�س البن�شة بنقطَتي بداية البن�شة، وار�شم 5

خط الحو�س بخط متقّطع، بحيث يكون عموديًا على خط منت�شف الأمام.
اإلى 6 جميعها  المقّوى  الورق  مخّطط  على  الموجودة  البيانات  انقل 

المخّطط الورقي. 
ُق�ش حول الخطوط الخارجية للمخّطط الورقي.7
الخلفي 8 الجزء  مخّطط  نقل  في  جميعها  ال�شابقة  الخطوات  نّفذ 

للتنورة، مراعًيا و�شع خط منت�شف الخلف على الجهة الي�شرى 
الطولية لورق ر�شم المخّططات.

- �شّف المخّطط الأ�شا�شي الورقي اإلى ورق ر�شم مخّططات �شّفاف.
- اكتب البيانات جميعها على المخّطط الذي تم نقله، واحتفظ به.

)Seam Allowance(  م�سافات الخياطة     4   
المطلوب  الت�صميم  خطوط  ح�صب  المخّطط  اأجزاء  حول  الخياطة  م�صافات  اأخذ  يتم 
اأجزاء  توزيع  الحالة  هذه  في  ليتم  مبا�شرة،  ال�شّفاف  الر�شم  ورق  على  الأولى  بطريقتين؛ 
ه دون اأخذ م�شافات خياطة على القما�س، وتمتاز هذه الطريقة  المخّطط على القما�س وق�شّ

بالدقة، والمحافظة على نظافة القما�س، وت�شاعد على توفير كمية القما�س.
    اأّما الطريقة الثانية، فيتم اأخذ م�شافات الخياطة على القما�س بعد توزيع اأجزاء المخّطط 

عليه ح�شب الت�شميم المطلوب وتعليمات الخياطة.
     وتعتمد م�شافة الخياطة على نوعية القما�س؛ اإذ تزيد م�شافة الخياطة في الأقم�شة التي 

تن�شل بمقدار)1( �شم تقريًبا عنها في الأقم�شة العادية.
   اأّما بالن�صبة لم�صافات الخياطة حول خطوط التنورة لالأقم�صة التي ل تن�صل, فهي كما ياأتي :
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خط الخ�شر)1-1،5( �شم.  - اأ 
خط الجنب )3( �شم.   - ب 

خط الذيل )1-5( �شم، وتعتمد على الت�شميم، والطريقة التي �شيتم فيها اإنهاء خياطة الذيل.  - جـ 
خط الق�شات الم�شتقيمة )1-2( �شم.  - د 

ات المنحنية والجيوب )1-1،5( �شم.  خط الق�شّ  - هـ 
خط ال�شّحاب )1-2( �شم.  - و 

ول ُتترك م�صافة خياطة للخطوط التي ُي�صّجل عليها كلمة )مثني مغلق(.  - ز 
اأّما بالن�شبة لم�شافات الخياطة في الإنتاج ال�شناعي لقطع الماب�س، فاإنها تختلف 
اآلة الخياطة الم�شتعملة وطريقة الخياطة، ونوع القما�س، والت�شميم،  ح�شب نوع 

وغيرها من الأمور.

ن�شاط )4-1(

اجمع قطع ماب�س مختلفة، وتفّح�س هذه القطع، وناق�س عاقة م�شافات الخياطة مع كل مّما ياأتي:
- نوعية القما�س.

- القدم ال�شاغطة الم�شتعملة في تنفيذ الخياطة.
- موقعها في قطعة الماب�س.

البيانات الالزم و�سعها على المخّطط     5   
ت�شاعد البيانات والإ�شارات التي تو�شع على المخّطط على معرفة اأ�شماء القطع، وطريقة و�شع 
اأجزاء المخّطط على القما�س، وطريقة تنفيذ الخياطة، وتختلف هذه البيانات باختاف نوع 

المخّطط. وفي ما ياأتي اأنواع المخّططات, وما ُيكتب على كل منها من بيانات محّددة :
المخّط��ط الأ�سا�سي: مجموع��ة الخطوط المر�صومة التي ُتمّثل اأبع��اد الج�صم؛ اإذ, يتم  اأ   
ر�صمه��ا تبًع��ا لقيا�صات الج�صم المح��ّددة وفق خطوات واإر�ص��ادات محددة ُيعّدها 
مخت�شــون فــي اإنتــاج الماب�س، وقــد يختلف هــوؤلء المخت�شون فــي بع�س هذه 
الإر�شــادات اإّل اأّن النتيجــة تكــون الح�شول علــى المخّطط الأ�شا�شــي بالقيا�شات 
المحــّددة. ويحتاج ر�شــم المخّطط الأ�شا�شــي اإلى دقة متناهية فــي القيا�شات وفي 
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ر�شــم خطوطــه، وهذا يتطّلــب وقًتا وجهًدا، لذلــك يتم حفظ هــذا المخّطط على 
الــورق المقّوى ليتم نقله اإلى ورق الر�شم ال�شّفــاف ب�شرعة؛ لا�شتفادة منه في ر�شم 

مخّططات اأخرى بت�شاميم متنوعة، ح�شب الرغبة. 
وتدّون على المخّطط الأ�شا�شي البيانات الآتية، كما في ال�شكل )18-1( :

ا�شم القطعة )اأمام – خلف(.  .1
خط منت�شف الأمام )م.اأ(.   .2

خط منت�شف الخلف )م.خ(.  .3
على  وتكون  التزان،  عامات   .4
�شكل اإ�شارات �شغيرة تدل على 
المخّطط  تطابق خياطة خطوط 

التي �صتخاط مًعا.
رقم المقا�س، )مقا�س 42( مثًا.  .5
6.ا�صم �صاحب المخّطط, وُيكتب 

خلف المخّطط.
الت�صميم  خطوط  ر�صم  تم  الذي  الأ�صا�صي  المخّطط  )المحّور(:  الثانوي  المخّطط  ب   

الورق  من  نقله  بعد  عليه  المطلوب 
وقد  ال�شّفاف،  الورق  اإلى  المقّوى 
اأكثر  ــى  اإل الت�شاميم  بع�س  تحتاج 
على  للح�شول  ثانوي  مخّطط  من 
تدوين  ويــتــم  النهائي.  المخّطط 
المخّطط  عــلــى  ــة  ــي الآت الــبــيــانــات 
البيانات  ــى  اإل بالإ�شافة  الثانوي، 
الأ�شا�شي،  المخّطط  على  الموجودة 

كما في ال�شكل )19-1(.

اخلـــــلفاألمــــــام 

،خم،أ
م

ط األساسي للتنورة  اخملطّ
مقاس (٤٢) 

اخملطط األساسي للتنورة 
مقاس (٤٢) 

ال�شكل )1-18(: المخّطط الأ�شا�شي.شكل 1-19

م ٢م ١

ق
ي مغل

مثن

ي مفتوح
مثن

هـ

م،أ

األمــــــام 

ب ج

د

شكل ١

ق
غل

 م
ي

ثن
م

شكل ٣

وح
فت

 م
ي

ثن
م

،خ
م

اخلـــــلف

خ١خ٢

ال�شكل )1-19(: المخّطط الثانوي.
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اتجاه الن�شيج: ويو�شع على اأجزاء  المخّطط جميعها قبل ف�شلها عن بع�شها؛   - 1
لأخذها بعين العتبار عند توزيع اأجزاء  المخّطط على القما�س.

خطوط الخياطة )الإن�صاء(, مثل البن�صات, والعراوي, والجيوب, وغيرها.  - 2
عدد القطع التي يجب ق�شها من كل جزء، مثل: )ق�س مرة( اأو )ق�س مرتين( اأو   - 3

ي�صجل على الخطوط قما�ش مثني مغلق اأو مثني مفتوح.
المخّطط النهائي: المخّطط الذي يو�شع على القما�س مبا�شرة؛ ليتم الق�س بموجبه،  ج�  
وي�صمل المخّطط النهائي التو�صيعات والخطوط جميعها التي يحتاج اليها الت�صميم 
ا م�صافات الخياطة حول خطوط قطع المخّطط جميعها  المحدد, وقد ي�صمل اأي�صً

ح�شب الت�شميم المحّدد، كما في ال�شكل )20-1( .
ول بد اأن ُتكتب على 
قطــع المخّطــط النهائي 
البيانــات والتعليمــــات 
للخياطـــة  الـــــازمــة 
جميعهــا، كمــا وردت 
�شابًقــا، وعــادة تو�شــع 
اأجــزاء قطــع المخّطــط 
الــنـهـائـــي جـــمـيعهــا 
مغلف  داخــل  للت�شميم 
عل��ى  ُيكت��ب  واح��د, 
بيانات  الخارجي  غافه 
محّددة لتمّيزه عن غيره 
مــن المغّلفات، كما في 

ال�شكل )21-1(.
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ال�شكل)1-20(: المخّطط النهائي.

ال�شكل )21-1(: 
البيانات على مغّلف المخّطط النهائي.
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9 -1
تمرين اإعداد المخّطط النهائي للتنورة

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
تر�شم م�شافات الخياطة حول المخّطط الورقي.  -

تكتب البيانات الازمة على المخّطط النهائي.  -
-  تق�ش حول الخطوط الخارجية حول المخّطط النهائي.

المعلومات الأ�سا�سية
يتم اإعداد المخّطط النهائي للت�شميم المطلوب، للتمّكن من و�شعه على القما�س مبا�شرة دون 
الحاجة لأخذ م�صافات خياطة حول الخطوط الخارجية للمخّطط على القما�ش, وهذا ي�صهم 
ه، والمحافظة على نظافته. و ي�شبه  في توفير القما�س في اأثناء توزيع قطع المخّطط عليه، ودقة ق�شّ
المخّطط النهائي اإلى حد ما المخّطط الذي تح�شل عليه من مجات الأزياء )البوردا( وغيرها، 

بعد اإ�شافة م�شافة الخياطة حوله، كما توجد مخّططات جاهزة تحتوي على م�شافات خياطة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

المخّطط الثانوي للتنورة ح�شب الت�شميم  -
ورق ر�شم المخّططات  -

اأدوات الر�شم والقيا�س  -

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
ثّبــت المخّطــط الثانــوي للتنــورة علــى ورق ر�شــم 1

المخّطط��ات, وانقل الخطوط الخارجية, كما مّر في 
التمرين ال�شابق مــع مراعاة ترك م�شافة )5( �شم اأ�شفل 
خط الذيل، وم�شافة  )3( �شم تقريًبا اأعلى خط الخ�شر.

اكتب البيانات على المخّطط كما ياأتي :2
- خط منت�شف الأمام )م.اأ( مثني.

- ار�شــم خط اتجاه الن�شيج موازيًا لخط منت�شف 
الأمام، كما في ال�شكل )1(.
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ار�شم م�شافــة الخياطة للخ�شر على �شكل خط متقطع 3
يوازي خط الخ�شر، ويبعد عنه م�شافة )1( �شم.

م،أ

األمــــــام 

ق
ي مغل

مثن

دبأ

جـ

ال�شكل )1(

ار�شم م�شافة الخياطــة للجنب على �شكل خط متقطع 4
يوازي خط الجنب، ويبعــد عنه م�شافة )3( �شم، كما 

في ال�شكل )1(.
ار�شــم م�شافــة ثنية الذيل على �شــكل خط يوازي خط 5

الذيل، ويبعد عنه م�شافة )4( �شم اأو ح�شب الت�شميم، 
كما في ال�شكل )1(. 

ابــداأ بالق�س مــن نقطة )اأ( على خــط م�شافة الخياطة 6
لخ��ط الخ�صراإل��ى م�صافة تبُع��د )3( �شــم تقريًبا قبل 
ا البن�شة  البن�شة، ثم اأغلــق البن�شة، بحيث ينطبــق خطًّ
)ب ج( ، و)ج د( علــى بع�شهما تماًما، وثنية البن�شة 
مــن الداخل باتجــاه خــط المنت�شف، وثّبتهــا موؤقًتا 

بقطعة �شغيرة من ال�شريط الا�شق.
اأكمــل ق�س خط م�شافة الخياطــة اإلى م�شافة تبعد )5( 7

�شــم عــن نقطة التقــاء الخ�شر مــع الجنــب، اثِن خط 
الجنــب اإلى الأ�شفل م�شافة مقدارهــا )5( �شم تقريًبا، 

ثم اأكمل الق�س على خط الخ�شر.
افتح البن�شة باإزالة ال�شريط الا�شق، وافرد خط خياطة 8

الجنب، واب�شط المخّطط.
ُق���ش على خ��ط م�صاف��ة الخياطة لخ��ط الذيل من خط 9

المنت�شف اإلى خط الجنــب، واأكمل الق�س ي�شاًرا على 
ا�شتقامة الخط اإلى م�شافة )3( �شم تقريًبا بالتجاه نف�شه.

ُق�ش على خط م�صافة خياطة الجنب من الأعلى )خط 10
الخ�شر( اإلى م�شافة )5( �شم اأعلى خط الذيل، ثم اثِن
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خــط الذيل )قريًبا من خط الجنب(، واأكمل ق�س خط 
الجنب، ثم افرد ثنية الذيل، واأب�شط المخّطط.  

اخلـــــلف

،خ
م

ال�شكل )2(













انقــل التعليمــات المدونــة علــى المخّطــط الثانوي 11
جميعها اإلى مخّطط ورق ر�شم المخّططات الجديد.

اأكمل ر�شم خط الجنب من جهتي الخ�شر والذيل.12
نّفــذ الخطوات ال�شابقة جميعها فــي ر�شم م�شافة 13

الخياطــة لمخّطط الجزء الخلفــي للتنورة كما في 
ال�شكل)2(، مع مراعاة ما ياأتي :

- تــرك م�شافة )2 – 3( �شم لخياطة خط منت�شف 
الخلف.

- تحدي��د عالم��ات الت��زان وبداي��ات خطوط 
الخياطة ونهاياتهــا بالطريقــة المنا�شبة، مثل 
ق���ش هذه النق��اط على �ص��كل )7(؛ لت�شهيل 

نقل هذه العامات اإلى القما�س.  
اطِو المخّطط الورقي طيات مرّتبة تتنا�شب مع طول 14

المغلف الموجود لديك وعر�شه، ثم احفظه داخل 
المغلف، واكتب عليه من الخارج البيانات الازمة.

تقدير كمية القما�س     6   
بعد النتهاء من تجهيز المخّطط النهائي، يتم تقدير كمية القما�س الازمة لتنفيذ الت�شميم 
بتوزيع اأجزاء المخّطط ح�شب تعليمات الخياطة على قما�س �شادة، وتختلف كمية القما�س 
باختاف عر�شه، حيث يتراوح عر�س الأقم�شة المنا�شبة للماب�س بين )90-160( �شم 
القما�ش عند  قما�ش كما وُي�صاف كمية من  لت�صوية حاّفة,  �صم   )15 – اإ�شافة )10  ويتم 
تنفيذ الت�شميم على اأقم�شة وبرية اأو ذات نقو�س )مربعات، ومقلم، ومزخرف( وخا�شة اإذا 

كانت باتجاه محّدد.
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10 -1
تمرين تقدير كمية القما�س

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
تقّدر طول القما�س الازم لتنفيذ الت�شميم ح�شب تعليمات الخياطة المدّونة عليه.  -

المعلومات الأ�سا�سية
يختلــف طــول القما�س الازم لت�شميم محــّدد باختاف عر�س القما�س، �شــواًء اأكان )90( 
�شم، اأم )120( �شم،  اأم )140( �شم، ويتم تقدير كمّية القما�س في هذه المرحلة على قما�س 
�شــادة؛ لذا، لبد من اإ�شافة كمية من القما�س للت�شاميم المنفــذة في حالة الأقم�شة الوبرية اأو 

ذات النقو�س.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

-   قطع المخّطط النهائي
)خام(  �شادة  قطني  قما�س  من  قطعة   -
طولها )2( م، وعر�شها )140( �شم، 
م،   )2( طولها  الورق  من  قطعة  اأو 

�شم وعر�شها )140( 

- دبابي�س
 – اأدوات الكي وتجهيزاته

–  �شريط قيا�س

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
طوليًّا، 1 الغر�س  لهذا  المعد  القما�س  قطعة  اثِن 

بحيث تنطبق حا�شيتا القما�س مًعا.
اعمل على ت�شوية حافة القما�س العر�شية باإحدى 2

الطــرق المنا�شبة، ومن هــذه الطرق: ر�شم خط 
با�شتعمال م�شطــرة )T(، بحيث يكون عموديًّا 
على )خــط الثني اأو على حا�شيــة القما�س(، ثم 

ُق�ش الخط. 
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جاّفة 3 مكواة  با�شتخدام  المخّطط  قطع  افرد 
م�شتوية  القطع  ت�شبح  حتى  الحرارة،  متو�شطة 

غير مجّعدة.

م،أ

األمــــــام 

ق
ي مغل

مثن

اخلـــــلف

،خ
م

قطعة واحدة 

قطعتان

ال�شكل )1(

اأجزاء 4 على  الموجودة  الخياطة  تعليمات  اقراأ 
المخّطط جميعها.

�شع  مخّطط الأمام على قطعة القما�س بعد كيها، 5
والم�شجل  الأمام  منت�شف  خط  ينطبق  بحيث 
عليه )مثني( على حافة القما�س المثنية، ويكون 
العر�شية  القما�س  لحاّفة  موازيًا  الذيل  خط 

ال�شفلى، كما في ال�شكل )1(.

ثّبت القطعة با�شتخدام الدبابي�س.6

اخلـــــلف

قطعتان

،خ
م

م،أ

األمــــــام 

ق
ي مغل

مثن

قطعة واحدة 

ال�شكل )2(

ثّبت قطعة مخّطط الخلف، بحيث تنطبق حافة 7
حا�شية  على  الخلف  منت�شف  خياطة  م�شافة 
المخّطط  و�شع  يكون  اأن  ويمكن  القما�س، 
ال�شكل  في  كما  الأمام،  لمخّطط  معاك�ًشا 
)2(، وذلك عند ا�شتعمال القما�س ال�شادة غير 

المنقو�س وغير الامع، وغير الوبري.
اثِن مخّطط الكمر من المنت�شف.  8

ثّبت مخّطط الكمر، بحيث تنطبق حافته المثنية 9
من  قريًبا  ويكون  المثنية،  القما�س  حافة  على 

م�شافة الخياطة لمخّطط الأمام.
�شريط 10 بو�شاطة  الم�شتعملة  القما�س  كمية  ِق�س 

القيا�س.
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�شّجل كمّية القما�س الازمة على المغلف داخل 11
مربع )طول القما�س، وعر�شه(، مع زيادة )10-

15( �شم لت�شوية حافة القما�س، اإذا لزم الأمر.
المخّطط 12 توزيع  لطريقة  تخطيطيًّا  �شكًا  ار�شم 

على القما�س، واحتفظ بها مع المخّطط داخل 
المغلف.

      قّدر كمّية القما�س الازمة لتنفيذ الت�شميم نف�شه على قما�س �شادة عر�شه )90( �شم.

ح المق�شود بكل مما ياأتي : مخّطط اأ�شا�شي، ومخّطط ثانوي، ومخّطط نهائي. 1- و�شّ
2-  اذكر ثاث طرق يمكن بو�شاطتها تثبيت المخّطط الورقي على ورق ر�شم مخّططات.

3- عّلل ما ياأتي:
ومخّطط  المقّوى،  الورق  من  اليمنى  الجهة  على  الأمام  مخّطط  و�شع  يتم   - اأ 

الخلف على الجهة الي�شرى منه.
ا�شتعمال الثّقالت لتثبيت المخّطط الورقي فوق الورق المقّوى. ب - 

عدم تفريغ البن�شات فى المخّطط الكرتوني. جـ - 
�شرورة ت�شجيل البيانات على المخّطط.  - د 

ا�شتعمال قلم الر�شا�س في ر�شم المخّططات.  - هـ 
ثني المخّطط الورقي النهائي على خط خياطة الجنب، قبل ق�س م�شافة خياطة   - و 

الخ�شر.

الأ�سئلة
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التقدير  باختيار  ًـّا  ذاتي نف�شك  قّيم  الوحدة،  هذه  في  مهارات  من  ونفّذته  تعلمته  ما  على  بناًء 
المنا�شب ح�شب الجدول الآتي:

التقديرالمهارةالمجال

1   2   3   4   5اأمّيز بين اأ�شكال الحو�س المختلفة.�شكل الحو�س

اأمّيز الختافات الموجودة فى اأ�شكال  �شكل القامة
1   2   3   4   5القامة. 

ا�شتعمال اأدوا ت القيا�س 
والر�شم

اأ�شتعمل الأداة المنا�شبة لأخذ قيا�شات 
1   2   3   4   5الج�شم المختلفة ور�شم المخّططات.

1   2   3   4   5اأّميز بين القيا�شات الأفقية والعمودية.قيا�شات الج�شم

اأ�شتطيع اأخذ القيا�شات ب�شورة �شحيحة اأخذ القيا�شات
1   2   3   4   5ومتقنة.

تحديد قيا�شات الج�شم 
الازمة لر�شم المخّططات

اأحّدد قيا�شات الج�شم الازمة لر�شم 
1   2   3   4   5المخّطط بدقة.

اأخذ قيا�شات الج�شم 
1   2   3   4   5اآخذ القيا�شات للج�شم بكل دقة واإتقان.بطريقة �شحيحة

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

اأ�شتطيع تحديد القيا�س المعياري المناظر 
1   2   3   4   5لمقا�شات الج�شم.

ر�شم المخّطط الأ�شا�شي 
للتنورة

اأر�صم الخطوط الأ�صا�صية لمخّطط التنورة 
1   2   3   4   5الأ�شا�شية ب�شورة دقيقة.

عامات التزان 
والبيانات

اأكتب البيانات الازمة على المخّطط 
1   2   3   4   5الأ�شا�شي، واأ�شع عامات التزان.
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اأعد المخّطط الأ�شا�شي، والثانوي، اإعداد المخّططات
1   2   3   4   5والنهائي ب�شورة �شحيحة واأّميز بينها.

مر
الك

اأر�شم الكمر الم�شتقيم ح�شب التق�شيمات 
1   2   3   4   5ال�شحيحة للمخّطط بدقة.

1   2   3   4   5اأر�شم مرّد الكمر ب�شورة دقيقة.
اأحّدد مكاَني العروة والزر على المرّد 

1   2   3   4   5بالمكان المنا�شب وال�شحيح.

اأكتب البيانات الازمة لكل مغلف تحفظ 
به قطع مخّطط الت�شميم المحدد.

اأُقّدر كمية القما�ش المنا�صبة لتنفيذ التنورة تقدير كمية القما�س
1   2   3   4   5ح�شب عر�س القما�س.

اأر�ّشد ال�شتهاك في ا�شتخدام المواد تر�شيد ال�شتهاك
1   2   3   4   5والأدوات والأجهزة.

اللتزام بتعليمات 
ال�شامة 

األتزم بتعليمات ال�شامة وال�شحة ب�شورة 
1   2   3   4   5كاملة.

المـجــمــــوع
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ما البيانات التي يتم ت�صجيلها على مغلف المخّطط النهائي؟ نّظمها بنقاط.  -  1
-  ما ا�شم الأداة التي يمكن ا�شتعمالها في اإجراء العمليات الآتية:  2

تحديد اتجاه خطوط الن�صيج على القما�ش.  - اأ 
قيا�س م�شافة ثنية ذيل قطعة الماب�س.  - ب 

تو�شيح عامات التزان على مخّطط الورق المقّوى.  - جـ 
تحديد راأ�س البن�شة على مخّطط الورق المقّوى.  - د 

المعياري، ح�شب  الأ�شا�شي  المخّطط  يتم من خالهما �شبط  اللتين  المرحلتين  ا�شم  ما   -3
مقا�شك ال�شخ�شي.

4- قارن بين المخّطط الأ�شا�شي والنهائي من حيث:
البيانات الم�شّجلة على كل منهما.  - اأ 
م�شافات الخياطة حول المخّطط.  - ب 
ر�صم خطوط الت�صميم )التحوير(.  - ج� 

5- عّلل ما ياأتي :
ت�شجيل القيا�شات ال�شخ�شية في جدول خا�س والحتفاظ به.  - اأ 

اإعادة اأخذ قيا�شات الج�شم مرة اأخرى، عند الرغبة في تف�شيل قطعة ماب�س جديدة،   - ب 
بعد مرور فترة من الزمن على اأخذ القيا�س ال�شابق.

مراعاة �ُصمك المالب�ش الخارجية عند اأخذ القيا�صات.  - ج� 
المطلوب,  النهائي  العر�ش  يكون عر�صه �صعف  بحيث  الم�صتقيم,  الكمر  ُير�صم   - د 

بينما ُير�صم الكمر المنحني بقيا�ش العر�ش النهائي المطلوب نف�صه.
ه�  -  ُير�صم خط الحو�ش على المخّطط الورقي الجديد بخط متقطع.

ُيعد مقا�ش محيط الحو�ش موؤ�ّصًرا على معرفة المقا�س المناظر عند ر�شم مخّطط   - و 
الجزء ال�شفلي.

ُتق�ّصم القيا�صات المحيطية على )4( في ر�شم المخّطط الأ�شا�شي.  - ز 
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الم�شطرة  با�شتعمال  منحٍن  بخط  الحو�س  خط  اإلى  الخ�شر  من  الجنب  خط  ر�شم   - ح 
المنحنية.

6- متى يتم و�صع المخّطط الأمامي معاك�ًصا للمخّطط الخلفي على القما�ش؟
7- انقل ال�صكل المجاور اإلى دفترك, ثم اكتب اأ�صماء الخطوط التي ُتمّثلها الأرقام الموجودة 

على الر�شم:

8 - انظر اإلى الأ�شكال الآتية: )4،3،2،1( والتي ُتمّثل الأدوات الم�صتعملة في ر�صم المخّطط 
النهائي وتجهيزه، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليه:

12

34
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ما ا�شم الأداة في كلٍّ من ال�شكلين )2،1(.  - اأ 
بّين ا�شتعمالت الأداة في  كلٍّ من ال�شكلين )4،3(.  - ب 

-  في حالة عدم توافر الأداة )1(, ما الذي يمكن ا�صتعماله بدًل عنها؟ جـ 
رغبت �شيدة بخياطة تنورة، وكان محيط حو�شها )97( �شم، حّدد المقا�س المعياري   -  9

الأقرب لمقا�شها ال�شخ�شي بناًء على الجدول الآتي:
384042444648505254565860القيا�س

86909498102106110114118122126130محيط الحو�س

ارتدت �شيدة تنورة لتجربة قيا�شها، وظهر بها ات�شاع في خط الخ�شر، �شف الإجراء   - 10
المتخذ لمطابقة التنورة على ج�شمها.
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• تعّرفت في الوحدة االأولى كيفية اإعداد المخّطط االأ�سا�سي للتنورة، فكيف يمكنك الح�سول على 
ت�ساميم مختلفة للتنورة كما ت�ساهدها في مجالت االأزياء، اأو لدى محالت بيع المالب�ش الجاهزة؟ 
وما الإجراءات الأولية التي ت�ساعدك على الح�سول على مخّططات الت�ساميم المختلفة للتنورة 
باأ�سرع وقت واأقل جهد ممكن، باال�ستفادة من المخّطط االأ�سا�سي؟ كيف يتم ت�سريف بن�سات 

التنورة في الت�ساميم التي ل تظهر فيها البن�سات؟
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التنورة  خمّطط  على  يعتمد  وهذا  وخمتلفة،  متنوعة  ت�شاميم  على  احل�شول  كيفية  اإلى  �شتتعرف 
الأ�شا�شية، حيث يتم اإ�شافة بن�شات اأو ق�شات اأو تو�شيعات ح�شب الت�شميم )املوديل( املراد تنفيذه، 
وحتتوي هذه الت�صاميم على ق�صات مع زّم اأو ك�رسات يتم اإ�صافتها ح�صب اأُ�ص�ش وخطوات يجب 
الأ�شا�شية،  للتنورة  حتويًرا  ُتعّد  الت�صاميم  وهذه  للتنورة,  النهائي  الت�صميم  على  للح�صول  اتباعها 
للتنورة,  الثانوي  املخّطط  اإلى  التحويرات  من  غريها  اأو  الك�رسات,  اأو  الق�صات,  هذه  وت�صاف 
وميكن ر�صم التنانري الدائرية على القما�ش مبا�رسة اأو على ورق ر�صم املخّططات, اأو من خالل حتوير 

التنورة الأ�شا�شية اإلى تنورة دائرية، و�شريد ذكر املو�شوعات ال�شابقة بالتف�شيل يف هذه الوحدة.

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

  تحّور المخّطط الأ�شا�شي للتنورة بت�شاميم متنوعة من خال الت�شّرف بالبن�شات. 
  تنّفذ خياطة البن�شة بالطريقة ال�شحيحة.

  تحّور المخّطط الأ�شا�شي للتنورة، بت�شاميم متنوعة في خط جنب التنورة. 
  تنّفذ خياطة التنورة بت�شميم في خط الجنب.

  تحّور المخّطط الأ�شا�شي للتنورة بت�شاميم متنوعة بالق�شات. 
  تنّفذ خياطة التنورة بق�شات طولية وعر�شية.

  تتعّرف اأ�شكال الك�شرات واأجزاءها.
  تحّور المخّطط الأ�شا�شي للتنورة، بت�شاميم متنوعة بالتو�شيعات )الك�شرات، والفق�شات، والزّم(. 

ح الفرق بين الأ�شكال المتنوعة للتنورة الزّم.   تو�شّ
  تخيط الك�شرات، والفق�شات، والزّم.

  تنّفذ الدرزات التجميلية للك�شرات والفق�شات.
  ُتعّد مخّطط التنورة الدائرية باأ�صكال مختلفة.

  ُتجّهز المخّططات ب�صكلها النهائي للت�صاميم المختلفة.
  تقّدر كمية القما�س الازمة لتنفيذ الت�شاميم المختلفة.

  تحتفظ بالمخّططات النهائية بال�شكل المنا�شب لحين ا�شتعمالها.

äÉ°ùæÑdÉH ôjƒëàdG 
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äÉ°ùæÑdÉH ôjƒëàdG 

تظهــر البن�شة )Dart(  في التنورة باأ�شكال مختلفة، فقد تظهر بحالتها الأ�شلية كبن�شة عادية في 
موقعه��ا, وقد تحّول اإلى خطوط )ق�صات( طولية اأو عر�صية لإعط��اء ت�صميم معّين, وُت�صّمى هذه 
الخطوط الخطوط الداخلية التي توجد داخل الخطوط الخارجية للمخّطط. ومن اأ�صكال ت�صاميم 

التنانير بالبن�شات ما ياأتي:
   1     تغيير موقع البن�سة واأبعادها في المخّطط الأ�سا�سي للتنورة

اإن موقــع البن�شــة و�شكلها لي�شــا ثابتين ؛ اإذ يمكــن تغيير موقعها 
و�شكلها ح�شب الت�شميم المطلوب، وفي الق�شات مثًا، تحّول 
ة لت�شبح جزًءا منه ، كما يمكن جعل طول  البن�شة اإلــى خط الَق�شّ
البن�شــة وعر�شها مت�شاوييــن في الأمام والخلــف، والتعديل في 
عر�ــس البن�شة يتبعه تعديل في قيا�ــس الخ�شر على المخّطط؛ اإذ، 
توؤدي زيــادة عر�س البن�شــة اإلى نق�س في قيا�ــس الخ�شر ول بد 
مــن تعديله بمقــدار النق�ــس، والعك�س �شحيح فــي حالة تقليل 
عر�شهــا، كما يمكن توزيــع البن�شات على اأكثــر من موقع على 
خط الخ�شر ح�شب الت�شميــم ، فمثًا تختفي البن�شات في حالة 

الك�شر الكامل. 
   2     تغيير عدد البن�سات

يهــدف التنويع في عــدد البن�شات كما في ال�شــكل )2-1( اإلى 
الح�شــول على ت�شاميم جديدة، اأو تعديل مقا�س التنورة وخا�شة 
لاأج�شام التي يوجد بها فرق كبير بين قيا�َشي الخ�شر والحو�س. 
كمــا يمكن تغيير �شــكل البن�شة، بحيث ي�شبــح �شكلها منحنًيا، 

كما في ال�شكل )2-2( .

ال�شكل )1-2(:
 تغيير عدد البن�شات.

ال�شكل )2-2(: تغيير 
�شكل البن�شات.



84

تحوير المخّطط الأ�سا�سي للتنورة اإلى مخّطط ببن�ستين من الأمام 
والخلف مع )اإيفازيه(

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
ت�شف الت�شميم المطلوب ح�شب الر�شم.  -

تر�شم البن�شات في مواقعها الجديدة من الأمام  -
     والخلف على المخّطط الأ�شا�شي للتنورة.

تجّهز المخّطط النهائي.  -
تقّدر كمية القما�س الازمة لتنفيذ الت�شميم.  -

تحفظ المخّطط النهائي.  -
المعلومات الأ�سا�سية

ُيمّث��ل الر�صم اأعاله ت�صميم تنوره م�صتقيم��ة؛ قطعة من الأمام, وقطعتين من الخلف, وبن�صتين 
فــي كل جانب، و�شّحاب في منت�شف الخلف، وكمر م�شتقيم. ويتطّلب تغيير عدد البن�شات 

وعر�شها تعديًا في قيا�س الخ�شر على المخّطط، وبالتالي تعديل خّطي الخ�شر والجنب. 
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

للتنــورة  الأ�شا�شــي  المخّطــط   -
)الكرتوني اأو الورقي(

-  ورق ر�شم المخّططات 

اأدوات القيا�س والر�شم   -
مق�س   -

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

انقــل المخّطــط الأ�شا�شي للتنورة من الــورق المقوى اإلى 1
ورق ر�شم المخّططات مع مراعاة الآتي:

- تــرك م�شافــة كافية حــول المخّطــط، لر�شــم م�شافات 
الخياطة، مراعًيا التر�شيد في الورق.

خلف

أمام

1 -2
تمرين
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- ر�شــم خط الجنب من الخ�شــر اإلى خط الحو�س بخط 
متقطع اأو رفيع, اأّما بقية الخطوط فُتر�صم بخط مت�صل, 

كما في ال�شكل )1(.

م،أ

األمــــــام 

أ

ب

ج

ح

هـ د أ

ال�شكل )1(

ق
ي مغل

مثن
م،أ

األمــــــام 

أ
وب

ج

طح
ي

هـ د

ال�شكل )2(

اأوًل : ر�سم الت�سميم على المخّطط الأ�سا�سي لالأمام.

عّيــن النقطتيــن )اأ، ب( على خط الخ�شــر، والنقطة )ج( 1
على خــط الحو�س، والنقطة )د( فــي منت�شف خط بن�شة 
الخ�شــر، والنقطة )هـ( على بعد )5( �شــم من النقطة )د( 

كما في ال�شكل )1(. 
ار�شــم خــط منت�شــف البن�شة الجديــدة من النقطــة )هـ( 2

وليكــن عموديًّا على خط الحو�س وبطول )10( �شم، ثم 
ار�شم عليــه البن�شة الجديدة، بحيــث يكون طولها )10( 
�شم وعمقهــا )2( �شم )1 �شم علــى جانَبي خط منت�شف 

البن�شة(، كما في ال�شكل )2( .
عّين النقطة )و( على امتداد خط الخ�شر، بحيث تبعد عن 3

النقطــة )ب( م�شافة عر�س البن�شــة الجديدة )2( �شم ، ثم 
�شل)و ج( بخط منحٍن لي�شّكل خط الجنب الجديد. 

 ار�شم تو�شيع الذيل )الإيفازيه( كما ياأتي:4
- عّين النقطة )ح( على تقاطع خط الذيل مع خط الجنب.

-  ُم��د خط الذيل على ا�صتقامته م��ن جهة الجنب م�صافة 
)5( �صم اأو ح�صب الرغبة, و�صع نقطة )ط( .

- �صل )ط ج( بخط م�صتقيم. 
- عّي��ن نقط��ة )ي( عل��ى الخ��ط )ط ج( وليك��ن طول            

الخط )ج ي( ي�شاوي طول الخط )ج ح( .
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- عــّدل خط الذيل بخط منحٍن بو�شل النقطة )ي( بخط 
الذيل، كما في ال�شكل )2(.

اكتب على المخّطط النهائي البيانات الآتية:خط منت�شف 5
الأمام )مثني مغلق( 

ار�شم خــّط اتجــاه الن�شيج، بحيــث يكــون موازيًا لخط 
منت�شف الأمام، كما في ال�شكل )2(. 

 ار�صم م�صافات الخياط��ة الالزمة حول خطوط المخّطط 6
الخارجية، كما في تمرين اإعداد المخّطط النهائي.

ُق�ش حول خطوط م�صافات الخياطة.7
ثانيًا : ر�سم الت�سميم على المخّطط الأ�سا�سي للخلف

وح
مفت

ي 
مثن

،خ
م

اخلـــــلف

ب

ج

و

ال�شكل )3(

نّفــذ الخطــوات )1-2(، كما فــي البنــد الأول من هذا 1 
التمريــن، على المخّطــط الأ�شا�شي للجــزء الخلفي، كما 
فــي ال�شــكل )3(، مراعًيا عدم تغيير مــكان بن�شة الخلف 

وعر�شها.
عــّدل البن�شة الأ�شلية بحيث يكون قيا�ــس عمقها م�شاويًا 2 

)2( �شم )دون تغيير طولها اأو مكانها(.
عّين النقطــة )و( على امتداد خط الخ�شر بحيث تبعد عن 3

النقطة )ب( م�شافة )1( �شم ، ويكون الفرق بين مجموع 
قيا�ــس البن�شتين الجديدتين )2+2( �شــم والبن�شة الأ�شلية 
)3( �شم ، ثم �شل )و ج( بخط منحٍن لي�شّكل خط الجنب 

الجديد، كما في ال�شكل )3(.
نّفذ الخطوات )7،6،5،4(، كما وردت في البند الأول 4

من هذا التمريــن، على المخّطط للجــزء الخلفي، مراعًيا 
اإ�شافــة )3( �شم م�شافة لخياطــة ال�شّحاب، بحيث تكون 

موازيًا لخط منت�شف الخلف.
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ار�شم الكمر الم�شتقيم الخا�س بالتنورة.5
قّدر كمية القما�س الازمة لتنفيذ الت�شميم كامًا. 6
اطــِو المخّطط النهائي،  واحتفظ به داخل مغلف م�شّجًا 7

البيانات المطلوبة كّلها، كما تعّلمت �شابًقا.

تحوير التنورة ببن�ستين عاموديتين اإلى تنورة ببن�ستين مائلتين 
 حّور المخّطط الأ�شا�شي للتنورة اإلى مخّطط تنورة ببن�شتين مائلتين باتجاه خط الجنب من 
ح في  الأمــام والخلــف، با�شتعمال المخّطط المجهز في التمريــن )2 – 1(، كما هو مو�شّ

ال�شكل اأدناه:

وح
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ثن
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ق
ي مغل
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اخلـــــلف
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2 -2
تمرين خياطة البن�سة وكيّها

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
تنّفذ خياطة البن�شة بعد نقل عامات خطوطها على القما�س.  -

تنّفذ خياطة البن�شة دون نقل عامات خطوطها.  -
المعلومات الأ�سا�سية

تتجــه عملّية خياطــة البن�شة واإغاقها من الجهــة الأعر�س للبن�شة اإلى الجهــة الأ�شيق )راأ�س 
البن�شــة(، وعادة يكــون اتجاه راأ�س البن�شة فــى المخّططات للمنطقــة الأعر�س فى الج�شم، 
وتوج��د طرق عدة لنق��ل عالمات خطوط البن�صة من المخّطط اإل��ى القما�ش. ويعتمد اختيار 

الطريقة على نوع القما�س، ومهارة ال�شخ�س في خياطتها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- مخّطط بن�شة مفردة 
- قطع قما�س عدد 2 باأبعاد )12× 18( �شم 

- اآلة خياطة مجهزة بالخيوط 
- اأدوات الكي وتجهيزاته 

- اأدوات  الخياطة 

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأولً : خياطة البن�سة بعد نقل عالمات خطوطها 

ال�شكل )1(

انقــل البن�شــة مــن ورق ر�شم المخّططــات اإلى 1
الوجه الخلفي للقما�س، با�شتعمال ورق كربون 
الخياطــة والعجلة الم�شننة اأو غرزة البا�شة، كما 

في ال�شكل )1(.
اثــِن البن�شة على الوجــه الخلفــي، بحيث ينطبق 2

خّطا البن�شة معًا، ويكون الوجه ال�شحيح  للقما�س 
للداخل، وثّبت البن�شة بالدبابي�س، بحيث يكون
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ي البن�شة،  اتجاه الدبابي�س ب�شكل عر�شي على خطَّ
كما في ال�شكل )2(.         

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

�شــّرج البن�شــة قريًبا جــداً من خط الــدرزة باإحد 3
اأ�شكال غرز ال�شراجة.

ادرز البن�شة على اآلــة الخياطة من الجهة العري�شة 4
للبن�ص��ة, مثّبًت��ا بداية ال��درزة با�صتعم��ال الُم�صّغل 
العك�شــي، ثم اأكمل الدرزة على خط البن�شة حتى 
راأ�شهــا، مراعًيا اأن يكون خــط النهاية مدّبًبا، كما 

في ال�شكل )3(.  

ثّبت خياطة نهاية البن�شة بَق�ّس الخيط بطول )4( �شم 5
تقريًبــا عند نهاية البن�شة، ثم اأربط طرفيه على الوجه 
الخلفــي للقما�س، ثم ُق�ش الخيط على بعد )1( �شم 
مــن العقدة،كما فــي ال�شكل )4(، ويمكــن تثبيتها 

ا با�صتعمال الُم�صّغل العك�صي لآلة الخياطة. اأي�صً

اكِو البن�شــة على الوجه الخلفي للقما�س اأولً كما 6
فــي ال�شــكل )5(، ثم علــى الوجــه ال�شحيح له 
م�شتعينًــا بو�شادة الكي الخا�شــة كما في ال�شكل 
)6( اأو بحاّفة طاولة الكــي، مع مراعاة اأن يكون 
ثني طية البن�شة باتجــاه خط منت�شف الأمام، كما 
يراعى و�شع قطعة مــن الكرتون اأ�شفل البن�شة فى 
اأثنــاء كّيها؛ حتى ل تتــرك اأثرًا في الوجه ال�شحيح 

للقما�س فى حالة الأقم�شة ال�شميكة خا�شة.

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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ثانيًا : تنفيذ درزة البن�سة دون �سراجة
انقــل عامات البن�شــة )الراأ�ــس، ونهايتيها فقط( 1

اإلــى القما�س، بعمل فــرز بالمق�س بطول )3( مم 
تقريبًا فى م�شافة الخياطــة؛ لنقل عامات بدايتي 
البن�شــة، وبا�شتخدام قلم التاأ�شيــر اأوغرزة البا�شة؛ 

لنقل عامة نهاية البن�شة.

ال�شكل )5(

اثــِن البن�شــة طوليًّا على الوجه الخلفــي للقما�س، 2
ي البن�شة. بحيث تنطبق عامتا بداية خطَّ

ثّبت نهايــة البن�شة، بو�شع دبو�س ب�شكل عمودي 3
على خط الثني ويبعد )1( مم من الحافة.

�شع قطعة القما�س اأ�شفل القدم ال�شاغطة، واأنزل الإبرة 4
على ُبعد )3( مم اأ�شفل نهاية الفرز وعلى خط الخياطة.

ال�شكل )6(

اأنزل الإبرة فى القما�س، وا�شحب خيط المّكوك.5
ُل��ف خيط المّك��وك مرتين ح��ول الدبو�ش الذي 6

و�شعتــه فى نهاية البن�شــة، بحيث يبداأ لف الخيط 
من الجهة القريبة من الحاّفة المثنية من القما�س.

ادرز البن�شــة مبتدئًا مــن الجهــة العري�شة، وثّبت 7
بداية الدرزة بالغرزة الراجعــة، ثم اأكمل الدرزة، 

م�شتعينًا بالخيط كدليل لخط الدرزة. 
اكِو البن�شة بال�شكل المنا�شب، كما مّر معك �شابقًا.8

نّفذ درزة البن�شة التي قيا�س عمقها )عر�شها( )3( �شم وطولها )14( �شم، بعد نقل عامات 
الخياطة بالطريقة المنا�شبة.
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الأ�سئلة

1- البن�صة في التنورة اأحد العنا�صر الأ�صا�صية, ما اأ�صماء اأ�صكالها, وطرق تحويرها؟
على  الخ�شر  وقيا�س  جهة،  من  اأونق�شانا  وزيادة  البن�شة  عر�س  بين  عاقة  توجد   -2

ح هذه العاقة. المخّطط من جهة ثانية، و�شّ
لنقــل البن�شة من المخّطط اإلى القما�س، لبد من توافر  اأ   - 
بع�ــس الأدوات، مــا هــذه  الأدوات، وكيف يتم نقل 

البن�صة با�صتخدامها؟ 
هل يمكن خياطة البن�صة دون نقل عالمات خطوطها؟ ب- 

اأم  الراجعة،  بالدرزة  البن�شة  نهاية  تثبيت  دقة،  اأكثر  اأيهما   -4
بربط طرَفي خيط خياطتها؟

5- ُيمّث��ل ال�ص��كل المجاور تن��ورة ببن�صة واح��دة في مخّطط 
الجــزء الأمامي، حّول المخّطط اإلى مخّطط تنورة ببن�شتين 

من الأمام، واذكر الفرق بينهما.
6- علل ما ياأتي: 

ربط طرفي الخيط براأ�س البن�شة بعد خياطتها. اأ   - 
معرفــة الطــرق المختلفة لنقــل عامــات البن�شة اإلى  ب- 

القما�س وتنفيذها.
اآنذاك،  لتنورتها، وكان قيا�س محيط خ�شرها )74( �شم  7- احتفظت �شيدة بمخّطط 
وبعد فترة من الزمن، اأرادت تف�شيل تنورة بالمخّطط ال�شابق نف�شه الذي احتفظت 
به، وعند اإعادة اأخذ قيا�شاتها، لحظت اأن محيط الخ�شر اأ�شبح قيا�شه )71( �شم .

ما الإجــراءات التي يمكن تنفيذها على المخّطط الورقي، لتعديل قيا�س محيط  اأ   - 
الخ�صر؟

كيف يمكن توزيع الفرق بين القيا�صين على المخّطط المعّدل؟ ب- 

م،أ

األمــــــام 

 -3
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يعتمد ُقرب خط الجنب الخارجي للتنورة اأو بعده عن الج�صم, على كيفية الت�صّرف في البن�صات 
وتغّيــر اأبعادها، فمثاً يوؤّثر عر�س البن�شة في مقــدار التو�شيع في خط الذيل في حالة اإغاق البن�شة 

وت�شريفها، اإذ يزيد التو�شيع كلما ازداد عر�س البن�شة، والعك�س �شحيح.
 ويعتمد م�صمّمو الأزياء في و�صع خطوط المو�صة للتنانير على ال�صكل الخارجي للتنورة دون 

النظر اإلى التفا�شيل الداخلية فيها.
    ويتــم التغييــر في ال�شكل الخارجي للتنورة باإبعاده اأو تقريبه اإلــى الج�شم، اأو برفع اأو خف�س 
خــط الذيل، اأو تحريك خط الخ�شر،  وكذلــك النقطة التي تبداأ التنورة بالبتعاد عن الج�شم بها، 

ومن الأ�شكال الرئي�شة للتنورة ما ياأتي:
)Straight skirt( 1   التنورة الم�ستقيمة   

ُتّع��د التن��ورة الم�صتقيمة الأ�صا�ش لت�صمي��م )موديالت( التنانير الأُخ��رى , وتتمّيز باأّن خط 
الجنــب الخارجي يكون م�شتقيمًا من الحو�س اإلى خط الذيــل، اأي عموديًّا على الأر�س، 

كما في ال�شكل )2-3/اأ(.
)A- shape S.( 2   التنورة المثلثة اأو �سكل المخروط   

وتتمّيز هذه التنورة بابتعاد خّطها الخارجي عن الج�شم في منطقة الحو�س اإلى خط الذيل، 
ممــا يــوؤدي اإلى ات�شاع فــي خط الذيل من جهــة الجنب وي�شاعد علــى �شهولة الحركة في 
اأثن��اء الم�صي, ويمكن اأن ُتع��ّد التنانير الدائرية من ت�صاميم )مودي��الت( التنورة على �صكل 

المخروط كما في ال�صكل )2-3/ب(.
)Pegged S.( 3   التنورة على �سكل المخروط المقلوب   

وتتمّيز هذه التنورة باقتراب خط الجنب الخارجي فيها من خط الحو�س اإلى خط الذيل من 
الج�شــم، كما في ال�شكل )2-3/ج( ، وفي بع�س الت�شاميــم الم�شتقة من هذه التنورة، يتم 

عمل تو�شيعات في خط الخ�شر.

 Öæ÷G §N ‘ ôjƒëàdG 
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)Bell shape S.(  4      تنورة على �سكل الجر�س   
تاأخــذ هذه التنورة �شكل انحناء الج�شم من خط الخ�شر اإلى خط الحو�س اأو اأعلى اأو اأ�شفل 
منــه ، ثم يبتعد خطها الخارجي بات�شاع اإلى خط الذيــل، كما في ال�شكل )2-3/د(، وفي 
بع�ــس الت�شاميم، قد يكون الت�شاع في الذيل ناتجًا عــن وجود ك�شاك�س اأو غيرها ح�شب 

الت�شميم.

دجـباأ
ال�شكل )2-3(:  اأ�شكال التنانير ح�شب المظهر الخارجي.

   



94

تحوير المخّطط الأ�سا�سي للتنورة اإلى مخّطط تنورة مثلثة على �سكل
 مخروط دون بن�سات

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ت�شف الت�شميم المطلوب ح�شب الر�شم.

- تحّول البن�شة اإلى خط الذيل.
- تجّهز المخّطط النهائي للتنورة.

- تقّدر كمية القما�س الازمة لتنفيذ الت�شميم.
- تحفظ المخّطط النهائي للت�شميم.

المعلومات الأ�سا�سية
 تعتمد كمية التو�شيع في خط ذيل التنورة المثلثة دون بن�شات

 على طول البن�شات وعر�شها، كما في ال�شكل المجاور، وتوجد 
طريقتان لتحويل البن�شة اإلى خط الذيل:

الأولى؛ باإغاق البن�شة وتحويلها اإلى خط الذيل.  -
-  الثانية؛ بالتدوير.

 وينا�شــب هذا الت�شميم الأج�شام التي يكون الفرق بين محيط الخ�شر ومحيط الحو�س قلياً 
وُيطل��ق على هذا الت�صميم التنورة اأ�صا�ش A؛ لأنها علــى �شكل حرف A في اللغة الإنجليزية، 

كما في ال�شكل اأعاه.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

المخّطط الأ�شا�شي للتنورة   -
ورق ر�شم المخّططات   -

-  طبق من الكرتون المقوى 

اأدوات الر�شم والقيا�س   -
دبو�س طبعة   -
-   قلم ر�شا�س

خلف

أمام

3-2
تمرين
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الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأولً : تحوي��ر المخّط��ط الأ�سا�سي  للتن��ورة اإلى مخّطط 
تنورة مثلثة )اأ�سا�س A( با�ستعمال طريقة التدوير.

انقــل المخّطط الأ�شا�شي للتنورة )مخّطــط الأمام( اإلى 1
ورق ر�شم المخّططات.
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ال�شكل )1(

عّدل طول البن�شة اإلى )15( �شم ، وعمقها )3( �شم. 2
عــّدل قيا�س الخ�شر للمخّطط بزيادة )1( �شم، لتعوي�س 3

بدل زيادة عر�س البن�شــة، ثم اأكمل ر�شم خط الجنب، 
كما في تمرين تحوير التنورة بزيادة عدد البن�شات .   

�صع النقاط )اأ, ب, ج( على البن�صة, والنقطتين )د, ه�( 4
على خط منت�شف الأمام ، والنقطتين )ز، ح( على خط 

الجنب كما في ال�شكل )1(.
ــا عموديًّا وموازيًا لخــط منت�شف الأمام من 5 ار�شم خطًّ

راأ�ــس البن�شة نقطة )ب( اإلى خــط الذيل، ولتكن نهايته 
النقطة )و(.

ُق�ش حول الخطوط الخارجية للمخّطط.6
ثّبــت المخّطــط على ورقــة ر�شم مخّططــات جديدة، 7 

مراعيًــا ا�شتعمــال طبــق من الكرتــون المقــّوى اأ�شفل 
المخّطط على �شطح الر�شــم )الطاولة(؛ لت�شهيل و�شع 

دبو�س الطبعة.

ار�صم ح��ول المخّطط من النقط��ة )ج( اإلى النقاط )د, 8
هـ، و(.
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ثبًت دبو�س الطبعة في النقطة )ب( )راأ�س البن�شة(، ولف 9
)دّور( المخّطط حتى تنطبق النقطة )اأ( على نقطة )ج(، 

كما في ال�شكل )2( .  
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ال�شكل )2(
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ال�شكل )3(

اأكمــل ر�شم المخّطط من النقطة )اأ( اإلى النقطة )ز(، ثم 10 
اإلى النقطة )ح(، واإلى النقطة )و(، ثم ارفع المخّطط.

ار�شــم تو�شيعًا في خــط الجنب ي�شــاوي ن�شف مقدار 11
التو�شيع الحا�شل من اإغاق البن�شة، ثم عّدل ر�شم خط 
الذيل بو�شل الم�شافــة بين جزاأيه بخط منحٍن، كما في 

ال�شكل )3(.
وار�شم 12  المخّطط،  على  الازمة  البيانات  اكتب 

اإحدى  في  كما  موقعه،  ح�شب  الن�شيج  اتجاه  خط 
الحالت الآتية:

- موازيًا لخط منت�شــف الأمام كما ي�شير الخط )اأ( 
في ال�شكل )3(.

-  وقوعه فــي منت�شف المخّطط )ويحدد ذلك 
بتن�شيــف خط الحو�س وخط الذيل؛ فيكون 
الخــط الوا�شــل بيــن نقطتــي المنت�شف هو 
خــط الن�شيــج ويمثله الخــط )ب(، كما في 

ال�شــكل  )3(.
-  موروبً��ا؛ اإذ ُير�صم بحيث ي�صنع مع خط منت�صف 
المخّطط الخط )ب( زاوية )45(, وُيمّثله الخط 

)ج(، كما في ال�شكل )3( .
 ار�ص��م م�صافات الخياطة حول خط��وط المخّطط, ثم 13

ُق�ش حول الخطوط الخارجية له. 
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اتبع الخطوات جميعها  با�شتثناء )تعديل قيا�س الخ�شر؛ 14
اإذ لــم يتــم تعديل قيا�ــس عمق البن�شــة( ، لتنفيــذ ر�شم 
المخّطط الخلفي للتنورة مع �شرورة ر�شم بن�شة الخلف 

بطول البن�شة في المخّطط الأمامي وعر�شها.  
قّدر كمّية القما�س الازمــة لتنفيذ الت�شميم مع ح�شاب 15

م�شافات الخياطة الازمة.
اطِو المخّطط، واحفظه داخل مغلف منا�شب، واكتب 16

البيانات الازمة عليه.
: تحوير المخّط��ط الأ�سا�سي  للتن��ورة اإلى مخّطط 
تنورة مثلثة )اأ�سا�س A( با�ستعمال طريقة اإغالق البن�سة.

نّفذ الخطوات )6،5،4،3،2،1( من هذا التمرين. 1 
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ال�شكل )4(

ُق�ش الخط الوا�صل من خط الذيل اإلى راأ�ش البن�صة.2
اأغلق البن�شة، بحيث ينطبق خطاها تمامًا، وثبتهما بقطع 3

من ال�شريط الا�شق.
ثّبت المخّطط والبن�شة مغلقة على ورق ر�شم مخّططات 4

جديد با�شتعمال قطع من ال�شريط الا�شق.
ار�ص��م ح��ول الخط��وط الخارجي��ة للمخّط��ط بدق��ة 5

با�شتعمال قلم الر�شا�س، ثم ارفع المخّطط.
عــّدل خط الذيل بو�شل الم�شافة بيــن جزاأي المخّطط 6

لت�شكيل خط الذيل كما في ال�شكل )4(.
 ار�شــم تو�شيعًــا فــي خــط الجنــب )اإيفازيــه( مقداره7

 )2.5- 5( �شم اأو ح�شب الرغبة.
نّفــذ الخطوات )13،12،11(، كما فــي البند )اأولً( 8

من هذا التمرين.
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ح��ّور مخّطط تنوره ببن�صة واح��دة اإلى مخّطط تنوره مثلثة على �ص��كل مخروط با�صتعمال 
طريق��ة التدوي��ر في نقاط عدة اأ�صفل نقطة راأ�ش البن�ص��ة, بحيث تبعد كل نقطة عن الأخرى 
م�شافــة )4( �شــم، وا�شتعن بالجدول اأدناه لت�شجيل ملحوظاتــك عن الت�شاع الحا�شل في 
ح  خط الذيل وخط الحو�س بالن�شبة اإلى ارتفاع نقطة التدوير )طول البن�شة(، كما هو مو�شّ

بالر�شم المجاور.
بعد نقطة 

التدوير عن 
نقطة راأ�س 

البن�شة

مقدار 
التو�شيع في 

الذيل

مقدار 
التو�شيع في 

الحو�س

).....( �شم).....( �شم 4 �شم
).....( �شم).....( �شم  8 �شم
).....( �شم).....( �شم 12�شم
).....( �شم).....( �شم16 �شم

نّفــذ الخطــوات ال�شابقة فــي ر�شم المخّطــط الخلفي 9
للتنورة، كما في الأمام، مع �شرورة ر�شم بن�شة الخلف 

بطول البن�شة وعر�شها في مخّطط الأمام.
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الأ�سئلة

1- ما ا�شم �شكل الخط الخارجي للتنورة في الحالت الآتية:
ا�شتقامة الخط الخارجي من الحو�س اإلى خط الذيل.  - اأ 

ابتعاد الخط الخارجي من خط الحو�س اإلى خط الذيل. ب  - 
اقتراب خط الجنب الخارجي من خط الحو�س اإلى خط الذيل. جـ  - 

مطابقــة الخط الخارجي للتنورة للج�شم من خــط الخ�شر اإلى خط الحو�س، ثم   - د 
البتعاد عنه بات�شاع اإلى خط الذيل.

2- عالَم تعتمد كمية التو�صيع في خط ذيل التنورة المثلثة دون بن�صات؟
3- قارن بين كل من: 

خ��ط الذيل ف��ي التنورة على �صكل المخروط المقلوب, وخ��ط الذيل في التنورة   - اأ 
الم�شتقيمة من حيث قربها للج�شم.

خ��ط الذيل ف��ي التنورة على �صكل المخروط المقلوب, وخ��ط الذيل في التنورة  ب - 
على �شكل جر�س من حيث الت�شاع.

4- جاءت��ك زبونة �ص��كل حو�صها عري�ش, وطلب��ت اإليك اختيار ت�صميم لتن��ورة ُيقّلل من 
عر�ــس الحو�ــس ويبعد النظر عنه، قّدم لها بع�شًا مــن ت�شاميمك، بحيث تخفي عيوب 

ج�صمها, ما ت�صميم التنورة الأن�صب ل�صكل ج�صمها؟
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تعرفــت �شابقًــا اأّن التحوير هو الح�شول على ت�شاميم متنّوعة بطــرق مختلفة، منها الخياطات 
على خطوط داخلية في التنورة حيث تظهر هذه الخياطات على �صكل ق�صات, ومنها:  

)Gored S( التنانير بق�سات طولية    1   
تمّثل الق�ص��ات الطولية الخطوط الداخلية ف��ي التنورة, وقد 
تكون هذه الخطوط باأع��داد مختلفة, مّما ينتج عنه عدد من 
القطــع وقد يتراوح عددها من )4( قطــع اإلى )12( قطعة اأو 
اأكثر ح�شب الت�شميم، وقد يكون عر�س هذه القطع مت�شاويًا 
اأو غير مت�شاٍو كمــا قد تكون هذه الق�شات الطولية عمودية؛ 
اأي يكــون عر�شهــا عند خط الحو�س م�شاويًــا لعر�شها عند 

خط الذيل، كما في ال�شكل )2-4/اأ(
ab

 
ال�شكل )2-4/اأ(: ق�شات 

   طولية عمودية.
وقــد تكون الق�شات الطولّية مثلثــة؛ اأي اأن عر�شها عند خط 
الحو�ــس اأقل من عر�شهــا عند خط الذيل كمــا في الـ�شكل 
)2-4/ب( . وم��ن اأكث��ر اأ�ص��كال التنانيرالت��ي ُتنّف��ذ عليها 
هــذه الق�شات الطولّيــة التنــورة الم�شتقيمــة، والتنورة على 
�صكل المخروط. وفي حال��ة الق�صات الطولية, يوّزع مقدار 
البن�ص��ات عل��ى خطوط الق�ص��ات بحي��ث ل تظهرالبن�صات 

منف�شلة بجانب الق�شات.
ab

 
ال�شكل )2-4/ب(: ق�شات 
طولية مع تو�شيع عند الذيل.
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4 -2
تمرين تحوير المخّطط الأ�سا�سي للتنورة اإلى مخّطط تنورة بق�سات طولية

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ت�شف الت�شميم المطلوب ح�شب الر�شم.

- تر�صم خطوط الت�صميم على المخّطط )الق�صات الطولية(.
- تجّهز المخّطط النهائي للت�شميم.

- تقّدر كمية القما�س الازمة لتنفيذ الت�شميم. 
المعلومات الأ�سا�سية

ُيمّثل الت�صميم اأعاله تنوره م�صتقيمة مع تو�صيع ب�صيط وبق�صات طولية 
تق�شــم الجزاأين )الأمامــي، والخلفي( اإلى ثاث اأق�شــام مت�شاوية )6 
قطــع(، و�شّحاب في خط الجنب، وكمــر م�شتقيم بعروة وزر، وعند 
تنفيذ الت�شميم، تر�شم خطوطه على المخّطط المنقول اإلى ورق ر�شم 
المخّطط��ات, مع و�صع عالمات التزان على خطوط الق�ش, ور�صم 

خطوط الن�صيج, وكتابة البيانات, اإ�صافةً لترقيم القطع قبل ف�صلها. 
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

المخّطط الأ�شا�شي للتنورة   -
ورق ر�شم المخّططات   -

اأدوات الر�شم والقيا�س   -

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
ر�شم 1 ورق  اإلـــى  للتنورة  الأ�ــشــا�ــشــي  المخّطط  انــقــل 

مراعاة  مع  متقطع  بخط  البن�شة  انقل  ثّم  المخّططات، 
التر�شيد في ا�شتعمال الورق. 

�شم 2  )3( بمقدار  الجنب  خط  في  )اإيفازيه(  تو�شيعًا  ار�شم 
المخّطط  على  والخلفي(  )الأمامي،  الجزاأين  من  كل  في 

الورقي الجديد.
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ار�شــم خط الحو�ــس على الجــزء الأمامــي للمخّطط بخط 3
متقّطع، وعّين عليه النقطتين )اأ، ب(، و�شع النقطة )ج( على 
خــط الحو�س، ولتكن الم�شافــة )اأج( ت�شاوي 3/1 الم�شافة 

)اأب(، كما في ال�شكل )1(. 
ا عموديًّا على خط الحو�ش, وُمده 4 ار�صم من النقطة )ج( خطًّ

علــى ا�شتقامته مــن الجهتين، بحيث ياقي خــط الخ�شر في 
النقطة )د( وخط الذيل في النقطة )هـ(، كما في ال�شكل )1(. 

انقــل البن�شــة، وار�شمها على الخط )د هـــ( وبالأبعاد نف�شها 5
)الطول والعر�س(.

�شّجل البيانات الآتية على المخّطط:6
- )م. اأ( مثني مغلق على خط منت�شف الأمام .

- قطعة اأمام )م1(، وقطعة اأمام )م2(.
- خط اتجاه الن�شيج على القطعة )م2(، بحيث يكون موازيًا 

لخط منت�شف الأمام، كما في ال�شكل )1( . 
ة، ولتكن العامة الأولى  - عامات التزان على خــط الَق�شّ
على خط الحو�س والعامة الثانية في منت�شف الم�شافة )ج 

هـ( تقريبًا، كما في ال�شكل )1( .
ُق�ش بدقة على الخط الخارج��ي للمخّطط, ثم اف�صل قطعَتي 7

ة والبن�شة كما في ال�شكل )2(. ي الَق�شّ المخّطط ، بق�س خطَّ
انقل مخّطط القطعتين )م1، م2( اإلى ورق ر�شم جديد، كما 8

مــر معك �شابقًا، مراعيًا ترك م�شافــة لر�شم م�شافات الخياطة 
حول المخّطط.

