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 مدخل الى عالم الخیاطة

 القماش والنسیج
باأللیاف ومن ھنا  تتكون األقمشة من خیوط طولیة تتقاطع مع خیوط عرضیة لتكون النسیج وتسمى

القطن ـ الحریر الطبیعي ـ ( : تنقسم األقمشة حسب مصدرھا الى الیاف تؤخذ من مصدر طبیعي مثل

الرایون ـ األكریلك ـ الداكرون ـ  : مثل ألیاف تؤخذ من مصدر صناعي) التیل   الكتان  -الصوف

وألیاف نصف صناعیة او مخلوطة مثل  النایلون وھناك الیاف صناعیة خالصة مثل البولیستر
   التترون

 

 : األسماء التجاریة لألقمشة

  مختلفة توجد في األسواق أقمشة متعددة بعضھا طبیعي وبعضھا صناعي وتباع تحت اسماء
  ) جورجیت( كریب ـ حریر طبیعي ـ فوال او ویل ـ كتان ـ ساتان ـقطن : المجموعة األولى 

 وتشربھا للعرق جمیعا تشترك في صفات واحدة وتمیز بالنعومة وسھولة إحتكاكھا بالجسم
فئة األلیاف الصناعیة  ترجال ـ داكرون تریفیرا ـ شیفون جمیعھا تنتسب الى: المجموعة الثانیة 

كالمتانة ومقاومة التجعد  بولیستر وتجمعھا صفات واحدةالخالصة وتسمى تجاریاً بأقمشة ال
 والكرمشة واالنكماش كذلك تتمیز بالمعان وتعدد األلوان

وبعضھا صناعي  صوف ـ قطن ـ مخمل ـ اكریلك ـ نایلون بعضھا طبیعي: المجموعة الثالثة 
  وتربطھا صفة واحدة ھي االحتفاظ بالحرارة

  

  ماكینة الخیاطة

ة ، ومنھا ما طیاخال دة األنواع واألشكال ، وھي من أھم األدوات المستعملة فية متعدطیاخماكینة ال
  .العادیة یدوار بالید ومنھا ما یدار بالقدم وجمیعھا تعمل غرزة النباتة

 

  : لماكینةاألجزاء الرئیسة في ا

 : الجزء العلوي

  تحریك الماكینة الى الیمین وھي الجزء المستعمل في بدء: العجلة  -١
 المحركة للماكینة وھو الجزء العلوي المستعرض ویحمل في داخلھ األجزاء: الرأس  -٢
  اللضم إلى الیسار ویحمل األجزاء التي یمر بھا الخیط أثناء: الوجھ  -٣

ارتكاز القماش علیھا أثناء  وھو الذي یرتكز علیھ جمیع األجزاء السابقة وتستخدم في: القاعدة 
 .ةطیاخال

في جانب الرأس إلى الیمین وتتحرك إلى األمام وإلى  لجزء المستدیر المركبوھي ا: عجلة الید 
  .ة إلى األمام طیاخال الخلف ، ویكون دورانھ أثناء
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 . الوجھ ھي جزء صغیر مركب في عمود یخرج من أسفل: الضاغطة  القدم

مل القدم الحاجة وتستع یفصل القدم الضاغطة برافع یستخدم لتحریك القدم ألعلى وإلى أسفل عند
  المغذي  عند العمل الضاغطة للضغط على القماش المراد حیاكتھ وتثبیتھ فوق المغذي

القدم الضاغطة مباشرًة ، ویتحرك تبعاً  ھو قطعة معدنیة مسننة توجد أسفل) : أسنان الماكینة ( 
 الخلف أثناء حركتھ تحت اإلبرة لحیاكتھ لحركة المكینة ، وفائدتھ تحریك القماش إلى

 

   

  صول الخیاطةا

  

 :لوازم الخیاطة
  

 االبر
  

الخیاطة ملساء حتى تغرز بالقماش بسھولة عند الخیاطة ومنھا عدة انواع ابر  یجب ان تكون ابر
 ابر الخاصة بالخیاطة الیدویة و ابر لشك الخرز وابر التطریز وكل منھا تتمیز بمیزة الماكینة و

  عملھا
   متوسطة الطول مستدیرة الثقب في كل انواع القماش وھيوھي االبر المستعملة :االبر المتوسطة

  .صغیرة وتستعمل للخیاطة بقطب:االبر الصغیرة

 

  .انواعھ وھي رفیعة ملساء تستخدم لشك الخرز على:االبر الرفیعة

 

  . اطول یكون طولھا بطول ابر الخیاطة العادیة ولكن ثقبھا:ابر التطریز

 

  .وتستعمل للتنجید:االبر المقوسة

 

 .ویكون ذا راس مسطح ویستعمل لخیاطة الجلد: مئبر اي المسلةال

 .منوعة من االبر الستعمالھا وقت الحاجة من االفضل االحتفاظ بمجموعة                        
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 :الدبابیس

  

  :فھي أما ما یتعلق منھا بالخیاطة: انواعھا كثیرة

 

ال تترك اثرا للثقوب على  الذ الدقیق كيمن االفضل استعمال دبابیس من الفو :الدبابیس العادیة

 .القماش

دبوس افرنجي وتستخدم لتمریر المطاط - دبوس شكلة- اي دبوس الشنكل:الدبابیس الزدوجة

 .والحشایا في الردات)المغیط(

  

 :الجاذب المغناطیسي
  

 .لكي ال تتناثر الدبابیس على االرض اللتقاط االبر والدبابیس وھو من االدوات الضروریة

  

 :المدبسة
  

 الناعم تغرز بھا الدبابیس ھي على شكل وسادة صغیرة محشوة او بنشارة الخشب
   

 :)المودیل(المانكان

  

االختیاریة للخیاطة لكنھ مفید جدا النھ یسھل عملیة تركیب االكمام والبطانة  وھو من االدوات
 .الثوب وتركیز

   

    

 :التأشیرادوات 

  

  . من الطبشور المتعدد االلوان یرةوھو عبارة عن صفائح صغ:یرشاالطب

 

  .القماش بواسطة ورق الكاربون من التصمیم الى ألتأشیراتوتستعمل لنقل :عجلة العالم
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 -اللون االبیض: ویوجد في الوان متعددة منھا  ویستعمل لنسخ التصمیم على القماش:ورق الكاربون
 .والكحلي -واالصفر -واالسود

  

 :المقص
  

متعددة منھا المقص المشرشر ویستخدم لتفصیل  وللمقصات اشكال.نوع الجید یجب ان یكون من ال
  القماش الذي ینسل بسرعة

  

 : )واقي االصبع(الكشتبان 

 .اختیاري ولكنھ مریح النھ یحمي االصبع ویساعد على دفع االبرة في القماش استعمالھ

   

 :معدات الكيّ 

  

  .طاولة الكي
 .وانخفاضھا تیارھا مسننة من الداخل للتحكم في ارتفاعھاومن االفضل اخ یجب ان تكون متینة

   

 .المكواة
 .ماء یجب ان تكون من النوع الجید ویفضل ان یكون لھا بخاخ

   

الضیقة كاالكمام وسیقان  وھو عادة مصنوع من الخشب واستعمالھ ضروري لكّي القطع:لوح الكيّ 
  .السروال

مكسوة بالقماش واللباد ووتستخدم لكّي تقوي الكم الشكل و وھي وسادة مسطحة :الوسادة البیضاویة
 .االنحرافات وفتح الیاقة وبقیة

   

 :ادوات القیاس

  

 :الثوب مساطر لضبط طول - ١ 

خزانا صغیرا للبودرة  مسطرة مرقمة بالسنتم لقیاس الثوب وضبط طولھ وھي عملیة جدا اذ تحمل -أ
 .المھع متصال بمنفاخ صغیر لضخ البودرة على الثوب المطلوب
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 -: یلي مسطرة مرقمھ بالسنتم لقیاس الثوب وضبط طولھ ایضا وطریقة استعمالھا كما -ب

الطرف  توضع المسطرة على االرض عمودیا بحیث یالمس الطرف االول منھا االرض ویالمس
حول ذیل الثوب او  المراد عالمھا ثم یعلم الطول المطلوب بدبوس) ذیل الثوب(الثاني منھا التنورة 

 .ةمساعدلل عند استعمال ھذه المسطرة یجب االستعانھ بشخص.ورةالتن

  

 

  :مساطر اخرى -٢

عرض العروة او عرض الشریط او عرض الثنیات  تستعمل لقیاس :مسطرة من البالستك الشفاف -أ

 .ولتحدید مكان الدرز على الثوب

 .تستعمل لتقویم الزوایا عند التفصیل او الخیاطة  :زاویة قائمة مسطرة -ب

تستعمل  . وھي مصنوعة من البالستك الشفاف ولھا عدة انحرافات: االنحناء الفرنسي مسطرة -ج

 . بولتقویر االبط او انحراف الورك او ایة انحرافات اخرى في الث

سم وھو  ١٥٠طولھ )المازورة( المت الشریطي المشمع القابل لالنثناء واتخاذ مختلف االوضاع-د

 .االخرى ن الجھةمرقم بالسم من جھة وبالنش م

  

 :االزرار

 

 .االزرار من االفضل االحتفاظ بتشكیلة متنوعة من- 

 . یقتضي خیاطة االزرار بخیط متین وبلون مناسب للون القماش والزر -

 .الزر یعلم مكان وضع الزر بغرز دبوس عبر العروة الى الّردة المقابلة حیث سیثبت

نزوال ومرورا  یث تمرر االبرة داخل ثقوب الزرتعمل قطبتان خلف العالم ثم یسحب الدبوس ح- 

 .بالقماش عدة مرات

 الخیط على قفا القماش بعد تثبیت الزر یلف الخیط حول ساق الزر ویثبت -
 

   

 :الكبش

  

 .واالحجام یحتفظ بتشكیلة من الكبش المتعددة االلوان -

بكلة منبسطة وتمتاز  یوجد كبش ابزیم خاصة باالحزمة وبحزام التنورة او السروال وھي ذات -
 . القوس بمتانتھا وھي مؤلفة من القوس المعدني والبكلة التي یعلق بھا

 .الكبشة الرقیقة الصغیرة تستخدم في القماش الرقیق -
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 :الكبسون

  

 :واالنواع یحتفظ بتشكیلة من الكبسون المتعدد االحجام

 . ق او الشفافالكبسون المصنوع من البالستك الشفاف یستخدم للقماش الرقی -١

 .الكبسون المعدني یمتاز بمتانتھ ولونھ عادة اما اسود او ابیض -٢

  .قفال جمیع االثوابالالكبسون  یستخدم    

  

 

 :مالحظة

 . واالبرة بل یطرق او یكبس بمكبس یوجد انواع من الكبسون ال یثبت بالخیط

 .على القماش المكبس ھي الة صغیرة خاصة لكبس الكبسون وتثبیتھ

 

