
  
 الباترونات

  
  

الباترون فقد بنیت معظم ھذه  یعد الباترون وفقا لقیاس أبعاد الجسم و مھما تعددت طرق إعداد
وعلمیة لجسم اإلنسان  الطرق على أسس علمیة و ھندسیة و أیضآ على دراسة دقیقة

 .للحصول على باترون مضبوط بقدر المستطاع
  

 : ھى وانواع الباترونات
  

   ساسیة الجاھزةالباترونات األ: أوال
 

    الى مقاس  ٣٦األساسیة بمقاسات مختلفة من مقاس  وھى عبارة عن مجموعة من الباترونات
و توضع داخل مظروف على   عن الجزء الخلفى و یكون فیھا الحزء االمامى منفصال  ٥٢

 .شكل كتاب
  

   مظروف لباترونات جاھزة داخ: ثانیا
 

على حده  و كل جزء من أجزائھ مقصوص - ى القماشو ھذا النوع معد إعدادا تاما للوضع عل
مقدار الكشكشة  و الرقم الذى یبین -سھم -خلف -أمام -مثنى -مثل -و بھ البیانات التوضیحیة

إضافة جیب أو  طریقة مثل و یكون مرسوما بھ المودیل و قد یكون المودیل بأكثر من . الخ
 .مختلفة أو كرانیش إدخال لون آخرأو نماذج الكوال

  
  المتخصصة ستخرج من المجالتالم الباترون: ثالثا

 
عادة یرفق بالمجلة كتیب كدلیل و یتضمن المودیل الموجود بالمجلة  مثل مجلة بوردا و

وبھ قطع الباترون و  -و مقاسھ -المودیل و رسمھ من األمام و الخلف بصورة مصغرة و رقم
 .وعالمات الكشكشة إن وجدتاألرقام الخاصة بالتجمیع و اتجاه النسیج  رقم كل جزء و

بھ الخامات الالزمة و عدد األمتار و مقدار الكلف الالزمة و الحلیات وشرح طریقة  و موضح 
 .و الوضع على القماش القص

  
  الباترون األساسىرسم : رابعا

 
دراسة الباترون أكثرھذه الطرق أھمیة و ھى عملیة حیث أنھ  وھو ما سنقوم بدراستھ و یعتبر

نستطیع أن ننفذ بھ أى قطعة ملبسیة بعد دراسة األسس التى نعتمد  عمل الباترون عند إجادة
 .القطع علیھاعند تنفیذ ھذه

  
  
  
  
  
  
  



 االدوات الالزمة لرسم الباترون
 
 

 سم ١٠٠  ٧٠ورق شفاف  - ١
  .و یفضل النوع المرقم بالسنتیمترات من الوجھین) مازورة(المقاس  شریط  - ٢
 .رصاص قلم - ٣
 .سم ١٠٠شب مسطرة خ - ٤
 .مسطرة صغیرة أو مثلث -٥
 .مقص - ٦
 .من نوع جید دبابیس -٧
 .ولیتر -٨
  فركریون أزرق أو اسود و یستعمل األبیض أو األص -٩
  

  : عمل الباترون االساسىل المطلوبة قیاساتال
 

  :ھناك عدة قیاسات مھمة ألیجاد القالب االساس ومنھا
  

 :المقاسات المطلوبة
 د وران الصدر -١
  الوسط د وران -٢
  دوران أكبر حجم - ٣
 طول الظھر -٤
  طول الصدر -٥
  طول الجنب -٦
 الطول الكلى -٧
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 :تصمیم الثیاب كیفیة

-------------------- 

لتصمیم األزیاء وخیاطتھا ھو إعداد تصمیم اساسي لقیاس الشخص لیكون  المطلب األساسي  
 .أساسھا تفصیل أیة قطعة تختارینھا في المستقبلُیصار على  ھذا التصمیم قاعدة

 

وثوب وسروال وأكمام ویاقة ) بلوزة(وقمیص) جونیلة(أساسیة لتنورة  تحّضر تصامیم - ١
 .تطّبق ھذه التصامیم األساسیة على مودیالت عدة على انواعھا حتى

 

 .على ورق ینسخ على قماش من خام بعد تصمیم المودیل األساسي  -٢

 

 . ویجرب المودیل على الجسم للتأكد منھ طع باترون الخام مع بعضھا البعضتوصل ق  -٣

 

بنفس التصمیم حتى ) رتوناك(وُیفّصل ورق سمیك  ُیسحب خیط التسریج من قطع الخام -٤ 
 .قطعة یكون القاعدة األساسیة لتفصیل أیة

 

أغلب  رتون ألن القماش یفّصل فياتفّصل نصف قطع التصمیم األساسي على ورق الك - ٥
  .األحیان وھو مطوّي طیتین

 

  : اتأخذ القیاس

 : قبل المباشرة بأخذ القیاس یجب مراعاة ما یلي

الضروري اخذ قیاس الشخص بدقة وللحصول على الدقة المرجّوة یجب ان یقف  من 1-

  .وعلیھ ثیابھ الداخلیة الشخص مستقیما

 

االفضل ان یستعان بشخص  منتؤخذ المقاسات وتدّون على دفتر لیرجع الیھا فیما بعد و 2-

  .آخر ألخذ القیاسات بدقة النفسنا

 

 القیاسات كل ستة اشھر للتأكد من أن اي تغییر زیادة او نقصانا لم یطرأ یعاد التدقیق في 3-

  .علیھا

 .یربط مطاط حول محیط الخصر لتحدید مكانھ 4-

 

 :المقاسات تحدید

  



الفقري وصوال الى الخصر ثم الى الطول  یحدد بدءا من الفقرة األولى للعمود: الطول -١
  . المطلوب

 

یحدد بدءا من اعلى الكتف مرورا برأس الصدر الى الخصر ثم  : طول الثوب من االمام - ٢

  نزوال الى الطول المطلوب

  

 یحدد بدءا من الخصر عند منتصف الظھر وصوال الى الطول المطلوب: طول التنورة -٣

  .للتنورة

 

االبطین وحول  وذلك بتمریر المتر تحت) المتر(الصدر بالمازورة  یحاط: محیط الصدر -٤
  الظھر والى الصدر

 

االبط وانتھاء بالجانب االیسر تحت  یحدد بدءا من الجانب االیمن تحت:  عرض الصدر -٥
   االبط المقابل

  

  . وھو ادق منطقة في الوسط  مكانھ یؤخذ محیط الخصر بعد تحدید: محیط الخصر -٦

 

 .الخصر یحدد بدءا من الفقرة االولى للعمود الفقري حتى:  لقسم العلوي للظھرطول ا -٧

  .یحدد بالمسافة ما بین تحت االبطین: عرض الظھر -٨

 