ار�صم م�صافات الخياطة حول خطوط المخّطط الجديد كما 9 
ة ، و)3(  ياأتــي: )1( �شم لخط الخ�شر، و)2( �شم لخط الَق�شّ

�شم لخط الجنب، و)3( �شم لخط الذيل.
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ُق�ش بدقة حول خطوط م�صافات الخياطة.10
اّتبــع الخطوات ال�شابقة جميعها، لتنفيــذ ر�شم الت�شميم على 11

مخّطط الجزء الخلفي، كما في ال�شكلين )3  ، 4(.
ار�شــم الكمر الم�شتقيــم للتنــورة ذاتها مع اإ�شافــة م�شافات 12

الخياطة حوله. 
قّدر كمية القما�س الازمة لأجزاء المخّطط جميعها )الأمامية، 13

والخلفية، والكمر(.
اطــِو المخّطــط النهائــي، واحفظــه داخل مغلــف منا�شب، 14

واكتب البيانات الازمة عليه.
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ر�سم مخّطط قطعة واحدة لتنورة بق�سات طولية متعّددة مت�سابهة .
ار�شــم مخّطط قطعة واحــدة لتنورة مكّونة مــن ثماني قطع 
مت�شاويــة )ق�شــات طوليــة(، بحيــث يتم ق�س هــذه القطعة 
بالعــدد المطلوب للتنورة )4 قطع مــن الأمام، و4 قطع من 
الخلــف(، كما في ال�شكل المجــاور. اتبع الخطوات الآتية 

لتنفيذ التمرين: 
�شّجــل القيا�شات الازمــة لر�شم التنورة مثــاً قيا�س الخ�شر 
)68( �شــم، وقيا�س الحو�ــس )94( �شم، وطــول التنورة، 
ا عموديًّ��ا ُيمّثل خ��ط منت�صف  )70( �ص��م, ث��م  ار�ص��م خطًّ
القطعــة، بحيث يكــون طوله م�شاويًا طــول التنورة، وحّدد 

عليــه خط الحو�س على بعد )18.5( �صم, ث��م ار�صم ثالث خطوط اأُفقية )خط الخ�صر, خط 
الحو�ــس،  وخــط الذيل(، بحيث يكون قيا�ــس خط الخ�شر م�شاويًا محيــط الخ�شر ÷ )8(، 
وي�شــاوي مثاً  اأي 4.3�شم؛ على جانبي الخط العمودي، وقيا�س خط 

األمام

اخللف 
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الحو�ــس م�شاويًا محيط الحو�س ÷ )8(، 
وار�شم تو�شيعًا )اإيفازيه( في خط الذيل من 
نقطــة تبعد )30( �شم عن خــط الذيل، اأو 
ح�شب الرغبــة مراعيًا تعديــل خط الذيل 

ح بال�شكل المجاور. كما هو مو�شّ

١٢٣
الذيل

بداية التوسع

احلوض

عة
ط

لق
ف ا

ص
نت

م

محيط اخلصراحلصر ١
٨

متن محيط احلوض ١
٨

)Yokes S.(  2   التنانير بق�سات عر�سية   
توجد ق�شات عر�شية على خط الحو�س، بحيث 
يكون الجزء الأعلى مطابقًا لمقا�س الج�شم تمامًا 
ا اأو ك�شرات، اأو كلو�س، كما  والجزء الأ�شفل زمًّ
ة العر�شية  في ال�شكل )2-5(. كما توجد الَق�شّ
اأعلــى خط الحو�ــس اأو اأ�شفله، وقد ت�شل الجزء 
القريب من خط الذيل، وعند الق�شات العر�شية 
علــى خط الحو�س اأو اأعلى منــه، يف�شل اإغاق 
ة حتى ل تظهر  البن�شــة وت�شريفها عند خط الَق�شّ
على التنورة، وقد تكون الق�شات العر�شية مدببة 
اأو منحنيــة، وقد تظهر بجانب الق�شات الطولية 

في التنورة ح�شب الت�شميم.

ال�شكل )2- 5(: الق�شات العر�شية.

ولتنفيذ تحوير التنورة بق�شات عر�شية، اتبع خطوات التمرين )5-2(.
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األمام

اخللف

5 -2
تمرين

تحوير المخّطط الأ�سا�سي للتنورة اإلى مخّطط تنورة بق�سة عر�سية 
مع ق�سات طولية مو�سعة

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
ة العر�شية، والق�شات الطولية، والتو�شيعات على مخّطط التنورة. - تر�شم الَق�شّ

- تجّهز المخّطط النهائي للت�شميم. 
- تقّدر كمية القما�س الازمة لتنفيذ الت�شميم.

المعلومات الأ�سا�سية
ُيمّث��ل ال�صكل المج��اور ت�صميم تنورة بق�ص��ة عر�صية منحنية في 
ة ، مع ق�شات  الجزاأين )الأمامي، والخلفي( دون بن�شات في الَق�شّ
طوليــة )4( قطع فــي الجزء ال�شفلــي، وتو�شيع في خــط الذيل، 
ة موجودة في الجزاأين  و�شّحاب على خط الجنب. وبما اأن الّق�شَ
ة على خط  )الأمامي، والخلفي(؛ لذا، يجب اأن يكون طول الَق�شّ
الجنــب مت�شاويًا للجزاأين )الأمامــي، والخلفي(، والتو�شيع على 
خطوط الق�ص��ات الطولية يبداأ من الرتف��اع ذاته عن خط الذيل 

للقطع جميعها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

المخّطط الأ�شا�شي للتنورة   -
ورق ر�شم المخّططات   -

اأدوات القيا�س والر�شم   -
مق�س   -

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

انقــل المخّطط الأ�شا�شــي للتنورة )مخّطــط الأمام( اإلى 1
ورق ر�شــم المخّططات. وعّين النقطتيــن )اأ، ب( على 

خط الحو�س، كما في ال�شكل )1(.  
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ة العر�سيّة ف��ي المخّطط الأمامي    اأولً : ر�س��م خ��ط الَق�سّ
للتنورة.

عّين نقطــة )ج( على خط منت�شف الأمــام، بحيث ي�شاوي 1
طول الخط )اأ ج(  )5( �شم، )اأو ح�شب الرغبة(.

عّين نقطة )د( على خط الجنب، بحيث ي�شاوي طول الخط 2 
)ب د(  )10( �شــم )اأو ح�شــب الرغبــة(، مراعيًا اأن تكون 

نقطة )د( اأعلى من نقطة )ج(.
ة 3 ــل النقطتيــن )ج، د( بخط منحــٍن لي�شكل خــط الَق�شّ �شِ

العر�شية، كما في ال�شكل )2(  . 
ة، كما في ال�شكل )2(.4 عّدل طول البن�شة لينتهي عند خط الَق�شّ
ة، كما في ال�شكل )2( .   5  �شع عامات التزان على خط الَق�شّ
حّدد نقاط بداي��ة التو�صيع )عالمات الت��زان( وهي النقاط 6

)�ــس، �ــس( على بعد )5( �شــم اأ�شفل خط الحو�ــس اأو اأي 
ارتفاع منا�شب )ح�شب الرغبة(، كما في ال�شكل )2(.

اكتب تعليمات الخياطة على المخّطط كما ياأتي: 7

8

- )م.اأ( مثنــي مغلــق على خــط منت�شف الأمــام اأعلى خط 
ة المنحنية. الَق�شّ

- القطعة 1 )م1(، والقطعة 2 )م2(.
- خط اتجاه الن�شيج مواٍز لخط منت�شف الأمام للقطعة رقم 

)1( وكذلك للقطعة )2(.
 ُق���ش على الخط��وط الخارجية للمخّطط, ث��م ُق�ش على خط 
ة العر�شية، ثم اف�شل القطعتين )1، 2( عن بع�شهما بع�شًا. الَق�شّ

 
1

ة العر�سية ثانيًا: تجهيز المخّطط النهائي للَق�سّ
ة العر�شيــة لجهة الأمــام، كما في   اأغلــق البن�شــة فــي الَق�شّ

ال�شكل )3( .
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ة على قطعة من ورق ر�شــم المخّططات، وار�شم 2 ثّبــت الَق�شّ
ح��ول خطوط المخّط��ط, وانقل عالمات الت��زان, ثم ارفع 
ة لإلغــاء النك�شار  ي الخ�شــر والَق�شّ المخّطط، وعــّدل خطَّ

الحا�شل نتيجة اغاق البن�شة، كما في ال�شكل )3(.
ار�ص��م م�صاف��ات الخياطة ح��ول المخّطط, ث��م ُق�ش على 3

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

1
ة الطولية  ثالثًا : تجهيز المخّطط النهائي لقطعة الَق�سّ

ثّبــت القطعة الطولية )1( علــى ورق ر�شم المخّططات مع 
ترك م�شافة )10( �شم من الحافة اليمنى للورقة.

ار�شــم  حول القطعة المثّبتــة مع نقل عامات التزان وخط 2
اتجاه الن�شيج، ثم ارفع المخّطط.

ار�شــم تو�شيعًــا )اإيفازيــه( علىجانَبي القطعة مقــداره )7( 3
ل نقاط  �ص��م )ُيمكن زيادة اأو تقليل مق��دار التو�صيع(, ثم �صِ
التو�شيــع عند خــط الذيل بالنقطين )�س، �ــس( المحّددتين 
ــة الطولية على المخّطــط، كما في ال�شكل  على خط الَق�شّ
)4(، وعــّدل خط الذيل، كما في ر�شم تو�شيع الإيفازيه. ثم 
عّدل الزاوية المت�شكلة عند نقطة بداية ر�شم الإيفازيه، بر�شم 

ة الطولية، كما في ال�شكل )4(.   خط منحٍن مت�شل للَق�شّ
ار�شــم خط اتجــاه الن�شيج بالــورب، بحيــث ي�شنع مع 4

خــط اتجاه الن�شيج الأول زاوية مقدارها )45(، كما في 
ال�شكل )4( . ويجب ا�شتعمــال خط اتجاه الن�شيج ذاته 

للقطع جميعها، �شواءً اأكان ذلك عموديًّا اأم موروبًا.
ار�شم م�شافات الخياطة حول المخّطط.5 
نّفذ الخطوات ال�شابقة كما في تحوير المخّطط الأمامي 6

للتنورة، مع مراعــاة ت�شمية القطعتيــن )خ1،خ2( على

د
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مثن
م،أ
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ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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الأ�سئلة

القطــع الطولية، واأي�شًا ت�شجيــل )م. خ( على خط منت�شف 
ة العر�شية.  الخلف لقطعة الَق�شّ

 قّدر كمّية القما�س الازمة لتنفيذ الت�شميم كاماً.7
اطــِو المخّطط، واحتفظ به داخــل مغلف منا�شب، واكتب 8

عليه البيانات الازمة.

�شف ال�شكل الخارجي لتنورة منفّذة من تجميع قطع تنورة بق�شات طولية، عر�شها عند خط   -  1
الحو�س اأقل من عر�شها  عند خط الذيل.           

اأين يمكن ت�صريف البن�صات فى التنورة ذات الق�صات الطولية؟  -  2
ما فائدة ر�صم تو�صيع )اإيفازيه( في خط الجنب للتنورة بق�صات طولية؟   -  3

ة على خط الجنب مت�شاويًا للجزاأين )الأمامي، والخلفي(. اذكر اأهمية اأن يكون طول الَق�شّ  -  4
ة الطولية في الثلث القريب من خط الجنب بدلً من  م خط الَق�صّ �صف �صكل الت�صميم اذا ُر�صِ  -  5

الثلث القريب من خط المنت�شف، حاول ر�شمه.
علل ما ياأتي:   -  6

�شرورة وجود ال�شّحاب على خط الجنب في التنورة ذات القطع ال�شت. اأ     - 
ة العر�شية تمامًا. تعديل طول البن�شات الأمامية والخلفية لينتهي عند خط الَق�شّ ب - 

و�شــع عامــات التــزان للق�شــات الطولية  جـ - 
والعر�شية على المخّطط، قبل ف�شل اأجزائه.

انقل جــزاأي المخّطط )الأمام والخلف( الموجودين   -  7
في ال�شكل المجــاور اإلى دفترك، ثــم ار�شم خطوطًا 

لت�شاميم تت�شّمن:
ق�شة طولية. اأ    - 

ق�شة عر�شية. ب - 
ة عر�شية وطولية. َق�شّ جـ - 

          مع تو�شيح مكان ت�شريف البن�شات.

،خم،أ
م

األمــــــام 

ط األساسي للتنورة  اخملطّ
مقاس (٤٢ ) 

اخلـــــلف

ط األساسي للتنورة  اخملطّ
مقاس (٤٢ ) 
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تعّرفــت اأنه يمكنــك تغيير ت�شميم التنورة ح�شــب طريقة ت�شريف البن�شــات، فما الطرق التي 
يمكن بو�صاطتها الح�صول على ت�صاميم متنّوعة للتنورة؟ كيف يتم الح�صول عليها؟ ما الفرق بينها 

من حيث اأ�صا�صيات الإعداد, وال�صكل الخارجي؟        
)Pleats( 1    الك�سرات  

الك�شــرة: ثنية في القما�س تعطــي تو�شيعًا، وت�شاعد على �شهولة الحركــة والم�شي في اأثناء 
ارتداء قطعة الماب�س، بالإ�شافة اإلى اإعطائها ت�شاميم مختلفة.

تتكــّون الك�شــرة الواحدة مــن ثاث طبقات مــن القما�ــس؛ الطبقة الداخليــة، والو�شطى 
والخارجية التي ُتعّد جزءًا من التنورة، كما في 
ال�شكل )2-6(، ومن اأجزائها اأي�شًا خط الثني 
الداخلي وخط الثني الخارجي, ويتحدد ُعمق 
الك�شــرة بالم�شافة بين خط الثنــي الخارجي 
للك�شرة وخط الثنــي الداخلي لها؛اأي الطبقة 
الو�شطى من الك�شرة، وتتحّدد الم�شافة الكلية 
للك�شرة بين خط بدايتها وخط الثني الخارجي 
له��ا, وهي �صعف عمق الك�صرة, وُيطلق على 

البعد بين الك�شرات وجه الك�شرة والذي قد ي�شاوي عمقها.  وتظهر باأ�شكال مختلفة، منها:
الك�س��رات المتتالي��ة باتجاه واح��د )Knife Pleats(: الك�شرات المثنيــة باتجاه واحد،  اأ    

ويوجد اأ�شكال مختلفة، منها:  
1. الك�شــر اللف الم�شبــع:  تكون الك�شرات متتالية،  بحيث تبــداأ الك�شرة الثانية 
عند نهاية الك�شرة الأولى، ويكون وجه الك�شرة، م�شاويًا قيا�س عمقها وبذلك 
تكون كمية القما�س ثاثة اأ�شعــاف قيا�س الحو�س مهما اختلف عمق الك�شرة 

äÉ©«°SƒàdÉH ôjƒëàdG 

ال�شكل )2-6(: اأجزاء الك�شرة.
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كمــا فــي ال�شــكل )7-2(.
2. الك�شر المتباعد: ك�شــرات متتالية باتجاه 
واح��د, ويك��ون الُبع��د بي��ن الك�ص��رات 
 اأكثــر من عمق الك�شرة، كمــا في ال�شكل

 .)8-2( 
3. الك�شر المتراكب: ك�شرات باتجاه واحد 
ويكون الُبعد بين الك�صرات اأقل من عمقها, 
وُيطلق عليه ك�صرات الأكورديون, كما في 

ال�شكل)9-2(. 
باتج��اه مختل��ف متعاك���ش )فق�س��ات( ك�س��رات  ب     

بحيــث  الك�شــرات،  تثنــى   :)Box pleats(
تتاقــى كل ك�شرتيــن علــى الوجــه ال�شحيح 
للقما���ش, وُت�صّم��ى فق�صه داخلي��ة )ك�صرات 
ال�شــكل فــي   مخفيــة غيــر ظاهــرة(، كمــا 

 .)10-2( 
وق��د ُتثن��ى الك�ص��رات, بحي��ث تتالق��ى على 
الوج��ه الخلفي للقما���ش؛ اأي )تكون خطوط 
الثني متباعدة علــى الوجه ال�شحيح للقما�س(، 
 وُت�صّم��ى فق�ص��ه خارجي��ة, كم��ا ف��ي ال�صكل 

 .)11-2(
 :)Sunburst pleats( مروحي��ة  ك�س��رات  ج�    
ُت�صتخ��دم ف��ي الت�صامي��م الدائري��ة, وتتدّرج 
ف��ي ُعمقها م��ن الخ�صر, حيث يك��ون ُعمق 
الك�شرة من الأعلــى اأقل منه في الأ�شفل، كما 

في ال�شكل )12-2(.
ويثّبت خط الك�شــرات ب�شكل دائم بطرق خا�شة؛ 

ال�شكل )2-9(: الك�شر المتراكب.

خط الثني الداخلي

خط الثني اخلارجي

ال�شكل )2-10(: فق�شة داخلية.

ال�شكل )2-8(: الك�شر المتباعد.

ال�شكل )2-7(: الك�شر اللف الم�شبع.

خط الثني الداخلي

خط الثني اخلارجية

ال�شكل )2-11(: فق�شة خارجية.
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ال�شكل )2-12(: الك�شرات المروحية.

ل اختيار الأقم�صة المنا�صبة للغر�ش.  لذا, ُيف�صّ
النهائــي  ال�شــكل  فــي  الك�شــرات  تظهــر 
 للتنــورة باأ�شــكال متعــّددة، كمــا فــي ال�شــكل

 )2 – 13(،  ومنها:

دجـباأ
ك�شرات مكوية جيدًا، 
الحاّفة  على   وبخياطة 

المثنية للك�شرة 

)فق�شــات( ك�شــرات 
تجميليــة  بخياطــات 

للجزء المغلق  منها

ــرات مــكــويــة  ــش ــ� ك
مثّبتة  اأو  )�شائبة  جيدًا 

ح�شب الت�شميم(

محــّددة  غيــر  ك�شــرات 
الحــواف بعملية الكّي؛ اأي 
مثّبتة فقط فــي خط الخ�شر 

)الكمر( ودون كّي ثنياتها

ال�شكل )2-13(: اأ�شكال الك�شرات.
االأمور الواجب مراعاتها عند اختيار االأقم�سة لتنفيذ الك�سرات 

اأن تكــون الأقم�شــة قابلة للثني؛ اإذ، توجــد اأقم�شة يمكن  ثنيهــا ب�شهولة مهما  كان   . 1
�شمكها، كالأقم�شة ال�شوفية، وتوجــد اأقم�شة �شناعية، مثل: قما�س الإكرليك الذي 
يقاوم النثناء؛ اإذ، من ال�شعب عمل ك�شرات مكوية جيدًا با�شتعماله، وكذلك الحال 

في الأقم�شة المحبوكة وخا�شة الثقيلة والخ�شنة.
اإمكانيــة الكتفاء بتنظيــف قطع الماب�س ذات الك�شرات تنظيفًــا جافًّا؛ لأن الغ�شيل   . 2
يزيل حاّفة ثني الك�شرة، وبالتالي يتطلب اإعادة كي الك�شرات جهدًا . ويمكن تجّنب 

ذلك بتنفيذ خياطات على حاّفات الك�شرات، كما في ال�شكل )2 – 13/ اأ(.



112

6 -2
تمرين

 تحوير المخّطط الأ�سا�سي اإلى مخّطط تنورة بك�سرتين من الأمام،
 و فق�سه في منت�سف الخلف

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ت�شف الت�شميم المطلوب ح�شب الر�شم. 

- تر�صم خطوط الت�صميم )الفق�صات( على المخّطط الورقي من الأمام والخلف.
- تجّهز المخّطط النهائي للت�شميم.

- تقّدر كمّية القما�س المطلوبة لتنفيذ الت�شميم.
- تحفظ المخّطط النهائي ب�شورة �شحيحة.

المعلومات الأ�سا�سية
ُيمّث��ل ال�صكل المجاور تن��ورة م�صتقيمة بك�صرتي��ن من الأمام, 
وفق�شــة فــي منت�شــف الخلــف، وكمــر م�شتقيــم بعــروة وزّر 
و�شّحــاب على الجنــب. ولر�شم الك�شــرة اأو الفق�شة، ل بد من 
تحديد مكانهــا، و�شكلها وعمقهــا، وفي حالة ر�شــم الك�شرة 
اأو الفق�ص��ة على خ��ط منت�صف الأمام اأو الخل��ف, ُي�صاف على 
المخّط��ط مقدار عمقها, اأما اإذا ُر�صمت على الخطوط الداخلية 

في المخّطط فُي�صاف على المخّطط �صعف عمقها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

المخّطط الأ�شا�شي للتنورة   -
ورق ر�شم المخّططات   -

اأدوات الر�شم والقيا�س   -

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
انقــل المخّطــط الأ�شا�شــي للتنــورة مــن الورق 1

المقّوى اإلــى ورق ر�شم المخّططــات ، وار�شم 
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تو�شيعًا )اإيفازيه( في خــط الذيل مقداره )2.5( 
�شم،  كما في ال�شكل )1(.

ُق�ش على الخطوط الخارجية للمخّطط للجزاأين 2
)الأمامي والخلفي(.

 
1

اأولً : تحوير المخّطط الأمامي للتنورة
عّين مــكان الك�شــرة علــى الجــزء الأمامي من 
المخّطــط، مّنفذاً الخطــوات )3-6(، كما في 
تمريــن الق�شــات الطوليــة ال�شابقــة، وكمــا في 
ال�شــكل )2(، مع مراعاة اأنــه يمكن تغيير مكان 
خط  الك�شرة ح�شــب الت�شميم المطلوب )دون 

ر�شم خط اتجاه الن�شيج(.
حــّدد نقطة نهاية درزة طــول الك�شرة في الجزء 2

الأمامــي، بحيث تبعد م�شافة )30( �شم مثاً عن 
خط الذيل.

ُق���ش حول الخط��وط الخارجي��ة للمخّطط, مع 3
ف�شــل القطعتين )م1،م2( عــن بع�شهما، مراعيًا 

تفريغ البن�شات. 
ثّبت القطعة )م1( على ورقة ر�شم مخّططات جديدة، 4

بحيث ينطبق خط منت�شف الأمــام على حاّفة الورقة 
اليمنى مع ترك م�شافة )5( �شم تقريبًا لثنية الذيل. 

ار�شم حــول المخّطط، ثــم ارفعــه، مراعيًا نقل 5
البيانات على المخّطط الجديد، و�شع النقطة )اأ( 
عند نقطة راأ�س البن�شــة، والنقطة )ب( على خط 

الذيل، كما في ال�شكل )3(.   
ار�صم خطين يوازيان الخط )ا ب( الذي ُيمّثل خط6
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الك�ص��رة الأيمن, وُمّدهما اإلى الأعلى بحيث يبعد كل 
منهما عــن الآخر م�شافة عمق الك�شــرة )8( �شم )من 
الممكن زيادة هذه الكميــة اأو تقليلها( ح�شب الرغبة 

كما في ال�شكل )3(.
ار�ص��م اإ�صارة الك�صرة على �صكل خط��وط متوازية مائلة,  7

بحيث ت�شل الإ�شارة بين خــط الك�شرة الأيمن وو�شطها 
والخط الأي�شر لها، كما في ال�شكل )3(.

ثّبــت القطعــة )م2(، وليكن خط الذيــل منطبقًا على 8
امتــداد خط الذيل للقطعة الأولى، وخط القطعة )م2( 

منطبقًا على خط الك�شرة الأي�شر.
ار�شــم حول المخّطــط، وانقل عامــات التزان، ثم 9

ارفع المخّطط.
اكتــب البيانات الازمة علــى المخّطط، مــع مراعاة 10

نقل عامة نهاية درزة اإغــاق الك�شرة، بالإ�شافة اإلى 
عامات التزان الأخرى.

ار�شــم م�شافات الخياطة حول اأجــزاء المخّطط، كما 11
في تجهيز المخّطط النهائي. 

ُق���ش على الخط��وط الخارجي��ة لم�صاف��ات الخياطة 12
للمخّطــط با�شتثناء خط الخ�شــر؛ اإذ، يتم ثني الك�شرة  
موؤقتًــا باتجاه خــط منت�شــف الأمــام؛ لينطبق خطها 

الأيمن على خطها الأي�شر تمامًا.  
ُق�ش على خط م�صافة خياطة الخ�صر, ثم افتح الك�صرة.13 

ثانيًا : تحوير المخّطط الخلفي للتنورة:
ار�ص��م  على ورق��ة ر�صم مخّططات جدي��دة ثالثة خطوط 1

موازية للحاّفة الي�شرى،  بحيث يكون البعد بينها )8( �شم
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)من الممكن زيادة هذه الكمية اأو تقليلها(.

ي الفق�شة كما 2 ار�شم اإ�شارة الفق�شة، بحيث ت�شل بين خطَّ
في الك�ص��رة المفتوحة؛ اأي على �صكل خطوط متوازية 
مائلة كمــا في ال�شكل )4(، بحيث ت�شــل الإ�شارة بين 

الخط الأيمن للفق�شة وو�شطها والخط الأي�شر لها.   
ثّبــت مخّطط الخلــف، بحيث ينطبق خــط منت�شف 3

الخلف على الخط الأيمن للفق�شة.
ار�شــم حول المخّطــط، وانقل عامــات التزان، ثم 4

ارفع المخّطط، واكتب بيانات الخياطة على المخّطط 
الجديد، كما في ال�شكل )4(.  

حّدد علــى المخّطط نقطة نهاية اإغــاق الفق�شة، تبعد 5
)30( �شم عن خط الذيل )اأو ح�شب الرغبة(.

عّيــن النقطتيــن )اأ، ب( علــى خــط الفق�شــة الأي�شــر 6
والنقطتين )ج، د( على خط الفق�شة الأيمن. 

ار�ص��م م�صاف��ات الخياطة حول المخّط��ط, وُق�ش على 7
الخط��وط الخارجية لم�صاف��ات الخياط��ة با�صتثناء خط 

الخ�شر )كما في مخّطط الأمام من هذا التمرين(.
اثــِن الفق�شــة موؤقتًا، بحيث ينطبق الخــط )ج د( على 8

الخــط )اأ ب(، وليكــن اتجــاه الفق�شــة باتجــاه خط 
الجنب، واثــِن البن�شة موؤقتًا، كما في تجهيز المخّطط 

النهائي للتنورة الم�شتقيمة. 
ُق�ش على خط م�صافة خياط��ة الخ�صر, ثم افتح البن�صة 9

والفق�شة.
ار�شــم الكمر الم�شتقيــم، وقّدر كمّيــة القما�س الازمة 10

لتنفيذ الت�شميم، واحفظ المخّطط، كما مّر معك �شابقًا. 
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7 -2
تمرين خياطة الك�سرات والفق�سات وكيِّهما

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تنّفذ خياطة الك�شرات والفق�شات وكيهما.

- تنّفذ الدرزات التجميلية للك�شرات والفق�شات.
المعلومات الأ�سا�سية

الك�شــرات: ثنيات فــي القما�س باأ�شكال مختلفــة ح�شب ت�شميم قطعــة الماب�س، و يمكن 
زخرفــة الك�شرات بخياطات تجميلية علــى الوجه ال�شحيح للقما�س. وعــادة تّتم الدرزات 
التجميليــة للك�شرات والفق�شات من الأ�شفل اإلى الأعلى للحيلولة دون مّط القما�س اأو �شّده، 
��ل ا�صتعمال خيوط  ويت��م عادة ثني ذيل التن��ورة اأولً قبل كّي الك�ص��رات والفق�صات, وُيف�صّ

حريرية في �شراجة الك�شرات لئا يترك اأثرًا فيها بعد كيِّها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- مخّطط ورقي للك�شرات والفق�شات 
-  �شرائط من الكرتون 

-  )5( قطع من القما�س الخام اأو الكتان 
ال�شادة )X 25 25( �شم 

- اآلة خياطة مجهزة بالخيوط 
- اأدوات الكي وتجهيزاته 

 – اأدوات الخياطة 

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

الخلفي  الوجه  على  الك�سرات  خياطة   : اأولً 
للقما�س:

�شع مخّطط الك�شرات فــوق قطعة القما�س المفردة 1
)طبقة واحدة( وعلى وجهها ال�شحيح. 
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انقل عامــات الك�شرات وخطوطهــا من المخّطط 2
لتظهر على الوجه الخلفــي للقما�س با�شتعمال ورق 
كربون الخياطة والدّراجة اأو با�شتعمال غرزة البا�شة 

كما في ال�شكل )1( .

ال�شكل )1(

اثِن الك�شرة بحيث يكون الوجه الخلفي للقما�س اإلى 3
الخارج، وخطا الك�شــرة منطبقين، كما في ال�شكل 

)2(، ثم ثّبت الك�شرة بالدبابي�س.
�شــّرج قريبًا من خط درزة الك�شرة حتى نهاية القطعة 4

كما في ال�شكل )2(.

ال�شكل )2(

ادرز على خــط الك�شرة من الأعلى اإلــى نهاية درزة 5
الك�شــرة، كما فــي ال�شــكل )2(، مثّبتًــا بداية درزة 

الك�شرة ونهايتها. 

ثانيًا : خياطة الفق�سات

ال�شكل )3(

كــّرر الخطــوات مــن )1-5(، كمــا فــي خياطــة 1
الك�شرات.

ثّبــت خــط منت�شــف الك�شرة علــى خــط خياطتها 2
با�شتعمــال الدبابي�ــس، ثم �شّرجها، كمــا في ال�شكل 

)3( فتح�شل بذلك على فق�شه.
ثالثا : كّي الك�سرات والفق�سات 

ال�شكل )4(

)1( كّي الك�شرات:1
 ا�شبــط المكــواة علــى درجــة الحــرارة المنا�شبــة 
للقما�ــس، واختبر درجة حرارتها علــى ق�شا�شة من 

القما�س الم�شتعمل.
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 اكِو على الوجه الخلفي لقما�س الك�شرات با�شتعمال 2
فوطة جاّفة، كما فــي ال�شكل )4(، برفق؛ للح�شول 
على كّي خفيــف لها، ثم اكِو با�شتعمال فوطة رطبة، 
وا�شتمــر فــي الكّي حتــى تجف القطعــة ول تحّرك 

الك�شرات حتى تبرد.
ال�شكل )5( كّرر عملية الكّي على الوجه ال�شحيح للقما�س.3

اقلــب القطعــة على الوجــه الآخر، ثم �شــع �شرائط 4
من الكرتون اأ�شفل ثنيــة الك�شرة، وكّرر عملية الكّي 
با�شتعمال فوطة الكــّي، كما في ال�شكل )5(؛ لإزالة 
الأثر الذي تتركه حاّفــة الك�شرة في الوجه ال�شحيح 
للقما�س نتيجة الكّي، وعند كّي الك�شرات المتباعدة 

ال�شكل )6(يمكن رفع طرف الك�شرة وكّي القما�س اأ�شفلها.

)2( كّي الفق�شات:

ال�شكل )7(

كــّرر الخطــوات )1-4(، كما في كــّي الك�شرات 
المو�شحة في الأ�شكال )8-7-6(.
رابعًا : الدرزات التجميلية للك�سرات

 نّفــذ خياطة الك�شرات وكّيها، كما مرَّ �شابقًا في هذا 1
التمرين.

حــّدد نقطة نهاية طــول الدرزة التجميليــة للك�شرات، 2
ثم اغرز اإبــرة الآلة في ثنية الك�شرة تمامًا وعلى وجهها 

ال�شحيح.

ال�شكل )8(

ادرز )3-4( غرز ب�شكل مائل لاأعلى، كما في ال�شكل 3
)9(، اأو ب�شكل اأفقي ح�شب الرغبة، ثم اأنزل الإبرة في 

القما�ش, وارفع القدم ال�صاغطة, وُلف القما�س
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)درزة زاويــة( لإكمال الــدرزة لاأعلــى، مراعيًا اأن 
تكــون الدرزة موازيــة لثنية الك�شــرة تمامًا، كما في 

ال�شكل )9(.

ال�شكل )9(

ثّبــت نهاية الــدرزة التجميليــة من الأعلــى بالغرزة 4
الراجعة.

ا�شحــب طرفــي الخيطين معًــا في بداية الــدرزة اإلى 5
الوجــه الخلفــي للقما�ــس، واربطهما معًــا، ثم ق�ّس 

الخيطين على بعد )1( �شم من العقدة.
كّرر الخطــوات ال�شابقة لتنفيذ الــدرزات التجميلية 6

لباقي الك�شرات.
 اكِو القطعة، واحتفظ بها.7

خام�سًا: الدرزات التجميلية للفق�سات
نّفذ خياطة الفق�شات وكّيها، كما مّر في هذا التمرين.1
نّفــذ الدرزة التجميلية للفق�شــات، كما في الدرزات 2

التجميلية للك�شرات، مراعيًا اأن يكون اتجاه الدرزة 
لــكل من جهتي الفق�شة من الأ�شفل اإلى الأعلى، كما 
في ال�شــكل )10(، على اأن تكون بداية الدرزة لكل 
جهــة باإنزال الإبرة في منت�شف الفق�شة، وادرز )4-

5( غــرز ب�شــكل اأفقــي اأو مائل ح�شــب الرغبة، ثم 
لاأعلــى وبموازاة خط منت�شف الفق�شة، وثّبت نهاية 

الدرزة بالغرزة الراجعة، بحيث يكون عدد الغرز

ال�شكل 10(

الأفقية )اأو المائلة( فــي الجهة الي�شرى م�شاويًا لعدد 
الغرز في الجهــة اليمنى لكل فق�شة، كما في ال�شكل 

)10(، وهذا يتطّلب تنفيذ الدرزة ببطء وبدقة.
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ا�شحــب طرَفي خيَطــي الإبرة فــي بدايــة الدرزتين 3
اإلــى الوجه الخلفي للقطعة، ثــم اربطهما مع خيَطي 
المّكوك فــي الأ�شفل؛ لتثبيت بداية الدرزة التجميلية 
للفق�صة, ث��م ق�ّش اأطراف الخي��وط الأربعة معًا على 

بعد )1( �شم من العقدتين. 
كّرر الخطوات نف�شها لتنفيذ الدرزة التجميلية لباقي 4

الفق�شات. 
اكِو القطعة، واحتفظ بها.5

نّفــذ الك�شرات ال�شائبة على الوجه ال�شحيح للقما�س التــي يتم تثبيتها بو�شاطة خياطة   -  1 
عر�شية كالكمر، م�شتعينًا بالر�شوم التو�شيحية والخطوات التي اأمامك.

نّفذ الدرزة التجميلية على حافة الخط الخارجي  -  2
            للك�شرات ال�شائبة، كما في ال�شكل المجاور.

)Gathering( 2     الزّم   
تتطّل��ب التنورة ال��زّم زيادة في عر���ش المخّطط, وتعتم��د كمية الزّم في التن��ورة على �ُصمك 
القما�ــس، ففي الأقم�شة ال�شمكية، تكون كمية الــزّم محدودة؛ لت�شهيل تركيب الكمر، اأّما في 
الأقم�شة الرقيقة فقد ي�شل عر�س التنورة الزّم اإلى ثاثة اأ�شعاف قيا�س محيط الحو�س اأو اأكثر.
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اأنواع الزّم : يوجد الزّم في اأجزاء مختلفة من قطع الماب�س وغيرها، كما في الخ�شر،    اأ    
و�شوار الكم، وخط الكتف، وتتم عملية الزّم لخياطة قطعتين من القما�س معًا مختلفتي 

الطول، وتوجد منه اأنواع مختلفة تبعًا لختاف طول القطعتين، مثل:
1. الت�شريــب الب�شيــط: يكون الختاف بين طول القطعتيــن ب�شيطًا كما في خياطة 
الكتــف الأمامي مــع الخلفي في البلــوزة، اأو عند خياطة الكمر فــي التنورة بعد 

تحويل قيمة البن�شة اإلى ت�شريب ب�شيط )زّم ب�شيط( . 
2. الت�شريــب المتو�شط: يكون الختاف بين الطوليــن اأكبر، مثل: خياطة الكم مع 

حفرة الإبط.
3. الزّم : يكون الفرق بين طول القطعتين �شعفين اأو اأكثر، وقد ي�شل اإلى �شتة اأ�شعاف 

في الأقم�شة الخفيفة.
التنورة الزّم على �سكل م�ستطيل : يوجد نوعان من التنانير الزّم على �شكل م�شتطيل؛ فقد  ب    
يكون الزّم خفيفًا، وفــي هذه الحالة، يكون عر�س التنورة م�شاويًا لدوران الحو�س م�شافًا 

اإليــه مقدار الزّم الذي يتــراوح من )20-60( �شم، كما في 
ال�شكل )14-2(.

وقد يكون الزّم كثيفًا؛ اإذ، ي�شل عر�س التنورة اإلى ثاثة 
اأ�شعاف محيــط الحو�س، اأو اأكثر. وقد يتم و�شل قطع 
مــن القما�ــس معًا للح�شــول على العر�ــس المطلوب، 
وفــي بع�س الأقم�شــة يكون عر�ــس القما�ــس، باتجاه 
طول التنــورة، حيث تكون حا�شية القما�س باتجاه خط 
الخ�شــر، اأو خط الذيــل خا�شة في حالــة النقو�س على 

�شكل كنار في القما�س.
ج���     التنورة الزّم با�ستعم��ال مخّطط التنورة الم�ستقيمة:في هذه الحالة، قد يوّزع الزّم على خط 
ل اإلغاء خط  الخ�شــر كامــاً اأو في منطقة محّددة عليــه ح�شب الت�شميم، وهنــا يف�شّ
الجنب في اأعلى الحو�س لي�شبح م�شتقيمًا؛ اإذ، يعطي الزّم تو�شيعًا عند خط الحو�س.

ال�شكل )14-2(:
 تنورة زّم على �شكل م�شتطيل.
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تحوير المخّطط الأ�سا�سي للتنورة اإلى مخّطط تنورة مثلثة
على �سكل مخروط مع زّم على الخ�سر

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ت�شف الت�شميم المطلوب.

- تر�صم خطوط الت�صميم النهائي. 
- تقّدر كمية القما�س الازمة لتنفيذ الت�شميم.

المعلومات الأ�سا�سية
 ُيمّثل ال�صكل المجاور التنورة المثلثة على �صكل مخروط 
مع زّم علــى الخ�شر وكمــر م�شتقيم، وتمتــاز باأن محيط 
ذيلها اأكثر من عر�شها من الأعلى، ولتو�شيع محيط الذيل، 

يمكن اإ�شافة زّم خفيف على الخ�شر.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

8 -2
تمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

المخّطط الأ�شا�شي للتنورة   -
ورق ر�شم المخّططات   -

اأدوات الر�شم والقيا�س   -

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

انقل المخّطط الأ�شا�شــي الأمامي للتنورة 1
اإلى ورق ر�شم جديد.

ار�صم ثالثة خطوط تق�ّصم المخّطط طوليًّا 2
اإلــى اأربعة اأق�شــام، ولي�س مــن ال�شروري 
اأن تكــون الأق�شــام مت�شاويــة، كمــا فــي 

ال�شكل)1(.
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اكتــب اأرقــام القطــع )4،3،2،1( على 3
اأجــزاء المخّطط كمــا في ال�شــكل )1(، 

و�شّجل )م.اأ( على خط منت�شف الأمام.
ُق�ش الخط��وط الخارجي��ة للمخّطط, ثم 4

ُق���ش عل��ى الخط��وط الداخلي��ة, بحيث 
تف�شل القطع عن بع�شها مع تفريغ البن�شة.

ر�شــم 5 ورقــة  علــى   )1( القطعــة  ثّبــت 
مخّططــات جديــدة، بحيــث ينطبق خط 

)م.اأ( على حاّفة الورق.
ار�شم حول القطعة، ثم ارفع المخّطط.6
�شّجل )م.اأ( مثنيًّا مغلقًا على خط منت�شف 7

الأمام علــى الورقة الجديدة، واكتب رقم 
)1( على القطعة المر�شومة.

اكتــب الرمزيــن )اأ، ب( علــى الخّطــط 8
المر�شوم، كما في ال�شكل )2(.

ار�شــم خطًا يبعد عن الخط الأي�شر للقطعة 9
)1(؛ اأي عن الخط )اأ ب( مقدار )4( �شم 
من نقطــة )اأ(، و)8( �شم من نقطة )ب(، 

وُمده على ا�صتقامته من الجهتين.
اثــِن الخــط )اأ ب( بو�شعــه علــى الخط 10

المر�شوم على �شكل ك�شرة موؤقتة.
 ثّبــت القطعة )2(، بحيث تام�س حاّفتها 11

القطعة )1( تمامًا .
ار�شم حول القطعة )2(، ثم ارفعها.12
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افتح الك�شرة الموؤقتة.13
نّفــذ الخطــوات )9-13( لتثبيــت باقي 14

القطع.
ار�شم خــط الخ�شــر، بو�شــل الخط بين 15

اأجــزاء القطــع وكذلك خــط الذيل بخط 
منحٍن. 

ار�شــم تو�شيعًا في خط الجنــب )اإيفازيه( 16
مقــداره )4( �شم عند خــط الذيل، مراعيًا 
اأن يكــون خط الجنــب م�شتقيمًــا ولي�س 
منحنيًــا، وذلك بو�شل نقطــة الخ�شر مع 

نقطة �س كما في ال�شكل )2(. 
اكتب البيانات الازمة على المخّطط.17
ار�شم م�شافــات الخياطة حول المخّطط، 18

ثم ق�ّش على الخطوط الخارجية لم�صافات 
الخياطة.

نّفــذ الخطــوات ال�شابقــة لر�شــم مخّطط 19
الخلف للتنورة كما في ال�شكلين )4،3(.

قــّدر كمّيــة القما�ــس الازمــة، واحفــظ 20
المخّطط داخــل مغلف، و�شّجل البيانات 

الازمة عليه.
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خياطة الزّم

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تنّفذ خياطة الت�شريب الب�شيط.

- تنّفذ خياطة الت�شريب المتو�شط في جزء مح�شور من القطعة.
- تنّفذ خياطة الزّم.
المعلومات الأ�سا�سية

يتطّلــب الزم تنفيذ خّطين مــن الدرزة وذلك بزيادة طول غرزة الزّم عــن الطول الم�شتعمل 
للخياطة العادية. فيتراوح طول الغرزة )3-4( مم لاأقم�شة المتو�شطة، اأّما الأقم�شة الرقيقة 
اأو ال�شّفافــة فطــول الغرزة )2.5-3( م��م. ولت�صهيل �صحب خيوط ال��زّم )خيط المّكوك( 
يُخّف��ف ال�صغط عل��ى الخيط العلوي قليالً. اأم��ا الت�صريب المتو�ص��ط فينّفذ بخط واحد من 

درزة الــزّم.
و يتــم الت�شريــب الب�شيط مبا�شرة بالخياطة العادية دون تنفيــذ غرزة الزّم. وقد ينفذ الزّم، اأو 
الت�شريب على طول القطعة، اأو يكون مح�شورًا في جزء معّين من القطعة ح�شب الت�شميم. 

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- )6(  قطع من قما�س الخام اأبعاد كل منهما كما ياأتي:
 )8×12( �شم، )8×13(�شم؛ لتنفيذ الت�شريب الب�شيط 

)8×15( �شم، )8×20( �شم؛ لتنفيذ الت�شريب المتو�شط 
)8×15( �شم، )8× 30( �شم؛ لتنفيذ الزّم

اآلة خياطة مجهزة بالخيوط   -
اأدوات الكي وتجهيزاته   -

دبابي�س خياطة  -

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1
اأوال:  الت�سريب الب�سيط

فــوق  �شــم  اأبعادهــا )8×13(  التــي  القطعــة  ثّبــت 
با�شتخــدام  �شــم   )12×8( اأبعادهــا  التــي  القطعــة 
الدبابي�ــس بحيــث تتطابــق الحاّفــات التــي قيا�شهــا 

9 -2
تمرين



126

)13 �شــم مــع 12 �شــم(، وعامــات التــزان )اإن 
وجــدت(، وخّطا البداية والنهايــة، وتو�شع الدبابي�س 
ب�شــكل عمودي مــع خــط الخياطة وعلــى م�شافات 

متقاربة، كما في ال�شكل )1(.
ال�شكل )1(

ا�شبط اآلــة الخياطة لتعطــي غرزة م�شتقيمــة متو�شطة 2
الطــول، وادرز على بعد )1.5( �شم من الحاّفة العليا، 
مراعيًــا تطابق حافتا القما�س العليا، و�شّد قما�س الطبقة 
العليا باأ�شابعك علىجانَبي الإبرة لتجّنب تكّون ثنيات 
في القما�س فــي اأثناء الدرزة، مع النتبــاه اإلى �شرورة 
اإزالة الدبابي�س كلما اقتربت الدرزة منها، وو�شعها في 

مكانها المنا�شب.
اكِو القطعة، وافتح م�شافة الخياطة، ثم احتفظ بها في ملفك.3

ثانيًا : الت�سريب المتو�سط
ا�شبط اآلة الخياطة لتنفيذ غرزة الزّم )جّرب الغرزة ل�شبطها 1

على قطعة قما�س خارجية ومن نوع القما�س الم�شتعمل(، 
ثّم حّدد عامات التزان على كل من القطعتين المجّهزتين 
لتنفيذ الت�شريب المتو�شط، بحيث تبعد كل نقطة )2.5( �شم

عــن حاّفة القما�ــس، كما فــي ال�شــكل )1(، وادرز بين 
عامتي التزان على بعد )1( �شم من الحاّفة العليا للقطعة 
الأطــول والتي قيا�ــس عر�شها )20( �شــم، وعلى الوجه 

ال�شحيح لها.

ال�شكل )2(

ا�شحــب خيــط المّكوك لــزّم القطعة، بحيــث ت�شبح 2
الم�شافة بين عامتي التزان للقطعتين مت�شاوية.

ثّبت القطعتين معًا با�شتعمــال الدبابي�س، بحيث تتطابق 3
عامــات التــزان، والحــواف العليــا، ونهايتــا طول
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القطعتين، كما في ال�شكل )2(، ووّزع الزّم بالت�شاوي، 
ويمكن تثبيت الزّم بغرزة ال�شراجة على خط الزّم.

ا�شبط اآلة الخياطة لتعمل غرزة م�شتقيمة متو�شطة، وادرز 4
على بعــد )1.2( �شم من الحاّفة )قريبًــا من خط الزّم(، 
وا�شحب الدبابي�س كلمــا تقدمت في الخياطة، و�شعها 

في مكانها المنا�شب )اإذا نّفذت الدرزة دون �شراجة(.
اكــِو القطعة، كما في كّي قطعــة الزّم في هذا التمرين، 5

واحتفظ بها.
ثالثاً: خياطة الزّم

 حّدد خط منت�شف كّل من قطعتي القما�س المجّهزتين 1
لتنفيذ الزّم باتجاه العر�س بو�شع عامة عليه.

 ا�شبــط طــول الغــرزة، بحيــث تعطــي غــرزة طولها2
 )4-5( مــم، وقّلــل �شغط منّظم �شــد الخيط العلوي 
قلياًــً، م�شتعماً خيط مّكوك مخالفًــا للون القما�س؛ 

لت�شهيل تمييزه عند �شحبه. 
ادرزعلى خط العر�س فــي القطعة التي عر�شها )30( 
�شم بغرزة الزّم على الوجه ال�شحيح للقما�س وعلى بعد 

ال�شكل )3()1.5( �شم من الحاّفة العلوية.

ــا اآخر يوازي الخط الأول 3 ادرز في م�شافة الخياطة خطًّ
ويبعد عنه م�شافة )0.5( �شم، كما في ال�شكل )3(.

ثّبــت القطعتين معًــا با�شتعمال الدبابي�ــس، بحيث تنطبق 4
الحواف العليا للقطعتين معًــا، وكذلك عامات التزان 
لــكل من القطعتين مراعيًــا اأن تكون القطعة التي تم زّمها 
اإلــى الأعلى وفــوق القطعــة الم�شتقيمة، ووجــه قطعتي 

القما�س معًا للداخل، كما في ال�شكل )3(.
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ُلّف خيط المّكوك على الدبو�ش في بداية الدرزة, كما 5
في ال�شكل )4(.

ال�شكل )4(

ا�شحب خيطي المّكوك معًا في الطرف الآخر للدرزة 6
حتــى يتم تكوين الزّم، لت�شبح القطعتان مت�شاويتين من 
خــط المنت�شف اإلى نهاية طــول القطعة التي تم زّمها، 

كما في ال�شكل )4(.

كّرر الخطوتين )5-6(  لتنفيذ الزّم في الطرف الآخر.7

ال�شكل )5(

وّزع الــزّم بانتظــام، مراعيًا تطابق عامــات التزان، 8
ثــم ثّبــت القطعتين معًــا بالدبابي�س، كما فــي ال�شكل 
)5(، كما يمكــن تنفيذ ال�شراجة قريبًا من خط الدرزة 
للتاأكد من ثبات �شكل الزّم، وبعدها ادرز من جهة الزّم 

ال�شفلي،كما في ال�شكل)6(.
نّظف حافتي القما�س معًا بالغرزه المتعرجة.9

ال�شكل )6(

اكِو القطعة كما ياأتي:10
ا�شبط حــرارة المكواة على الدرجــة المنا�شبة لقطعة 

القما�س.
اكــِو م�شافة خياطــة الزّم على الوجــه الخلفي للقما�س 11

براأ�س المكواة، كما في ال�شكل )7(.
اقلب القطعة علــى الوجه ال�شحيــح للقما�س، ثم اكِو 12

م�شافة الخياطة في التجــاه الذي �شتكون عليه عندما 
ينتهي الثوب )اأ�شفل القطعة غير المزمومة(.

ال�شكل )7(

ـًَّـا باتجاه خيط الزّم، وارفع 13 اكِو الزّم براأ�س المكواة طولي
المكــواة كلما و�شلت اإلى خيط الزّم، مراعيًا عدم كّي 

الزّم بالعر�س؛ لتافي حدوث ثنيات في منطقة الزّم .
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تركيب مطاط مب�سط

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ترّكب مطاطًا على قطعة قما�س.

- تختار الغرزة المنا�صبة لتركيب المطاط.
المعلومات الأ�سا�سية

يمك��ن تركيب المط��اط مبا�صرة على القما�ش , كم��ا يمكن تركيبه داخ��ل مجرى خا�ش به 
)�صريط م�صاف( اأو ثني حاّفة القما�ش, بحيث ُت�صّكل مجرى. اأّما عند تركيب المطاط لعمل 

ك�صك�صة, فاإّن هذه الخيوط ُتعّباأ على المّكوك, وُيرّخى منظم �صد خيط المّكوك.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

قطعة قما�س اأبعادها )15×25( �شم   -
مطاط مب�ّص��ط  رفيع عر�صه )1( �شم ،   -

وطوله )20( �شم 

اآلة خياطة تعمل الغرزة المتعّرجة مجّهزة   -
بالخيوط

-  القدم ال�شاغطة متعّددة الأغرا�س 
م�شطرة، ومق�س، ودبابي�س    -

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
جّهز اآلة الخياطة لتنفيذ الغرزة المتعرجة.1

ال�شكل )1(

اح�صب طول المطاط المطلوب, وذلك بمّطه قليالً وقيا�صه 2
عل��ى الم�صطرة ح�ص��ب مرونته, ث��م ُق�ش الكمي��ة الالزمة 

للقطعة.
اطِو �صريط المط��اط اأربع طيات, و�صع عالمات بالدبابي�ش 3

مكان كل طّية، كما في ال�شكل )1(.
ق�ّشــم قطعة القما�س بالطريقة نف�شها اإلى اأربعة اأق�شام، و�شع 4

عامات على القما�س، كما في ال�شكل )1(.

10 -2
تمرين
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ثّبت المطاط عل��ى الوجه الخلفي لقطع��ة القما�ش, بحيث 5
تطاب��ق كل عالمة في المطاط العالمة على القما�ش, كما في 

ال�شكل )2(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ادرز المط��اط وذلك بغرز الإبرة بكل من المطاط والقما�ش 6
معًا وبا�صتعمال الغرزة المتعرجة اأو الغرزة الخا�صة بالمطاط, 

اإن وجدت، كما في ال�شكل )3(.
 �ص��ّد المطاط ف��ي اأثناء عملي��ة الدرزة ليتطاب��ق القما�ش مع 7

المطاط, وذل��ك بم�صك القما�ش من خلف القدم ال�صاغطة 
باليد اليمنــى وم�شك الق�شم الذي �شتــدرزه باليد الي�شرى. 
واإذا كان المطاط عري�صًا فيمكن عمل درزة اأخرى على بعد 

)1( �شم من الدرزة الأولى.
ة بعد ثني حافة 8  ثّبــت طرف ال�شريط بغرزة اللفقــة المترا�شّ

ال�شريــط اإلــى الداخــل، اإذا تــم تركيب ال�شريــط على خط 
الخ�شر في قطعــة ماب�س مثّبت عليها �شّحــاب )مثاً( بعد 
ترك م�شافة خياطة )1( �صم من بداية �صريط المطاط ونهايته. 
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تنفيذ الزّم بخيط مطاط با�ستعمال الغرزة المتعرجة
ح بال�صور: نّفذ تركيب خيوط المطاط, كما هو مو�صّ

1  - جّهــز قطعَتي قما�س م�شتطيلتين قيا�س كل منهما  كما ياتي: الطول )30( �شم، والعر�س 
)40( �شم اأو ح�شب الرغبة )لعمل معا�شم(.

2  - حّدد خطوط الدرزة على قطعة القما�ش, كما في ال�صكل )1(.
3  - ا�صبط اآلة الخياطة على الغرزة المتعّرجة بعر�ش ينا�صب �ُصمك المطاط الذي �صيتم �صحبه 

وبخيوط منا�صبة للون القما�ش.
4  - ادرز على خيط المطاط, بالغرزة المتعّرجة, كما في ال�صكل )2(.

5  - ا�صحب خيوط المطاط, كما هو في ال�صكل )3(؛ لتح�شل على القيا�س المطلوب.
6  - ادرز حافتــي القطعــة كما في ال�شكل )4(؛ لتح�شل على ال�شكل النهائي للقطعة كما في 

ال�شكل )5(. 
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الأ�سئلة

ي الثني الخارجي والداخلي للك�صرة؟ ما ا�صم الم�صافة بين خطَّ  -  1
مــا ا�شم ال�شــكل الناتج عن ثنــي الك�شرات، بحيــث تتاقى كل ك�شرتيــن على الوجه   -  2

ال�صحيح للقما�ش؟
قارن بين الت�شريب الب�شيط والزّم من حيث: 3-    اأ   - 

1.مقدار الزيادة في قيا�س القطعة الثانية عن الأولى في كل منهما.
2.ال�شكل النهائي للقطعة المخيطة )بالت�شريب الب�شيط بالزّم(. 

هل يوؤّثر �ُصمك القما�ش في كمية الزّم عند تنفيذ التنورة الزّم؟  - ب 
ح الإجراءات الالزمة ل�صبط اآلة الدرزة لعمل خطوط الزّم. و�صّ  -  4

م��ا الغر�ش م��ن طي كل من �صريط المط��اط وقطعة القما�ش المراد تركيب��ه عليها )اأربع   -  5
طيات(؟ 

علل ما ياأتي:  -  6
يع��ّدل خط الجنب لي�صبح م�صتقيمً��ا في مخّطط التنورة على �صكل مخروط, مع   - اأ 

زّم على خط الخ�شر.
ُت�صتعمل الغرزة المتعّرجة في تثبيت المطاط على القما�ش. ب - 

ُي�صحب خيط المّكوك في درزة الزّم ولي�ش خيط الإبرة. ج� - 
في الك�صرات المتتالية, ُيحّدد نوع الك�صرات البعد بين كل ك�صرة والتي تليها.  -  7

ما اأ�شماء اأنواع الك�شرات المتتالية. اأ     - 
اأعِط مثالين لاأنواع الأخرى للك�شرات مع تو�شيحها بالر�شم. ب - 
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ُت�صتعم��ل الأ�ص��كال الدائرية في عمل ت�صامي��م مختلفة, منها: التناني��ر, والأكمام, والقبعات, 
والك�شاك�س. 

   1     اأ�سكال التنانير الدائرية
تاأخذ التنانير الدائرية عدة اأ�شكال، منها:

ت�������ن�������ورة دائ��������ري��������ة ك���ام���ل���ة    اأ    
)دبل  ُت�صّمى   :)Full- circle S(  
كلو�س(، كما في ال�شكل )15-2(.
ت�������ن�������ورة ن���������س����ف دائ������ري������ة  ب    

)Half - circle S(: ُت�صّمى )كلو�ش(, 

كما في ال�شكل)16-2(.
ت���������ن���������ورة رب�����������ع دائ�������ري�������ة  ج�    
وُت�صّمى   :)Quarter - circle S(

ال�شكل  في  كما  كلو�س(،  )ن�شف 
.)17-2(

التنانيــر  مـخّطـطــات  ولر�شــــم 
الدائرية، يتم ر�شم دائرتين متحدتين 
ف��ي المرك��ز؛ اإذ, ُت�ص��ّكل الدائ��رة 
ال�شغــرى خــّط  الخ�شــر والدائرة 
الكبرى خ��ّط الذيل, وُيمّث��ل البعد 
 بين الدائرتين طــول التنورة كما في 
ال�شكل )18-2( .                                                                                               

ájôFGódG ÒfÉæàdG  

ع قياس اخلصر
رب

طول التنورة

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

صر
س  اخل

 قيا
ف 

    نص

ال�شكل )2-16(: تنورة كلو�س.

صر كامال 
س اخل

قيا

ال�شكل )2-17(: تنورة ن�شف كلو�س.
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وفــي الأ�شكال الدائرية جميعهــا، ير�شم في 
العادة ربع دائرة فقط مع التغيير في قيا�س ن�شف 
القطر؛ للح�شول على قيا�ــس الخ�شر كاماً اأو 
ح ذلك  جــزء منه، اأو ربــع الخ�شر، كمــا يو�شّ
ال�شــكل )2-19(؛ فخــّط ربع الدائــرة )اأ-اأ( 
ُيمّثل قيا�ش ربع خ�صر التن��ورة الدائرية الكاملة 
)دبــل كلو�س(، وخــط ربع الدائــرة )ب-ب( 
ُيمّث��ل قيا���ش ن�ص��ف الخ�ص��ر للتن��ورة ن�صف 
الدائرية)الكلو�س(، وخط ربع الدائرة )ج-ج( 
ُيمّثل قيا�ش كامل الخ�صر في التنورة الكلو�ش .

ــي الخ�شر، والذيل  ناحــظ مما �شبق اأن خطَّ
يقعــان على خــط منحــٍن للقما�س عنــد خياطة 
التنورة، وبما اأّن الخط المنحني )الورب تقريبًا( 
يتعّر�ــس لمطاطيــة اأكثر، مّما يــوؤدي اإلى ات�شاع 
خط الخ�شر في التنورة الدائرية؛  لذا، يتم حذف 
)2( �شم تقريبًا من محيط الخ�شر، وقد يزيد على 
ذلك ح�شب مطاطية القما�س وتما�شكه. وكذلك 
الحال بالن�شبــة لخط الذيل وخا�شــة في التنانير 
الدائرية؛ توؤدي مطاطية القما�س اإلى اختاف في 
طــول التنورة، ويمكن اأن تتبــع الخطوات الآتية 

بعد ق�س التنورة لتعديل هذا الختاف:
تعليــق التنورة من الخ�شر بو�شاطة الدبابي�س   .1
عل��ى عالقة المالب�ش, وُتت��رك بهذا الو�صع 
لعدة  �شاعات، وتزداد فترة التعليق في حال 

الأقم�شة ال�شوفية وال�شيفون.
يتــم �شبط طول الذيــل على المانيــكان اأو   .2
بتجربــة قيا�س التنورة والبــدء ب�شبط الطول 

 االذيل
خط

صر 
ط اخل

خ

طول التنورة

ال�شكل )18-2(:
 مخّطط الخطوط الأ�صا�صية في 

التنورة الدائرية.    
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ال�شكل )2-19(: ربع الدائرة 
في الأ�شكال الثاثة للتنانير الدائرية.
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من الأر�س اإلــى الطول المطلوب، مع ق�س 
الم�شافات الزائدة من طول الذيل.

كمــا يمكن �شبــط ذيل التنــورة الدائرية 
قبل خياطتها، وذلك بتعليــق قما�س التنورة 
المق�شو�شة، كما فــي الخطوة ال�شابقة، ثم 
يو�شع مخّطط التنورة على القما�س، واإعادة 

ر�شم خط الذيل مرة اأخرى. 
لر�شــم التنانير الدائريــة، يمكن ا�شتعمال 
مخّطط التنــورة الم�شتقيمــة وعمل تو�شيع 
في خط الذيل مــع اإغاق البن�شات، بحيث 
ي�شبح �شكل خط الذيل دائرة اأو جزءًا منها، 

كما في ال�شكل )20-2(. 
ويتم ر�شم التنورة الدائرية على ورق ر�شم 
المخّططات اأوعلــى القما�س مبا�شرة ، فيتم 
ر�شــم التنورة ربع الدائريــة )ن�شف كلو�س( 
علــى طبقة واحدة مــن القما�س مــع اإ�شافة 
م�شافة للخياطة، كما في ال�شكل )21-2(.

 والتنــورة ن�شــف الدائريــة )كلو�س( يتم 
ر�شمهــا علــى قطعــة قما�ــس مثنيــة عر�شيا 
مــع ر�شم م�شافة للخياطــة، كما في ال�شكل 
)2-22(، كمــا يمكن ر�شم التنورة وعمل 

خياطتين بدلً من خياطة واحدة.  
   اأّما التنورة الدائرية الكاملة )دبل كلو�س( 
فيتم ثني القما�س على اأربع طبقات، كما في 
ال�شــكل )2-23( اإذا كان عر�ــس القما�س 
كافيًا لذلك، وتعمل فتحــة لل�شّحاب، كما 

يمكن عملها بخياطتين، كما في ال�شكل )2-24( اأو اأكثر من خياطتين، ويعتمد 
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ال�شكل )2-20(: تنورة ربع دائرة 
با�شتعمال مخّطط ثانوي للتنورة.

حاشية القماش

حاشية القماش

ال�شكل )21-2(:
 تنورة ن�شف كلو�س على طبقة 

واحدة من القما�س.

صر 
ف اخل

ص
ن

خط الذيل 

ي 
ش مثن

قما

حاشية القماش

حاشية القماش

ال�شكل )2-22(: تنورة ن�شف 
دائرة  بخياطة واحدة.
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ذلك على عر�س القما�س، والت�شميم، وطول 
التنورة، وقيا�س دوران الخ�شر. 

الأمور الواجب مراعاتها عند ر�سم التنانير الدائرية                                                2   
الدائــرة المطلــوب ر�شمهــا اأو اأجزاوؤها ح�شب  اأ    -  

الت�شميم.
عــدد الخياطــات الازمة؛ اإذ تتــم اإ�شافة م�شافة  ب -  
)2-4( �شــم لــكل خياطــة )طوليــة( على خط 

الخ�شر لر�شم دائرة خط الخ�شر مبا�شرة.
مطاطية القما�س؛ اإذ يتم حذف مقدار معّين )2(  جـ -  
�شم تقريبًا من قيا�س دوران الخ�شر ويعتمد ذلك 

على نوع القما�س الم�شتعمل.
ويتــم تحديد ن�شف قطر الدائــرة ال�شغرى في 
التنانير الدائريــة بتطبيق القاعدة الريا�شية؛ محيط 
الدائرة = )2 نقπ (التي تّمت درا�شتها في مبحث 
الريا�شيات ، وفي ما ياأتي اخت�شار لتحديد ن�شف 

قطر الدائرة ال�شغرى )خط الخ�شر( .
للتنــورة ن�شف كلو�س )ربع دائــره( =  قيا�س  اأ    -  

محيط الخ�شر.
للتنورة كلو�س )ن�شف دائره( =  قيا�س محيط الخ�شر.  ب -  

للتنورة دبل كلو�س )دائره كاملة( =  قيا�س محيط الخ�شر. جـ -  
    ويتــم تقديــر كمية القما�س الازمة للتنورة الدائريــة باأ�شكالها الثاثة كما ياأتي، مع 

مراعاة اأن ذلك يعتمد على عر�س القما�س الم�شتعمل :
التنورة ربع الدائرية )ن�شف كلو�س( = ) قيا�س الخ�شر + طول التنورة + م�شافة ثنية الذيل(.  اأ    -  

التنورة ن�شف الدائرية )كلو�س(  = 2) قيا�س الخ�شر + طول التنورة + م�شافة ثنية  ب -  
الذيل(.

التنــورة الدائريــة الكاملة )دبل كلو�ــس( = 4)  قيا�س الخ�شر + طــول التنورة +  جـ -  
م�شافة ثنية الذيل(.   

قماش مثني

صر 
ف اخل

ص
ن صر 

اخل
ف 

ص
ن

ش
ما

لق
ة ا

شي
حا

ش
ما

لق
ة ا

شي
حا

ش
شية القما

حا

ش
شية القما

حا

ال�شكل )2-24(: تنورة دائرية 
كاملة بخياطتين.

قماش مثني

ي
ش مثن

قما

صر 
ربع اخل

ال�شكل )2-23(: تنورة دائرية 
كاملة دون خياطة.
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11 -2
تمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

دبو�س طبعة  -
ورق ر�شم مخّططات  -

-  ورق

اأدوات ر�شم المخّططات  -
�شريط قيا�س ذو النهاية الحديدية المثقوبة.  -

مق�شات، وقما�س  -
الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأولً : ر�سم مخّطط تنورة ن�سف دائرية )كلو�س( 
بخياطة في منت�سف الخلف.

حّدد القيا�شات الازمة لر�شم التنورة  كلو�س.1 
محيط الخ�شر = 68 �شم.
طول التنورة  = 60 �شم.

اح�شب ن�شف قطر دائــرة التنورة ال�شغرى )دائرة 2 
الخ�شر( المطلوب كما ياأتي:

)محيط الخ�شر ÷ 3( = 68 ÷ 3 = 22.7 �شم  

خلف

أمام

ر�سم مخّطط التنورة الدائرية 
يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:

- تر�شم مخّطط التنورة الكلو�س.
- تجهز المخّطط النهائي للتنورة الكلو�س. 

- تقدر كمية القما�س الازمة لتنفيذ التنورة الكلو�س.
المعلومات الأ�سا�سية

يمّثــل الر�شم المجاور �شــكل تنورة كلو�س بخياطــة واحدة في 
منت�شف الخلــف، ولإعداد التنورة الدائريــة، ل بّد من ح�شاب 
ن�شــف قطر الدائرة التي تمثل خط الخ�شر، ويمكن اأن يتم ر�شم 

مخّطط التنورة الدائرية على القما�س مبا�شرة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
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اثــِن القما�س، اأو طّبق الــورق من المنت�شف، ويمكن 3  
و�شل طبقين ببع�شهما للح�شول على المخّطط كاماً. 

شكل 1

شكل 4

شكل2

قماش مثني قماش مثني  جهـ

ب

د

أ

ام 
ف ام

ص
منت

جنب

ب
جن

ال�شكل )1(

حّدد نقطة )اأ( على الخط المثني، بحيث تبعد عن حافة 4 
القما�س اأو الورق الي�شرى م�شافة )2( �شم م�شافة خياطة 

ال�شّحاب في منت�شف الخلف، كما في ال�شكل )1(.
ــا عاموديًّا مــن النقطــة )اأ( على الخط 5   ار�شــم خطًّ

المثني لطول الورق.
ثّبــت �شريــط القيا�ــس المثقوب بدبو�ــس طبعة في 6 

النقطة )اأ( بعد و�شع قطعة الكرتون المقوى اأ�شفل 
النقطة )اأ(؛ ل�شهولة حركة ال�شريط حول الدبو�س.