  سحاب ال
انواع االقمشة منھ ما ھو مصنوع من البالستك ومنھ المصنوع من  توجد سحابات تناسب كل  -

 . وھو الخاص بالسترات بالسروال ومنھ القابل للفصل المعدن ومنھ الخاص

 . السحابات المتنوعة الطول واللون المفضل توفر مجموعة من -

  

  مبادىء الخیاطة
  

  ھا المبتدئة بالخیاطةبعض المعلومات التي تحتاج  
 

 

التمرن علي الدرزة الصحیحة و  قبل البدء بالتفصیل یجب معرفة استخدام ماكینة الخیاطة و -١
 .بیكون مستقیم احسن طریقة ثني حواف مالیة او عمل مخدات الن الخط

 

  تطبیقھ  اسھل محاولة تفصیل بتكون في عمل تنورة بترونھا بسیط و سھل -٢

ارتب من  لرسم البترون و قص القماش و التسریج بیسھل المھمة و النتیجةاستخدام طاولة  -٣
 .الشغل علي االرض النك علي الطاولة تتحكمي بالقطعة اكتر
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یكون     مع الدبابس بیسھل كتیر قبل التسریج خاصة في البترونات الجاھزة مثل بردا  التعامل -٤
 .ثم التسریج عالمات كتیر بتسھل الخیاطة الزم شبكھا ببعضھا في

 

 .سم حتي نتاكد من القیاس ثم تقص٣من القماش زیادة ال تقل عن  ترك كمیة كافیة -٥

 

 .لخیاطة البنس خیاطتھا قبل شبك اجزاء التنورة اسھل طریقة -٦

 

في قطعتي الخلف للتنورة قبل شبك االمام بالخلف اسھل و اسھل  تركیبھ)السوستة(كذلك السحاب  -٧
الخلف للتنورة یتم تسریج فتحة السوستة و ثم تسریج السوستة و خیاطتھا و  يطریقة بعد شبك قطعت

السوستة حتي عمل القصات و المودیالت و  تظھر الفك التسریجة  عند وذلكارتب  ھي مغلقة
 .اسھل قبل شبك االمام بالخلف الفتحات

 

الكتف یعني و  حاجة تركیبھ بعد شبك طرفي تركیب الكم من اصعب الحاجات للمبتدات فاسھل -٨
التحكم بالقطعة اسھل علي ماكینة الخیاطة طبعا ما  اطراف الكم مفتوحة كذلك جوانب لبلوزة الن

طریق عمل تسریجة اوغرزة كبیرةعلي ماكینة الخیاطة علي  ننساش عمل تشریبة للكم و ھي عن
 .لتوزیع الزیادة الي في الكم عن حفرة االبط خط حفرة الكم لعمل زمة خفیفة

االنتھاء من توسیع القبة حسب المطلوب نضع البترون علي البلوزة و  عمل مرد قبة البلوزة بعدل -٩
البترون ثم نقص الجزء العلوي من البترون و نرسم المرد و یمكن استخدام  نعدل رسمة القبة في

  .مباشرة في وضعھا علي القماش و رسم المرد البلوزة

  

  

 

    حاول شرح طریقةعمل التنورة سن حتي تكون المعلومات واضحة و مرتبة

 :الخطوات ما بعد رسم البترون
  .او نرسم بترون التنورة االساسي یعني تنورة بسیطة حتاج بترون جاھزن

القماش مثني علي الجھة الخلفیة علي طاولة و یتم تدبیس حواف  بعد تجھیز البترون نقوم بفرد
 .من ثبات القماش القماش بالدبابیس للتاكد

البترون علي القماش ثم تدبیس  ن نحتاج لكي القماش قبل الخیاطة ثم نقوم بوضع قطعممك   
نرسم البترون من  اسفل القماش یعني  البترون بالقماش في كربون ملون مخصوص للخیاطة یوضع

قطعة صابونة للرسم علي القماش و الجھة  فوق باستخدام طباشیر الخیاطة حتي ممكن استخدام
 .الكربونشفھا سیالسفلیة 

 نقلب القماش و نرسم مكان الدبابیس ذلك ممكن ندبس الدبابیس و بعد كربون ال یوجداذا 
سم احتیاطي و ٣ھو مدبس البترون فیھ اسھل و علي بعد مسافة ال تقل عن  یفضل قص القماش و

 سم٥ عند ثني الذیل



 8

تدبیسھا ثم  س یتمنكمل العمل بعد قص القماش و ازالة الدبابیس و البترون اول شئ عمل البن
البترون بعد عمل  تسریجھا و من ثم خیاطتھا نراعي دائما الخیاطة علي نفس الخط المرسوم من
ثم  كما ذكرت سابقا البنس نقوم بوصل قطعتي الخلف مع ترك مسافة للسوستة و تركیب السوستة

المقاس قبل التاكد من  نقوم بتدبیس و تسریج الجوانب یعني خیاطة االمام بالخلف لكن یفضل
 .خیاطة االمام بالخلف للسھولة قبل عملھایجب الخیاطة علي المكینة لو كان للتنورة فتحة 

او عمل الكمر علي شكل مرد داخلي مثل  بالنسبة للكمر ھناك نوعین ممكن عمل الكمر التقلیدي
القماش  تقویةق الفزلین ور(الحلتین الزم وضع الفزلین  التنانیر الجاھزة و ھو اسھل للمبتدئین و في

و األرتب باالبرة و  ترتیب الكمر من الداخل من عند السوستة مراعاة یجبو )ىیوضع بالمكو
 . الخیط

 بالمكینة لكن باالبرة وممكنوبالید  ىیجب تعدیلھ ثم تسریجھ بعد التدبیس و االرتب یثن یلذبالنسبة لل
 .بالید ارتب

القماش لضمان الترتیب  رون قبل وضعھ علينرجع لرسم البترون یفضل اي تعدیل یكون في البت
طریقة  وضعھ علي القماش و اسھل یعني توسیع الحفرات مثل القبة او االبط یكون علي البترون قبل

سم و من ثم تعدیل الحفرة او رسمھا في  ٣او  ٢لتوسیع حفرة االبط ھو النزول بخط دوران الصدر 
 . حالة رسم البترون

كبترون الطریقة حلوة و سھلة خاصة في مالبس االطفال لكن  جاھزةمالبس  ھناك البعض یستخدم
النھ البترون القماش ) المبتدئین خاصة(مرتبة  غیرالقطعة  بان المكینة نتفاجأ عند الخیاطة علي

نحتاج وضع عالمات و رموز و تحدید اتجاه النسیج یعني وعلیھ س لذلكعالمات و ال حاجة  بدون
كذلك  قبل مافك لبلوزة اضع عالمات عند التقاء لكتف من اخلف و االمام بلوزة كبترون ناستخدما لو

العالمات و  كل وضعناعند الكم و حفرة االبط و عند القبة و لو رسمنا قطع لبلوزة علي ورق و 
 . البترونب االحتفاض نستطیعیكون اسھل و سالمعلومات 

نحتفظ  لة و عملیة و بنفس الوقت بلوزة بدون فك خیوطھا ھده الطریقة سھ وممكن عمل بترون من
منھا البترون لكن یفضل نرسم علي الورق و نعمل بترون افضل من الرسم  التي سناخذبالبلوزة 

 یكون ارتبسمباشرة  علي القماش
 الذي ثني لبلوزة بحیث انھ االمام  نتاكد من شكل القبة یتم لكيلرسم بترون االمام نرسم النصف 

من طرف التقاء القبة بالكتف و من طرف  بالدبابیس من نصف القبة وندبس لبلوزة  ظاھریكون س
یل ثم یتم وضعھا علي الورق و رسم ذالكتف و ال التقاء الكتف بالكم و جوانب االمام من عند

یتم ثني لبلوزة بالعكس  ولكن ةحفرة االبط و رسم الخلف بنفس الطریق دقة في رسممع ال البترون
 الذي سیظھریعني الخلف 

االنتھاء ممكن عمل  مرحلتین مرة من جھة االمام و مرة من جھة الخلف و بعد ىكم نرسمھ علال
نفس  ستظھرجاھز و بسرعة و  یكون البترون ھكذاتعدیالت بسیطة للتاكد من انھ البترون صحیح و 

 نا منھا البترونذي اختلبلوزة ال

  

  الخیاطة الدرز المتقن بماكینة

 

 :التالیة إلتقان الدرز تتبع القواعد
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دورّیًا من الغبار ومن الوبر والخیوط والفضالت التي تتجمع  قبل البدء بالدرز تنظف الماكینة -١
  . عند الخیاطة

  . التأكد من حسن تمریر الخیط وعدم ارتكاب أي خطأ بمّده خلف أسطوانات شد الخیط یجب -٢

  . مكانھ الصحیح داخل قالبھ یجب التأكد من حسن لف الخیط على المكوك وكذلك من وضعھ في -٣

  . یجب التحقق من وضع اإلبرة الصحیح واتجاھھا الصحیح -٤

  . الماكینة بحسب الدرزة المطلوبة لنوع القماش وذلك بضبط طول القطبة یجب تعدیل قطبة -٥

 ھذا القماش المشمع أو البالستیك أو القماش السمیك قطبة طویلة ألن القطبة القصیرة تشق یتطلب -٦
  . القماش

  . تستعمل القطبة القصیرة للقماش الرقیق -٧

موازیاً لحیاكة النسیج وھذا یساعد على عدم تمدد القماش وعدم تقّطع الخیط  لیكن خط الدرز -٨
  . الدرز أثناء

  ) جورسیھ(للقماش المحاك أساسي بالنسبةاتجاه الدرز باتجاه الحیاكة أمر یجب التنبھ الى أن -٩

بالید الیسرى ) المكوك وخیط اإلبرة  خیط( ء بالدرز یجب أن یمسك بخیطْي الدرز عند البد -١٠
  . ویبعدا قلیالً خلف اإلبرة

  . قبل إنزال الدعسة) الجرسیھ ( في القماش المحاك  تغرز اإلبرة -١١

  . المباشرة بالدرزة لسحب القماش المدروز معھما ُیمسك بھذین الخیطین عند -١٢

تحت قاعدة المكبس ومعظمھ الى الیسار أما عندما تدرز  الدرز یوضع القماشعند البدء ب -١٣
  . الخارجیة یوضع معظم القماش على یمین قاعدة المكبس والحواشي) األحزمة ( الزنانیر 

  . باتجاه نسیج القماش وھذا یحفظ النسیج من التمدد ترتب أجزاء الثوب كي تدرز -١٤

  . جزء الواسع من الثوب أو التنورة أو أیة قطعة الى الجزء الضّیقال وعلى العموم ُیبدأ بدرز -١٥

  . بوجھ خاص یدرز من قاعدة الرقبة الى رأس الكتف خط الكتف -١٦

والیاقة وكل الزوائد وقطع الثوب مسطحة أي قبل وصل ) السوستة  ) تدرز الجیوب والسّحاب -١٧