یحدد بدءا من قاعدة الرقبة نزوال فوق رأس الصدر الى : للصدر طول القسم العلوي -٩
  .الخصر

 

سنتم من الخصر  ٢٢-١٨بعد الدائري لألرداف الذي ی ھو المحیط:  محیط الورك -١٠ 
الجلوس على كرسي ووضع القدمین على االرض فتكون  نزوال ولتحدید المسافة بدقة یفّضل

  .مسافة ُبعد الورك عن الخصر المسافة بین الخصر وحاّفة الكرسي ھي

 

  . نھایة الكتف یحدد بدءاً من قاعدة العنق الجانبیة حتى:  طول الكتف -١١



 

ویوخذ طول الكم  . لطول و الذراع مطوّیة بوضع الكّف على الوركیؤخذ ا:  طول الكم -١٢

  .بداً من اعلى الكتف حتى الرسغ مروراً فوق المرفق

  ویوجد قیاسات عالمیة لألطفال والرجال والنساء

  
 :الخیاطة نصائح ضروریة یجب معرفتھا قبل البدء في

  

 . القماش مجعداً یبسط بالمكواة قبل التفصیل اذا كان - ١

 

 . القماش الى الداخل في بعض االحیان تطوى حاشیة -٢ 

 

وخطوط العرض تلتقي  قبل تفصیل القماش المطوي یجب التأكد من ان خطوط الطول  -٣ 
یصبح الطرف  بزاویة قائمة لذلك تنسل خیوط من احد اطراف القماش المقصوصة حتى

االخرى اة یشّق  الحاشیةمستقیماً اي حتى یكون خط النسیج خطاً واحداً من الحاشیة الى 
 الحاشیة الى االخرى طرف القماش افقیاً حتى یصبح خط النسیج مستقیماً وعلى خط واحد من

.  

 

االفضل ان تجرب اوال قطعة  بعض القماش ینكمش عند الغسل او التنظیف لذلك من  -٤ 
 .انكماشھ صغیرة منھ للتأكد من ثبات لون القماش وعدم

 

خمس ساعات ثم  یة على الحاشیة وینقع بوعاء مملوء بالماء مدةیطوى القماش الحاش  -٥ 
 .یعّرض للھواء لیجّف ویكوى

 

بالماء وتبسط على الطاولة ثم یوضع القماش المطوي  احیانا تبلل منشفة كبیرة بیضاء  -٦ 
  . وتترك جانباً مدة خمس ساعات قبل كّیھا فوقھا وتلّف المنشفة مع القماش

 

التفصیل بحسب نوعھا او نقوشھا كالقماش  اج الى اسالیب خاصة فيبعض االقمشة یحت  -٧ 
المقلمة وذات التربیعات او ذات النقوش  المخمل والقماش الخفیف من جھة واالقمشة

بعض الصعوبة كما انھا تطلب مزیداً من  الھندسیة من جھة ثانیة اذ ان في خیاطتھا بعض
وطریقة تفصیلھا تسھل خیاطتھا بنجاح  لكن معرفة خصائصھا. التفكیر والتخطیط و الوقت

  . وجھد اقل

 

 :للتفصیل الطریقة المثلى

-------------------------- 

الثوب باللّباد او بغطاء سمیك لیحمي سطحھا  یغطى سطح الطاولة التي یّفّصل علیھا  -١
 . التفّصیل ولیمنع القماش الرقیق من االنزالق اثناء

 

لیسھل بسط القماش علیھا  ولة سھلة المنال من جوانبھا الثألثةمن األفضل ان تكون الطا  -٢ 



 . ثالوالتمكن من الحركة بسھولة في الجھات الث

 

 .تفّصل األقمشة السمیكة الثقیلة بقّص طبقة واحدة في كل مرة  -٣ 

 

ا وخاّصا بالخیاطة فقط لیكن المقصّ   -٤   . حاّدً

 

مساحة اثناء قّص الخط المستقیم اما حول  عند القّص یفتح المقّص جیداً لیقّص اكبر  -٥ 
 ).یفتح المقّص فتحة قصیرة(بالمقّص بحركة قصیرة االنحناءات او الخطوط المستدیرة فیقصّ 

  
 

على ) الحریر االصلي  -الشیفون  -الجورجیت  -الموسلین ( یدبس القماش الرقیق  -٦ 
 .زینزلق اثناء القص ةاثناء الدر الورق الخاص بالتفصیل حتى ال

 

كیف یطوى القماش بحیث تطابق حاشیتا  للدقة في تفصیل القماش یجب ان یقرر مسبقاً   -٧ 
 . لضمان ثباتھما معاً اثناء التفصیل القماش بعضھما بعضاً ثم تدّبس الحاشیتان معاً 

 

  .عند ثنیھ یجب ان تتطابق خطوط القماش او مربعاتھ   -٨

  
  كیفیة تحویل القیاسات الى باترونات

 
    اترون البسیطالب

 
  :المقاسات المطلوبة

 .محیط الصدر
 .عرض الظھر

  .الكلي الطول

 
 : ولنفرض المقاسات التالیة 

 ١١٠محیط الصدر 
  48 عرض الظھر

 
  :خطوات رسم البترون

 
 ٨ومن ثم نقسم على  ٨ثم نضیف إلى الناتج  ٢ـ نقوم بقسمة محیط الصدر على 1

110 ÷2 = 55 
55 + 8 = 63 
  قریباً ت 8 = 8 ÷ 63 



 
نقوم برسم المستطیل أ ب ج د بحیث یساوي طولھ الطول الكلي وعرضھ یساوي  ومن ثم

  ٢الناتج األخیر للعملیة الحسابیة السابقة مضروب في  + عرض الظھر
 .سم 64 = 16 + 48 = ( 2×8 ) + 48

 

 
 
، ثن نقیس ١ونضع النقطة أ ـ نقیس یسار النقطة أ على الخط أد مقدار آخر ناتج للقسمة 2

 ٢بالنقطة ا ١ثم نصل النقطة ا ومن،  ٢سم على الخط أب ونضع النقطة أ٢أسفل النقطة ا مقدار 
  بخط مقوس یمثل حردة الرقبة الخلفیة

 
الرقبة االمامیة نقیس مقدار آخر ناتج للقسمة على الخط أد یمین النقطة د  ـ لرسم حردة3

سم ونضع النقطة ٢ن ثم نقیس أسفل النقطة د على الخط ج د ومضافاً إلیھ ١د ونضع النقطة
بخط مقوس یمثل  ١ود ١النقطتین د ، ونصل٢د