 عّين النقطة )ب(، بحيــث تبعد )22.7( �شم؛ اأي7 
( دوران الخ�شر، عــن النقطة )اأ( )على الخط  (
العمــودي، والنقطة )ج( على خــط الثني، بحيث 

تكون الم�شافة )اأ ج( ت�شاوي  )اأ  ب( .
 حــّرك �شريــط القيا�ــس لر�شــم الخــط المنحنــي8 

)ب ج( وليك��ن ُبعد النقاط جميعها عن النقطة )اأ( 
م�صاويًا للم�ص���افة )اأ ب(, وُي�صّكل هذا الخط خط 

الخ�شر.

شكل 1

شكل 4

شكل2

قماش مثني قماش مثني  جهـ

ب

د

أ

ام 
ف ام

ص
منت

جنب

ب
جن

ال�شكل )2(

حــّدد النقطة )د( علــى الخط العمــودي، ولتكن 9 
الم�شــافة )ب د( ت�شاوي طول التنورة.

حــّدد النقطة )هـــ( على الخــط المثنــي، و لتكن 10 
الم�شـافة )اأ د( ت�شاوي م�شافة )اأ هـ(.  

 حــّرك �شريــط القيا�ــس لر�شــم الخــط المنحنــي 11 
)د هـ(، كما في ر�شم الخط )ب ج( ، وي�شّكل هذا 

الخط خط الذيل، كما في ال�شكل )2(.
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 اكتــب البيانات التيــة على المخّطــط م.اأ  المثني، 12
وم.خ، ثم ار�شم خط الن�شيج وليكن موازيًا لمنت�شف 

الأمام .

ال�شكل )3(

ار�شم م�شافــة الخياطة لخط الخ�شر وهي )1( �شم 13
، ولخــط الذيل من )1-2( �شــم على ورقة الر�شم 
نف�شهــا، و يمكــن ر�شــم م�شافــات الخياطة على 

القما�س مبا�شرة.
ق�ّش حول خطوط م�صافات الخياطة؛ لتح�صل على 14

المخّطط النهائي للتنورة، كما في ال�شكل )3(.  
قّدر كمية القما�س الازمة لتنفيذ الت�شميم.15
احفــظ المخّطــط فــي مغلــف منا�شــب، واكتب 16

البيانات الازمة عليه.
 : ر�س��م مخّطط التنورة ن�س��ف دائري )كلو�س( 

بخياطة على خط الجنب 
م�شتعماً المخّطط، كمــا في البند الأول، دّون 1

ر�ص��م م�صاف��ات حوله, وُق�ّش عل��ى خط الثني, 
فتح�ص��ل على قطعتي��ن ُتمّث��ل الأول��ى الأمام, 

والأخرى الخلف كما في ال�شكل )4( .

ال�شكل )4(

ار�شــم خط منت�شــف الأمام بثنــي المخّطط مع 2
تطابق خطي الجنب، ثــم ار�شم على خط الثني 
خ��ط منت�صف الأم��ام والذي ُيمّث��ل خط اتجاه 

الن�شيج، كما في ال�شكل )4(
نّفذ الخطوات )12-16(، كما في البند الأول 3

من هذا التمرين.

شكل 1

شكل 4 شكل 3

شكل2

قماش مثني  قماش مثني 
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ب
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شكل 1

شكل 4 شكل 3

شكل2

قماش مثني  قماش مثني 
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ف ام

ص
منت ف

خل
ف 

ص
نت

م

جنبمنتصف امام مثني  

ب
جن
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الأ�سئلة

ار�شم مخّطط التنورة الدائرية الكاملة )دبل كلو�س( كما في ال�شكل اأدناه.
بحيث ي�شاوي ن�شف قطر الدائرة  

�شف التنانير الدائرية من حيث اأنواعها، وطرق ر�شمها.  -  1
مــا تاأثير تعليق التنــورة الدائرية التي تمت خياطتها )ولم يتــم �شبط طولها( في عاقة   -  2

المالب�ش من خط الخ�صر فترة من الزمن؟
ه��ل يلزم المخّطط الأ�صا�صي للتن��ورة في ر�صم اأ�صكال التن��ورة الدائرية جميعها؟ بّرر   -  3

اإجابتك.
اذكر الأمورالثاثة الواجب مراعاتها عند ر�شم التنانير الدائرية.  -  4

ح ذلك. ُي�صتعمل دبو�ش الطبعة و�صريط القيا�ش في ر�صم التنورة الدائرية, و�صّ  -  5
ا�شرح خطوات �شبط الذيل المنحني في التنورة الدائرية.  -  6
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 )X( بنــاءً علــى ما تعلمته ونّفذته من مهارات في هذه الوحدة، قّيــم نف�شك ذاتيًّا، بو�شع اإ�شارة
مقابل كل مهارة في الخانة التي ُتعّبر عن م�صتوى اأدائك لها :

جيد المهارةالمجال
ا �شعيفجيد جّدًّ

تحوير
المخّطط 
الأ�شا�شي

 اإلى 
ت�شاميم 
متنوعة

اأحــّور المخّطــط الأ�شا�شي للتنــورة اإلى مخّطــط تنورة 
ببن�شتين من الأمام والخلف مع اإيفازيه.

اأحــّور المخّطط الأ�شا�شي للتنورة اإلى مخّطط تنورة مثلثة 
على �صكل مخروط دون بن�صات.

اأحّور المخّطط الأ�شا�شي اإلى مخّطط تنورة بق�شات طولية.
اأحّور المخّطط الأ�شا�شي للتنورة اإلى مخّطط تنورة بق�شة 

عر�شية، مع تو�شيع في خط المنت�شف والجنب.
اأحــّور المخّطــط الأ�شا�شي للتنــورة اإلى مخّطــط تنورة 

بك�شرتين من الأمام، وفق�شة في منت�شف الخلف.   
اأحــّور المخّطط الأ�شا�شي للتنورة اإلى مخّطط تنورة مثلثة 

على �صكل مخروط مع زّم.
اأر�شــم التنانيــر الدائريــة باأ�شكالهــا المختلفــة ب�شــورة 

�شحيحة.
اأخيط البن�شات، واأكويها.البن�شات

الك�شرات 
والفق�شات

اأخيط الك�شرات والفق�شات، واأكويها ب�شورة �شحيحة.
اأنّفــذ الــدرزات التجميليــة للك�شــرات والفق�شــات ب�شورة 

�شحيحة.
اأنفذ الّزم الب�شيط، والمتو�شط، والكثيف.الـــــــّزم

اأرّكب المطاط بطريقة �صحيحة.تركيب المطاط
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هل يمكن اأن يت�صاوى طول البن�صة من الأمام ومن الخلف في التنورة الأ�صا�صية؟ ما تاأثير     -  1
ذلك في �صكل التنورة عند ارتدائها؟

-  يوؤّثر التغيير في الخط الخارجي للتنورة في �شكلها، ف�ّشر ذلك.  2
-  عدد طرق تحويل عمق بن�شة الخ�شر اإلى خط الذيل في المخّطط الأ�شا�شي للتنورة.  3

-  ما اأهمية ت�صجيل البيانات على اأجزاء المخّطط, خ�صو�صًا عند ر�صم الق�صات؟  4
-  اذكر اأ�شماء اأجزاء الك�شرة مع التو�شيح بالر�شم.  5

-  قارن بين الك�شرات المروحية والك�شر باللف الم�شبع من حيث:  6
عمق الك�شرة من الأعلى ومن الأ�شفل.  - اأ 

كمية القما�س الازمة لتنفيذ التنورة. ب - 
-  عّلل ما ياأتي :  7

يوؤّثر تغيير عمق البن�شة في خط الخ�شر.  - اأ 
عند تحوير المخّطط الأ�صا�صي للتنورة اإلى مخّطط تنورة مثلثة, ُتعّدل بن�صة الخ�صر  ب - 

الأمامية لت�شبح بطول بن�شة الخ�شر الخلفية نف�شه.
ل نقل بن�صة الخ�صر في التنورة اإلى خط الذيل بطريقة التدوير. ُيف�صّ ج� - 

ل اإغالق البن�صة وت�صريفها عند  عند ر�صم ق�صة عر�صية قريبة من خط الحو�ش, ُيف�صّ  - د 
ة. خط الَق�شّ

تنورة  مخّطط  في  العر�شية  ة  الَق�شّ جزاأي  ف�شل  قبل  اتزان  عامات  و�شع  يجب   - هـ 
ة عر�شية. بت�شميم َق�شّ

في  الخلف  اأو  الأمام  منت�شف  خط  على  الفق�شة  اأو  الك�شرة  عمق  مقدار  اإ�شافة   - و 
المخّطط الأ�صا�صي للتنورة, و�صعف عمقها عند ر�صمها على الخطوط الداخلية.

عند ت�شكيل الزّم، يجب لّف خيط المّكوك لبداية الدرزة على دبو�س.  - ز 
عدم كي الزّم ب�شكل عر�شي.  - ح 

يتم حذف )2( �شم تقريبًا من محيط الخ�شر عند عمل التنانير الدائرية.  - ط 
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ذيل  طول  ت�شاوي  عدم  لحظت  تجربتها،  وعند  كلو�س(،  )دبل  تنورة  �شيدة  خاطت    -  8
القما�س  باأن  علمًا  الذيل،  �شبط  على  لم�شاعدتها  ال�شيدة  لهذه  ن�شيحتك  ما  التنورة، 

الم�صتعمل هو ال�صيفون؟
-  انظراإلى ت�شاميم التنانير )3،2،1(، واختر المخّطط المنا�شب لكل منها من المخّططات   9

)اأ،ب،ج(.

(1)(2)(3)

(CG)(Ü)(`L)
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اإ�سافة  ت�ساميم مختلفة،  اإلى  التنورة وتحويره  ال�سابقة كيفية ر�سم مخّطط  الوحدات  تعّرفت في   •
لتعرفك المبادئ العامة في الخياطة والتف�سيل في الم�ستوى االأول، فكيف يُمكن توظيف هذه 
المعلومات في تف�سيل تنورة منا�سبة لمقا�سك؟ ما الخطوات التي يمكنك اتّباعها الإعداد القما�ش 
في  اتّباعها  يمكن  التي  الخطوات  ما  اخترته؟  الذي  الت�سميم  مخّطط  ح�سب  ه  وَق�سّ للتف�سيل، 

تجميع اأجزاء التنورة معًا؟
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بعــد درا�شتك ر�شم المخّطط وتحويره، لبد من معرفة عــدة اإجراءات قبل ق�س القما�س وخياطة 
ح الطرق ال�صحيحة والمنا�صبة  التنورة, وهذه الإجراءات ُت�صّهل عملية التعامل مع القما�ش, وتو�صّ

لت�شحيح حاّفة القما�س.
 بال�شافــة اإلى التعّرف اإلى كيفيــة ثني القما�س لتوزيع المخّطط عليه بالطــرق المختلفة، وق�شه، 
ومعرفــة العمليات التح�شيرية للتنورة، وتركيب المغلقــات. و�شيتم في هذه الوحدة معرفة كيفية 
خياطــة التنورة بت�شميم محّدد و�شمن خطــوات مرّتبة ومت�شل�شلة، ثم الكّي ح�شب نوع القما�س 
الم�شتعمــل فــي خياطة التنــورة، بالإ�شافة اإلــى �شبط جودة خياطــة التنورة، و�شيتــم �شرح هذه 

المو�شوعات بالتف�شيل في هذه الوحدة.

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

ح الطرق المختلفة لت�شحيح القما�س وحاّفته.   تو�شّ
  تجّهز القما�س �شد النكما�س ح�شب نوعه.
  ت�شّحح حاّفات القما�س بالطريقة المنا�شبة.

  تكوي المخّطط الورقي والقما�س ح�شب نوعه.
  تتعّرف طرق ثني القما�س ح�شب الت�شميم المطلوب.

  تثني قطعة القما�س باأ�شكال عديدة ح�شب الت�شميم، وطول القطعة وعر�شها.
  تبّين اأ�شا�شيات توزيع اأجزاء المخّطط على القما�س.

  توّزع اأجزاء المخّطط على القما�س ح�شب تعليمات الخياطة.
  تحّدد طرق تثبيت اأجزاء المخّطط على القما�س.

  تثّبت اأجزاء المخّطط على القما�س بالطريقة ال�شحيحة.
  تتعّرف اأ�شا�شيات ق�س القما�س حول اأجزاء المخّطط.

  تق�س القما�س ح�شب اأجزاء المخّطط بالطريقة ال�شحيحة.
  تحّدد طرق نقل عامات الخياطة اإلى القما�س ح�شب نوعه.

  تنقل عامات الخياطة من المخّطط الورقي اإلى القما�س بعّدة طرق.
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  تحّدد العمليات التح�صيرية التي يجب اأن ُتنّفذ قبل تجميع اأجزاء التنورة معًا.
  تجمع قطع التنورة معًا.

  تحّدد عمليات الخياطة لتجميع اأجزاء التنورة معًا.
  تنّفذ خياطة اأجزاء التنورة المختلفة من )جيوب، وكمر، ومثّبتات(.

  تحّدد العمليات النهائية التي تتم على التنورة بعد اإتمام خياطتها.
  تق�س تنورة بت�شميم محّدد.

  تخيط تنورة بت�شميم محّدد، وت�شبط جودتها.
ح اأ�ش�س �شبط الجودة في تف�شيل التنورة وخياطتها.   تو�شّ
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ي�شاعد اإعداد القما�س للتف�شيل بطريقة �شحيحة على الح�شول على قطعة ماب�س متقنة ال�شنع، 
فم��ا خطوات اإعداد القما�ش للق�ش؟ وهل تتطلب الأقم�صة جميعها الإعداد نف�صه؟ كيف يتم نقل 

العالمات من المخّطط اإلى القما�ش؟
   1     تجهيز القما�س للق�س 

ُيعّد التجهيز ال�صحيح للقما�ش من اأهم الخطوات الأ�صا�صية في التف�صيل, ومن هذه العمليات 
ه: التح�صيرية التي ُتجرى على القما�ش قبل البدء بعملية ق�صّ

تفّقد القما�س من العيوب: يتم ذلك بتفّح�س قطعة القما�س على طبقة واحدة اأمام ال�شوء؛    اأ    
للتاأكد من خلّوها من الثقوب، اأو اأي عيب في الن�شيج اأو ال�شباغة،  ومراعاة البتعاد 

عن هذه العيوب عند توزيع اأجزاء المخّطط على قطعة القما�س.
تجهي��ز القما�س �سد النكما���س: يعتمد تح�شير القما�س �شــد النكما�س على نوعيته،  ب   
وطريقة العناية به, وهذا ُمرتبط بعملية تح�صيرالألياف الن�صيجية والتجهيزات النهائية 
ه,  ل تجهيز القما�ش �ص��د النكما�ش قبل ق�صّ التي تم��ت عليها في الم�صان��ع, وُيف�صّ
بغ�شلــه اأو و�شعه بالماء ح�شب نــوع القما�س، وعادة يتم التجهيــز لاأقم�شة القطنية 

والكتانية وال�شوفية لهذا الغر�س.
ت�سوي��ة حافّ��ة القما���س: وُيق�صد بذلك ت�صحيح اأط��راف القما�ش العر�صي��ة التي تظهر  ج�   
ب�شكل غير م�شتٍو، وتختلف طريقة ت�شحيح حاّفة القما�س باختاف نوعه، ومن هذه 

الطرق ما ياأتي: 
1. ال�ص��ق: وه��ي من اأ�صرع الط��رق, وُت�صتعم��ل لالأقم�صة المن�صوج��ة المتينة فقط, 

كالكتانية.
2. �صحب خيوط الُلحمة : تتطّلب هذه الطريقة مزيدًا من الوقت, وُت�صتعمل لالأقم�صة 

الرخوة، والأقم�شة الناعمة الرقيقة، والأقم�شة المطاطة.
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الق�ش العادي:  ُت�صتعمل هذه الطريقة في معظم اأنواع الأقم�صة التي تحتوي على   .3
ت�صاميم وا�صحة الخطوط, كالأقم�صة المقلمة اأو الكروهات.

ت�سحيح الورب: قد تتعّر�س اأحيانًا بع�س الأقم�شة في اأثناء ت�شنيعها اإلى تحريك مواقع  د    
الخيوط الطولية والعر�صي��ة وبالتالي عدم ت�صابكها ب�صكل متعامد, وهذا ُي�صّبب عيبًا 
فــي القما�س ل بّد من ت�شحيحه قبل الق�س تجّنبًــا للتاأثير ال�شلبي الذي قد يظهر على 

قطعة الماب�س، ويتم ذلك ب�شد زوايا القما�س المتقابلة.
الكي: لتطابق قطع القما�س بعد ق�شها مع مقا�شات المخّطط المحّدد تمامًا، ل بّد من  ه�    
ا�شتواء �شطحي القما�س والمخّطط الورقي قبل الق�س، وذلك باإجراء عملية الكّي التي 
ُتع��ّد من المراح��ل الأخيرة في تجهيز القما�ش, وذل��ك با�صتعمال مكواة البخار عند 
كــّي الأقم�شة بدرجة الحرارة المنا�شبة لها، وبمكواه جاّفة عند كّي المخّطط الورقي 

وحفظها على �شطح م�شتٍو اإلى حين ا�شتعمالها في عملية التف�شيل.
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تجهيز القما�س والمخّطط الورقي للتف�سيل

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تتفّقد القما�س من العيوب.

- تجّهز القما�س �شد النكما�س ح�شب نوعه.
- ت�شّحح حاّفات القما�س العر�شية بالطريقة المنا�شبة لنوع القما�س.

-  ت�صّحح و�صع الخيوط الطولية والعر�صية للقما�ش )ورب القما�ش(.
- تكوي المخّطط الورقي والقما�س ح�شب نوعه. 

المعلومات الأ�سا�سية
يحتاج القما�س اإلى تجهيزات معينة قبل تف�شيله؛ كمعالجته لتجّنب انكما�شه بعد تف�شيله 
وذلك ح�شب نوعه، وت�شحيح حاّفاته العر�شية والورب الذي قد يوجد فيه، اإ�شافة اإلى 

�شرورة كّيه بالطريقة المنا�شبة لنوعه، كما يلزم كّي المخّطط الورقي ليكون م�شّطحًا عند 
و�شعه على القما�س )با تجّعدات(.

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

ماء فاتر        - �شر�شف اأبي�س  -
-  قطع قما�س )قطنية، وكتانية، وجوخ(

قما�س مقلم اأو مربعات )كروهات(  -

- اأدوات الخياطة
-  اأدوات الكّي وتجهيزاته

- وعاء للغ�شيل

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأولً : تفّقد القما�س من العيوب.

تفّح�ــس قطعة القما�س علــى طبقة واحدة اأمام 1
ال�شوء؛ للتاأّكد مــن خلوها من الثقوب، اأو اأي 

عيب في الن�شيج، اأو ال�شباغة، اأو غيرها.

1 -3
تمرين
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عنــد وجــود عيب فــي القما�س، �شــّرج حوله 2
لابتعاد عنه في اأثناء توزيع قطع المخّطط على 

القما�س.
ثانيًا: تجهيز القما�س �سد النكما�س وكيّه 
)1( القما�س القابل للغ�سل، وكالقطن، والكتان

انقــع القما�س في الماء الفاتر مــدة تتراوح بين 1
)30-60( دقيقة.

ارفــع القما�ــس من المــاء، وتخّل�س مــن الماء 2
الزائــد بال�شغط، مراعيًا عــدم لف القما�س، اأو 
با�شتعمال الع�شــارة الكهربائية اإن وجدت في 

مدر�شتك، وان�شره حتى يجّف.

اكــِو قطعــة القما�س علــى الوجــه الخلفي لها 3
با�شتعمال مكواة البخار وبدرجة حرارة منا�شبة 
لنــوع القما�ــس، وليكــن اتجاه الكــّي باتجاه 
خط��وط الن�صيج الطولي��ة؛ لإزال��ة التجعدات 

والثنيات جميعها.

)2( االأقم�سة غير القابلة للغ�سل ال�سوفية )الجوخ(

اطِو قطعة القما�س طوليًّا، بحيث يكون الوجه 1
ال�شحيح اإلى الداخل، ثم �شّرج حا�شيتيها معًا.

ال�شكل )1( �شــع قطعة القما�ــس فوق فوطة مبللــة، مراعيًا 2
ثني طرَفي الفوطة المبللــة فوق حافَتي القطعة 

العر�شية، كما في ال�شكل )1(.
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اطِو قطعة القما�ــس والفوطة المبللة معًا طيات 3
�شغيــرة مرّتبة خالية من التجّعــدات، واتركها 
)6( �شاعــات تقريبًــا، ثــم ان�شرهــا بالطريقــة 

المنا�شبه حتى تجّف.
اكــِو قطعــة القما�س علــى الوجــه الخلفي لها 4

با�شتعمال فوطة الكــّي وبمكواة بخار، مراعيًا 
ال�شغط بالمكواة دون ال�شحب.

 ثالثاً: ت�سحيح الحافّات العر�سية للقما�ش

ال�شكل )2(

)1( ال�سق )�سرط القما�ش(
ُق�ش ط��رف القما���ش الطول��ي اأ�صف��ل الجهة 1

الأق�شــر، ولم�شافة تمّكنك مــن م�شك طرفيه 
)2( �شم تقريبًا.

ام�شــك القما�ــس بقــّوة، ثــم �شّقه مــن الجهة 2
الأق�شــر اإلى اأن ت�شل اإلى الحاّفة الأخرى، كما 

في ال�شكل )2(.

اإلجتاه
 العرضي للنسيج

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

)2( �سحب خيط الُلحمة
ا�صح��ب خيطً��ا اأو خيطين من خي��وط اُللحمة 1

)الأفقية( با�شتعمال دبو�س، ومن الجهة الأق�شر 
لحاّفة القما�س وبلطف،  مراعيًا ت�شريب القما�س 
فــي اأثناء عملية ال�شحب اإلى اأن ت�شل اإلى الحاّفة 

الأخرى للقما�س، كما في ال�شكل )3(.  
ُق�ش القما�ش ببطء )بتاأٍن( على طول خط الخيط 2

الم�شحوب، كما في ال�شكل )4(.
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المربعــات 3 اأو  المقلمــة  الأقم�شــة  فــي  اأّمــا 
��ل ق�ش القما���ش, مّتبعًا خط��وط التقليم  فيُف�صّ

والمربعات،كما في ال�شكل )5(.

ال�شكل )5(

رابعًا: ت�سحيح الورب للقما�ش
�شّحــح الحاّفتين العر�شيتيــن لقطعة القما�س، 1

كما �شبق.
ًـّـا، بحيث تتطابق الحا�شيتان 2 اثِن القما�س طولي

الطوليتان معًا، كما في ال�شكل )6(.
�شع القما�س على �شطح م�شتٍو، محاولً مطابقة 3

الحاّفات العر�شية للقما�س معـًـا، وتعامدها مع 
الحا�شية الطولية له.

�شــد القما�ــس فــي حالة عــدم تعامــد اإحدى 4
الحاّفــات مع الحا�شية، كمــا في ال�شكل )7(، 
ب�شكل قطري )الــورب(، بحيث يكون ال�شد 
معاك�شًــا للجهــة الأكبر من القما�ــس، وا�شتمر 
في عملية ال�صد اإلى اأن ت�صبح الخيوط العر�صية 

للقما�ش ب�صكل متعامد مع الخيوط الطولية.
     وعنــد وجــود �شعوبة في تحقيــق الغر�س 
المطلوب، يمكنــك ا�شتعمال مكــواة البخار 

وال�شد معًا.
خام�سًا : كّي المخّطط الورقي  

جّهــز المكواة العادية )دون بخار( على درجة 1
حرارة منخف�شة تنا�شب الورق.

اكِو اأجزاء المخّطط جميعها.2
احفظها على �شطــح م�شتٍو اإلى حين ا�شتعمالها 3

في عملية التف�شيل.

ضي
اجتاه عر

احلاشية

ي
ض

عر
ال

ه 
جتا

إل
ا

ج 
سي

لن
 ل

مثني

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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  2    ثني القما�س 
 ُيق�صد به و�صع القما�ش لتوزيع قطع المخّطط عليه مع الأخذ بعين العتبار توفير اأكبر كمية 
ممكنــة منه، و يتطّلب هذا  اختيار الطريقة المنا�شبــة للثني ح�شب طول القما�س وعر�شه، 

وت�شميم قطعة الماب�س ومن اأ�شكال الثني ما ياأتي: 
الثني الطولي الكامل: ُي�صتعمل عند ق�ش اأجزاء المخّطط جميعها على طبقتين من القما�ش.   - اأ  
الثني الطولي الجزئي: ُي�صتعمل عند ق�ش بع�ش اأجزاء المخّطط على طبقتين والأجزاء    - ب 

الأخرى على طبقة واحدة.
الثني الطولي المزدوج: ُي�صتعمل عند ق�ش الجزاأين الأمامي والخلفي على حاّفة مثنية    - ج� 

من القما�س.
الثني العر�شي: ُي�صتعمل في حالت خا�صة ح�صب الت�صميم المحّدد لتوفير القما�ش, ول    - د 

يجوز ا�شتخدام طريقة الثني العر�شي لاأقم�شة ذات التجاه الواحد، كالأقم�شة الوبرية.
ًـّـا،  الثني المرّكب: نثني القما�ــس بالطول اأولً لق�س اأجزاء المخطط التي تق�س طولي   - هـ 

ًـّـا لق�س الأجزاء التي باتجاه العر�س. ويتم ثني الباقي من القما�س عر�شي
الثني الم�شاعف: نثنــي قطعة القما�س اأولً باتجاه الطول، ثم نثني مرة اأخرى باتجاه    - و 
العر�ــس لت�شكل 4 طبقات من القما���ش, وُت�صتعمل عند ق�ش الأ�صكال الدائرية )دبل 

كلو�س( دون خياطة.
  3      توزيع قطع المخّطط على القما�س 

المخّطــط  اأجــزاء  ترتيــب  التوزيــع: 
جميعها على القما�س ح�شب تعليمات 
الخياطة، بحيث تكون متقاربة لبع�شها 
بع�شًــا لتوفيــر اأكبــر كميــة ممكنة من 

القما�ــس، مــع الأخذ بالعتبــار عر�س القما�س، وذلــك للتاأكد من وجــود كمية كافية من 
القما�س لأجزاء المخّطط جميعها قبل الق�س، كما في ال�شكل )1-3(.

وفي ما ياأتي بع�س الأمور الواجب مراعاتها عند توزيع قطع المخّطط على القما�س:                                  
و�شــع اأجزاء المخّطــط جميعها على الوجه الخلفي للقما�س بعــد ثنيه على طبقتين،    - اأ  

٥
٣

٤

٢

٦ ١٦

ال�شكل )3-1(: توزيع اأجزاء المخّطط على القما�س.
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وتو�شع على الوجه ال�شحيح للقما�س عندما يكون القما�س على طبقة واحدة.
ح اتجاه الن�شيج على اأجزاء المخّطط جميعها؛ لتحديد  التاأكد مــن وجود اأ�شهم تو�شّ ب  -  

اتجاه الن�شيج ال�شحيح لكل جزء من اأجزاء المخّطط.
مراعاة قلب الجزء الواحد من المخّطط عند ق�س الجهتين اليمنى والي�شرى المتماثلتين  جـ  -  

من القطعة الواحدة على حدة.
مراعاة زخرفة القما�س الم�شتعمل كما في الحالت الآتية:    - د  

ــل اختيار الت�شاميم  الأقم�شــة ذات النقو�س المربعة والمقلمــة والمزخرفة: يف�شّ  .1
الب�شيطــة لهذه الأقم�شة، وتجّنــب الت�شاميم ذات البن�شــات، اأو الق�شات المائلة 
اأوالأفقية اأو الطولية؛ لأن كثرتها تجّزئ وحدات الزخارف والمربعات مما ُيقّلل 

من جمال القما�س.
ويجب اأن تتطابق خطوط المربعات اأو الأقم�صة المقلمة في الأماكن الآتية:

خط الجنب, وخطوط المنت�صف, والفتحات, وخط الكتف, وخط الخ�صر, 
وحفرات الإبط والأكمام.

ل �صراء كمي��ة زائدة من القما�ش عن الكمية المح��ّددة للت�صميم تقّدر  ل��ذا, ُيف�صّ
بحوالي ربع اإلى ن�شف متر في حالة الكروهات اأو الزخارف. وتعتمد طريقة توزيع 
اأجــزاء المخّطط على نوعية الكاروهات )مت�شاوية اأو غير مت�شاوية(؛ فالكاروهات 
المت�شاويــة التي تتكّرر في التجاهين الطولي والعر�شي قد تكون متماثلة في اللون 

في التجاهات جميعها:  اإذ يتم ثني القما�س 
ًـّـا كما في ال�شكل )2-3(،  ًـّـــا وعر�شي طولي

مع مراعاة تطابق خطوط الكاروهات.
اأّمــا الكاروهات غيــر المت�شاوية فهي ل 
تتكــّرر في التجاهين الطولــي والعر�شي؛ 
اإذ، تكــون خطوطهــا غيــر متطابقــة فــي 
التجــاه الواحد الطولــي والعر�شي اأو في 
التجاهين، ويظهر ذلــك وا�شحًا عند ثني 

ية
ش

حا

ية
ش

حا

ال�شكل )3 -2(: الكاروهات المت�شاوية.
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ًـّـــا كما في  ًـّـــا اأو عر�شي القما�ــس طولي
ال�شــكل)3-3(؛ لــذا، يجــب مراعاة 
اأجــزاء  ثنــي القما�ــس وتوزيــع  عــدم 
المخّطــط علــى طبقــة واحــدة منــه، 
وق�ــس الجزء الأول مــن المخّطط، ثم 
قلــب القطعة المثبت عليهــا المخّطط 
علــى قطعــة  القما�س، بحيــث تنطبق 
خط��وط الكاروه��ات معً��ا, كم��ا في 

ال�شكل)4-3(.       
ل  الأقم�صة المزخرفة والمطبوعة : ُيف�صّ  .2
اختيار الموديــات الب�شيطة لها، �شواءً 

اأكانت نقو�شها �شغيرة اأم كبيرة.
وقــد تكون زخرفــة القما�ــس في جزء 
محّدد من ت�شميم قطعة الماب�س، كما 

فــي ال�شــكل )3-5(، مراعيًا 
و�شع اأجزاء المخّطط في اتجاه 
واحد ح�شب نقو�س القما�س. 

الوبريــة والمخملية:  الأقم�شة   .3
يجــب ق�شهــا باتجــاه واحد، 
ال�شكـــل )6-3(،  فــي  كمــا 

ح�شب اتجاه الوبر.
 ويمكــن تحديد اتجاه الوبر 
بتملي�ــس القما�ــس بالأ�شابــع، 
فاإذا كان �شطــح القما�س �شل�شًا 
وناعمًا تكون حركــة الأ�شابع 
مع اتجــاه الوبر، وعنــد الرغبة 

ال�شكل )3-4(: توزيع اأجزاء 
المخّطط على اأقم�شة الكاروهات.

ال�شكل )3-5(: القما�س المزخرف باتجاه محّدد.

ال�شكل )3-6(: توزيع اأجزاء المخّطط 
على الأقم�شة المخملّية باتجاه واحد.

ال�شكل )3 -3(: الكاروهات غير المت�شاوية.
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ل توزيع اأجزاء المخّطط على القما�ش  في الح�صول على اللون الأغمق للوبرة, ُيف�صّ
بعك�س اتجاه الوبرة. 

اأّمــا في الأقم�شة ال�شوفية اأو الك�شميــر التي لها وبرة، فيتم توزيع اأجزاء المخّطط 
على القما�س في اتجاه واحد، بحيث تكون الوبرة لاأ�شفل.

   4     تثبيت قطع المخّطط على القما�ش
بعــد التاأكد من توزيع قطع المخّطــط جميعها على القما�س بالو�شــع ال�شحيح لكل منها، 
يتــم تثبيتها بو�شاطة الدبابي�ــس بالكمية الازمة؛ لأن كثرة الدبابي�ــس الم�شتعملة توؤدي اإلى 
الختــاف في ا�شتــواء �شطح القما�س، ثم زيــادة كميته عن المطلــوب ح�شب المخّطط، 
وتكون كميــة الدبابي�س في حالة الأقم�شة الناعمة الرقيقــة ذات ال�شطح الأمل�س اأكثر منها 
فــي حالة الأقم�شة ال�شميكة، وفي العادة يكون و�شــع الدبابي�س ب�شكل عمودي على خط 

الق�س.
كمــا يمكن ا�شتعمال الأوزان والأثقال بدل الدبابي�ــس لتثبيت قطع المخّطط على القما�س 
المتو�شط اأو ال�شميك، ويراعى التر�شيد في كمّية القما�س عند توزيع اأجزاء المخّطط لذلك 

ُيلجاأ اإلى تغيير التوزيع عّدة مرات؛ للو�صول اإلى التوزيع الأن�صب لأجزاء المخّطط.

   5    ق�س القما�س
يجــب قبــل البدء بق�س القما�ــس التاأّكد من توزيع اأجــزاء المخّطط جميعهــا على القما�س 
وتثبيتهــا بال�شكل ال�شحيح؛ وذلك لأّن عملية الق�س حا�شمة ول يجوز القيام بها في عجلة 
ع، ويراعى ا�شتعمال مق�ــس التف�شيل ذي المقب�س المنحني الــذي يعمل على رفع  وت�شــرُّ
القما�س عن �شطح العمل بالقدر المنا�شب، مع مراعاة ال�شتمرار في الق�س على طول الخط 
المحــّدد، وعدم اإغاق المق�س اإلى نهايته خــال عملية الق�س كّي ل تظهر حواّف الق�س 
م�شوهة اأو م�شّننة، هذا ويجب ق�ّس اأجزاء المخّطط الواحد جميعها في اآن واحد قبل البدء 

بعملية الخياطة.
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توزيع اأجزاء المخّطط على القما�س وق�سه

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تثني قطعة القما�س بعّدة اأ�شكال ح�شب الت�شميم، وطول القطعة وعر�شها.

- توّزع اأجزاء المخّطط على القما�س ح�شب تعليمات الخياطة.
 - تثّبت اأجزاء المخّطط على القما�س بالطريقة ال�شحيحة.
- تق�ّس القما�س حول اأجزاء المخّطط بالطريقة ال�شحيحة.

المعلومات الأ�سا�سية
توجد عّدة طرق  لثني القما�س ح�شب طول القطعة وعر�شها والت�شميم المحّدد، بحيث يتم 
توزيــع اأجزاء المخّطط جميعها على القما�س، مع مراعــاة اتجاه الن�شيج على اأجزاء المخّطط 
ليت��م تثبيتها ح�صب نوع القما�ش؛ فف��ي الأقم�صة العادية ُت�صتعمل الدبابي���ش الرفيعة الطويلة, 
وُت�صتعمل الثقالت اأو الورق الال�صق وغيره لبع�ش الأقم�صة التي قد تترك الدبابي�ش اأثرًا فيها، 

كما  يتطّلب ق�س القما�س  م�شاحة عمل منا�شبة ونظيفة.
   وقبل ق�س القما�س، ل بّد من التاأكد من �شّحة قيا�شات م�شافات الخياطة حول اأجزاء المخّطط 
جميعهــا على القما�س بكلتا حالتيــه: اإّما على المخّطط الورقي وكجزء منه، واإّما اأخذ م�شافات 

الخياطة حول اأجزاء المخّطط على القما�س مبا�شرة، وح�شب القيا�شات ال�شحيحة لها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- قطعتان من قما�س خام طول كل منها )2(م ؛ عر�س 
الأولى )90( �شم، وعر�س الثانية )140( �شم

-  ورق ل�شق 
- اأجزاء قطع المخّطط الورقي للتنورة جميعها.  

- مخّطط جاهز للبلوزة )اأمام، وخلف، وكم( 
لهذا التمرين فقط 

- دبابي�س 
– ثقالت

– مق�س تف�شيل 
- �شطح عمل نظيف )طاولة خياطة(

2 -3
تمرين
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الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأول : ثني القما�س
)1( الثني الطولي الكلي

ًـّـا، بحيث تتطابــق الحا�شيتان 1  اثِن القما�ــس طولي
معًــا فــي جهــة واحــدة ويكــون وجــه القما�س 
للداخل، وثّبت الحا�شيتيــن بالدبابي�س على اأبعاد 
مت�شاويــة، بحيث تكون الدبابي�ــس عمودية على 

الحا�شية،كما في ال�شكل )1(. 
ّق اأطراف الحوا�صي )البر�صل( فقط م�صافة ق�صيرة 2   �َصُ

ل تزيــد على عر�ــس الحا�شية، وعلــى م�شافات 
متباعدة على الحا�شية اإذا كانت م�شدودة.

)2( الثني الطولي الجزئي
ًـّـا على اأن يكون وجهه ال�شحيح  اثِن القما�س طولي
اإلــى الداخــل؛ وبحيث تبعــد اإحــدى الحوا�شي 
م�صاف��ة معينة ُتق��ّدر بعر�ش اأكبر ج��زء من اأجزاء 
المخّطط الذي �شيو�شع عليه من خط الثنية، كما 
في ال�شكل )2(، مراعيًا ت�شاوي الم�شافة بين خط 

الثنية والحا�شية على طول قطعة القما�س. 
)3( الثني الطولي المزدوج

ًـّـابحيــث تتاقــى الحا�شيتان  اثــِن القما�ــس طولي
معًــا، كمــا فــي ال�شــكل )3(، مراعيًــا مــوازاة 
الجهتيــن، مــن  الحا�شيــة  خــط  مــع  الثنيــة 

وبعر�ــس ينا�شــب عر�ــس اأكبــر جزء مــن اأجزاء       
المخّطط الذي �شيو�شع عليه. 

مثني

احلاشية

ال�شكل )1(

مثني

احلاشية

احلاشية

ال�شكل )2(

مثني

مثني

احلاشية
احلاشية

ال�شكل )3(
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)4( الثني العر�سي
اثِن القما�ــس عر�شيًّا، بحيث تتطابــق الحا�شيتان 

علىجانَبي القما�س، كما في ال�شكل )4(.
)5( الثني المركب )طولي وعر�سي( 

ًـّـا، بحيث تتطابــق الحا�شيتان 1 اثِن القما�ــس طولي
معًا، كما في ال�شكل )5(.

ــه على الن�شيج 2 وّزع اأجــزاء المخّطــط المراد َق�شّ
الطولــي للقما�س، ثم ق�ّس القما�س، مراعيًا التاأكد 

من كفاية كمّيته قبل ق�شها.
اثــِن القما�س المتبقــي بعد الق�ــسّ عر�شيًّا، كما في 3

ال�شكل )6(، ثم وّزع باقي اأجزاء المخّطط عليه.
)6( الثني الم�ساعف

اثن القما�س طوليًّا، ثم اثنه مرة اأخرى عر�شيًّا، لي�شكل 
4 طبقات من القما�س، كما في ال�شكل )7(.
ثانيًا: توزيع قطع المخّطط على القما�س

وّزع اأجــزاء المخّطط جميعها على القما�س المثني 1
باإحــدى الطــرق ال�شابقــة، ح�شــب طــول القطعة 
وعر�شها والت�شميم، وليكن ذلك على �شطح م�شتٍو 
نظيف، مراعيًــا التعليمات المكتوبــة على الأجزاء 
)مثنــي، ومفتــوح(، واتجــاه خط الن�شيــج في كل 
منها؛ ليكون موازيًا لحا�شية القما�س الطولية مراعيًا 
التر�شيــد في كميــة القما�ــس، وقد تلجاأ اإلــى تغيير 
التوزيــع عّدة مرات للو�شول اإلــى التوزيع الأن�شب 

لأجزاء المخّطط.
ثالثًا : تثبيت اأجزاء المخّطط

ثّبت طبقَتي القما�س معًا بالدبابي�س، بحيث تكون 1
الدبابي�س متعامدة مع الحا�شية.

ية
ش

حلا
ا

عرض النسيج

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(
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ثّبت اأجزاء المخّطط التي تق�س على مثني، مراعيًا البدء 2
بتثبيت الخط المّدون عليه مثني )كخط منت�شف الأمام 
مثال ح�صب الت�صميم( على ثنية القما�ش الذي ُيمّثل خط 
اتجاه الن�شيج للمخّطــط، م�شتعماً دبابي�س الخياطة، 
ولتكن بو�شع عمودي على خط الق�س وب�شكل مائل 
عنــد زوايــا المخّطط، كما في ال�شــكل )9(، على اأن 
تم�شك الدبابي�س كاً مــن المخّطط وطبقَتي القما�س 

معًا، ولتكن روؤو�شها داخل م�شافات الخياطة.
ار�شــم م�شافــات الخياطــة )اإذا لم يتــم ر�شمها على 3

المخّطــط النهائــي( حــول اأجــزاء قطــع المخّطــط 
وبالقيا�شــات ال�شحيحــة با�شتعمــال �شابــون العام 
والم�شطــرة، مراعيًا دقة اأخذ م�شافات الخياطة حول 

الخطوط المنحنية والزوايا.
رابعًا: ق�س القما�س ح�سب اأجزاء المخّطط 

ام�شــك المق�س بالطريقــة ال�شحيحــة، مراعيًا و�شع 1
يدك الأخرى على المخّطط في اأثناء عملية الق�س، مع 

عدم رفع القما�س، كما في ال�شكل )9(. 
ابداأ الق�س من الجهة القريبة، كما في ال�شكل )10(.2
ق�ــسّ على طــول خــط م�شافة الخياطــة، بحيث 3

تكــون الم�شافة المق�شو�شة فــي كل مرة بكامل 
ط��ول ن�ص��ل المق���ش, اأّم��ا عند ق���ش الخطوط 
المنحنيــة، فيتم تق�شيــر حركة المق�ــس، مراعيًا 
ترك اأجزاء المخّطط على القما�س مثّبتة بالدبابي�س 
حتــى تنقل عامات الخياطــة والتزان جميعها: 

كما في التمرين الآتي:

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(

قماش مثني

ي
ش مثن

قما

صر 
ربع اخل

ال�شكل )7(
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6     نقل عالمات الخياطة اإلى القما�س:   
تت��م عملية نق��ل العالمات اإلى القما�ش بعد عملية ق�صه وقبل اإزال��ة المخّطط عنه؛ اإذ, ُتنقل 
خط��وط البن�ص��ات والغبنات والك�ص��رات, وخّط��ا منت�صفي الأمام والخل��ف, وعالمات 
التزان, ويجب ال�صتغناء عن نقل خطوط الخياطة بعد التدرب جيدًا على اأعمال الخياطة، 
اأّمــا في القطع التي تحتــاج اإلى بطانة مت�شلة مع قطعة القما�س فتنقــل العامات اإلى قما�س 

البطانة فقط، ويمكن نقل عامات الخياطة با�شتعمال:
ورق كربون الخياطة والعجلة الم�شنّنة )الدّراجة(. اأ    -  

طبا�شير التخطيط )�شابون العام(. ب -  
غرزة البا�شة. جـ -  

غرزة ال�شراجة غير المت�شاوية. د   -  
وقد  در�شــت �شابقًا هذه الأدوات، وطريق 
ا�شتعمالهــا، ومميــزات كل طريقــة، كمــا 

يمكن ا�شتعمال طريقة اأخرى، وهي:
عمل فرزات بالمق�س. هـ -  

وُت�صتعم��ل ه��ذه الطريقة لتحديد بداية خ��ط الخياطة ونهايت��ه؛ اإذ, ُيعمل فرز �صغير 
)�شــق( في كا الموقعين، وكذلك لنقل عامــة خط المنت�شف اأو بدايات الك�شرات 
ونهاياتهــا، وهــي اأ�شرع الطرق، ويكــون ال�شق في منطقة م�شافــة الخياطة، اأو على 

�شكل )7(، مع ماحظة عدم و�شوله اإلى خط الخياطة.
��ل ا�صتعم��ال هذه الطريق��ة بعد التدرب على الخياط��ة, واإجراء الدرزة على      وُيف�صّ

خطوط موازية للحاّفة دون وجود عالمات على القما�ش, باإحدى الطرق ال�صابقة.

كربون  ورق  ا�شتعمال  من  تاأّكد 
الكربون  ا�شتعمال  وعدم  الخياطة، 

الُم�صتعمل للكتابة.
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نقل عالمات الخياطة من المخّطط الورقي اإلى القما�س

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
 - تنقل عامات الخياطة من المخّطط الورقي اإلى القما�س بعّدة طرق.

المعلومات الأ�سا�سية
توجد عــّدة طرق لنقل العامات من المخّطط الورقي اإلــى القما�س، ويعتمد اختيار الطريقة 
علــى نوع القما�س واأماكن العامات بالن�شبة اإلــى قطعة الماب�س، وعلى مهارة ال�شخ�س في 
ل تجربتها على ق�صا�صة من القما�ش ذاته,  الخياطة, وقبل ا�صتعمال اأي من تلك  الطرق, ُيف�صّ
للتاأكــد من عدم ترك اأثر في الوجه ال�شحيــح للقما�س، وبخا�شة عند ا�شتعمال ورق الكربون 

والدّراجة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- قطــع الأقم�شــة المق�شو�شــة والمثّبــت 
عليها مخّطط التنورة

- دراجــة، وم�شطــرة، واإبــرة خياطــة، وورق 
كربون الخياطة، وقر�ــس التاأ�شير، وم�شطرة 

الم�شافات

الر�سوم التو�سيحية خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

ال�شكل )1(

التاأ�سي��ر  �ساب��ون  اأو  قل��م  ا�ستخ��دام  اأولً: 
وم�سطرة الم�سافات  

حّرك موؤ�شر م�شطرة اإلــى الم�شافات المحّددة 
ح�صب م�صافة الخياطة المطلوبة حول خطوط 

المخّطط. 

1

ثّبــت حاّفة الم�شطرة على حاّفــة قطعة القما�س 
المق�شو�شة بعد رفع المخّطط الورقي عنها.

2

3 -3
تمرين
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�شــع عامــة بمــوازاة حاّفــة موؤ�شــر الم�شطرة، 
وبا�شتعمال قر�س التاأ�شير، كما في ال�شكل )1(، 
مع الحفاظ على �ُصمك حاّفة القر�ش رفيعة دائمًا.

3

حّرك الم�شطــرة بمحاذاة حاّفة القما�س، و�شع 
اإ�شــارة اأخــرى، مراعيًــا تقــارب الم�شافة بين 
العالمات الماأخوذة في حالة الخطوط المنحنية 

اأكثر منها في الخطوط الم�صتقيمة.

4

كــّرر الخطــوات مــن )1-4( لر�ص��م خطوط 
الخياطــة جميعهــا علــى القما�ــس، كمــا فــي 

المخطط.

5

ي
م. أ مثن

ثانيًا: ا�ستعمال ورق كربون الخياطة والدراجة   
�شع ورق كربون الخياطة على الطاولة، وليكن 
وجهــه اإلــى الأعلــى، مراعيًــا ا�شتعمــال ورق 

الكربون الخا�س باأعمال الخياطة فقط.

1

�شع قطعة القما�س المثّبت عليها المخّطط الورقي 
فوق كربون الخياطة، وليكن المخّطط اإلى اأعلى. 

2

�صع الم�صطرة فوق خطوط الخياطة الم�صتقيمة, 
كخط البن�شة، ومــّرر العجلة فوق الخط، بحيث 
تكون مام�شة للم�شطرة مع ال�شغط على الدراجة 

في اأثناء نقل الخطوط, كما في ال�صكل )2(.

3

ال�شكل )2( ك��ّرر العمل لنقل خطوط الخياطة الم�صتقيمة, اأّما 
في حالة الخطوط المنحنية فال ُت�صتعمل الم�صطرة, 

واإنما يتم التاأ�صير فوق الخطوط وببطء.

4

ارفع الدبابي�ــس تدريجيًّا عن المخّطط الورقي، 
ثــم اأعد تثبيتها في القطعة اأو في م�شافة الخياطة 
لتم�شك طبقتي القما�س معًا، مراعيًا عدم اإزاحة

5
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الواحــدة عن الأخــرى؛ للمحافظة على تماثل 
الجهتين اليمنــى والي�شرى في قطعة الماب�س، 
وتتم اإزالة المخّطط الورقي عن طبقَتي القما�س 

برفع اآخر دبو�س. 
�شع القما�س مرة اأخــرى فوق ورق الكربون، 
وليكــن الوجــه المر�شــوم اإلــى الأعلــى، ليتم 

التاأ�شيرعلى خطوطه.

6

كّرر الخطوتيــن )3-4( في نقل الخطوط اإلى 
الوجه الآخر من القما�س.

7

ال�شكل )3( اأزل دبابي�س التثبيت عــن القطعة، واحتفظ بها 
لحين خياطتها. 

8
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الأ�سئلة

1- قبل ق�ّس القما�س يجب مراعاة بع�س الأمور، مثل: ت�شوية حاّفة القما�س، كيف تتم ت�شوية 
حاّفات القما�ش؟ واأي الطرق اأكثر ا�صتعمالً؟

2-  ما الهدف من كّي المخّطط الورقي قبل و�صعه على القما�ش؟
3- عند ق�ّش التنورة )الدبل كلو�ش( كيف يتم ثني القما�ش؟

4- عدد الأمور الواجب مراعاتها عند توزيع المخّطط على الأقم�شة الوبرية.
5- ف�ّشرالختاف في لوني قطعَتي الجزء الخلفي لتنورة ب�شّحاب في منت�شف  قما�س المخمل .

التي  الن�شائح  فما  )الكاروهات(،  المربعات  قما�س  من  تنورة  تف�شيل  والدتك  اأرادت   -6
�شتقدمها لها بخ�شو�س ما ياأتي:

الت�شميم المنا�شب لقما�س المربعات.  - اأ 
ب - كمية القما�س التي يجب �شراوؤها.

جـ - كيفية ت�شوية الحاّفات.
الأماكن التي يجب اأن تتطابق بها خطوط المربعات.  د - 
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تتطّلب خياطة التنورة اإجراء بع�ــس العمليات التح�شيرية لبع�س اأجزائها،كالبن�شات، والك�شرات، 
وغيرهــا، ثــم تجميع هــذه الأجزاء معًــا لت�شكيل التنورة ح�شــب الت�شميم المحــّدد، وبعد ذلك، 
يت��م اإجراء بع�ش العمليات النهائي��ة, ك�صبط الذيل, وغيرها. فما العملي��ات النهائية؟ ما العمليات 
التح�صيرية الأخرى التي تتم لأجزاء التنورة؟ ما العمليات التجميعية الأخرى للح�صول على التنورة 
ب�صكلها النهائي ح�صب الت�صميم المحّدد؟ ما العمليات النهائية التي تتم بعد اإتمام خياطة التنورة؟

هذه الت�شاوؤلت وغيرها �شتجد الإجابة عنها بعد درا�شتك هذا المو�شوع.
   1        الدرزات والخياطات 

بعد النتهاء من ق�س القما�س ح�شب المخّطط ونقل عامات الخياطة من المخّطط اإلى 
من  واحدة  طبقة  على  ُتنّفذ  التي  الدرزات  ت�صمل  حيث  الخياطة,  عملية  تبداأ  القما�ش, 
القما�ش, والخياطات التي ُتنّفذ على طبقتين اأواأكثر من القما�ش, ومن اأ�صكال الدرزات 

والخياطات ما ياأتي:
العمليات  هذه  اأولى  المدّعمة  الدرزة  ُتعّد   :)Staystitching( المدّعمة  الدرزة  اأ     
التح�شيرية التي تتم عن طريق عمل درزة على طبقة واحدة من القما�س، ويكون 
خط  من  وقريبًا  الخياطة  م�شافة  في  وُتنّفذ  تقريبًا،  مم   )3-2( فيها  الغرزة  طول 
لقطعة  المدعمة  الدرزة  عمل  اإلى  الحاجة  من  التاأكد  عدم  حالة  وفي  الخياطة، 

الماب�س ح�شب نوع القما�س، فمن الأف�شل تنفيذها.
وفي ما ياأتي، الحالت التي ت�شتدعي تنفيذ الدرزة المدّعمة:

الأقم�شة غير متما�شكة الن�شيج )قليلة المتانة(.  .1
الأقم�شة التي تت�شف بمطاطيــة طبيعية، كالأقم�شة ال�شوفية، اأو ب�شبب اتجاة   ·2

الن�شيج لحاّفات الأقم�شة.
اأقم�شــة الماب�س التي تحتاج اإلى وقــت طويل لإتمام تنفيذ خياطتها، خا�شة   ·3
عند المتدربين، في حين اأن العامل المحترف، يمكن اأن ينهي خياطة القطعة 

دون الحاجة اإلى اإجراء الدرزة المدّعمة.
وُتنّفذ الدرزة المدّعمة على خطوط حفرة الرقبة, وحفرة الإبط, وخط الخ�صر, 

وخط الجنب الذي فيه انحناء.   
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تنفيذ الدرزة الموجهة )المدّعمة(

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
تنّفذ الدرزة الموّجهة للتنورة.  -

المعلومات الأ�سا�سية
ُتنّف��ذ الدرزة الموّجهة لمنع بع�س الأقم�شة غير المتما�شكة من المطاطية غير المرغوب فيها، 
وبخا�ص��ة عند الخطوط المائلة والمنحنية, وهي اأول��ى عمليات الخياطة التي تتم على قطعة 

الماب�س.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- اأجزاء التنورة )القما�س(.
- خيوط منا�صبة للون القما�ش.

- اآلة الخياطة مجهزة بالخيوط
- مق�س

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ادرز خــط الخ�شر ابتداءً من خط الجنب الأيمن الأكثر 1
ارتفاعًا اإلى المنت�شف الأقل ارتفاعًا، ثم من خط الجنب 
الأي�شــر اإلى المنت�شــف، كما في ال�شــكل )1(، مراعيًا 
تنفيــذ الدرزة على طبقة واحدة من القما�س، وعلى بعد 
)3( مم من خط الخياطة، وفي م�شافة الخياطة، وبطول 
غــرزة الــدرزة الوا�شعــة )4( مم، ولون خيــط منا�شب 

للقما�س.
ال�شكل )1(

ي الجنب الأيمن والأي�شر ابتداءً من خط الذيل 2  ادرز خطَّ
اإلى خ��ط الخ�صر, وعلى ُبع��د )1-1.5( �شم من خط 

الخياطة وفي م�شافة الخياطة، كما في ال�شكل )1( .

4 -3
تمرين
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كّرر الخطوات ال�شابقة لتنفيــذ الدرزة الموجهة للجزء 3 
الخلفي من التنورة، كما في ال�شكل )2(.

ال�شكل )2(

خياطة البن�سات: تعتمد طريقة خياطة البن�شات على مهارة القائم باأعمال الخياطة؛  ب    
اإذ, يمكن خياطتها بتثبيت خطوطها معًا بالدبابي�ش, ثم ت�صّرج وتدرز, اأو تخاط 
مبا�شرة دون ت�شريج مع الكتفاء بنقل عامة بداية البن�شة ونهايتها، وعادة تتم خياطة 
البن�شة من الجهة العري�شة اإلى الجهة الرفيعة لها، ثم ربط الخيطين عند راأ�س البن�شة 

لتثبيت خياطتها، كما مّر معك فى تمرين خياطة البن�شة.
خياط��ة الك�سرات والزّم والق�س��ات: من العمليات التح�شيرية لخياطــة التنورة وتنّفذ  ج�    
عل��ى معظم الت�صاميم )الموديالت(؛ اإذ, يت��م تجهيز خطوط الق�صات والك�صرات 

والّزم وتجميعها ح�شب الت�شميم المنّفذ في التنورة.
�سبط جودة الخياطات )Quality control(: يعّد �شبط الجودة عملية اأ�شا�شية م�شتمرة   د     
تبداأ منذ الت�شميم وق�س القما�س، وت�شتمر مع كل مرحلة من مراحل الخياطة، بالرغم 
اأن المظهر الخارجي العام والقيا�شات في قطعة الماب�س الجاهزة، من اأهم الأمور 
العامة التي توؤخذ بعين العتبار عند تقييم جودة خياطتها، وتتم عملية �شبط جودة 

ح في الجدول )1-3(. خياطة القطعة، �شمن جدول معد لذلك، كما هو مو�شّ
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الجدول )3-1(: نموذج �شبط جودة الخياطات والبن�شات والق�شات في التنورة.

لنعمالموا�شفاتالمو�شوع
1-  الخياطات الم�شتعملة منا�شبة لنوع القما�س.الخياطات

2-  م�شافة الخياطة مت�شاوية ومنا�شبة للت�شميم.
3-  الخياطــات بــا ثنيــات اأو تجعــدات علــى الوجه 

ال�شحيح للتنورة.
1-  طــول البن�شــات مت�شاوية، اأو ح�شــب الت�شميم، اأو البن�شات

المخّطط.
2-  كّيها جّيدًا في التجاه ال�شحيح. 

3-  نهايات البن�صات مثّبته بَعقد الخيط اأو بُغرز التثبيت.
4- ق�س البن�شــات في الأقم�شة ال�شميكــة، وكّيها وهي 

مفتوحة. 
الق�شات

والزخارف
1-   الق�شات منا�شبة لقما�س التنورة والت�شميم.

2-   الزخارف منا�شبة للق�شات والقما�س.

   2       اإعداد الجيوب وتركيبها
غر�صها  يكون  اأن  ويمكن  المالب�ش,  لقطع  ُت�صاف  قما�ش  قطع   )Pockets( الجيوب 
تجميليًّا اأو وظيفيًّا, وُتعد عملية اإعداد الجيوب وتجهيزها من العمليات التح�صيرية, اأّما 
تركيبها على قطعة المالب�ش فُيعد من العمليات التجميعية, ويوجد نوعان من الجيوب: 

الخارجية، والداخلية، و�شنتناول كاً منها بالتف�شيل.
الجي��ب الخارج��ي: الجيب المثّبت على وجه الثوب، ويظهــر على الوجه ال�شحيح   اأ   
ل��ه, وُينّفذ من قما�ش الثوب اأو بغيره ح�صب الت�صميم المطلوب, ويمكن اأن يكون 
ب�شيطًــا اأو يحتوي على عــراو، واأزرار، اأو ك�شــراٍت، اأو درزاٍت تجميلية اأو قّابًا 
للجي��ب, اأو ال�صتعانة بالُكلف المنا�صبة. ويمك��ن اأن ُيبطن قبل التركيب, ويجري 
تثبيــت هــذا الجيب اآليًّــا اأو يدويًّا، كما يمكــن اأن يكون وظيفيًّا اإلــى جانب كونه 
تجميليًّــا، لذلك يجب اأن يكون قيا�س الجيب منا�شبًــا للغر�س من ا�شتعماله ، كما 
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توجد له اأ�شكال مختلفة، كالمربع، والدائري، 
والم�صتطي��ل, وغيره��ا. وُت�صتعم��ل الجي��وب 
الخارجيــة غير المبطنة فــي بنطلونات الجينز، 

والقم�شان، والمراييل، وغير ذلك.
 ولتقوية زوايا فتحات الجيوب الخارجية عّدة 

طرق، كما في ال�شكل)7-3(.
الجيب الداخلي: يكون عادة على الوجه الداخلي  ب    
للثوب, وُينّفذ في العادة من قما�ش قطعة المالب�ش, 
لتجّنب  البطانة,  قما�ش  من  ُينّفذ  اأن  ويمكن 

حدوث �شماكة زائدة غير مرغوبة، ومن الممكن اأن 
يكون تجميليًّا اأو وظيفيًّا، كما يمكن اأن يكون ظاهرًا 

اأو مخفيًّا، وتوجد منه ثاثة اأ�شكال، هي:
فتحــة فــي خــط الخياطــة، كمــا فــي ال�شكل   .1 

 )3-8(، ويمكــن تنفيــذه بثــاث طرق تظهر 
جميعهــا بال�شــكل نف�شــه علــى وجــه قطعــة 

الماب�ــس، وهي كما في ال�شكل 
. )9-3(

الجيــب الأمامــي )مــن الخ�شر    .2
حتى خــط الحو�س(: ُيثّبت على 
ي  قطعــة الماب�س في خياطة خطَّ
 الخ�شر والجنب، كما في ال�شكل

 )3-10(، وبما اأّنه يت�شل مع الخ�شر والجنب فاإّن 
اأي تعديــل يحدث على الخ�شــر اأو الجنب  يجب 
اأن يتم على الجيب اأي�شًــا، ولهذا الجيب قطعتان، 
كما في ال�شكل )3-11/ اأ(، الأولى قطعة البطانة 

ال�شكل )3 -8(: جيب على 
�شكل فتحة في خط الخياطة.

ال�شكل )3 -10(:
 الجيب الأمامي)من الخ�شر 

حتى خط الحو�س(

ال�شكل )3 -9(: اأ�شكال الجيب الداخلي.

ال�شكل )3 -7(: تقوية زوايا 
فتحات الجيوب.
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التي تنتهي عنــد فتحة الجيب، ويمكن 
تنفيذهــا مــن قما�ــس البطانــة، والثانية 
قطعة الجيب التي تاأخذ جزءًا من الثوب 
وُتنّفذ من قما�ش الثوب نف�صه, كم������ا 

فـــي ال�شكل )3 – 11/ ب(.
الجيب ال�شق: تكون فتحته على �شكل    . 3
�شق في قطعة الماب�س كما في ال�شكل 

.)12-3(
وقــد يتخــذ ال�شــق اأ�شــكالً، كمــا في 
ال�شكل )3-13(، ويوجد نوع اآخر من 
جيوب ال�شق الذي يتم اإغاقه با�شتعمال 

ال�شّحاب.
ويعتمــد تحديــد مــكان الجيــب على 

الهدف من��ه, اأهو للتجمي��ل )ُزخرفي( اأم 
لال�صتعمال )وظيفي(؟

فالجيــب الوظيفــي يجــب اأن يكــون في 
م�شتوى �شهل ال�شتعمال ، مريحًا لليد في 
الو�شول اإليه. اأّمــا الجيب الزخرفي الذي 
يكون ع��ادة فوق الخ�ص��ر, فُيحّدد مكانه 

في الجزء الأكثر ت�شطيحًا في الثوب.

باأ
ال�شكل )3 -11(: قطع الجيب الأمامي.

ال�شكل )3 -12(:  الجيب ال�شق.

ال�شكل )3 -13(:
 ا�شكال ال�شق في الجيب.

ن�شاط )1-3(

تفّح�س بع�س قطع ماب�شك، وحّدد اأنواع الجيوب الم�شتعملة فيها، واأّيها يدوم اأكثرعند 
ال�صتعمال ؟ ولماذا؟ ناق�ش زمالءك في ذلك باإ�صراف المعلم.

اأ�شكال الجيوب في مالب�شك
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تجهيز الجيوب وتركيبها

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ترّكب الجيب الخارجي بزوايا قائمة بعد تجهيزه.

- ترّكب الجيب الخارجي بحاّفات منحنية بعد تجهيزه.
- ترّكب الجيب الداخلي المخفي.

المعلومات الأ�سا�سية
توجــد اأ�شكال مختلفة للجيب في التنــورة وقطع الماب�س الأخرى ، فقد يكون خارجيًّا، اأو 
ة خارجية، ولكل منها ا�شتعمالت ومميزات محّددة ، ومن ال�شروري  داخليًّا مخفيًّا، اأو بَق�شّ

تثبيت الدرزة في فتحة الجيب، وتوجد اأ�شكال مختلفة لتثبيتها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- 8 قطع من قما�س قطني �شادة قيا�س )20×25(
– المخّطط المرفق للجيب الداخلي المخفي

– مخّطط الجيب الخارجي ذي الحاّفات المنحنية

- اآلة خياطة مجهزة بالخيوط 
- اأدوات الكّي وتجهيزاته

- اأدوات الخياطة 

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأولً : تجهيز الجيب الخارجي بزوايا
 وتركيبه

ار�شــم علــى قطعة القما�ــس با�شتعمــال الم�شطرة 1
وقلم التاأ�شير، مخّطط الجيب بزوايا قائمة، اأبعاده 
)18×16( �شم، مع ر�شم خط الثني للحاّفة العليا 
للجيــب )المرّد( على بعد )4( �شم منها، وكذلك 
م�شافة الخياطة للحاّفــات الأخرى على بعد )1( 

�شم، كما في ال�شكل )1(.
 

مرد ثنية اجليب

خط الثني

ال�شكل )1(

5 -3
تمرين
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اثِن الحاّفة العليا ثنية واحدة مقدارها )1( �شم اإلى 2
الوجه الخلفــي من القما�ــس، وادرزها،  كما في 

ال�شكل )2( .

 
ال�شكل )2(

اثــِن مــرّد )ثنية( الجيــب على خط الثنــي وليكن 3
الوجــه ال�شحيح للثنية اإلــى الداخل، واأدرزها من 
الجانبين على بعد )1( �شم، كما في ال�شكل )2(، 
مراعيًــا تثبيت بداية الــدرزة ونهايتهــا با�شتعمال 
م�شّغــل الحركة العك�شيــة، وق�س الزوايــا العليا، 

وفرغها، كما في ال�شكل )2(.
انقــل عامــات خياطــة الجيــب، علــى الوجــه 4

ال�شحيــح للقما�ــس كما هي علــى الوجه الخلفي 
له با�شتعمال �شابــون التاأ�شير والم�شطرة، اأو بكي 
الجيب على خط الخياطــة، بحيث تكون م�شافة 

الخياطة المثنية باتجاه الوجه الخلفي للجيب.
اثِن كاً من الزاويتين اإلى الوجه الخلفي للقما�س، 5

بحيث ي�شبح خط الخياطــة العمودي للثنية العليا 
علــى ا�شتقامة خــط الخياطة العمــودي للجيب، 
وخط الخياطة الأفقي للثنية بموازاة خط الخياطة 

الأفقي للجيب، كما في ال�شكل )2(.

 
أ ب

ال�شكل )3(

ثّبت خط الثني لم�شافة خياطة حاّفات الجيب بال�شغط 6
عليه يدويًّا اأو بالمكواة، كما في ال�شكل )2(.

