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فـرایند برنامه ریزي درسي از مــؤلفه هاي پیچیده، گسترده و بسیار تـأثیرگذاري است که با استفاده
از اهداف، محتوا و روش یا سایر عناصر به تبیین سیاست هاي تعلیم و تربیت مي پردازد.

در بین مؤلفه هاي نظام آموزشي محتواي برنامه درسي از جایگاه و اهـمیت خـاصي برخــوردار است.
از طریق محتواست که نظام آموزشي به طــور مستـقیم با هـویت دانـش آموزان مرتـبط مي شـود و

اهـداف مورد نظر را در اندیشه، باور، توانایي و شخصیت آنان متجلي مي سازد. 
یکي از محـورهاي اساسي آمـوزش در دوره متــوسطه، آمـوزش حــرفه اي مي باشد که هــدف آن
آماده کردن افراد براي ورود به دنیاي کار است. رسـالت آمـوزش هاي حـرفه اي انــتقال مــهارت و
شایستگي مورد نیاز جهت پاسخگویي به نــیازهاي درحال تـغییر بـازار کـار مي باشد. از طرف دیگر
این آموزش ها براي دانش آموزان با نیازهاي ویژه ، کسب استقالل نسبي و خودکـفایي شـخـصي را

هدف قرار داده است، لذا آموزش هاي حرفه اي به عنوان یکي از شاخصه هاي اصلي« توسعه انساني«
در ابعاد اجتماعي و فردي، مورد توجه مي باشد.

در این راستا در سال هاي اخیر سازمان آموزش و پـرورش استثـنایي قـدم هاي مثـبتي در اعتـالي  
کیفي و کمي آموزش هاي حرفه اي برداشته و تـدوین کتاب حـاضر جـزئي از این حرکت مي بـاشد.

امیدوارم این محتـوا نقشي مؤثـر در دستـیابي دانش آمـوزان به صالحیت هاي اجتماعي و حـرفه اي
داشته و زمینه حضور معني دار این گروه از دانش آموزان را در جامعه فراهم سازد.

بر خود واجب مي دانم از زحمات تمامي عـزیزاني که در این حرکت نـقش اساسي ایـفا نموده اند به 
ویژه کارشناسان، دبیران و همچنین کـارشناسان سازمان پـژوهش و بـرنامه ریزي آمـوزشي تشکر و 

قدرداني نمایم.
امید است دبیران، کـارشناسان و صاحب نظران آموزش حـرفه اي با نظرات ارزشـمند خود در ارتـقاء

کیفي برنامه درسي ارائه شده ، این سازمان را بیش از پیش یاري نمایند.

                                                                                         نامدار عبدالهیان
                                                                                معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
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همكار گرامي :

    یکي از محورهاي اساسي آموزش در دوره متوسطه حرفه اي » آموزش حرفه اي« است که عالوه بر توانمندسازي 
دانـش آموزان در انجام مـهارت هاي شغلي،  موجب تسهیل روند اشتغال آنان شده و از سویي با بـهبود خود پـنداره
آن ها، زمینه ارتباط مفید با دیگران را فـراهم مي سازد. مـوضوع بحث این کتاب خیاطی» دوخت سرویس ملحـفه و 

پـرده« است که یکي از گرایش هاي حرفه خیاطي در این دوره است.
   خیاطي هنري زیبا با قدمتي طوالني است و در حال حـاضر هم به شکل خـانگي و هم به شکل صنعتي کاربـرد دارد

 و عالوه بر این که یک مهارت است مي تواند به عنوان ابزاري اقتصادي و همچنین عامل صرفه جـویي در هـزینه ها 
 محــسوب شود. لـذا یکي از رشتـه هاي مفـید براي آموزش دانش آموزان با نـیاز ویژه می باشد. 