 .حردة الرقبة االمامیة
 ١بالخط ل ل ـ ننصف المستطیل طولیاص 4

 .ویمثل ھذا الخط الفاصل بین االمام والخلف
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 . النقطة ھـ ـ نقیس یسار النقطة أ على الخط أد مقدار نصف عرض الظھر ونضع 5

 سم 24 = 2 ÷ 48
 .١الظھر ونضع النقطة ھـ عرضـ نقیس یمین النقطة د على الخط اد مقدار نصف 6

 سم 24 = 2 ÷ 48
ونضع النقطتین ھـ  ٣الناتج االخیر للقسمة مضروب في  مقدار ١ـ ننزل من النقطة ھـ و ھـ  6
 ٤وھـ  ٣

 .سم 24 = 3 × 8
 .٢في النقطة ل ١بخط مستقیم یتقاطھ مع الخط ل ل ٤وھـ  ٣ـ نصل النقطتین ھـ  7
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سم یسار  ١بالنقطة ح مقدار  سم ونضع نقطة ح ونتحرك ٥مقدار  ٢ـ ننزل على الخط ھـ ھـ  8

 .رسم خط كتف الخلف وبھذا یتم ١، ومن ثم نصل النقطة ح بالنقطة أ٢ھـ ھـ الخط 
، ثم ١ونضع النقطة ح ٤ھـ  ١سم على الخط ھـ  ٤ـ ولرسم خط كتف االمام ننزل مقدار  9

بالنقطة  ١النقطة ح ، ومن ثم نصل ٤ھـ  ١سم یمین الخط ھت  ١مقدار  ١نتحرك بالنقطة ح
 .١د

 

 
 

 .٢وبالنقطة ل ـ نرسم حردة اإلبط الخلفیة برسم خط مقوس یصل بین النقطة ح10
 :كما ھو مبین في الرسم ٢بالنقطة ل ١دة اإلبط االمامیة برسم خط یصل النقطة حـ نرسم حر11
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إلدخال العدید من  ترون األساسي للجلباب والذي یمكن استخدامھاوبھذا بنتھي رسم الب
 .ضافات كرسم السفرة وعمل التوسیع والمرد وغیرهاال

التالیة توضح البترون في شكلھ النھائي حیث یمثل الجزء الملون باللون االزرق  والصورة
 :حمر الخلفوالجزء الملون باللون اال االمام

 

 

  الكم تروناب
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 :المطلوبة المقاسات
 .طول الكم

 .یط الذراعمح
 .محیط االسورة

 
نحضر ورقة مطویة من جھة الیمین یساوي طولھا طول الكم بدون  ترون الكماـ لرسم ب1

 . محیط الذراع االسورة ویساوي عرضھا نصف
 .وتمثل ھذه الورقة مستطیل أ ب ج د

 

 
 
 .١د سم أسفل النقطة د على الخط د ج ونضع النقطة ٥ـ نقیس مقدار   2
على  جونقیس مقدار الناتج یمین النقطة  ٥ـ نقیس طول الخط ب ج ونقسم الناتج على   3

 .١الخط ب ج ونضع النقطة ج
 .معاً  ١وج ١نصل النقطتین د
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ونقیس  ٣ـ نقیس طول الخط أ د ونقسم الناتج على  4

على الخط أد یسار النقطة أ ونضع النقطة  مقدار الناتج
 .١ا

مقوس كما في  بخط ١بالنقطة أ ١ـ نصل النقطة د  5
 .الرسم
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 ٢ر الخط السابق مقدا على ان ینخفض عن ١حتى أ ١ـ نرسم خط آخر مقوس من النقطة د  6
 .سم
 

 
 
العلوي لحردة الكم ومن  لقص على الخطترون الكم والورق مثني على أن یتم ااـ یتم قص ب 7

 :توضح الصورة التالیة ثم یتم فتح الورق والقص على الخط السفلي في جھة االمام كما
 

 
 
االمام والخلف وخط خیاطة الخلف  ـ لرسم فتحة الكم یتم قیاس المسافة من الخط الفاصل بین  8

سم وعند الخیاطة  ١٢النقطة مقدار  ووضع نقطة في منتصف ھذه المسافة واالرتفاع من ھذه
 .علیھ ردیتم القص على ھذا الخط وتركیب الم
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 :ترون الكماوھذا ھو الشكل النھائي لب
 

 
 

في االسورة  سم ٥الیھ  لعمل االسورة یتم رسم مستطیل یمثل طولھ محیط الرسغ مضافاً 
 .سم في االسورة المطویة ٦المفردة و

  .سم في االسورة المطویة ١٠سم في االسورة المفردة و ٦وعرض المستطیل یساوي 
 

  
  
  
  

  الیاقة
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 :المقاسات المطلوبة
 .ترون بجمع طول حردتي األما والخلفاالقیاس من الب نصف محیط الرقبة ویؤخذ ھذا
 .سم ٣سم إلى  2.5 ارتفاع الیاقة ویتراوح ما بین

 :الخطوات
محیط الرقبة وعرضھ یساوي ارتفاع  ـ نرسم المستطیل أ ب ج د بحیث یساوي طولھ نصف 1

 .سم3 سم إلى ٢.٥الیاقة ویتراوح كما ذكرنا من 
 

 
 
 ٨إلى  ٧السابق وعرضھ من  ـ نرسم المستطیل أ د ھـ و بحیث یساوي طولھ طول المستطیل 2
 .سم
 

 
 
 .١سم ونضع النقطة ھـ  ٣إلى  ٢ـ نمد الخط ھـ و من ناحیة النقطة ھـ مقدار یتراوح ما بین  3
 

 
 
 .١د سم ونضع النقطة ٠.٥ـ نقیس یمین النقطة د على الخط أد مقدار  4
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 .بخط مائل ١بالنقطة ھـ  ١ـ نصل النقطة د 5
 

 
 
 ٢ونصل النقطة ھـ  ٢ھـ  سم ونضع النقطة ١ـ ننزل من النقطة ھـ على الخط ھـ د مقدار  6

 .١بالنقطة ھـ 
 

 
 
النقطة ھـ  سم ونضع ٣.٥غلى  ٣ـ نرتفع من النقطة ا على الخط أ و مقدار یتراوح ما بین  7
٣. 

