



در ﺧﯿﺎﻃﯽ
ﮐﺮدن در
ﺗﺴﻬﯿﻞ،ﺷﺮﯾﻨﮓ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ،ﺷﺮﯾﻨﮓ،ﺟﻤﻊ
اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﺧﯿﺎﻃﯽ
آﻣﻮزش ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ،ﺷﺮﯾﻨﮓ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن در ﺧﯿﺎﻃﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼس ﻫﺎ







اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ،ﺷﺮﯾﻨﮓ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن در ﺧﯿﺎﻃﯽ

اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردن ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﭘﺎرﭼﻪ و ﺟﻔﺖ ﺷﺪن ﺑﺎ آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد
ﭘﺲ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ آﺳﺘﯿﻦ در ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﭻ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﯾﮑﺮاﺳﺖ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻫﻢ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای
ﭼﯿﻦ دادن ﺑﻪ ﭘﺮده ﻫﺎو ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺮ ﭼﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت راﺣﺖ ﺗﺮ دوﺧﺘﻦ و ﭼﯿﻦ دادن و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ



ﺗﺴﻬﯿﻞ ﭘﺎرﭼﻪ:
راﺣﺖ ﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺸﺎد ﺑﻮدن ان را ﺑﻪ اراﻣﯽ ﺗﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮ ان در ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﺸﺎد و درزﻫﺎی ﺻﺎف ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺻﻼح ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎرﭼﻪ درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد

اﺻﻄﻼح ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ در
ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﺑﺮ ﻋﮑﺲ روش راﺣﺖ ﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻇﺮاﻓﺖ و ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ









ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ:
ﭼﯿﻦ دادن ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ردﯾﻔﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده و ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﭼﯿﻦ دار ﻣﻨﻈﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺧﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﺮ و ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ و ﺳﺮاﺳﺘﯿﻦ.اﺻﻮﻻ اﯾﻦ ﻧﻮع دوﺧﺖ را ﮐﻪ ﻣﺪ ﻫﺴﺖ ﺑﺮای دوﺧﺖ ﻫﺎی دﮐﻮری

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﺧﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺸﺮده و ﺗﻮ در ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﻗﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺧﺖ اﻧﻬﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮب ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ.ﺗﺮﮐﯿﺐ
دوﺧﺖ و اﺗﻮ و ﭘﺮس ﭘﺎرﭼﻪ را زﯾﺒﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ  ،ﯾﮏ ﺧﻂ از ﻃﻮل ﻫﺎی ﺑﺎﺳﻦ را درﺳﺖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺨﯿﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻫﺮ دو ﻧﺦ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﮑﺸﯿﺪ
ﺗﺎ ﻃﻮل ﭘﺎرﭼﻪ اﺿﺎﻓﯽ در ﺧﻂ درز از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .اﯾﻦ ﺧﻂ را ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ و روی ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ 1ﻓﺸﺎر

دﻫﯿﺪ.ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺳﻦ را ﭘﺮس ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ان را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادن ﺑﺎ اﻟﮕﻮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ وﻟﯽ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﻫﯿﺞ ﮐﺪام از دو ﻃﺮف ﺑﺎﺳﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺖ و ﺻﺎف ﻧﺸﻮد.

ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً دوﺧﺘﻦ ﺧﻄﯽ از ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎی ﻃﻮل ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﺑﺎﻻی آن و زﯾﺮ ﺧﻂ
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺪ راﺣﺖ ﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮر ﻓﻮق ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی دوﺧﺘﻦ روی
درز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،
ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮد  ،ﺧﻄﻮط ﺟﻤﻊ آوری ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻧﻘﺎط ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و دوﺑﺎره از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ درز ﺷﺮوع ﺷﻮﻧﺪ.

اﮔﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادن دارﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه از ان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﯿﭻ
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ دو ﻗﻄﻌﻪ را ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن از ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ

ﺧﻄﻮط ﺟﻤﻊ آوری را از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻮک زده اﯾﺪ  ،در زﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪن  ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻔﺮه ای را ﺑﮑﺸﯿﺪ.