  . جوانب الثوب

الحلقة  بنطلون أو أیة دائرة یبدأ بالدرز من داخل الدائرة أوعند درز تقویرة الكم أو ساق ال -١٨
الخلف عدة درزات ثم  ویثبت الدرز في البدایة وفي النھایة بتكرار آخر ثالث درزات أي یدرز الى

  . الى األمام حتى نھایة الدرزة

  . أو الطیات في قفا القماش ُتعقد خیطان درز البنسات -١٩

   . في طبقات الحاشیة ائدة في اإلبرة وتخفى الخیطانُتلضم خیوط الدرز الز -٢٠

 

للضغط بدرز حاشیة قماش رقیقة أو  ُیقّوى درز الكتف وحفرة الیاقة وحفرة الكم التي تتعرض -٢١
 . حاشیة بییھ جاھزة تحت خط الدرز األساسي من الداخل
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  :درزة التثبیت
   

  . و على حافة خصر التنورةھي خط الدرزة على حافة حفرة الكم أو حفرة الیاقة أ

  . ھذا الدرز یحافظ على شكل الحافة ویمنعھ من التمدد قبل قیاس الثوب وخیاطتھ -

الدرزة قبل أن تدبس  تدرز درزة التثبیت مباشرة بعد تفصیل الثوب في األمكنة التي تحتاج الى ھذه -

  . القطع وُتسرج كي ال یتمدد القماش أثناء العمل علیھ

   

 

    اكل البسیطة لدرز الماكینةحل المش
  

 

  . القطب حجمھا غیر متناسق: المشكلة 

  . إذا تجّمع القماش أو تجعد أكثر من الالزم - ١: السبب 

غیر متناسق أي إذا كان الضغط على دعسة الماكینة تارة بقوة وأخرى  إذا كان درز الماكینة -٢
  . بخفة

  . لدفّاشكانت ھناك خیوط أو غبار بین أسنان ا إذا -٣

  . تستبدل اإلبرة أو تنظف: الحل 

  . القطب تقفز على الخط أو تخطئھ: المشكلة 

  . مالئمة لماكینة الخیاطة إذا كانت اإلبرة غیر - ١: السبب 

  . إذا كان رأس اإلبرة غیر حاد مثلّماً أو ملوّیًا -٢

  . االتجاه الصحیح لیس في) ثقبھا ( إذا كانت اإلبرة غیر مثبتة في المكان الحدد لھا وعینھا 

   . تستبدل اإلبرة بأخرى جدیدة: الحل

 

  . القطب التشابك بین: المشكلة 

  . وجود خیوط أو غبار حول المكوك - ١: السبب 

  . أو السفلي وسوء ضبط الضغط على الخیط سوء تعبئة الخیط العلوي -٢

  . بشكل صحیح ینظف ما حول المكوك وتعبأ اإلبرة: الحل 

   

  . القماش الخیطان تتجمع على قفا: مشكلة ال

  . طریقة تعبئة اإلبرة بالخیط لیست صحیحة: السبب 

 . الخیط مرة أخرى ویمرر بین األسطوانات الضاغطة یعبأ: الحل 
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  . یتجمع الخیط على وجھ القماش: المشكلة 

  . مكانھ خیط المكوك غیر مستقر في: السبب 

  . یخفف ضاغط الخیط: الحل 

   

  . تعّقد الخیطان فوق القماش وانجذاب القماش المدروز داخل ثقب فتحة المكوك : المشكلة

تتخلص  لتحریر الخیوط والقماش یدفع الدوالب بالید الى الوراء والى األمام عدة مرات حتى : الحل

  . اإلبرة من القماش ثم یسحب ما علق من خیوط

   

  . وك من ثقب صفحة اإلبرةاإلبرة ال تلتقط خیوط المك: المشكلة 

 دوالب الماكینة بالید بعد تعبئة اإلبرة بالخیط كي تغرز اإلبرة داخل ثقب الصفیحة یدّور: الحل 
  . لتسحب خیط المكوك ثم یسحب خیط المكوك الى الخارج

   

  . الخیط یضعف أثناء الدرز وینسل ویتقطع: المشكلة 

  . الخیط كثیراً بالنسبة الى اإلبرة دقیقة: السبب 

  . مع ثخانة الخیط ونوع القماش یجب اختیار إبرة تتناسب من حیث حجمھا وشكلھا: الحل 

   

  . یتأذى والدرزة غیر متناسقة القماش: المشكلة 

  . اإلبرة ثخینة: السبب 

  . إبرة تتناسب من حیث حجمھا وشكلھا مع ثخانة الخیط ونوع القماش یجب اختیار: الحل 

   

  . الخیط یتقطع. القماش  اإلبرة تسحب أثناء الدرز خیوطاً من نسیج: المشكلة 

  . رأس اإلبرة خشن مثلّم: السبب 

  . اإلبرة بأخرى ملساء نظیفة جدیدة تستبدل: الحل 

 

  

  

    :زخارف اطراف الثوب او السترة وطریقة تركیبھا

  

 :)شریط الورب(البیھ  -١

 . الجاھز والغیر جاھز:انواعھ 
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ومنھ  وھو متنوع االشكال واالحجام والملمس منھ ما یستخدم لتزیین الثوب او السترة:جاھز ال البیھ-أ
  .ما یستعمل لتھذیب الحاشیة

 

 : یلي ویقص من قماش موروب وذلك كما:البیھ غیر الجاھز-ب

القماش على  یطوى القماش بحیث تتطابق زاویتان وحافتان منھ مع بعضھما البعض حتى یصبح -١
 .شكل مثلث

 .القماش ترسم خطوط مستقیمة متساویة فوق قاعدة المثلث اي ثنیة -٢

 .للبیھ تقص اشرطةالبییھ وتوصل الواحدة منھا مع االخرى بحسب الطول المطلوب -٣

 .یوصل الشریط مع االخر بحیث یقابل الوجھ منھ الوجھ االخر -٤

 .االضافیة الوصلةوتدرز ثم تبسط الحاشیة بالمكواة وتقص رؤوس القماش تّسرج -٥

 .البییھ الى حافة الثوب كل وجھ مقابل االخر یدبس شریط -٦

مساویة لعرض الخیاطة وعندما یقلب البییھ تماما تلتقي  عند الزاویة تعمل فتحة في البییة -٧
 . تبقى الزاویة حادة الحافات عند الزاویة وبذلك

 .یثبت البییھ بقطبة لقطة مخفیة -٨

عند الزاویة لیعطي الزاویة الراحة عندما یقلب البیھ الى قفا القماش  احیانا یثنى شریط البیھ -٩
 .ویثبت

البیھ الجاھز او غیر الجاھز فوق طرف القماش اثناء تدبیسھ حتى ال ینكمش طرف  یرخى -١٠
 .عند تثبیت البییھ القماش

  .الحاشیةالوجھان بدءا من طرف  تفتح ثنیة البییھ الجاھز وتدبس على القماش بحیث یتقابل -١١

 

 :لتزیینھ بلون اخر كما یلي یستخدم البییھ العریض الضافة الطول الى الثوب او -١٢

الوجھان منھ ابتداء من وصلة الثوب  یدبس طرف البییھ على طرف ذیل الثوب بشكل یتكامل فیھ -١
 حتى یصل

 .نقطة بدایة طرف البییھ طرف البییھ االخر الى وصلة الثوب اي

 . بالمكواة یھ ویتم درزھما ثم تبسط خیاطة الوصلیوصل طرفا البی -٢

 .درز البییھ ثم یسرج یقلب البییھ الى قفا الثوب ویطوى البییھ الى نصفین ویدبس فوق خیط -٣

 .یثبت البییھ بقطبة لقطة

 .العروة بدل الكالون او البریم او لولب تستخدم شرائط البییھ احیانا -٤

   

 

 :الكالون -٢

لتزیین اطراف الثوب او السترة او لصنع عراوي خارجیة للثیلب ) بریم جاھز(الكالون  یستخدم 
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 القماش الرقیق ذات
 

 :منھا من انواع الشرائطیوجد الكثیر

  

 : شریط االكسترافور -١

كمر  یستخدم ھذا الشریط لتصفیة حاشیة الثوب حتى ال تنسل خیوط النسیج ویستخدم ایضا في
 .ي الوان واشكال متعددةونجده ف)الجونلة(التنورة )حزام(

 

  :الشریط الصوفي -٢

كذلك في الوان  وھو شریط من الصوف المحاك ویستخدم الستبدال الزند او الیاقة المھترئة ونجده 
 .واشكال متعددة

 

 :شریط الفلكرو -٣

 .النسیج الالصق لیلتصق بعضھما ببعض وھو مؤلف من شریطیین من

 .كنار السترة او التئام طرفي الحزام التئام ویستخدم للحفاظ على التئام القماش او

 .اسود وھو یباع بالمتر ولونھ عادة اما ابیض او

 

 :الشریط المرصوص -٤

الخیط السمیك علیھ حبوب من  ھو شریط فیھ حبوب مبسطة من الرصاص او شریط من
 .واءالى اسفل حتى ال یطیر في الھ ویستخدم داخل ذیل الثوب الفضفاض لحفظھ متھدال,الرصاص

 

 :شریط الكروكران -٥

المضلّع القاسي ویستعمل بطانة لحزام التنورة او حزام السروال ویباع بعدة  ھو شریط من القماش
 .واحجام الوان

  

 

 ):ستیكاال (المطاط او المغیط

  

ومنھ المبروم ومنھ الدقیق ومنھ العریض ویباع بعدة الوان  ھناك عدة انواع من المطاط منھ المبسط
 . واشكال
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   قواعد الخیاطة بالید

 

 :القطب

  

االستعماالت فمنھا ما یعمل بالید ومنھا ما یعمل بماكینة  تتنوع قطب الخیاطة وتتكیف مع جمیع
 . الخیاطة

 قطب التجمیع وقطب التسریج وقطب غیر مرئیة تستخدم لرّدات الثوب وثنیات:الیدویة  من القطب -

 .وغیرھا من القطب

 .الخیط طة یجب عقد طرفقبل البدء بالخیا -

  

  )كواك  - تسریجة -سراجة( التأشیرقطبة 

  

الخطوط نفسھا ومطابقتھا من قطعة قماش الى اخرى ویستخدم خیط  لنقل ألتأشیرتستخدم قطبة  -

 .او ورق الكربون في بعض االحیان ریشابدال من الطب التأشیر

 .خیاطةالبدء بال یجب ان یكون الخیط طویال وال یعقد طرفھ عند- 

قطبتان متوسطتا الحجم في طبقتي  وتعمل ةالمقرر االشارةتغرز االبرة خالل طبقتي القماش وعلى - 

 .القماش

 .مساحتھا سنتم على وجھ القماش تترك بین القطبة واالخرى حلقة من الخیط -

 ثم تترك حلقة فوق القماش وھكذا حتى وفي طبقتي القماش التأشیرتعمل قطبتان اخریان على  -