 .الرسم بخط مقوس كما في ٢بالنقطة ھـ  ٣ثم نصل النقطة ھـ 
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 .٢ود ١النقطتین ج سم ونضع ١.٥ـ نخرج من النقطة ج وكذلك من النقطة د مقدار  8
 

 
 
 .طتین الجدد ببعضھما البعضقـ ثم نصل الن 9
 

 
 

القماش ال یتم انزال ھذا  ترون علىاـ نصل النقطة ج بالنقطة د بخط مقوس وعند انزال الب 10
 .القوس إال في الناحیة الیسرى من الیاقة
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بصل إلى الخط ب ج بشكل  ١سم ثم نمد خط من النقطة ج ٠.٥مقدار  ١ـ نرتفع بالنقطة ج 11
 .مقوس

 

 
 

 الزرقاء خطوط القص ترون الیاقھ حیث تمثل الخطوطاوالصورة التالیة توضح شكل ب
 

 
 

 ترون بعد القصاشكل الب وعند القص یتم فصل جزئي الیاقة بالقص على الخط أ د وھذا ھو
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  الخیاطة المتقدمة

  

    :اختیار التصمیم

 

الخطوط  التصمیم ھي امل مھمة فيلالختیار الموفق للقماش وللمودیل یجب ان تراعى عو  
لكل عامل من ھذه العوامل و .منھا واللون وملمس القماش باالضافة الى تفاصیل دقیقة ال بد

 .تأثیره كل على حدة او كلھا معا مجتمعة

 .العوامل تساعد في تطویل او تقصیر الجسم وفي تضخیم او تضییق شكل الجسم ھذه

 ھم واالنسجام ھو اساسا التعبیر عن كل ما ھو مناسباالنسجام بین ھذه العوامل ھو اال ان
 الذي یظھر فیھ انھ االحساس بما یتناسب معا وما یناسب الزمن،للجسم ولعمر الشخص 

  . المودیل والمكان الذي یلبس فیھ المودیل

 

 اختیار القماش المناسب
  :التالیة القماش المناسب لكل جسم سھل اذا ما روعّیت القواعد ان اختیار

 

 :لون القماش

  

 . حجم الشخص لون القماش من اكثر العناصر تاثیرا عل

اكثر امتالء مثل اللون االحمر واللون  الوان الدافئة والفاتحة الفاقعة تساعد في اھار الجسم -١

  .الوردي الفاقع االصفر الفاقع واللون البرتقالي الفاقع واللون

 

واالخضر الفاتح والرمادي  للون االزرق الفاتحااللوان القاتمة وااللوان الھادئة مثل ا -٢

  .والبیج تساعد في اظھار الجسم انحف مما ھو علیھ

 

  .ذو اللون الواحد یضفي على صاحبتھ طوال اكثر الثوب -٣

 

االجسام الصغیرة على العكس من القماش المطبوع  القماش المطبوع بنقوش صغیرة یالئم -٤

  .یالئمھا بنقوش كبیرة فاءنھ ال



 

  . القماش ذو المربعات المتقطعة ال یتناسب مع التصامیم ذات القّصة الورب -٥

 

  .ملمس القماش لھ تاثیره ایضا على شكل الجسم -٦

 

  .اكثر امتالء من القماش الجاف ألنھ یعكس الضوء القماش الالمع یظھر شكل الجسم -٧

 

  .امتالء الجسم الكبیر النھ یظھره اكثر القماش السمیك الخشن ال یالئم -٨

:المالبس خیاطةمھارات أساسیة في   
 

 ١ ـ تحدید عدد األمتار االزمة لعمل المودیل
المختار  یتم تحدید عدد األمتار االزمة طبقاً ألطوال أجزاء الباترون وطبقاً لعرض القماش

وعند استخدام  وللتنفیذ یجب اضافة مقدار الزیادات المطلوبة للخیاطة واألطوال وثنیة الذیل
تحدد  اش المقلم أو المربعات البد من زیادة عدد الوارات المطلوبة حسب المودیل المنفذالقم

 عدد األمتار المطلوبة بعد االنتھاء من تجھیز الباترون الخاص بالمودیل المراد تنفیذه
   

والخیاطةـ إعداد القماش للتفصیل ٢  
   

: یتینلتفصیل وخیاطة القماش یجب تقویمھ وتشمل عملیة التقویم ناح  
   

 ١- تقویم أطراف القماش
 

 ٢- تقویم خیوط القماش الذي قد ال یكون قد سوى بعد صنعھ ولمعرفة
   ما إذا كان القماش یحتاج إلى تقویم أم ال

 
 یوضع على الطاولة ویثنى بالطول من وسطھ ثم یملس بالید فإن تطابقت حاشیتاه

سویاً وال  ن القماشأا كوجانب الطاولة وجاء طرفاه المقصوصان مطابقین لطرفھ  
 یحتاج لتقویم

 ولتقویم أطراف القماش اقرضي حاشیتھ بالعرض ونسلي خیطاً منھ بطء وعندما
 ینقبض القماش ابسطیھ بیدك وحاولي أن تسحبي خیط الحاشیة دون أن ینقطع ثم

 قصي على الخیط المسحوب
یط ثم التقطيوان انقطع الخیط وانِت تسحبینھ فقص القماش حتى مكان انقطاع الخ  

 الخیط المقطوع واسحبیھ ثانیةً وھناك أنواع من األقمشة تحتاج إلى طریقة خاصة
 عند اعدادھا للتفصیل فھي تختلف باختالف أنسجتھا

 
:األقمشة القطنیة   

 
-١  یمكن نقعھا وكیھا قبل التفصیل لتجنب انكماشھا بعد ذلك  

 



-٢  أما األقمشة الصوفیة فیوضع علیھا قطعة قماش خفیفة  
معتدل النسیج ولن یتغیر  مبللة بالماء ثم تكوى إلى أن تجف بذلك نضمن حصولنا على قماش

 شكلھ
الستعمال القطیفة في المالبس  - ٣  

ألن وضع القالب في اتجاه مضاد یجعل الثوب  ال بد عند القص من مراعاة اتجاة خطوط النسیج
الناحیة األخرى وكذلك في حاالت األقمشة ذات الوبرة  في النھایة غامقاً من ناحیة وفاتحاً من

 بصفة عامة
 
 

:األقمشة المطاطة مثل الجرسیھ  
   

بالماكینة لن نحصل على نتیجة جیدة إال إذا وضعت الید الیسرى خیاطتھافعند  
 على القماش من خلف اإلبرة واألخرى أمامھا وذلك لموازنة شد القماش فنحصل

ما أنھ توجد إبر خیاطة خاصة بالجرسیھعلى النتیجة المطلوبة ، ك   
 

:األقمشة المصنوعة من النایلون   
 تحتاج إلى عنایة في إعدادھا للقص ألنھا ال تكوى بمكواة ساخنة ولكن یمكن ضبط

 نسیجھا بالید أما من ناحیة خیاطتھا بالماكینة فال بد أن نستعمل لھا إبرة ماكینة رفیعة
ومعاملة قماش النایلون. ع غرزة الماكینة جداً وأن یكون الخیط من النایلون ونوس  