ام�شــك زاويــة الجيب، كما فــي النقطــة )اأ( في 7
ال�شكل )3( ، وادرز على خط ثني الزاوية، وق�س 
م�شافــة الخياطــة الزائــدة، كما فــي النقطة )ب( 
في ال�شــكل )3(، مراعيًا تنفيــذ عمليَتي الخياطة 

والق�س كما في خياطة الزوايا.
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اقلــب الثنيــة العليــا للمــرد اإلــى الوجــه الخلفي 8
للقما�س، ثم ثّبتها بغــرزة اللقطة، كما في ال�شكل 
)4(. اأما م�شافة الخياطة في باقي الحواّف فتثبت 
على الوجه الخلفي للقما�س بال�شراجة اأو بالكّي.

 
ال�شكل )4(

انقل عامــات حدود الجيب )المــكان المحّدد 9
لتركيبــه( من الوجــه الخلفي للقما�ــس اإلى الوجه 
ال�شحيح بغــرزه ال�شراجــة، اأو بر�شــم العامات 
مبا�شرة على الوجــه ال�شحيح للقما�س، با�شتعمال 

قلم التاأ�شير والم�شطرة.
�شــع الجيــب علــى قطعــة القما�س وفــي مكانه 10

المحّدد ح�شــب الت�شميم، وثّبتــه بالدبابي�س، ثم 
بغرزة ال�شراجة .

ار�شم  با�شتعمال قلم التاأ�شير والم�شطرة خط خياطة 11
التقوية على �شكل مثلث قائم الزاوية، كما في ال�شكل 
)5(، بحيــث يكــون طول الخــط )2-3( )1/2( 
�شم، وطــول الخــط )1-3(   )1( �شــم،  والخـط 

)1-3( على بعد )1( مم عن الحاّفة المثنية. 
وبعد التدرب جّيدًا علــى اأعمال الخياطة، يمكن 

تنفيذ درزة التقوية لفتحة الجيب دون ر�شمها.
ابداأ درزة الجيب من النقطــة )1(، ثم اإلى النقطة 12

)2(، ثم اإلى النقطة )3(، وا�شتمر بالدرزة بمحاذاة 
الحاّفات اإلى زاوية الجيب الأخرى اإلى النقاط )4 

ثم 5 ثم 6(، كما في ال�شكل )5(.
ا�شحب طرَفي خيَطي الدرزة في النقطتين )1،6( اإلى 13

الوجه الخلفي من القطعة، واربط الخيطين معًا خلف 
كل نقطة، ثم اكِو القطعة، واحتفظ بها في ملفك.

 

١

٢ ٣٥

٦

٤

ال�شكل )5(

 

اجليب

الثنية

خط الثني 

ال�شكل )6(
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1
ثانيًا : تجهيز الجيب الخارجي ذي الحافّات المنحنية

 ُق���ش قطع��ة الجيب بحاّف��ات منحني��ة, كما في 
ال�شــكل )6(،  يمكنك ال�شتفادة من ال�شكل بعد 

تكبيره للقيا�س المطلوب.

نّفــذ الخطــوات )1-6( كمــا فــي البنــد الأول 2 
)تجهيز جيب الزوايا(.

ادرز بغرزة الزّم في م�شافة الخياطة للخط المنحني 3
وعل��ى ُبعد )2( مم داخل خــط الخياطة، كما في 

ال�شكل )7(. 
اقلــب ثنية مرد الجيب، واكِوهــا كما في ال�شكل 4 

. )8(
ا�شحــب خيــط الزّم، واثــِن م�شافــة الخياطة على 5

خــط الخياطة، كما في ال�شــكل )8(، حتى تاأخذ 
الحاّفات ال�شفلية �شكلها المنحني.

 ثّلم في م�شافــة الخياطة للخط المنحني، كما في 6
ال�شــكل )9( ، ثــم اثِن م�شافــة الخياطة على خط 

الثني اإلى الوجه الخلفي للقما�س.
 �شــّرج الحاّفــات المثنيــة للجيب بغــرزة �شراجة 7 

مت�شاوية وق�شيرة. 
ثّبــت حاّفة المــرّد بغرزة اللقطة كمــا في ال�شكل 8

.)9(
كّرر الخطــوات )11-13( لتثبيــت الجيب في 9

مكانــه، كما فــي تثبيت جيــب الزوايا فــي البند 
)اأولً(، كما في ال�شكل )10(.

 
ال�شكل )7(

 
ال�شكل )8(

 
ال�شكل )9(

 
ال�شكل )10(
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ثالثًا: خياطة الجيب الداخلي ذي الخياطة على فتحته
ُق�ش قطعتين من القما�ش, كما في مخّطط الجيب 1

في ال�شكل )11(، مراعيًــا اأّنه يمكن ق�ّس اإحدى 
القطعتين من قما���ش )التنورة( حيث ُت�صّمى قطعة 
الجيب، وتثّبت على الجــزء الخلفي من التنورة، 
اأّمــا القطعــة الأخرى فيمكــن ق�شها مــن قما�س 
التنورة نف�شه، اأو من قما�ــس البطانة، وتثّبت على 
الجزء الأمامي من التنورة وُت�ّصمى بطانة الجيب, 

مراعيًا نقل عامات التزان وفتحة الجيب.
ثّبــت قطعــة بطانة الجيــب على القطعــة الأمامية 2

للتنورة، بحيث يكون الوجهان ال�شحيحان معًا. 
ادرز على خط الخياطة، كما في ال�شكل )12(.3
ُق���ش على بعد )1( �شم من خــط الخياطة وذلك في 4

م�شافة خياطة بطانة الجيب، كما في ال�شكل )12(.
نّظف حاّفة م�شافة الخياطة على م�شتوى فتحة الجيب 5

لكل من بطانة الجيب وقطعة التنورة الأمامية.
كّرر الخطوتين )3-4( لتثبيت قطعة بطانة الجيب 6

على القطعة الأخرى )الخلفية(، مراعيًا عدم ق�س 
)تدريج( م�شافة الخياطة كما في الأمام.

 ثّبــت قطعتــي الجيــب معًــا بالدبابي�ــس، بحيث 7
تتاقى عامــات التزان، مراعيًــا اأن تكون قطع 
الجيب على امتداد النموذج )التنورة(، والوجهان 
ال�شحيحان اإلى الداخل، كما في ال�شكل )13(.

 
ال�شكل )13(

 
ال�شكل )12(

 
ال�شكل )11(
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 ادرز علــى خــط الخياطــة اأعلــى فتحــة الجيب 8
واأ�شفلهــا، مــع تثبيت الــدرزة عند بدايــة الفتحة 

ونهايتها كما في ال�شكل )13(.
اكــِو الجيب مراعيًــا فتح الخياطة، ثــم اكِو فتحة 9

الجيــب من الأمــام والخلــف، كما فــي ال�شكل 
.)15(

ادرز الجيب علــى بعد )1( �شم من الحاّفة مراعيًا 10
تثبيت بداية الدرزة ونهايتها بالغرزة الراجعة، كما 

في ال�شكل )14(.
نّظــف حاّفــة م�شافــة الخياطــة للجيــب بالغرزة 11

المتعّرجــة اأو بطريقة منا�شبــة، مع ق�س الزاوية في 
م�شافة الخياطة، كما في ال�شكل )15(.

اكِو القطعة، واحتفظ بها.12

نموذج �شبط جودة خياطة الجيوب 
لنعمالموا�سفاتالمو�سوع

         الجيوب

- موقع الجيب ح�شب الت�شميم.
- حجم الجيب منا�شب لقيا�س قب�شة اليد.

- انتظام خياطة الجيب.
- وجود البطانة المنا�شبة للجيب.

- كــّي الجيوب مــع مراعاة عدم مط القما�ــس في اأثناء 
الكّي.

 
ال�شكل )14(

 
ال�شكل )15(
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)Fasteners( 1    المغلقات    
توجد فتحات في قطع المالب�ش لت�صهيل ارتدائها وخلعها, وُتغلق هذه الفتحات باأ�صكال منها:
ال�سّح��اب )zipper(:تطــور ال�شّحاب ليتنا�شب مع اأ�شــكال الماب�س وا�شتعمالتها،  اأ   
ل �صراء ال�صّحاب بعد تحديد  حيث يمكن توافر ال�صّحاب بقيا�صات مختلفة؛ لذا, ُيف�صّ
مكانه علــى قطعة الماب�س ليتم اختيــاره بالطول المنا�شب وبالنــوع الذي يتنا�شب 

ونوع القما�س .
اأنواع ال�شّحابات واأجزاوؤها: يوجد نوعان رئي�شان لل�شّحابات؛ فهي اإّما اأن تكون   .1
م�شنوعة من �شل�شلة معدنية او با�شتيكية لها اأ�شنان كما في ال�شكل )3-14/اأ(، 
واإّما اأن يكون لها لفائف م�شنوعة من البولي�شتر اأو النايلون، وترّكب على حافَتي 
�شريط ال�شّحاب، كما في ال�شكل )2-14/ب( و�شواءً اأكان ال�شّحاب �شل�شلة اأم 
لفائف، فهو ي�شنع باأوزان وقيا�شات مختلفة؛ اإذ تكون �شّحابات اللفائف، اأخف 

وزنًا، واإلى الأ�شفل، ويعتمد اختيار اأي منها على الذوق ال�شخ�شي. 

)3-14(: اأنواع ال�شّحابات.
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وت�شنــع اأ�شرطة ال�شّحابات عــادة من قما�س القطن اأو مــن القطن والبولي�شتر 
باألوان متعددة، مكّونة من منزلق )قفل( و�شفيحة معدنّية تتحرك الى الأعلى واإلى 
الأ�شفل على ال�شل�شلة اأو اللفائف، ولل�شّحاب قطعتان معدنيتان في بدايته ونهايته 
لمنع المنزلق )الإفالت(, وُت�صّمى هاتان القطعتان نقط التوقف اأو الم�صد اإل في 
حالة ال�شّحاب المف�شول الذي يف�شل تمامًا في نهايته، كما في ال�شكل)14-3/
جـــ(، كما يوجد ال�شّحــاب المخفي الذي لتظهر اأ�شنانــه اأو لفائفه على الوجه 

ال�شحيح لل�شّحاب، كما في ال�شكل )2-14/د(.
اأ�شــكال تركيب ال�شّحــاب : توجد عّدة   .2

اأ�شكال لتركيب ال�شّحاب، منها:
ال�شّحاب المتماثل )المركزي(:اأحد  اأ . 
اأنواع ال�صّحابات العادية, وُي�صتعمل 
عادة في الفتحات الأمامية والخلفية 
ويكون  لإغاقها،  الماب�س  لقطعة 
ال�شكل  في  كما  مغلقة،  نهاية  له 

.)15-3(
ال�شّحــاب غير المتماثــل: �شّحاب  ب. 
عــادي، اإّل اأّن تركيبــه غير متماثل 
ال�شكل على الوجه ال�شحيح لقطعة 
الماب�ــس، وتكــون عــادة الطيــة 
فــي الجهة  اليمنــى لقطعــة الأمام 
عنــد خياطــة ماب�ــس ال�شيــدات، 
كما فــي ال�شــكل )3-16(، وفي 
الجهــة الي�شرى عند خياطة ماب�س 
الرجال.  وُي�صتعمل هذا ال�صكل في 
خياطة �شّحاب البنطلون اأو التنورة. 

ال�شكل )3-15(:التركيب
 المتماثل لل�شّحاب.

ال�شكل )3-16(: تركيب
 غير  المتماثل لل�شّحاب.
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ال�شكل )3-17(:تركيب 
ال�شّحاب المف�شول.

�شّحــاب  المف�شــول:  ال�شّحــاب  جـ. 
مفتوح من الطرفين, وُيرّكب على 
نهايتيــن مفتوحتيــن، وعنــد فتح 
ال�شّحاب، تف�شان تمامًا،كما في 
ال�شــكل )3-17( وي�شتعمــل في 

الجاكيتات وال�شويترات.
ال�شّحــاب المخفــي: �شّحاب من  د . 
نوع خا���ش, ُيرّكب في الفتحات 

المركزي��ة والمطوي��ة, وُيخ��اط 
بحيــث يختفــي تمامًــا داخــل 
قدم �شاغطة  با�شتعمال  الخياطة 
خا�صة, وع��ادة يكون ُمغلقًا من 
الطرفي��ن, وُي�صتعم��ل للفتحات 
الجانبية في الف�شاتين، والحقائب، 
والو�شــادات، وغيرهــا، كما في 

ال�شكل )18-3(.
ي�شبــه  البنطلــون:  �شّحــاب  هـ. 
ال�شّحاب العــادي، ويطبق عليه 
ا�شــم ال�شّحاب الأمامي الطائر، 
البنطلونــات  فــي  وي�شتعمــل 
الرجاليــة، وفي ماب�ــس الن�شاء 
العملية، والتنانير، ويوّفر �شكاً 
اأنيقًــا واإغاقًا محكمًا، كما في 

ال�شكل )19-3(. 

ال�شكل )3-18(: التركيب
 المخفي لل�شّحاب.

ال�شكل )3-19(: تركيب �شّحاب البنطلون.
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تركيب ال�سّحاب 

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
ُتنّفذ تركيبًا متماثالً لل�صّحاب.  -

ُتنّفذ تركيبًا غير متماثٍل لل�صّحاب.  -
ُتنّفذ تركيب �صّحاب مخفي.  -

المعلومات الأ�سا�سية
توجــد اأنواع مختلفة مــن ال�شّحابات واأ�شــكال مختلفة لتركيبه من حيــث ال�شكل الظاهر 
للخياطة علىجانَبي فتحة ال�صّحاب, فمنها: الخياطة المتماثلة علىجانَبي الفتحة, وُي�صتعمل 
لها ال�شّحاب العادي اأو المف�شول، اأو ظاهرة على جهة واحدة فقط وب�شكل مرّد على جهة 
اليمي��ن من الأم��ام في المالب�ش الن�صائي��ة, وُي�صتعمل لها ال�صّحاب الع��ادي, اأو بخياطة غير 

ظاهرة )مخفية(, وُي�صتعمل فيها ال�صّحاب المخفي.     
  ُيثّب��ت ال�صّح��اب اأولً بغرزة ال�صراجة اأو بمادة �صمغية خا�ص��ة بعمليات الخياطة, اأو تثبيته 
مبا�ص��رة بالدرزة بعد تحديد خطوط خياطته بعملية الكّي, اأو تحديد نقطة بداية الفتحة فقط 

بعملية الفرز بالمق�س وذلك بعد اكت�شاب مهارة الخياطة. 
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- �شّحابان عادّيان بطول )15 -20( �شم
- �شّحاب مخفي بطول )20-15(

- )6( قطع قما�س اأبعادها )10 × 30( �شم
- �شريط ل�شق �شفاف عر�شه )1.5( �شم

- اآلة خياطة مجهزة بالخيوط 
- اأدوات الكّي وتجهيزاته

- اأدوات الخياطة
- قدم تركيب ال�شّحاب العادي

- قدم تركيب ال�شّحاب المخفي

6 -3
تمرين
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الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأولً : تركيب متماثل لل�سّحاب
�شــع قطعَتــي القما�ــس معًــا، بحيــث يكــون الوجهــان 1

ال�شحيحان للداخل، ثم ق�س طــول الفتحة المراد تركيب 
ال�شّحــاب عليهــا با�شتعمال ال�شّحاب كدليــل، ولتكن من 
اأعلى نقطة التوقف ال�شفليــة لل�شّحاب واإلى اأبعد من نقطة 

التوقف العلوية بـ )1( �شم تقريبًا.
ادرز الفتحــة اأ�شفل نهايــة طول ال�شّحــاب، مراعيًا تثبيت 2

بداية الفتحة بالغرزة الراجعة،كما في ال�شكل )1(.
ادرز الفتحة مكان تركيب ال�شّحاب لغاقها موؤقتًا بغرزة 3

طويلة )غرزة الزم(  بدلً من ال�شراجة اليدوية. 
اكِو خط الخياطة، وافتح م�شافَتي الخياطة بالكّي، ونّظف 4

حواف م�شافات الخياطة بالطريقة المنا�شبة.
ق�ّش بع�ش خيوط ال�صراجة على م�صافات متباعدة؛ لت�صاعد 5

عل��ى �صح��ب خي��وط ال�صراجة بع��د النتهاء م��ن تركيب 
ال�شّحاب، كما في ال�شكل )2(.

�شــع ال�شّحاب علــى الفتحة المغلقة مع مراعــاة اأن يكون 6
منت�شف ال�شّحاب على خط الخياطة وعلى الوجه الخلفي 
لقطعــة القما�س،  مراعيًا اأن يكون وجه ال�شّحاب لاأ�شفل، 

كما في ال�شكل )3(.
ويمكن تثبيــت ال�شّحاب على م�شافة الخياطة با�شتعمال 

ل�شق خا�س للخياطة بدلً من ال�شراجة اليدوية.
�شــّرج الحاّفة اليمنى لل�شّحاب مع اإحدى م�شافَتي الخياطة 7

بو�شاطة ال�شراجة اليدوية، اأو اآليًّا بغرزة الزّم با�شتعمال القدم

ال�شكل )1(

نهاية الفتحة

حافة القماش

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(
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ال�شاغطــة الخا�شة بتركيــب ال�شّحاب ومــن الأ�شفل اإلى 
الأعلى، مراعيًّا فتح ال�شّحاب، على اأن يكون خط ال�شراجة 

على الدليل الموجود على �شريط ال�شّحاب.    
اأغلق ال�شّحاب، ثم �شّرج الجهة الأخرى على م�شافة الخياطة 8

بعــد  اأن تنقل الإبرة اإلى الجهة الأخرى من القدم ال�شاغطة، 
كما في ال�شكل )4(، مراعيًا ت�شاوي م�شافة الخياطة.

اقلــب قطعة القما�س على الوجــه ال�شحيح، ثم اب�شط خط 9
الخياطــة بطــرف اإ�شبعك عليــه، و�شّرج يدويًّــا على بعد 
)0.6( �شــم عن فتحــة ال�شّحاب،  وثّبتــه علىجانَبي خط 
الخياطــة، مراعيًا تثبيت قطعــة القما�س، وم�شافة الخياطة، 

و�شريط ال�شّحاب، كما في ال�شكل )5(.
ادرز بجانب خط ال�شراجة مــن الأ�شفل اإلى الأعلى وعلى 10

بعد )1( مم منه على اأحد جانَبي ال�شّحاب، مراعيًا الهتمام 
بتثبيت نهاية طول ال�شّحاب بخياطة اأفقية، بحيث تت�شاوى 
فيهــا عــدد الغرز علىجانَبــي خط خياطة قطعــة القما�س، 

وبطريقة خياطة الزوايا كما في ال�شكل )6(. 
ادرز الجهة الأخرى من ال�شّحاب بالطريقة نف�شها.

ول�شبــط درزة ال�شّحــاب علــى الوجه ال�شحيــح للقطعة، 11
يمكنك تثبيت �شريط ل�شــق �شفاف على الوجه ال�شحيح 
لقطعة القما�س، بحيث يتطابق خط منت�شف فتحة ال�شّحاب 

مع منت�شف ال�شريط الا�شق.
ادرز على حواف ال�شريط الا�شق ال�شفاف، مراعيًا تثبيت 12

اأ�صفل ال�صّحاب بخياطة اأفقية, على اأن ُتنّفذ بطريقة خياطة 
الزوايــا حتى نهايــة ال�شّحاب مــن الجهة العليــا، كما في 

ال�شكل )7(، مع تثبيت الدرزة في البداية والنهاية .

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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ان��زع خي��وط ال�صراج��ة وال�صريط الال�ص��ق, وجّرب فتح 13
ال�شّحاب واإغاقه للتاأّكد من دقة تنفيذ التركيب.

ا�شحــب نهاية الخيطيــن )الإبــرة والمّكــوك( عند الخط 14
الأفقي اإلى الوجه الخلفي للقطعة، ثم اربطهما .

اكــِو القطعة مع ا�شتعمال فوطة كــّي، واحتفظ بها ب�شكلها 15
النهائي في الملف الخا�س بالعينات.
ثانياً : تركيب غير متماثل لل�سّحاب 

كّرر الخطوات )1-7(، كما في البند الأول من هذا التمرين1
اقلب ال�شّحاب ليكون وجهه ال�شحيح اإلى الأعلى، ثم اثِن 2

م�شافــة الخياطة المثّبت عليها ال�شّحــاب، وادرز قريبًا من 
�شل�شلة ال�شّحاب با�شتعمال القدم ال�شاغطة لل�شّحاب على 

الجهة الي�شرى من الإبرة كما في ال�شكل )8(.
اقلــب قطعَتي القما�س )اأو الرداء( على الوجه ال�شحيح، 3

ثــم اب�شط الخياطــة بطرف اإ�شبعك، ثــم �شّرج الطرف 
غيــر المثبت بال�شّحاب اأفقيًّا وعموديًّا على بعد )1( �شم 
تقريبًــا من خــط الخياطة،كما في ال�شــكل )9(، مراعيًا 
تثبيــت م�شافــة الخياطــة، وال�شّحــاب، وقطعــة قما�س 

الثــوب معًــا بال�شراجــة.
ادرز على بعد )2(مم من خط ال�شراجة با�شتعمال القدم ال�شاغطة 4

الخا�شة بتركيب ال�شّحاب، ولتكن اإبرة الآلة في الجهة الي�شرى 
من القدم ال�شاغطة كما في ال�شكل)10(، مراعيًا تثبيت الزاوية 
بين الخطين الأفقي والعمودي كما في خياطة الزوايا، والنتباه 

اإلى اأن تكون الخياطة من الأ�شفل اإلى الأعلى.
ا�شحــب نهايَتــي الخطين )الإبــرة والمّكــوك( عند الخط 5

الأفقي اإلى الوجه الخلفي لقطعَتي القما�س، ثم اربطهما.

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(
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ا�شحب خيــط �شراجة ال�شّحاب اليدويــة الظاهرة، وخيط 6
ال�شراجة الآلية على خط فتحة ال�شّحاب.

اكِو القطعة على الوجهين واحتفظ بها.7
ثالثًا : تركيب �سّحاب مخفي

كّرر الخطوات من )1-2(، كما في البند )اأولً( من هذا التمرين.1
انقــل خط تركيب ال�شّحاب اإلى الوجــه ال�شحيح للقما�س 2

بغرز ال�شراجــة، اأو بعملية كّي م�شافــة الخياطة اإلى الوجه 
الخلفي للقما�س.

 افتــح ال�شّحاب، وثّبت الجهة الأولى من ال�شّحاب بو�شع 3
الوجه ال�شحيح لل�شّحــاب مقابل الوجه ال�شحيح للقما�س 
وعلى م�شافة الخياطة، مراعيًا انطباق اأ�شنان ال�شّحاب على 
ع��الم خط خياطته, وثبته بغ��رزة ال�صراجة على ُبعد م�صافة 

)5( مم عن اأ�شنان ال�شّحاب.
جهــز اآلــة الخياطــة بالقــدم ال�شاغطــة الخا�شــة بتركيب 4

ال�شّحــاب المخفي، وادرز ال�شّحاب، وثّبــت بداية الدرزة 
بالم�شّغــل العك�شــي، وا�شتمــر بالــدرزة اإلى نهايــة الفتحة 
المحــّددة لل�شّحاب )اأو اإلى اأن تتاقــى القدم ال�شاغطة مع 
قفل ال�شّحاب( ،كما في ال�شكل )11(، وثّبت نهاية الدرزة.

ادرز الجهــة الأخرى بالطريقــة نف�شها، كمــا في ال�شكل 5
)12(، ثــم ثّبث �شريط ال�شّحاب مع م�شافة الخياطة بطول 
)3( �شــم تقريبًا اأعلى فتحــة ال�شّحــاب واأ�شفلها. كما في 

ال�شكل )13(.
اكِو خط الدرزة من الداخل وعلى الوجه ال�شحيح، مع 6

ا�شتعمال فوطة الكّي الرطبة  واحتفظ بها.  

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(

ال�شكل )13(
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1-  تق�سير طول ال�سّحاب
ن�شطــر اأحيانًا لتعديل طول ال�شّحــاب؛ لعدم توافر �شّحاب بالقيا�س المطلوب، ويتم ذلك 

ح بال�شكل الآتي: كما هو مو�شّ
جّهز �شّحابًا بطول )20( �شم، وعّدل طوله اإلى )15( �شم.

2- تركيب ال�سّحاب المف�سول
رّكب �شّحابًا مف�شولً بخطــوات تركيب ال�شّحاب المتماثل نف�شها، مراعيًا اأن ال�شّحاب 

ح ال�شكل المرفق خطوات تركيبه. منف�شل من الأ�شفل، و يو�شّ

١٢٣٤

الخيط،  منها: عروة  باأ�شكال عدة،  العراوي  توجد   :)Buttonholes( العراوي   ب  
قطعة  ت�شميم  على  منها  اأي  اختيار  ويعتمد  القما�س،  وعروة  الحلقات،  وعروة 

الماب�س ونوع القما�س كما ياأتي :
1 .   عــروة الخيط: �شق فى طبقــات القما�س جميعهــا في المكان المحــّدد للعروة، 
وتت�شــّكل من خطين متوازيين من الغرز المتعّرجــة على جانَبي ال�شق، مع مراعاة 

تثبيت نهايَتي العروة جيدًا، وقد تنّفذ عروة الخيط يدويًّا اأو اآليًّا كما ياأتي:
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الع��روة المنّفذة يدويًّا: وفيها ُي�صق القما���ش اأولً, ثم ُتنّفذ غرزة العروة اليدوية   . اأ 
اأو البطانية علــى حاّفتيها المفتوحتين، كما في ال�شــكل )3-20(, وُت�صتعمل 

في  الماب�ــس الرجالية والن�شائيــة واأنواع 
ة ال�شفافة منها.  الأقم�شة جميعها وخا�شّ

العروة المنفذة اآليًّا: ت�شبه اليدوية, وُت�صتعمل  ب . 
فــي الماب�س العمليــة، والماب�ــس الريا�شية، 
وماب�ــس الأطفــال، والجاكيتــات الرجالية، 
والماب�ــس التي تتعّر�ــس لكثــرة الغ�شيل ول 
ُت�صتخدم في الأقم�ص��ة التي تن�صل؛ لأنها ُتتلف 

القما�س، كما في ال�شكل )21-3(. 
وُتنّفذ العروة على القما�ش اأولً, ثم ت�صق بعد 
ذلك. ويمكن تنفيذها علــى اآلة الخياطة التى 
تعمــل بالغرزة المتعّرجة با�شتعمال الملحقات 
الخا�شــة، كالقدم ال�شاغطــة التي ت�شاعد على 
تنفيذ العروة ب�شكل جيد، وفي هذه الحالة، ل 
بد من قراءة تعليمات ال�شركة )الكتيب المرفق 

مع الآلة( . 
ومع التطور التقني، فقد وجدت بع�س الآلت 
�ص��ة بالعراوي ُتنّفذ العروة, ثم ت�صقها  المتخ�صّ
اآليًّا, وقد ُت�صتعمل خيوط الكورد )القيطان( عند 

تنفيذ العــروة الم�شغولة اآليًّا با�شتعمال ملحقات 
خا�شة بها،كما في ال�شكل )22-3(.

ولتحديــد الطول المنا�شب لعــروة القما�س فاإنه 
يتم قيا�س قطرالزر، مع اإ�شافة م�شافة معينة بقدر 
�شماكة الــزر، كما في ال�شــكل )3-23(. اأما 
في عروة الخي��ط, فاإّنه ُت�صاف اإلى هذا القيا�ش 

ال�شكل )3-21(: عروة اآلية.

�شكل )3-22(: قدم العراوي.

�شكل )23-3(:
 قيا�س طول الزر و�شمكه.

ال�شكل )3-20(: عروة يدوية.
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م�شافة اأخرى تقــّدر بـ)3( مم لعمل نهايَتي 
العروة . 

ويمكن اختبار طــول العروة عن طريق لف 
�شريــط حول الــزّر؛ اإذ يكون طــول العروة 
م�شاويًــا لطــول ال�شريط وهو مثنــي، وفتح 
العراوي في ماب�س الن�شاء عادة على الجهة 
اليمنى لقطعة الماب�ــس في الأمام، وتكون 
على الجهــة الي�شرى في الخلــف )الظهر( 

لقطعة الماب�س.  
وتوج��د ثالثة اأماك��ن رئي�صة ُتح��ّدد اأماكن 
العراوي فــي قطعة الماب�ــس، هي بداية 
حفــرة الرقبــة مــن الأمــام اأوالخلــف، 
واأعر�ــس منطقــة في ال�شــدراأو الورك، 
وخط الخ�شر. علــى اأن توزع العراوي 
الأخــرى بيــن هــذه العامــات، عنــد 
اإجراء تعديــل على توزيع الم�شافات بين 
العراوي، يجب النتباه اإلى هذه الأماكن 

الثاثة.
وق��د ُتنّفذ الع��راوي ب�صكل اأفق��ي, كما في 
ال�شكل )3-24(, وُت�صتعمل فى معظم قطع 
الماب�س، وهي اأكثر �شمانًا واأمانًا، وعندما 
تغلق بالّزر، يكون ال�شغط على نهاية العروة 

قليالً مما ُيقّلل من اإمكانية تلف العروة. 
وتكــون العــروة الأفقيــة عــادة ذات نهاية 
واحــدة مروحية فــى الجهة التى يــراد للزر 
اأن ي�شتقــر فيها، كما في ال�شكل )3-25(؛ 

�شكل )3-24(: عروة اأفقية.

�شكل )3-25(: عروة ثقب المفتاح.

�شكل )3-26/اأ(: عروة عمودية.

�شكل )3-27(: اأ�شكال نهاية العروة.

�شكل )3-28(: عروة الحلقة.
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لأنها تتكّيف مع الزر اأكثر، وقد تكون النهاية 
المروحية على �صكل ثقب, وُت�صّمى فى هذه 
الحالة عروة ثقب المفتاح وهي من العراوي 

الأنيقة. 
كمــا توجد العــراوي على �شــكل عمودي، 
كما فــي ال�شــكل )3-26/اأ( وُت�صتعمل في 
الماب�س ذات المرّدات ال�شيقة كالقم�شان، 
اأو عنــد ا�شتعمال اأزرار عــدة �شغيرة وكثيرة 
لإغاق قطعــة الماب�س؛ اإذ تو�شع على خط 
تحديد اأماكــن الأزرار مبا�شرة، وعادة تكون 
الحاّفة العليا للعروة اأعلى من مكان و�شع الزر 
بمقــدار )2( مم، ونزولً اإلى الأ�شفل بمقدار 
طول العروة، كما في ال�شكل )3-26/ب(. 

وتكون نهايتا العروة العموديــة عادة ذات �شكل واحد، اإّما مروحي اأو م�شتقيم، كما 
في ال�شكل )27-3(.

العروة الحلقة: ُت�صتعمل في المالب�ش الخارجية ح�صب ت�صميم قطعة المالب�ش,   .  2
وخا�شــة في اأثواب الزفاف بــدلً من العراوي العادية، كمــا في ال�شكل )3-

28(، وتنا�شــب الأقم�شة المخّرمة، كما تنا�شب هــذه العروة الأزرار الكروية 
اأكثر من غيرها, وقد ُت�صتعمل للزينة,كما في ال�صكل )29-3( . 

عــروة القما�ــس: وتت�شّكل بخياطة �شريــط اأو �شريطين مــن القما�س على فتحة    .  3
العــروة. ويكون عر�ــس كل �شريط من القما�س عادة  )3( مــم ويمكن زيادته 
في حالة الأقم�شة ال�شميكة، ويجب اأن يتاقى ال�شريطان عند منت�شف العروة، 
كما فــي ال�شكل )3-30(، وهــذه العروة تنا�شب الجاكيتــات، والمعاطف، 
ل في حال��ة الأقم�صة الخفيف��ة ال�صّفافة,  والمالب���ش الر�صمي��ة اإّل اأنه��ا ل ُتف�صّ

وتكون عروة القما�س ال�شحيحة منب�شطة وزواياها الداخلية قائمة. 

 

�شكل )3-29(: عروة تزيينية.

�شكل )3-30(: عروة القما�س.
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خياطة العراوي 

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تنّفذ العروة يدويًّا.

- تنّفذ العروة با�شتعمال اآلة الخياطة ذات الغرزة المتعّرجة.
المعلومات الأ�سا�سية

 ُتنّف��ذ الع��روة بطرق واأ�صكال مختلف��ة, فيمكن اأن ُتنّف��ذ يدويًّا, حيث ُتنّفذ الع��روة اأفقيًّا اأو 
عموديًّ��ا, والفرق بينهما يكمن في اأّن اإحدى نهايتي العروة الأفقية ُتنّفذ بطريقة مروحية, اأّما 
نهاي��ة العروة العمودية فُتنّفذ بعم��ود تثبيت, كما يمكن تنفيذ الع��روة با�صتخدام اآلة الخياطة 

ذات الغرزة المتعّرجة مع التحّكم في تحريك القما�س ح�شب �شكل العروة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- قطعتان من  قما�س الخام 
باأبعاد )12× 18( �شم 
-  خيوط خا�صة للعراوي 

- اأزرار مختلفة الحجوم

- اآلة خياطة مجهزة بالخيوط  
- اأدوات الكّي وتجهيزاته

- اأدوات الخياطة 

- قدم  �شاغطــة خا�شة 
لعمل العراوي 

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اوالً: تنفيذ العروة اليدوية
اثــِن قطعة القما�س طوليًّا، بحيث يكون عر�س الثنية 1

)6( �شم.

عمق الغرزة

ال�شكل )1(

حــّدد عمق الغرزة اأفقيًّا وعموديًّــا، كما في ال�شكل 2
)1(، بحيث يتراوح من )2-3( مم.

ار�ص��م على قطعة القما�ش الخط��وط الخا�صة لتنفيذ 3 
فه خــط اأفقي،  العــروة علــى �شــكل م�شتطيــل ين�شّ
بحيــث يكون عر�شــا ن�شف الم�شتطيــل م�شاويين 

لعمق الغرزة اليدوية على حافَتي العروة.

7 -3
تمرين
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 ادرز باآلة الخياطة، وليكن طول الغرزة الم�شتخدمة 4
ل للعروة،  )1.5-2( مــم حول الم�شتطيــل الم�شكِّ

كما في ال�شكل )1(.
ا في خط منت�صف العروة )منت�صف 5 ُق���ش محدثًا �صقًّ

الم�شتطيل( من بداية �شلع الم�شتطيل الق�شير وحتى 
ال�شلــع المقابل، ثم اعمل غــرزة اللفقة على جانَبي 
ال�شق يدويًّا، كما فــي ال�شكل )2(، م�شتعماً خيطًا 
ا بالعــراوي وبلون ينا�شب لون القما�س،  متينًا خا�شًّ
ثّم ُلف القما�ش, بحيث تكون الجهة التى يراد عمل 
ال�شــكل المروحي فيها نحو الي�شار، ثم اعمل غرزة 

تثبيت راجعة يدويًّا.

ال�شكل )2(

ابداأ باإدخال الإبرة فى ال�شق وحتى �شلع الم�شتطيل 6
الطويل من اليمين اإلى الي�شار، والإبرة متجهة نحوك، 
كما في ال�شكل )3(، وا�شتعمل غرزة العروة اليدوية 
وذلــك بلف الخيط حول الإبرة، ثم ا�شحب الخيط 
بعيدًا عنك واإلى الأعلى؛ لت�شكيل عقدة حاّفة العروة 
والقما�س، واعمل غرزًا متتابعة ومتقاربة ومتوا�شلة، 
حت��ى ُتغّطي الخط كله, ويمك��ن ال�صتعانة بخيوط 
ن�شيــج القما�س لتحديد طول الغــرزة والم�شافة بين 

كل غرزة والتي تليها.

ال�شكل )3(

اعمــل الغرز المروحية حــول نهاية العروة مع اإدارة 7
العروة فــى اأثناء ذلك ح�شب اتجاهــك فى العمل، 
ونّفذ )5-7( غرز حول النهاية المروحية، وحافظ 
علــى اللتزام بعمــق ثابــت للغرز جميعهــا، وعند 
النتهاء مــن عمل �شكل المروحة، تابع عمل الجهة 

الثانية ل�شّق العروة، كما في ال�شكل )4( .
ال�شكل )4(
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اأدِخــل الإبرة تحت خط الغرز الأول في الجهة الخلفية 8
للعــروة، واأخرجهــا مــن اأ�شفــل اآخر غرزة مــن الجهة 
الخارجيــة )حاّفــة العروة(، ثــم اعمل عــدداً من الغرز 
الطولية المتقاربة بعر�س الخطين الم�شّكلين ل�شق العروة 

ال�شكل )5(لعمل �شكل عمود التثبيت، كما في ال�شكل )5(.
اعمل غرزة العروة على طول عمود التثبيت، بحيث 9

تم�شــك عمود التثبيت مع القما�ــس، وتكون الإبرة 
متجهــة اإلى داخل العروة لت�شكيــل العقدة في جهة 
الداخل كمــا فى ال�شكل )6(، وفــي النهاية، اعمل 

غرز تثبيت �شغيرة على الوجه الخلفي للقما�س. 
ثانيًا: تنفيذ العروة با�ستعمال اآلة الخياطة

ًـّـا، بحيث يكون عر�س الثنية 1 اثِن قطعة القما�س طولي
)6( �شم .

ال�شكل )6(
حّدد مــكان العروة تمامًا على قطعة القما�س المثنية 2

بال�شراجة ال�شغيرة.  
جّهز اآلة الخياطة، بو�شع القدم ال�شاغطة الخا�شة بالعراوي، 3

وغط��اء الُمغ��ذي )م�ص��ط التغذي��ة( للغ��رزة المتعّرج��ة.
�شع موؤ�شر و�شع الإبرة على جهة الي�شار، وموؤ�شر طول 4

الغرزة على )fine( طــول ق�شير للغرزة وموؤ�شر عر�س 
الغرزة على العر�س الم�شاعف لعمل غرزة التثبيت.

�شع خط منت�شــف العروة تحت القــدم ال�شاغطة، 5
مراعيًــا بــدء العمــل على الجهــة اليمنى مــن قطعة 
القما�ــس، واغــرز الإبرة فــي القما�س علــى اإحدى 
نهايَتــي العروة وفــي الجهة الي�شــرى، واعمل )6( 

غرز لعمل غرز التثبيت، كما في ال�شكل )7(.

ال�شكل )7(
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ارفــع الإبــرة، وعــّدل عر�س الغــرزة اإلــى العر�س 6
المتو�شــط، وادرز ببــطء حتــى نهاية خــط العروة، 
وعند نهاية الغرز، اترك الإبرة في القما�س جهة خط 
منت�شــف العروة، لتتمكن من لــف القما�س واإدارته  

يدويًّا، كما في ال�شكل )8(.
ارفــع القــدم ال�شاغطــة مــع بقــاء الإبــرة منغــرزة 7

باإدارتــه القما�ــس  حــّرك  ثــم  القما�ــس،   فــي 
( حــول الإبــرة حتــى يعود خــط منت�شف  180(
العــروة تحت القدم ال�شاغطة؛ لتهيئة القما�س بعمل 
غرزة تثبيت للعروة لتنفيذ الجهة الأخرى منها، كما 

في ال�شكل )9(.
اخف�ــس القــدم ال�شاغطــة، واعمل غــرزة واحدة 8

لنقــل الإبرة اإلى الجهة الخارجيــة بخط العروة، ثم 
�شع موؤ�شر عر�س الغــرزة على العر�س الم�شاعف،

واعمل 6 غرز تثبيت، كما في ال�شكل )10(.
ارفع الإبــرة فقط، واأعد موؤ�شرعر�ــس الغرزة للعر�س 9

المتو�شط، وادرز على الخط الطولي الآخر من العروة 
اإلى عمود التثبيت تمامًــا، ثم ارفع الإبرة و�شع موؤ�شر 
عر�س الغرزة على ال�شفــر، واعمل ثاث غرز تثبيت 
كمــا في ال�شكل )10(, مع النتباه اإلى اأن ن�صف ُغرز 

عمود التثبيت تقع فوق خط العروة الأول.
ا�شحب الخيط اإلى الجهة الخلفّية للقما�س بعد �شحب 10

القطعة من اآلة الخياطة، ثم اربط الخيطين معًا.
�شــع دبو�شيــن اأحدهما عنــد بداية العــروة والآخر 11

عنــد نهايتهــا، ثــم �شقهــا  با�شتعمال مق�ــس �شغير 
خا�س، كما في ال�شكل )11(، اأو بالفّتاقة، ثم انزع 

الدبو�شين والعامات.

ال�شكل )8(

ال�شكل )2(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(
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الأزرار )Buttons(: ُت�صتعمل الأزرار في الماب�س لأغرا�س وظيفية )لإغاق قطعة  ج�   
الماب�س( اأو لأغرا�س تجميلية  )للتزيين(، اأو للغر�شين معًا.

وتتنوع الأزرار في اأ�شكالها، وحجومها، واألوانها، وطرق تثبيتها، وتختلف المواد الم�شنعة 
منها، فمنها المعدني، اأو البا�شتيكي، اأو الخ�شبي، كما في ال�شكل )3-31/اأ-ب-جـ(.

جـباأ
ال�شكل )3-31(:  اأزرار بخامات مختلفة.

ويمكن اأن تكون لمعة وتنا�شب ماب�س المنا�شبات، كما 
المغطاة  الأزرار  اأي�شًا  توجد  كما   ،)32-3( ال�شكل  في 
خا�شة  اآلت  با�شتعمال  مكبو�شة  الرغبة  ح�شب  بقما�س 
لذلك كما في ال�شكل )3-33(، كما يمكن عمل الأزرار 
ال�شيني(،  )الزر  القما�س  من  اأ�شرطة  با�شتعمال  وت�شكيلها 

كما في ال�شكل )34-3( .
وبالرغم من اأّن موقع الأزرار ُيحّدد في بداية خياطة قطعة 
المالب�ش اإّل اأّن الموقع النهائي للزر ُيحّدد بعد النتهاء من 
جهة  فوق  العراوي،  جهة  بمطابقة  وذلك  العراوي  عمل 
اأو  ترتدى،  اأن  يجب  كما  الماب�س،  قطعة  في  الأزرار 

بمطابقة خط المنت�شف للجهتين اليمنى والي�شرى معًا .
هما:  لاأزرار،  رئي�شان  �شكان  يوجد  الأزرار:  اأ�سكال 
الزّر ذو القاعدة،  والزّر ذو الثقوب كما �شيرد ذكرهما. 
الأزرار ذوات العنــق )القاعــدة(: الأزرار التي لها   . 1
عنــق �شيــق اأو حامل ي�شمــح با�شتقــرار الزر فوق 

ال�شكل )3-32(: اأزرار لمعة.

ال�شكل: )33-3(
اأزرار مغطاة بالقما�س.

   ال�شكل )34-3(:
 زر م�شنوع من الأ�شرطة.
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ال�شكل )3-37(: زر ذو ثقوب.

ال�شكل )3-36(: زر ُيثّبت 
با�شتعمال المكب�س.

العــروة، ويكــون ثقــب الزر علــى الجزء 
ال�شفلي من القاعدة، كما في ال�شكــل )3-
35(, واأُعّد هذا الزّر خ�صي�صًا لال�صتعمال 
في الأقم�شة ال�شميكــة، كالمعاطف، وفي 
بع�ــس الحــالت، قــد يلــزم عمــل قاعدة 
اإ�شافيــة بالخيــط اأ�شفل القاعــدة الأ�شا�شية 
لتاأميــن م�شافة كافية ومائمة لرفع الزّر عن 

العروة.
وتوجــد اأزرار معدنيــة ذوات عنق معدني 
اأو با�شتيكي، كما في ال�شكل )36-3(، 
ولكن يتم تثبيتها بطريقة الكب�س با�شتعمال 

اآلت خا�شة، كما في بنطلونات الجينز.
الــّزر ذو الثقــوب )الم�شّطح( :  يكون هذا   . 2
النوع له ُثقب��ان اأو اأربعة ثقوب, حيث يثّبت 
مــن خالها في القما�س ، كمــا في الـ�شكـل 
)3-37( وي�شتعمل هــذا النوع من الأزرار 
كمغلقــات، اأو كاأزرار تجميلية اأو للغر�شين 
الرقيقــة  لاأقم�شــة  ا�شتعمالــه  ويتــم  معًــا، 
والخفيفــة، ويمكن اإ�شافة عنق له ل�شتعماله 
مك وال�شميكة؛  مع الأقم�شة  المتو�شطة ال�شُّ
اإذ يوؤّمن العنق اإغاقًا محكمًا ولطيفًا، ويجعل 
العروة م�شتويــة تحت الزر عند اإغاق قطعة 
الماب�س، ويجب اأن يكون عنق الزر م�شاويًا 
ل�شماكة القما�س، م�شافًا اإليها )3( مم ل�شمان 
حرية الحركــة، وتختلف طريقة تركيب كل 

نوع ح�شب �شكله.

ال�شكل )3-35(: زر ذو عنق.

ال�شكل )3-38(: الزر المدّعم.
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ويت��م  تركيب الأزرار يدويًّ��ا, اأو با�صتعمال اآلة الخياطة التي ُتنّفذ الغرزة المتعّرجة با�صتعمال 
قــدم �شاغطــة خا�شة بتركيــب الأزرار ، كما توجــد اآلت متخ�ش�شة لتركيــب الأزرار في 

الم�شانع.
م اأو المقّوي  ولتدعيم الزّر الذي يتعر�ش ل�صد كبير وتقويته, ُيرّكب زّر �صغير اآخر ُي�صّمى الزّر المدعِّ
علــى الوجه الخلفي لقطعة الماب�س واأ�شفل الزّر الأ�شلي، كما في ال�شكل )3-38(؛ لمنع تمّزق 

القما�س وتلفه، كما في الجاكيتات، والمعاطف.

تتواف��ر حديثً��ا اأداة ُت�صتعمل لتركي��ب الأزرار و�صهلة 
.)Buttoner( ال�صتعمال ,وب�صيطة  وُت�صّمى

ن�شاط )2-3(

با�شتعمال محّركات البحث، ابحث عن اآخر تطورات اآلت تركيب الأزرار، وقّدم تقريرًا 
اً حولها. مف�شّ

  اآلت تركيب الأزرار 
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8 -3
تمرين تركيب الأزرار

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ترّكب الزّر )الم�شّطح( ذا الثقوب الأربعة.

- تنّفذ قاعدة اإ�شافية للزّر الم�شّطح.
ا بقاعدة. - ترّكب زرًّ

ا ذا ثقوب با�شتعمال اآلة الخياطة. - ترّكب زرًّ
المعلومات الأ�سا�سية

لتركيــب الأزرار، يجب اختيار الإبرة والخيط المنا�شبين ح�شب نــوع القما�س ولونه، ويمكن 
اختيــار لون خيط متباين مــع لون الزّر كتاأثير جمالــي، كما يمكن تثبيتــه با�شتعمال اأ�شرطه من 
الجل��د, وُيعّد الخيط الم�صم��ع الأ�صهل لتركيب الأزرار؛ اإذ ينزلق الخيــط الم�شمع ب�شهولة عند 

تركيب الزر. 
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

-  اأزرار )بعنق، وذوات الثقوب(
- 4 قطع من القما�س اأبعادها 

- عود تنظيف اأ�شنان، اأو عود ثقاب
- خيوط منا�صبة للون القما�ش

                  - اآلة خياطة مجهزة بالخيوط 
                  - اأدوات الكّي وتجهيزاته

                  - قدم تركيب الأزرار
                  - اأدوات الخياطة

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأوالً : تركيب الزر ذي الثقوب االأربعة

 
ال�شكل )1(

اثــِن قطعة القما�س طوليًّا على الوجــه الخلفي م�شافة 1
)5( �شم )م�شافة بطانة المرد(، وحّدد مكان الزّر على 
بعد )2( �شم من الحاّفة المثنية وعلى الوجه ال�شحيح 

با�شتعمال قلم التاأ�شير، كما في ال�شكل )1(.

 )10 × 10( �شم
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اعمــل بالإبــرة والخيط عــددًا من الغــرز ال�شغيرة مكان 2
تركيب الزّر، بحيث تمر بطبقَتي القما�س.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

�صع الزّر فوق الُغرز التي ُتحّدد مكانه, ثم مّرر الخيط من 3
خــال الثقوب الموجودة في الزر وطبقَتي القما�س، كما 
فــي ال�شكل )2( اأّما عند تركيب الــزّر على ثوب مبّطن، 

فتثّبت الغرز من الخلف بين الثوب والبطانة.
اعمل غــرز تثبيت علــى الوجه الخلفــي للقما�س، ومّرر 4

الخي��ط بين المرّد وبطانته, وُق���ش الخيط على اأن يكون 
طرف الخيط بين طبقَتي القما�س، واكِو القطعة، واحتفظ 

بها في ملفك.
ثانيًا: تركيب الزّر ذي ثقوب مع قاعدة اإ�سافية

كّرر الخطوات )1، 2(، كما في البند الأول من هذا التمرين.1
�شع عود الثقاب فوق الّزر وبين الثقوب، كما في ال�شكل 2

)3(، ثم اأخرج الإبرة من الأ�شفل ومن الثقب الأول للزّر، 
ثم اأدخــل الإبرة في الثقب الثانــي، بحيث تكون الغرزة 

بين الثقبين فوق عود الثقاب.
كّرر الغرز في الزّر ذي الثقوب، بحيث تلتف حول عود الثقاب.3
انزع عود الثقاب، وارفع الــّزر بيدك عن القما�س، ومّرر 4

الخيــط اأ�شفلــه، ثم لف الخيط باإحــكام اأ�شفل الزّر حول 
الغرز لعمل القاعدة، كما في ال�شكل )4(.

اعمل غــرز تثبيت علــى الوجه الخلفــي للقما�س، ومّرر 5
الخيــط بين المرد وبطانته، وق�ــسّ الخيط على اأن يكون 

طرف الخيط بين طبقَتي القما�س.
اكِو القطعة، واحتفظ بها في ملفك.6
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ثالثًا : تركيب زّر بقاعدة 
كّرر الخطوات )1، 2(، كما في البند الأول من هذا التمرين.1
اعمل ُغرزًا عديدة باإدخال الإبرة في القما�س، ثم في قاعدة 2

الزّر لإتمام تنفيذ الغرز المطلوبة، كما في ال�شكل )5(.
 

اعمل غــرز تثبيت علــى الوجه الخلفــي للقما�س، ومّرر 3
الخيــط بين المرّد وبطانته، وق�ــسّ الخيط على اأن يكون 
طــرف الخيط بين طبقَتي القما�س، واكِو القطعة واحتفظ 

بها في ملفك.
رابعًا : تركيب الزّر ذي الثقوب با�ستعمال اآلة الخياطة 

رّكب القــدم الخا�شة بــالأزرار، كما فــي ال�شكل )6(، 1
والتي تكــون مرفقة �شمن ملحقات اآلــة الخياطة، وهي 
قــدم تحافظ على ثبات الزّر في مو�شعه بينما تتحّرك اإبرة 
الآلة يمينًا وي�شارًا، ثم اخف�س المغّذي بالمفتاح الخا�س 
بذلك، اأو با�شتعمال غطاء لوحة المغّذي الخا�شة ح�شب 
تعليمــات ال�شركة ال�شانعــة، وا�شبط طــول الغرزة على 

�شفر، ثم �شع موؤ�شر الإبرة اإلى الي�شار.
كّرر الخطوة )1( كما في البند )اأولً( من هذا التمرين.2
�شع الزّر فــي مكانه المحدد اأ�شفل القــدم ال�شاغطة، ثم 3

اأنــزل الإبرة في اأحد ثقوب الزّر للتاأكد من مدى �شّحتة، 
و�شع الزّر تحت القدم ال�شاغطة، كما في ال�شكل )7(.

حــّرك موؤ�شر عر�س الغــرزة اإلى عر�ــس منا�شب ح�شب 4
الم�شافة بين ثقَبــي الزّر، ويمكنك التاأّكد من ذلك باإدارة 

العجلة يدويًّا، بحيث تنزل الإبرة في ثقب الزّر الآخر.
اعمل عدة غرز بال�شغط على الدع�شة لتثبيت الزّر، ويمكن 5

عمــل قاعــدة للــزّر بو�شع عود تنظيــف اأ�شنــان اأو �شاق

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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اإبــرة اآلــة خياطة فــي التجويــف الموجود اأ�شفــل القدم 
ال�شاغطة والخا�س بهــذا الغر�س، كما في ال�شكل )8(، 
ويوجــد اأنواع من الأقــدام ال�شاغطة تحتــوي على جزء 

خا�س لعمل القاعدة.
اعم��ل ُغرزًا بالعــدد الكافي، واأعّد الموؤ�شــر اإلى ال�شفر، 6

واعمل عدة غرز للتثبيت، واقطع الخيط وارفع القما�س.
ا�شحب عود تنظيف الأ�شنان، و�شّكل القاعدة يدويًّا، كما 7

ال�شكل )8(مرَّ معك �شابقًا، واكِو القطعة، واحتفظ بها في ملفك.

تركيب اأزرار م�شّطحة بطريقة تجميلية:  -1
     رّكب مجموعة من الأزرار الم�شّطحة بطريقة تجميلية كما ياأتي :

                         

نّفــذ تركيــب زّر بقاعــدة مــع عمــل قاعــدة   -2
اإ�شافية،كما في ال�شكل.

دّون ملحوظاتــك عن الفرق فــي تركيب الزّر 
بقاعدة اإ�شافية، والزّر دون قاعدة اإ�شافية.
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ال�شكل )3-39(: األوان الكوب�شاة.

الكوب�ساة )Hook and eye(: من اأنواع الُمغلقات التي  د  
تتميز بالقوة، وتتوافر بقيا�شات متعّددة.

وُت�صن��ع الكوب�صاة عادة من النيكل الأبي�ش, اأو المعدن 
المدهــون باللــون الأ�شــود كــّي ل ي�شــداأ، وتتوافــر 
البطاني��ة,  بغ��رزة  بالخي��وط  الُمغّط��اة  الكوب�صاي��ات 
ويو�شــح ال�شــكل )3-39( األوان الكوب�شــاة ، وهي 
 ُت�صتعمل على الوجه ال�صحيح للقما�ش, كما في ال�صكل

.)40-3( 
تتكّون الكوب�شاة من جزاأين، هما: الحلقة  )العين(، كما 
في ال�شــكل )3-41/اأ(، )والكّابة(، كما في ال�شكل 
)3-41/ب(. وقــد تكــون الحلقة م�شتقيمــة ال�شكل 
وُت�صتعمل عند ح��ال النهايات  المتراكب��ة )المتطابقة( 
في قطعة الماب�ــس، وقد تكون ن�شــف دائرية ال�شكل 
وُت�صتعم��ل ح��ال النهايات المتقابلة, كم��ا في ال�ص�كل 
)3-41(، وتتوافــر اأنــواع اأخــرى مــن الكوب�شايات  

ُت�صتعم��ل ُمغ�لق���ات لالأحزمة, كما ف��ي ال�ص��كل 
.)42-3(

ال�شكل )3-40(: كوب�شاة تزيينية.

اأ
ب

ال�شكل )3-41(: الكوب�شاة 
بجزاأيها )الكّابة والحلقة(.

ال�شكل: )42-3(:
كوب�صاة ُت�صتعمل لالأحزمة.
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تركيب الكوب�ساة وحلقتها

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ترّكب الكوب�شاة وحلقتها على حاّفتين متقابلتين في م�شتوى واحد.

- ترّكب الكوب�شاة وحلقتها على حاّفتين متراكبتين )متطابقتين(.
- تعمل حلقة بالخيط لكوب�شاة بغرزة البطانية.

المعلومات الأ�سا�سية
يمكن تركيب الكوب�شاة وحلقتها على حاّفتين متطابقتين في قطع الماب�س كاأعلى ال�شّحاب 
اأو عن��د الياقة م��ن الخلف, وُت�صتعمل لذل��ك الحلقة الم�صتديرة, اأو عل��ى حاّفتين متطابقتين 
)متراكبتين(, اإذ ُت�صتعمل الحلقة الم�صتقيمة وُترّكب الكوب�صاة عادة على الطّية العلوية والحلقة 

على الطّية ال�شفلّية.
وف��ي بع�ش الحالت, يمكن عمل الحلقة با�صتعمال الخيوط بعمل �صل�صلة, اأو بغرزة البطانية 

اإّل اأّن الحلقة المعدنية اأمتنها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

-  6 قطع اأقم�شة قطنية اأبعادها )8×8( �شم 
-  كوب�شاة وحلقتها باأنواع مختلفة عدد )3( 

- خيوط بلون القما�ش

- اإبرة �شراجة 

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأوالً: تركيب الكوب�ساة وحلقتها على حافّتين متقابلتين
ًـَّـا م�شافة )3( �شم اإلى 1 اثِن كاًّ من قطعَتي القما�ــس طولـيـ

الوجه الخلفي للقما�س.
ثّبت كّابة الكوب�شــاة على الجهة الداخلية للثنية لإحدى 2 

قطعَتي القما�س وعلى  بعد )2( مم داخل الحاّفة.

9 -3
تمرين
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 مّرر الإبرة والخيط في نهاية الكوب�شاة، وثّبتها للمحافظة 3
عليها في و�شع م�شتٍو مع القما�س، كما في ال�شكل )1(.

ثّبت الكّابة بغرزة اللفقة اأو غرزة البطانية، حول الثقبين، 4
كما في ال�شكل )1(.

�شع قطعَتي القما�س ب�شــكل متقابل، بحيث تتاقى الحاّفتان 5
المثنيتان معًا، مراعيًا اأن يكون الوجهان ال�شحيحان لاأ�شفل، 
وحــّدد مكان الحلقة مقابل الكّابة، بحيث تمتد م�شافة )2( 

ملم اإلى خارج الحاّفة المثنية، كما في ال�شكل )2(.
 ثّبت حــول ثقَبي الحلقة بغرزة اللفقــة اأو غرزة البطانية، 6

كما في ال�شكل )3(.
ثّبت الخيط على الوجه الخلفي للقطعة بعمل غرزة تثبيت 7

�شغيرة، واكِو القطعة، واحتفظ بها.
ثانيً��ا : تركي��ب الكوب�س��اة وحلقته��ا عل��ى حافّتي��ن 

متطابقتين.
كّرر الخطوات )1-4(، كما في البند الأول من هذا التمرين.1

�شع قطعَتــي القما�س معًا، بحيث تكــون الثنيات منطبقة 2
علــى بع�شهــا تمامًا ومتراكبــة بم�شافــة  )2( �شم  ووجه 
القما�س لاأ�شفل، وحّدد مكان الحلقة الم�شتقيمة )العين( 
على القطعــة الثانية عنــد المو�شع الذي ت�شــل اإليه نهاية 

الكوب�شاة على الثنية من الخارج، كما في ال�شكل )4(.
�ص��ع الحلقة في مكانها الذي ُحّدد, ثم ثّبتها بغرزة اللفقة 3

فوق الثقب الأول.
مــّرر الإبرة من خال القما�ــس اإلى الثقــب الثاني، وثّبته 4

بغــرزة اللفقــة اأي�شًا، ومــّرر الخيط بين طبقَتــي القما�س، 
واعمل غرز تثبيت.

ال�شكل )2(

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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اكِو القطعة، واحتفظ بها.5
ثالثًا: عمل حلقة الكوب�ساة بو�ساطة الخيط

اثــِن كاًّ من قطعَتي القما�ــس طوليًّا م�شافــة )3( �شم اإلى 1
الوجه الخلفي للقما�س.

ثّبــت كّابــة الكوب�شاة على اإحدى القطــع على الثنية من 2
الداخل، كما في ال�شكل )5(.

�ص��ع قطعَتي القما�ش ف��وق بع�صهما )القطع��ة التي ُتثّبت 3
عليهــا الكوب�شــاة، وقطعة مثنية اأخــرى(، بحيث تتطابق 
الثنيات ووجــه القما�س اإلى الأعلى، وحّدد مكان الحلقة 
بو�شع نقطتين لتحديد عر�س الحلقة على الوجه ال�شحيح 

لقطعة القما�س، كما في ال�شكل)5(.
اعمــل غــرزة تثبيت فــي النقطة الأولــى لتثبيــت طبقَتي 4

القما�س معًا، ثم اعمل غرزة �شغيرة في النقطة الثانية، مع 
مراعاة اأن يكون الخيط بين النقطتين على الوجه ال�شحيح 
للقما�س، واأّل يكون م�شــدودًا اإذا كانت الحلقة منحنية، 
لإعطــاء م�شافة النحناء المنا�شبة لعر�س كّابة الكوب�شاة، 

كما في ال�شكل )6(.
اأدخــل الأبــرة من النقطــة الأولى، واأخرجهــا من النقطة 5

الثانية، مراعيًا اأن يكون الخيط على وجه القما�س م�شاويًا 
لطــول الخيط الأول، كّرر ذلــك للح�شول على )5-4( 

غرز )خيوط(.
ا من غرزة البطانية 6 غطِّ الخيوط جميعها بغرز متقاربة جدًّ

)مع مراعاة عــدم م�شك القما�س مع الحلقة بهذه الغرز(، 
كمــا في ال�شكل )7(, ويمكن تمري��ر الإبرة بين الخيوط 

والقما�س من جهة �شّمها لمنع ت�شابكها.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )2(

ال�شكل )7(
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ثّبــت الخيط على الوجه الخلفــي للقما�س بعمل غرز تثبيت 7
�شغيرة، ومّرر الخيط بين طبقَتي القما�س، واعمل غرز تثبيت.

اكِو القطعة، واحتفظ بها.8

ه�   الكبّا�س��ات )Snaps(: م��ن اأن��واع المغلقات التي لها قوة اأقل م��ن غيرها, حيث ُت�صتعمل 
لإغاق الفتحات في قطع الماب�س التي ليوجد عليها �شغط في اأثناء الرتداء.

يتكّون الكّبا�س مــن جزاأين: الأول مجّوف، 
والثانــي ذو بــروز كــروي �شغيــر، كما في 
ال�شكل )3-43(، ويمكن توافرها بقيا�شات 

متنوعة ح�شب ا�شتعمالتها.
وتتوافــر اأي�شًــا باألــوان متعــّددة، تتنا�شب مع 
األــوان الأقم�شة المختلفة، فمنها الم�شنوع من 
البا�شتيــك ال�شّفــاف، اأو من المعــدن، مثل: 
النيكل الأبي�س، اأو المدهــون باللون الأ�شود، 

كما في ال�شكل )44-3(.
توج��د اأي�صًا الكّبا�صات الت��ي ل ُتخاط, واإنما 
ُتثّبت بالكب�ش عل��ى القما�ش, وهي اأكثر متانة 
وق��وة من التي ُتخاط عل��ى المالب�ش, كما في 

ال�شكل )45-3( .

ال�شكل )3-43(: اأجزاء الكبا�س.

ال�شكل )44-3(:
اأنواع مختلفة من الكّبا�شات.

ال�شكل )3-45(: مكب�س الكّبا�شات.

تمرين ممار�شة 
 اعمل حلقة بالخيط بطريقة ال�شل�شلة كما في ال�شكل .

12 34 5
حة في ال�شكل اأعاه. اعمل حلقة كوب�شاة بطريقة ال�شل�شلة باتباع الخطوات المو�شّ

عمل حلقة كوب�شاة وبطريقة ال�شل�شلة
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10-3
تمرين تركيب الكبّا�سات 

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ترّكب الكّبا�شات بجزاأيها، الكروي والمجوف.

المعلومات الأ�سا�سية
يمك��ن تثبي��ت الكبا�صات بع��دة طرق, حي��ث ُيثّبت الكّبا���ش ذو الثقوب بالخياط��ة اليدوية 
با�صتعم��ال غرزة اللفقة, وتوج��د اأنواع من الكّبا�ص��ات ُتثّبت بالكب�ش عل��ى قطعة المالب�ش 

مبا�شرة با�شتعمال المكب�س الخا�س لذلك.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- كّبا�شات 
- قطعتان من القما�س اأبعاد كل منها )10×10( 

- خيوط منا�صبة للون القما�ش

- اإبرة �شراجة 

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اثِن قطعتــّي القما�ــس طوليًّا على الوجــه الخلفي 1
م�شافــة )5( �شــم )م�شافــة بطانة المــرّد(، وطّبق 

القطعتين، بحيث تتداخل بم�شافة )2(�شم.

حــّدد مــكان الكّبا�ــس، بحيث يكــون الجزء ذو 2
البــروز الكروي على القطعــة الخارجية العليا من 
الداخل، والجــزء المجّوف على القطعة الداخلية 

ال�شفلية من الأعلى، كما في ال�شكل )1(.
ال�شكل )1(
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ثّبــت القطعــة الأولــى مــن الكّبا�ــس ذات البروز 3
الكــروي  بغــرزة اللفقــة فوق كل ثقــب كما في 
ال�شــكل، مــع مراعاة تمريــر الإبــرة والخيط من 
اأ�شفل )تحت( الكّبا�س، وثّبت الخيط بتمريره بين 

طبقَتي القما�ش من الخلف, وُق�صه.
كــّرر الخطوات ال�شابقة لتثبيــت القطعة الأخرى 4

من الكّبا�س.
اأغلق الكّبا�س، للتاأّكد من دقة التركيب.5

حة الآتية: رّكب الكّبا�س، كما في الأ�شكال المو�شّ

                        

فــوق �شّحــاب  الكّبا�ــس  تركيــب 
متماثل، ويتم تنفيــذه بتعليق الجزء 
الكروي مع م�شافة من خيط مغّطى 
بغرزة البطانيــة تمّكنه من الو�شول 

اإلى الجزء الآخر من الكّبا�س.

تعليــق الجزء المجــّوف مــن الكّبا�س على 
الجهة الداخليــة لطبقَتي القما�س بعمل عدة 

غرز لفقة.



209

و     الأ�سرطة المثبّتة: تتوافر 
المثبتــة  الأ�شرطـــــة 
مختلفــة،  باأ�شــكال 
اأو  بكّبا�شات،  منها: 
بكوب�شــاة  كمــا في 

ال�شكل )46-3(.
اآخر  نــوع  ويوجــد 

مــن الأ�شرطة المثّبتــة من النايلــون )�شريط 
خ�شــن،  الأول  الوجهيــن؛  ذو  ماجيــك(  
والثانــي ناعــم، بحيث يثّبــت الوجهان معًا 
في اأثنــاء ال�شتعمال نتيجة تداخل )ت�شابك( 

ال�شطحي كما في ال�شكل )47-3(.
ويمك��ن اأن ُت�صتعم��ل ه��ذه الأ�صرط��ة ف��ي 
ماب�ــس الأطفال ل�شهولــة ا�شتعمالها، وفي 

الجاكيتات، والأحذية الريا�شية، وغيرها.