 .المقرر نقلھ التأشیرینتھي 

 .القماش بخّفة عن بعضھما البعض بقدر ما تتیحھ مساحة حلقات الخیوط تبعد قطعتا -

  .القماش الوسط بمقص لتبقى القطب ثابتة على كل قطعة من قطع تقص الخیوط في -

  

 :التسریج قطبة التجمیع او قطبة

  

 .بة مؤقتةقطعتین من القماش كقط قطبة التسریج تستخدم لجمع -

یمرر الخیط بالقماش وتعمل قطبة .العالم  یجب تثبیت اول الخیط واخره بالقماش باستثناء خیط- 

 . المختارة خلفیة لتبیت الخیط قبل البدء بالقطبة

 .عند االنتھاء یثبت الخیط بقطبتین خلفیتین -

 

 :الدرزة الیدویة قطبة
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 : تستخدم لجمع قطعتي قماش كما یلي 

تحت طبقات  ة عند نقطة خروج خیط القطبة السابقة في كل طبقات القماش ثم تغرز منتغرز االبر 
توازي مساحتھا وبذلك تكون  الى االعلى على نفس الخط وبعیدا عن القطبة السابقة مساحة القماش

  . متساویة وعلى نفس الخط القطب كلھا

 

 : قطبة اللقطة

   

 .وتھذیبھا تستخدم لجمع طرفي الحاشیة -

ان تكون القطب  رز االبرة عمودیا من خلف القماش داخل حافة القماش الى االمام ویجبتغ -

 .متقاربة

 

القماش نفسھ مثل ذیل الثوب او التنورة او كنار الیاقة او ثنیة  تستخدم لتثبیت ثنیة الحافات على -

  الخ.....الكم 
 .القماش رى وتسحب من یسارتغرز االبرة بخفة في القماش كي ال یظھر الخیط على الجھة االخ -

 .الثنیة یطوى طرف الذیل الى الداخل حسب الثنیة المطلوبة وتسّرج -

 . یّثبت خیط اللقطة في قماش الرّدة وتغرز االبرة من الیمین الى الیسار- 

من قماش  یؤخذ خیطان او خیط واحد من قماش الثوب ثم تغرز االبرة الى الیسار ویؤخذ خیطان- 

 .الثنیة

 .یثّبت الخیط ذا تغرز االبرة مرة في قماش الثوب ومرة اخرى في الثنیة حتىوھك -

 

 :)الزیكزاك(التعرج قطبة لقطة

 

 .السمیك وتعطي طریقة خیاطتھا الراحة للثنیة الثخینة تستعمل للقماش 

 

 :قطبة العروة بالید

  

تجاه الشخص الذي یحیكھا الى الیسار ویكون اتجاه االبرة اثناء الخیاطة با یبدا فیھا من الیمین - 

 .القماش في الوجھة المقابلة فتكون حافة

 .یثبت الخیط عند حافة شق العروة-

خلف حافة الفتحة ثم تسحب من امام القماش داخل حلقة الخیط وبعمق  تغرز االبرة من- 

 .ملیمترات٣
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 .الخیط باتجاه حافة العروة لیكّون علیھا عقدة یشد -

  .اثر بعض وفي العمق نفسھ من القماش صقة بعضھایجب ان تكون القطب متال- 

   :األقمشة المستویة والقطب الفرنسیة

 .الخارج یجب التركز على أسالیب التشطیب التي تجعل الفساتین من الداخل كما ھي من

   

  تركیب السحاب

 

ر تقترح تجنب التشطیب قد وكي نتقنھ فإن ساندرا بتزنیا. التشطیب یكون عادة مربكاً للمبتدء 
أو عدة أزرار دون االنتھاء من (زینة  بیتزنیا تقول بالنسبة للصدریة إن إضافة زر" فإن . مكان اال

وإبداع شكل رائع وخاصة وأن معظم الناس  عروات األزرار حالھ في غایة السھولة إلعطاء
 ).یرتدون صدریاتھم مفتوحة

 

حداث حالة من التوتر والخوف الذي یؤدي تركیبھ إلى إ –السحاب  –اآلخر للتشطیب ھو  والنوع
السحاب  وھنا تقول بیتزنیا بان ھنالك طریقة سھلة إلضافة وتركیب. الذین یعملون في الخیاطة لدى

 .للثوب

 

 .سینتھي عندھا السحاب خیطي النقطة التي. علمي المنطقة المراد تركیب السحاب علیھا -١

 

 .القماش أضیفي لقطعة تثبیت خلف فسحة الدرزة وتقویة -٢

 

 .أو الشریط الالصق ركبي السحاب على أن یكون وجھھ لألسفل وثبتیھ في موضعھ بالدبابیس -٣

 

 .علمي نھایة فتحة السحاب -٤

 

 .السحاب لخیاطة أیسر على امتداد قاعدة وأطراف السحاب استخدمي أسفل -٥

 

   ).الدبابیسالدرزة إلظھار السحاب للخارج ومن ثم یزال الشریط أو  استخدمي شق( أخیراً  -٦
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  :اختیار التصمیم

 

 :التصمیم ھي لالختیار الموفق للقماش وللمودیل یجب ان تراعى عوامل مھمة في  

 .منھا باالضافة الى تفاصیل دقیقة ال بد )الخطوط واللون وملمس القماش(

 .لكل عامل من ھذه العوامل تأثیره كل على حدة او كلھا معا مجتمعة -

 .ساعد في تطویل او تقصیر الجسم وفي تضخیم او تضییق شكل الجسمالعوامل ت ھذه -

للجسم  االنسجام بین ھذه العوامل ھو االھم واالنسجام ھو اساسا التعبیر عن كل ما ھو مناسب ان- 

المودیل والمكان  الذي یظھر فیھ انھ االحساس بما یتناسب معا وما یناسب الزمن،ولعمر الشخص 
 . الذي یلبس فیھ المودیل

  

  : التصمیم الخارجي للثوب

   للجسم ان التصمیم الخارجي للثوب ھو الذي یقرر الشكل المراد

 

 :الخطوط

  

استعمالھا اعطت ایحاء ممیزا او تغییرا في الشكل او حتى  فالخطوط داخل اي تصمیم اذا اتقن- 

 .للجسم توازنا محدودا

 .الثوب الى اسفلھ لیمین ومن اعلىاھمیة الخطوط انھا تجذب العین الیھا من الشمال الى ا-

 .الى خطوط العرض عند توازن خطوط الطول وخطوط العرض تنجذب العین اول ما تنجذب-

 )عرض الورك الي یوازي فیھ عرض االكتاف(خطوط الطول في الثوب المستطیل الشكل 

 .تجعل الجسم یبدو نحیال

 )اف عرض الوركالزائد لالكت الذي یوازي فیھ العرض(الثوب المربع الشكل 
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 .یظھر الجسم قصیرا مكتنزا

 )الذي یكون فیھ عرض االكتاف اضیق من عرض الورك( الثوب المثلث الشكل -

 .متوازن یجعل الجسم یبدو غیر

 )من عرض الورك الذي یكون فیھ عرض االكتاف اوسع(الثوب المثلث الشكل وراسھ في االسفل - 

  .الشخص لیساعد على تخفیف عرض الورك وعلى تقصیر طو

 

 :خطوط الطول

  

 .بطول الشخص ونحافتھ خطوط الطول في الثوب توحي

  

 

 :خطوط العرض االفقیة

  

او الخصر المرتفع اوقّصة الخصر المنخفض تقطع طول الثوب اي شكل الجسم  مثل قّصة الكتف
  فاذا كانت

 . القّصة مثال اعلى من خط الخصر فاءنھا توحي بطول القسم السفلي للجسم

 

 

 :لخطوط المائلةا

  

 .القصر بحسب طول الخط تساھم في اضفاء الطول او

النظر الى المنطقة التي  بالعرض ویجذب ذا كان الخط قصیرا في القسم العلوي للصدر فھو یوحياف
 .النھ یجذب النظر الى طول مسافة الخط بالطول تحّدد الخط واذا كان الخط طویال فھو یوحي

 

   

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

 :لون القماش -١

  

 . حجم الشخص لون القماش من اكثر العناصر تاثیرا عل

اكثر امتالء مثل اللون االحمر واللون االصفر  الوان الدافئة والفاتحة الفاقعة تساعد في اھار الجسم- 
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 .الوردي الفاقع الفاقع واللون الفاقع واللون البرتقالي

واالخضر الفاتح والرمادي والبیج تساعد  االلوان القاتمة وااللوان الھادئة مثل اللون االزرق الفاتح- 

 .في اظھار الجسم انحف مما ھو علیھ

 .ذو اللون الواحد یضفي على صاحبتھ طوال اكثر الثوب -

غیرة على العكس من القماش المطبوع بنقوش االجسام الص القماش المطبوع بنقوش صغیرة یالئم- 

 .یالئمھا كبیرة فاءنھ ال

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

 .ملمس القماش لھ تاثیره ایضا على شكل الجسم- 

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

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

   

  

  

  أخذ القیاس -٢

 : قبل المباشرة بأخذ القیاس یجب مراعاة ما یلي

 

الضروري اخذ قیاس الشخص بدقة وللحصول على الدقة المرجّوة یجب ان یقف الشخص  من -١
 .وعلیھ ثیابھ الداخلیة مستقیما

االفضل ان یستعان بشخص آخر  تدّون على دفتر لیرجع الیھا فیما بعد ومنتؤخذ المقاسات و -١
 .ألخذ القیاسات بدقة النفسنا

 .علیھا القیاسات كل ستة اشھر للتأكد من أن اي تغییر زیادة او نقصانا لم یطرأ یعاد التدقیق في -٣

 .یربط مطاط حول محیط الخصر لتحدید مكانھ -٤

 

 :المقاسات تحدید -٣

  

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

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

 . الطول المطلوب

 .للتنورة مطلوبیحدد بدءا من الخصر عند منتصف الظھر وصوال الى الطول ال: طول التنورة
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االبطین وحول الظھر والى  وذلك بتمریر المتر تحت) المتر(یحاط الصدر بالمازورة : محیط الصدر
 . الصدر

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

 .الصدرقاعدة العنق االمامیة حتى قمة  تحدد بدءا من:  قمة الصدر

 . الصدر الیمین حتى رأس الصدر الیسار رأس تحدد بدءا من:  المسافة بین قّمتي الصدر

 .مكانھ یؤخذ محیط الخصر بعد تحدید :محیط الخصر

 .الخصر یحدد بدءا من الفقرة االولى للعمود الفقري حتى:  طول القسم العلوي للظھر

  .یحدد بالمسافة ما بین تحت االبطین: عرض الظھر

 

 .یحدد بدءا من قاعدة الرقبة نزوال فوق رأس الصدر الى الخصر: للصدر ل القسم العلويطو

ویكون تحدید ھذه النقطة .تتغیر النقطة االكثر بروزا لألرداف بحسب جسم كل شخص: االرداف