   با توجه به رویکرد پودماني در آموزش حرفه اي الزم است  از این کتاب براي آمـوزش پــودمان هاي مرتـــبط با 
محتواي آموزشي کتاب نیز استفاده شود. به عنـوان نـمونه در آموزش »بـرش پـارچه های نــقش دار« 

می تـوانید از محتــوای بیشتر دروس استفاده نمایید تا دانـش آموزان عالوه بر کـسب مهـارت در این پـودمان، در
 ساخت یک وسیله تولیدی نیز مشارکت نمایند. در پیوست کتـاب  جدولی با عنوان »پــودمـان های مرتـبط با کتاب 

 دوخت سرویس ملحفه و پرده«جهت راهنمایی همکاران محترم درج شده است.
    در آموزش حـرفه اي به این گروه از دانش آموزان، بـاید از راهـکارهای خـاصی بکــار گـرفته شـود که در ذیـل 
به بـرخي مــوارد اشـاره مي شود. امید است همکـاران گـرامي با تـجربیات و خـالقیت خـود متناسب با ویژگي هر 

دانش آموز از راهکارهاي خاص دیگري براي تسهیل روند آموزش بهره جویند.
-   با توجه به ویژگي و تـوانمندي دانش آموزان، فـعالیت ها را تا حد امـکان به گام هاي کوچکتري تقسیم نمایید و

 اهداف آموزشي را براي هر فرد به گونه اي طراحي و تدبیر نمایید تا امکان دستیابي دانش آمـوزان به آن هدف میسر
 باشد،  که این موفقیت زمینه ساز موفقیت هاي بعدي دانش آموز باشد.

-   فضاي کار را براي دانش آمـوزان سـامـاندهي کنید تا دانـش آمـوزان این مهارت را فــراگیرند و تـمرکز و
 دقت بیشتري در انجام وظـایف داشته باشند. به عنوان نـمونه فـضاي خـاصي براي ابزار و  مواد در نـظر گرفته شود 

کارهاي نیمه تمام هر دانش آموز درجاي مخصوص نگه داري شود و ...
   قبل از آموزش به دانش آموزان ،  دوخت ها را شخصا انجام دهید تا بتوانید متناسب با هر گام راهنـمایي هاي الزم

 را به دانش آمــوزان ارائه دهید. 
-   آموزش را به شکل کامال عملي ارائه داده و با توضیحات کالمي همراه نمایید.

-   در شروع انجام فعالیت توسط دانش آموزان، شخصا بر نحوه انجام کار آنها نظارت نمایید و راهنمایي هاي الزم را
 ارائه دهید تا از شـکل گیري عـادات و یا روش هاي غلط در انجام کار ، جلوگیري شود.

-   از دانش آموزان بخواهید بر نحوه انجام کار خود بازبیني داشته باشند، زیرا زماني که آنها  خود به ارزیابي کار خود 
مي پردازند ،  انـگیزه بـیشتري براي بهبود کار خود دارند.

- دانش آموزان را به استفاده از کتاب و تصاویر آن ترغیب نمایید تا عادت استفاده از منابع مربوط در آنها شکل گیرد.
-   والدین نقش با ارزشي در فعالیت هاي یادگیري دارند، لذا ضمن برقراری تعامل با آنها و ارایه راهنمایی های الزم 

 از همکاري آنها در فـعالیت هاي خارج از آموزشگاه بهره مند شوید.
- با توجه به نقش فناوري اطالعات در یادگیري دانش آموزان، از منابع مربوط استفاده نموده وپایگاه های اطالع رسانی

 مفید را به دانش آموزان معرفي نمایید.
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-  در ابتداي هربخش هدف هاي رفتاري آن درس تــدوین شده است وانـتظار مي رود دانـش آموزان به طور کامال عملي به
 آن اهداف دست یابند.