 بنفس معاملة قماش الجرسیھ على المكینة حتى یأخذ شكلھ الطبیعي في النھایة
 

 
:األقمشة ذات النقوش الكبیرة    

عند تنفیذ فستان بھ زھور كبیرة اختاري التصمیم البسیط وابتعدي عن القصات التي تشوه 
 الرسوم

 

   السّحاب

البالستك ومنھا المصنوع  بات تناسب كل انواع االقمشة منھا ما ھو مصنوع منتوجد سحا   
المفضل توّفر   .بالسترات من المعدن ومنھ الخاص بالسروال ومنھ القابل للفصل وھو الخاص

 . مجموعة من السحابات المتنوعة الطول واللون

 

  :وتثبیتھ فیكون على الوجھ التالي) السوستة(اما تركیب السحاب    

 

 .یثبت السحاب ظاھراً او مخفیاً حسب الطلب وحسب القماش  -١

 )الرقیق(المعدني الدقیق في االقمشة ذات الوزن الخفیف  یستخدم السحاب  -٢

 ).السمیكة(المعدني الثقیل في االقمشة ذات الوزن الثقیل  یستخدم السحاب  -٣

 

  ى شریط السحاب منمبللة فوق السحاب المغلق ویكو قطعة قماشالمفروض ان توضع 
  . من الممكن تقصیر طول السحاب حسب الطول المطلوبو . الجھتین وال تكوى اسنانھ



 

قطب بالید  یقاس السحاب ویعلم الطول الصحیح ثم یعمل لھ موقع سفلي جدید ولك بخیاطة عدة
    . سم٢ بحوالي للسحاب تحت الموقع الجدید الزائد الطول یقصو حول اسنان السحاب

 

 

الفتحة لمنع التمدد أثناء  تكوى ثنیة الفتحة من الداخل قبل تدبیس السحاب ثم تسرج -٤ 
 . خیاطة السحاب

 .بدرز السحاب تبدل رجل الماكینة بأخرى خاصة  -٥ 

 

نزوالً الى  یفتح السحاب ویسرج على طرفي الفتحة ثم یدرز من اعلى الجانب الواحد -٦ 
 . ب االخر حتى راس السحاباالسفل ثم حول الفتحة صعوداً الى الجان

 

 .اول الفتحة اذا كان القماش خفیفاً او ذا وبر یدرز كل جانب من السحاب من الرأس الى  -٧ 

 الثوب قلیالً حول السحاب ال یمط القماش عند تدبیس السحاب للثوب وبدالً من ذلك یرخى -٨ 
. 

 .اخر یقاس طول فتحة الثوب قبل استبدال السحاب بسحاب  -٩ 

في مكانھ  لمطابقة النقش المقلم او المربع او المشجر في الثوب یدبس جانب السحاب  -١٠ 
 .الطرف االخر ثم یغلق السحاب ویثبت الجانب االخر منھ على الثوب بحیث یتطابق النقش مع

 . یسرج السحاب ثم یدرز من اعلى الى اسفل على كال الجانبین  -١١ 

بالماكینة  ن یخاط شریطا السحاب فوق االسنان بالید اویثبت طرفا السحاب العلویان بأ  -١٢ 
البییھ او تحت  وذلك بأن یدخل طرف شریطي السحاب في ثنیة الیاقة او تحت البطانة او تحت

 .ثم یثبت بعدة قطب یدویة او درزات ماكینة) الباند(الشریط 

 

 : وتكون خیاطة السحاب بالید على الوجھ التالي   

 

  .یسرج طرف السحاب المفتوح على طرف فتحة الثوب ب من القفا ثمتكوى فتحة الثو  -١

 

الیسرى ویسرج السحاب بالید الیمنى وطبعاً یرخى القماش قلیالً  تمسك حافة الفتحة بالید  -٢

 . التسریج فوق شریط السحاب اثناء

 .یسرج الطرف الثاني للسحاب بنفس الطریقة  -٣

 .لھسنتم في اسف٢على بعد  یفتح السحاب  -٤

  ویغلق السحاب كلما تقدمت الخیاطة  تستعمل القطبة الخلفیة لتثبیتھ بدءأً من اسفلھ  -٥

 .القماش تغطیان زردات السحاب تماماً  وھذا یتیح التأكد من ان حافتي باالبرة الى اعلى 

 .الطریقة تثبت الجھة االخرى من السحاب بنفس  -٦

  فتحة الثوب ة في اعلى السحاب اي علىلتفادي انزالق السحاب تلقائیاً تثبت كبش  -٧



  

  

  

  

  

  

  

 :إعداد القماش للتفصیل
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :اتباع اآلتي واجبللقیام بھذه الخطوة 
  
  

   .لتسویة أطرافھ) تنسیل ( بسحب خیط من النسیج العرضي  نقوم -١ 
 
  . بكیھ إلزالة أي كسرات بھ نقوم - ٢
 
  كبیرة القماش مسطحاً على منضدة نضع - ٣
 
الوجھ  القماش بحیث یكفي مساحة الشكل ومقدار الحیاكة الالزمة على أن یكون ثني - ٤

  یجب  للداخل ، وعادة ما یتم ثني القماش بحیث یتطابق خطي البرسل ، وفي ھذه الحالة
  :تثبیت حافتي القماش معاً بالدبابیس كما في الصورة



  
  

متطابقین،  رسل متقابلین ولیساوفي أحیان أخرى یتم ثني القماش بحیث یكون خطي الب
قماش  وتستخدم ھذه الطریقة عندما تكون قطع المودیل تضم قطعتین یجب وضعھما على

 .مثني
ترون المستخدم ولذا لن االب وعموماً فإن الطریقة المثلي لثني القماش ھي التي تتناسب مع

  قطعة من قطع لطبیعة كل  ینمدرك نكونثني القماش بشكل جید ما لم  مقدورنایكون في 
 الموجودة على القماش وخاصة  في ھذه الخطوة أیضاَ النقوش نراعيترون، كما البد وان االب

  .  مثل القطیفة األقمشة المقلمة وكذلك األقمشة ذات اللمعة من جھة واحدة
  

                     
  
 

الباترون بالدبابیس نثبت  ٥-  
 
 

 
 