 )سنتیمترا(سنتم ٢٢-١٨بالنزول عن الخصر باتجاه االسفل  عادة

 .سنتم ١٠اتجاه االسفل بالنزول عن الخصر ب یحدد:  الورك العلوي

سنتم من الخصر نزوال  ٢٢-١٨الدائري لألرداف الذي یبعد  ھو المحیط:  محیط الورك األساسي
الجلوس على كرسي ووضع القدمین على االرض فتكون المسافة بین  ولتحدید المسافة بدقة یفّضل
 .مسافة ُبعد الورك عن الخصر الخصر وحافّة الكرسي ھي

 . نھایة الكتف دءاً من قاعدة العنق الجانبیة حتىیحدد ب :طول الكتف

 . یؤخذ الطول و الذراع مطوّیة بوضع الكّف على الورك:  طول الكم

  .ویوخذ طول الكم بداً من اعلى الكتف حتى الرسغ مروراً فوق المرفق

  ویوجد قیاسات عالمیة لألطفال والرجال والنساء
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  قاعدة تصمیم الثیاب

 

  

لتصمیم األزیاء وخیاطتھا ھو إعداد تصمیم اساسي لقیاس الشخص لیكون ھذا  المطلب األساسي - 

 .ُیصار على أساسھا تفصیل أیة قطعة تختارینھا في المستقبل التصمیم قاعدة

 

وثوب وسروال وأكمام ویاقة على ) بلوزة(وقمیص) جونیلة(أساسیة لتنورة  تحّضر تصامیم -

 .ه التصامیم األساسیة على مودیالت عدةتطّبق ھذ انواعھا حتى

 

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

 

 . ویجرب المودیل على الجسم للتأكد منھ توصل قطع باترون الخام مع بعضھا البعض  -

 

قاعدة بنفس التصمیم حتى یكون ال) كرتون(وُیفّصل ورق سمیك  ُیسحب خیط التسریج من قطع الخام
 .قطعة األساسیة لتفصیل أیة
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أغلب األحیان  تفّصل نصف قطع التصمیم األساسي على ورق الكرتون ألن القماش یفّصل في -

 .وھو مطوّي طیتین

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التفصیل

 

 :التفصیل األدوات التي ال یستغنى عنھا في

 )المازورة المتر او(شریط القیاس  -١

 .دبابیس -٢

 .)ّراجةالك(دوالب العالم -٣

 .مثلّم مقّص حاّد وغیر -٤

 . سنتم من البالستك الشّفاف٦٠مسطرة طولھا  -٥

 . شریط الصق خاص بالتفصیل -٦

f مسطرة االنحناء الفرنسي -٧ r e n c h c u r v e(   ) 

 . ضابط الطول -٨

 .المغناطیسي الجاذب -٩
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 .قلم رصاص -١٠

 .ورق ابیض للتفصیل -١١

 .تأشیرر للیشاطب -١٢

 .كربون ورق -١٣

 

 :للتفصیل الطریقة المثلى

  

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

لیسھل بسط القماش علیھا والتمكن  من األفضل ان تكون الطاولة سھلة المنال من جوانبھا الثألثة  -٢
 . كة بسھولة في الجھات الثألثمن الحر

 .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 االنحناءات  عند القّص یفتح المقّص جیداً لیقّص اكبر  -٥
 .)یفتح المقّص فتحة قصیرة(مقّص بحركة قصیرةبال او الخطوط المستدیرة فیقصّ 

على الورق الخاص ) الحریر االصلي  -الشیفون  - الجورجیت  -الموسلین ( یدبس القماش الرقیق -٦

 .ینزلق اثناء القص ةاثناء الدرز بالتفصیل حتى ال

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

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

 

  

  

  الخیاطة نصائح ضروریة یجب معرفتھا قبل البدء في

 

 . القماش مجعداً یبسط بالمكواة قبل التفصیل اذا كان -١

 . القماش الى الداخل یةفي بعض االحیان تطوى حاش -٢

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

ماش افقیاً حتى االخرى اة یشّق طرف الق یكون خط النسیج خطاً واحداً من الحاشیة الى الحاشیة
 . الحاشیة الى االخرى یصبح خط النسیج مستقیماً وعلى خط واحد من

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

خمس ساعات ثم یعّرض  ماء مدةیطوى القماش الحاشیة على الحاشیة وینقع بوعاء مملوء بال -٥
 .للھواء لیجّف ویكوى

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

و نقوشھا كالقماش المخمل التفصیل بحسب نوعھا ا بعض االقمشة یحتاج الى اسالیب خاصة في -٧
المقلمة وذات التربیعات او ذات النقوش الھندسیة من جھة ثانیة  والقماش الخفیف من جھة واالقمشة

لكن . بعض الصعوبة كما انھا تطلب مزیداً من التفكیر والتخطیط و الوقت اذ ان في خیاطتھا بعض
 . لوطریقة تفصیلھا تسھل خیاطتھا بنجاح وجھد اق معرفة خصائصھا

  

  البنسات

 .القمیص للبنس اھمیة كبیرة في خیاطة الثوب او التنورة او السروال او - 

 .تستخدم البنس لمنع فضفضة الثوب وللإلعطاء وسع مریح للجسم -

 تظھر البنس المستقیمة او المنحنیة عند رسمھا على قفا القماش بشكل مثلث ویختلف طولھا  -

 .وعرضھا بحسب المطلوب

المثلث باتجاه الرأس ویدرز المثلث من القاعدة  ا البنس وُیدبسان وُیسرجان من قاعدةیقابل خّط◌ّ   -

 . باتجاه الرأس

مع  اذا كان القماش سمیك تقص البنس من القفا .البنس على طرفي خیاطتھ بالمكواة یبسط مثلث  -

 . ترك سنتم واحد لحاشیة البنس

  . تلفق الحاشیة حتى ال ینسل القماش ُ-

  

  

   
 :نس ذات الرأسیینالب

 ) أي في البلوز والتنورة معاً (على خصر الثوب  وھي البنس التي تعمل

 : كما یلي

 .مطابقة عالم الخطین المنحرفین تدبس البنس بعد -١

 

األكثر عرضا ةینتھي التسریج عند كل رأس وتدرز  تّسرج البنس من الجھتین انطالقا من الجھة -٢
 . الرأسالبنس من الناحیة العریضة الى 
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ُتعقد الخیوط عند رأسي . یجب عدم تالقي الدرزات بل البدء تماماً عند نقطة االنطالق في الدرز -٣

 البنس لكي ال تنفك
  

  الّزم

   المطلوبة لھ ھو جمع القماش المطلوب على بعضھ للحصول على المساحة الصغیرة :الّزم 
  .الثوب أو على خصریكون الّزم عادة على رأس الُكّم أو على زند الُكّم   

 

 ثلث المساحة قبل الّزم ُیجمع القماش بخیط الّزم الى نصف مساحة القماش األساسیة أو أحیاناً الى - 

. 

في حین .بطریقة أفضل ولتوزیعھ بصورة أدق ُیّزم القماش الرقیق بقطبة ّزم قصیرة لضبط الّزم - 

 .واسعة یحتاج القماش السمیك الى قطبة ّزم

قطبة الّزم وُیبدأ  على وجھ القماش أو على قفاه فتحّول قطبة ماكینة الخیاطة الى یكون الّزم  -

 .بالدرز

  :الّزم بالید

  

 : وبسیط ویكون كما یلي سھل

 . یكون طول الخیط كافیا لتغطیة المسافة التي سُتّزم -١

 .یعقد طرف الخیط ویثّبت بقطبة خلفیة على القماش عند البدء -٢

 .لقماش بین إبھام الید الیمنى وسبابتھاوا تمسك اإلبرة -٣

فتدفع اإلبرة في القماش ویمد القماش بین إبھام الید الیسرى  أما االصبع الوسطى المغطاة بالكشتبان
 .وسبابتھا

 .اإلبرة باإلصبع الوسطى وتتقدم اإلبرة داخل القماش وخارجھ بقطب مستقیمة ُتدفع -٤

 .ماش الى الیمینأمتألت األبرة بالقطب یبسط الق كلما -٥

 .المطلوبة ال ُیقص الخیط بل ُیترك كي ُیشّد الى الخارج أثناء الّزم عند االنتھاء من المسافة -٦

ثم تشد الخیوط جمیعھا الى الخارج حتى یصل )حسب الطلب (عدة من قطبة الّزم  ُتعمل صفوف -٧
 .الوسع المطلوب القماش الى

 

 :الّزم بالماكینة

  

 .ینة وتوسعالماك تعدل قطبة  -

للحصول على المساحة  بعد الدرز المطلوب للزم یشد خیط المكوك فقط الى خارج القماش - 
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 . المطلوبة

  .ُتعقد الخیطان او تثبت بعّدة قطب خلفیة - 

  من الضروري ان نعلم
التصمیم االساسي لكل  انھ اي ثوب او بنطلون او تنورة او قمیص سوف یسھل تطبیقة لو وجد لدینا

المودیل المطلوب لذا مادام  ن وكل ما یطلب منا ان نطور الباترون االساسي لیتكیف معباترو
  االساس صح اذا النتائج ستكون مرضیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  السّحاب 

 

البالستك ومنھا المصنوع من  توجد سحابات تناسب كل انواع االقمشة منھا ما ھو مصنوع من  
 .بالسترات القابل للفصل وھو الخاصالمعدن ومنھ الخاص بالسروال ومنھ 
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 . المفضل توفّر 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(الوزن الخفیف  المعدني الدقیق في االقمشة ذات یستخدم السحاب -٢

 

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

 

   مبللة فوق السحاب المغلق ویكوى شریط السحاب من قطعة قماشالمفروض ان توضع  -٤
 .الجھتین وال تكوى اسنانھ

 . من الممكن تقصیر طول السحاب حسب الطول المطلوب

 

قطب بالید  حاب ویعلم الطول الصحیح ثم یعمل لھ موقع سفلي جدید ولك بخیاطة عدةیقاس الس -٥
 . حول اسنان السحاب

 

 .بحوالي سنتیمترین یقص الطول الزائد للسحاب تحت الموقع الجدید -٦

 

الفتحة لمنع التمدد أثناء خیاطة  تكوى ثنیة الفتحة من الداخل قبل تدبیس السحاب ثم تسرج -٧
 . السحاب

 

 .بدرز السحاب تبدل رجل الماكینة بأخرى خاصة -٨

 

نزوالً الى االسفل ثم  یفتح السحاب ویسرج على طرفي الفتحة ثم یدرز من اعلى الجانب الواحد -٩
 . حول الفتحة صعوداً الى الجانب االخر حتى راس السحاب

 

 .اول الفتحة اذا كان القماش خفیفاً او ذا وبر یدرز كل جانب من السحاب من الرأس الى -١٠

 

 . الثوب قلیالً حول السحاب ال یمط القماش عند تدبیس السحاب للثوب وبدالً من ذلك یرخى-١١

 