توضیح  با توجه به آن که در تمامي فـعالیت هاي خــیاطي، مراحل مـشترکي وجـود دارد،  از بیان مکــرر آن ها در هر درس
 اجـتناب شده است لـذا این مراحل در ابتداي کتاب تحت عنوان»اهداف رفتاري مشتـرك« قـید شده  و شایسته است

 همـکاران ارجـمند در حین انـجام فـعالیت هاي عملي،  دستیابي دانش آمـوزان به این اهـداف را نیز مـد نظر داشته باشند.
- مراحل انـجام فــعالیت ها به روش تــحلیل فــعالیت همراه با تــصاویر زنـجیره اي ، تــدوین شده است و هـمکاران 

محترم مي توانند در طـراحي برنامه ریزي آموزشي از آن استفاده نمایند.
- در برخي از دروس، به تــناسب موضوع، به نــکات ایــمني اشاره شده است که رعـایت آن از سوي دانــش آمـوزان و 

مربیان مورد تـأکید مي باشد.
- به منظور انــعطاف در برنامه درسي،  فـعالیت هاي تـکمیلي پیش بیني شده است تا براي دانش آموزان مستعد و عالقمند

 فرصت تمرین و مـمارست بیشتري فراهم شود.
- در برخي واحدهاي کاري،  فعالیت هایي تحت عنوان»گفت و گـوکنید« طراحي شده است که موجـب افــزایش تـعامل بین

 دانش آمــوزان ، تــوسعه دانش و تقویت کاربرد واژگان مربوط به کار مي شود. 
- در بخش خـودآزمــایي کــتبي، سؤاالتي مطرح شده که موجـب تـــمرکز بیشتر دانــش آموزان بر دانـش و معـلومات

 مورد نیاز برای انـــجام کار مي شود.
- با توجه به اهمیت انجام کارهاي گروهي و استفاده  بهینه از ظرفیت خاص هر دانش آموز ،  فعالیت هاي عملي طراحي شده

 است که با راهنــمایي مربي، وظایف مـتناسب با تــوانمندي اعضاي گـروه بیـن آنها تقسیم شده و باعث مي شود تـمامي 
دانش آموزان در تولید یک محصول مشارکت داشته و احساس خود ارزشمندي نمایند.

ساختار کتاب :

ارزش یابی:
ارزش یابي این درس به صورت عملي، کتبي و مشاهده اي انجام مي شود.
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   هنر خیاطي یکي از مهارت هاي کاربردي مي باشد که یــادگیري آن عالوه برافزایش تـوانمندي شما، مي تواند

 به عنوان ابزاري براي دستیابي به اشتغال باشد.

   عنوان کتاب شما خیاطی»دوخت ملحفه و پرده« است، در درس هاي مخـتلف این کتـاب با نحـوه ی استفـاده از

 انواع ابـزار، تجهیزات، مواد مصرفي و انتخاب الگوي مناسب، انتقال الگـو، بـرش پـارچه، دوخـت و اتـوکــاري

 برای تهیه ی انواع ملحفه و پرده آشنا مي شوید.

 به طور حتم شما این مهـارت را بر اساس عـالقه، تـوانایي و استـعداد خود و پس از مشـورت با اولیاء مدرسه 

و خانواده انتخاب کرده اید ولي صرف انتخاب، باعث موفقیت شمادر طي کردن دوره متـوسطه حـرفه اي و بعدها 

اشتغال در بـازار کار نمي شود، بلکه باید در دوران تـحصیل  خود در انجام کارها عالقه، پـشتکار، دقت و سرعت 

نشان دهید. در زیر به برخي موارد که باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره می شود :

•    تالش کنید تمام مراحل برش و دوخت انواع ملحفه و پرده را از ابتدا تا انتها به درستي انجام دهید.

•    با حـوصله و دقت تـمرین ها را انجام دهید و در مواقع لزوم براي رسیدن به نـتیجه بهتر، تـمرین ها را بارها

 تکرار کنید.  

•    با کمک و راهنمایي مربي در حیـن کار، استــعداد و توانایي خود را در بخـش هاي مختلف شناسایي کنید.