ملحوظة:
تتوافر الأ�شرطة المثّبتة باألوان مختلفة 

تنا�شب لون قطعة الماب�س.

ال�شكل )3-46(: اأ�شكال الأ�شرطة المثّبتة.

ال�شكل )3-47(: اأجزاء ال�شريط المثّبت
)الماجيك(.
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تركيب ال�سريط المثبّت )ماجيك(

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ترّكب �شريطًا مثّبـتًا من النايلون )ماجيك(. 

المعلومات الأ�سا�سية
يتكّون ال�شريط المثّبت )الماجيك( من �شريطين؛ اأحدهما ذو �شطح خ�شن، والآخر ذو �شطح 

ناعم، عند اإغاق الفتحات المثبت عليها هذا ال�شريط، يتداخل )يت�شابك( ال�شطحان معًا.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد
- �شريط مثّبت )ماجيك( طوله )15( �شم

- قطعتان من القما�س اأبعادهما )15 × 8( �شم 
- اآلة الخياطة مجهزة بخيوط منا�صبة 

- دبابي�س 

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اثــِن بالكّي قطعَتــي القما�س للداخــل، بحيث تكون 1
الثنية اأعر�س من ال�شريط المثّبت بقليل.

�شــع القطعتين فوق بع�شهمــا، بحيث تنطبق كل ثنية 2
ف��وق الأخرى ُم�صّكلة طّية متراكبة, وحّدد مكان كل 

قطعه من قطع ال�شريط المثّبت.
ثّبــت بالدبابي�س ال�شريط المثّبت ذا ال�شطح الناعم في 3

مكانه المحّدد علــى الوجه ال�شحيح لإحدى قطعتي 
القما�س، وعلى الثنية بحيث يكون ال�شطح الناعم  اإلى 

اأعلى.

ال�شكل: )1(.
ادرز حول حاّفــات ال�شريط وعلى طبقات القما�س 4

جميعهــا، ويمكــن تثبيتهــا بغــرز يدويــة، كما في 
ال�شــكل )1(.

11 -3
تمرين
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ثّبّت القطعــة الثانية من ال�شريط علــى الوجه الخلفي 5
لقطعــة القما�س الثانيــة في مكانها المحــّدد، بحيث 

يكون ال�شطح الخ�شن اإلى الأعلى. 
رّكب طبقَتي القما�س على بع�شهما طية متراكبة، كما 6

في ال�شكل.
اكِو القطعة، واحتفظ بها في الملف الخا�س بالعّينات.7

ويتم �شبط جودتها، كما في الجدول الآتي
لنعمالموا�سفاتالمو�سوع

الفتحات
والمثّبتات

1 - ال�ّشحاب 
-  لون ال�شّحاب مائم للون القما�س.

-  تركيب ال�شّحاب بالطريقة ال�شحيحة.
-  ال�شّحاب غير ظاهر.

2 - العراوي 
-  قيا�س العروة منا�شب لقيا�س الزّر.

-  اتجاه العروة �شحيح.
-  تنفيذ العروة متين، خ�شو�شًا عند النهايات. 

-  ق�س العراوي الآلية �شليم، بحيث ل يقطع الغرز عند الحواف.
-  غرز العروة الم�شغولة يدويًّا مت�شاوية وق�شيرة ومتا�شقة. 

3 - الأزرار 
-   منا�شبة من حيث الت�شميم، واللون، والقيا�س، وال�شكل.

-   مثّبتة ب�شكل متين وجيد.
4 - الكوب�شاة والحلقة:

-   بلون وقيا�س منا�شبين للتنورة.
-   مثّبتة جيدًا.
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تتنّوع الطبقات الداخلية التي قد توجد تحت قما�س قطعة الماب�س الواحدة، ولكل من 
هذه الطبقات تاأثير محّدد في المظهر النهائي للقطعة, ولي�ش من ال�صروري اأن ُت�صتعمل 

جميعها في قطعة الماب�س الواحدة.
ومن هذه الطبقات الداخلية: البطانة الداخلية، والبطانة المدفئة، والح�شوات.

اأن��واع الح�س��وات: ُت�صتعم��ل الح�صوات في بع���ش مواقع قطعة المالب���ش, كالياقات,  اأ   
والفتحــات الأمامية والخلفية، والمردات، والذيل، والجيوب، ونهايتي الكم والكمر، 
والغر�س من ا�شتعمالها تدعيم القما�س وتقويته، وتقليل ن�شبة المطاطية غير مرغوب فيها، 
واإظهار قطعة الماب�س ب�شكل ثابت ومرتب. وتوجد الح�شوات باأنواع متعددة، منها: 

الح�صوة المحبوكة الال�صقة : ُت�صنع من الأقم�صة المحبوكة )التريكو( وتتمّيز   .   1
بقابليتها للمط طولً وعر�صًا, وُت�صتعمل مع الأقم�صة المحبوكة اأوالمن�صوجة 
فــي الأماكن المحــّددة في قطعة الماب�س، وتمتاز بعــدم تاأثيرها في ان�شدال 

القما�س بعد ل�شقها عليه.
ح�ص��وة غير من�صوجة ل�صقه )فازلين( : ُت�صنع م��ن قما�ش غير من�صوج؛ لذا,   .  2
يمكــن ق�شها بالتجاهات جميعها، وهذه ميــزة اقت�شادية لها؛ اإذ ل  يتطّلب 
ها مراعاة اتجاه الن�شيج. وتوجد باأوزان مختلفة وباألوان حيادية ومنها �شبه  ق�شّ

اأح�شــر اأنواعًا مختلفة من الأ�شرطة المثّبتة، مثــل: ال�شريط بكوب�شايات اأو بكّبا�شات، كما في 
ال�شكل، وثّبتها على قطع من الأقم�شة، مراعيًا الفروق في تركيب كل منها.

)Interfacing( 4      الح�سوات
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ال�شّفافــة، ويختار منها ما ينا�شب لون القما�س، كمــا يوجد منها اأنواع ذات 
مطاطية يمكن اأن ُت�صتعمل مع الأقم�صة المحبوكة )التريكو(, وقد تكون هذه 

الح�شوة ل�شقة اأو غيرل�شقة. 
الح�شــوة العر�شية: ح�شوة لها مطاطية باتجاه خط عر�س الن�شيج )اللحمة(،   .  3
وُت�صتعم��ل لالأقم�صة الخفيف��ة والمتو�صطة الوزن اأو الأقم�ص��ة الناعمة. تق�ّش 
باتجاه العر�س )اللحمة( لتعطي الليونة وال�شكل المطلوب لقطعة الماب�س. 

ويمكن اأن ُتق�ش باتجاه الطول )ال�صداة(؛ لتزيد من متانة الأجزاء. 
الح�شوة المن�شوجة: ح�شوة لها اتجاه طولي واتجاه عر�شي، كما في الأقم�شة   .  4
ها اتجاه ن�شيــج قطعة الماب�س. ويمكن ق�شها  المن�شوجــة، ويراعى عند ق�شّ
باتجــاه الورب؛ لزيادة النعومة والليونة في �شكل قطعة الماب�س، وقد تكون 
هذه الح�شوة ل�شقــة وتنا�شب الأقم�شة ال�شميكــة والمتو�شطة ال�شماكة، اأو 

غير ل�شقة ويتم تثبيتها بغرزة ال�شراجة  المائلة.
ح�شوة القما�س نف�شه: يمكن ا�شتعمال ح�شوة من قما�س قطعة الماب�س، كما   .  5

في الأقم�شة الناعمة ال�شفافة وخا�شة ال�شادة منها. 
اختيار الح�سوات: يعتمد اختيار الح�شوات على نوع القما�س، والغر�س من ا�شتعماله،  ب   

مع مراعاة الأمور الآتية:
ت�شابــه طريقــة العنايــة بالأقم�شــة والح�شــوات الم�شتعملة معهــا، كالغ�شيل   .  1
العــادي، والتنظيف الجــاف؛ لأنه عند تثبيت الح�شوة علــى قطعة الماب�س 

ت�شبح الح�شوة جزءًا منها.
اأّل يظهر لون الح�شوة على الوجه ال�شحيح للقما�س.  .  2

اأّل يتاأثــر القما�ــس بالبخار اأو درجة حرارة المكــواة الازمة لتثبيت الح�شوة   .  3
الا�شقة عليه.

اأّل تكون الح�شوه �شميكة، كي ل تترك حاّفات الح�شوة اأثرًا في وجه القما�س.  .  4
اأّل يفقد القما�س ليونته عنــد ا�شتعمال الح�شوة، اإل اإذا كان الت�شميم  يتطّلب   .  5

ذلك كح�شوة الياقة.
يمكن تركيب اأنواع مختلفة من الح�شوات على  قطعة الماب�س، فعلى �شبيل   .  6
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المثال قد تختلف ح�شوة المرّد 
الأمامي عــن ح�شــوة الياقة في 

القمي�س الرجالي.
النتبــاه اإلى اأن بع�ــس الأقم�شة   .  7
ل يمكــن ا�شتعمــال الح�شوات 
المــادة  لأن  معهــا؛  الا�شقــة 
الا�شقــة تتــرك اأثــرًا فــي وجه 
القما�س، كما اأن بع�س الأقم�شة 

تفقــد �شكلها؛ لــذا  ل بد من ا�شتعمــال الح�شوات غير الا�شقــة التي تثّبت 
يدويًّا.

نوعها  على  الا�شقة  غير  الح�شوات  تركيب  يعتمد  الح�سوات:  تركيب  ط��رق  ج�  
و�شماكتها؛ اإذ يتم تركيب الح�شوتين الخفيفة والمتو�شطة كقطعة واحدة على قطعة 

الماب�س.
خياطة  م�شافات  ترك  دون  الماب�س  قطعة  على  فتو�شع  ال�شميكة  الح�شوة  اأّما 
حولها؛ اإذ يتم تثبيتها على خط الخياطة تمامًا بو�شاطة غرزة رجل النملة اليدوية، 
اأو با�شتعمال الدرزات المتعّرجة، اأو الم�شتقيمة، اأو بغرزة ال�شراجة المائلة.                                               
المكاب�س  اأو  الكّي  بو�شاطة  القما�س  على  تثبيتها  فيتم  الا�شقة،  الح�شوات  اأّما 

الحرارية الخا�شة بذلك.
وقد تحتاج بع�س الح�شوات غير الا�شقة قبل تركيبها على قطعة القما�س اإلى و�شل 

مك الزائد عند الخياطات. قطعها معًا، مع مراعاة التقليل من ال�شُّ

باأ�شــكال مختلفة  الح�شــوات  تتوافر 
عنــد �شرائهــا، منهــا مــا هــو علــى 
 �شــكل اأقم�شــة يتــراوح عر�شهــا من

 )90-140( �شــم، اأوعلــى �شــكل 
اأ�شرطــة، اأو على �شكل رقاع، اأو قطع 

�شغيرة ول�شقة.
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تركيب الح�سوات

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ترّكب ح�شوة ل�شقة خفيفة على قطعة القما�س.

- ترّكب ح�شوة ل�شقة �شميكة على قطعة القما�س. 
- ترّكب ح�شوة �شميكة غير ل�شقة.

- ترّكب �شريطًا من الح�شوة الا�شقة ذات الوجهين.
المعلومات الأ�سا�سية

الح�شــوة الا�شقــة: ح�شوة على اأحد وجهيها مادة ل�شقة تتاأثــر بالحرارة، وتتوافر الح�شوة 
بــاأوزان مختلفة، منها: الخفيف، والمتو�شــط، وال�شميك، ول تختلف طريقة تثبيت الأنواع 
مك على قطــع القما�س اإّل من حيث ترك م�شافة خياطــة للح�شوة، مع مراعاة  المختلفــة ال�شُّ

درجة حرارة المكواة والبخار بالن�شبة اإلى القما�س.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

 اأوالً : لتركيب الح�سوات الال�سقة          
-  قطعتان مــن القما�س القطني ال�شــادة، اأبعاد كل 

منهما )12×12( �شم
-  قطعتان من الح�شوة غير الا�شقة، الأولى خفيفة 
اأبعادها )12×12( �شم، والثانية �شميكة اأبعادها 

)10×10( �شم 

- اآلة الخياطة مجّهزة بالخيوط
- اأدوات الخياطة    

-  م�شطرة 
- وعاء ماء       

- اأدوات الكّي وتجهيزاته

ثانيا: لتركيب الح�سوات غير الال�سقة
-  قطعتان مــن القما�س القطني ال�شــادة، اأبعاد كل 

منهما )12×12( �شم
-  قطعــة ح�شــوة غير ل�شقــة خفيفــة اأو متو�شطة 

ال�شمك اأبعادها )12×12( �شم

12 -3
تمرين
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-  قطعــة ح�شــوة غيــر ل�شقــة �شميكــة، اأبعادها 
)12×12( �شم 

 ثالثّا: لتركيب الح�سوة الال�سقة ذات الوجهين 
-  �شريــط مــن الح�شــوة الا�شقــة ذات الوجهين 

عر�شه )1( �شم وطوله 18 �شم 
- قطعة من قما�س قطني اأبعادها )20×20( �شم          

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأوالً : تركيب الح�سوات الال�سقة

تركيب الح�سوة الال�سقة الخفيفة

اكــِو قطعة القما�ــس، ثم �شع قطعة الح�شــوة فوق قطعة 1
القما�ــس، مراعيًا اأن تكون المــادة الا�شقة فى مواجهة 
الوجه الخلفي لقطعة القما�س، واأن تنطبق القطعتان معًا.

ثّبــت الح�شوة فــى مكانها بالدبابي�س، كمــا في ال�شكل 2
)1(،  ويمكن تثبيتهــا براأ�س المكواة في مناطق مختلفة 
بدلً من الدبابي�س، ثم �شع فوطة الكّي فوق الح�شوة بعد 
�شحــب الدبابي�س من الجزء الذي �شيتــم كيه اأولً باأول، 
واكِو فوق الفوطة بطريقة ال�شغط دون تحريك المكواة؛ 
كــي ل يت�شّبب ذلك في تجّعد الح�شوة ومّطها، وا�شتمر 

بالكّي حتى نهاية القطعة بعد نزع باقي الدبابي�س.

ال�شكل )1(

اكــِو القطعــة مرة ثانيــة با�شتعمــال فوطة الَكــي الرطبة 3
وال�شغــط بالمكواة حتى تجف الفوطة، ثم اترك القطعة 

جانبًا حتى تبرد، واحتفظ بها.
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تثبيت الح�سوة الال�سقة ال�سميكة 
ار�شــم خــط الخياطــة لقطعــة القما�س، بحيــث يوازي 1

الحاّفات ويبعد عنها )1( �شم، و�شع الح�شوة فوق قطعة 
القما�س بحيث تنطبق حاّفــات قطعة الح�شوة على خط 
الخياطة لقطعة القما�س، مراعيًا اأن تكون المادة الا�شقة 

على الوجه الخلفي للقما�س، كما في ال�شكل )2(.
ال�شكل )2(

كّرر الخطــوات )2-3(، كما فى البنــد الأول من هذا 2
التمرين.

ثانيًا: تركيب الح�سوات غير الال�سقة
مك تركيب الح�سوة غير الال�سقة الخفيفة اأو متو�سطة ال�سُّ

ار�شم خط الخياطــة على قطعة الح�شــوة موازيًا للحاّفة 1
ويبعــد عنهــا م�شافــة )1( �شم مــن الجهــات جميعها، 
با�شتعمال الم�شطــرة و�شابون التاأ�شير، ثــم ق�ّس الزوايا 
بمقــدار )2( مــم، ثم ثّبــت قطعة الح�شوة فــوق الوجه 
الخلفــي لقطعة القما�ــس القطني با�شتعمــال الدبابي�س، 

بحيث تتالقى خطوط الخياطة اأو تتالقى الحاّفات.
�شّرج قريبًــا من خط الخياطة بغــرزة ال�شراجة، ثم انزع 2

الدبابي�ــس، وادرزعلــى خط الخياطة بعــد تجربة غرزة 
الآلة، ثــم ا�شحب خيط ال�شراجة، كما في ال�شكل )3(، 

واكِو القطعة، واحتفظ بها.
ال�شكل )3(

تثبيت ح�سوة غير ال�سقة �سميكة
ار�شم خط الخياطة لقطعة القما�س والح�شوة، بحيث يبعد 1

عــن حواف القما�س م�شافة )1( �شــم، كما مّر معك في
التمريــن ال�شابــق، ثــم ق�ــسّ م�شافــة الخياطــة والزاوية 

للح�شوة، كما في ال�شكل )4(.
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�شع الح�شوة على الوجه الخلفي للقما�س، بحيث تنطبق 2
حاّفات الح�شــوة على خط الخياطــة، وتّبثها با�شتعمال 

الدبابي�س.

ال�شكل )4(

�شّرج الح�شوة، ثم انــزع الدبابي�س، و�شعها في مكانها 3
ال�شحيح.

ثّبــت الح�شــوة با�شتعمال غــرزة رجل النملــة، كما في 4
ال�شــكل )4(, ثم انزع خيوط ال�صراج��ة, واكِو القطعة, 

واحتفظ بها بالطريقة ال�شحيحة.
ثالثًا : تثبيت �سريط من الح�سوة الال�سقة ذات الوجهين

اثِن قطعة القما�س بعر�س )4( �شم، و�شّرج قريبًا من حاّفة الثنية 1
علــى بعد )0.5  �شم( تقريبًا، ثم اثِن حافة الثنية ال�شائبة بعر�س 

)7( مم تقريبًا، وادرز قريبًا منها، كما في ال�شكل )5(.
�شع ال�شريط الا�شق بين الثنية والقما�س، وثّبت ال�شريط في 2

مكانه بحيث ليكون ظاهرًا، م�شتعماً الدبابي�س، على اأن 
تكون عامودية على خط الثني كما في ال�شكل )5(.

اكــِو الثنية بو�شــع المكواة فــي الم�شافة بيــن الدبابي�س 3
ولي�س عليها، كما في ال�شكل )6(، ثم ا�شحب الدبابي�س، 

�س.  واأعدها اإلى مكانها المخ�شّ

�شــع فوطة الكّي الرطبة على الثنية كما في ال�شكل )7(،  4
واكــِو  فوق الفوطــة با�شتعمــال طريقة ال�شغــط ولي�س 
بتحريــك المكــواة مــع ا�شتمــرار ال�شغــط حتى تجف 

الفوطة، اترك القطعة جانبًا حتى تبرد، ثم احتفظ بها.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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تجهيز البطانة وتركيبها      5   
ُتع��ّد البطان��ة )Linig( اإح��دى الطبق��ات  الداخلية للثوب, وق��د ُت�صتعمل اأن��واع مختلفة 
مــن الأقم�شة لذلــك، ويعتمد اختيار نوع قما�ــس البطانة ولونها على نــوع قما�س التنورة 
وت�شميمهــا ولونها، بحيث ل يظهر على الوجه ال�شحيح للتنورة، ومن ال�شروري اأي�شًا اأن 

تت�شابه طريقة العناية بكل من قما�س التنورة وقما�س البطانة من حيث الغ�شيل، والكّي.
وقبل ق�ش البطانة, يجب اأن ُيعامل قما�صها �صد النكما�ش؛ بغ�صله اأو ترطيبه وكّيه با�صتعمال 

مكواة البخار.
وتعتمــد طريقة ق�ّس البطانة على طريقة تثبيتها مع التنورة؛ اإذ توجد طريقتان لتثبيت البطانة 

مع التنورة، هما:
البطان��ة المنف�سل��ة: وُتق�ش با�صتعمال المخّطط الأ�صا�ص��ي للتنورة دون وجود خطوط  اأ   
ت�شميم التنورة عليه، ويتم اإ�شافة )1( �شم اإلى عر�س البطانة لكل من منت�شف الأمام 
والخلــف، كما يمكن اإ�شافة تو�شيع لخط الذيل )اإيفازيــه( اإذا كانت التنورة وا�شعة، 
اأّما بالن�شبة اإلى الطول، فيتم ق�س البطانة بطول ي�شاوي طول التنورة دون ترك م�شافة 
لثنيــة الذيل، وفــي هذه الحالة، يتم تح�شيــر البطانة ب�شكل منف�شل عــن التنورة قبل 
تجميعهم��ا معًا, وق��د ُتثّبت ثنية البطانة مع ثنية ذيل التن��ورة بغرزة اللقطة, بحيث ل 
تظه��ر على الوجه ال�صحيح للتنورة, وق��د ُتثّبت البطانة عند فتحة ال�صّحاب, كما في 
ال�شكل )3-48(، مــع المحافظة على �شهولة فتح ال�شّحاب واإغاقه وبعد ذلك يتم 
تركي��ب الكمر, وقد ُتترك البطانة بدون تثبيت مع فتح��ة ال�صّحاب, ولكن ل بّد من 

اإجراء خياطة نظيفة على حواّفها عند هذه الفتحة.
ب       البطان��ة المت�سل��ة: ُت�صتعمل مع الأقم�صة ال�صّفافة والمخّرم��ة وتق�ش با�صتعمال مخّطط 

تركيب ح�شوة لقطعة قما�س بها خياطة:
مك ول�شقة، لقطعة قما�س بها خياطة )مو�شولة( بعد فتح  نّفذ تركيب ح�شوة متو�شطة، ال�شُّ

م�شافة الخياطة.
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الت�صمي��م,  خط��وط  في��ه  بم��ا  التن��ورة, 
كالّق�شــات، والك�شــرات، وغيرها، وفي 
هــذه الحالــة، تثبــت البطانــة مــع قما�س 

التنورة، كقطعة واحدة.
التنــورة  تجميــع  عمليــة  تتــم  وبعدهــا 
وخياطتها، ومن مميزات هذه الطريقة، اأنها 
تزيد قما�ش التنورة قوة ومتانة, وُتطيل مدة 
ا�شتعمالها، كما اأنهــا تحافظ على ال�شكل 
العام للت�صمي��م, وُت�صاعد على عدم وجود 
عامــات للخياطة على قما�ــس التنورة؛ اإذ 

ُتنق��ل هذه العالمات اإلى قما���ش البطانة فقط, كما اأّن وج��ود البطانة مت�صلة بقما�ش 
التنورة ي�صاع��د على �صهولة الكّي, اإ�صافة اإلى عدم ظه��ور الخياطات والُغرزاليدوية 
علــى الوجه ال�شحيح للتنــورة، وفي هذه الطريقة، يجب الهتمــام بمعالجة البطانة 
�شــد النكما�س، كــّي ل تظهر تجاعيــد على الوجــه ال�شحيح للتنــورة بعد الغ�شل 

وال�شتعمال. وفي ما ياأتي طريقة تجهيز البطانة على التنورة وتركيبها.

ال�شكل )3-48(: البطانة المنف�شلة.
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 تجهيز بطانة التنورة وتركيبها

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تق�ّس بطانة التنورة وتجهزها.

- تثّبت البطانة على التنورة بالطريقة ال�شحيحة.
المعلومات الأ�سا�سية

 ُتع��ّد البطانة اإحدى الطبق��ات الداخلية التي ُتثّبت على التنورة, وتوج��د طرق عدة لتثبيتها, 
فمنه��ا ما ُيثّب��ت بالكمر وبخياطة ال�صّح��اب, وبثنية الذيل, اأو باأجزاء قط��ع التنورة, وعندها 

تعامل كقطعة واحدة في اأثناء خياطتها, ومنها ما ُيثّبت بالكمر فقط. 
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- تنورة قبل تركيب الكمر 
- المخّطط الأ�شا�شي الم�شتعمل في ق�س التنورة

- قما�س البطانة 

- اآلة الخياطة مجّهزة بالخيوط
- اأدوات الخياطة 

- اأدوات الكّي وتجهيزاته

الر�سوم التو�سيحية خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

جّهز التنورة حتى مرحلة تركيب الكمر ح�شب الت�شميم.  1
اكِو التنورة، وافتح الخياطات.  2

ُق�ّش البطانة, م�صتعمالً المخّطط الأ�صا�صي للتنورة ولي�ش 
مخّطــط الت�شميم المحّدد، مراعيًــا اإ�شافة )1( �شم على 
عر�س المخّطط من خط منت�شف الأمام والخلف، وعدم 

ترك م�شافة لثنية الذيل.     

3

جّهز البطانة تمهيدًا لتركيبها كما ياأتي :
�شّرج البن�شات من الأمام والخلف كما في ال�شكل )1(.  - اأ 
ادرز خياطــة منت�شــف الخلــف، مــع تــرك فتحة ب - 

4

13 -3
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ال�شكل )1(
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لل�شّحاب، م�شافاً اإليها م�شافة  )2.5( �شم اأ�شفل الفتحة.
ادرز الجوانب. جـ - 

نّظف حاّفات م�شافة الخياطة بالطريقة المنا�شبة. د   - 
اكِو البطانة، وافتح الخياطات، كما في ال�شكل )1(. هـ - 
اثِن حاّفة الذيل ثنية واحدة وليكن عر�شها )1( �شم  و-  
وباتجاه الوجــه الخلفي للتنورة، وادرزها كما في 

ال�شكل )2( .
ثّبــت البطانــة علــى التنــورة، وليكــن الوجهــان   - ز 
الخلفيان اإلــى الداخل، وعامات التزان متطابقة 

على الخ�شر.
ثّبت البطانة بغرزة ال�شراجة في م�شافة الخياطة وقريبًا  ح - 

من خط خياطة الخ�شر، كما في ال�شكل )2(.
اث��ِن م�صافة خياطة ال�صّحاب اإل��ى الداخل, ولتكن  ط - 
الثنيــة قريبة مــن دليل خــط الدرزة فــي ال�شّحاب 
وبعيــدة عن اأ�شنانه؛ لت�شهيــل حركته ومنع ت�شابك 

القما�س به في اأثناء ذلك، وثّبتها بالدبابي�س.
�شّرج البطانة حول ال�شّحاب، واأزل الدبابي�س كما  ي - 

في ال�شكل )3(.
ثّبــت البطانة حــول ال�شّحاب بغــرزة اللقطة. كما  ك - 

بال�شكل )3(.
ا�شحب خيط �شراجة البن�شات، لإعطاء ات�شاع في  ل - 

البطانة.
احتفــظ بالقطعة اإلى حين تركيب الكمر وثنية ذيل   - م 

التنورة.

4

ا�شبط جودة خياطة البطانة.  5

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(
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ول�شبط جودة تركيب البطانة، يجب مراعاة ما ياأتي:
لنعمالموا�شفات المو�شوع

1-  البطانة من قما�س منا�شب لنوع قما�س التنورة.البطانة 
2-  قيا�س البطانة منا�شب لقيا�س التنورة وت�شميمها.

3- ق�س البطانة بطريقة �شحيحة، وح�شب اتجاه الن�شيج.
4- خياطة البطانة بطريقة تجميع التنورة نف�شها )دون �شّحاب(.

5-  تثبيت البطانة على خط الخ�شر للتنورة.
6- كّي البطانة وت�شطيبها.

ن�شاط )3-3(

تفّح�ش قطع مالب�صك واأفراد اأُ�صرتك, وتعّرف اأنواع البطانات الم�صتعملة في كل منها, ثم 
دّون ملحوظاتك في الجدول، بحيث تظهرالعنا�شر الآتية :

نوع قما�س البطانة مع قما�س قطعة 
الماب�س الم�شتعملة معها.

قيا�س البطانة مع قيا�س قطعة الماب�س.
لتكــرار  البطانــة  قما�ــس  تحّمــل  مــدى 
الغ�شل والكّي بالمقارنــة مع قما�س قطعة 

الماب�س، التي تّم ارتداوؤها عّدة مرات.

تعّرف اأنواع البطانات الم�شتعملة في قطع المالب�س 
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   6        تح�سير الكمر وتجميعه
 تت�شمــن خياطــة الكمــر مرحلتيــن: الأولــى اإعــداد الكمر 

وتح�شيره، والثانية و�شله مع التنورة وتركيبه. 
مع  �شكله  ح�شب  الكمر  خياطة  لإنهاء  طرق  عّدة  وتوجد 
مراعاة عامات التزان، كخط المنت�شف، والمرّد ومكاني 
العروة والزّر, وعادة ُيق�ش الكمر الم�صتقيم بالتجاه الطولي 
المنا�شبة  الح�شوة  و�شع  مع  وثباتًا،  متانة  لإعطائه  للن�شيج؛ 
ح�صب  فُيق�ش  المنحني  الكمر  اأّما  القما�ش,  نوع  ح�صب 
في  كما  المطاطي  الكمر  ُي�صتعمل  قد  كما  التنورة,  ت�صميم 

ال�شكل )3-49(، مع الأقم�شة المحبوكة اأو المن�شوجة.
وقد ُي�صتعمل الكمر المطاطي في خياطة كمر التنورة كامالً 
في حالة عدم وجود �شّحاب اأو قد يكون جزءًا من الكمر، 
وقد يكون الكمر على �شكل �شجاف داخلي، وبذلك يكون 

غير ظاهر، كما في ال�شكل )50-3(.

ال�شكل )49-3(:
 كمر مطاطي.

ال�شكل )3-50(: كمر 
مخفي على �شكل �شجاف.



225

تجهيز الكمر وتركيبه

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
ه. - تجّهز الكمر بالح�شوات المنا�شبة بعد ق�شّ

- تثّبت الكمر بالتنورة بالطريقة ال�شحيحة.
المعلومات الأ�سا�سية

ُيق�ش كمر التنورة ب�صكل م�صتقيم اأو منحٍن, وتوجد عّدة طرق لتجهيزه وتثبيته بالتنورة, وفي 
الحــالت جميعها، ل بّد من تركيب ح�شوة منا�شبة لــه، بحيث ل تو�شع في م�شافة الخياطة 

كما في الح�شوات ال�شميكة. كما يمكن تركيب �شريط رفيع لتعليق التنورة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- تنورة مثّبت عليها البطانة
- مخّطط كمر التنورة المحّددة

- قطعة قما�س الكمر المق�شو�شة ح�شب المقا�س المطلوب
- قطعتان من �شريط رفيع طول كل منهما )20( �شم

- ح�شوة ل�شقة متو�شطة ال�شمك

- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط
-  اأدوات الخياطة 

-  اأدوات الكّي وتجهيزاته 

الر�سوم التو�سيحية خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

محيط اخلصر

ال�شكل )1(

اأول : تجهيز الكمر الم�ستقيم
ُق�ش الكم��ر بالمقا�ش المح��ّدد وبالتجاه الطولي 

للقما�س، كما في ال�شكل )1(.
 1

ال�شكل )2(

ُق���ش الح�ص��وة )الفازلي��ن(, بحيث يزي��د عر�صها 
وطولهــا )2( م��م على خط��وط الخياط��ة الأربعة 
للكمــر، للتاأّكد مــن تثبيت الح�شــوة بخط خياطة 

الكمر، كما في ال�شكل )2(.

 2

14 -3
تمرين
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ثّبــت الح�شــوة الا�شقة علــى الوجــه الخلفي لقطعة 
الكمــر، مراعيًــا اأن تكــون حاّفة الح�شوة فــي م�شافة 

الخياطة و تبعد )2( مم عن خط خياطة الكمر. 

3

ال�شكل )3(

انقــل عامات التــزان للكمر اإلى وجَهــي القما�س،  
ــي الجنب، وبداية  )منت�شف الأمــام والخلف، وخطَّ

المرّد( كما في ال�شكل )3(.

4

اثــِن الكمر لتحديد خــط منت�شف عر�شــه با�شتعمال 
)القما�ــس  لطبقَتــي  ال�شراجــة  غــرزة  اأو  المكــواة 

والح�شوة(، كما في ال�شكل )3(.

5

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

ثانيًا : تركيب الكمر الم�ستقيم على التنورة
ادرز علــى خط خ�شر التنــورة درزة تثبيت بغرزة الزّم 
علــى بعــد )2( مم مــن خــط الخياطة داخــل م�شافة 
الخياطــة، وتاأّكد من اتجــاه ثني البن�شــات نحو خط 

منت�شفي الأمام والخلف، كما في ال�شكل )4(.

1

ثّبــت قطعة مــن ال�شريــط الرفيع على الوجــه الخلفي 
للتنورة وعلى خط خياطة الكمر؛ لت�شّكل حلقة لتعليق 

التنورة، ثم رّكب القطعة الثانية على الجانب الآخر.

2

�شــع الوجهين ال�شحيحيــن للكمر والتنــورة معًا اإلى 
الداخــل، مراعيًا اأن يكون المرّد اإلى الجهة اليمنى من 
التنــورة، واأن تتاقــى عامات التزان معًــا، كما في 

ال�شكل )5(، وثّبت الكمر بالدبابي�س.

3

ال�شكل )6(

ادرز الكمر على خط الخياطة, ثم ُق�ش م�صافة الخياطة 
الزائ��دة اإلى ُبع��د )1( �شم عن خــط الخياطة،كما في 

ال�شكل )5(.

4
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ال�شكل )7(

اثِن الحاّف��ة الأُخرى العليا للكمر عل��ى خط الخياطة 
بالكّي اأو بغرزة ال�شراجة، كما في ال�شكل )6(.

5

اثِن طرفي الكمر على خط الثني، )خط منت�شف عر�س 
الكمر(، بحيث يكون وجهــه ال�شحيح اإلى الداخل، 

كما في ال�شكل )7(. 

6

ادرز كاًّ من طرفي الكمر على خط الخياطة، كما في 
ال�شكل )7(.

7

نّفذ ق�س الزوايا في م�شافة الخياطة، كما في ال�شكل )7(. 8
اقلب الكمر اإلى الوجه ال�شحيح. 9

ال�شكل )8(

ثّب��ت الجه��ة الأُخ��رى للكمر عل��ى الوج��ه الخلفي 
للتنــورة، بحيث ينطبق خط ثني حاّفة الكمر على خط 

خياطة الخ�شر.

10

�شّرج الكمر بغرزة ال�شراجة. 11
ثّبــت الكمر بغرزة اللقطة العاديــة، مراعيًا عدم ظهور 
غــرزة اللقطة على الوجــه ال�شحيح لكل مــن التنورة 

والكمر، كما في ال�شكل )8(.

12

احتفظ بالقطعة لخياطة المثّبتات على الكمر. 13
ول�شبط جودة تركيب الكمر، يجب مراعاة ما ياأتي:

لنعمالموا�شفاتالمو�شوع
1-  قيا�ــس الكمر منا�شب لقيا�س محيــط الخ�شر، وعر�شه الكمر

منا�شب للت�شميم.
2-  الكمر مح�شو بالح�شوات المنا�شبة؛ لمنعه من اللتفاف.

3- تثّبيت الكمر ودرزه بالطريقة ال�شحيحة.
4- كّي الكمر بالطريقة ال�شحيحة.



228

خياطة الكمر الم�ستقيم مع درزة على الوجه ال�سحيح للتنورة والكمر.
 1- ُق�ش الكمر والح�صوة.

 2- جّهز الكمر، كما مّر معك في التمرين.
 3- رّكب الكمر على التنورة، بحيث تثبت الكمر على الوجه الخلفي للتنورة.

ذ الق�شق�شة والتدريج.  4- نّفّ
 5- اثِن م�شافات الخياطة للداخل.

 6- ثّبت الكمر وادرزه.

   7       العمليات النهائية لخياطة التنورة
تتطّلب خياطة التنورة اإجراء بع�س العمليات النهائية، ومنها:

�سبط الذيل: ُتعّد عملية �صبط الذيل من العمليات  اأ   
النهائية في خياطة قطعة الماب�س، ويمكن اإنهاء 
بّد  ل  الذيل،  ول�شبط  طرق،  بعّدة  الذيل  خياطة 
من مراعاة و�شع قطعة الماب�س على �شطح م�شتٍو  
للح�شول على النتيجة المطلوبة، ول�شهولة القيا�س 
في  فروق  حدوث  ولتجّنب  العمل،  في  والدقة 
قطعة  ارتداء  بعد  الذيل  �صبط  ُيمكن  كما  الطول. 
الماب�س ب�شكلها المطلوب مع ارتداء المكّمات 

والأحزمة والأحذية وغيرها، اإذ يتم �شبط الذيل بقيا�س ارتفاع خط الذيل عن الأر�س، 
كما في ال�شكل )3-51( وفي هذه الحالة على ال�شخ�س اأن يقف وقفة مريحة، والقدمان 
قريبتان من بع�شهما بع�شًا واأن ينظر اإلى الأمام، اإذ يدورال�شخ�س الذي ي�شبط خط الذيل 

حوله وي�شع عامة الطول المطلوب با�شتعمال الم�شطرة الخا�شة والدبابي�س. 
وُيمكن اأن تتم عملية �صبط الذيل با�صتعمال اأداة خا�صة توجد بها مادة طبا�صيرية, وفي 
التي يرتديها دون  الذيل لقطعة المالب�ش  اأن ي�صبط خط  هذه الحالة, ُيمكن لل�صخ�ش 

  ال�شكل )51-3(:
 اأداة �شبط الذيل.
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ال�شتعانة ب�شخ�س اآخر، كما في ال�شكل )52-3(.
ثنــي القما�س: يتــم ثني القما�ــس المخ�ش�س    .  1
لم�شافــة الذيــل مــرة واحــدة فــي الأقم�شة 
ال�شميكة، ومرتين في الأقم�شة الرقيقة، ويثّبت 
باإجراء اإحــدى الغرز التي تعرفتها لتثبيت ثني 

الذيل، كما في ال�شكل )3-53/اأ(.
تركيــب قطعة قما�ــس من طبقــة واحدة غير    .  2
ظاهــرة للذيــل، بحيث ل تظهــر على الوجه 
ال�شحيــح للتنورة، كمــا في تركيــب �شريط 
الــورب، على اأن تكــون بلــون قما�س قطعة 

التنورة، كما في ال�شكل )3-53/ب(.
للذيل،  طبقتين  من  قما�س  قطعة  تركيب    .  3
وتظهر هذه على الوجه ال�شحيح للتنورة، 

كما في ال�شكل  )3-53/جـ(.
ويعتمد مقدار الثنية على �شكل خط الذيل، 
اإذا كان م�شتقيمًا اأو منحنيًا، وكقاعدة عامة 
كلما كان خط الذيل منحنيًا، قّل مقدار الثنية 

كما في ال�شكل )54-3( .
القما�س؛  نوع  الثنية على  يعتمد مقدار  كما 
فثنية الأقم�شة ال�شّفافة تكون عري�شة اأو رفيعة، 
اأّما الأقم�صة المحبوكة الناعمة فُت�صتعمل لها 
الثنية الرفيعة، وفي الحالت جميعها، يجب 
اأن يكون عر�س الثنية مت�شاويًا، ويمكن تثبيت 
ال�شريط  با�شتعمال  اأو  اآليًّا،  اأو  يدويًّا،  الثنية 
ال�شكل في  كما  الوجهين،  ذي   الا�شق 

على  الطريقة  اختيار  ويعتمد   .)55-3(  

ال�شكل )3 – 52(: اأداة �شبط
 الذيل الطبا�شيرية.

 ب - تركيب قطعة غير 
      ظاهرة للذيل

جـ - تركيب قطعة 
      ظاهرة على الذيل

   أ - ثني القماش

ال�شكل )53-3(:
 طرق ثني الذيل.

ال�شكل )54-3(:
�شكل خط الذيل.

ال�شكل )3-55(: تثبيت الثنية 
با�شتخدام ال�شريط 

الا�شق ذي الوجهين.
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الذوق  على  تعتمد  كما  الثنية،  عر�س  ومقدار  القما�س،  ونوع  الت�شميم، 
ل تجربة مقدار الثنية قبل ق�ش قطعة المالب�ش, وقد  ال�شخ�شي، وُيف�صّ
الأقم�صة  في  كما  تنظيف,  اأو  ثني  دون  للثنية  الداخلية  الحاّفة  ُتترك 
قد  البطانة  لأن  المبّطنة؛  الماب�س  قطع  بع�س  وفي  تن�شل،  ل  التي 

ُتغّطي حاّفة الثنية كما في بطانة الجاكيت.
تنّفذ  اإذ  الك�شرات؛  نوع  على  الذيل  ثنية  طريقة  تعتمد  ك�شرات،  وعند وجود   
ذات  التنانير  في  وخا�شة  اأ�شهل  الطريقة  وهذه  الك�شرات،  تنفيذ  قبل  اأحيانًا 
الك�شرات اللف، واإذا تطّلب الأمر تق�شير التنورة بعد تنفيذ الك�شرات، يتم ذلك 

من الأعلى؛ اأي من خط الخ�شر.
وفي حالت اأخرى, تتم ثنية الذيل بعد تنفيذ الك�صرات, وُت�صتعمل 
هذه الطريقة في العادة عند تنفيذ ك�شرة واحدة في الت�شميم، اأو في 
الك�شرة  ت�شكيل  عند  اأو  مجموعة،  �شكل  على  ك�شرات  تنفيذ  حالة 
تبعد  م�شافة  اإلى  الك�شرات  كّي  يتم  اأن  الأف�شل  ومن  اإ�شافية،  بقَطع 
الثنية، وبعد  اأعلى خط  عن خط ثنية الذيل بمقدار )20( �شم تقريبًا 

اإتمام ثنية الذيل، تتم عملية الكّي للك�شرات.
وعند وجود خياطات في ذيل التنورة اأو و�شات ذات الك�شرات، 

فتتم ثنية الذيل بطرق عدة، كما في ال�شكل )56-3(  

ال�شكل )3-56(: ثنية الذيل بوجود الك�شرات.
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 تنفيذ ثنية الذيل  

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تثني الذيل الم�شتقيم، وتثّبته.
- تثني الذيل المنحني، وتثّبته.

المعلومات الأ�سا�سية
يعتمــد مقــدار عر�س ثنية الذيل على �شكل خطه؛ فالذيل الدائــري يحتاج اإلى عر�س اأقل من 

الذيل الم�صتقيم, وقد ُيثّبت الذيل بغرزة اللقطة اأو بال�صريط الال�صق ذي الوجهين .
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- تنورة مخيطة، وخط الذيل فيها غير مثني 
- نمــوذج )تنــورة �شغيرة( تنــوره كلو�س، وخط 

الذيل فيها غير مثني 
- خيوط اللقطة بلون منا�صب للقما�ش

- �شريط ل�شق ذو وجهين 

- اآلة الخياطة مجّهزة بالخيوط
-  اأدوات الخياطة

- اأدوات الكّي وتجهيزاته

الر�سوم التو�سيحية خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

اأوالً : تثبيت ثنية الذيل الم�ستقيم المت�ساوية
��ا م�صتقيمً��ا يبُع��د ع��ن الحاّف��ة الخارجي��ة  ار�ص��م خطًّ
لخــط الذيــل م�شافــة )4( �شــم، با�شتعمــال الم�شطــرة 
ثــم للتنــورة،  الخلفــي  الوجــه  علــى  التاأ�شيــر  وقلــم 
انقــل خط الثنــي اإلــى الوجه ال�شحيــح للقما�ــس بغرزة
ال�صراجة, و ُيمّثل هذا الخط خط ثنية الذيل الذي يتم نقله 
مــن المخّطط اإلى القما�س مع بقيــة عامات الخياطة في 

قطعة الماب�س.

1

15 -3
تمرين
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ال�شكل )1(

ُق���ش م�صافة خياطة خط الجنب لتبق��ى على بعد )1.5( 
�شــم عن خط الخياطة وفي م�شافة ثنية الذيل فقط كما في 

ال�شكل )1(.

 2

ال�شكل )2(

اثــنِ مقدار الثنية على خط الثني اإلى الوجه الخلفي لقطعة 
الماب�ــس، مراعيًــا تطابق خــط الخياطــة الطولية )خط 
الجنــب( فــي كل مــن الثنية والتنــورة، وفي حــال عدم 
ت�شاوي م�شافة عر�ــس الثنية )ب�شبب �شبط ذيل التنورة(، 

اتبع الخطوات الآتية بعد تنفيذ ال�شراجة من الأعلى:

3

ال�شكل )3(

ُخ��ذ عالمات عل��ى طبقة قما�ش الثني��ة وبم�صافات   - اأ 
متباعدة با�شتعمال الم�شطرة ذات الموؤ�شر و�شابون 
العــام اأوالدبابي�س بمقدار )3( �شم، اأو بمقدار اأقل 
عر�ــس للثنية الموجــودة لديك، كما فــي ال�شكل 

.)2(
ُق�ش الزائد غير المت�صاوي من الثنية, كما في ال�صكل  ب - 

.)3(
نّظــف الحاّفة ال�شائبــة للثنية بالطريقــة المنا�شبة، كما مّر 

معك �شابقًا.
4

نّفذ ُغرزة اللقط��ة المنا�صبة ح�صب نوع القما�ش, كما مرَّ 
معك في الم�شتوى الأول.

5
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شريط الصق ذو وجهني

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

 ثانيًا: تثبيت ثنية الذيل الم�ستقيمة با�ستعمال ال�سريط
الال�سق ذي الوجهين

كّرر الخطوات )1-4(، كما في البند )اأولً(.  1
�شــع ال�شريط الا�شــق بين الثنيــة والقما�ــس، مراعيًا اأن 
 تكون حاّفة ال�شريط الا�شق العليا اأ�شفل حاّفة الثنية العليا

 )2-3 ( مم، وادرزه، كما في ال�شكل )4(.

2

يمكــن تثبيت ال�شريط الا�شق على الحافة الداخلية للثنية 
بعدة طرق، منها:

اأ  -  ادرز ال�شريــط قريبًــا مــن الحافة ال�شائبــة للثنية بعد 
تنظيفها باإحدى الطرق.

ب- ثبت ال�شريط باآلة الحبكة مع الحافة ال�شائبة للثنية.

3

اكــِو خط الذيل لتثبيت ال�شريط الا�شق، كما في ال�شكل 
.)5(

4

اترك التنورة حتى تبرد. 5
ثانيًا : تثبيت ثنية الذيل المنحني )الدائري(

ار�شــم خط الذيل على بعد )1( �شم عن حاّفة خط الذيل، 
ثــم نّظف الحاّفــة بالطريقــة المنا�شبة للقما�ــس، كما في 

ال�شكل )6(.

1

ال�شكل )7(

اثــِن الذيل اإلى الوجه الخلفي للتنــورة، و�شّرج الثنية قريبًا 
من خط الثني )من االممكن تنفيذ الدرزة دون �شراجة(.

2

ادرز على بعد )2( مم من خط الثنية، كما في ال�شكل )7(. 3
اكِو ذيل التنورة على الوجه الخلفي، واحتفظ بها.  4

ا�شبط جودة ثنية الذيل.  5
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ول�شبط جودة ثني الذيل يجب مراعاة ما ياأتي :
لنعمالموا�شفاتالمو�شوع
اختيار الطريقة المنا�شبة لثنية الذيل.ثنية الذيل  -1

دقة تنفيذ ثنية الذيل.  -2
ُغرز الثنية غير ظاهرة على وجه التنورة.  -3

م�شافة الثنية منا�شبة لنوعية القما�س وت�شميم   -4
التنورة.

5- عــدم وجــود تجّعــدات فــي ثنيــة الذيل، 
وخا�شة في التنــورة الكلو�س التي تنا�شبها 

ثنية الذيل الرفيعة. 
ت�شــاوي عر�ــس الثنيــة، وت�شــاوي طول   -6

التنورة.
7-  كــّي الثنية بطريقة �شحيحــة )عدم وجود 

لمعان او تجّعدات اأو حرق(.

الك�ّي  )Pressing(: ُتعّد عملية الكّي اأ�صا�صية في تف�صيل قطع المالب�ش, وقد تكون  ب   
اأثناء عملية الخياطة ولبع�س المراحل ب�شكل منف�شل،  على مرحلتين؛ الأولى في 
اإنهاء خياطة قطعة الماب�س ب�شكلها الأخير، وذلك لما ي�شيفه الكّي  والثانية بعد 
على قطعة الماب�س المنتجة من جمال واأناقة، وقد تختلف اأجهزة الكّي واأدواته 
في اأ�شكالها واأوزانها؛ لذا، ل بّد من اختيار حرارة المكواة المنا�شبة ح�شب نوع 

القما�ش المراد كّيه, وُيمكن تجريب درجة الحرارة على قطعة �صغيرة منه.
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 كّي التنورة وحفظها  

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تكوي التنورة بطريقة �شحيحة.

المعلومات الأ�سا�سية
ُيعط��ي الكّي ال�صحي��ح القطعة جمالً واأناقة, لذل��ك يجب اأّل نغفله فى اأثن��اء تح�صير اأجزاء 
التنــورة وخياطتهــا اأولً باأول، فهــذا ي�شاعد على دقــة التنفيذ و�شرعته، بالإ�شافــة اإلى الكّي 

النهائي للتنورة بعد خياطتها ب�شكل نهائي.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد
- التنورة المخيطة 

مك قما�ش قطعة المالب�ش  - قطعة من القما�ش ب�صُ
- �شريط ل�شق              - كي�س نايلون

- اأدوات الكّي وتجهيزاته
- عّاقات       - دبابي�س

الر�سوم التو�سيحية خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

اأولً : كّي التنورة

جّهــز مــكان الكــّي، مراعيًا قواعــد ال�شامــة العامة، 
وليكن اتجاه حركة المكــواة باتجاه حركة اليد )يمينًا 

وي�شارًا(.

 1

ال�شكل )1(

جّهــز المكواة بعــد تفح�شها للتاأّكد مــن �شامتها، ثم 
لها بالتيار الكهربائي. �شِ

 2

ا�شبــط درجة حــرارة المكواة، بحيث تكــون منا�شبة 
لكّي البطانة اأولً.

3

اقلب التنورة على الخلف حتى تتمّكن من كّي البطانة. 4

16 -3
تمرين
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ال�شكل )2(

�شع البطانة على طاولة الكّي، وليكن وجهها الداخلي 
اإلــى الأعلى وعلى طبقة واحدة، ثم ابداأ بكّيها من خط 
الذيــل وباتجاه خط الخ�شــر، وافتح الخياطات كي ل 

ُت�صّكل �ُصمكًا.

5

�شع التنورة على طاولة الكّي، وليكن وجهها الداخلي 
اإلــى الأعلى، ثم اكِو الخياطات من خط الذيل وباتجاه 
خ��ط الخ�صر مراعيًا فتحها, كي ل ت�صّكل �ُصمكًا, كما 

في ال�شكل )1(.

6

قطعة كرتون أو قماش

ال�شكل )3(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

اكِو البن�شات مبتدئًا من الجهة العري�شة وباتجاه الجهة 
الرفيعة الحادة، كما في ال�شكل )2(.

7

م��ك قما�ش التنورة نف�صه اأو قطعة  �صع قطعة قما�ش ب�صُ
الكرتون بمحاذاة ثنيــة الذيل، كي ل تترك الثنية لمعانًا 
علــى وجــه القما�س، ثم اكــِو ثنية الذيــل، مراعيًا عدم 
ال�صغط على خيوط ال�صراجه في اأثناء الكّيّ حتى ل تترك 
اأثرًا في وجه القما�س، ثم ا�شتعمل قطعة القما�س الرطبة 
لكّي ثنية الذيل ب�شــكل جّيد، بعد فّك خيط ال�شراجة، 

كما في ال�شكل )3(.

8

اكــِو الخياطــات المنحنيــة كخــط الجنــب للتنورة، 
وافتحها جيدًا ب�شكل منب�شط، كما في ال�شكل )4(. 

9

اقلــب التنــورة على الوجــه ال�شحيــح، واكــِو منطقة 
ال�شّحاب، مراعيًا ا�شتعمال فوطة الكّي.

10

اكِو الكمر من الداخل والخارج. 11
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عّلق التنورة في الهواء قلياً قبل ارتدائها اأو و�شعها فى 
خزانة الماب�س.

12

ثانياً : طّي التنورة اأو تعليقها
عّلق التنورة على عاقة الماب�س الخا�شة بها، م�شتعماً 
العّاقات المثّبتة على التنورة، مراعيًا عدم وجود طيات 
اأو تهدلت في التنورة في اأثناء تعليقها ولتكن م�شتوية.
 وفــي بع�س الحالت الخا�شة لنقــل التنورة من مكان 
اإلى اآخر، يتم طــّي التنورة طوليًّا طيتين اأو ثاث طيات 
مت�شاوية، ح�شب عر�شها وعلــى الوجه ال�شحيح لها. 
ثم ُتلف بطب��ق نظيف من الورق يغط��ي كامل طولها, 
مراعيًــا تثبيته بالا�شــق اأو الدبابي�س، اأو و�شعها داخل 

كي�س من النايلون يغّطي طولها. 
، يجب مراعاة ما ياأتي : ول�شبط جودة الكّيّ

الموا�شفاتالمو�شوع لنعم 

التنظيف 
والكّي

1-  التنورة نظيفة، وخالية من البقع والت�شاخات.
2-  التنورة خالية من اآثار الكّي، كاللمعان اأو ال�شلي على الوجه 

ال�شحيح للقطعة.
3-  البن�شــات والخياطات، مكويــة بطريقة �شليمة ل تظهر على 

وجه القما�س.   
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الأ�سئلة

1 - ما الحالت التي يجب فيها تنفيذ الدرزة المدّعمة على اأجزاء قطعة المالب�ش؟
2 - عند مراقبة جودة خياطة البن�شات، عّدد الموا�شفات التي يجب قيا�شها؛ للتاأّكد من �شحة 

خياطتها.
الفتحة  من  اأطول  ال�شّحاب  باأّن  فوجئت  لكنها  لتنورة،  �شّحاب  تركيب  �شيدة  اأرادت   -  3

المحّددة, فما ن�صيحتك لها لال�صتفادة من ال�صّحاب المتوافر؟
ل ا�صتعمالها؟ 4 - في المالب�ش اليومية, ما اأنواع العراوي التي ُيف�صّ

5 - ما نوع الزّر الذي يجب ا�صتعماله في المالب�ش ذات الأقم�صة ال�صميكة؟
6 - ما الأجراء الذي يجب عمله لتدعيم الزّر وتقويته؟

7 -  متى يمكن ا�صتعمال الكوب�صاة ذات الحلقة الم�صتقيمة؟ 
8 -  عند تركيب الأ�صرطة المثّبتة, اأيهما يكون على الطبقة ال�صفلية, الخ�صنة اأم الناعمة؟

9 -   اذكر الغر�س من ا�شتعمال الح�شوات في بع�س اأجزاء قطعة الماب�س، ما الأمور الواجب 
مراعاتها عند اختيار الح�صوات؟

10-  توجد  طريقتان لتركيب البطانة، اذكرهما 
مع ال�شرح.

وهي  تنورتها  ذيــل  �شبط  �شيدة  اأرادت   - 11
فما  ي�شاعدها،  من  تجد  ولــم  تلب�شها، 

ن�صيحتك لها ل�صبط ذيل هذه التنورة؟
المكواة  ــرارة  ح تجريب  يمكن  كيف   -12

المنا�صبة لكي قطعة مالب�ش؟
13- ما اأ�شماء اأجزاء ال�شّحاب المو�شحة، كما 

في ال�شكل المجاور.

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

11 12
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خلف

أمام

17 -3
تمرين

ات،  در�شت �شابقًا، تحوير المخّطط الأ�شا�شي لت�شاميم متنّوعة كالجيوب، والك�شرات، والق�شّ
والكمــر، وتتطّلب عملية التف�شيل والخياطة اإجراءات محــّددة مت�شل�شلة، بهدف الح�شول على 
تنورة متقنة، ثم اإجراءات تجميع اأجزاء التنورة للح�شول على تنورة كاملة، ما المراحل التف�شيلية 
المت�صل�صل��ة لتجميع اأجزاء التن��ورة معًا للح�صول على التنورة بت�صميم مح��ّدد؟ كيف ُتقيّم جودة 

تف�صيل التنورة بت�صميم محّدد وخياطتها؟
تف�سيل تنورة وخياطتها بت�سميم محّدد وبالمقا�س المحّدد

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تق�س التنورة بت�شميم محّدد.

- تخيط التنورة بالت�شميم ال�شابق.
المعلومات الأ�سا�سية

الأمام,  منت�صف  في  بفق�صة  م�صتقيمة  تنورة  الت�صميم  ُيمّثل 
و�شّحاب من الخلف، وكمر م�شتقيم عادي، كما في ال�شكل، 
وبعد التدّرب على خياطة اأجزاء التنورة، تجمع معًا وفق الت�شميم 
تتم  الأولى  الكّي على مرحلتين:  بتنفيذ  الهتمام  المحّدد، مع 
اأثناء الخياطة كمراعاة كّي الفق�شة، والثانية  بعد كل خطوة في 

الكّي النهائي بعد اإتمام خياطة التنورة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- مخّطــط تنورة م�شتقيمة بفق�شــة في منت�شف الأمام 
بالمقا�س ال�شخ�شي

- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط
- اأدوات الكّي وتجهيزاته
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- مخّطــط بطانــة التنورة – قما�س قطنــي �شادة طوله 
)100( �شم وعر�شه 0)140( �شم

- ح�شوة فازلين   - قما�س بطانة )70  140(
-  �شّحــاب عادي طوله 20 �شم منا�شب للون التنورة  

- زّر                - �شريط رفيع طوله )40�شم(

 – اأدوات الخياطة

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
افح�ــس قطعة القما�س المختــارة، وتاأّكد من خلوها من 1 

العيوب، كما مّر معك �شابقًا.
جّهز قطعة القما�س للق�ــس، كما مّر في تمرين )تح�شير 2

القما�س(.
وّزع قطــع المخّطط على القما�ــس بالطريقة القت�شادية 3

المنا�شبة.
ثّبــت قطــع المخّطــط جميعها علــى القما�ــس ح�شب 4

تعليمات الخياطة، وتاأّكد مــن وجود م�شافات الخياطة 
حول خطوط المخّطط.

ق�ّس القما�س بالطريقة ال�شحيحة.5
انقل عامات الخياطة.6
نّفــذ الخياطــة الموجهة )خا�شــة اإذا كان القما�س ين�شل 7

وغير متما�شك(.
ادرز الفق�شة )خط منت�شف الأمام( بالطول المحّدد.8
اكــِو الفق�شة، كمــا تعلمت �شابقًا، )اأو �شــّرج الفق�شات 9

بغرزة ال�شراجة المائلة(.
نّفذ الخياطة التجميلية للفق�شة.10
ادرز البن�شات.11
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ادرز خياطــة منت�شف الخلف، مع ترك م�شافة لل�شّحاب 12
ح�شب طوله )20( �شم.

ثّبت ال�شّحاب باإحدى الطرق التي تعلمتها.13
ثّبــت جانَبــي التنــورة معًــا، بحيــث يكــون الوجهان 14

ال�شحيحان اإلى الداخل، مراعيًا تطابق عامات التزان.
نّظــف حاّفة م�شافــة الخياطــة بالغــرزة المتعّرجــة، اأو 15

با�شتعمال اآلة الحبكة.
اكِو القطعة، وافتح الخياطات.16
جّهز البطانة، وثّبتها.17
اعمــل حلقة من القما�س لتعليق التنورة. ويمكن تنفيذها 18

بعد انتهاء خياطة التنورة.
جّهز الكمر، وثّبته.19
اثِن الذيل، وثّبته بالطريقة المنا�شبة.20
اكِو التنورة ب�شكلها النهائي.21
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 �سبط جودة خياطة التنورة

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
 - تقّيم جودة تف�شيل التنورة وخياطتها.

المعلومات الأ�سا�سية
عنــد القيام ب�شراء قطعة ماب�س اأو تنفيذها منزليًّا، يجــب اأن تت�شف هذه القطعة بموا�شفات 
معينــة؛ لذا، تخ�شع للفح�س والنقد من قبل مراقب الجودة فى الم�شنع، اأو من قبل ال�شخ�س 
ال��ذي ُينّف��ذ خياطتها منزليًّ��ا, اأو الذي �صي�صتري القط��ع المنتجة, لذلك يج��ب التعّرف اإلى 

جوانب التقييم لمراعاتها في اأثناء تف�شيل التنورة وخياطتها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- التنورة المنّفذة 
- ورق

- قلم
- نموذج تقييم ُمعّد م�صبقًا

الر�سوم التو�سيحية خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

اأعّد نموذجًا ل�شبط جودة تف�شيــل التنورة وخياطتها، 
كما مرَّ معك م�شتعينًا بالنموذج المرفق.

 1

تفّح�ــس كل جزء فــى التنــورة وحده،  كمــا في بنود 
التقييــم، ثــم �شّجل ملحوظاتــك مقابــل كل بند فيها، 
ويمكن ر�شد عامة محّددة لكل بند من بنود التقييم، 

اأو اعطاء درجات تقييم ح�شب النموذج المرفق.

 2

اأمعــن النظر فــي النتائــج، وادر�شها جّيــدًا لتتمّكن من 
اإ�ص��دار ُحكم عن جودة تف�صيل التنورة الموجودة بين 

يديك وخياطتها.

3

18 -3
تمرين
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نموذج �شبط جودة خياطة التنورة

لنعمالمعاييرالمو�شوعالرقم

1 -  يتنا�شب الت�شميم مع الذوق ال�شخ�شي والذوق الت�شميم1
العام.

2 - يوؤدي الغر�س المطلوب منه بناءً على منا�شبة 
ارتدائه.

3 - منا�شب لقوام الج�شم.
1 -  منا�شب للت�شميم من حيث الوزن، والنوعية.القما�س 2

2 - خاٍل من العيوب الن�شيجية.
اتجاه 3

الن�شيج 
والوبر

1-  قطع التنورة جميعها ُمخيطة بالتجاه نف�صه 
الذي يمّثل اتجاه الر�شوم على القما�س.

 2- خطوط الن�صيج بالتجاه نف�صه.
1 -  لونها منا�شب للون القما�س.الخيوط4

2 - منا�شبة لنوعية القما�س.
الق�شات 5

والزخارف
ات منا�شبة لقما�س التنورة والت�شميم. 1 - الق�شّ

2 - الزخارف منا�شبة للق�شات والقما�س.
1 - منا�شبة لنوعية القما�س.الغرز6

2 - طولها منا�شب للعر�س.
3 - مثّبتة ب�شكل جيد عند النهايات .

1 -  منا�شبة لنوع القما�س والغر�س منها.الخياطات 7
2 - الخياطة  منا�شبة للت�شميم وعلى خط الخياطة.

3 - الخياطات با ثنيات اأو تجّعدات على الوجه 
ال�شحيح للتنورة.
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الخياطات 8
اليدوية

1 -  توؤّدي الغر�س المطلوب منها.
2 - ل تظهر على الوجه ال�شحيح للتنورة في حالة 

تنفيذ اللقطة.
3 - عدم وجود ُعقد ظاهرة في الخيوط اأو وجود 

غرزة معقودة.
1 -  لون ال�شحاب مائم للون القما�س.ال�شّحاب9

2 -  تركيب ال�شّحاب بطريقة �شحيحة.
الحزام 10

والكمر
قيا�س الكمر منا�شب لقيا�س محيط الخ�شر،     - 1

وعر�شه منا�شب للت�شميم.
2 - الكمر مح�شو بالح�شوات المنا�شبة؛ لمنعه من 

اللتفاف.
التنظيف 11    

والكّي
1 - التنورة نظيفة وخالية من البقع والت�شاخات.

لي  2 - التنورة خالية من اآثار الكّي، كاللمعان اأو ال�شَ
على الوجه ال�شحيح للقطعة.

3 -  البن�شات والخياطات والك�شرات، قد تم كّيها 
بطريقة �شليمة ول تظهر على وجه القما�س.   

ن�شاط )4-3(

اجمع التنانير جميعها التي تم تنفيذها من قبلك وزمائك، ثم ا�شبط جودتها، ونّظم   -  1
ملحوظاتك في جدول محّدد كما �شبق.

ا�صبط جودة خياطة تنورة ُمنّفذة �صناعيًّا, واأُخرى منّفذة منزليًّا )الخياطة الراقية(   -  2
وقارن بينهما، ثّم نّظم ملحوظاتك في جدول مّحدد كما �شبق.

�شبط جودة خياطة التنورة
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الأ�سئلة

1 -  ِلَم توجد اختالفات بين تنفيذ قطع المالب�ش �صناعي�ًّ�ا ومنزلي�ًّ�ا؟
اأنت  نفّذتها  التي  التنانير  تقييم  في  ال�شابق  الجوده  ا�شتعمال جدول �شبط  يمكن  2 - كيف 
وزماوؤك في ال�شف؛ لتحديد التنورة الأعلى جودة في خياطتها، ثم الأقل ... وهكذا 

اإلى اأن ت�صتوفي باقي القطع المنّفذة؟    
3 - رّتب بالت�شل�شل مراحل تجميع التنورة بت�شميم محّدد:

تجّهيز البطانة وتثبيتها.  - اأ 
خياطة خط الجنب.  - ب 

تنفيذ العراوي، وتركيب الأزرار.  - جـ 
ثنية الذيل.  - د 

تجهيز الكمر.  - هـ 
تركيب الكمر.  - و 

درزة الفق�شة )خط منت�شف الأمام( بالطول المحّدد.  - ز 
خياطة ال�شّحاب.  - ح 
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اذكر خطوات تجهيز القما�س للق�س.  -  1
لتوزيع قطع المخّطط على القما�س، يجب مراعاة توفير اأكبر كمية ممكنة من القما�س،   -  2

فكيف يتم ذلك؟
اذكر الأمور الواجب مراعاتها، عند توزيع قطع المخّطط على القما�س.  -  3

ما الهدف من تنفيذ الدرزة المدّعمة على اأجزاء قطعة المالب�ش؟  -  4
ُت�صتعمل العراوي والأزرار لإغالق الفتحات في قطعة المالب�ش:  -  5

حّدد طول العروة الازمة للزّر الذي قطره )2( �شم، و�شطحه اأمل�س ورقيق.  - اأ 
حّدد اأ�شكال العراوي الم�شتعملة في قطع الماب�س.  - ب 

قارن بين الكوب�شاة، والكّبا�س، وال�شريط الا�شق من حيث:  -  6
ال�سريط الال�سقالكبا�سالكوب�ساة

عدد الأجزاء
ا�شم كل جزء

طرق التركيب
المادة الم�شنوع منها

عّدد اأنواع الح�شوات، مع ذكر نوع الأقم�شة المنا�شبة لكل نوع منها.  -  7
في ت�صاميم التنانير ذات الك�صرات, في اأيّة مرحلة يتم �صبط الذيل وعمل الثنية؟  -  8

تحديد  على  �شاعدها  مرن،  قما�س  ومن  دائرية  ق�شات  فيها  تنورة  بخياطة  �شيدة  قامت   -  9
الأماكن التي يجب تنفيذ الدرزة المدعمة عليها.