 .اخر یقاس طول فتحة الثوب قبل استبدال السحاب بسحاب -١٢
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في مكانھ ثم یغلق  لمطابقة النقش المقلم او المربع او المشجر في الثوب یدبس جانب السحاب -١٣
 .الطرف االخر الجانب االخر منھ على الثوب بحیث یتطابق النقش معالسحاب ویثبت 

 

 . یسرج السحاب ثم یدرز من اعلى الى اسفل على كال الجانبین -١٤

 

بالماكینة وذلك  یثبت طرفا السحاب العلویان بأن یخاط شریطا السحاب فوق االسنان بالید او -١٥
البییھ او تحت الشریط  حت البطانة او تحتبأن یدخل طرف شریطي السحاب في ثنیة الیاقة او ت

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

 

 :وتكون خیاطة السحاب بالید على الوجھ التالي -١

 

 .یسرج طرف السحاب المفتوح على طرف فتحة الثوب تكوى فتحة الثوب من القفا ثم -٢

 

ب بالید الیمنى وطبعاً یرخى القماش قلیالً فوق الیسرى ویسرج السحا تمسك حافة الفتحة بالید -٣
 . التسریج شریط السحاب اثناء

 

 .یسرج الطرف الثاني للسحاب بنفس الطریقة -٤

 

 .سنتم في اسفلھ٢على بعد  یفتح السحاب -٥

 

ویغلق السحاب كلما تقدمت الخیاطة باالبرة الى  تستعمل القطبة الخلفیة لتثبیتھ بدءأً من اسفلھ -٦
 .القماش تغطیان زردات السحاب تماماً  ھذا یتیح التأكد من ان حافتيو.اعلى 

 

 .الطریقة تثبت الجھة االخرى من السحاب بنفس -٧

 

  .فتحة الثوب لتفادي انزالق السحاب تلقائیاً تثبت كبشة في اعلى السحاب اي على -٨

   السّحاب ترمیم
   

للخلل بین ) زرداتھ ( ّحاب عن أسنانھ دائماً للتلف من انحراف زالّقة الس یتعرض السّحاب - 

  . وتبقى الزالقة عالقة على الخط اآلخر للسّحاب األسنان

 

  : السّحاب ال یبّدل السّحاب بل یصلّح مكان الخلل فقط وذلك كما یلي إذا كان العطل في أسفل  -
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  . شریط السّحاب بین األسنان المعّطلة ویبعد بینھما قلیالً  یشق -١

 

  . الى أعلى حتى تصبح مقابل الشق وموازیة لھ تماماً  لزالقةترفع ا -٢

 

الشق داخل الزالقة وتسحب الزالقة بانتباه الى أعلى وخّطْي زردات األسنان  ُتدخل األسنان عند -٣
  . الزالقة داخل فتحتي

 

ة وأن ال بعضاً قبل إدخال الزالّق یجب االنتباه الى أن األسنان أو الزردات یجب أن تقابل بعضھا -٤
  . تتداخل األسنان بعضھا ببعض ویقفل السّحاب

 

الحاجز  بنصف سنتیمتر كي یكون) الشق ( تعمل عدة قطب حول أسنان السّحاب فوق العطل  -٥
  . الجدید للزالّقة عند فتح السّحاب
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 : اختیار األلوان

   

ویزیدھا جماالً أو ینتقص من  المرأة اللون ھو العنصر األساسي الذي من شأنھ أن یعّزر مظھر
 . جمالھا ویصرف النظر عنھا

یبرز جمال اللون الطبیعي لبشرة المرأة وعینیھا ویزیدھا جماالً مع األخذ  إن اللون المناسب ھو الذي
  . االعتبار عمرھا وتناسق جسمھا بعین

  . التي تالئمھا الرجوع الى الئحة األلوان لذلك على المرأة أن تّتبع دور األزیاء بعد

 

  :دوالب األلوان

  

واأللوان المكّملة التي ُمزجت مع األلوان  دوالب األلوان أو الئحة األلوان ُتظھر األلوان األساسیة
دوالب األلوان تساعد المرأة على انتقاء األلوان التي  فنظرة واحدة الى. األساسیة وتفرعت عنھا 
 . ألخرى المتممة التي تتماشى مع لون مالبسھاواأللوان ا تالئمھا لفساتینھا وثیابھا

 

فإذا ُمزجت ھذه األلوان . ھي اللون األحمر واللون األصفر واللون األزرق  : األلوان األساسیة

 اللون البنفسجي ھو نتیجة: بعضھا البعض بنسب متساویة تعطي األلوان المكّملة اآلتیة  األساسیة مع
 . ناصفةمزج اللون األحمر واللون األزرق م

  . األزرق واللون األصفر مناصفة اللون األخضر ھو نتیجة مزج اللون

  . واللون األحمر مناصفة اللون البرتقالي ھو نتیجة مزج اللون األصفر

  . البعض یبرز جمال كل لون منھما فإذا اسُتخدم لونان من األلوان المتّممة مع بعضھما

  ممزوجة بمعادلة أخف وھي األلوان الناعمة الخفیفة ساسیةأما بقیة ألوان الدوالب فھي األلوان األ
p اللّون المجاور ُیعطي االنطباع الجمیل المریح فإذا استُخدم أحد األلوان مع a s t e l.   

 

  :الشخص دور األلوان في مظھر

  

  . مظھر الشخص وفي االنطباع الذي یفرضھ على اآلخرین تلعب األلوان دوراً أساسیاًّ في

  . كحلي أو أسود تدعو الى احترام الشخص : لوان الكالسیكیةفمثالً األ

  . اللون األبیض یوحي بالھیبة واالحترام الكحلي مع قمیص من) التاییر ( الطقم 

  . أنیقاً وبسیطاً  األلوان المحایدة تعطي الشخص مظھراً 

  . طابعاً جّذاباً  أما تباین األلوان المشرقة مع األلوان القاتمة فیعطي الشخص

. یجلبوا األنظار لتجدید تصامیمھم  في كل موسم یختار مصّممو األزیاء ألواناً یختارونھا حتى
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ارتدائھا بالرغم من أن ھذه األلوان ال تناسبھن على  وبعض النساء الالتي یتبعن المودة یسرعن الى
  . اإلطالق

 .ن وللون الشعرھو الذي یبرز اللون الطبیعي للبشرة وللون العینی إن اللون المناسب

 

 

 

  :المناسب للمرأة السمراء اختیار اللون

   

 كاللون األخضر. حصیلة مزیج اللون األزرق مع لون آخر یناسب المرأة الخفیفة الُسمرة  كل لون
  . القاتم واألخضر واألزرق المائل الى االخضرار

فكل لون مزیج مع اللون . یبرز جمال لون شعرھا ولون عینیھا  أما اللون األبیض فھو اللون الذي
  . اللون الزھري الفاتح واألزرق الفاتح الخ األبیض مالئم لھا مثل

  . أو الذھبیة التي ال تناسب بشرتھا ومن األفضل أن تتجنب األلوان الدافئة

الضارب الى الُصفرة واللون األخضر الضارب الى  فاللون الذھبي والبرتقالي والبّني واألحمر
  .ال تناسبھا لصدأ واأللوان الباھتةالصفرة ولون ا

  الئحة األلوان السمراء تبدو جمیلة فاتنة عند انتقاء األلوان األساسیة العشرة من
 

  : المرأة السمراء الداكنة

   

استعمال األلوان األساسیة  المرأة السمراء ذات البشرة الداكنة والشعر األسود تبدو جمیلة وفاتنة عند
  : لوان المشرقة الصارخة اآلتیةالمقررة لھا وھي األ

  . اللّون األحمر األرجواني

  . اللّون الزھري المثیر

  . الضارب الى االخضرار اللّون األزرق

  . اللّون األبیض الناصع

  . باللون األحمر أو األبیض اللّون األسود المعّرق

  . الداكن اللون األبیض المعّرق مع األحمر یبرز جمال لونھا

مع األلوان األخرى الساطعة  ھر المرأة السمراء أكثر أناقة علیھا أن تزاوج األلوان الحیادیةلكي تظ
  . المشرقة

  : الُسمرة لذلك من المستحسن أن تتجنب األلوان اآلتیة األلوان الدافئة ال تالئم المرأة الشدیدة

  . اللون األخضر الزیتوني

  . لون الصدأ
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  . اللون الذھبي

  . الضارب الى البرتقالي اللون األصفر

 

اللون الكھرماني في  فھي ُتبرز. إن جمیع السمراوات عموماً تناسبھن األلوان األساسیة العشرة 
تختار من األلوان المتدرجة لون  لذلك من األفضل التقید بھا الختیار لون الثیاب ثم. بشرتھن 

  . قمیصھا أو سترتھا أو وشاحھا

 

  

 

   :اللون الشقراء الشاحبة المرأة

ذات الشعر الذھبي المائل الى البیاض وذات العیون الزرقاء تبدو جمیلة عند  المرأة الشقراء
الرمل واللون  البنفسجي ولون واللوناأللوان الباھتة كاللون الزھري واللون األزرق  استعمالھا
  . الرمادي

واللون الذھبي واللون األخضر األبیض الناصع  على المرأة الشقراء الباھتة اللون أن تتجنب اللون
  . الزیتوني

  . المشبعة باللّون تصلح لبشرتھا الرقیقة األلوان الباھتة أي غیر

     

  : المرأة الشقراء الذھبیة الشعر

الزرقاء أو الخضراء تبدو فاتنة في اللون األصفر  المرأة الشقراء ذات الشعر الذھبي والعیون
  . جمال شعرھا رزاللیموني واللون الذھبي الذي یب

  . اللون المرجاني واللون األزرق یبرز جمال بشرتھا المشبعة بالحمرة

ولون الرمل واللون  ) عاجي مائل الى الصفرة( أما إذا كان لون بشرتھا عاجّیًا فإن اللون الخْوخي 

  . لمحّیاھا األخضر المائل الى الصفرة ُیناسبھا وُیعطیھا اللون المشرق

واللون األبیض الناصع واللون  تجّنب المرأة الشقراء لون الفُوشیا واللون األرجوانيمن األفضل أن ت
  . الرمادي القاتم

  . برونزّیًا من الشمس فبإمكانھا اختیار اللون األبیض واألسود أما إذا كان لون بشرتھا

فساتینھا  راء الختیاراألولى من الئحة األلوان ھي األلوان التي یجب أن تتقید بھا الشق األلوان العشرة
  . وثیابھا

  . أو الوشاح أو الزّنار أو السترة منھا أما األلوان المدّرجة في الالئحة فھي تصلح الختیار القمیص

  المرأة ذات الشعر األحمر
  . انتقاء األلوان لمالبسھا تعتمد المرأة الحمراء الشعر على لون شعرھا عند

أحد األلوان الثالثة من . ارتداء ثیابھا  وان في آن واحد عندلذلك فمن األفضل أن تجمع ثالثة أل
  . األفضل أن یكون من لون شعرھا