هنگام انجام کارهاي گروهي، در بـخش هایي فـعالیت کنید که بـاعث بـهتر شدن محــصول کـار و سـرعت در

 انجام کار گروهي مي شود.

•   در استفاده از ابزار و تجهیزات به نکات ایمني و بهداشتي توجه کنید.

•   در مصرف مواد صرفه جویي کنید.

•   از لوازم شخصي خود به دقت نگهداري کنید.

•   مهارت هاي آموزش دیده را تا حد امکان در خانه نیز انجام دهید. 

•   در انجام مهارت هاي آموزش دیده با بازدید از مراکز خرید، مشاهده مجـالت خیاطي، جـستجو در اینترنت

 و مشورت با افراد خبره در بین بستگان ، آشنایان حتي االمکان نوآوري داشته باشید. 

•   جدول هایي که در قسمت هاي مختلف کتاب درج شده است، مربوط به نحوه انجام کـارها به صورت فـردي

 و گروهي مي باشد بنابر این در تکمیل آن ها نهایت دقت را به خرج دهید.                    

                                                                                                               

                                                                                                                                      موفق باشید    

سخنی با دانش آموز
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اتاق خواب یکی از مهمترین قسمت های منزل است که عالوه بر زیـبابودن باید مکـانی پر از آرامش باشد تا 

افراد بعد از یک روز پرکار فضایی آرام بخش برای استراحت داشته باشند. یکی از عوامل مهم در زیبایی اتاق 

خواب پرده و سرویس ملحفه است. سرویس ملحفه شامل؛ روبالشی، ملحفه رو، ملحفه تشک، روتختی و حتی 

کوسن های تزئینی می شود.

    در دوخـت ملحـفه و پـرده  انتـخاب پارچه و مدل به دلیل تـنوع در جنس، رنگ و شکل از اهمیت خـاصی 

برخوردار است. به طور مثال؛ برای سرویس ملحفه نوزاد استفاده از پارچه های ابریشمی و کرکی با رنـگ های 

روشن )آبی، صورتی، زرد و...( و دوخت های شاد، طرح دارو بچگانه توصیه می شود همچنین برای پـرده اطـاق 

خواب معموالً از پارچه  های نازك استفاده نمی شود.

    قبل از خرید پارچه برای سرویس ملحفه باید به برخی نکات توجه نمود از جمله؛

 پارچه ی زیبا وقابِل شستشو را انتخاب کنید.

•  قبل از خرید پارچه های سرویس ملحفه از سایز دقیق تشک و بالش ها مطمئن شوید. 

•  در صورت انتخاب چند جنس  پارچه  به هماهنگی طرح  و رنگ  پارچه ها در سرویس ملحفه توجه داشته 

باشید.  

•  پارچه های نرم و لطیف را انتخاب کنید تا هنگام تماس بدن با آن حساسیت ایجاد نکند. 

•  به دلیل شست و شو زیاد ملحفه و روبالش حتما پارچه را از جنس مرغوب و باکیفیت انتخاب کنید.  

•  قبل از شروِع دوخت پارچه ها را بشویید، و در صورِت لزوم اتو کنید.

•  پارچه های مناسب برای ملحفه و روبالشی شامل جنس های؛ نخ، کتان، چلوار، متقال ظریف و فالنل می باشد.

•  پارچه های مناسب برای روتشکی شامل جنس های؛ متقال ظریف، دبیت و پوپلین می باشد. 

•  پارچه های مناسب برای روتختی شامل جنس های؛ نخی، متقال ظریف، جناقی، ساتن، مخمل نخـی و تـافته 

می باشد. 

در این کتاب شما را با دوخت کوسن ، سرویس خواب و پرده آشنا خواهیم نمود.

مقدمه
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اهداف رفتاري مشترك 
از فراگیر انتظار مي رود در پایان آموزش به اهداف زیر دست یابد.

شروع کار

  دستگاه تهویه و المپ هاي مورد استفاده در حین کار را روشن کند.
  روپوش ، کفش ، سربند مخصوص کارگاه را بپوشد.