از اﻓﺘﺨﺎرات آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺧﯿﺎﻃﯽ اﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﺗﺮک و ﻟﺒﺎس ﻣﺠﻠﺴﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
اﺳﺘﺎدان ﺧﺎﻧﻢ آﯾﻔﺮ ﺑﺎﯾﺮام و آﻗﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻮﯾﻨﭻ از ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﯿﺎﻃﯽ را ﺑﻪ آراﻣﯽ در اﻣﺘﺪاد ﻃﻮل ﻧﺦ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻧﺦ ﻫﺎ را از ﯾﮏ ﺳﺮ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ از ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن آن ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ
در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ  ،ﻧﺦ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ اﻃﺮاف ﯾﮏ ﺳﻨﺠﺎق ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﻮل ﺟﻤﻊ ﺷﺪه را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺻﺎف ﭘﺎرﭼﻪ  ،دﺳﺘﮕﺎه را روی ﺣﺎﻟﺖ درز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ  ،ﺳﭙﺲ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻂ درز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از دوﺧﺘﻦ درز  ،ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه را ﺑﺒﺮﯾﺪ .درزﻫﺎی ﺟﻤﻊ را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ از
ﻓﺸﺎر دادن ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺎف ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ اوری ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﯿﺎﻃﯽ زﯾﮕﺰاگ زدن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﮐﻤﻪ ی ﻟﺒﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎن
ﮐﻪ دﮐﻤﻪ ﺳﺨﺖ در ان ﻓﺮو ﻣﯽ رود ﻧﺦ را  4/1ﺑﺎﻻی درز ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﻮک ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺦ ﻫﺎ در ﻫﻢ ﻓﺮو
ﻧﺮوﻧﺪ.ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﺦ را ﮔﺮه ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻮﮐﺘﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود ﺑﻌﺪ ﻧﺦ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ان را ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﺗﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﻔﺖ و ﺣﺠﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺦ در ان در ﻣﯽ رود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی
دﻫﯿﺪ
ﭼﯿﻦ دار ﭘﺎﯾﯿﻦ روﺗﺨﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎراﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺘﺪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﺘﺮی روی ان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ

دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ان وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺎرﭼﻪ را در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮارداده و ان را ﮐﻮک ﻣﯽ زﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ

اﯾﻦ ﻣﺘﺪ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ ﺟﻤﻊ اوری اﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺎرﭼﻪ
ﺑﺮای ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ

ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﭼﯿﻨﺶ ان ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

روش دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ اوری ﺑﺎ ﺳﺮﺟﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه را روی ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم

دوﺧﺖ ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ی ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺳﺮژ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .دوﺑﺎره ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺮی دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮژ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.



ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
 STAYSTICHINGدر ﺧﯿﺎﻃﯽ






ﺷﺮﯾﻨﮓ ﮐﺮدن:



وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺑﺎ ﻃﻮل  36ﻣﺘﺮ ﺑﺮای وﺻﻞ ﮐﺮدن ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯾﺶ و دﯾﺪه ﺷﺪن در
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻨﺶ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ ﻓﻘﻂ  12ﻣﺘﺮ از ان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﭼﯿﻦ دادن ﻟﺒﺎس ﻫﻢ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از دوﺧﺘﻦ آن ﻧﺪارد.در ﭼﯿﻦ دادن ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دوﺧﺖ ﻟﺒﺎس ﭼﻨﺪﯾﻦ ردﯾﻒ دوﺧﺖ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺒﺎ ﺗﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺦ ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺪوزﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ در رﻓﺘﮕﯽ ﻧﺸﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﭼﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺻﺎف ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮد.ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭘﺎرﭼﻪ زﯾﺮ ﭼﯿﻦ ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ و درزﯾﺮ درزﻫﺎی
ﻋﻤﻮدی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ اﺻﻮﻻ ﭼﯿﻦ دادن ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺘﺪ ﻏﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ دار ﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد دوﺧﺘﻦ ﭼﻨﺪ ردﯾﻒ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﺦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ
دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﮐﻤﻪ از آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دور
ﮐﻤﺮ ﻫﻢ اﻧﺪﮐﯽ ازاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم رو در زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ،ﺷﺮﯾﻨﮓ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن در
ﺧﯿﺎﻃﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.







ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺧﯿﺎﻃﯽ اﯾﺪه ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ
44412840 

 اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ،ﺷﺮﯾﻨﮓ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ،ﺷﺮﯾﻨﮓ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن در ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﺮﯾﻨﮓ
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ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ *
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ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﻋﺪد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ:
 + 16ﻫﻔﺖ =
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