الرمل  لون( الشعر ذات البشرة الفاتحة مع بعض النمش تبدو جمیلة عند ارتدائھا اللون البیج  حمراء
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المشرقة ال  أو اللون البصلي أو األخضر الحشیشي أو األخضر الزیتوني ألن األلوان الفاقعة) 
  . تالئمھا

القرفة أو اللون القرمیدي أو اللون  حمراء الشعر ذات البشرة النحاسیة اللون تبدو مشرقة في لون
  . البني والبرونزي

بلون الجزر البرتقالي وبشرتھا بیضاء فمن الممكن أن تختار اللون الذھبي  أما إذا كان لون شعرھا
  . األزرق المائل الى الخضرة واللون

  . الفوشیا واألسود والزھري والمشمشي من األفضل أن تبتعد ذات الشعر األحمر عن اللون

  . ألوان ثیاب وفساتین ذات الشعر األحمر األلوان العشرة األولى الرئیسیة ھي الختیار

  .فھي تصلح الختیار لون القمیص او السترة او الخمار منھا أما االلوان المتدرجة في الئحة االلوان

  

  

  

  

  

  

   كیف تختارین ثیابك

 .من اول نظرة إن المظھر الخارجي وطریقة اختیار المالبس یعطي انطباعاً عن شخصیة البسھ

 

المرأة صورة الشخص المسؤول او  المالبس المالئمة للمكان المناسب وللزمان المناسب تعطي -

اللباس المالئم قد حین عدم التقید ب تعطي صورة الشخص المثیر او الشخص الرزین المحتشم في
 .واإلھمال یوحي بالال مباالة و الجھل

مالبسھا تبرز شخصیتھا التي توّد  على المراة ان تتامل داخل خزانة ثیابھا وتقرر اذا كانت -

 .إبرازھا

المالبس المالئمة بملء الخزانة بمجموعة متنوعة متعددة  إن التخطیط السلیم في انتقاء -

 .طویلة ةاالستعماالت عملیة تخدم مد

 

المرأة ثالثة الوان تتماشى مع  الطریقة السھلة القتناء مجموعة متجانسة من المالبس ھي ان تختار -

 .بعضھا بشكل جّذاب
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 .الوان اساسیة الیھا لتتماشى مع بعضھا البعض الحیادي یمكن إضافة حتى الثیاب ذات اللون - 

 واللون مع اللون االسود او مع الرمادي نفسھ الرمادي یتماشى مع اللون االرجواني او فمثالً اللون
 .الكحلي یتماشى مع اللون الخمري واللون الرمادي

 .وللخمار ولالحزمة االلوان الزاھیة تستخدم للقمصان

 

 .متعددة تجانس االلوان یجعل الثوب یلبس بطرق  -

 

كوحدة مستقلة وكذلك التنورة  یلبس بطرق متعددة لذلك عند شراء طقم ینظر الى) التاییر(الطقم  -

سترة اخرى كما انھ من الممكن مزاوجة سترة  الى السترة ألنھ بأإلمكان مزاوجة التنورة مع بلوز او
 .السترة الطقم مع ثوب اخر یتالئم لونھ مع لون

 

 . للحصول على طقم عملي یجب ان تكون قّصتھ كالسیكیة بسیطة - 

 

النھار یستخدم لھ قمیص ابیض  ستخدم نھاراً ولیالً فأثناءی) الكحلي او االسود(الطقم الغامق اللون  - 

 .المجوھرات لتزیینھ بسیط واثناء اللیل یستخدم لھ قمیص من الحریر المعرق مع

 

المساء یستغنى عن السترة ویزین الثوب بخمار  وفي) جاكیت(الثوب العملي یلبس نھاراً مع سترة - 

رات مناسبة ومن الممكن تغیر مظھره بإضافة حزام مجوھ حریري او بعقد من اللؤلؤ او ایة قطعة
 .جمیل

 

 ثیاب لونھا ال یلیق بلون بشرة صاحبتھا فمن الممكن االستفادة منھا بارتداء قمیص لونھ اذا وجدت - 

اللون  یكون مناسب للون بشرتھا او حتى وضع یاقة كبیرة لونھا یبرز لون شعر صاحبتھا فالمھم ان
 .للون البشرةالذي حول العنق مناسباً 

 

االفضل اختیار القماش الجید والخیاطة الجیدة ولیس اختیار االقمشة  عند شراء المالبس من - 

 .الثمن الغالیة

ایضاً غفلة اللحظة  ولیكن القماش من النوع الطبیعي ألنھ صحي ومریح ویجب ان تتجنب المرأة
 .كالً وش اثناء التسوق الن العجلة تجعلھا تختار غیر المناسب نوعاً 

  

 

 .شكلھا الثیاب الصوفیة تحفظ مطویة ولیست معلقة ألنھا تخسر -
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كما ان الفراء الطبیعي ایضاً ال  ال تحفظ في اكیاس من النایلون) الجلد الطبیعي (الثیاب الجلدیة  - 

  .الھواء وإال اصابة التلف یحفظ في اكیاس النایلون ألنھ یتنفس ویحتاج الى

    

    دھاتصلیح بعض الثیاب وتجدی

 

   

سنتیمتر لثني  ٢الجدید مع زیادة  یقص من طول التنورة الزائد عند الذیل القدر الكافي للطول - 

  . الذیل

  . التنورة بحاجة الى توسیع إذا تجعدت التنورة حول الورك تكون - 

احد مساواة الدرزة ولكن على بعد سنتیمتر و تقلب التنورة الى القفا وتسرج حاشیة الخیاطة على -

 ).سنتیمتر ٢كل جانب ( سنتیمترات على  ٤التنورة  الى طرف الحاشیة إذا أمكن وبذلك یوسع محیط
 

  . تدرز جوانب التنورة الى الداخل حسب الحجم المطلوب إذا كانت التنورة فضفاضة  -

  . ةالقصیرة تفتح خیاطة الذیل وتبسط الثنیة ویعاد ثنیھا الى ثنیة ضیق إلضافة الطول للتنورة  -

لم تكن  الممكن إضافة شریط بییھ الى الذیل یكون لونھ مطابقاً للون التنورة بدل الثنیة إذا من - 

  . متوفرة

تجمیلیة إلخفاء العالم ثم تدرز عدة  إذا كانت عالمة الثنیة القدیمة ظاھرة یدرز فوقھا بدرزة- 

  . درزات موازیة حول الذیل

  . إلطالة التنورة وتزیینھا) باند  (القماش المستعار  تضاف شرائط من - 

سنتیمترات وبطول محیط التنورة باإلضافة الى مسافة  ٦أو  ٤بعرض  تقص شرائط من القماش  -

  : وذلك كما یلي ُتترك لحاشیة الخیاطة

 . للتنورة الذي سیضاف) الباند ( یقص من طول التنورة قسم مساو لعرض   -

) الباند(ویدبس ویدرز  تحت طرف الثنیة) الباند ( شریط یثنى طرف التنورة ثم ُیدخل طرف   -

  . بدرزة تزیینیة ظاھرة

سنتیمتر ثم تدخل تحتھ القطعة المقصوصة من التنورة وتدبس وتسّرج  ٢) االباند ( یثنى طرف  - 

  . وتدرز

  . الذیل النھائي وھو اآلن ذیل التنورة ویثبت بقطبة لقطة مخفیة یثنى  -

 

 

  : ب الى قمیصشكل الثو تجدید
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  : الى قمیص طویل لتحویل الثوب القصیر

سنتیمتر ثم یدّبس ویدرز الذیل  ٢یقص الطول الزائد تحت الورك ثم یثنى ذیل القمیص بعرض   -

من أجل إدخال شریط من المّغیط بمساحة  مع إبقاء فتحة صغیرة في منتصف القسم األمامي للقمیص
  . الورك وبذلك نحصل على قمیص مزموم

  . الممكن إضافة شریط من البییھ المغایر للون القمیص حول الیاقة واألكمام لتزیینھ من - 

  . یجّدد القمیص بتبدیل األكمام بأخرى من لون آخر یتناسق مع لون القمیص - 

قماش  سوار من نفس بإضافة كنار تجمیلي الى ذیل السترة مع إضافة) الجاكیت ( تطّول السترة   -

  . المستعار لألكمامالكنار 

 

 

  : االستفادة من قطع القماش المتبقیة

   

  . األقمشة وذلك باستخدامھا لزخرفة ثیاب األطفال من الممكن االستفادة من بقایا  -

  . من القماش المتبقي أو لتطویل الثوب بوصلھ بشریط  -

  . أو بإضافة أكمام وجیب لثوب بدون أكمام - 

  . بوضع رقعة تزیینیة من القماش فوق مكان التمزقالوسادة  أو إلصالح  -

  . الجامد فیستخدم لصنع حّماالت للقدر أما القماش السمیك  -

 

  : إصالح الثیاب وترمیمھا

   

فرتق . بمعرفة كیفیة تصلیح الثیاب وترمیمھا  قلیل من النساء في أیامنا ھذه یعرفن أو یھتممن   
لذلك تفضل أكثر النساء الیوم . إلیھا السیدات المدبرات للتوفیر  تلجأالثیاب بالنسبة إلیھن عملیة شاقة 

أو الى المختص بالرتق أو أن تستغني عنھا ) الرّتا ( تحتاج الى تصلیح الى  أن ترسل الثیاب التي
  . تماماً 

 

 عملیة سھلة تتطلب وھو. ال یقل أھمیة عن فن التفصیل أو التطریز . ولكن الرتق فّن بحد ذاتھ  - 

  . القلیل من المھارة والدقة

 

إسعاف أولیة تنقذ السترة أو التنورة المثقوبة أو الممزقة فترجعھا الى  والرتق ھو بمثابة عملیة  -

  . فتصبح وكأنھا جدیدة حالتھا األولى

 

وذلك برقعھا بقطعة قماش أخرى من . الممزقة  وھناك طریقة سھلة لتصلیح الثیاب المثقوبة أو  -

  . من لون آخرلونھا أو 
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  . الطریقة تستعمل عادة لثیاب األطفال والشبان والشابات وھذه  -

 

الترمیم التالیة سیصبح باإلمكان رتق وترقیع الثیاب وتغییر السّحابات وترمیم  بعد تعلّم طرق  -

 . األزرار وتغییر شریط المطاط القدیم المستعمل بكل سھولة ودقة عراوي

 

 

  : رتق ثقب مثلث الزوایا

   

  . بحذر في زاویتھ یبسط الشق بالمكواة الحارة لوضع رأس الزاویة -١

بتنسیل بعض الخیطان القصیرة  ُتلضم اإلبرة بخیط من نفس خیط حیاكة القماش إذا أمكن وذلك -٢
  . من حاشیة الثوب أو القطعة

حد ومع خیط قطبة تسریج صغیرة جداً تحت جانب الشق بسنتیمتر وا یبدأ بقطبة الرتق وھي -٣
  . نسیج قماش الثوب الطولي