 
-٦ یراعى عدم رفع القماش أثناء وضع الدبابیس او القص  

 
المقص بطریقة صحیحة الجانب الرفیع تحت القماش حتى لااستعم  ٧-  

ال یرفعھ بكمیة كبیرة      
سم تقریباً  ٣مسافات كافیة للخیاطة ولتكن  ترك -  ٨ 

 
-٩   المكواة لفتح الخیاطاتاستعمال   

  
أجزاء القطع المنفذة مع بعضھا بغرزة السراجة تثبیت  ١٠-  

 
:للتفصیل االفضل الطریقة  

 
  یفرد القماش على الطاولة مثنیاً بحیث یكون وجھ القماش للداخل - ١

.ظھر القماش بسھولة لكي یسھل وضع العالمات من على  
 

یضبط نسیج القماش عند الثني حسب العرض المطلوب ثم یقاس  - ٢  
 البعد من طرف الحاشیة الى مكان الحاشیة األخرى وبذلك نضمن أن یكون

.النسیج مستقیماً وحینئذ یدبس طرف الحاشیة وكذلك أحرف القماش العرضیة  
 



 
وضع الحظةیوضع الباترون على القماش ویثبت بالدبابیس مع م  ٣-  

.الدبوس مائالً أو بالعرض مع عدم رفع القماش من على الطاولة أثناء التدبیس  
 
 
 

ـ یراعى عالمات الباترون التي تدل على الحواف التي ینبغي وضعھا على قماش ٤  
 مثني وفي األجزاء التي بھا عالمات توضع على الخط الطولي للنسیج یستعمل شریط

.یتي العالمة تبعدان عن حاشیة النسیج بنفس المسافةالقیاس للتأكد من أن نھا  
 

سم حول فتحة الرقبة ، ١ـ تترك مسافات حول أجزاء الباترون للخیاطة بحیث یترك  ٥   
سم للجنب ویترك٣سم عند خط الكتف واإلبط ،  ٣سم عند خط الكتف واإلبط ،  2  

.سم ثم ترسم عالمات للقص علیھا ٥للذیل   
 

الباترون والقماش مسطحین على المنضدة باستعمال الید الیسرىجعل نالقص اثناء   - ٦  
 حتى ال یتحرك القماش بینما الید الیمنى تقوم بعملیة القص ، وعند استعمال المقص ال

سنقص الزوایا ویجب أن یكون طرف المقص ایقفل تماماً أثناء القص إال إذا كان  
.الرفیع أسفل القماش  

 
أال یُجذب القماش ناحیة القائمة بالمقص بل تترك حول الطاولة  وعند قص األجزاء البعیدة یجب

یراعى عند وضع الباترون عل القماش فتحة مودیل الفستان إذا كانت أمامیة  الخاصة بالتفصیل
.. الجزء الخلفي على القماش المثني ولیس من جھة الحاشیة  ویكون   

على الجزء المثني من القماش ویوضع  خلفیة فیوضع الجزء الجزء األمامي أما إذا كانت الفتحة
أما إذا . عادیاً  إذا كان القماش عریضا یصبح وضع ھذا المودیل الخلفي على الحاشیة الجزء

فیعمل وصل في الكم بخیاطة ویوضع علیھا حلیة من الكلف المناسبة للفستان كان العرض أقل  
  

 :القماش كیفیة تثبیت البترون على
 

أھم الخطوات التي یجب مراعاة الدقة والحذر فیھا  ن على القماش منترواتعد خطوة تثبیت الب
العمل التالیة، واألساس األول إلتقان ھذه الخطوة ھو  خاصة وأنھا تؤثر على كافة خطوات

وتحدید عدد القطع المطلوب قصھا وكذلك ما إذا كان یجب  تروناالقدرة على فھم قطع الب
  :، وبوجھ عام یمكن القول بأنأم ال  وضع ھذه القطع على قماش مثني

 
من باترون  فأننا سنحتاجعبارة عن فستان مثالً  إذا كان الرداء الذي تقومین بتفصیلھ - ١

قطعتین أیضاَ، وقطعتي األمام أو الخلف ال یشترط أن یكونا  األمام قطعتین ومن باترون الخلف
نا منفصلتین في حالة الرداء إذا لم یكن الرداء مفتوحاً وقد یكو منفصلین، فقد یكونا متصلین

األخیرة تالحظین أن جھة خط المنتصف تتضمن مرد إذا كان الرداء  المفتوح، وفي الحالة
تتضمن مرد ولكن توجد إشارة على خط المنصف تمثل طول السحاب  سیفتح بأزرار ، وقد ال

ترون قبل تثبیتھ االبولذا علیِك االنتباه جیداً للعالمات الموجودة على  الذي سیتم تركیبھ مثالً،
  .القماش على

  
 
  .یحتاج الكمر إلى قطعتین من كمر األمام وقطعتین من كمر الخلف - ٢



 
یحتاج السجاف إلى قطعتین من سجاف األمام وقطعتین من سجاف الخلف سواء كان  -٣

  .لحردة الرقبة أو اإلبط السجاف
 
  .ترون ومنفصلتین أیضاَ البا یحتاج الجیب المتقن والمبطن إلى قطعتین متماثلتین من - ٤
 
الخلف على أن تكون كل القطع  یحتاج البنطالون إلى قطعتین من األمام وقطعتین من - ٥

  .مفصولة عن بعضھا البعض
 
على  نافإنك تحتاجین إلى ضعف ھذه القطع، فإذا كان الموجود لدی في حالة التنورة القطع - ٦
  بحاجة إلى قطعتین منفصلتین لألمام  ناوقطعتین للخلف، فإن ترون قطعتین لألماماالب

  .خط منتصفھما خط منتصف األمام، وكذلك الحال للخلف بجانب قطعتین متصلتین یمثل
 

  
والباترون ھو الذي  نتھي فعدد المودیالت غیر محدودنأن الشرح ھنا قد یطول ودون أن  نجدو

القطع أمراً مربكاً في بادئ  تحدید عدد نجدیملي علیِك دائماً العدد المطلوب من القطع، وقد 
  .الصعوبة  على ھذه نتغلبمع الممارسة سوف  أننااألمر إال 

 
القطع المطلوبة وكیفیة  ترون عدداعلى مغلف الب جدنون جاھز فسلباتر مناوفي حال استخد

  .تثبیتھا على القماش أیضاً 
 

ترون على االبدء بتثبیت الب ناالقطع ومكانھا على القماش فعلی بعد أن تنتھي من تحدید عدد
ترون المثبت وحواف اراعي دائماً ترك مسافات كافیة بین حواف البنأن  القماش، وھنا یجب ِ 

من أخذ مقاسات القص والخیاطة بشكل  ناترون األخرى بما یمكناقطع الب اش أو حوافالقم
الدبابیس لتثبیت قطع البترون على القماش ویراعي دائماً وضع الدبوس في  صحیح، وتستخدم

  . بشكل مائل زاویة البترون
  

  .كما موضح في الصورة التالیة
  



 