10 - عّلل ما ياأتي:
يتم خياطة البن�شة وكّيها من الجهة العري�شة اإلى الجهة الرفيعة.  - اأ 

عند تنفيذ الجيب الأمامي،  يجب تعديله اإذا تّم التعديل على خط الخ�شر.  - ب 
عمل قاعدة اإ�شافية للزّر بالخيط عند تركيبه على الماب�س ذات الأقم�شة ال�شميكة.  - جـ 

ل �صبط ذيل التنورة بعد ارتداء قطعة المالب�ش ب�صكلها المطلوب, مع ارتداء  ُيف�صّ  - د 
المكّمات والأحزمة والأحذية وغيرها. 

11- حّدد ثالث موا�صفات ُت�صير اإلى جودة المنتج النهائي لكل من :
      اأ - الخياطات      ب - البن�شات          جـ - ال�شّحاب 
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عند درا�شة هذه الوحدة، �شنتعرف اإلى اأ�شكال البنطلون المختلفة، وكيفية ر�شم المخّطط الأ�شا�شي 
للبنطلون الن�شائي، وطريقة تحويره اإلى ت�شميم محّدد وخياطته.

فه��ل يوج��د ت�صابه بين القيا�صات الالزم��ة لر�صم كّل من مخّطط التن��ورة والبنطلون الن�صائي؟ هل 
يمك��ن ال�صتفادة من المخّطط الأ�صا�صي للبنطل��ون الن�صائي لتحويره؟ ما م�صافات الخياطة الالزم 
اأخذه��ا حول خطوط مخّطط البنطلون؟ ه��ذه الت�صاوؤلت كّلها �صتجد الإجابة عنها بعد درا�صتك 

هذه الوحدة.   
 

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

  تحّدد القيا�شات الازمة لر�شم المخّطط الأ�شا�شي للبنطلون الن�شائي.
  تر�شم المخّطط الأ�شا�شي للبنطلون الن�شائي.

  تحّور المخّطط الأ�شا�شي للبنطلون الن�شائي اإلى بنطلون مع جيوب جانبية.
  تنّفذ خياطة البنطلون الن�شائي.

  تر�ّشد ال�شتهاك في ا�شتعمال المواد والأدوات في اأثناء العمل.
  تطّبق معايير الجودة في خياطة البنطلون الن�شائي.

  تطّبق تعليمات الأمن وال�شامة في الم�شغل.
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ُيع��ّد البنطل��ون )Trouser( مــن قطع الماب�ــس ذات الطابع العملي، وقد ظهــر فترة الحرب 
العالميــة الثانيــة، ليتما�شى مع حيــاة المراأة الع�شريــة كونها بداأت بالعمل خــارج المنزل، واأخذ 
البنطلون يتنّوع في اأ�صكاله وخطوط ت�صاميمه, وقد يتدّرج طول البنطلون من الق�صير )ال�صورت( 

اإلى الطويل, وُي�صّمم البنطلون ح�صب المو�صة عري�صًا اأو �صّيقًا, كما في ال�صكل )1-4( .

ال�شكل )4-1(: اأ�شكال البنطلون الن�شائي.

ويعتمد م�صّممو الأزياء في و�صع خطوط المو�صة للبنطلون, على ال�صكل الخارجي له دون النظر 
اإلى خطوطه الداخلية، ويتم التغيير في ال�شكل الخارجي للبنطلون برفع خط الذيل )فتحة الرجل( 
وخط الخ�شر اأو خف�شها، والتو�شيع في ال�شكل الخارجي له، وكذلك النقطة التي يبداأ البنطلون 
م�صتقيمة  خطوط  اإلى  الج�صم  قيا�صات  الأ�صا�صي  المخّطط  ويترجم  الج�صم,  عن  بالبتعاد  منها 

ومنحنية تنطبق على الج�شم بعد خياطة البنطلون وارتدائه.
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ومن اأ�شكال الخط الخارجي للبنطلون، ما ياأتي: 
البنطلون المنطبق على الج�شم تمامًا من الخ�شر اإلى نهاية طوله، كما في ال�شكل )4-2/اأ(.  -  1

البنطلون المك�ّشم حيث ينطبق على الج�شم من خط الخ�شر و�شولً اإلى خط حفرة ال�شرج،   -  2
ثم ُيك�ّصم قليالً عند نهاية طوله, كما في ال�صكل )4-2/ب(.  

البنطلــون الم�شتقيم، ويكــون منطبقًا على الج�شم من خط الخ�شــر اإلى خط الحو�س، ثم   -  3
ينزل ب�شكل عمودي اإلى نهاية طوله، كما في ال�شكل )4-2/جـ( .

البنطلــون الوا�شع، يكون منطبقًا على الج�شم من الخ�شر حتى خّط الحو�س، ثم يت�شع اإلى    -  4
طوله على �صكل مخروط, كما في ال�صكل )4-2/د( .

ال�شكل )4-2(: اأ�شكال البنطلون ح�شب المظهر الخارجي.
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ر�سم مخّطط البنطلون الن�سائي 

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تحّدد القيا�شات الازمة لر�شم المخّطط الأ�شا�شي للبنطلون.

- تر�شم المخّطط الأ�شا�شي للبنطلون بالقيا�شات المعيارية.
المعلومات الأ�سا�سية

يتم ر�صم المخّطط الأ�صا�صي للبنطلون لكل من الأمام والخلف, بحيث ُيمّثل المخّطط ن�صف 
كل منهمــا لتماثل الجانبين الأيمن والأي�شر للج�شم الب�شــري، ويتم ر�شم المخّطط الأ�شا�شي 

للخلف بالعتماد على المخّطط الأ�شا�شي لاأمام .
كمــا يتم اإ�شافة )1( �شم اإلى محيط الخ�شر، و)2( �شــم اإلى محيط الحو�س، وذلك ل�شهولة 

الحركة )عند الم�شي، والجلو�س، والنحناء(.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- طاولة ر�شم- ورق ر�شم مخّططات
- جدول القيا�شات المعيارية 

- اأدوات القيا�س الر�شم 

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
انقل القيا�شات الازمة لر�شم المخّطط الأ�شا�شي للبنطلون 1

من جدول القيا�شات المعياري، اأو قيا�شاتك ال�شخ�شية، 
ولتكن على �شبيل المثال كما ياأتي:

المقا�س المعياري )42(
محيط الخ�شر = 68 �شم

محيط الحو�س )الورك( = 94 �شم

1 -4
تمرين
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طول الجنب  = 18.5 �شم
طول ال�شرج = 26 �شم 

الطول من الخ�شر اإلى الركبة = 56.5  �شم 
الطــول الجانبي للبنطلون = 90 �شــم اأو ح�شب الطول 

المطلوب 
قيا�ــس محيــط ركبة البنطلــون = 44 �شــم، وتوؤخذ من 

جدول المقا�شات المعيارية

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

ر�سم مخّطط الجزء الأمامي
ار�شم خطيــن متعامدين يلتقيان في النقطة )1(، بو�شاطة 1

مثلــث قائم الزاوية، كما في ال�شــكل )1(, بحيُث يمّثل 
الخــط العمودي طــول البنطلون، والخــط الأفقي خط 

الخ�شر.
انزل من النقطة )1( على خط طول البنطلون م�شافة طول 2

الجنب )18.5( �شم، وحــّدد النقطة )2(، وار�شم منها 
ا اأفقيًّا يوازي خ��ط الخ�صر, وُي�صّمى خط الحو�ش,  خطًّ

كما في ال�شكل )2(.
انزل من النقطة )1( على خط طول البنطلون مقدار طول 3

ا  ال�شرج )25( �شم، وحّدد النقطة )3(، وار�شم منها خطًّ
اأفقيًّ��ا يوازي خط الخ�صر وُي�صّمى خط ال�صرج,  كما في 

ال�شكل )2(.
انزل مــن النقطة )1( علــى خط طول البنطلــون مقدار 4

الطــول من الخ�شــر اإلى الركبــة )56.5( �شــم، وحّدد 
ا اأفقيًّا يوازي خط الخ�شر،  النقطة )4(، وار�شم منها خطًّ

وُي�صّمى خط الركبة, كما في ال�صكل )2(.
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اأنــزل من النقطــة )1( مقدار طول البنطلــون المطلوب 5
ا اأفقيًّا  )90( �شــم، وحّدد النقطــة )5(، وار�شم منها خطًّ
يوازي خط الخ�صر, وُي�صّمى خط الذيل كما في ال�صكل 

.)2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

اأولً: ر�سم حفرة ال�سرج الأمامية

حّدد النقطة )6( على خط ال�شرج، بحيث ي�شاوي الخط 1
)3-6(  )محيط الحو�س +  �شهولة الحركة( ÷4 �شم.

 )94+ 2(÷4 = 24 �شم كما في ال�شكل )3(.

ا عموديًّــا اإلى الأعلى لياقي  2 ار�شــم من النقطة )6(  خطًّ
خط الحو�س في النقطــة )7(، وخط الخ�شر في النقطة 

)8(، كما في ال�شكل )3(.
حــّدد النقطة )9( علــى خط الخ�شر، بحيــث تبعد عن 3

النقطة )8( م�شافة )1( �شم، كما في ال�شكل )4(.
�شل النقطة )9( مع النقطة )7( بخط م�شتقيم.4

مــد الخط )3-6( علــى ا�شتقامته م�شافــة ت�شاوي(   5
قيا�ــس الخــط )3-6(، وحــّدد النقطــة )10(، كما في 

ال�شكل )4(
��ف زاوي��ة )6( 6 ار�شــم الخــط )6 -11(, بحي��ث ُين�صّ

ويكون طوله )2-3( �شم، كما في ال�شكل )4(.
ارتفــع من النقطة )6( م�شافة ت�شــاوي طول الخط )7-6

10(، وحّدد النقطة )12(، كما في ال�شكل )4(.
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�صل النقاط )10، 11، 12( بخط منحٍن لُي�صّكل حفرة 8
ال�شرج الأمامية، كما في ال�شكل )4(، ويمكن ال�شتعانة 

بم�شطرة حفرة ال�شرج.

ال�شكل )5(

ثانياً : تحديد خط الكّي في الأمام
حــّدد النقطة )13( على خــط ال�شرج في منت�شف طول 1

الخط )3 -10(، كما في ال�شكل )4(.
ا عموديًّــا اإلى الأ�شفل واإلى 2 ار�شــم من النقطة )13( خطًّ

الأعلى ويقطع كاًّ من:
-  خط الخ�شر في النقطة )14(. 
- خط الحو�س في النقطة )15(.

- خط الركبة في النقطة )16(.
- خط الذيل في النقطة )17(.

وُي�صّم��ى الخط )14-17( خط الكّي, وحيث ُيعّد خط 
اتجاه الن�شيج للبنطلون.

ثالثًا : تك�سيم الخ�سر في الأمام

اأنــزل من النقطــة )9( مقــدار )1( �شم، وحــّدد النقطة 1
)18(، كما في ال�شكل )5(.

�شل النقطة )18( مع النقطة )1( بخط م�شتقيم.2
حّدد النقطة )19( على الخط )1، 18(، ت�شاوي م�شافة 3

)محيط الخ�شر+  ) �شهولة الحركة ( ÷4 + عمق البن�شة 
)68 +1( ÷4=17.25+2=19.25�شــم، كمــا في 

ال�شكل )5(.
�شل النقطة )19( مع النقطة )2( بخط منحٍن للخارج، 4

لت�شّكل خط الجنب، كما في ال�شكل )5(.
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رابعًا: ر�سم البن�سة الأمامية 
ار�شم البن�شة الأمامية على خط الكّيّ )14-17(، بحيث 1

يكــون طولها من )8-10( �شم، وعمقها )2( �شم، كما 
في ال�شكل )6(.

خام�سًا: تك�سيم خط الركبة الأمامية
حــّدد النقطتيــن )20 ،21( علــى خــط الركبة، بحيث 1

تبعــد كل منهما عن نقطة )16( م�شافــة  محيط ركبة 
البنطلــون - 1(؛ اأي )48÷ 4( -1 = 11 �شم، كما في 

ال�شكل )7(.
ار�شم من النقطتيــن )20،21( خطين عموديين يلتقيان 2

مــع خط الذيل في النقطتين )23،22(، كما في ال�شكل 
)7(، والم�شافة )23،22( تمّثل عر�س فتحة القدم.

�شل النقطة )3( مع النقطة )20( بخط م�شتقيم.3
�شل النقطة )21( مع النقطة )10( بخط منحٍن للداخل.4

1

�ساد�سً��ا : تحدي��د الخط��وط الخارجية لالأم��ام، كما في 
ال�سكل )7(

ح��ّدد عل��ى الخط��وط الخارجي��ة لمخّطط الأم��ام في 
-10-21-23-22-20-3-2-19( البنطلــون 

11-12-7-18-19(، ثم ق�س حولها.
ملحوظة: 

يمكن تعديل عر�س فتحة قدم البنطلون، ح�شب الت�شميم 
المطلوب.

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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1

 2

�سابعًا: ر�سم مخّطط الخلف
الأمامــي علــى ورق ر�شــم  البنطلــون  ثّبــت مخّطــط 
المخّططات، بحيث ينطبق خط ذيل على الحاّفة ال�شفلية 
للورقــة، ويبعد م�شافــة )5( �شم تقريبًا مــن حافة الورقة 
اليمنى, مع  �صرورة و�صع اأرقام الخطوط على ال�صكل, 

كما في المخّطط الأ�شا�شي لاأمام.
مّد خط الخ�شرالأمامــي على ا�شتقامته، وار�شم خطوطًا 
ح��ول الخطوط الخارجية, وانقل خط الكّيّ والذي ُيعّد 

خط اتجاه الن�شيج للخلف، وارفع المخّطط.
مــّد خط الركبة على ا�شتقامته مــن النقطتين )21،20(، 3

م�شافــة )2( �شم، وحّدد النقطتيــن )25،24(، كما في 
ال�شــكل )8(. ثم �شل كل من )24-26( و)27-25( 

بخط م�شتقيم.
مّد خط الذيــل على ا�شتقامته مــن النقطتين )22، 23( 4

م�شافة 2�شم، وحّدد النقطتين )27،26( كما في ال�شكل 
.)8(

ثامنًا: ر�سم حفرة ال�سرج الخلفية
مــّد خــط حفــرة ال�شــرج مــن الجهتيــن اإلــى النقطتين 1

)29،28(، بحيــث ي�شاوي قيا�س الم�شافة )28-3( 3 
�شــم، والم�شافة )10-29( ت�شــاوي ن�شف قيا�س طول 

الخط )6-10(، كما في ال�شكل )9(.

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(
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حّدد النقطة )30( على خط ال�شرج، بحيث يكون قيا�س 2
الم�شافة )6-30( م�شاويًا    قيا�س الم�شافة )6-13(، 

كما في ال�شكل )10(.
ا عموديًّا اإلى الأعلى لياقي 3 ار�شم من النقطــة )30( خطًّ

خط الخ�شر في نقطة )31(.
عّين النقطة )32( في منت�شف الم�شافة )30- 31(،4

كما في ال�شكل )10(.
حــّدد النقطة )33( على خــط الخ�شر، بحيث تبعد عن 5

النقطة )31( م�شافة )2( �شم، كما في ال�شكل )10(.
ارتفع مــن النقطة )33( عموديًّا م�شافة )2( �شم، وحّدد 6

النقطة )34(، كما في ال�شكل )10(.
�شل النقطــة )34( مع النقطة )32( بخط م�شتقيم، كما 7

في ال�شكل )10(.
حّدد النقطة )35( على امتداد خط الخ�شر، بحيث يكون 8

)محيط الخ�شــر + م�شافة  قيا�ــس )34 – 35( م�شاويًــا 
، كما في ال�شكل  �شهولة الحركــه( ÷4( +عمق البن�شة 

.)11(
= 3 + 4 ÷ )1+ 68(

 )69÷4( + 3 = 20.25 �شم.
حــّدد خــط البن�شــة الخلفية فــي منت�شف خــط الخ�شر 9

ًـّـا على خط الخ�شر،  )34-35(، بحيث يكون عموديـ
وار�شم عليه بن�شة الخلف، بحيث يكون عمقها )3( �شم 

وطولها )12-14( �شم، كما في ال�شكل )11(.

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(
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�شــل النقطــة )35( مــع النقطــة )28( بخــط منحــٍن 10
للخــارج، با�شتعمال م�شطرة منحنــى الجنب، كما في 

ال�شــكل )11( .

ال�شكل )12(

ف زاوية )30( 11 ار�شــم الخط )30 -36(, بحي��ث ُين�صّ
ويكون طوله )4- 5( �شم، كما في ال�شكل )11(.

�ص��ل النق��اط )32 ، 36 ، 29( بخ��ط منح��ٍن لُي�صّكل 12
حفرة ال�شرج الخلفي، ويمكن ال�شتعانه بم�شطرة حفرة 

ال�شرج، كما في ال�شكل )11(.
�شــل النقطة )29( مع النقطــة )25( بخط منحٍن للداخل 13

با�شتعمال م�شطرة منحنى الجنب، كما في ال�شكل )11(.
�شل النقطة )28( مع النقطة )24( بخط م�شتقيم.14
ار�ص��م حول الخط��وط الخارجي��ة للمخّط��ط, ح�صب 15

النقاط )26، 24، 28 ، 35 ، 34 ، 32 ، 36 ، 29 ، 
، ثم ق�س  25 ، 26، 26،27( وانقل البن�شة وخط الكّيّ

حولها، كما في ال�شكل )12(. 
   ويبّين ال�شكل )4-3( المخّطط الأ�شا�شي للبنطلون الن�شائي.

      ار�شم المخّطط الأ�شا�شي للبنطلون بقيا�س معياري )44(.
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ال�شكل )4-3(: المخّطط الأ�شا�شي للبنطلون الن�شائي.
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الأ�سئلة

و�صح العالقة بين خط الكّي وخط اتجاه الن�صيج؟  -  1
ما اأهمية خط ال�صرج للبنطلون؟   -  2

عالَم يعتمد طول البن�صة في الأمام؟  -  3
كيف تح�صل على م�صافة حفرة ال�صرج؟  -  4

علل ما ياأتي :  -  5
و�شع عامات التزان في البنطلون.  - اأ 

يكون �شكل البن�شة الخلفّية مائاً.  - ب 
-  ُيثّب��ت مخّطط الأمام للبنطلون على ورقة ر�صم مخّططات جديدة, لر�صم مخّطط  ج� 

الخلف للبنطلون. 
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      يتــم تحويــر المخّطــط الأ�شا�شــي للبنطلون، لت�شاميــم متنّوعة بعد �شبط المخّطــط الأ�شا�شي 
للبنطلــون على الج�شم ح�شــب المقا�س ال�شخ�شي، ويتم ذلك، كما مر معــك �شابقًا في التنورة، 

و�شنكتفي في هذه المرحلة في تحوير المخّطط الأ�شا�شي للبنطلون الن�شائي اإلى ت�شميم محّدد.
تحوير المخّطط الأ�سا�سي للبنطلون اإلى بنطلون ب�سّحاب من الأمام 

وجيوب جانبية 

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ت�شف الت�شميم المطلوب ح�شب الر�شم.

- تر�صم خطوط الت�صميم على المخّطط الأ�صا�صي للبنطلون.
- تجّهز المخّطط النهائي للت�شميم.       

- تقّدر كمية القما�س الازمة.
المعلومات الأ�سا�سية

يتــم تحوير المخّطط الأ�شا�شي للبنطلون اإلى بنطلون بجيوب جانبية، 
ويتــم ر�شم مخّطط الجيــوب الجانبية على مخّطــط الأمام. ويتكّون 
الجيب م��ن قطعتين؛ اإحداهم��ا ُتعد جزءًا من البنطلــون، وتق�ّس من 
قما�س البنطلون، والأخرى بطانة الجيب التي يمكن ق�شها من قما�س 

مك غير المطلوب. البنطلون، اأو من قما�س البطانة لتخفيف ال�شُّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- ورق ر�شم مخّططات 
- المخّطط الأ�شا�شي للبنطلون 

- اأدوات القيا�س والر�شم 

2-4
تمرين
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الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأولً : انق��ل المخّط��ط الأ�سا�س��ي للبنطل��ون على ورق 
ر�س��م المخّططات الجدي��دة، بحيث يبعد ع��ن الحافّة 
ال�سفلي��ة م�سافة )6( �سم، وع��ن الجانب الأيمن للورقة 

م�سافة )5( �سم
انق��ل الخطوط الخارجية للمخّط��ط, واتجاه الن�صيج, 1

وعامــات التــزان )خــط الركبــة، وخــط الحو�س، 
وال�شرج(، كما في ال�شكل )1(.

اأ�صف م�صافة ال�صّحاب )ز ح ط ي( على خط منت�صف 2
الأمام، بحيث يكون عر�شها )5( �شم، وطولها ح�شب 
ط��ول ال�صّح��اب,  وُت�صّمى ه��ذه الم�صاف��ة بطانة مرّد 

ال�شّحاب. كما في ال�شكل )1(.
ثانيًا : ر�سم مخّطط الجيب الجانبي

حّدد النقطة )اأ( عند التقاء خط الخ�شر مع خط الجنب، 1
والنقطــة )ب( على خط الخ�شر اأي�شًا، ولتكن الم�شافة 

)اأ- ب( ت�شاوي )4( �شم.
حــّدد النقطة )ج( على خط الحنــب،  ولتكن الم�شافة 2

)اأ- ج( ت�شــاوي )14( �شم تقريبًا، اأو ) محيط قب�شة 
اليد + 2( .

�شل النقطة )ب( بالنقطة )ج( بخط منحٍن ي�شكل فتحة 3
الجيب، كما في ال�شكل )2(.

حّدد النقطة )د( على خط الخ�شر، بحيث تبعد من )4 4
– 5( �شم من النقطة )ب(، كما في ال�شكل )2(.

حّدد النقطة )هـ( اأ�شفل خط الحو�س  بم�شافة )2( �شم. 5

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(
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ا عموديًّا على خط الحو�س، 6 ار�شــم من النقطة )د( خطًّ
ا افقيًّا موازيًا لخط الحو�س. وار�شم من النقطة )هـ( خطًّ

ار�شم الزاوية المح�شورة بين الخّطين الأفقي  والعمودي 7
ب�شكل خط منحِن؛ لت�شكيل الخط الخارجي للجيب، 

كما في ال�شكل )2(.
ار�شم خــط اتجاه الن�شيج للجيــب، موازيًا لخط الكّي 8

في الأمام.
�ص��ّف القطعة التي ُيمّثلها ال�ص��كل )اأ د ه� ج�( وكذلك 9

خط اتجاه الن�شيج، كما في ال�شكل)3(.
�ص��ّف القطع��ة الت��ي ُيمّثلها ال�ص��كل )د ب ج��� ه�  د( 10

وكذلك خط اتجاه الن�شيج، كما في ال�شكل )4(.
ر�شم مخّطط الح�شوة الا�شقة )الفازلين(، كما ياأتي:11

عّيــن النقطــة )�س( على الخــط )د ب(، بحيث  اأ   -  
ي�شاوي )�س ب( بمقــدار)2( �شم، وار�شم منها 
ا يوازي الخط )ب ج( لياقي الخط )ج هـ(  خطًّ

في النقطة )�س(، كما في ال�شكل )3(.
ار�شم خــط اتجاه الن�شيــج، بحيث يوازي خط  ب - 

اتجاه ن�شيج الجيب.
ج�  - �صّف المخّطط )�ش ب ج �ش( لُي�صّكل مخّطط 

الح�شوة الا�شقة، كما في ال�شكل )5(.

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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ثالثًا: الر�سم حول الخطوط الخارجية للمخّطط
ار�ص��م ح��ول الخطوط الخارجي��ة للمخّط��ط با�صتثناء 1

الأجزاء )اأ، ب، جـــ(، وانقل عامات التزان كما في 
ال�شكل )6(.

�شــّف مخّطط  الخلــف للبنطلون، كما فــي المخّطط 2
الأ�شا�شي للبنطلون.

رابعًا: ر�سم م�سافات الخياطة حول قطع المخّطط الذي 
تم تحويره

ار�شــم م�شافات الخياطة حول قطــع مخّطط البنطلون 1
وقطــع الجيــب الــذي تــم تحويــره،  بحيــث تكون 

الم�شافات )1.5( �شم حول كل من :
- خط الخ�شر
- خط الجنب

- خط رجل البنطلون من الداخل   
-  خط ال�شرج
-  فتحة الجيبة

- قطعتي الجيب
ار�شــم م�شافة الخياطــة فتحة نهاية طــول البنطلون في 2

الأمــام م�شافة )2 – 6( �شم اأو ح�شــب الت�شميم، كما 
في ال�شكل )7(.

ق�ش على خطوط م�صاف��ات الخياطة لمخّطط الأمام . 3
كما في ال�شكل )7(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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ار�ص��م م�صاف��ات الخياط��ة  ح��ول خط��وط المخّطط 4
الخلفي للبنطلون كما فــي مخّطط الأمام با�شتثناء خط 

ال�شرج.
- خط ال�شرج = )1.5( �شم، كما في ال�شكل )8(. 

ويمكن اإ�شافة م�شافة )3( �شم على خط حفرة  ال�شرج 
الخلفي من جهة خط الخ�شــر اإلى بداية حفرة ال�شرج  
على خط منت�شف الخلف )وذلك لتو�شيع الخ�شر عند 

الحاجة(، ثم يتم تعديله بدوران حتى نهاية ال�شرج.
ق�ّش حول المخّطط, على خط��وط م�صافات الخياطة 5

للخلف.
�شّجل البيانات الازمة على المخّطط، مع نقل عامات 6

التزان علــى خط الحو�س، وخــط الركبة، وال�شرج، 
كما في ال�شكل )8(.  

ار�شم مخّطط الكمر، بحيث يكون عر�شه النهائي )4(7
�شم، كما في ر�شم مخّطط كمر التنورة .

قّدر كمية القما�س الازمة لتنفيذ الت�شميم.8
احفظ المخّطط النهائي داخل مغلف منا�شب، واكتب 9

عليه البيانات الازمة.

ال�شكل )8(
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الأ�سئلة

ِلَم تكون كمية الخياطات قليلة للبنطلون؟  -  1
عالَم يعتمد ر�صم فتحة الجيب في الأمام؟  -  2

ما اأهمية اإ�صافة م�صافة ال�صّحاب قبل الق�ش؟   -  3
علل ما ياأتي: ُتق�ّش قطعة الجيب من قما�ش البطانة فى بع�ش   -  4

الأحيان.
تمّعن في �شكل البنطلون اأمامك، ثم اكتب �شفاته من حيث:  -  5

الموديل.  - اأ 
�شكل الجيب.  - ب 

ات�شاع فتحة نهاية قدم البنطلون.  - جـ 
انقل المخّطط الأ�شا�شي للبنطلون الن�شائي، ال�شكل  )3-4(   -  6

وار�صم عليه خطوط الت�صميم الذي اأمامك.

أمام خلف
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      بعــد تجهيــز المخّطط ح�شب الت�شميم، يتم ق�شه وخياطتــه وفق مراحل محددة وبالت�شل�شل، 
ويتم نقل عامات الخياطة بعّدة طرق تعتمد على مهارة ال�شخ�س المنّفذ لخياطة البنطلون.

خياطة البنطلون الن�سائي بت�سميم محّدد

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تجّهز القما�س للق�ّس. 

- ترّكب ال�شّحاب للبنطلون الن�شائي من الأمام. 
- ترّكب الجيوب للبنطلون الن�شائي من الأمام. 

- تخيط البنطلون. 
- تق�ّس الكمر للبنطلون وترّكبه.                                   

- تكوي البنطلون. 
- ت�شبط جودة خياطة البنطلون الن�شائي .

المعلومات الأ�سا�سية
 تتم خياطة البنطلون بخطوات من�شقة لتجميع اأجزائه، ويتم تركيب ال�شّحاب، بحيث يكون 

اتجاه المرّد اليمين على الي�شار، ويثّبت �شرج الخلف بالدرزة اأكثر من مرة  لتقويته.

   م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

-  قما�س )140 125( �شم
-  ح�شوة )الفازلين(  -  �شّحاب عادي طوله )20(�شم

-  المخّطط النهائــي الذي تم اإعداده في تمرين 
)4-2( للبنطلون الن�شائي. 

- اآلة خياطة مجهزة بالخيوط المنا�صبة
-  اأدوات الكّي وتجهيزاته

- اأدوات خياطة

3-4
تمرين
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الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
جّهز القما�س للق�ّس. 1 
 2

  3

 4

ثّبــت اأجزاء المخّطط على القما�س، ح�شــب تعليمات الخياطة 
ه، كما في ال�شكل )1(.  وق�شّ

انقــل عامات التــزان، وخــط منت�شف الأمــام )خط تركيب 
ال�شحاب(، وخط الكّي.

ق�ّس الح�شوة ح�شب مخّططها، مراعيًا اتجاه الن�شيج اإذا كانت 
من القما�س المن�شوج. 

نّظــف حواف قطــع البنطلون )الأمام والخلــف( با�شتثناء فتحة 5  
الجيب وخط الخ�شر.

نّفذ خياطة الجيب باتباع الخطوات الآتية : 6 
اأ   -  ثّبت ح�شوة )الفازلين( على فتحة الجيب للبنطلون وعلى 
الوجه الخلفي له، مراعيًا عدم مّط القما�س في اأثناء تركيب 

الح�شو، كما في ال�شكل )2(.
ب- رّكــب قطعة بطانة الجيب على الوجــه ال�شحيح للبنطلون، 
بحيث يتطابق خط الجنب وخط الخ�شر وخط فتحة الجيب 
لكا القطعتين،وثّبتها بغرزة الدرزة على خط الخياطة تمامًا، 

كما في ال�شكل )3(. 
ق�ّس م�شافة خياطة فتحة الجيب بطريقة التدريج والتثليم،  جـ - 
مراعيًــا اأن تكون م�شافة خياطة فتحة الجيب في البنطلون 

)1( �شم ، ثم ق�س، كما في ال�شكل )3( . 
ادرز درزة التثبيــت )الخياطة الطائرة( علــى بطانة الجيب،   - د 
على اأن تكون الدرزة على بعد )2( مم من خط  خياطة بطانة 

الجيب، كما في ال�شكل رقم )4( .

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(
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اكِو خياطة الجيــب حتى تتجه البطانة اإلى الوجه الخلفي  هـ - 
للقما�س،مراعيًا عدم مّط القما�س في اأثناء كّي  الجيب،كما 

في ال�شكل )5( .
رّكــب قطعة الجيب على بطانة الجيب، بحيث يكون  الوجه   - و 
ال�شحيح للقطعــة مقابل الوجه الخلفــي للبنطلون، ومطابقة 
عامات التزان في خط انحناء الجيب وخط الجنب للبنطلون 

كما في ال�شكل )6( .
نّظف الحواف الخارجية للجيب بغرزة الحبكة اأو الغرزة   - ز 

المتعرجة، كما في ال�شكل )6( .
ثّبــت الجيب بغرزة ال�شراجة اأو بغــرزة الدرزة في م�شافة    ح - 

الخياطة مع كل من خــط الجنب وخط الخ�شر، كما في 
ال�شكل )6( .

نّفذ خياطة �شّحاب البنطلون باتباع الخطوات الآتية:7

ثّبــت قطعَتــي الأمام فــي البنطلــون معًا، بحيــث يكون   - اأ 
الوجهان ال�شحيحان للداخل.

ادرز حفــرة ال�شرج من النقطة )اأ( التــي تمّثل نهاية طول  ب - 
فتحــة ال�شّحاب اإلى النقطة )ب( التــي تبعد م�شافة )2 – 

3( �شم عن نهاية حفرة ال�شرج، كما في ال�شكل )7( .  
جّهــز فتحة ال�شّحاب، مراعيًــا اأن يكون مرّد الجهة اليمنى على 8

الجهة الي�شرى باتباع الخطوات الآتية:
اكِو الجهة اليمنى مــن فتحة ال�شّحاب على خط منت�شف  اأ  - 

الأمام تمامًا.
اكِو الجهة الي�شرى، بحيث تبعد عن خط منت�شف الأمام   ب - 

م�شافة )2 – 3( ملم.

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(
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رّكب الجهة الي�شرى مــن ال�شّحاب، بحيث تكون حافة  جـ - 
ا من م�شّننات ال�شّحاب، وادرز  القما�س المثنــي قريبة جدًّ
ال�شّحــاب قريبًا من خــّط الثني وعلى بعد )3-5( مم عن 

خط العام الأ�شلي، كما في ال�شكل )8(.
اأغلــق ال�شّحــاب، وثّبــت ثنية الجهــة اليمنى مــن فتحة   - د 
ال�شّحــاب فوق خط العام تمامًا، ثم ثّبت ال�شّحاب على 

هذه القطعة بالدبابي�س.
ادرز ال�شّحاب على قطعة بطانة مرّد ال�شّحاب فقط وثّبت  هـ - 

نهاية الدرزة بالطريقة المنا�شبة، كما في ال�شكل )8(.
ابعد م�شافة )2.5-3( �شم من حافة مرّد )الجهة اليمنى(    - و 
لعمل الــدرزة التجميلية مع البدء بالدرزة  ب�شكل م�شتقيم 
مــن خط الخ�شــر، وحتى بدايــة الثلث الأخيــر، ثم ابداأ 

باإعطائها ال�شكل المطلوب، كما في ال�شكل )9( .

  9
خياطة البن�سات

ادرز البن�شات، كما مّر معك بالتنورة.
ادرز ال�شرج الخلفي مع ترك )2 – 3( �شم م�شافة الخياطة )كما 10  

في الأمام(.
ادرز خــط الجنــب للبنطلون بعد تثبيت عامــات التزان لكل 11 

من: خط الركبة، وخط الورك.
ادرز رجل البنطلون من الداخل، بحيث تتاقى عامات التزان 12  

معًا عند خط الركبة.
ادرز ال�شرج الخلفي مع ال�شرج الأمامي، بحيث تكون الخياطة 13 

الداخلية للقدم متطابقة.
جّهــز الكمر،وثّبته على خــط الخ�شر، كما تــم  تثبيته في كمر 14 

التنورة.

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(
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حّدد مكاني العروة والزّر.15 
افتح العروة، ورّكب الزّر.16 
اكِو الكمر.17 
ا�شبط ثنية رجل البنطلون من الأ�شفل.18
ثّبت ثنية رجل البنطلون بغرزة اللقطة يدويًّا اأو اآليًّا.19
اكِو البنطلون.20
ا�شبط جودة خياطة البنطلون الن�شائي.21

�سبط جودة تف�سيل البنطلون الن�سائي وخياطته

لنعمالموا�سفاتالمو�سوع

خياطة 
البنطلون

الكمر

الجيوب

الكّي

- خياطة الجوانب مت�شاوية.
- عدم وجود ثنيات اأو تجعدات على الوجه ال�شحيح.

- عدم وجود �شّد في خياطة ال�شرج.
-  تثبيت بداية الخياطات ونهايتها.

-  ت�شاوي فتحة )عر�س( الرجل وانتظام خياطتها.
- خياطة ال�شّحاب.

- قيا�س الكمر منا�شب لقيا�س محيط الخ�شر، وعر�شه منا�شب للت�شميم.
- مح�شو بالح�شوات المنا�شبة؛ لمنعه من اللتفاف.

- اإغاق الكمر بال�شكل المنا�شب.
- موقع الجيب ح�شب الت�شميم.

- حجم الجيب منا�شب لقيا�س قب�شة اليد.
- انتظام خياطة الجيب.

- مواقع الزر والعروة �شحيحان، وكذلك خياطة كل منهما.
- عدم لمعان وجه القما�س نتيجة الكّي.

- دّقة ثني الخطوط عند الكّي.
- دقة الكّي النهائي للبنطلون.
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نموذج تقييم اأدائي لخياطة البنطلون الن�سائي
رقم 

لنعمخطوات الداءالخطوة 

ر مواد ر�شم المخّططات الازمة واأدواتها.1 اأح�شّ
اأفح�س اأجزاء مخّطط البنطلون ح�شب التعليمات.2
اأقارن المخّطط المعّدل بالمخّطط الأ�شلي.3
اأفرد القما�س واأفح�شه قبل نقل مخّطط البنطلون اإليه.4
اأق�س قما�س البنطلون بدقة وانتظام.5
اأنقــل عامات الخياطة للقما�ــس مع عدم وجود اأثر لها فــي وجه القما�س، 6

ومطابقة الخطوط للمخّطط.
اأجّهز اآلة الخياطة بالإبرة والخيط المنا�شب.7
اأ�شبط منّظمات اآلة الخياطة ب�شورة �شحيحة.8
 اأنفذ خياطة البنطلون مع مراعاة:9

- مائمة لون الخيط للقما�س.
- طول الغرزة للقما�س مت�شاوية ومنا�شبة. 

- ا�شتواء الغرزة. 
- تنفيذ الغرزة على خط الخياطة. 

- ت�شل�شل الغرز و عدم تقطيعها.
- تطابق  خطوط الخياطة ب�شورة �شحيحة. 

- خلو الدرزات من الثني. 
- ت�شاوي م�شافة خياطة الأكتاف. 

- تثبيت بداية الخياطة ونهايتها. 
- تنفيذ الخياطة على خط الخياطة تمامًا. 

- انتظام خط الخياطة و عدم تعّرجه.
اأنّظف حواف الخياطة:10

- اختيار الطريقة المنا�شبة ح�شب نوع القما�س.
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الأ�سئلة

- ماءمة لون ال�شّحاب للقما�س.
- تركيب ال�شّحاب ب�شورة �شحيحة.

اأنّفذ العمليات النهائية لخياطة قطعة الماب�س:11
- خياطة العراوي والأزرار.

- اختيار الطريقة المنا�شبة لتثنية الذيل.
- دقة تنفيذ ثنية الذيل. 
- ت�شاوي عر�س الثنية. 

- ت�شاوي طول قطعة الماب�س.
- ماءمة لون الخيط لتثبيت ثنية الذيل .

اأنّفذ الكّي: 12
- عدم لمعان وجه القما�س نتيجة الكّي، اأو ال�شلي، اأو الحرق.

- دقة ثني الخطوط عند الكّي, وفتح الخياطات 
- عدم وجود ثنيات بالقما�س.

رّتب بالت�شل�شل مراحل تجميع قطع البنطلون الآتية:  -  1
خياطة خط جنب البنطلون.  - اأ 

تنفيذ العراوي وتركيب الأزرار.  - ب 
-  ثنية الذيل. جـ 

تركيب الجيوب.  - د 
خط الخياطة الداخلي للقدم.  - هـ 

تجهيز الكمر.   - و 
ز - تركيب الكمر.

حّدد موا�شفات الجودة لأجزاء البنطلون الآتية:  -  2
خياطة ال�شّحاب.    ب - خياطة ال�شرج.     جـ -  ثنية الذيل للبنطلون.  - اأ 
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بناءً على ما تعلمته ونّفذته من مهارات في هذه الوحدة، قّيم نف�شك ذاتيًّا باختيار التقدير المنا�شب 
ح�شب الجدول الآتي:

التقديرالمهارةالمجال
تحديد قيا�شات 
الج�شم الازمة

اأحّدد قيا�شات الج�شم الازمة لر�شم المخّطط 
بدقة.

5   4   3   2   1

اأخذ قيا�شات الج�شم 
بطريقة �شحيحة

1   2   3   4   5اآخذ القيا�شات للج�شم بكل دقة واإتقان.

ر�شم المخّطط 
الأ�شا�شي  للبنطلون

اأر�صم الخطوط الأ�صا�صية لمخّطط البنطلون ب�صورة 
دقيقة.

5   4   3   2   1

عامات التزان 
والبيانات

اأكتب البيانات الازمة على المخّطط الأ�شا�شي، 
واأ�شع عامات التزان.

5   4   3   2   1

1   2   3   4   5اأعّد المخّطط الأ�شا�شي والنهائي ب�شورة �شحيحة.اإعداد المخّططات

الجيب

1   2   3   4   5اأر�صم الخطوط الأ�صا�صية للجيب ب�صورة دقيقة.
اأر�شم بطانة الجيب بدقة، واأ�شع عامات التزان 

عليها.
5   4   3   2   1

1   2   3   4   5اأر�شم اتجاه الن�شيج.
1   2   3   4   5اأدرز الجيب بالطريقة ال�شحيحة.

اأقّدر كمية القما�س المنا�شبة لتنفيذ التنورة ح�شب تقدير كمية القما�س
عر�س القما�س.

5   4   3   2   1

اأر�ّشد ال�شتهاك في ا�شتعمال المواد والأدوات تر�شيد ال�شتهاك
والأجهزة.

5   4   3   2   1

اللتزام بالتعليمات 
ال�شامة 

1   2   3   4   5األتزم بتعليمات ال�شامة وال�شحة ب�شورة كاملة.
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اأجب بنعم اأو ل  -  1
)         (   ُتو�صع خياطات لخط الجنب في البنطلون م�صافة )3( �شم .  -  اأ 

)         (   نبداأ بر�شم مخّطط الأمام من خط ال�شرج .  ب - 
)         (   نبداأ بر�شم مخّطط الخلف من خط فتحة قدم البنطلون.  جـ - 

ما اأهمية و�صع عالمات التزان عند خياطة البنطلون؟  -  2
ما الختالف بين قيا�صات التنورة والبنطلون؟  -  3

عّلل:  -  4
ُتو�صع ح�صوة القما�ش )الفازلين( عند خياطة الجيوب.  - اأ 
نبداأ بخياطة الجيوب قبل خياطة البن�شات وال�شّحاب.  - ب 

تتم خياطة البنطلون من الداخل، ثم خياطة حفرة ال�شرج.  - جـ 
عالَم يعتمد و�صع مخّطط البنطلون على القما�ش؟  -  5

تمّعن الأ�شكال اأدناه، ثم:  -  6
�شّنف اأ�شكال البنطلونات، من حيث اقتراب الخط الخارجي عن الج�شم اأو ابتعاده:  - اأ 

قارن بين اأ�شكال البنطلون المختلفة من حيث:  - ب 
خط الخ�شر

نقطة بداية تو�شيع الخط الخارجي للبنطلون
ات�شاع البنطلون حول الركبة

ات�شاع نهاية فتحة البنطلون

أمام خلف
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• تُعّد مكّمالت المالب�ش ) االإك�س�سوارات( من اللم�سات االأخيرة في االأزياء التي تعبّر عن الذوق 
ال�سخ�سي في اختيارها وارتدائها؛ اذ ت�سهم في اإ�سفاء البهجة والجاذبية على قطع المالب�ش، فما 

اأنواع مكّمالت المالب�ش؟ ما اأ�سكالها؟ ما اأ�س�ش اختيارها؟ ما الفوائد الوظيفية والتجميلية لها؟
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تكتمل اأناقة قطعة الماب�س وجمالها عند اإ�شافة  المكّمات، �شواء  اأكانت مت�شلة، مثل الأزرار، 
وتركيــب الدانتيل، و الأ�شرطة باأ�شكالها، والورد، والخرز، والأبليك، والترقيع، والتنجيد، فهذه  
المكّمــات ت�شفي جمالً وروعــة على الملب�س، اأم مكّمات منف�شلــة �شتتعرف كيفية اختيارها 
واأكثرهــا  منا�شبــة لقطعة الماب�س المراد ارتداوؤهــا مثل: ربطة العنق، واأغطيــة الراأ�س، ولنن�شى 
التطريز وهو من الأنواع التي ل يمكن ال�شتغناء عنها لما لها عاقة بالتراث والحداثة في اإدخالها 
لت�شاميــم الماب�ــس، �شــواء اأكانت اآلية اأم يدوية، كمــا يمكن اإنتاج نماذج مــن خال الحا�شوب 

للمكّمات، و�شيتم �شرح هذه المو�شوعات بالتف�شيل في هذه الوحدة.

ويتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

ح اأنواع المكّمات المت�شلة، وتاأثيرها في الماب�س.    تو�شّ
  تختار نوع  المكّمات المت�شلة ح�شب الغر�س، وت�شّمم قطعة الماب�س. 

  ترّكب الدانتيل، والأ�شرطة باأ�شكالها المختلفة، وتنّفذ الزّر ال�شيني. 
  ت�شّكل الورود المختلفة. 

  ترّكب الخرز والبرق باأ�شكاله المختلفة. 
  تنّفذ الأبليك، والترقيع، والتنجيد. 

  تنّفذ بع�س غرز التطريز اليدوي. 
  تتعّرف اأنواع المكّمات المنف�شلة، وموا�شفات كل منها. 

ح �صروط اختيار كل نوع من اأنواع المكّمالت المنف�صلة.    تو�صّ
ح تاأثير المكّمات المنف�شلة في مظهر ال�شخ�س وماب�شه.    تو�شّ

  تختار المكّمات المنف�شلة؛ لتنا�شب الغر�س، وطبيعة الج�شم، و�شكله. 
  تربط ربطة العنق باأ�شكال مختلفة. 

  تنّفذ ت�شكيات مختلفة لأغطية الراأ�س. 
  تجهز اآلة التطريز الآلي وت�شّغلها.

  تنّفذ ت�شاميم متنوعة با�شتعمال التطريز الآلي. 
  تقّدم ال�شيانة الوقائية لآلة التطريز.

  ت�صّمم نماذج مبتكرة لإك�ص�صوارات وُكلف, با�صتعمال الحا�صوب. 
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ُت�ص��ّكل المكّمالت )Accessories( المت�شلة جزءًا اأ�شا�شيًّا من مخّطط قطعة الماب�س اأحيانًا، 
مّمــا يتطّلــب اختيارها وتوفيرها قبل البــدء بتف�شيل قطعة الماب�س وخياطتهــا؛ اإذ اإّن تركيبها في 

معظم الأحيان يتم في اأثناء خياطة قطعة الماب�س اأو بعد النتهاء من ذلك.
وقد توؤدي المكّمات المت�شلة وظيفة محّددة في قطعة الماب�س، كزيادة طولها، اأو اإخفاء عيوب 
محّددة قد تحدث لقطعة القما�س، كحرق جزء منها في اأثناء الكّي، اأو اإخفاء عيوب في الخياطة، 
وعند اختيار نوعية قما�س  المكّمات المت�شلة، يجب مراعاة منا�شبته لنوع قما�س قطعة الماب�س 

من حيث طريقة التنظيف والكّي )العناية بالقطعة(؛ لأّنها ل تنف�شل عنها عند اإجراء ذلك.
ويمكــن الجمع بين اأكثر من نوع من المكّمات المت�شلة في قطعة الماب�س الواحدة، فما اأنواع 

المكّمالت المت�صلة؟ ما تاأثيرها في قطعة المالب�ش؟ ما �صروط اختيار كل منها؟ 
اأنواع المكّمالت المت�سلة      1   

المكّمات المت�شلة عّدة اأنواع كما ياأتي:
الأ�سرط��ة: توجــد الأ�شرطــة باأنــواع      اأ  
واأ�شــكال مختلفة، كما فــي ال�شكل 
حــول  تثبيتهــا  ويمكــن   ،)1-5(
الأكمــام، وعلى الياقــات، وغيرها، 
بالإ�شافــة اإلــى وظيفتهــا فــي اإنهاء 
الخياطات والحاّفات، حيث يمكن 
تثبيت الأ�شرطة اأو البريمات لتحقيق 
الغر�شين التجميلــي والوظيفي معًا؛ 
لذا، يجــب الهتمام باختيــار اللون 
ال�شكل )5-1(: اأنواع الأ�شرطة.المنا�شــب للــون قطعــة الماب�ــس، 
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بحيث يكــون مت�شابهًا اأو متباينًا معها لتبدو اأكثــر جاذبية. ويمكن تجهيز الأ�شرطة 
�شد النكما�س، كما مّر معك في تجهيز الأقم�شة.

اأو  منها,  المنا�صب  اختيار  ويتم  الأ�صواق,  في  جاهزة  الأ�صرطة  هذه  ُتباع  وقد 
يمكن ق�شها من قما�س قطعة الماب�س ذاته اأو غيره، كاأقم�شة ال�شمواه التي لتن�شل، 
وُت�صتعمل لتنظيف  الحاّفات, ويمكن اأن تق�ش باأي اتجاه, وفي الأقم�صة المن�صوجة, 
تق�س باتجاه الورب، لإعطائها المرونة لتتخذ ال�شكل المطلوب، اأّما في الأقم�شة 
الذي  الن�شل  لتجّنب  العر�شي؛  اأو  الطولي  الن�شيج  باتجاه  ق�شها  فيتم  المحبوكة، 
البتعاد عن  تركيبها  المطلوبة, وُيراعى عند  اأبعادها  قد يحدث, وللمحافظة على 

المناطق المرغوب في اإخفائها، كالحو�س العري�س مثاً.
ويجب النتباه اأي�شًا اإلى وزن الأ�شرطة ليتم اختيار المنا�شب منها بح�شب وزن 
الرقيقة  الأقم�صة  مع  ُت�صتعمل  الوزن  الخفيفة  فالأ�صرطة  معه؛  الم�صتعملة  القما�ش 
الناعمة الخفيفة؛ لتجّنب زيادة وزن الأ�شرطة عن وزن قطعة الماب�س، مّما قد يوؤّثر 
�شلبًا في ان�شدال قطعة الماب�س ومظهرها، وعند ا�شتعمال الأ�شرطة الثقيلة الوزن مع 

اأقم�شة خفيفة، يجب تقوية القما�س بالح�شوات المنا�شبة مكان تثبيتها.
وُتعّد اأ�صرطة الدانتيل )Lace( من 
الأ�شرطة المخّرمــة الأكثر ا�شتعمالً 
في قطع الماب�ــس، كما في ال�شكل 
الأ�شرطــة  هــذه  وتمتــاز   ،)2-5(
بحاّفاتهــا التي ل تن�شــل، مّما يجعل 
ا�شتعمالهــا �شهاً في تنظيف حاّفات 
الخياطة، بالإ�شافــة لما ت�شفيه على 
قطعة الماب�س من جمال وجاذبية، 

ويمكن ا�شتعمال الأ�شرطة المخّرمة )الدانتيل( الجاهزة؛ لتو�شيل قطع القما�س معًا، 
كمــا يمكن ا�شتعمال اأكثر من نوع و�شكل ولــون من الأ�شرطة في القطعة الواحدة، 

على اأن يتم و�شع ت�شميم متكامل م�شبقًا لكيفية التداخل في ا�شتعمالها معًا.

ال�شكل )5-2(: اأ�شرطة الدانتيل.
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اأ�شكال اأخرى من الأ�شرطة،  وتوجد 
بتثبيتها  تمتاز  التي  البريم  كاأ�شرطة 
في  كما  الخياطة،  لحاّفات  وتقويتها 
ماب�س  يــاقــات  على  البريم  تركيب 
البريم  اأ�شرطة  عمل  ويمكن  الأطفال، 
يمكن  اأو  الماب�س،  قطعة  قما�س  من 
اإحدى  تكون  بحيث  جاهزة،  �شراوؤها 

حافتيها تزينية على �شكل حبل مبروم، اأو جدائل، اأو غيرها خارج خط الخياطة، 
وعلى وجه قطعة الماب�س، بحيث تكون الحاّفة الأخرى مثبتة بين طبقَتي القما�س، 
ويمكن ا�شتعمال البريم لعمل اأزرار، كاأزرار الكرة ال�شينية، اأو اأزرار ال�شفائر، اأو 
اأزرار  مع  المجدولة  العراوي  ُت�صتعمل  وعادة  موروربة,  باأ�صرطة  المغلفة  القيطان 
اإ�شفاء  في  ي�شهم  ال�شكل )5-3(، وهذا  في  )Chines ball(، كما  ال�شينية  الكرة 

لم�شة �شرقية تقليدية على قطعة الماب�س.

ال�شكل )5-3(: العروة ال�شينية.
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تركيب اأ�سرطة الدانتيل

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ترّكب ال�شريط المخّرم )الدانتيل( على حاّفات قطعة القما�س. 

- ترّكب ال�شريط  المخّرم )الدانتيل( ب�شورة متداخلة في القما�س.
- ترّكب ال�صريط  المخّرم )الدانتيل( على خطوط زوايا القما�ش.

- ترّكب ال�صريط  المخّرم )الدانتيل( على الخطوط المنحنية للقما�ش بين طبقَتي قما�ش.
المعلومات الأ�سا�سية

ُت�صتعم��ل الأ�صرطة لأغرا�ش مختلفة في قط��ع المالب�ش؛ لذا, يجب اختيار ال�صريط المنا�صب 
لتحقيق الهدف من ا�شتعماله، وفي حال تركيب ال�شريط المخّرم كجزء من م�شاحة القما�س، 
ل تجهيــز الأ�شرطة �شد  ��ل اأن يت��م ذلك قبل تجمي��ع قطعة المالب�ش وخياطته��ا, وُيف�صّ ُيف�صّ

النكما�س وكّيها قبل التركيب على القما�س. 
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

-  �شريط دانتيل عر�س )2- 5( �شم طوله )130( �شم 
-  �شريط دانتيل ذو حاّفتين نظيفتين م�شتقيمتين طوله )50( �شم  

-  )3( قطع قما�س اأبعادها )15×15( �شم
- قطعتان من القما�س مق�شو�شتان على �شكل منحٍن اأبعاده  )10×25( �شم 

- خيوط باألوان منا�صبة

- اأدوات الخياطة 
- اآلة الخياطة 

- اأدوات الكّي وتجهيزاته

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأولً:تركيب  اأ�سرطة الدانتيل على  حافّة م�ستقيمة
ر �شريط دانتيل بطول )15( �شم، وقطعة القما�س.1 ح�شّ
ثّبت الطــرف المحبوك للدانتيل فــوق  حاّفة القما�س 2

با�شتعمــال اآلــة الخياطة، بحيث يكون وجــه الدانتيل 
علــى الوجــه ال�شحيــح للقما�ــس، م�شتخدمًــا الغرزة 

الم�شتقيمة، كما في ال�شكل)1(.

1-5
تمرين

ال�شكل )1(
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�شــّذب  حاّفــة القما�ــس على بعــد )1( �شــم من خط 3
الخياطة، كما في ال�شكل )1(.

اثــِن  حاّفة القما�س، بحيــث يختفي خط الخياطة، مع 4
تنظيف  حاّفة القما�س بالطريقة المنا�شبة، ثم ثبت الثنية 

باآلة الدرزة، كما في ال�شكل)2(.
اكِو القطعة، واحتفظ بها في ملفك.5

ثانيًا: تركيب الدانتيل كجزء من م�ساحة القما�س
ر �شريط دانتيل ذا حاّفتين نظيفتين، وقطعة قما�س، 1 ح�شّ

ا. ا �شغيرًا حادًّ ومق�شًّ
حــّدد مكان الدانتيل على القما�س ح�شب الرغبة بخط 2

�شراجة، اأو با�شتعمال �شابون التاأ�شير.
ثّبت الدانتيل علــى الوجه ال�شحيح للقما�س با�شتعمال 3

الدبابي�س.
ثّبــت حاّفات الدانتيل مــع القما�ــس با�شتعمال الغرزة 4

الم�شتقيمــة لآلة الخياطــة اأو الغــرزة المتعّرجة، على 
اأن يكــون طول الغرزة ق�شيــرًا، واأن يتطابق لون خيط 
المّكــوك مع لون القما�س، ولــون خيط الإبرة مع لون 

�شريط الدانتيل، كما في ال�شكل)3(.
ي خياطة حاّفات 5 ق�ّس القما�س فــي و�شط الم�شافة بين خطًّ

الدانتيــل من الخلف عند ا�شتعمــال �شريط الدانتيل الرفيع، 
وافتــح م�شافات الخياطة بالكّي كما فــي ال�شكل)4(، اأما 
عند ا�شتعمال �شريط الدانتيل العري�س، فق�ّس القما�س على 
بعد )0.6( �شم من خط الخياطة مراعيًا تنظيف الحواف.

اثــِن الحاّفات اإلى الخلف، ثــم ادرز قريبًا من الحاّفة، 6
كما في ال�شكل)5(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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اكِو القطعة، واحتفظ بها في ملفك.7

ثالثً��ا : تركيب الدانتيل عل��ى خطوط الزوايا القائمة 
للقما�س

ر �شريط دانتيل طولــه )50( �شم، وقطعة القما�س 1 ح�شّ
ذات الزوايا المنتظمة.

ِق�ــس طول اأحــد �شلعــي الزاوية على �شريــط الدانتيل 2
م�شافًــا اإليــه �شنتميتر واحــد  لتحديد مــكان الزاوية، 
ثــم اثِن �شريط الدانتيل، كما فــي ال�شكل)6(؛ لي�شّكل 

طرف ال�شريط مع الطرف الآخر زاوية قائمة.
ثّبت خط التقاطع المائل بزاوية )45ْ( با�شتعمال الغرزة 3

الم�شتقيمة لآلة الخياطة.
ق�ّش الزي��ادة من الخلف عند الزاوي��ة لتخفيف �ُصمك 4

الدانتيل.
ثّبت راأ�س زاوية �شريط الدانتيل على، راأ�س زاوية قطعة 5

القما�ــس المطلوب تركيــب الدانتيل عليهــا. ثم ثّبت 
�شريط الدانتيل على حافَتــي زاوية قطعة القما�س، كما 

في ال�شكل )7(.
اكِو القطعة، واحتفظ بها في ملفك.6

رابعً��ا: تركيب الدانتيل بي��ن طبقتين من قما�س على 
�سكل خط منحٍن

جّهــز قطعــة قما�س على �شــكل منحــٍن، وار�شم خط 1
الخياطــة على بعد )1( �شم من حاّفتها الخارجية، كما 

في ال�شكل )8(، و�شريط دانتيل رفيعًا. 

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(
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زّم �شريــط الدانتيــل على بعــد )0.5( �شــم تقريبًا عند 2
الحاّفــة با�شتعمــال  اآلــة الخياطــة، ثم ثّبتــه با�شتعمال 
الدبابي�ــس علــى اإحدى طبقَتــي القما�ــس وعلى خط 
الخياطة، على اأن يكون الوجهان ال�شحيحان لكل من 
الدانتيل والقما�س معًــا، ثم �شّرج مكان الخياطة، كما 

في ال�شكل)9(.
�شّرج �شريط الدانتيل المزمــوم في و�شط عر�شه تقريبًا 3

كي ل يعلق بالحاّفة عند خياطته على اآلة الخياطة.
�شع القطعــة الثانية من القما�س فــوق القطعة الأولى، 4

بحيث يكون الوجهان ال�شحيحان معًا، مراعيًا تطابق 
خطوط الخياطة, وثبتها بالدبابي�ش ثم بغرزة ال�صراج, 
ثــم ادرز علــى خط ال�شراجــة الموجود علــى القطعة 

الأولى للقما�س.
ق�ــسّ بالتدريج م�شافة خياطــة القما�س لت�شبح )0.3( 5

ها، كما في  �شــم، اأو ا�شتعمل المق�س الم�شنن فــي ق�شّ
ال�شكل)10(.

اقلــب القما�ــس علــى الوجــه ال�شحيــح لــه، كما في 6
ال�شكل)11(.

ا�صح��ب خيوط ال�صراجة بما فيه��ا خيط �صراجة و�صط 7
�شريط الدانتيل، ثم اكِو القطعة، واحتفظ بها في ملفك. 

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(
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تركيب الأ�سرطة على حافّات القما�س

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ترّكب �شريط ورب )بييه( بلون مخالف على حاّفة قما�س منحنية. 

- ترّكب �شريط ورب )بييه( على حافتي قما�س على �شكل زاوية.
المعلومات الأ�سا�سية

ُت�صتعمل الأ�صرطة في تنظيف حاّفات قطعة القما�ش بالإ�صافة اإلى تزيينها, ويتم ق�ش الأ�صرطة 
بالتجاه الطولي للن�شيج، اأو باتجاه الورب ح�شب موقعها في قطعة الماب�س.

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

-  �شريــط قما�س �شمــواه طوله )40( �شــم، وعر�شه ي�شاوي 
�شعف العر�س النهائي+2 �شم )م�شافة الخياطة(.

- �شريط ورب )بييه( طوله )40( �شم
- قطعتا قما�س اأبعادها )20×15( �شم 

- اأدوات الخياطة 
- اأدوات الكّي وتجهيزاته

- اآلة خياطة مجهزة 
بالخيوط

الر�سوم التو�سيحية خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

ال�شكل )1(

اأولً : تركي��ب �سري��ط موروب عل��ى  حافّة قما�س 
منحنية

ق�س اإحــدى حواف قطعــة القما�س التــي اأبعادها 
)20×15( �شم ب�شكل منحٍن.

1

ق�س �شريط ورب )بييه(، بحيث طوله ي�شاوي طول 
الحاّفة المنحنية، كما في ال�شكل)1(.

2

�شــع  ال�شريط على  حاّفة قطعــة القما�س المنحنية، 
علــى اأن يكــون الوجهــان ال�شحيحــان للقما�ــس 
وال�شريط معًــا للداخل، وثبتــه بالدبابي�س،  مراعيًا

3

2 -5
تمرين
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ال�شكل )3(

ال�شكل )3(

ت�صري��ب ال�صري��ط قليالً عن��د الخط��وط ال�صديدة  
النحناء؛ لإعطائه الراحة التامة، ثم ادرز على خط 

الثني الأول لل�شريط، كما في ال�شكل)2(.
اقلب ال�شريط على الوجــه الخلفي للقما�س، بحيث 
ُتغّط��ي الحاّفة الثانية المثني��ة لل�صريط خط الخياطة, 
مراعيًــا تطابــق خــط منت�شــف ال�شريــط مــع  حاّفة 

القما�س.

4

ثّبــت الحاّفة الثانيــة المثنية لل�شريــط بقطعة القما�س 
يدويًّا بغرزة اللقطة المخفية، مراعيًا عدم ظهورالغرز 
على الوجه ال�شحيح للقما�س، كما في ال�شكل )3(. 

5

اكِو القطعة، واحتفظ بها في ملفك. 6
ثانيً��ا: تركيب �سريط على خطوط قما�ش على �سكل 

زاوية

ال�شكل )4(

ق�س �شريــط �شمــواه، بحيث ي�شــاوي طوله طول 
�شلَعي زاوية قطعة القما�س التي اأبعادها )20×15( 
�شم، وعر�شه �شعف العر�س النهائي المطلوب +2 

�شم )م�شافة الخياطة(.

1

�شع �شريط ال�شمواه على اأحد �شلعي قطعة القما�س، 
علــى اأن يكون وجهــا القما�ــس وال�شريط للداخل 
معًا، وادرز ال�شريط على خــط الخياطة اإلى م�شافة 
تبعــد عن الزاويــة مقدار عر�ــس ال�شريــط النهائي 

المطلوب، كما في ال�شكل )4(.

2



288

ال�شكل )5(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

اثِن ال�شريط بالــورب بالتجاه المعاك�س للقما�س، 
ثم �شق ال�شريط قلياً علــى م�شتوى حاّفة القما�س، 
كما في ال�شكل )5(؛ لتحديد عامة ت�شكيل الزاوية 

وقلبها.

3

اثــِن ال�شريط من نقطة تحديــد عامة قلب الزاوية، 
بحيــث يتم تطابق طرَفي ال�شق معًا، وحاّفة ال�شريط 
مــع الحاّفة الثانية للزاوية، كما في ال�شكل )6(، ثم 
اأكمــل الدرزة لتثبيــت ال�شريط علــى الحاّفة الثانية 

للزاوية.

4

اقلــب ال�شريط، واثنه علــى الحاّفة باتجــاه الوجه 
الخلفي للقما�س؛ لت�شكيل الزاوية، ورّتب ال�شريط 
عنــد الزاوية بثني ال�شريط العمــودي فوق الأفقي، 
كما في ال�شكل)7(، وثّبت الحاّفة ال�شائبة لل�شريط 
بغرزة يدوية، اأو با�شتعمــال الدرزة الم�شتقيمة لآلة 
الخياطــة، ويمكنــك ا�شتعمال ل�شــق للم�شاعدة 

على تثبيت ال�شريط.

5

اكِو القطعة، واحتفظ بها في ملفك. 6
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خياطة �سريط البريم

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تخيط البريم الجاهز على حافتي زاوية قائمة لقطعة قما�س.

- تخيط البريم الجاهز على حاّفة منحنية لقطعة قما�س.
المعلومات الأ�سا�سية

ُيع��د البريم من اأنواع الأ�صرطة التي ت�صاف اإلى قطعة المالب�ش لت�صفي لم�صة جمالية, ويمكن 
تثبيته في عــّدة اأماكن، كالياقات، والجيوب، والحوا�شي الجانبية للبنطلونات، اأو عند و�شل 
ل ا�صتعمال الأنواع الثابتة اللون التي تتطّلب عناية م�صابهة لقما�ش  اأجزاء قطعة المالب�ش, وُيف�صّ

قطعة الماب�س. 
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- بريم ذو  حاّفة )100( �شم 
- قطعة قما�س مربعة طول �شلعها )20( �شم

- )3( قطع قما�س )20×20( �شم حاّفتها منحنية.
- قطعتان من القما�س مق�شو�شتان على �شكل منحٍن.

- اأدوات الخياطة
- القدم ال�شاغطة المتعددة ال�شتعمال 
- القدم ال�شاغطة لتركيب ال�شّحاب 

- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط

الر�سوم التو�سيحية خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

 اأولً : تركيب البريم على زاوية
ــر قطعة قما�س مربعة، وبريمًــا ذا حافة بطول  ح�شّ

ي�شاوي طول �شلَعي قطعة القما�س.
1

ثّبت البريم على الوجه ال�شحيح للقما�س بالدبابي�س، 
بحيث تكون الحاّفة التزيـينّيــة للبريم باتجاه قطعة 
القما�ــس، والحاّفــة المنب�شطة )الحا�شيــة( باتجاه 

حاّفة القما�س.