  وسایل و مواد مورد نیاز را بطور مناسب بر روي میز کار بچیند.

»حیـن کــــار«
   پشت و روي پارچه را با صابون عالمت گذاري کند.

  پارچه را با توجه به نوع کار بصورت یك الیه یا دو الیه بر روي میز کار پهن کند.
  الگو را از قسمت طول پارچه با توجه به خط راستا به طور صحیح نصب کند.

 شکل الگو، نقاط موازنه و اضافه درز را بر روي پارچه عالمت گذاري کند.
 از روي خطوط عالمت گذاري شده ، پارچه را برش بزند.

 با توجه به نوع کار، ماشین دوخت خانگي همه کاره و راسته دوز را آماده کند. 
) برداشتن در پوش، تمیزکاري قبل از شروع کار ، گذاشتن پدال در جاي منـاسب  
روشن کـردن مـاشین دوخـت ، نـخ کردن، سـوزن گذاشتن، تنظیم کشش نـخ 

تنظیم درجه دوخت ، گذاشتن پایه( 
  در صورت لزوم اطراف کار را سردوزي کند.

 کار را با عالقه، پشتکار و مداومت در کار انجام دهد.
  در مصرف مواد صرفه جویي کند.

»پــایان کـــــار«
 ماشین دوخت و اتو را خاموش کند و دو شاخه را از پریز بیرون آورد.

 با همکاري دیگر فراگیران ابزار و وسایل را در جاي مناسب خود قرار دهد.
با همکاري دیگر فراگیران ماشین هاي دوخت، اتو، میزکار و محیط کارگاه را نظافت کند

 و اضافات کار را در سطل بازیافت بریزد.
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بخش اول

11



12



* عالمت گذاري و برش کوسن ساده را انجام دهد.
* کلیه مراحل دوخت کوسن ساده شامل؛ دوخت زیپ، دوخت درز،

 سردوز و اتوکاري را انجام  دهد. 
* عالمت گذاري و برش روبالشي ساده کیسه اي را انجام دهد.

*کلیه مراحل دوخت روبالشي ساده کیسه اي شامل؛ آماده کردن نوار
 به صورت بندینك، نصب و دوخت بندینك بر روي نقاط موازنه را انجام دهد. 

* عالمت گذاري و برش کوسن و رو بالشي دور قابدار را انجام  دهد.
* کلیه مراحل دوخت کوسن و رو بالشي دور قابدارشامل؛ رویهم رفتگي

 با توجه به نقاط موازنه ، دوخت درزها، پشت و رو کردن، عالمت گذاري قاب
 و دوخت قاب را انجام  دهد. 

* عالمت گذاري و برش کوسن و روبالشي دورچین دار را انجام دهد.
* کلیه مراحل دوخت کوسن و روبالشي دورچین دار شامل؛ آماده کردن

 نوار چین، نصب نوار چین با توجه به نقاط موازنه را انجام  دهد.
* عالمت گذاري و برش روبالشي سجاف دار را انجام دهد.

* مراحل دوخت روبالشي سجاف دار شامل؛چرت زدن جهت تعیین
 سجاف بر گرد ، تا زدن سجاف و دوخت درزها را انجام دهد.

* تمیز کاري و بررسي صحت کار را در کلیه مراحل انجام دهد.
* کلیه نکات ایمني و بهداشتي حین انجام کار را رعایت کند.

هدف های رفتاری برش و دوخت کوسن و روبالشي 
از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند به اهداف زیر دست یابد.



  کوسن یکي از وسایل تزئیني است که در دکوراسیون داخلی منزل به کار مي رود. کوسن ها به شکل هاي
 متنوعي دوخته مي شود و در مکان هایی که رنگ ها و جنس های متنوعی در آن بکار رفته است می تواند

 جهت خلق فضایي زیبا ارتباطی بین رنگ ها و جنس ها ایجاد کند. 
 اندازه استاندارد در هر کوسن 45 × 45 سانتي متراست.