  
  
 

  :التالیة في حین یوضع بشكل عامودي على الخطوط الطولیة للباترون كما في الصورة
 

  
  
 

استخدام دبابیس  نحاولو القماش من على المنضدة قدر اإلمكان نرفعأال  ناوعند التدبیس علی
وإخراجھا قد یتسبب في إتالف  لدقة والحذر ألن كثرة إدخال الدبابیسبا االلتزامجیده، و

 .القماش خاصة إذا كان رقیقاً 
  شكل باترون الخلف لفستان طویل مثبت بأكملھ على قماش مثني والصورة التالیة توضح

  



 
مثبتھ على الجھة  واحدة: ویالحظ في الصورة السابقة أن باترون الخلف یتكون من قطعتین 

  .مفتوحة المثنیة حیث یوجد خط منتصف الخلف والثانیة مثبتھ على جھة
  

 :كیفیة أخذ عالمات القص  
 

بالصابونة وھي  عالمات القص ھي عبارة عن عالمات تؤخذ عادة بالطباشیر أو ما نسمیھ
استخدامھا، وتبعد  ان عدیدة، وتزول عالمات الصابونة بالماء ولذا فال یوجد قلق منألو

ترون، حیث تبعد االب ترون بقدر یختلف من خط آلخر من خطوطاعالمات القص عن حواف الب
  للذیل ، سم إذا أرید عمل ثنیة٥سم، وعن خط الذیل ٣إلى  ٢عن خط الجنب من 

  
یحتاج إلى ھذا  تھ وثنیھ ثنیة واحدة وخیاطتھ بالماكینة فالأما في حالة الذیل الذي یتم سرفل

مقدار بعد عالمات  سم حسب الحاجة، أما عن حردة الرقبة فیكون٣أو  ٢المقدار وقد یكتفى بـ 
المقدار وقد تزاد  سم، وفي حردة اإلبط قد توضع بنفس١.٥ترون حوالي االقص عن خط الب

  قلیالً،
مقدار بعد عالمات الخیاطة یتأثر  سم، وعموماً فإن ٣ادة وبالنسبة للكتف فیترك لھ في الع

المبتدئات إلى ترك مسافات كبیرة نوعاً  بدرجة كبیرة على الخبرة والممارسة ، حیث تحتاج
  .تقلیل ھذه المسافات ما، في حین أن كثرة الممارسة قد تؤدي إلى

  
 

استخدام مسطرة في  وبالنسبة لطریقة أخذ عالمات القص فھي سھلة جداً حیث تتمثل
  :وصابونة للعمل والخطوات كالتالي

 
بوضع طرف المسطرة عند نقطة الصفر على  نقومالمستقیمة  ألخذ عالمات القص للخطوط - ١

  بالصابونة عند البعد المطلوب عالمة وضع ترون وازاویة الب
 

 



 

  
 
البعض  العالمتین ببعضھم نصلعند الزاویة األخرى ، ومن ثم  نفس الطریقة نكرر - ٢

  .باستخدام المسطرة
 

 
 

  
 
بإمساك المسطرة  نقوم ألخذ عالمات الخیاطة للخطوط المنحنیة كالحردات والذیل الطویل - ٣

المسطرة قلیالً وضعي  نحركلسابقة ، ثم أول عالمة بالطریقة ا ونضعبنفس الوضع السابق 
مجموعة من العالمات المتفرقة  في النھایة تھي الخط، وستظھرعالمة أخرى وھكذا إلى أن ین

  .بتوصیلھا معاً بخط مقوس قومنف



 

  
  
  
  
  
  
 

   وھذا ھو الشكل النھائي لعالمات القص لباترون كامل
 

  
  
 

 :طریقة القص  
 

المراحل التي  القص ھو المرحلة التالیة ألخذ عالمات القص، وتعد ھذه المرحلة من اخطر
المرحلة یتم القص  تحتاج إلى یقظة ألن أخطاء القص في الغالب ال یمكن إصالحھا، وفي ھذه

ت التي بعض اإلرشادا على الخطوط التي تم رسمھا بالصابونة في المرحلة السابقة، وھناك
  :یجب علیِك االلتزام بھا أثناء القص وھي

 
ا وخاّصا بالخیاطة فقط الن استعمال المقص في قص الرق مثال یجعلھ  لیكن المقصّ  - ١ حاّدً

  . اقل حدة
 
  حول عند القّص یفتح المقّص جیداً لیقّص اكبر مساحة أثناء قّص الخط المستقیم أما - ٢

  .)قصیرة یفتح المقّص فتحة(بالمقّص بحركة قصیرة االنحناءات أو الخطوط المستدیرة فیقصّ 
 
  .بكمیة كبیرة المقص بطریقة صحیحة الجانب الرفیع تحت القماش حتى ال یرفعھ الاستعم - ٣



  
 
حتى ال یتحرك  جعل الباترون والقماش مسطحین على المنضدة باستعمال الید الیسرى -٤ 

یقفل تماماً أثناء القص  استعمال المقص ال القماش بینما الید الیمنى تقوم بعملیة القص ، وعند
  .إال إذا كان سنقص الزوایا

 
یجب أال ُیجذب القماش ناحیة القائمة بالمقص بل تترك حول  وعند قص األجزاء البعیدة -٥ 

  . الطاولة الخاصة بالتفصیل
 

 القماش وتجدر اإلشارة إلى أنھ في حالة استخدام أقمشة ثقیلة فیفضل قص طبقة واحدة من
ترون االب تثبیت خطوةبتكرار سنقومعلى قماش غیر مثني و أننا سنعملفي كل مرة وھذا یعني 

 .واخذ عالمات القص والخیاطة
 :كیفیة أخذ عالمات الخیاطة  

 
ترون المثبت على القماش والتي یتم اتلك العالمات المطابقة لحدود الب عالمات الخیاطة ھي

  :عالمات الخیاطة منھاوھناك عدة طرق ألخذ  الخیاطة علیھا،
 
  .والكربون أخذ العالمات باستخدام الرولیت - ١
 
  .أخذ العالمات باستخدام اإلبرة والخیط - ٢
 
  .والمسطرة قلم التأشیرأخذ العالمات باستخدام  - ٣
  

الطرق األخرى، كما أنھا تمكن  وسنقوم ھنا بشرح الطریقة األولى خاصة وأنھا أكثر أماناً من
تفریغ البنسة ألخذ عالماتھا أیضاً،  خطوط الداخلیة للباترون، وال تتطلبمن أخذ عالمات ال