2

3-5
تمرين

 

ال�شكل )1(
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ُق���ش حاّفة البريم المنب�صطة عند الزاوية دون الو�صول 
اإلى نهاية عر�س البريم؛ لت�شهيل لّف البريم حول راأ�س 

الزاوية، كما في ال�شكل )1(.

3

ثّبت البريم باآلــة الخياطة، م�شتعمــاً القدم ال�شاغطة 
لتركيب ال�شّحاب.

4

ثانيًا : تركيب البريم على حافّة منحنية
جّهز البريم ذا الحاّفة، وقطعة قما�س حافتها منحنية. 1

نّفذ الخطوة )2(، كما في البند )اأولً( من هذا التمرين. 2
نّفــذ الق�شق�شة علــى م�شافات مت�شاوية علــى الحاّفة 
المنب�شطــة عنــد المنحنيات للف البريــم حول الخط 
المنحني، كما في ال�شكل )2(، اإذا نق�س طول البريم، 

اعمل على و�شله كما ياأتي:

3

اأ      - �شــع نهايــات البريــم فوق بع�شهــا عند انتهاء 
طول البريم، وقبل انتهاء خط الخياطة. 

ب -  ا�شحــب نهايــات البريــم قليــاً اإلــى الخارج 
عند خــط الدرزة، بحيث يتطابــق خط تثبيت 
الطرفين معًا، مع مراعاة اختفاء طرَفي ال�شريط 

داخل خط الخياطة، كما في ال�شكل )3(.
جـ-  ادرز البريم، ثم ق�س الزيادات في اأطراف 

البريم بالتدريج.
ثّبــت البريم علــى القما�ــس بالغــرزة الم�شتقيمة لآلة 
الخياطة، م�شتعماً القدم ال�شاغطة لل�شّحاب، بحيث 
يكــون خط الخياطة قريبًا من الحاّفة التزيينّية، كما في 

ال�شكل )4(.

4

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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�شع القطعة الأخرى من قطعــة القما�س اأ�شفل القطعة 
ذات البريم مراعيًا اأن يكون البريم بين القطعتين، واأن 
يكون خط درزة البريم، على القطعة الأولى هو الدليل 
لإجراء درزة القطعتين معًا ثّم ادرز على خط ال�شراجة، 

كما في ال�شكل )5(.

5

اكــِو م�شافات الخياطة باتجاه واحد، ثم اقلب القطعة 
على الوجة ال�شحيح، كما في ال�شكل )6(.

اكِو القطعة، واحتفظ بها في ملفك.

6

7

الأزرار : لاأزرار دور وظيفي وتزييني في اآن   ب  
واحد؛ اإذ ُت�صتعمل لإغالق الفتحات في قطع 
المالب�ش, كما اأن ح�ص��ن اختيارها ُي�صفي 
 جمالً متمّيزًا على الماب�س، كما في ال�شكل

 )5-4(؛ فهو يزيد التركيز والهتمام على 
مكان تثبيتها في قطعة الماب�س دون غيره، 
كما يمكن تثبيت الأزرار على المكّمات 
المنف�شلة، كالأحذية، والحقائب، وغيرها 

لتزيينها،كما في ال�شكل )5-5(.

 

ال�شكل )6(

ال�شكل )5-4( : تثبيت الأزرار
 تجميليًّا ووظيفيًّا.

ال�شكل )5-5( : 
ا�شتعمالت الأزرار للتزيين.
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عمل العراوي واالأزرار الزخرفية با�ستعمال ال�سريط المجدول 

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ت�شّكل الأزرار والعراوي المجدولة.

المعلومات الأ�سا�سية
ُت�صف��ي الأزرار جمالً على قطع��ة المالب�ش؛ اإذ, ُت�صتعمل اأحيانً��ا كاأحد مكّمالت المالب�ش 
)الإك�ش�شوارات( لغر�س تجميلي، في حين اأن الغر�س الأ�شا�شي منها اإغاق الفتحات، وفي 

حالة عدم توافر الأزرار المطلوبة، يمكن ت�شكيلها يدويًّا، كالأزرار ال�شينية )المجدولة(.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- اأدوات الخياطة- �شريط مجدول )قيطان(

الر�سوم التو�سيحية خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

ال�شكل )1(

اأولً : العروة المجدولة 
ر �شريطًا مجــدولً )قيطان( طوله  ح�شّ
واثــِن  العــروة،  لعمــل  �شــم   )150(
ال�شريــط طوليًّــا من المنت�شــف، وثّبته 
بغــرزة اللقطة لي�شبــح �شريطًا عري�شًا، 

كما في ال�شكل )1(.

1

ال�شكل )2(

 �شــّكل حلقة �شغيرة  مــن اأحد طرَفي 
ال�صريط, ثم ُل��ف الطرف الآخر حول 
الحلقــة ال�شغيرة؛ لت�شكيل حلقة كبيرة 

في الأ�شفل، كما في ال�شكل )2(. 

2

4-5
تمرين
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تابــع لف الطرف الطويــل اإلى الأمام؛ 
لت�شكيــل حلقــة ثانيــة داخــل الحلقة 
الأولى الكبيــرة ال�شفلية باتجاه الحلقة 

الأ�شلية، كما في ال�شكل )3(.

3

ُل��ف ال�صري��ط الطوي��ل ح��ول الحلقة 
ال�شغيرة العليا واأ�شفل الحلقة ال�شابقة، 
بحي��ث ُت�ص��ّكل حلقة �صم��ن الحلقة 

ال�شفلية الثانية، كما في ال�شكل )4(.

4

كّرر الخطوة ال�شابقــة، حتى يتم تعبئة 
الفراغ في الحلقة ال�شفلية.

5

اأدخل طرف ال�شريــط و�شط الحلقات 
الكبيرة ال�شفلى، و�شده لتثبيته، كما في 

ال�شكل )5(.

6

ُق���ش طرَف��ي ال�صري��ط, وثّبتهم��ا معًا 
بو�شاطة غرزة اللفقة خلف الجدلة.  

7
  

ثانيًا : ت�سكيل الزر المجدول 
�شّكل حلقة عنــد اأحد طرَفي ال�شريط،  
كما في ال�شــكل )6(، ثم ثّبت الحلقة 

بو�شاطة دبابي�س على �شطح م�شتٍو.

1

�شّكل حلقــة ثانية فوق الحلقة الأولى، 
بحيــث يمــر طــرف ال�شريــط تحت 
طــرف ال�شريط  للحلقــة الأولى، كما 

في الأ�شهم المبينة في ال�شكل )7(.

2

 

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

ال�شكل )7(ال�شكل )6(
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مــّرر الطــرف الحــر لل�شريــط فــوق 
الحلقــات ال�شابقــة وتحتهــا، كما في 

الأ�شهم المبينة في ال�شكل )8(.

3

ا�شحب طرَفي ال�شريط بلطف، لت�شكيل 
عقدة )كرة(، كما في ال�شكل )9(.

4

اأكمــل عمل العروة بت�شكيــل حلقة اإلى 
الأ�شفــل، وتابع دورة الطــرف الطويل 
اإلــى الأمام؛ لت�شكيل حلقــة ثانية داخل 
الحلقة الأولى الكبيــرة ال�شفلية باتجاه 
الحلقة الأ�شلية، كما في ال�شكل )10(. 

5

كــّرر الخطــوات ال�شابقــة، كمــا في 
البنــد الأول، حتى يتم تعبئة الفراغ في 

الحلقة ال�شفلية.

6

اأدخل طرف ال�شريــط و�شط الحلقات 
الكبيرة ال�شفلى، و�شده لتثبيته.

7

ُق�ش طرَفي ال�صريط, وثّبتهما بو�صاطة غرزة 
اللفقة خلف الحلقــة، ويتم بذلك ت�شكيل  

العروة والزّر، كما في ال�شكل )11(.

8

احفظ القطعة في ملفك. 9

تثبيتها  يمكن  التي  المكّمات  من   :)Beades and Sequins( والبرق  الخرز  ج�   
على اأي جزء من اأجزاء قطعة الماب�س، كما في ف�شاتين الزفاف؛ اإذ ت�شفي لم�شة 
من الجاذبية والجمال وبخا�شة عند تثبيتها معًا على الماب�س الر�شمية، وماب�س 
ال�شهرة، وحقائب )�شنط( ال�شهرة، والأحذية، وغيرها، كما في ال�شكل )6-5(.

يوجــد الخرز اأو البرق فــي الأ�شواق بعدة اأ�شــكال: الأول �شريط يتم تثبيته على 

ال�شكل )11(

ال�شكل )9(ال�شكل )8(

ال�شكل )10(
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الخط��وط المحّددة, وُيراعى لف �صريط من الال�صق ال�صّفاف حول الخرز والبرق 
ه؛ لتجّنب �شياع اأو خ�شارة جزء منه، والثاني يباع بالعدد  في مكان الق�س قبل َق�شّ
المطلــوب، ويثّبت با�شتعمال خيط بلون القما�ــس، بحيث يكون ق�شيرًا وم�شمعًا، 
واإذا لم يتوافر ُي�صتعمل خيط من النايلون ال�صّفاف مع اإبرة رفيعة, وفي كلتا الحالتين 

يج��ب التاأّكد م��ن الخطوط الت��ي �صيتم 
تثبيــت الخــرز اأو البرق عليهــا، وذلك 
ح ذلك، وقد  بعمل ت�شميم م�شبــق يو�شّ
ُينق��ل ه��ذا الت�صميم اإلى قط��ع المالب�ش 
بال�شراجــة اأو قلم التاأ�شيــر وفي المكان 
المحّدد له. وتوجد اأنواع اأخرى يمكن 

تثبيتها بو�شاطة الكّي.
 وعادة ما يتم تثبيت هذه المكّمات 

في المراحل النهائية لخياطة الماب�س، بعد التاأكد من مكان تثبيتها والكمية الازمة 
ل�شرائها بح�شب الحاجة نظرًا لرتفاع اأثمانها, وعادة ما ُتبّطن الأماكن في قطعة 
الماب�س التي �شيو�شع عليها الخرز اأوالبرق، اأو يتم تقويتها بالفازلين الذي يو�شع 
على الوجه الخلفي للقما�ش؛ ليتحمل ثقل الخرز ولزيادة تما�صك خيوط الن�صيج 
معًا، وفي حال تثبيت هذه المكّمات على قطعة الماب�س المبّطنة، كالجاكيت 
الغرز  لتغطية  وذلك  البطانة  تركيب  قبل  البرق  اأو  الخرز  تثبيت  يجب  فاإنه  مثاً، 

الم�شتعملة واإخفائها في تثبيتها.

ال�شكل )5-6(: التزيين بالبرق والخرز.

ن�شاط )1-5(

ُزر اأح��د مح��الت بيع ل��وازم الخياطة ف��ي منطقتك, واّطلع عل��ى موجوداتها م��ن اأنواع الخرز 
والبرق، ثم �شّجل ملحوظاتك في جدول يت�شّمن: ال�شكل الذي تباع عليها، واأ�شكالها، واألوانها، 
واأثمانهــا، ثم قارنها مع  المكّمات المت�شلة الأخــرى )الترقيع، والتنجيد، والأبليك( من حيث 
الوقــت والجهد المبذولن في تنفيذها، وتكلفتها المادية، وجمال مظهر قطعة الماب�س في كل 

نوع منها، ثّم ناق�س زماءك في ذلك باإ�شراف المعلم.

 زيارة ميدانية
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5-5
تمرين تثبيت الخرز والبرق على القما�ش

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تثّبت الخرز على قطعة القما�س. 
- تثّبت البرق على قطعة القما�س. 

المعلومات الأ�سا�سية
يمكــن ا�شتعمال خيط النايلون الرفيع لتثبيت الخــرز والبرق في حال عدم وجود لون الخيط 
ل ا�صتعمال خيط  المطابق لل��ون قطعة القما�ش؛ لأنه رفيع ومتين و�صّفاف ليظهر لونه, وُيف�صّ
ق�شيــر وم�شّمــع؛ لتجنب تعقيــد الخيط في اأثناء التثبيــت، وفي حال عدم القــدرة على ر�شم 

الت�شميم، يتم نقله على الوجه ال�شحيح للقما�س بال�شراجة، اأو ورق الكربون والدّراجة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- قطعة قما�س اأبعادها )20×20( �شم 
- خرز وبرق       - خيط يطابق لون القما�س

- خيط نايلون

- اإبرة خرز رفيعة، وق�شيرة 

الر�سوم التو�سيحية خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

اأوالً: تثبيت الخرز على قطعة القما�ش

يتم تثبيت الخرز بطريقتين:
الطريقة الأولى

ثّبت خيط النايلون على الوجه الخلفي للقما�س بغرزتي 
تثبيــت �شغيرتين )الغرزة الراجعة(، ثــم مّرر الإبرة اإلى 

وجه القما�س.

1

اأدخــل الإبــرة والخيط عبر ثقب الخــرزة الواحدة، ثم 
اعمل غــرزة راجعة، بحيث يكون طولها �شعَفي طول

2
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الخــرزة مــن بداية الغــرزة الراجعة اإلى مــكان خروج 
الإبرة؛ وذلك كي يكون الخرز قريبًا من بع�شه، كما في 
ال�شكل )1(، على اأّل ت�شد الخيط كثيرًا فت�شمح للخرز 

اأن ينب�شط فوق القما�س ب�شهولة.
كّرر تعبئة الخرز حتى تنتهي كمية الخرز المطلوبة، ثم ثّبت 

الخيط على الوجه الخلفي للقما�س بغرزة راجعة �شغيرة.
3

الطريقة الثانية
اأدخــل عددًا من الخرز في خيط من القطن اأو النايلون، 
مــع ترك م�شافة )10( �شم من طرف الخيط دون خرز؛ 

لتثبيته على الوجه الخلفي للقما�س. 

1

�شع الخــرز فوق خــط الت�شميم المر�شــوم على قطعة 
ح خطوط الت�صميم بال�صراجه  القما�ش, ويمكن اأن تو�صّ

العادية، كما في ال�شكل )2(.

2

 ثّبــت الخيط الذي ي�شم الخرز بغــرز �شغيرة تلتف حوله، 
م�شتعماً اإبرة اأخرى وخيطًا بلون القما�س غير الإبرة والخيط 
الذين ي�شّمان الخرز، كما فــي ال�شكل )2(، مراعيًا تثبيت 

الخيط على الوجه الخلفي للقما�س بغرزتين �شغيرتين.

3

مــّرر خرزة واحــدة من الخيــط لتثبيتهــا فوق خط 
الت�شميــم المــراد تركيــب الخرز عليــه بعمل غرزة 
فوق الخيط اإلى ي�شار الخرزة؛ اأي اعمل غرزة فوق 
الخيــط بين كل خرزة والتي تليهــا؛ لمنع الخرز من 

النزلق اأو الحركة.

4

كّرر الخطوة ال�شابقة )4( حتى تنتهي من تغطية خطوط 
الت�شميم الموجود على قطعة القما�س بالخرز.

5

  

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(
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ثّبــت الخيــط علــى الوجه الخلفــي للقما�ــس بغرزتين 
�شغيرتين.

6

ُق�ّش خيط الخرز على بعد )10( �شم من انتهاء الت�شميم، 
وانزع الخرز المتبقي.

7

اأدخــل نهايــة الخيط في الإبــرة، ثم مّررهــا اإلى الوجه 
الخلفي للقما�س، واربط الخيطين فوق بع�شهما خلف 

القما�س وقريبًا منه؛ للتثبيت المحكم.

8

كّرر الخطوة )8( للطرف الآخر من الخيط الذي ي�شم الخرز. 9
ثانيًا: تثبيت البرق

ثّبت الخيط على الوجه الخلفي للقما�س بغرزتين �شغيرتين، 
با�شتعمال الغرزة الراجعة في مكان تثبيت البرق.

1

مّرر الإبرة والخيط اإلى الوجه ال�شحيح للقما�س. 2
اأدخل الإبرة في ثقب البرقة الواحدة، كما في ال�شكل )3(. 3
�شع حبة البرق، بحيث تكــون منب�شطة على القما�س، 
ويكــون وجه البرقة اإلى اأعلــى، ثم اعمل غرزة راجعة، 
كما في ال�شــكل )4(، على اأن يكون طول الغرزة على 

الوجه الخلفي للقما�س م�شاويًا لقطر البرقة.

4

ثّبــت البرق المتبقي بالطريقــة نف�شها، مراعيًا اأن يكون 
ا، كما فــي ال�شكل )4(، وبعــد النتهاء  البــرق مترا�شًّ
مــن العمل، ثّبــت الخيط على الوجــه الخلفي للقما�س 

بغرزتين.
يمكنك تثبيت البرق والخرز معًا، كما في ال�شكل )5(.

5

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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ح بال�شكل.  رّكب الخرز اأو البرق ك�شريط، كما هو مو�شّ

الأبليك  فن  ُيعّد   :)Applique( االأبليك   د  
من الأ�شاليب التقليدية في تزيين الماب�س 
ال�شكـــل  في  كما  لاأطفال،  وبخا�شة 
)5-7(؛ اإذ ي�شفي الجمال والحيوية على 
الأقم�شة ال�شادة، كما اأنه يقّوي بع�س اأجزاء 
قطعة الماب�س التي يو�شع عليها، كمنطقة 
وُي�صتعمل  ويدعمها.  الركبة  اأو  الكوع 
الأبليك في زخرفة قطع الماب�س ال�شعبية، 
ليتم تثبيت حاّفات قطعة الأبليك بغرز تطريز 
بو�صع  الأبليك  وُينّفذ  ملّونة,  وبخيوط 
الماب�س  قطعة  للون  مخالفة  قما�س  قطعة 
بت�شاميم واأ�شكال زخرفية فوق  بعد ق�شها 
منطقة محّددة في قطعة الماب�س للزخرفة، 
اأو  كالثقوب  محّددة،  عيوب  لإخفاء  اأو 
النتباه  لتركيز  اأو  المتقنة،  غير  الخياطات 

على منطقة محّددة في الج�شم. ويمكن ح�شو قطعة الأبليك بح�شوة منا�شبة قبل 
تثبيتها على قطعة المالب�ش لإ�صافة ُبعد ثالث للت�صميم, كما في ال�صكل )8-5(.

ويتم تثبيت قطعة الأبليك بعّدة طرق، كالغرزة الآلية المتعّرجة، اأو بغرز التطريز 

ال�شكل )5-7( الأبليك المثبت اآليًّا.

ال�شكل )5-8(: الأبليك المح�شو.



300

اليدوي، كما في ال�شكل )5-9(، واأحيانًا 
يمكن اأن يتم بعملية الل�شق بمواد خا�شة 

ل تتاأّثر بالغ�شل والكي.
قطع  ت�شاميم  على  الح�شول  ويمكن 
ر�شوم  اأو  الكتب،  من  واأ�شكالها  الأبليك 
اأو  الجاهزة،  القطع  اأو  ذاتها،  الأقم�شة 
الأبليك  ر�شوم  وتختلف  يدويًّا،  بر�شمها 
غيرها،  اأو  النباتية،  اأو  الهند�شية،  فمنها 
عادة  ُت�صتعمل  الأبليك,  قطع  ولتنفيذ 

الأقم�شة التي ل تن�شل حاّفاتها؛ كالجلدية، وال�شمواه، ويجب اأن يتنا�شب قما�س 
العناية،  مك، وطرق  الأبليك مع قما�س قطعة الماب�س من حيث الملم�س، وال�شُّ

والتنظيف.

ال�شكل )5-9(: الأبليك المثبت يدويًّا.
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تنفيذ االأبليك وتثبيته على القما�ش

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ُتِعّد نموذجًا )ت�صميمًا( لالأبليك ونماذجه الكرتونية.

- تق�ّس القما�س ح�شب الت�شميم.
- تثّبت قطع الأبليك على القما�س يدويًّا اأو اآليًّا.

المعلومات الأ�سا�سية
��ل تثبيت الأبليك عل��ى قطعة القما�ش قبل و�ص��ل اأجزائها معًا؛ اإذ, م��ن ال�صهل تركيب  ُيف�صّ
ل اختيار الت�صاميم التي تقل فيها الزوايا,  الأبليك على القما�ش وهو منب�صط )م�صّطح(, وُيف�صّ
كمــا تقــّوى الأقم�شة الخفيفة والناعمــة لاأبليك با�شتعمال ح�شــوة الفازلين، ويمكن ح�شو 
الأبليك بالقطن اأو البولي�شتر؛ لإعطائه مظهرًا بارزًا، واأحيانًا تثّبت قطع الأبليك بغرز التطريز، 
كمــا يمكن تزيين الأبليــك بالأزرار وال�شرائــط با�شتعمال مادة ل�شقة منا�شبــة؛ لتثبيتها عند 
ل التدريب على ق�صا�صات من القما�ش ذاته, قبل البدء بقطعة  �صعوبة تثبيتها بالخياطة, ُويف�صّ

الماب�س.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- قطعتا قما�س )25×25( �شم 
- ق�شا�شات اأقم�شة باألوان مختلفة 

- كرتون مقّوى 
- ورق ر�شم �شّفاف 

- اأدوات الخياطة 
- اآلة الخياطة مجهزة بالخيوط المنا�صبة 

الر�سوم التو�سيحية خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

اأوالً : ق�ش قطعة االأبليك وتثبيتها يدويًّا اأو اآليًّا
ار�شــم الت�شميــم المنا�شــب لقطعة الماب�ــس، مراعيًا 

منا�شبته للغر�س منه.
1

6-5
تمرين
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�شــّف الت�شميــم المعــد علــى ورق �شّفــاف، كما في 
ال�شكل )1(.

2

ُق�ش نموذج الت�صميم م��ن الكرتون المقّوى في حال 
ا�شتعمــال نمــوذج الت�شميــم لأكثر من مــرة، كما في 

ال�شكل )2(؛ ليكون كمخّطط كرتوني ثابت.

3

�شــع نموذج )مخطــط( الأبليك على قطعــة القما�س 
المختــارة، علــى اأن يكون وجــه القما�ــس ومخّطط 

الأبليك اإلى اأعلى. 

4

ثّبت نمــوذج الأبليك الورقي مــع القما�س بالدبابي�س 
اأو الكرتون��ي با�صتعم��ال الأثقال, ثم ح��ّدد الخطوط 
الخارجيــة لنمــوذج الأبليك بقلــم التاأ�شيــر، كما في 

ال�شكل )3(.

5

اأ�شف )0.5( �شم م�شافة خياطة حول حدود النموذج 
الخارجية للخياطة، كما في ال�شكل )4(. 

6

ُق�ش قطعة الأبليك قريبًا من خط م�صافة الخياطة, كما 
في ال�شكل )5(.

7

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )2(

ال�شكل )1(

ال�شكل )5(
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نّفذ الخياطة المدّعمة حــول حدود ت�شميم الأبليك، 
عل��ى اأن تكون خط��وط الخياط��ة في قما���ش م�صافة 
الخياطــة وقريبًا من خط الثنــي، كما في ال�شكل )6(؛ 

لتقوية حاّفات الأبليك عند الثني. 

8

ق���ش قطعة الأبليك على خطوط م�صافة الخياطة, كما 
في ال�شكل )7(.

9

�شّذب الحاّفات الخارجية )ق�شق�شة، وتثليم( لاأبليك 
ح�شب �شــكل المنحنيات والزوايا، كمــا في ال�شكل 
)8(، وكمــا در�شــت �شابقًــا، وذلــك لثنــي م�شافات 
الخياطة اإلى الوجه الخلفــي للقما�س بح�شب ت�شميم 

قطعة الأبليك.

10

اثــِن م�شافــات الخياطة اإلــى الوجه الخلفــي للقما�س 
على حدود خط الأبليك، وثّبــت الثنية بو�شاطة غرزة 

ال�شراجة، كما في ال�شكل )9(.

11

اكِو ثنية قطعة الأبليك بعد النتهاء من الثني. 12
�شــع قطعــة الأبليك علــى قطعة القما�س فــي المكان 
المحــّدد لها، ثم ثّبــت قطعة الأبليك بغــرز ال�شراجة 

العمودية اأو المائلة، كما في ال�شكل )10(.

13

ثّبت حاّفات الأبليك على قطعة القما�س بو�شاطة غرزة 
اللقطة المخفية، كما في ال�شكل )10(، اأو با�شتعمال 

اآلة الخياطة لعمل غرزة م�شتقيمة متو�شطة.

14

ا�صحب خيوط ال�صراجة, واكِو القطعة. 15

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(

ال�شكل )8(
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ثانيً��ا : تثبي��ت قطع��ة االأبلي��ك با�ستعم��ال الغ��رزة 
المتعّرجة 

ُق�ش مخّطط )نموذج( الأبلي��ك, مراعيًا ترك م�صافة 
خياطة مقدارها )1.5( �شم ، كما في ال�شكل )11(.

1

�شع قطعــة الأبليــك فــوق القما�س وفــي المكان 
المحّدد على اأن يكون كّل من وجه قما�س الأبليك 

وقطعة القما�س اإلى الأعلى.

2

ثّبــت قطعة الأبليــك بو�شاطة غرز ال�شراجــة المائلة ثم 
بغرز �شراجة مت�شاوية ومتقاربة، كما في ال�شكل )12(.

3

ادرز بالغــرزة الم�شتقيمــة فــوق حــدود الأبليــك 
الأ�شا�شية، كما في ال�شكل )12(.

4

ُق���شّ بمق���ش �صغير وح��اد م�صاف��ة الخياطة على 
حدود خط الدرزة مبا�شرة، كما في ال�شكل )13(.

5

ادرز علــى حاّفات قطعة الأبليك بالغرزة المتعّرجة 
وبعر�ــس يجمع بين قطعة القما�س وجزء من طرف 

الأبليك، كما في ال�شكل )14(. 

6

ا�صحب خي��وط الدرزة )الإب��رة والمّكوك( البداية 
والنهاية اإلى الوجه الخلفي للقما�س، ثم اعقد خيط 

الإبرة مع خيط المّكوك, وُق�ش الزائد منهما.

7

الترقيع )Patchwork(: ُيق�صد بالترقيع تجميع قطع القما�ش ال�صغيرة وو�صلها معًا  ه�   
بطريقة من�شقة للح�شول على قطعة كبيرة لغايات نفعية اأو تجميلية، كما في ال�شكل 

.)10-5(
وُي�صتعم��ل الترقيع ب�ص��كل وا�صع في المفار���ش, واأغطية الأ�ص��ّرة والطاولت, 
واللوحــات والو�شائد ذات الطابع التقليــدي الم�شتوحى من التراث ال�شعبي، وفي 

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(

ال�شكل )13(

ال�شكل )14(
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زخرفــة الماب�ــس، كماب�ــس الأطفــال، 
وغيرهــا، والماب�ــس ال�شعبيــة كاأجزاء من 
الثوب ال�شعبي، كنهايــات الذيل والأكمام 
والجوانــب، وتجميــع قطع مــن خامات 
متنّوعة, كالحرام��ات ال�صوفية التي ُتجمع 
من قطــع �شوفية �شغيرة محبوكة، وكذلك 
فــي تزيين الجلود والحقائب. ويتم تجميع 
قطــع الترقيع معًا بالخياطــة الآلية، اأو بغرز 

تطريز ظاهرة، اأو بال�شنارة، اأو غيرها.
وقد تكون قطع الترقيع جميعها ب�شكل ولون واحد، اأو ب�شكل واحد ولونين اأو 
عدة األوان يتم اختيارها بدقة لإنتاج ت�صميم جذاب, وقد ُتجمع القطع معًا بترتيب 

ون�شق ثابت، اأو ب�شكل ع�شوائي.
ويمكن ا�شتعمال اأنواع الأقم�شة جميعها في الترقيع، بحيث تكون ثابتة الألوان 
والكتانية  المنقو�شة،  اأو  ال�شادة  الناعمة  القطنية  كالأقم�شة  الن�شيج،  ومتما�شكة 
وال�شوفية والمخملّية، كما يجب اأن تكون القطع الم�شتعملة في الت�شميم الواحد 

مك والنوع. للترقيع مت�شابهة في ال�شُّ
الرقيق،  المعدن  اأو  المقّوى،  الورق  با�شتعمال  الترقيع  نموذج  عمل  ويمكن 
وتحتاج اإلى دقة متناهية في ق�صها لُت�صتعمل ك�صبلونة )طبعة(, يتم بموجبها ق�ش 
قطع الترقيع المطلوبة جميعها ح�صب عددها في الت�صميم, وُيعّد الر�صم على ورق 
ت�شميم  لر�شم  الطرق  اأف�شل  للنماذج  الحقيقية  القيا�شات  اأو  بالأبعاد  المربعات 
اأجزائه بالألوان الخ�شبية للح�شول على  الترقيع والحتفاظ به، كما يمكن تلوين 

الت�شميم المطلوب للترقيع بالألوان.

ال�شكل )5-10(: الترقيع.
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تنفيذ الترقيع

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تر�شم الت�شميم المنا�شب.

ا )مخّططا( للترقيع.  - ُتِعّد نموذجًّ
- تق�ّس النماذج ح�شب الت�شميم. 

- ت�شّل القطع مع بع�شها لتكوين الت�شميم المطلوب.
المعلومات الأ�سا�سية

ُيعّد الترقيع فنًّا منت�صرًا انت�شارًا وا�صعًا, ُوي�صتعمل في تزيين قطع المالب�ش, وعند تنفيذه, يجب 
مراعاة خطوط ن�صيج القما�ش واتجاه الأ�صكال في الت�صميم, وعند و�صل الأ�صكال, يجب 
الأخذ بقواعد الخياطة واأ�ش�شها التي در�شتها �شابقًا، كالتثليم، والق�شق�شة، وغيرها، ولبد 

من تحديد عدد وكمية القما�س الازمة من كل لون، بعد تجهيز نماذج الترقيع المطلوبة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

                                                        الأدوات والتجهيزات                                             المواد

           -  اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط 
         -  قلم التاأ�شير

         - اأدوات الكّي وتجهيزاته
         - اأدوات الر�شم

         - اأدوات الخياطة

الر�سوم التو�سيحية خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

حّدد �شكل قطعة الترقيع المراد عملها واأبعادها. 1
جّهز ورقة ر�شم )مربعات( بالحجم التقريبي للقطعة 

المراد عملها.
2

ار�شم الت�شميم على ورق المربعات، كما في ال�شكل )1(. 3
لــّون اأجزاء الت�شميــم؛ لتحديد األوان قطــع القما�س 

المطلوبة بح�شب الت�شميم.
4

7-5
تمرين

ال�شكل )1(

- ثاث قطع اأقم�شة من�شجمة الألوان واأبعاد كل منها )25×25( �شم 
- ورق مربعات للر�شم 

-  كرتون مقّوى 
-  فازلين
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ار�شم وحدة ال�شكل المتكــرر )ال�شبلونة اأو الطبعة( 
بالحجم الحقيقي المراد خياطته.

5

تفّح�ــس وحدة ال�شــكل في الت�شميم كلــه، ثم كّرر 
الأ�شــكال التي تحتاج اإلى نمــاذج وكذلك عددها؛ 

لق�س العدد المطلوب لكل منها.

6

ُق���ش الأ�ص��كال التي تحت��اج اإلى نم��اذج بالحجم 
الحقيقــي، مثل: مربع �شغيــر، ومربع كبير، ومثلث 

�شغير، ومثلث كبير، و�شكل م�شلع ثماني.

7

�شع هذه الأ�شكال على كرتون مقّوى، وار�شم حول 
حدودها بقلم الر�شا�س.

8

ُق�ش الكرتون بح�صب الخطوط المر�صومة؛ فتح�صل 
على نماذج جاهزة للق�س )�شبلونات(.

9

حّدد عــدد قطع النمــاذج الواجــب ق�شها بح�شب 
حجم الم�شروع النهائي المطلوب تنفيذه.

10

�شــع النموذج على القما�ــس ح�شب لونه مع مراعاة 
اتجــاه الن�شيج للقطــع واتجاه الأ�شــكال، ثم اأ�شف 
م�شافــة للخياطــة )1( �شــم حول حــدود النموذج 

للخياطة، كما في اأجزاء ال�شكل )2(.

11

ُق�ش ح��ول خطوط الأ�ص��كال )ال�صبلونات( بالعدد 
المطلــوب، مراعيًا اأخذ م�شافــة للخياطة لكل قطع 

الترقيع، كما في ال�شكل )3(.

12

تفّح�ــس �شــكل الت�شميم جيــدًا، و�شــل القطع 
ال�شغيــرة مع بع�شها بع�شًا با�شتعمال اآلة الخياطة، 

كما في ال�شكل )4(؛ لتكوين وحدات �شغيرة.

13

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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�شل القطــع المو�شولــة، كما فــي ال�شكل)4(؛ 
لتكوين وحدات اأكبر، ثــم �شل هذه الوحدات؛ 
لتكوين ال�شــكل الكامل، كما فــي ال�شكل)5(، 
مراعيًا تنفيذ عمليات الخياطة بالطريقة ال�شحيحة 

عند و�شل القطع المنحنية اأو المثلثة معًا.

14

اكِو القطعــة، وافتح م�شافــات الخياطة، ويمكن 
تثبيت فازلين على الوجه الخلفي للقطعة.

15

ح�صو  بالتنجيد  ُيق�صد   :)Quilting( التنجيد  و  
الثياب، اأو اأغطية الأ�شّرة، اأو غيرها لجعلها اأكثر 
دفئًا في البرد واأكثر نعومة، كما اأنه يحمي بع�س 
اأجزاء الج�شم من ال�شدمات اأو غيرها، كحماية 
الح�شو  من  طبقة  لوجود  والركب  ــواع  الأك

ُتخّفف حدة ال�صدمة.
النفعية  الوظيفة  التنجيد على هذه  يقت�شر  لم 
له، بل امتّد اإلى تزيين قطع الماب�س المتنوعة، 
وتبطينها؛ كماب�س النوم، والأرواب، وماب�س 

الأطفال، وغيرها، كما في ال�شكل )11-5(.
ويمكن اأن يثّبت ح�شو التنجيد مع قما�س قطعة 
كالخطوط  ب�صيطة,  هند�صية  باأ�صكال  المالب�ش 
الم�شتقيمة، اأو المربعات، اأو الر�شوم التقليدية، 
اأو  الخياطة،  اآلة  با�شتعمال  والثمار  كالأزهار، 
يدويًّا بتنفيذ غرز التطريز كال�شالة، اأو الراجعة، 
الملونة  التطريز  خيوط  با�صتعمال  غيرها  اأو 

والمتينة، كما في ال�شكل )12-5(.
ويعمل التنجيد على اإظهار الُبعد الثالث في الجزء المنفذ عليه, ومّما يزيد من جمال 

ال�شكل )5-11(: تثبيت التنجيد.

ال�شكل )5-12( : التنجيد.

ال�شكل )5(



309

الت�شميم المنّفذ بالتنجيد ا�شتعمال األوان عدة متنا�شقة معًا.
وُت�صتعمل ف��ي تنفيذ التنجيد عادة طبقتان من القما�ش بينهما ح�صوة من القطن, 
اأو ال�شــوف، اأو البولي�شتر، تخترقها الإبــرة ب�شهولة عند تثبيت الح�شوة مع طبقَتي 
القما�س، وتكون الح�شوة عادة مــن مادة عازلة تتحّمل الغ�شل وخفيفة الوزن، اأّما 
الأقم�شة فتكــون ذات ملم�س ناعم ون�شيج متما�شك يتحّمل الغ�شل، فا ينكم�س، 
وتبقــى األوانه ثابته، كالقطن، والكتان، وال�شاتان للطبقة العليا، وقد يكون القما�س 
�شادة اأو مزخرفًا بزخارف كبيرة، ويمكن تثبيت الح�شوة بتنفيذ غرز التنجيد حول 
الر�شــوم، ويتــم تثبيت الطبقات الثاث معًا على الحاّفــات فقط، اأو على الحاّفات 

والو�شط باأ�شكال هند�شية اأو زخرفية.
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تنفيذ التنجيد

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تنقل ت�شميم التنجيد اإلى قطعة القما�س. 

- تنّفذ التنجيد بالطريقة ال�شحيحة.
المعلومات الأ�سا�سية

مك )0.5 -1( �شم في تنجيد قطع الماب�س،  ل ا�صتعمال الح�صوة الم�صّطحة قليلة ال�صُّ ُيف�صّ
ويعتمد �ُصمك التنجيد على الهدف منه, وقد يتم التنجيد بو�صاطة اآلة الخياطة, اأوبا�صتعمال 

خيوط �صوفية, اأو ببع�ش غرز التطريز اليدوي حول خطوط الت�صميم, اأو بطرق اأخرى.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- ت�صميم معّين للتنجيد           - خيوط
- مخّطط ورقي للتنفيذ           - ورق
- قطعة قما�س اأبعادها )20×20( �شم

- بطانة لقطعة القما�س مطابقة لها بالقيا�س
- ح�صوة �ُصمك )0.5( �شم اأبعادها)20×20( �شم

- اأدوات الخياطة
- اأدوات القيا�س والر�شم

- اأدوات الكّي وتجهيزاته
- اآلة خياطة مجهزة بالخيوط

الر�سوم التو�سيحية خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

ال�شكل )1(

ار�شــم �شــكل الت�شميــم على الــورق، ثــم انقله 
بو�شاطة ورق الكربون والعجلة الم�شّننة اإلى قطعة 

القما�س، كما في ال�شكل )1(.

1

�شــع البطانة على �شطح م�شتــِو كالطاولة على اأن 
يكون وجــه  البطانة اإلى الأ�شفــل، ثم �شع فوقها 
طبقة الح�شــو )البولي�شتر(، ثم �شع قطعة القما�س 
المر�شــوم عليهــا الت�شميم، بحيــث يكون وجه

2

8-5
تمرين
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ال�شكل )2(

القما�س اإلى الأعلى، كما في ال�شكل )2(.
ابداأ بتثبيت الطبقات الثاث معًا بغرز �شراجة من 

المركز اإلى  الحاّفات، كما في ال�شكل )3(.
ادرز باآل��ة الخياط��ة درزة م�صتقيمة فوق خطوط 
الت�شميــم الموجود على قطعــة القما�س؛ لتثبيت 
الح�شوة بين البطانــة والقما�س عند الخياطة على 
خطوط الت�صميم المر�ص��وم, اأو ثّبتها بغرز تطريز 

يدوية.

3

4

ال�شكل )3(

انزع خيوط ال�صراجة, ث��م نّظف حاّفات القطعة 
المنجدة بالطريقة المنا�شبــة مثاً )تركيب �شريط 

ورب(، واحتفظ بالقطعة في ملفك.

5

الر�س��م عل��ى القما�س: ُي�صه��م الر�صم على قما���ش قطعة المالب�ش ف��ي اأجزاء محّددة  ز  
منها،كما في ال�شكل )5-13(، في اإبراز الذوق ال�شخ�شي، ويمكن اأن يتم الر�شم 
ة لالأقم�صة, وُت�صتعمل  على القما���ش قبل خياطته اأو بعدها, با�صتعمال األ��وان خا�صّ

لعمليــة الر�شــم علــى القما�ــس الأقم�شــة 
ال�شميكــة كال�شاتــان، اأو الرقيقــة الناعمة 
كالأورجانــزا، اأو ال�شيفــون، اأو الأقم�شــة 
الوبرية كالمخمل والب�شكير، ويمكن اأن يتم 
الر�شــم على القما�س با�شتعمال األوان عدة، 
ذات تاأثيــر مختلــف لكل منهــا؛ فالألوان 
الامعة كالذهبي، اأو الف�شي، اأو الأزرق، اأو 
غيرها والتي توجد داخل اأنابيب ذات راأ�س 
ال�شكل )5-13( : الر�شم على القما�س.رفيع فُت�صتعمل لتحديد الخطوط الخارجية 
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للت�شاميــم ور�شمها؛ اإذ تعطي خطوطًا  محّددة تمنع ن�شل القما�س اأ�شفلها، على اأن 
يت��م م�صك الأنبوب عموديًّا وبثب��ات ودقة في اأثناء ر�صم الخط��وط, كما ُت�صتعمل 
لتعبئــة م�شاحات محــّددة با�شتعمال فر�شاة الألوان، ويمكن غ�شــل الفر�شاة واإزالة 
الألوان عنها وهي في الحالة ال�شائلة بالماء العادي قبل جفافها؛ اإذ، ي�شعب اإزالتها 
بعــد تمام جفافها، ويراعى عند ا�شتعمال هذه الألوان تركها تجف مدة 24 �شاعة، 
ويمكن غ�شــل قطعة الماب�س المر�شومــة بماء دافئ وتجّفــف بالمجّفف العادي 
بدرجة حرارة متدنية، ويمكن كّي هذه القطع الملّونة على الوجه الخلفي للقما�س، 
 كما ُيراعى غ�صل قطعة المالب�ش قبل تنفيذ الر�صم با�صتعمال هذا النوع من الألوان.
اأمــا الألوان ذات البعد الثالث )النفخ( فتوجد في اأنابيب، وتتمّيز ب�شيولة متو�شطة؛ 
اإذ يمك��ن ا�صتعمالها من الأنابيب مبا�صرة في ر�ص��م الخطوط الدقيقة, اأو با�صتعمال 
الفر�شــاة لتلوين الم�شاحات المحّددة في الت�شاميــم ح�شب الرغبة، على اأن يكون 

�ُصمك م��ادة اللون مت�صاويًا ف��ي الم�صاحة الواحدة 
وثابتًــا، وتعمل هــذه الألوان على اإبــراز م�شاحات 
الت�شميم بالنفخ؛ اإذ، يتم ترك الألوان على الت�شميم 
لتجــف تمامًــا، ثم تعّر�ــس لدرجة حــرارة بالفرن 
الدافــئ بعد اإطفائــه اأو بالكّي علــى الوجه الخلفي 
للقما�ــس، مما يعطي الت�شميم بعــدًا ثالثًا؛ اإذ ترتفع 
خطوط الت�صمي��م عن �صطح القما�ش قليالً, ويخف 
تاأثير البعد الثالث في حال خلط هذه الألوان بالماء 
لي�شبــح تاأثيرها كالألــوان العاديــة الم�شتعملة على 
القما�س، كما في ال�شــكل )5-14(. ويراعى عند 

ا�شتعمال هذه الألوان في الر�شم، غ�شل القطعة وكّيها قبل الر�شم عليها.
المت�صلة  المكّمالت  اأن��واع  اأف�صل  من  التطريز  ُيعّد   :)Embroidery( التطريز  ح   
وبخا�شة لماب�س النوم وماب�س الأطفال؛ اإذ اإّنه لي�شبب الإزعاج في اأثناء ارتداء 
قطعة المالب�ش, كما اأنه ُينّفذ على اأنواع المالب�ش جميعها, �صواءً الرجالية, كتطريز 

ال�شكل )5-14( : نموذج 
الر�شم على القما�س.
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الن�شائية،  الماب�س  وفي  رمز،  اأم  حرف 
اأو  ال�صهرة بخيوط ذهبية  كتطريز مالب�ش 

ف�شية.
اأي  على  التطريز  غرز  تنفيذ  ويمكن 
كالياقة  الماب�س،  قطعة  اأجــزاء  من  جزء 
اأو  اأو الكم، كما في ال�شكل )15-5( ، 
كما  تقريبًا،  كاملة  الماب�س  قطعة  على 
التطريز  يحتل  اإذ  ال�شعبية؛  الماب�س  في 
مكانة متمّيزة في التراث ال�شعبي والأزياء 
من  مهم  جانب  عن  ُيعّبر  فهو  ال�صعبية, 

تراثنا واأ�صالتنا. وُينّفذ التطريز ال�شعبي يدويًّا با�شتعمال الإبرة والخيط، وذلك بعّد 
اآليًا  اأو  كبيرين،  وجهد  لوقت  يحتاج  وهذا  الأخرى،  تلو  واحدة  وتنفيذها  الغرز 
تنفيذه  في  ودقة  مهارة  اإلى  يحتاج  وهذا  التطريز,  اآلة  اأو  العادية  الخياطة  اآلة  ُتنّفذه 
وفقاً للت�صاميم والألوان المحّددة, وتوجد في الأ�صواق حاليًّا اآلت خا�صة ُتنّفذ غرز 
التطريز بالحا�صوب وبت�صاميم واألوان عّدة على مختلف اأنواع الأقم�صة تقريبًا, وُيعّبر 
اأو  هند�شية،  ر�شوم  �شكل  على  اإّما  فتكون  ومق�شودة،  محّددة  معان  عن  منها  كل 
ل قبل اإجراء التطريز على بع�ش  اأ�صكال الأزهار والأ�صجار والنجوم وغيرها, وُيف�صّ
ن�صيجها  لزيادة �صمكها وتما�صك خيوط  بالفازلين؛  تبطينها  الرقيقة  الأقم�صة  اأنواع 
معًا. ولتنفيذ التطريز اليدوي اأو الآلي, ُت�صتعمل خيوط التطريز القطنية, اأو الحريرية, 
اأو ال�صوفية, اأو المعدنية, وعند اختيار اأي منها ل بد من مراعاة تنا�صب �ُصمك الخيط 
الم�صتعمل مع �ُصمك القما�ش, فالخيوط الحريرية الرقيقة تنا�صب التطريز على اأقم�صة 
التريكو, كما يجب مراعاة تحّمل خيوط التطريز طرق العناية, كالغ�صل, والتنظيف, 
وغيرها كي ل يبهت لونها اأو تتقّطع، في حين تكون قطعة الماب�س ل تزال برونقها 

وجمالها.
 وُت�صتعمل في تنفيذ غرز التطريز بع�ش الأدوات, كالطارة التي ت�صاعد على التحّكم 
بالقما�س و�شده بالت�شاوي، وبالقدر المنا�شب؛ لتجّنب ال�شد الذي قد يحدث في غرز 

ال�شكل )5-15(: التطريز على الماب�س.
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التطريز, كما ُت�صتعمل الإبر, والدبابي�ش, والمق�ش, والك�صتبان, وغيرها.
وتت�شمن خطوات تنفيذ التطريز ما ياأتي:

ت�شميم المطّرزات: الت�شميم تن�شيق العنا�شر المتنّوعة معًا بطرق مختلفة توؤدي   .1
اإلى اإنتاج فني يتمتع به الناظر، ويلّبي الغر�س منه، والت�شميم الجيد يعتمد على 

مقومات جوهرية، مثل: الوحدة، والتنّوع، والتنظيم.
  واإ�شافة لما �شبق، فاإّن الت�شميم في التطريز التقليدي يجمع بين الجانبين 
منتجاته  ي�شّمم  قديمًا  الحرفّي  المنتجة. وقد كان  للقطع  الجمالي والوظيفي 

وينّفذها بعفوية تمليها عليه رغبته في تجميلها، وحاجته اإلى النتفاع بها.    
وعند ت�شميم المطّرزات، يمكن ال�شتعانة ببع�س الم�شادر التي ت�شاعد على 
اأو  الت�شميم  تكبير  اإمكانية  مع  له،  المنا�شبة  اللونية  والخطة  الت�شميم  اختياره 

ت�شغيره قبل نقله اإلى القما�س المراد تطريزه.
تكبير الت�شميم وت�شغيره: بعد اأن يتّم تجهيز الت�شميم واختيار الخطة اللونية،   .2
يمكن تكبير الت�شميم اأو ت�شغيره اإلى الم�شاحة المطلوبة قبل نقله اإلى القما�س، 

وتوجد عّدة طرق لتكبير الت�شميم اأو 
ت�شغيره، منها:

با�شتعمــال  والت�شغيــر  التكبيــر  اأ. 
الطريقة  المربعات: وتعتمد هذه 
الب�شيطــة علــى تق�شيــم الت�شميم 
�صبك��ة من المربعات, ث��م ُتر�صم 
هــذه المربعــات علــى م�شاحــة 
اأخرى من الورق مكّبرة، كما في 
ال�شــكل )5-16(،اأو م�شّغــرة، 
كمــا في �شكل )5-17( ح�شب 
الحاجة, ثم ُينقل اإليها الت�صميم. 
الأجهــزة:  با�شتعمــال  التكبيــر  ب. 
يمكــن اأن يتم التكبيــر والت�شغير 

ال�شكل )5-16( : تكبير الت�شميم.

ال�شكل )5-17( :ت�شغير الت�شميم.
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بو�شاطــة اآلــة الت�شويــر )Photo Copier(، اأو با�شتعمال جهــاز الما�شح 
.)Scanner( ال�شوئي

منها:  الغر�ش,  لهذا  ُت�صتعمل  متعّددة  عر�ش  اأجهزة  توجد  اأنه  كما 
جهاز عر�س ال�شور المعتمة )Opaque(, وُت�صتعمل لل�صور المعتمة غير 
ال�شّفافة، )Overhead Projector(, وُت�صتعمل لل�صور ال�صّفافة, وجهاز 
ت�شغيره  اأو  الت�شميم  تكبير  ويتم   )Slides Projector( ال�شرائح  عر�س 
خ�شبي  لوح  اأو  الحائط،  على  عليها  الت�شميم  تكبير  المراد  الورقة  بتثبيت 
المّخ�ش�س،  مكانه  في  الجهاز  على  الت�شميم  يو�شع  ثم  ل�شق،  ب�شريط 
وي�شبط و�شع الجهاز والعد�شة اإلى اأن يظهر الت�شميم على الحائط بو�شوح 
وبالقيا�س المطلوب، ويمكن التحّكم في تكبيره اأو ت�شغيره بمفتاح خا�س، 

اأو بتقريب الجهاز واإبعاده عن الورقة, ثم ُتحّدد خطوط الت�صميم.

3. نقل الت�شميم: بعد النتهاء من تجهيز الت�شميم بالقيا�س المطلوب على الورق، 
ُينقل فيها اإلى القما�ش المراد التطريز فوقه, وذلك بطرق عّدة, منها: 

طريقة النقل بالعد: وهذه الطريقة ل تحتاج اإلى نقل الت�شميم بالر�شم بل  اأ    . 
ينقل فيها الت�شميم وتطريزه مبا�شرة بالعد عند ا�شتعمال القما�س الخا�س 
ذي الن�شيج المتباعد )ايتامين كنفا(، اأما اإذا كان القما�س الم�شتعمل اأمل�س 
ذا ن�صيج متقارب؛ ُفت�صّرج على �صطحه قطعة من قما�ش الماركة, ثم ُيبا�صر 

النقل بالعد كما �شبق.
طريقة النقل بال�شّف المبا�شر: طريقة منا�شبة للقما�س الرقيق ال�شّفاف؛ اإذ يتم  ب. 

تثبيته فوق الت�شميم، ثم نقل الت�شميم بقلم الر�شا�س على القما�س مبا�شرة. 

ن�شاط )2-5(

ار�شم �شكاً، اأو انقل ال�شكل المجاور اإلى ورق الر�شم، واعمل 
على تكبيره بمقا�س )10×10( �شم ،كما مر معك في الر�شم 

المهني.

تكبير الأ�شكال
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طريقة النقل بورق الكربون: يتم بو�شع ورقة الكربون فوق وجه القما�س،  جـ. 
ويثّبت الت�صميم فوقها, ثم تحّدد خطوط الت�صميم بقلم الر�صا�ش, فيعمل 

ورق الكربون على طبعها فوق القما�س.
اأو  الخ�شنة  الأقم�شة  فوق  الت�شميم  لنقل  ت�شلح  بالت�شريج:  النقل  طريقة  د   . 
الوبرية؛ ويتم ذلك بتثبيت الت�شميم المعد م�شبقًا على ورق �شّفاف ، فوق  
القما�س بالدبابي�س، ثم يجري الت�شريج فوق الت�شميم. وتفريغ الورقة بعد 

ذلك فيظهر الت�صميم بخطوط ال�صراجة.
طريقة النقل بالتثقيب: طريقة قديمة و�شائعة، وتنا�شب الأقم�شة ذات الأ�شطح  هـ. 
المل�شاء، ويتم و�شع الت�شميم المر�شوم على ورق �شّفاف �شميك فوق �شطح 
اإ�شفنجي ثم يثقب باإبرة �شميكة، على م�شافات متقاربة، وهذه الثقوب ت�شمح 
اإزالة  اإلى القما�س على �شكل نقط، وبعد  بمرور م�شحوق خا�س من خالها 

ورقة ال�شّفاف يجري تحديد هذه النقط وو�شلها بقلم الر�شا�س. 
ثم  النافذة،  زجاج  فوق  الت�شميم  بو�شع  وتتم  بالإ�شاءة:  النقل  طريقة  و . 
تثبيت القما�س فوقه ب�شريط ل�شق، فيعمل ال�شوء الطبيعي المار من خلف 
نقل  يتم  ذلك  وبعد  القما�س،  خال  من  الت�شميم  اإظهار  على  الزجاج 

خطوط الت�صميم بقلم الر�صا�ش.
كما يمكن ا�شتعمال الإ�شاءة ال�شناعية اأ�شفل لوح من الزجاج بو�شع 
اإليها، ويثّبتان  الت�شميم فوقه اأول، ثم قطعة القما�س المراد نقل الت�شميم 

على الزجاج ب�شريط ل�شق، ثم يجري تحديد الت�شميم بقلم الر�شا�س.
4. مواد التطريز: تتنّوع مواد التطريز اليدوي، وتختلف باختاف القطعة المراد 

اإنجازها، ومن اأهم هذه المواد:
الخيوط: وُتعّد مادة اأ�صا�صية في التطريز, وتتنوع من حيث الألياف التي  اأ    . 
وال�شناعية  والكتانية،  وال�شوفية،  والقطنية،  الحريرية،  فمنها:  منها،  �شنعت 
التركيبية.  ويوجد نوع من الخيوط المعدنية, كاأ�صالك الذهب, اأو الف�صة, اأو 

الق�شب وغيرها.
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من  الخيوط  وتتفاوت جودة 
وثبات  ت�شنيعها  م�شتوى  حيث 
�شكل  على  وتوجد  األــوانــهــا، 
بكرات(،  اأو  طبب،  اأو  )�شلل، 
وهذا   ،)18-5( ال�شكل  انظر 
الخيوط  اأن��واع  في  الختالف 
واألوانها ومام�شها يعطينا تنّوعًا 

في تاأثيراتها في القما�س، �شواءً ا�شتعِملت في التطريز اليدوي اأم الآلي.
ُتنّفذ عليه  ال�صطح الذي  ُت�صّكل  اإّنها  اإذ  التطريز؛  اأ�صا�صية في  خامة  الأقم�شة  ب. 
الغرز باأنواعها، ويمكن ت�شنيف هذه  الأقم�شة اإلى اأنواع رئي�شة ثاثة، هي:
الأقم�شة ذات الن�شيج الب�شيط المتقارب، ومنها ما هو من�شوج باإحكام،   -
وزنًا،  اأثقل  هو  ما  ومنها  وال�شاتان.  الحرير،  مثل  اأمل�س،  �شطح  وله 
مثل: الكتان وال�شوف، والخي�س، كما في ال�شكل )5-19(،كذلك 

توجد اأقم�صة من�صوجة من الخيوط ال�صناعية.
الأقم�شة ذات الن�شيج الب�شيط المتباعد، ومنه ما يعتمد على خيط مفرد   -
رفيع اأو �شميك، ومنه ما يعتمد على خيط مزدوج اأو على مجموعة 
انظر  العد,  بطريقة  للتطريز  ت�صلح  جميعها  الأقم�صة  وهذه  خيوط, 

ال�شكل )20-5(.

ال�شكل )5-20(: قما�س ذو ن�شيج متباعد.ال�شكل )5-19(: قما�س ذو ن�شيج متقارب.

ال�شكل )5-18(: خيوط تطريز متنوعة.
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زخارف  ذوات  بع�شها  �شطوح  المزخرف:  ال�شطح  ذات  الأقم�شة   -
وهذه  من�شوجة،  زخــارف  ذوات  الآخــر  بع�شها  و�شطوح  مطبوعة 
الزخارف قد تكون على �صكل خطوط, اأو مربعات, اأو نقط, كما في 
ال�شكل )5-21(، واأيًّا كانت طريقة زخرفتها، فاإن هذه الزخرفة ت�شاعد 
الفاحية.  الغرزة  ا�شتعمال  عند  خ�شو�شًا  التطريز،  غرز  توزيع  على 

وتوجد اأقم�شة ت�شلح للتطريز، مثل الحرير، والخام، وغيرها.  

ال�شكل )5-21(: اأقم�شة ذات اأ�شطح مزخرفة.

اأدوات التطريز: من الأدوات التي ُت�صتعمل في التطريز اليدوي:  .5
الإطارات والطارات: الطارة اأو الإطار اأداة مهّمة لمعظم اأعمال التطريز؛  اأ  . 
فهي ت�صاعد على �صد القما�ش, وُت�صنع من الخ�صب اأو البال�صتيك, وتعمل 
الطارة على اإبقاء جزء من القما�س م�شدودًا بين حلقتيها، وتحتوي الحلقة 
الخارجية على برغّي للتحّكم بدرجة ال�شد، وتتوافر الطارة بعّدة قيا�شات 

وبع�صها ُيحمل باليد, وبع�صها الآخر الآخر ذو قاعدة.
اأّما الإطار فيعمل على �شد القما�س، والإطارات على نوعين، فمنها ما 

ي�شد القما�س من اأعلى ومن اأ�شفل، ومنها ما ي�شّده من الجهات الأربع.
الإبر: تتوافر الإبر الم�شتعملة في التطريز اليدوي في اأنواع رئي�شة ثاثة، وهي: ب. 
اإبر رفيعة ذوات روؤو�س مدببة وطول متو�شط مع �شم )ثقب( وا�شع،   -
وتتوافر باأرقام من )1-10(, وُت�صتعمل في معظم اأنواع غرز التطريز.
اإبر ذوات روؤو�س مدببة ولكّنها اأكثر طولً وثخانة وذات �شم اأو�شع،   -
وتتوافر باأرقام من )14-26(, وهي منا�صبة للتطريز بالخيوط ذوات 

مك الأكبر. ال�شُّ
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وتتوافر  الحجم،  في  مت�شابهة  وهي  مدّببة(  )غير  كروية  روؤو�س  ذات  اإبر   -
باأرقام من )14-26(، وهي منا�شبة للتطريز بطريقة العد.

ويبّين الجدول )5-1( اأنواع الأقم�شة والإبر المنا�شبة للتطريز ال�شناعي.
الجدول )5-1(: اأنواع الأقم�شة والإبر المنا�شبة للتطريز ال�شناعي.

قيا�س الأبرةمثالالقما�س
9حرير، و�شيفون، واأورجنزا.ناعم جّدًا

11تافتا، وجر�شيه.خفيف الوزن
14القطن، ال�شوف الخفيف، وال�شاتان، والمخمل.اأقم�شة متو�شطة الوزن

16ال�شوف الخ�شن والقطنيات.اأقم�شة ثقيلة الوزن
18اأقم�شة المعاطف، واأقم�شة التنجيد، واأقم�شة الجينز.اأقم�شة ثقيلة جّدًا

6. غرز التطريز التقليدي في الأردن: تتنوع قطع التطريز في الأردن لت�شمل معظم 
موجودات البيت الريفي اإ�شافة اإلى الماب�س، وهذا التنّوع يحوي تنّوعًا في 
و�شيوعًا  ا�شتعمالً  الغرز  هذه  واأكثر  اأخرى،  اإلى  منطقة  من  الم�شتعملة  الغرز 

الغرز الآتية كما في ال�شكل )22-5( :
غرزة الماكنة )الراجعة( الغرزة اللف )بين اإبرتين(اأ     .   . ز  

غرزة اإكعابة غرزة ال�شنبلةب  .  ح  . 
الغرزة البداوية غرزة الزكزاكجـ  .  ط  . 

الغرزة الفّاحية    . الغرزة المعانيةد    ي  . 
غرزة التبزير  . غرزة التيجانهـ   ك  . 

الغرزة المثّمنة غرزة النميلةو    .   . ل  

من اأدوات التطريز:
متر قيا�س، ومثلث قيا�س، وم�شطرة، ومرّد معدني، اأو با�شتيكي )ك�شتبان(، ودبابي�س خياطة.

ُيثّبت  ثم  الورق,  به ت�صميم فوق  ُير�صم  النقل,  قلم  ُي�صّمى  الأقالم  ويوجد نوع خا�ش من 
الت�صميم ووجهه اإلى �صطح القما�ش, ويكوى ثّم ُينقل الت�صميم اإلى القما�ش.
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ال�شكل )5-22/ب(: غرزة اإكعابة.ال�شكل )5-22/اأ(: الغرزة الراجعة.       

ال�شكل )5-22/د(: الغرزة الفّاحية.ال�شكل )5-22/ج(: الغرزة البداوية.       

ال�شكل )5-22/و(: الغرزة المثّمنة.ال�شكل )5-22/هـ(: غرزة التبزير.

ال�شكل )5-22/ح(: غرزة ال�شنبلة.ال�شكل )5-22/ز(: غرزة اللف )بين اإبرتين(.    

ال�شكل )5-22/ي(: الغرزة المعانية.ال�شكل )5-22/ط(: الغرزة المتعرجة.        

ال�شكل )5-22/ل(: غرزة النميلة.ال�شكل )5-22/ك(: غرزة التيجان.

ن�شاط )3-5(

تفّح���ش اأحد الأثواب ال�صعبية الأردنية, وتعّرف اأنواع الغرز التي ا�صُتعملت في تزيينه, ثم 
قارن الغر�س من ا�شتعمالها بما در�شت، وناق�س معلمك وطلبة �شفك في ذلك.

اأنواع الغرز الم�شتعملة في التطريز
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تنفيذ التطريز اليدوي

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تنّفذ بع�س غرز التطريز اليدوية، كالح�شو، والفرع، وعظمة ال�شمكة،

   وال�شل�شلة، والأقحوان، والعقدة الفرن�شية، والغرزة الفاحية.
المعلومات الأ�سا�سية

ُيع��ّد التطريز على قطع المالب�ش من المكّمالت المت�صلة ال�صائعة ال�صتعمال, وللح�صول على 
ل تلوين الت�صميم على الورق باألوان متنّوعة, ثم اختيار الأكثر منا�صبة  الألوان المنا�صبة له, ُيف�صّ

ل�صراء كمية الخيوط الملونة بح�صب الت�صميم.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- )14( قطعــة قما�س كتان �شــادة خيوطه الطولية 
والعر�شيــة وا�شحة )اإيتامين متقــارب(، واأبعاد 

كل منها )20×20( �شم 
- خيوط حرير باألوان مختلفة 

- اإبرة تطريز 
- مق�س �شغير 

- مكواة 
- قلم ر�شا�س 

الر�سوم التو�سيحية خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

اأوالً: تثبيت بداية الخيط ونهايته
مّرر الإبرة والخيط من الوجه الخلفي للقما�س اإلى 
الوجــه ال�شحيح، واترك م�شافــة )10( �شم تقريبًا 
مــن طرف الخيط، على الوجــه الخلفي للقما�س، 

كما في ال�شكل )1(.

1

ال�شكل )2(

نّفذ غــرزة التطريــز المرغوبــة، وعندمــا يقترب 
طول الخيــط من النتهاء، كما فــي ال�شكل )2(، 
مّرر الخيــط اإلى الوجه الخلفــي للقما�س، ثم لّف

2

9-5
تمرين

ال�شكل )1(
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 الإبرة والخيط حول اآخر غرزة على الوجه الخلفي 
للتطريز، كما في ال�شكل )3(.

ا�شحب الإبرة، واعمل حلقة، كما في ال�شكل )4(. 3

اأدخــل الإبرة والخيط في الحلقــة،  واعقده، كما 
في ال�شكل )5(.

4

�شّد الإبرة والخيط لتحكم العقدة، كما في ال�شكل )6(. 5

اعمــل غــرزة اللفقة لعدد مــن الغرز علــى الوجه 
الخلفي للقما�س لم�شافــة )5( �شم تقريبًا، ثم ق�ّس 

الخيط، كما في ال�شكل )7(.

6

كّرر الخطوات من )3( اإلى )7( م�شتعماً الخيط 
الذي تركته في بداية غرز التطريز.

7

ثانيًا: تنفيذ بع�ش غرز التطريز اليدوي

غرزة الح�سوة الم�ستقيمة

مــّرر الخيط من الوجه الخلفي للقما�س اإلى الوجه 
ال�شحيح في النقطة )1(.

1

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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اأدخــل الخيط في النقطة )2(، على اأن تكون على 
الم�شتــوى نف�شــه للنقطــة )2( مبا�شــرة، كما في 

ال�شكل )8(.

2

اأخــرج الخيــط من النقطــة )3(، علــى اأن تكون 
بجانب النقطة )1(، كما في ال�شكل )9(.

3

كــّرر الخطوات مــن )1( اإلى )3( علــى اأن تماأ 
المنطقة المحّددة لذلك، كما في ال�شكل )10(

4

غرزة الفرع

مّرر الإبــرة والخيط اإلى وجــه القما�س في النقطة 
)1( من جهة ي�شار قطعة القما�س، كما في ال�شكل 

.)11(
اأدخل الإبرة في النقطة )2(، واأخرجها من النقطة 
)3( والتي تقــع في منت�شف الم�شافــة بين نقطَتي 

)1،2(، كما في ال�شكل )11(.

1

2

كــّرر الخطــوات ذاتها، حتى تح�شــل على غرزة 
الفرع ال�شكل )12(.

3

غرزة عظمة ال�سمكة )ورق النبات(

حّدد ال�شكل الــذي تريد تعبئته بغــرزة ال�شراجة، 
ا وهميًّا في المنت�شف. وار�شم خطًّ

1

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(

ال�شكل )12(

ال�شكل )11(
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مّرر الإبرة والخيط على وجــه القما�س في النقطة 
)1(، كما في ال�شكل )13(.

2

اأدخــل الإبــرة في النقطــة )2(، كما فــي ال�شكل 
.)13(

3

اأخرج الإبرة من النقطة )3(، ثم مّررها من النقطة 
)4( التــي تقــع فــي اأ�شفــل النقطــة )3(، كما في 

ال�شكل )14(.

4

اأخــرج الإبــرة من النقطــة )5(، كما فــي ال�شكل 
)14(، علــى اأن تكون على م�شتــوى النقطة )3( 

نف�شها.

5

اأدخــل الإبرة في النقطة )6(، واأخرجها من اأ�شفل 
النقطة )3(، كما في ال�شكل )15(. 

6

كــّرر الخطــوات ذاتها؛ لتعبئــة ال�شــكل كما في 
ال�شكل )16(.