وقریبة من  یّسرج بالقطب الصغیرة بین خیوط النسیج من الیمین الى الشمال بخطوط موازیة -٤
  . بعضھا البعض حتى تصل الى أبعد من خط الشق بنصف سنتیمتر

بقطب  الخیاطة على الجانب اآلخر من الشق وتبدأ تحت الشق بسنتیمتر واحد ثم یرتق ُتكّرر -٥
  . مع خط نسیج القماش العرضي حتى الزاویة وبذلك ُتثّبت الزاویة بقطبة مزدوجة صغیرة

  . إذا كان الشق كبیراً توضع قطعة من القماش الناعم تحت الشق قبل رتقھ -٦

  . بیضة الرتي لرتق رقعة صغیرة من التمزق تستعمل -٧

  . تق صغیرةكانت مساحة الر وتستبدل بیضة الرتي بفنجان قھوة إذا

  . القماش قلیالً حول الفتحة ُتعمل قطبة تسریج صغیرة حول الرقعة الممزقة لتجمع -٨

من طرف ) قطبة تسریج صغیرة ( الرتي  تنسل خیوط من نفس نوع قماش الثوب ثم ُیبدأ بقطبة -٩
  . المرّبع عند خط التسریج الى آخر المربع

حتى  طبة صغیرة تتداخل في القماش ثم تمد فوق الفتحةُیبدأ من أسفل المربع بخطوط أفقیة وبق -١٠
  . تصل الى الطرف الثاني للمربع لتتداخل بین خیوط القماش

  . ) المتالصقة( المربع بالخطوط األفقیة القریبة من بعضھا البعض  وھكذا ُیمأل -١١

 ّول ثم فوق الخطبالخطوط العمودیة من طرف المربع فتغرز اإلبرة والخیط تحت الخط األ ُیبدأ -١٢
  . الثاني لتنزل تحت الخط الثالث ثم الى أعلى فوق الخط الرابع وھكذا حتى ینتھي المربع

  . یثبت الخیط وتقص الخیوط الفائضة -١٣

 

 

 



 38

 : تزیین الثوب بالرقعة

  

  . تدرز الرقعة على وجھ القطعة لتغطي الفتحة -١ 

  . للقطعةتستعمل ھذه الرقع عادة من قماش ولون مغایر  -٢ 

  . على المرفق وعلى الركبة المعّرضین للتلف رقع الجلد تستعمل -٣ 

 

 

 : الرقعة المخفیة

   

  . ومن لونھ یستخدم للرقعة قماش مشابھ للون الثوب أو قماش قریب منھ -١

الزوایا األربع بشق  تھّذب أطراف الثقب المسّننة وترتب على شكل مربع أو مستطیل ثم تشق -٢
  . رفصغیر منح

  . سنتیمترات من كل جانب ٥تقص قطعة القماش على شكل فتحة الثقب زائد  -٣

الرقعة مواجھاً لقفا القماش وتدبس  تبسط رقعة القماش بالتساوي فوق الثقب بحیث یكون وجھ -٤
  . وتسّرج

  . وتدبس فوق الرقعة ثم تسرج وتثبت بقطبة لقطة مخفیة تثنى أطراف الثقب الى الداخل -٥

 

 

  : ھرات إلخفاء البقع أو المزقز

   

  . فوق مزق في سروال أو ثوب لطفلة من الممكن أن ُتستخدم رقع على شكل زھرات -١

حیوانات أو ألعاب إلخفاء أي عیب في ثیاب األوالد  من الممكن أیضاً أن ترسم الرقع على شكل -٢
  . والبنات

 

 

   :الزر استبدال

   

صغیرة من القماش الناعم مكان التمزق على  زق مكانھ توضع رقعةإذا وقع الزر من مكانھ وتم - 

  . قفا القماش وتثبت بقطب صغیرة حول المزق

  . یستخدم زر إضافي أصغر من الزر المستعمل كبطانة للزر األساسي - 

 في مقابل الزر) البطانة ( الزر األساسي على وجھ القطعة أي في مكانھ ویوضع الزر  یوضع - 

  . وعلى قفا القماشاألساسي 

   خالل القماش وخالل الزر األساسي ثم  یثبت الزر بإدخال اإلبرة والخیط في الزر الصغیر ثم  -
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  وھكذا عدة. معاً  رجوعاً داخل الزر األساسي والقماش والزر الصغیر
  . مرات   

  . یجب أن یكون الخیط رخواً بین الطبقات الثالث -  

  . زر األساسي ویثبت الخیطیلف الخیط حول عنق ال - 

 

 

  : تصغیر حجم العروة

   

بقطب تجمع شفتْي العروة وتقفلھما على مسافة  إذا كانت العروة أكبر من الزر یقطب طرف العروة
  . ملیمتر أو حسب الطلب ٢

 

 

  ) ستیكاال( استبدال المّغیط 

   

 وذلك بقص حلقات من درزة) الخصر أو الكم أو الساق ( یفتح فتحة في ثنیة جیب المغیط  -١
بمغیط آخر  الماكینة في المكان المحدد للفتحة ثم تسحب الخیطان ویسحب المغیط القدیم ویستبدل

  . حسب الطلب

ویقفل الدبوس ثم ُیدفع داخل جیب  في طرف اللستیك الجدید) دبوس شنكل ( ُیغرز دبوس أمام  -٢
  . المغیط داخل الفتحة لیصل الى الطرف اآلخر

  . جمع طرفا المغیط الى بعضھما ویثبتان بعدة قطبی -٣

  . لقطة مخفیة تثبت فتحة جیب المغیط بقطبة -٤

 

 

  : تقویة خیاطة تحت اإلبط

   

  . من قماش خفیف) َخْشَتك ( إذا تمّزق ما تحت اإلبط أو تنّسل ُیقّوى بوضع رقعة  -١

 أثناء الحركة یعطي راحة للقماش تقص الرقعة المربعة على ورب القماش ألن القماش الموروب -٢
.  

ویدرز فوقھا خط مع درزة  تبسط الرقعة على قفا القماش على تقویرة اإلبط وتدّبس ثم تسّرج -٣
  اإلبط ومع درزة الُكم وخط جانب القمیص

  

  : فن الكي
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تكون المالبس دائماً مكویة والطیات مرصوصة  أھم خطوة لحسن المظھر ھي التأكد من أن -

  . كواةبالم

 . والحریر والرایون یكون كّیھ بشكل أفضل إذا ما كان على القفا قماش القطن والكتان - 

فتطوى القطع على بعضھا البعض . الطبیعیة یجب أن تكوى وھي بعُد رطبة  جمیع المنسوجات  -

  . الماء علیھا وتترك جانباً حتى تخترق الرطوبة جمیع أطراف القماش بعد نثر بعض

  . الصوف فُیكوى بوضع قطعة قماش رطبة على سطحھ أثناء الكي قماشأما  - 

تجعید من القماش توضع تحت الطّیة وفوقھا قطعتان من القماش المبلل ویكبس  إلزالة طّیة أو - 

  . فوقھا بالمكواة

    فتخف الرطوبة منھا لتخفیف الماء من خرقة الكي المبلّلة ُتلف الخرقة في خرقة جافة وتعصر - 

الثانیة فوق طاولة الكي ثم تكوى  تكوى الطیات بوضع وجھ الثنیة األولى على لوحة الكي وتدبس - 

الثانیة على لوحة الكي وتدبس الثانیة وتكوى  الحافة بقطعة قماش رطبة بعد ذلك یوضع وجھ الثنیة
  . وھكذا حتى تنتھي الطیات... بخرقة رطبة 

  . بالطریقة نفسھا ارج وتكوى الطیات التي على القفایقلب الوجھ الداخلي للتنورة الى الخ  -

 

 

  : إعادة الرونق الى الثوب المخمل

   

. بتعلیقھ على تعلیقة مبطنة جیداً في الحّمام وقت االستحمام  إذا كان الثوب مجعداً یعّرض للبخار - 

  . الحارة رأساً على عقب وتمرر التجاعید فوق بخار المكواة أو یمسك بالمكواة

 

 

   :للثیاب المجعدة إعادة الرونق

   

  . أضاع شكلھ أو أصبح مھلھالً لكثرة االستعمال بمحلول النشاء والماء ینقع القماش القطني الذي -١

    ملعقة طعام كبیرة من النشاء في لیتر من الماء ویحرك المزیج على النار حتى یغلي توضع -٢
تجف تكوى  وقبل أن. طعة جیداً بالمحلول وتعصر یضاف إلیھ لیتر ثان من الماء وتبلل الق -٣

  . بمكواة حارة على القفا

 

  : إعادة الرونق الى الثیاب الصوفیة

   

توضع خرقة مبلّلة على قفا القماش ویكبس بالمكواة بحركة  إذا أصبحت الثیاب الصوفیة لّماعة  
  . خطوط الكي ودون الضغط على القماش حتى ال تظھر مستقیمة من فوق الى تحت بخفة
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 :التنورة المنتفخة إعادة الرونق الى

  

 .الخلف في مكان القعدة لكثرة الجلوس تنتفخ التنورة من -١

 . الى الخارج وتلبس طاولة الكي إلزالة االنتفاخ تقلب التنورة من الداخل -٢

معظم ثقل المكواة التنورة ویكبس بالمكواة مع ابقاء  تبسط الخرقة الرطبة فوق مكان االنتفاخ في -٣
 .فوق الخرقة المبلّلة اي فوق المكان المنتفخ في الیدمن اعلى الى اسفل بخفة

وعندما ینكمش یكبس بشكل عادي باستعمال كامل ثقل المكواة  ھذه الطریقة تجعل القماش ینكمش -٤
 .االسفل بحركة من االعلى الى

  

 

  :نصائح لحل مشاكل الكي

  

فتحة  لید وسادة للكي تلف منشفة فوق لبادة صغیرة وسمیكة وتمرر تحتاذا لم یكن في متناول ا -١
 .الذراع ویكوى قفا درزة االبط برأس المكواة

المنتفخ توضع اللبادة داخل الكم وتمسك اللبادة بشكل مستو براحة الید  وفي حالة الكم الكامل او -٢
 .لكمالكم من فتحتھ باتجاه الطیات او الزم في اعلى ا الیسرى ویكوى

القطعة بعد الكي توضع ملعقتا طعام من الخل االبیض في كوبي ماء ثم  اذا لمع وجھ الثوب او -٣
 .النظیفة في محلول الخل ویفرشى الثوب بالمحلول تغمس الفرشاة

القماش بخرقة مبلّلة مرتین ثم تبلّل فرشاة اسنان وتفرشى الدرزة  للتخلص من عالمة الثنیة یكوى -٤
 .تكوى بخرقة مبلّلة مرة اخرى ثم او الثنیة جیداً 

بھا ینثر قلیل من الملح بین ورقتي مشمع  لتنظیف المكواة من بقع القماش الصناعي الملتصق -٥
  .حتى تنظف تماماً او یستعمل منظف جاھز لذلك ثم یكوى الورق بالمكواة الحارة) ورق زبدة(