أوالً من التعرف على الخطوط التي یجب  وقبل أن نتعرض لطریقة أخذ عالمات الخیاطة فالبد
ن كانت ھناك أتختلف من باترون آلخر و أخذ عالماتھا ، وبصفة عامة فإن ھذه الخطوط

جمیع الخطوط الخارجیة بدًء من حردة  الت، حیث تؤخذأساسیات تشترك فیھا كافة المودی
وبطانة المرد إن وجدت، كما تؤخذ بعض  الرقبة والكتف وحردة اإلبط وخط الجنب والذیل

منتصف األمام أو الخلف في حال وجود  الخطوط الداخلیة مثل ضلعي البنسة وخط المرد وخط
سط فیؤخذ خط الوسط في كال الو مرد مجاور لھ، وفي حالة الفساتین ذات الخیاطة من

الخطوط الخارجیة بجانب ضلعي البنسة  تین العلویة والسفلیة، وفي البنطالون تؤخذ كافةعالقط
   تثبیت الجیوب وعراوي الحزام عن وجدت، وتؤخذ عالمات السحاب واألزرار وأماكن

  :والكربون ھي واألدوات الالزمة ألخذ العالمات باستخدام الرولیت
 

  .)اللون من الكربون ورقتین مختلفتي ( الرولیت أو العجلة ـ الكربون المسطرة ـ 



 

  
 

  
  
 

 :وطریقة العمل كالتالي
  .الكربون یتم قص شریط طولي رفیع من إحدى ورقتي -١  
 
 عالماتھ بحیث یكون أخذیتم وضع الورقة الكاملة أسفل القماش في موضع الخط المراد   -٢ 

   . وجھ ورقة الكربون ألعلى
 
ترون الذي ستؤخذ عالماتھ االكربون أسفل خط الب یتم وضع الشریط الصغیر من ورقة -٣   

  .ألسفل على أن یكون وجھ الكربون
 

  
 
ویتم الضغط  في حالة الخطوط المستقیة تمسك المسطرة بید والرولیت بالید األخرى  -٤   

 .جید بالرولیت على الخط المراد أخذ عالماتھ على أن یتم الضغط بشكل
 



 
 
القماش وإذا لم یظھر  بعد ذلك من أن خط الكربون قد ظھر واضحاً على طبقتي التأكد -٥ 

  .تكرار العملیة  نحاول
 
  .ت فقط ودون استخدام المسطرةیتم الضغط بالرولی في حال الخطوط المنحنیة  -٦  

 

 
 

  ظھر القماش بحیث ت ویالحظ عند اخذ عالمات الخیاطة مد الخطوط حتى تصل إلى أطراف
 .تروناخطوط متقاطعة تمثل زوایا الب

 

 :التسریج والتمكین وتركیب أجزاء المودیل  
 

من على القماش، ثم  بفك الدبابیس ورفع البترون نقومبعد أن تنتھي من أخذ عالمات الخیاطة 
األكمام أو أرجل البنطالون،  بتجمیع قطع األمام معاً والخلف معاَ وكذلك الحال في تجمیع نقوم

قطعتي القماش بحیث  نضعیجب أن  بتدبیس القطع معاً بشكل صحیح، وعند التدبیس نبدأم ث
التدبیس من  نبدأمن الجھتین، ثم  عالمات الكربون لدینایكون الوجھ على الوجھ وبحیث تظھر

  .الدبوس بشكل مائل عند الزاویة الزوایا أي من نقطة تقاطع خطوط الكربون، ویوضع



 

  
 

المستقیمة وثبتیھا  بمطابقة عالمات الكربون بالنسبة للخطوط نقوموبعد تدبیس الزوایا 
من وضع الدبوس  الحذرمائل أو عامودي، وبالدبابیس، وتوضع الدبابیس ھنا غما بشكل 

  .بشكل أفقي ألنھ سیؤدي إلى شد القماش
 

  
 

  القاعدة العامة ھي جري دائماً على وتیرة واحدة وإن كانتویالحظ أن تجمیع القطع ال ی
   

وكذلك   كالتنورة الست قطع مثالَ  تجمیع قطع األمام معاً إذا كان األمام مكون من اكثر من قطعة
وبالنسبة للبنطالون یتم تركیب كل رجل  الحال في قطع الخلف، ثم تركیب األكتاف ثم الجنب ،

السرج، والكم یتم تركیبھ من الجنب أوالً  ن معاً من عند خطعلى حده ثم یتم تركیب الرجلی
  .وتمكینھ ومن ثم تركیبھ في الثوب بعد تسریجھ

  
 
 

األھمیة وفیھا یستخدم خیط  وتأتي خطوة التسریج بعد التدبیس وھي على درجة كبیرة جداً من
ل بروفھ وبعد التسریج یتم عم مخصوص للسراجة وقد یستخدم خیط الكتنبرلیھ لھذا الغرض،

  .التمكین على المودیل الذي تتم خیاطتھ إلصالح أي عیوب بھ قبل
 

غالباً ھو آخر ما  وبعد التأكد من أن التسریج صحیح یتم البدء بالتمكین ویالحظ أن خط الذیل
ثنیتین فال یمكن وإنما یتم لفقھ  یتم تمكینھ إذا كان الذیل غیر مثني ثنیتین، أما إذا كان مثني

  .الخیاطات بالمكواة  التمكین یتم فك خیط السراجة وفتح وبعد .یدویاً 



 

 :الكي  
 

التمكین حیث تستخدم المكواة لفتح الخیاطات  الكي من أھم خطوات الخیاطة ویتبع خطوة
   توضح المقصود بفتح الخیاطة بالمكواة وإعطائھا مظھراً الئقاً والصورة التالیة

 

 
  

الكم وحردة اإلبط  وھناك بعض األدوات التي تساعدك على كي أجزاء معینة من المودیل مثل
   وغیرھا 

  

 :التشطیب  
  :يالبسیطة لتشطیب الحواف أو الحواش الطرق

 
دائماً في تشطیبھ، ویحتاج التشطیب إلى مھارة وإلى حس فني أیضاً،  تكمن نظافة الثوب 

  :الثوب فیمكن تشطیبھا أو تنظیفھا بعدة طرق وبالنسبة حواف
 
  .السرفلة -١ 

 
یراعى أثناء الخیاطة أن یوضع القماش أسفل اإلبرة بحیث تنزل  خیاطة الزجزاج ، وھنا -٢ 

  .ومرة خارجھ فیلتف الخیط حول حافة القماش ویمنع تنسل الحافة اإلبرة مرة في القماش
 
  .یمنع تنسل القماش استخدام سائل خاص -٣ 

 
   .الثقیل ص السورفلیھ المشرشر إذا كان القماش من النوعققص الحواف بم - ٤
 