7

ال�شكل )13(

ال�شكل )14(

ال�شكل )15(

ال�شكل )16(



325

غرزة ال�سل�سلة

مّرر الإبرة والخيط على وجــه القما�س في النقطة 
)1(، كما في ال�شكل )17(. 

1

اأدخــل الإبــرة مــرة ثانيــة بجانــب النقطــة )1(، 
واأخرجهــا من النقطــة )2(، بحيث ي�شاوي طول 
الغــرزة الم�شافة بين النقطتيــن )1،2(، مراعيًا اأن 
يكون الخط اأ�شفل الإبرة، كما في ال�شكل )18(.

2

اأدخل الإبــرة مرة ثانية بجانــب النقطة )2(، كما 
في ال�شكل )18(، واأخرجها على م�شافة ت�شاوي 
الم�شافة بين النقطتين )2،1(، مع مراعاة اأن يكون 

الخيط في اأ�شفل الإبرة.

3

كّرر الخطوات ذاتها لتح�شل على ال�شكل )19(. 4
غرزة الأقحوان

ار�شــم ال�شكل الذي تريــده، اأو كما فــي ال�شكل 
.)20(

1

مــّرر الإبرة والخيط اإلى الوجــه ال�شحيح للقما�س 
في النقطة )1(، كما في ال�شكل )20(.

2

اأدخل الإبرة مــن جانب النقطــة )1(، واأخرجها 
من النقطة )2(، علــى اأن يكون الخيط على ي�شار 

الإبرة وفي اأ�شفلها، كما في ال�شكل )20(.

3

ال�شكل )17(

ال�شكل )18(

ال�شكل )19(

ال�شكل )20(



326

اأدخل الإبــرة في النقطة )3(؛ وذلك لتثبيت حلقة 
الخيــط، كما فــي ال�شــكل )21(، واأخرجها من 

بداية الغرزة الثانية.

4

كّرر الخطــوات ذاتها لتح�شل على الغرزة كاملة، 
كما في ال�شكل )22(.

5

غرزة العقدة الفرن�سية
مّرر الإبــرة والخيط اإلى وجــه القما�س في النقطة 

)1(، كما في ال�شكل )23(.
1

اأم�شك الخيــط باإبهام و�شّبابة اليــد الي�شرى، على 
اأن يكــون متجهًا اإلى الأ�شفل، ولّف الخيط مرتين 

حول الإبرة، كما في ال�شكل )23(.

2

�شّد الخيط حول الإبرة، كما في ال�شكل )24(. 3
ال�شكل )22(

ال�شكل )23(

ال�شكل )24(

ال�شكل )21(
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اأدخــل الإبرة في نقطة قريبــة من النقطة )1(، كما 
في ال�شكل )25(.

4

كّرر الخطوات ذاتها لتح�شل على عّدة عقد، كما 
في ال�شكل )26(.

5

الغرزة الفاّلحية
اعمل ُغرزًا م�شتقيمة مائلة، كما في ال�شكل )27(. 1

اعمل ُغرزًا م�شتقيمة مائلــة بعك�س الغرز الأولى، 
كمــا فــي ال�شــكل )28(. ويمكنك عمــل الغرز 

ب�شكل عمودي اأو اأفقي. 

2

ال�شكل )25(

ال�شكل )26(

ال�شكل )27(

ال�شكل )28(
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التطريز ال�شناعي:    .  7
مواّد التطريز الآلي واأدواته: ُت�صتعمل في التطريز الآلي المواد نف�صها التي  اأ . 
اأّما  الأقم�صة.  اأنواع  في  اأكبر  بتنّوع  لكن  اليدوي,  التطريز  في  ُت�صتعمل 
الخيوط فتكون على �صكل بكرات )موا�صير(. وبالن�صبة اإلى الأدوات فهي 
اآلة الخياطة  اإلى ذلك ُت�صتعمل  اأدوات التطريز اليدوي نف�صها, بالإ�صافة 

باأنواعها وهي الأداة الأ�شا�شية في التطريز الآلي.
وقديمًا كانت اآلة الخياطة المنزلية تعمل الخياطة بالغرزتين الم�شتقيمة 
على  للتطريز  الغرز  هذه  ا�صُتعملت  نف�صه,  الوقت  وفي  والمتعّرجة, 

تــاأثــيــرات،  لعمل  القما�س 
الــغــرزة،  تو�شيع  طريق  عــن 
اتجاهاتها  وتغيير  وت�شييقها 
في  التنويع  مع  وت�شكياتها، 
الم�صتعملة  الخيوط  األ���وان 
تــطــّورت  ذلــك  بعد  فيها، 
التطريز  غرز  تعمل  التي  الآلة 
من  نوع  اأي  وعلى  المتنوعة 

القما�س، كما في ال�شكل )5-23(، وموؤّخرًا تم اختراع اآلة خياطة وتطريز 
تعمل على الحا�شوب ومزّودة باأ�شطوانات )DISCS( خا�شة تحتوي كل 

منها على اأنواع من الغرز والزخرفة بت�شكيات ل ح�شر لها.
وبازدياد الطلب على الأقم�شة المطرزة، ظهرت اآلة التطريز ال�شناعية 

التي مّكنت الحرفيين من اإنتاج كمية كبيرة مع موا�شفات فنية راقية. 
ب. اأجزاء اآلة التطريز ال�شناعي: يوجد نوعان من اآلت التطريز، فالنوع الأول 
ل  الآلت  من  النوع  وهذا  المتعّرجة،  والغرزة  الم�شتقيمة  الغرزة  ينّفذ 
يختلف عن اآلة الدرزة ال�شناعية من حيث اأجزائها ووظيفة كل جزء منها 
وطريقة �شبط الآلة لتنفيذ الغرزتين الم�شتقيمة والمتعّرجة. كما في ال�شكل 

ال�شكل )5-23(: اآلة الخياطة والتطريز.



329

اآلة الخياطة المنزلية ويمكن  ًـّا كما في  )5-24(. ويتم تزيت الآلة يدوي
�شبطها لتنفيذ التطريز الحر با�شتعمال الطارة كما ياأتي: 

- فك القدم ال�شاغطة.  
- فك م�شط التغذية )الأ�شنان(.   

- �شبط رافع القدم ال�شاغطة )بالركبة(. وذلك بتحريك عموده المت�شل 
بالآلة لي�شبح منظمًا لعر�س الغرزة بالركبة.

- تركيب غطاء م�شط التغذية )مراآة الآلة( ذي الفتحة العري�شة.  
ويتم تنفيذ الغرزة الم�شتقيمة بو�شاطة تحريك الطارة المثبت عليها قطعة 

التطريز ح�صب خطوط الت�صميم.
ويتم تنفيذ الغرزة المتعّرجة بطريقتين:

الغرزة  يعتمد عر�س  والي�شار حيث  اليمين  اإلى  الطارة،  بتحريك  الأولى 
على  )التحريك(  الغرزة  عر�س  يزيد  اأّل  على  الحركة  هذه  مقدار  على 

مقدار فتحة نزول الإبرة في مراآة الآلة؛ حتى ل ُتك�صر الإبرة.
اأّما الطريقة الثانية فتتم بو�شاطة منّظم عر�س الغرزة لاآلت التي تنّفذ الغرزة 
ح�شب  للغرزة  ثابت  عر�س  على  الح�شول  بو�شاطته  يتم  والتي  المتعّرجة 

ال�شكل )5-24(: اآلة التطريز ال�شناعي.
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الرغبة، اأو عر�س متغّير بتحريك المنّظم با�شتمرار في اأثناء تنفيذ الغرزة.
ت�شبه هذه  فقط، حيث  الحّر  التطريز  ينّفذ  الآلت  اآخر من  نوع  ويوجد 
الآلة اآلة الدرزة ال�شناعية في معظم اأجزائها ووظيفتها، وتختلف عنها في 

بع�س الأجزاء ومنها:
عدم وجود قدم �شاغطة اأو منّظم لطول الغرزة.   -

�شم   )1.2( عر�شها  يبلغ  فقط  عر�شية  فتحة  التغذية  م�شط  غطاء   في  توجد    -
الطارة  الغرزة، بطريقتين: الأولى بتحريك  تقريباً ويتم الح�شول على عر�س 
منّظم  على  ال�شغط  بو�شاطة  فيتم  الأخرى  الطريقة  اأّما  والي�شار،  اليمين  اإلى 
اآلة التطريز بو�شاطة الركبة كما في ال�شكل  اأ�شفل  عر�س الغرزة الموجود في 
)5-25(، فكلما زاد ال�شغط على المنظم بو�شاطة الركبة، زاد عر�س الغرزة.

ال�شكل )5-25(: التحكم بعر�س الغرزة  
ب�شاغطة الركبة.
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نقل الت�سميم اإلى القما�س 

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تنقل الت�شميم اإلى القما�س.

المعلومات الأ�سا�سية
توجد عّدة طرق لنقل الت�شميم اإلى القما�س، ولكل نوع من القما�س طريقة تنا�شبه، ولذلك يتم 
تجرب��ة طريقة النقل على عينة من القما�ش الم��راد ا�صتعماله, وُيمكن ا�صتعمال بودرة الأطفال 

مع الأقم�شة الغامقة عند النقل بطريقة التثقيب.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- قطعة قما�س 
- ورق زبدة 

- اإ�شفنجة 

- كاز 
- �شبغة خا�شة

- دبو�س اأو مخرز رفيع الراأ�س 
- وعاء لو�شع ال�شبغة 

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

انقل الت�شميم المــراد تطريزه على الورق 1
ال�شّفــاف )ورق الزبــدة / �شتان�شل(، كما 

في ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

10-5
تمرين
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خــّرم )ثّقب( الر�شم با�شتعمــال دبو�س اأو 2
مخــرز بثقــوب متقاربــة، مراعيًــا تثبيت 
الر�شمــة  طبــع  عنــد  ال�شّفــاف  الــورق 
للح�شول على ت�شميم دقيق ونظيف، كما 

في ال�شكل )2(.
ال�شكل )2(

3

4

�شــع ورقــة الر�شــم المخّرمة علــى قطعة 
القما�س، المراد نقل الت�شميم اإليها.

اغم�ــس الإ�شفنجــة فــي محلــول الــكاز 
وال�شبغة، مراعيًا ع�شر الإ�شفنجة التي يتم 
الطبع بها جيدًا؛ كي ل تنزل ال�شبغة بكثرة 
على القما�س، ثّم ام�شح �شطح الورقة كما 

في ال�شكل )3(.
ال�شكل )3( 

جـ .  اأجزاء الطارة ووظيفتها وكيفية تركيبها: تتكون اإطار 
التطريز )الطارة( من اإطارين خ�شبيين من خ�شب 

الزان الأحمر. 
حلقة  وهو  الخارجي(،  )الجزء  الأول  الإطــار   -     
تو�شع اأ�شفل القما�س ويكون في اأ�شفل القما�س، 
ويتوافر فيها مربط اأو محب�س لتثبيت القما�س،كما 

في ال�شكل )26-5(. 
حلقة  فهو  الداخلي(،  )الجزء  الثاني  الإطار  اأّما   -     
في  كما  القما�س،  فوق  وتو�شع  مربط  دون 

ال�شكل )27-5(.

ال�شكل )5-26(: الطارة )الخارجّية(.

ال�شكل )5-27(: الطارة )الداخلّية(.
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تركيب الطارة  

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ترّكب الطارة على القما�س ب�شورة �شحيحة.

المعلومات الأ�سا�سية
ل التطريز عليه دون حدوث كرم�صة للقما�ش المطّرز )زّم  ُت�صتعمل الطارة ل�صد القما�ش؛ لي�صهِّ

القما�ش مع الخيوط(, وليعطي تطريزًا منتظمًا.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- الطارة بجزاأيها الداخلي والخارجي- قطعة قما�س

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

�شع الجزء الخارجي للطــارة على الطاولة، مع اإرخاء 1
برغي المربط، و�شع القما�ــس فوقه. مراعيًا اأن يكون 

الجزء المراد تطريزه و�شط الطارة.

أ

ب

ال�شكل )1(

�شع الجزء الداخلي، بحيث تبداأ باإدخاله داخل الإطار 2
الخارجــي، مبتدئًا من جهة المربط عند النقطة )اأ( مع 
�شــد القما�س في الوقت نف�شه، انتهــاءً باإدخال الإطار 

عند النقطة )ب(، كما في ال�شكل )1(.
�شــّد برغي المربــط قلياً، ثــم ا�شحــب القما�س عبر 3

الإطارين مــن التجاهات جميعهــا، مراعيًا عدم مّط 
القما�س، ثم �شّد برغي المربط مرة ثانية. 

11-5
تمرين
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     د .   تجهيز اآلة التطريز وت�شغيلها
تاأّكد اأّن �شلك التو�شيل الكهربائي خاٍل من العيوب.  -

اجل�س اأمام اآلة التطريز جل�شة �شحيحة.  -

مّرر الخيط ب�شكل �شليم، وا�شبط الآلة.  -
ا. ا جيدًّ �شّد القطعة المراد التطريز عليها على الإطار �شدًّ  -

ارفع الإبرة اإلى اأق�شى حد ت�شل اإليه، ثم اأدخل الطارة من اأ�شفل الإبرة.  -
�شع مفتاح الت�شغيل على )ON( و�شّغل الآله.  -

اأم�شك الإطار بكلتا اليدين ب�شورة �شحيحة )اليد اليمنى على طرف الإطار، والي�شرى   -
اإلى �شخ�س ما،  التحّدث  اأو  اأي �شيء  اإلى  النظر  القما�س(، مراعيًا عدم محاولة  على 

واأنت تعمل على الآلة؛ لأّن ذلك قد يوؤدي اإلى اإيذاء اليد من الإبرة. 
حّرك الطارة بكلتا اليدين بخّفة ودون �شغط الطارة على الطاولة، محافطًا على و�شع   -

اليدين ب�شورة �شحيحة.
الإبرة غير منغرزة  الطارة عندما تكون  ا وهي تحريك  يجب مراعاة نقطة مهّمة جدًّ  -
بالقما�س )الآلة تعمل(، واإذا توّقفت الآلة عن العمل، حّرك الطارة بعد رفع الإبرة عن 

القما�س لإزالتها اإذا انتهى العمل.
الطاقة  من  تبّقى  ما  وفّرغ   ،)off( على  الت�شغيل  مفتاح  �شع  العمل،  من  النتهاء  بعد   -

الكهربائية في المحّرك، بال�شغط على الدع�شة اإلى اأن تتوّقف الآلة عن العمل.
     هـ . ال�شيانة الوقائية لآلة التطريز ال�شناعية: تت�شابه ال�شيانة الوقائية لآلة التطريز ال�شناعية باآلة 

الدرزة ال�شناعية، ويجب مراعاة ما ياأتي:
تنّظيف الآلة من الغبار, والخيوط, واأّية مواد ناتجة عن الأقم�صة.  -

تزيـيت الآلة با�شتمرار بعد النتهاء من العمل.  -
ا�شتعمال اإبر منا�شبة للقما�س ذات نوعية جيدة.  -

ا�صتعمال نوعيات خيوط جيدة.  -
اإجراء �شيانة دورية لاآلة .  -
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 تنفيذ التطريز ال�سناعي باأ�سكال محّددة

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:

- تتحّكم بحركة الطارة. 
- تتحّكم بعر�س الغرزة. 

- تطّرز خطوطًا باأ�شكال م�شتقيمة. 
- تطّرز نقاطًا دائرية. 

- تطّرز اأ�شكال اأقوا�س. 
المعلومات الأ�سا�سية

 يتطّلب التطريز با�شتعمال اآلة التطريز ال�شناعية اإتقان عدة اأمور، منها: التحّكم بحركة الطارة، 
و�صعة الغرزالمنّفذة, وتنفيذ اأ�صكال مختلف��ة من الخطوط الم�صتقيمة, والدائرية, والأقوا�ش, 

وتعتمد كثافة الخيوط على عن�صرين:
�شرعة �شحب اليد للطارة، و�شرعة محّرك الآلة.

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- قطعة قما�س
- ت�شميم للتطريز

- ورق زبدة 
- خيوط تطريز منا�صبة 

- الطارة
- اآلة التطريز ال�صناعية مجّهزة بالخيوط

- مق�ّس
- اأدوات الكّي وتجهيزاته

- اأدوات نقل الت�شميم 

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأوالً : التطريز على الخطوط الم�ستقيمة 
تحّكــم بالعر�س الذي تريده من خــال تحريك الركبة لل�شغط 1

على منّظم عر�س الغرزة للح�شول على عر�س الغرزة المطلوب.

12-5
تمرين
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ار�صم على قطعة القما�ش عّدة خطوط م�صتقيمة, ثم ثّب�تها 2
على الطارة مراعيًا اأن تكون الخطوط المر�صومة في و�صط 

الطارة، كما في ال�شكل )1(. ثّم اأنزل اإبرة الآلة في بداية 
الخط الأول.

ا�شحــب الطارة باتجــاه معّين وبانتظام، حتــى ت�شّكل الخط 3
المطلوب بغرز منتظمة ومتقاربة )كثيفة(.

كّرر تنفيذ الخط��وات؛ للح�صول على عدة خطوط, كما في 4
ال�شكل )2(.

ثانيًا : ت�سكيل النقاط الدائرية.
حــّرك الطــارة بانتظام، وا�شحــب الطــارة با�شتقامة كحركة 1

الخط الم�شتقيم.
�شــع الإبرة في النقطــة )اأ( وا�شغط بالركبة على منّظم عر�س 2

الغــرزة ال�شفلي تدريجيًّا مع تحريك الطــارة للخلف ب�شرعة 
بطيئــة اإلى اأن ت�شل اإلى منت�شف الدائرة )جـ( كما في ال�شكل 
)3(، مراعيًــا اأن يبداأ عر�س الغرزة )�شفــر( وينتهي باأعر�س 

غرزة مطلوبة.
ابــداأ بتخفيف ال�شغــط على منّظــم عر�س الغــرزه بالتدريج 3

وبتحريك الطارة بال�شرعة ال�شابقــة نف�شها، اإلى اأن ت�شل اإلى 
نهاية الدائرة )النقطة د ( وعندها يكون عر�س الغرزة م�شاويًا 

لل�شفر.
كّرر الخط��وات ال�صابقة؛ لت�صكيل خط م��ن النقاط, كما في 4

ال�شكل )4(.
ثالثًا : ت�سكيل االأقوا�ش.

انقــل الت�شميــم اإلى القما�ــس، كما مر معك فــي تمرين نقل 1
الت�شميم.

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

د

د

ج

ج

ج

أ

أ

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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�شع الطارة اأ�شفل الإبــرة، بحيث تكون الأقوا�س )الت�شميم( 2
عموديًّا، كما في ال�شكل )5(.

ابــداأ بالتطريز مــن بداية القو�س مــن ال�شفــر )اأ(، وزد العر�س 3
تدريجيًّــا ببطء عــن طريــق الركبة، مــع تحريك الطــارة على 
الر�شمة، وعند الو�شول اإلى ن�شف القو�س )ب(، يكون عندها 
اأكبــر عر�س للقو�ــس والغــرزة، وبعدها خّفف عر�ــس الغرزة  

تدريجيًّا، و�شولً الى ال�شفر )ج(،  كما في ال�شكل )6(.
كــّرر الخطوات ال�شابقة؛ لت�شكيل خط من الأقوا�س، كما 4

في ال�شكل )7(.
رابعًا : تنفيذ ت�سميم محّدد 

انقــل الت�شميم المحــّدد، كما فــي ال�شــكل )8( على قطعة 1
القما�س، كما مر معك �شابقًا.

ثّبــت قطعة القما�س على الطارة، مــع مراعاة اأن يكون الجزء 2 
المراد تطريزه في منت�شف الطارة تقريبًا.

ا�شبط غرزة الآلة.3 
�شع الطارة اأ�شفل الإبرة، وطّرز الت�شميم المحّدد.4 
ق�ّس الخيط، وا�شحب القما�س.5
ف��ك القما�ش عن الط��ارة, ونّظف الخيوط الزائ��دة, ثم اكِو 6

القطعة، واحتفظ بها في ملفك. 

ال�شكل )5(

أ

ب

ج

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(
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)Corel Draw( ت�سميم اإك�س�سوار با�ستعمال برنامج كورل درو

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- تتعّرف اإلى برنامج )كورل درو(. 

- ت�شّمم اإك�ش�شوارًا على برنامج )كورل درو(.
- تنّفذ الت�شميم على اآلة التطريز ال�شناعية.

المعلومات الأ�سا�سية
با�شتعمال برنامج )كورل درو(، ت�شتطيع ر�شم الت�شاميم المتنوعة )الب�شيطة، والأكثر تعقيدًا(، 
ويتطّلــب ذلــك اإتقان ا�شتعمال الأدوات التــي يوّفرها لك هــذا البرنامج،اإ�شافة لتمّكنك من 

ا�شتعمال الحا�شوب برامجه كاّفة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد
)Corel Draw(جهاز حا�شوب مزود ببرنامج كورل درو -

- اآلة طابعة           - اآلة التطريز ال�شناعية

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اجل�ــس جل�شة �شحيحــة اأمام الحا�شــوب، كما في 1
ال�شكل )1(.

ا�شغط على زر الت�شغيل )Power( الموجود في وحدة 2
النظام، وانتظر ب�شع ثوان حتى يظهر مربع حوار.

ا�شغط لإدخال كلمة ال�شر، اإن وجدت.3 
ا�شغــط علــى موافــق )ok( فتظهــر �شا�شــة �شطــح 

المكتب.
انقــر علــى الــزر ابــداأ )start( في �شريــط المهام 5 

الموجــود اأ�شفــل �شا�شة �شطح المكتــب؛ لعر�س 
الائحة الرئي�شة.

13-5
تمرين

ال�شكل)1(
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 6 ،)CorelDraw 10( برنامــج  ت�شغيــل  اختــر   
 All(  اأو البرنامــج المتوافــر مــن قائمــة البرامــج
programs(؛ فتظهــر �شا�شــة البرنامج وبداخلها 

مربع حوار الترحيب الآتي، كما في ال�شكل )2(.
اخترمن �شا�شة البرنامج ومن مربع حوار الترحيب؛ 7 

وذلك بال�شغط على الزر الأي�شر للفاأرة؛ لفتح ملف 
جديد )New Graphic(،كما في ال�شكل )3(.

البدء بت�سميم اإك�س�سوار
 اإبداأ بالعمل في البرنامج على ال�شا�شة الرئي�شة للبرنامج 1  

�شمن اإعدادات افترا�شية في�شبح ا�شم الملف الت�شميم 
الأول )Graphic 1(، كما في ال�شكل )4(.

اخترمــن �شريــط الأدوات الموجــود علــى ي�شار 2
 ،)Polygon Tool(   ال�شا�شــة اأداة الم�شلــع

كما في ال�شكل )5(.
انقر موؤ�شر الفاأرة، وا�شحبــه بال�شغط على العقدة 3 

ال�شفلى، ثــم ا�شحب اإلى الأ�شفل فيتحّول ال�شكل 
تدريجيًّــا اإلى نجمة خما�شيــة اأو �شباعية، كما في 

ال�شكل )6(.
 4 )Pick TooL(  ا�شغــط علــى اأداة التحديــد

ثــم توّجــه اإلــى �شريــط الخ�شائ�ــس فــي الأعلى           
  ، واختــر رقــم )7( بال�شغط 
علــى ال�شهم الم�شيــر اإلى الأعلــى، فتح�شل على 

ال�شكل )نجمة �شباعية(، كما في ال�شكل )7(.

ال�شكل )2(

 

ال�شكل )4(

 
ال�شكل )3(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(
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زد عــدد روؤو�س النجمــة لي�شبح )40( من �شريط 5  
الخ�شائ�ــس  باختيار رقم )40(، 
بال�شغط على ال�شهم الم�شير اإلى الأعلى، فتح�شل 

على ال�شكل، كما في ال�شكل )8(.

 تعبئة الأ�سكال بالألوان
حّدد ال�شــكل المــراد تعبئته بــاأداة التحديد  1  

)Pick Tool( من قائمــة الأدوات الموجودةعلى 

ي�شار ال�شا�شة، كما في ال�شكل )9(.      
 اختر اأحد خيارات التعبئة، كما في ال�شكل )10(، 2  

فيظهر مربع حوار لكل من هذه الخيارات.   
اختــر زر التعبئة المتــدرج  فيظهرمربع حوار  3  

ُيمّكنك من التعبئة بالطريقة التي تريد. 
مــن خال خيار التعبئــة المتدّرجة، يمكن تطبيقه 
و  اأ  ،)Linear( الخطــي  منهــا:  اأنــواع،  بعــدة 
طــي  و لــــمــخر ا و  اأ  )R a d i a l ( ي  لقطـــر ا
)Square ( بـــــع  لـــــمر ا و  اأ  ، )Conical ( 
لختيار التــدرج اللوني، اأّمــا بلونين  ومن خال 
األــوان، يتم تحديدها بال�شغــط على الخيار الآخر 
)Custom(. اختيــار اأي لونيــن مــن القائمة التي 

تفتح بال�شغط علــى ال�شهم ال�شفلي بجانب اللون 
المختار لتتم التعبئة بها. وكذلك التحّكم في نقطة 
الو�شط بين اللونين من خال اأزرار التحّكم بطريقة 
الو�شل بين اللونين مبا�شرة، اأو من خال الدوران 

عبر الألوان مع عقارب ال�شاعة اأو عك�شها.

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(

مناذج

لون واحدنقوشصور نافذة األلوان
الرئيسية

تدرج األلوان ازرار التعبئة

        ال�شكل )10(

ال�شكل )9(
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 ويوّفر )كورل درو( من هذا الخيار ما يقارب من
ال�شائعة  التدّرج  لألوان  مختلفًا  نموذجًا   )50(

ال�شتعمال، كما في ال�شكل )11(.

لدمج عدة اأ�سكال 
ار�شــم �شكليــن اأو عــّدة اأ�شــكال مــن الأ�شــكال 1  

الموجــودة في قائمــة الأدوات والتــي على ي�شار 
ال�شا�شة معًا، كما في ال�شكل )12(.

، ثم اختر من 2  حــّدد الأ�شكال باأداة التحديــد 
�شريــط القوائم )Arrange( اأمــر )Shaping(، ثم 
مــن هذا الأمر)weld( فيظهــر مربع حوار، كما 
في ال�شكل )13(، ثم ا�شغط فوق ال�شكل فيندمج 

مع بع�شه بع�شًا.
االأ�س��كال(  )ت�سوي��ه  اآخ��ر  اإل��ى  �س��كل  م��ن   التغيي��ر 

  )Distortion(
ار�شم مربعًا من قائمــة الأدوات والموجوده على 1  

ي�شار ال�شا�شــة، ولّونه باأي لون تختــاره، كما في 
ال�شكل )14(.

  
           ال�شكل )11(

ال�شكل )13(

ال�شكل )12(

 
ال�شكل )14(
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انقــر بموؤ�شر الفــاأرة وا�شحــب اإلى الي�شــار باأداة 2 
التغيير )الت�شويه( ، كما في ال�شكل )15(.

ال�شكل )15(
انقــر موؤ�شر الفاأرة وا�شحبــه بال�شغط على تو�شيط 3 

، كما في ال�شكل )16(. التغيير)الت�شويه( 

ال�شكل )16(
انقــر موؤ�شر الفــاأرة، وا�شحبه بال�شغــط على تغيير 4 

)ت�شويه( اآخر مــن اأ�شفل ال�شكل، كما في ال�شكل 
)17(، فتح�شــل علــى ت�شميم، كمــا في ال�شكل 

.)18(

ال�شكل )17( 
 5
6
7
8
 

لّون الت�شاميم ال�شابقة.
ا�شحب الت�شاميم ال�شابقة بو�شاطة الطابعة.

نّفذ اأحد الت�شاميم على اآلة التطريز ال�شناعية.
  احتفظ بالت�شاميم داخل المغلف الخا�س بك.

ال�شكل )18(
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1 ار�شم ال�شكل البي�شوي من قائمة 
الأدوات، ثم لّونه بلون المنا�شب 
اختر   ،)Arranger( قائمة  ومن 
 ،)Transformations( الأمــر 
ثم الأمر  )Rotate( فيظهر مربع 
التحريك  جهة  نختار  ــوار،  ح
فقط  للتحريك  الزاويه  ومقدار 
ال�شكل  فــي  كما  واحـــدة  مــرة 

        .)1(
2 اختــر زاوية الــدوران لتكون 
)15( درجة، ثم حّدد الخانة 
حة، كمــا في ال�شكل  المو�شّ

.)2(
علــى  مــرات   )5( ا�شغــط   3
  ،)Apply To Duplicate(
فتح�شــل علــى ت�شميم، كما 

في ال�شكل )3(.
علــى  ال�شغــط  فــي  4 ا�شتمــر 
 )Apply To Duplicate(
كــي تح�شــل علــى 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

ح ثالثة �صروط يجب توافرها في الأ�صرطة لتثبيتها على قطعة مالب�ش محّددة. و�صّ  -  1
كيف توزع عر�ش �صريط ال�صمواه عند تركيبه على حاّفة قطعة القما�ش؟  -  2

ح طريقة تثبيت ال�شريط الموروب على الجهة الخلفية لقطعة القما�س عند تركيبه  و�شّ  -  3
على حاّفة منحنية.

اعِط اأمثلة ل�شتعمالت الأبليك في قطعة الماب�س.   -  4
حّدد نوع غرزة التطريز التي ت�شلح لكل من: الحدود الخارجية، وتعبئة الم�شاحات   -  5

وا�شعة، و�شكل الزهرة.
�شف الإجراء المتبع في ا�شتعمال ورق كربون الخياطة؛ لنقل الت�شميم من الورق اإلى القما�س.   -  6

تتبع اإجراءات تثبيت قطعة القما�س المراد تطريزها بين حلقتي الطارة.  -  7
كيف يتم الو�شول اإلى برنامج )كورل درو( )CorelDraw 10(؟  -  8

بكم طريقة يمكن تعبئة الأ�شكال بالألوان في برنامج )كورل درو( )CorelDraw 10(؟  -  9
درو(  )كورل  برنامج  في  اأ�شكال  عّدة  ندمج  اأن  من خالها  يمكن  التي  الأوامر  ما   -  10

)CorelDraw 10(؟

علل ما ياأتي:   -  11
يتم تركيب الخرز والبرق على قطعة الماب�س قبل تركيب بطانتها.  - اأ 

يكثر ا�شتعمال التطريز كنوع من  المكّمات المت�شلة على ماب�س النوم  ب - 
وماب�س الأطفال.

ُتبّطن بع�ش قطع المالب�ش ذات الأقم�صة الرقيقة التي �ُصينّفذ بها الأبليك  ج� - 
بالفازلين على الوجه الخلفي لها.

ل ا�صتعمال اأقم�صة ال�صمواه؛ لعمل الأ�صرطة كمكّمالت مت�صلة على  ُيف�صّ  - د 
قطعة الماب�س.
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ل نقع الأ�صرطة بالماء قبل تركيبها. ُيف�صّ  - ه� 
زّم �صريط الدانتيل عند تركيبه على الخطوط المنحنية.  - و 

ق�ّس الزيادة من الخلف في �شريط الدانتيل عند ت�شكيل زاوية قائمة منه.  - ز 
ل اأن يكون اتجاه ن�صيج �صريط القما�ش المطلوب تركيبه على  حاّفة  ُيف�صّ  - ح 

منحنية موروبًا.
ا�صتعمال قدم ال�صّحاب لتثبيت البريم الجاهز على القما�ش.  - ط 

عمل ق�شق�شات على  حاّفة �شريط البريم المنب�شط عند تركيبه على  حاّفة   - ي 
منحنية.

تثبيت الأبليك على قطعة الماب�س قبل خياطة اأجزائها معًا.  - ك 
تجريب ت�شميم الترقيع ذاته باألوان عّدة قبل تحديد الألوان التي �شيتم تنفيذه   - ل 

بها.
ق�س نموذج الترقيع على كرتون مقّوى.  - م 
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     ُت�صفي المكّمالت المنف�صلة تنّوعًا وتمّيزًا لقطع الماب�س، ويمكن ا�شتعمال النوع الواحد منها 
لأكثر من منا�شبة، كما اأنها ت�شهم في التعبير عن �شخ�شية مرتديها، ويمكن تغييرها دون تغيير قطعة 
المالب�ش ح�صب خطوط المو�صة؛ لإعطاء المالب�ش تاأثيرًا مختلفًا ومظهرًا جديدًا فما المكّمات 

المنف�صلة؟ ما موا�صفاتها؟  كيف توؤثر في مظهر قطعة المالب�ش؟
اختيار  المكّمالت المنف�سلة      1   

 يراعى عند اختيار  المكّمات المنف�شلة عّدة اأمور، منها:
ان�صجامها مع اأكبر عدد ممكن من قطع المالب�ش التي ُترتدى با�صتمرار.  - اأ 

ماءمتها ل�شكل الج�شم وحجمه.   - ب 
ا�شتعمالها لإخفاء بع�س عيوب الج�شم؛ فال�شيدات ذوات الحو�س المت�شع العري�س   - جـ 
لإبعاد  الرقبة؛  وحول  ال�شدر  على  البراقة  المكّمات  تنا�شبها  ال�شغيرة  والأكتاف 

النظر عن منطقة الحو�س وتركيزه على الوجه والرقبة. 
المظهر  تح�شين  في  النتائج  اأف�شل  اإلى  للو�شول  �شرائها؛  قبل  ارتدائها  تجريب   - د 

الخارجي للج�شم.
اأنواع  المكّمالت المنف�سلة      2  

 ُت�صتعمل مع قطع المالب�ش عّدة اأنواع من المكّمالت المنف�صلة, ولكل منها �صروط اختيار  
محــّددة وتاأثير مختلف في مظهــر قطعة الماب�س، ومن اأنــواع  المكّمات المنف�شلة، ما 

ياأتي:
اأغطية الراأ�س : ُغطي الراأ�ش منذ القدم ب�صريط اأو ب�صبكة تو�صع حوله, وتزّين بالأزهار    اأ     
التيجان  ي�شتعملون  الأغنياء  وكان  المختلفة،  المنا�شبات  في  الأ�شجار  واأوراق 
بتغطية  تقليدًا  تقريبًا  جميعها  العالم  اأنحاء  في  ناحظ  كما  الذهب،  من  الم�شنوعة 
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راأ�س العرو�س بالطرحة البي�شاء الم�شنوعة من قما�س التول، وبطبقات عّدة، ويتفاوت 
طولها من الق�صير اإلى الطويل, على اأن ُتزيّن عند مقدمة الراأ�ش بالأزهار الطبيعية, اأو 

ال�شناعّية اأو غيرها.
اإذ ُترتدى العرجة ذات القطع  ولغطاء الراأ�ش في المالب�ش ال�صعبية وجود متميز؛ 
بة, وكذلك الع�صبة وغيرها  المعدنية الثمينة, والحطة ذات الخيوط المعدنية المق�صّ
ال�صعبية  المالب�ش  في  الراأ�ش  اأغطية  اأطراف  ُتزّين  وقد  الجغرافية,  المنطقة  بح�صب 

بخيوط حريرية متعددة الأ�صكال, كالكرو�صيه, والمجدولة, وغيرها.
وُت�صتعمل القبعات في تغطية الراأ�ش, وُت�صنع من عّدة خامات كالجلد, اأو ال�صوف, 
الراأ�ش, والج�صم, ولون قطعة  ُيراعى حجم  اختيارها  القما�ش, وعند  اأو  الق�ش,  اأو 

الماب�س.
ومن اأكثر اأغطية الراأ�ش ا�صتعمالً الإي�صارب اأو ال�صال؛ اإذ, ُي�صنع من خامات عّدة 
وتثبيته  ب�شهولة  الراأ�س  على  من و�شعه  للتمّكن  الحرير،  اأو  البولي�شتر،  اأو  كالقطن، 
قطعة  ولون  الب�شرة  لون  مع  منه  المنا�شب  لختيار  األوانه  تتنّوع  كما  الرقبة،  اأ�شفل 
اللون  الفاتح  اأو  الأبي�ش  الإ�صارب  ل و�صع  ُيف�صّ الأحيان,  من  كثير  وفي  المالب�ش, 

المحايد، الذي يتوافق مع األوان الماب�س والب�شرة جميعها.
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ت�سكيل اأغطية الراأ�ش

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
-  ت�شّكل غطاء الراأ�س بت�شاميم محّددة.

المعلومات الأ�سا�سية
يتّم عمل ت�شاميم مختلفة لغطاء الراأ�س الذي قد يتكّون فقط من قطعة على �شكل مربع )منديل( 
اأو على �شكل م�شتطيل )�شال(، وممكن اأن يتكّون غطاء الراأ�س من قطعة واحدة اأو اأكثر تو�شع 
فوق بع�شها على الراأ�س وباألوان مختلفة لتنا�شب قطعة الماب�س، كما يمكن عمل ت�شكيات 
مختلفة عن طريق ربط نهايات هذه ال�شالت على �شكل دوائر لولبية )كعكة( اأو على �شكل 

جديلة، ويمكن لف هذه الجديلة على موؤخرة الراأ�س اأو على الجنب.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- اأقم�شة مختلفة الألــوان م�شتطيلة ال�شكل ت�شلح 
كغطاء للراأ�س قيا�شها )45×180( �شم تقريبًا.
- حجاب مكّون من قطعتين )حجاب الأميرة(.

- دبابي�ــس ذات راأ�ــس مزيّن بالخرز 
)األوان منا�شبة للون الأغطية(.

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

الطريقة الأولى
�شــع غطاء الراأ�س )ال�شــال( الأول على الراأ�س، 1

واربطه من الخلف، كما في ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

14-5
تمرين
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لّف اأحد اأطــراف ال�شال حــول الراأ�س والرقبة    2
لتغطيتها، وثّبت نهايتة بو�شاطة دبو�س، كما في 

ال�شكل )2(.

ال�شكل )2(
اربط غطاء الراأ�ــس )ال�شال( الثاني فوق الأول، 3

كما في ال�شكل)3(.

ال�شكل )3(
لّف )ابرم( الأطراف الثاثة ال�شائبة من ال�شالين، 4

كما في ال�شكل )4(.

ال�شكل )4(
جّدل الأطراف الثاثة، كما في ال�شكل)5(.5

ال�شكل )5(
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لّف الجدلة حــول ال�شعر، وثّبتها بالدبابي�س مع 6
ترك الأطراف من�شدلة، كما في ال�شكل )6(.

ال�شكل )6(
الطريقة الثانية 

1

2

ارتــِد الحجاب المكّون مــن قطعتين )حجاب 
الأميرة(.

�شــع غطــاء الراأ�ــس )ال�شال( فــوق الحجاب، 
واربطه من الخلف، كما في ال�شكل )7(.

ال�شكل )7(
لّف )ابــرم( طرَفي غطــاء الراأ�س )ال�شــال( كلًّا 3

وحده، كما في ال�شكل )8(.

ال�شكل )8(
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لّف الطرفين مع بع�شهما، كما في ال�شكل )9(.4

ال�شكل )9(
�شّكل الطرفين المبرومين معًا على �شكل كعكة 5

على الجنب، وثّبتها بالدبابي�س، كما في ال�شكل 
.)10(

ال�شكل )10(

ربطة العنق : ي�شترك في ارتدائها الرجال والن�شاء على حد �شواء، اإّل اأنها تختلف في  ب   
األوانها، وت�شاميمها، وطريقة ربطها، وطولها؛ اإذ ت�شفي بذلك الحيوية على الت�شاميم 

الب�شيطة لقطع الماب�س، وتظهر باأ�شكال مختلفة.
الرقبة  تحفظ  اإنها  اإذ  التجميلية؛  للجوانب  اإ�شافة  وظيفية  جوانب  العنق  ولربطة 
ياقة  ثنية  اأنها تحمي  ال�شيف، كما  العرق في ف�شل  ال�شتاء، وتمت�س  دافئة في ف�شل 

قطعة الماب�س من الحتكاك المبا�شر بالرقبة.
اأو  وغيره،  كال�شوف،  الدافئة،  ال�شميكة  فمنها  العنق،  ربطات  اأقم�شة  وتتنوع 
الن�شائية  العنق  ربطة  اأ�شكال  ومن  اأ�شكالها.  تتنوع  كما  كالحرير،  الناعمة،  الرقيقة 
الإي�شاربات المربعة اأو الم�شتطيلة التي تثنى على خط الورب في الن�شيج، مما يعطيها 

مرونة اأكثر في الت�شكيل؛ لإعطاء ال�شكل المطلوب.
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وتو�شع الربطة على الماب�س ح�شب ت�شميمها و�شكل الوجه.
ح ال�شكل  )5-28( ر�شمًا تو�شيحيًّـا لطريقة ربط بع�س المناديل، مّما ي�شاعد على اختيار  ويو�شّ

المنا�شب منها ح�شب �شكل الوجه.

ن�شاط )4-5(

ال�شكل )5-28(: طرق ربط بع�س المناديل

طرق ربط الربطات

اربط ربطة العنق، متبعًا ت�شل�شل الخطوات المر�شومة:

١٢٣٤٥٦
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ت�سكيل ربطة العنق 

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
-  تربط ربطة العنق الب�شيطة.

-   تربط ربطة العنق المعّقدة.
المعلومات الأ�سا�سية

ُتّع��د ربطات العنق الن�صائية والرجالية م��ن المكّمالت المنف�صلة والمهمة للمالب�ش, وتتحّدد 
اأ�شكال ربطات العنق وتتنّوع، كحجم الربطة ونوعية قما�شها و�شكل قطعة الماب�س.

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

- ربطة عنق رجالية

الر�سوم التو�سيحيةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ربط ربطة العنق الب�سيطة

ال�شكل )2(ال�شكل )1(

لّف الطرف الطويل العري�س فوق 1
الطــرف الق�شيــر الرفيع، كما في 
ل تجربة طول  ال�شكل)1(, وُيف�صّ

الربطة على الرقبة.
�شــع الطــرف الطويل فــي اأ�شفل 2

الطــرف الق�شير، كما في ال�شكل 
.)2(

15-5
تمرين
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�شع الطرف الطويل حول الطرف 3
الق�شير، كما في ال�شكل )3(.

ال�شكل )4(ال�شكل )3(
مّرر الطرف الطويل من المنت�شف 4

والى اأعلى، كما في ال�شكل )4(.

الطويــل مــن 5 الطــرف  ا�شحــب 
نهاية الحلقــة، وثّبت العقدة ب�شد 
الطرف الطويل الى الأ�شفل مراعيًا 
عدم ظهور الطرف الأ�شفل تحت 
الطــرف الآخر كما فــي ال�شكل 

.)5(
ال�شكل )5(

ربط ربطة العنق المعقدة 
�شــع الطــرف الطويــل العري�س 1

فوق الطرف الق�شير الرفيع، كما 
في ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

تحــت 2 الطويــل  الطــرف  �شــع 
الطــرف الق�شير، كما في ال�شكل 

)2( لت�شكيل عقدة.

ال�شكل )2(
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 �شع الطــرف الطويل فوق دائرة 3
الرقبة واإلى الأ�شفل باتجاه الطرف 

الآخر، كما في ال�شكل )3(.

ال�شكل )4(ال�شكل )3(
�شــع الطرف الطويــل فوق دائرة 4

الرقبة مــن جهة واأ�شفلها من جهة 
اأخرى، كما في ال�شكل )4(.

ال�شكل )6(ال�شكل )5(

اأكمــل عمــل العقــدة، كمــا في 5
ال�شكل )5(، ثــم ا�شحب الربطة 
لتاأخــذ �شكلها النهائــي، كما في 

ال�شكل )6(.

الختيار  حال  وفي  المالب�ش,  قطعة  في  التركيز  نقاط  اإحدى  الأحزمة  ُتعّد  الأحزمة:  ج�   
المنا�شب لها من حيث اللون والحجم، فاإنها تح�ّشن من مظهر قطعة الماب�س.

احجامها  في  وتتنّوع  والقما�ش,  والمطاط  كالجلد  خامات  بعّدة  الأحزمة  وتتوافر 
من  الحزام  ُي�صنع  وعندما  الوزن.  وخفيف  والثقيل  وال�صميك  والرفيع  العري�ش  فمنها 
قما�س قطعة الماب�س، فاإّنه ي�شّكل جزءًا متكاماً من ت�شميم القطعة، واإذا كان مخالفًا 

للون قطعة الماب�س،  فاإّنه يوّجه النظر والتركيز على منطقة الخ�شر.
ولتقوية الأحزمة وللمحافظة على �صكلها وبخا�صة اأحزمة القما�ش, ُت�صتعمل ح�صوة خا�صة 

بالأحزمة ح�صب �ُصمك القما�ش الذي قد يكون ح�صوة الحزام الم�صنوع منه.
وقد ُت�صّكل الأحزمة من اأ�صرطة قما�ش مجدولة, كما في ال�صكل )5-29(، وباألوان 
مختلفة بح�شب لون قطعة الماب�س،وقد يختلف عر�س الحزام باختاف عر�س الأ�شرطة 

من  الأحزمة  ت�شكيل  يمكن  كما  الم�شتعملة، 
ويكون  ال�صوفية,  الخيوط  اأو  الحبال  اأو  القيطان 
بوحدات  مطّرزًا  ال�شعبية  الماب�س  في  الحزام 

زخرفية منا�شبة من التراث ال�شعبي.
من  للتاأّكد  تجربته  يجب  الحزام  �شراء  وقبل 

منا�شبته لمحيط الخ�شر والحجم الكلي للج�شم.
ال�شكل )29-5(: 

اأحزمة م�شنوعة من الجلد.
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وُتثّبت الأحزمة فوق قطعة المالب�ش, بو�صاطة 
عراٍو خارجية خا�شة تتنّوع في �شكلها وعر�شها 
بح�شب ت�شميم قطعة الماب�س، كما في ال�شكل 
هــذه  ات�شــاع  يكــون  اأن  ويجــب   .)30-5(
العــراوي كافيًا لتمرير الحــزام داخلها ب�شهولة، 
وُت�صن��ع الحوامل عادةً م��ن الأقم�صة اأو الخيوط 
ب�شكل غيــر لفــت للنظــر، اإل اإذا كان ت�شميم 

قطعة المالب�ش غير ذلك, كما تو�صع عادةً عند خطوط الجنب والمنت�صف, اأو في مواقع 
عــدة حول الخ�شر، وعــادة يتم تنظيف الأحزمــة والعناية بها كما فــي تنظيف الأحذية 

والحقائب الجلدية.
الماب�س  مكّمات  اأجمل  من  الورود  ُتعّد  الورود:  د   
قطعة  مظهر  في  والموؤّثرة  مظهرها  في  الب�شيطة 
المالب�ش, ويكُثر ا�صتعمالها في تزيين مالب�ش الأعرا�ش 
قطعة  على  اأكثر  اأو  وردة  بو�شع  وذلك  والمنا�شبات 
الماب�س كاأن تو�شع على الكتف، اأو على الخ�شر، 

كما في ال�شكل )5-31(  اأو على فتحة الياقة. 
المالب�ش  قطعة  قما�ش  من  ال��ورود  ُت�صنع  وقد 
اأو  المخمل  اأو  اأخرى كالحرير  اأقم�شة  اأو من  ذاته 

ال�شوف اأو الأورجنزا التي ت�شنع منها ورود ماب�س الأفراح والمنا�شبات، ويمكن تزيين 
ُت�صتعمل  الوردة  التركيز عليها ولتقوية حواف  لزيادة  بالتطريز والخرز والبرق,  الورود 

اأ�شاك معدنية رفيعة اأو با�شتيكية ويتم تثبيتها على  قطعة الماب�س.

ال�شكل )30-5(:
 األوان مختلفة من الأحزمة.

ال�شكل )31-5(:
 ف�شتان بوردة على الخ�شر.

اأ�شكال م�شكة العرو�سن�شاط )5-5(

اجمع وزماءك �شورًا عن اأ�شكال م�شكة العرو�س، واعر�شها في ال�شف، وناق�س زماءك 
فــي بع�ــس الماحظات عنها مــن حيث: النــوع و اللــون و الحجم و ال�شــكل و المادة 

الم�شتعملة في ت�شكيلها واإمكانية الحتفاظ بها. 
 - حاول تنفيذ اأحد اأ�شكال م�شكة العرو�س بال�شتعانه باأحد الكتيبات التي تعر�س ذلك.
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ت�سكيل الورود ال�سناعية

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
- ت�شّكل وردة من القما�س با�شتعمال �شريط موروب. 

- ت�شّكل وردة با�شتعمال �شريط )�شبر( من قما�س ال�شاتان. 
المعلومات الأ�سا�سية

يمكــن ت�شكيل ورود من القما�س باأنواع واألوان عــّدة ل�شتعمالها مكّمات لماب�س ال�شهرة 
والمنا�صب��ات الخا�صة, وقد تكون ال��ورود طبيعية اأو �صناعية, كما قد ُت�صتعمل اأقم�صة متنوعة 

في ت�شكيلها، مثل �شبر ال�شاتان اأو من قما�س قطعة الماب�س.
وكلما زاد طول وعر�س قطعة القما�س الم�شنعه منها، زاد حجم الورده، ول�شهولة ت�شكيل 

الورود ُيق�ش القما�ش بالورب.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواد

-  قطعــة قما�ــس قيا�شاتهــا )60×120( �شم 
لق�س ال�شريط الموروب. 

-  �شريــط من ال�شبــر ال�شاتان طولــه )4.5( م، 
وعر�شه يتراوح مابين )1-3.5( �شم تقريبًا.

- اأدوات الخياطة 
- اآلة الخياطة 

- اأدوات الر�شم

الر�سم التو�سيحي خطوات العمل والنقاط الحاكمة الرقم

اأوالً: ت�سكيل وردة من �سريط قما�ش موروب 

ال�شكل )1(

ُق�ش �صريطً��ا موروبًا من القما���ش طوله )80( �شم 
تقريبًا اأو ح�شب حجــم الوردة المطلوبة، وعر�شه 
)10( �شــم )�شعف عر�ــس الــوردة(، م�شافًا اإليه 
م�شافــة )1( �شــم تقريبًا كم�شافة خياطــة، كما في 

ال�شكل )1(.

1

16-5
تمرين
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ال�شكل )2(

اثِن ال�شريط طوليًا بالمنت�شف، على اأن يكون وجه 
القما�س للداخل.

2

ق�ــس حافَتي القما�س بخط منحــٍن كما في ال�شكل 
.)2(

3

ادرز حافَتــي القما�س مع تــرك م�شافة منا�شبة لقلب 
القطعة اإلى الوجه ال�شحيح ثم اقلب القطعة، وثّبت 

الحاّفة بغرزة ال�شراجة قريبًا من خط الخياطة.

4

ال�شكل )3(

ادرز بغرزة الزّم قريبًا من خط الخياطة، ثم ا�شحب 
خيط المّكوك لزّم ال�شريــط، ويمكنك عمل غرزة 

ال�شالة لعمل الزّم، كما في ال�شكل )2(.

5

�شّكل الوردة المطلوبة مبتدئًا من و�شطها اإلى الخارج 
وب�شكل حلزوني تقريبًا، كما في ال�شكل )3(.

6

ال�شكل )4(

ثّبــت اأجزاء الــوردة مع بع�شها ومــن الأ�شفل بغرز 
يدوية �شغيرة، كما في ال�شكل )4(.

7

ثانيًا : ت�سكيل وردة من �سريط رفيع 
ر �شريطًا رفيعًا مزدوج الوجه طوله )4.5( م،  ح�شّ

وعر�شه يتراوح ما بين )1-3.5( �شم تقريبًا. 
1

ال�شكل )5(

�شع عامات على ال�شريط بحيث تكون الم�شافات 
بينهمــا )5( �شــم، علــى اأن تترك م�شافة فــي بداية 
ال�شريــط ونهايته طولها )3.5( �شــم؛ لربط الوردة 

عند ا�شتعمالها، كما في ال�شكل)5(.

2
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ال�شكل )6(

زّم ال�شريــط على العامات بتمرير خيط مزدوج 
داخــل كل عامــة، ثــم �شــّد الخيــط، كما في 

ال�شــكل )6(.

3

ال�شكل )7(

ثّب��ت الثنيات با�صتعمال المّطاط اأولً, ثم نّفذ غرزة 
اللفقة، كما في ال�شكل )7(.

4

ال�شكل )8(

 رّتب الحلقات المت�شكلة، ثم اعقد الخيط لتح�شل 
على وردة كما في ال�شكل )8(.

5

الحقائب )الجزادين(: يتم اختيار الحقائب بح�شب الغر�س من  ه�    
ا�شتعمالها، فقد تكون حقائب مدر�شية اأو عملية لاحتياجات 
اليومية اأو للمنا�شبات، اأو للنقود، اأو لل�شفر،  ويختلف اختيارها 
باختــاف حجــم الج�شــم والــذوق ال�شخ�شــي وماءمتها 
للماب�س، وت�شنع الحقائب من عّدة خامات كالجلد والقما�س 

والخيوط وغيرها, كما في ال�صكل )32-5(.
ال�شكل )32-5(:

�شكل من اأ�شكال الحقائب.
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االأحذية: ُتعّد الأحذية من اأهم اأنواع مكّمالت المالب�ش التي يجب اأن يتم اختيارها بدقة  و    
متناهية؛ اإذ يجب البحث الجيد قبل �شراء الحذاء الجديد ليتم اختيار المنا�شب والمريح 

من بين الأحذية المتوافرة في الأ�شواق بكثرة.
 وعند �صراء الأحذيه العملية ُين�صح باختيار الأنواع الجيدة والمريحة منها, واإن كان 
ثمنها مرتفعًا؛ لأنها ُتلب�ش لفترات طويلة, اأّما الأحذية الرخي�صة الثمن, فيمكن �صراوؤها 

ل�شتعمالها لفترات ق�شيرة.
الج��وارب: تتغّير مو�شــة الجوارب كمو�شة الماب�س، ويعتمــد اختيارها على ما ينا�شب  ز  
ال�شخ�س، ون�شاطاته، ونوعية ماب�شــه، وتتوافرالجوارب باأنواع عّدة من حيث ال�شكل 
ونوعية الخامة واللون والنقو�س والت�شميم، كما في ال�شكل )5-33( فمنها: الجوارب 

الريا�شيــة الم�شنوعــة مــن القطــن؛ 
لمت�شا�س العــرق وذوات الت�شاميم 
التــي تدل علــى ا�شم الفريــق، ونوع 
اللعبــة الريا�شيــة اأو برمــوز محــّددة، 
ويغلــب عليها اللــون الأبي�س، وي�شل 
ال�شكل )5-33( : بع�س اأ�شكال الجوارب.طول هــذه الجوارب عــادة اإلى اأ�شفل 

ن�شاط )6-5(

قم بتنفيذ حقيبة يد ح�شب الأ�شكال الموجودة اأدناه:

(1)(2)(3)(4)
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الركبة تقريبًا, والجوارب ال�صوفية متعّددة الألوان وذوات النهايات المطاطية وُت�صتعمل في 
ف�شــل ال�شتاء لحماية القدمين من البرد، على اأن يتم غ�شلهــا بماء دافئ، وم�شحوق الغ�شيل، 

وتجفيفها على �شطح م�شتٍو للمحافظة عليها من المطاطية والتهدل.
وتتوافر باأطوال عّدة منها الق�شيرة، والطويلة، ومنها: ما ي�شل اإلى الخ�شر )الكولون(، 

ويعتمد اختيار اأطوال الجوارب بح�شب الحاجة ونوعية الماب�س.
المجوهرات: ُتعّد المجوهرات من مكّمالت المالب�ش الممّيزة لوجود المادة الثمينة التي  ح    
ت�شنع منها كالذهب، اأو الف�شة، اأو غيرها مع الأحجار الكريمة، كالألما�س، والزمرد، 
وغيرها، وتتوافر كذلك المجوهرات التقليدية التي توؤدي الغر�س نف�شه باإ�شفاء المظهر 

الجمالي على الماب�س وال�شخ�س في الوقت نف�شه.
المنا�شبات  ماب�س  وبخا�شة  الماب�س  قطعة  تكملة  في  مهم  دور  للقّفازات  القّفازات:  ط    
قطعة  مع  الق�شيرة  القّفازات  ارتــداء  ويمكن   ،)34-5( ال�شكل  في  كما  ــراح،  والأف

الماب�س ذات الأكمام الق�شيرة، لإ�شافة جمال لمظهر قطعة الماب�س والأيدي. 
الأيدي  تحمي  اإذ  مهمة؛  وظيفة  للقّفازات  اأن  كما 
ف�شل  في  ال�شم�س  اأ�شعة  ومن  ال�شتاء  ف�شل  في  البرد  من 
كالجلد،  عديدة  بخامات  القفازات  وتتوافر  ال�شيف. 
ليتم  والدانتيل، وغيرها،  والتريكو والقطن،  وال�شوف، 

اختيار اأّي منها بح�شب الغر�س والحاجة.
لون  مع  لونها  تنا�صب  ُيراعى  القّفازات  اختيار  وعند 
لوني  بح�شب  لونها  اختيار  ويمكن  الماب�س،  قطعة 

الحذاء والحقيبة، وغالبًا ما يكون لونها اأ�شود اأو اأبي�س.

ال�شكل )5-34(:القفازات.
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ما الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار المكّمالت المنف�صلة للمالب�ش؟  - 1
بّين ا�شتعمالت اأغطية الراأ�س كمكّمات منف�شلة لقطع الماب�س.  - 2

ِمَم ُت�صنع الأحزمة الم�صتعملة في المالب�ش؟ كيف يمكن تثبيتها على قطعة المالب�ش عند   - 3
ارتدائها؟

قارن بين ربطة العنق الب�شيطة وربطة العنق المعّقدة.  -  4

الأ�سئلة

ن�شاط )7-5(

ابتكر ت�شاميم جديدة من مواد متوافرة لديك لتنفيذ الأ�شكال الآتيه:             
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ًـّا باختيار التقدير المنا�شب. تقويم ذاتي  بناءً على ما تعلمته ونّفذته من مهارات في هذه الوحدة، قّيم نف�شك ذاتي

التقديرالمهارةالرقم
1   2   3   4   5اأ�شتطيع تو�شيح اأنواع المكّمات.1 
1   2   3   4   5اأ�شّنف  المكّمات ح�شب نوعها ب�شورة �شحيحة.2 
1   2   3   4   5اأمّيز اأثر  المكّمات المختلفة في قطع الماب�س.3 
1   2   3   4   5اأخّيط الدانتيل باأ�شكاله المختلفة في قطع الماب�س.4 
1   2   3   4   5اأخّيط الأ�شرطة على اأجزاء قطع الماب�س باأ�شكالها المتنوعه.5 
1   2   3   4   5اأخّيط البريم على قطع الماب�س با�شكاله المتنوعة.6 
1   2   3   4   5اأ�شّكل اأزرار وعراوي زخرفية با�شتعمال البريم المجدول.7 
1   2   3   4   5اأ�شّكل الورود المختلفة با�شتعمال اأ�شرطة قما�س ال�شاتان.8 
1   2   3   4   5اأنّفذ غرز التطريز اليدوية على قطع الماب�س. 9

1   2   3   4   5اأخّيط  الخرز والبرق على قطع الماب�س باأ�شكال مختلفة.10 
1   2   3   4   5اأخّيط  قطعة اأبليك على قطعة ماب�س.11 
1   2   3   4   5اأعّد نموذجًا للتنجيد، واأنفذه على قطع الماب�س. 12 
1   2   3   4   5اأربط ربطة العنق على قطع الماب�س باأ�شكال مختلفة.13 
1   2   3   4   5اأنّفذ ت�شكيات مختلفة لأغطية الراأ�س.14 
1   2   3   4   5اأ�شّغل اآلة التطريز ال�شناعي.15 
1   2   3   4   5اأنّفذ ت�شاميم متنّوعة بالتطريز الآلي.16 
1   2   3   4   5اأ�شّمم نموذج اإك�ش�شوارات با�شتعمال الحا�شوب.17 
1   2   3   4   5اأبتكر ت�شاميم جديده من قطع الماب�س القديمة المتوافرة لدي. 18 
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حّدد اأماكن ا�شتعمال الخرز والبرق على قطع الماب�س، مبّينًا تاأثيرها في الماب�س.  -  1
اأعِط اأمثلة على ا�شتعمالت الأ�شرطة كمكّمات مت�شلة في قطع الماب�س.  -  2

ما فائدة ا�صتعمال التنجيد في زخرفة قطع المالب�ش؟  -  3
ما مميزات المكّمالت المنف�صلة للمالب�ش؟  -  4

ما قيا�س الإبرة المنا�شب لكل من الأقم�شة الآتية:   -  5
ال�شيفون، والمخمل، والجينز.

ِبَم يمكن ا�شتعمال برنامج كورل درو )CorelDraw 10(؟  -  6
من خال الر�شم الآتي، قم بما ياأتي:  -  7

اأ     - كّبر الر�شم بطريقة التكبيربالمربعات.
ب - انقل الر�شم اإلى القما�س بطريقة التثقيب.

 
من خال ما تعلمت في برنامج كورل درو )CorelDraw 10(، قم بما ياأتي :  -  8

تغيير )ت�شويه( الدائرة اإلى الي�شار. اأ     - 

تغيير )ت�شويه( الدائرة اإلى اليمين.  - ب 
تعبئة ال�شكل النهائي بالألوان المنا�شبة. جـ  - 

طباعة الت�شميم. د    - 
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Crosswise grainالتجاه العر�شي للقما�س 
Grain Lineاتجاه الن�شيج

Lengthwise grainاتجاه الطولي للقما�س 
Biasاتجاه الورب 

True biasاتجاه الورب الحقيقي
Sewing marker toolsاأدوات نقل عامات الخياطة 

Accessoriesاإك�ش�شوارات
Sewing Machineاآلة الخياطة

Sewing Machineاآلة الدرزة
Under liningبطانة داخلية
Liningبطانة عادية

Dartبن�شة  
Trouserبنطلون
Designت�شميم

Embroideryتطريز        
Skirtتنورة )الجزء ال�شفلي(

ات طولية Skirt Goredتنورة بق�شّ
     Skirt A. lineتنورة على �صكل مخروط

Pegged skirtتنورة على �صكل مخروط مقلوب
Straight skirtتنورة م�شتقيمة

Bell shape Skirtتنورة على �شكل الجر�س
ات عر�شية  Yokes Skirtتنانير بق�شّ

Full- circle Skirtتنورة دائرية كاملة
Half- circle Skirtتنورة ن�شف دائرية

Quarter- circle Skirtتنورة ربع دائرية 
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Pocketجيب   
Selvageحا�شية              

All Bias Interfacingح�شوة غير من�شوجة 
Waistخ�شر                   

Fold lineخط الثني               
Stay stitchingدرزة مدعمة        

Armذراع     
Wristر�شغ      
Shank Bottonزر بعنق

Sew through Bottonزر ثقوب
Reinforcing Bottonزر مدعم    

Gatheringزم                
Zipper�شّحاب               

Chain Zipper�شّحاب �شل�شلة
Conventional Zipper�شّحاب عادي

Coil Zipper�شّحاب لفائفي      
Invisible Zipper�شّحاب مخفي

                  Separting Zipper�شّحاب مف�شول
Tape measuring�شريط القيا�س 

Bust�شدر                
Front Lengthطول الأمام 

Length Backطول الخلف
Length of centre backطول منت�شف الظهر    

Foldمثني      
Cross Frontعر�س ال�شدر
Cross Backعر�س الظهر

Balance markersعامات التزان 
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Fabric Defectsعيوب الن�شيج )الأقم�شة(
Tucksغبنات        

.Stitchغرزة                         
Box pleatفق�شة    

Cuttingق�س القما�س    
Clippingق�شق�شة    
Pencil chalkقلم التاأ�شير 

                                 Ginghamقما�س كاروهات  
Stripقما�س مقلم     

Measurementsقيا�شات    
Camكامة   

Shoulderكتف    
Pleatsك�شرات    

Knife Pleatsك�شرات متتالية باتجاه واحد        
Box pleatsك�شرات باتجاه مختلف متعاك�س فق�شات              

Sunburst pleatsك�شرات مروحية    
Sleeveكم    

Waist bandكمر    
Elbowمرفق )كوع(    

Pressingكي    
Boardلوحة الكّي    

Basic patternالمخّطط الأ�شا�شي    
Beads› and Sequinsالخرز والبرق        

                        Appliquéالأبليك 
Patchworkالترقيع 

Quiltingالتنجيد 
Pocketsالجيوب 
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Fastenersالمغلقات     
Buttonholesالعراوي   
Buttonsالأزرار    

and eye Hookالكوب�شاة               
Snapsالكّبا�شات    
Interfacingالح�شوات    

Hip girthمحيط الحو�س    
Patternمخطط    

Quality controlمراقبة جودة الخياطات 
Symmetric patternمخطط متماثل    
Seam allowanceم�شافة الخياطة    

Bust valueم�شافة ال�شدرين    
 T م�شطرةT- square

Sewing gaugeم�شطرة مقيا�س الحوا�شي          
Chest girthمقا�س محيط ال�شدر    

Center Frontمنت�شف المام    
Center Backمنت�شف خلف    

Curveمنحنى    
French curveمنحنى فرن�شي                       

.Lace Wن�شيج دانتيل    
Wrong sideوجه خلفي للقما�س 

Wright sideوجه �شحيح للقما�س                   
Tracing paperورق ر�شم المخّططات   

Hipالحو�س         
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قائمة المراجع
اأّولً: المراجع العربية 

اعتدال الدبا�س، واأخريــات، ت�سميم المخّططات، وزارة التربيــة وال�شباب، �شلطنة عمان،   -  1
1985م.

اعتدال الدبا�س، واأخريات، الخياطة، وزارة التربية وال�شباب، �شلطنة عمان، 1985م.  -  2
اإقبال حجازي، فن التف�سيل، مطبعة الآنجلو الم�شرية، القاهرة، با تاريخ.  -  3

دليلك �شيدتي، مكّمالت الأناقة، دارالمريخ للن�شر، الريا�س.  -  4
�شنجر، مو�شوعة الخياطة، مبادئ الخياطة الجديد، اأكاديميا اإنترنا�شيونال، 2000م.  -  5

�شنجر، مو�شوعة الخياطة، اأ�سرارالخياطة، اأكاديميا اإنترنا�شيونال، 1999م.  -  6
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