دوخت ملحفه و پرده14



15 دوخت ملحفه و پرده



1( آموزش برش و دوخت کوسن ساده
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پارچه مناسب ) جنس آن به دلخواه باشد( 
گونیاي بزرگ

زیپ 50 سانتي متري  
ملزومات خیاطي                                                                  

وسایل و مورد نیاز :

17 دوخت ملحفه و پرده



یك مربع به ابعاد 45 × 45 سانتي متر را روی پارچه عالمت بزنید و 1/5 سانتي متر
اضافه درز در هر طرف بگذارید و برش بزنید.)روی کوسن(

دوخت ملحفه و پرده18



دو مستطیل نیز به ابعاد 45 × 25 سانتي متر را برش بزنید. )پشت کوسن(

  در هر مستطیل 1/5 سانتي متر اضافه درز برای یك طول و دو عرض و برای
 طول دیگر 3 سانتی متر اضافه درز عالمت گذاری کنید . 

19 دوخت ملحفه و پرده



 دو لبه مستطیل را از سمت اضافه درز 3 سانتی متر به داخل تا بزنید 
و زیپ را با سوزن ته گرد به لبه ی آن ها وصل کنید. 

دوخت ملحفه و پرده20



پس از وصل کردن زیپ با سوزن ته گرد، آن را چرخ کنید.  

پــوشـانده شود.دوخـته شود تا دنــدانه های زیـپ کـامالً بـهتر است زیـپ به روش یک طـرفه

نکته :

21 دوخت ملحفه و پرده



دو طرف کوسن را روی هم گذاشته و دور آن را چرخ و سردوز کنید.  

کوسن را به طرف روبرگردانید و اتو کنید.   

پس از هر بار کار با ماشین دوخت، بدنه آن را با کمك پارچه کمي مرطوب 
تمیز کنید تا اثرات روغن یاگرد و غبار از روي آن پاك شود.

دوخت ملحفه و پرده22



     قبل از دوخت کوسن یك طرح تکه دوزي در گوشه ي کوسن بچسبانید
 یا گلدوزي کنید و یا از تزئیناتي مانند نوار ریشه اي یا مغزي استفاده کنید.   

  پس از تهیه ي یك کوسن ساده، براي کوسن خود یك پوشش زیبا تهیه کنید.

23 دوخت ملحفه و پرده



«مهارت پشت و رو کردن گوشه » کوسن و روبالشی 

 گوشه ي دوخته شده را به صورت مثلثي تا بزنید.

 یك بار از سمت راست به طرف داخل تا بزنید و یك بار از سمت چپ تا بزنید. 

دوخت ملحفه و پرده24



  پس از آن انگشت اشاره و شست را رو و زیر» دوتاي « خوابیده بگذارید.

  حاال روبالشي را از سمت گوشه پشت و رو کنید تا تیزي گوشه حفظ شود. 

25 دوخت ملحفه و پرده
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2( آموزش برش و دوخت کوسن دور قاب دار
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پارچه مناسب 
گونیای بزرگ 

ملزومات خیاطي                                                                  

وسایل و مواد مورد نیاز :
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یك تکه پارچه به ابعاد 45× 45 سانتي متر را عالمت گذاري کنید و با 1/5 سانتي متر اضافه
 درز برش بزنید وسردوزی کنید.)روی کوسن(

دو تکه پارچه به ابعاد 45× 30 سانتي متر را عالمت گذاري کنید و برای یك طول  
و دو عرض 1/5 سانتی متر اضافه درز و برای طول دیگر 3 سانتی متر اضافه درز

در نظر بگیرید و برش بزنید.

دوخت ملحفه و پرده30



براي تکه هاي پشت 3 سانتي متر »روي هم رفتگی« در نظر بگیرید 
و سوزن ته گرد بزنید.

تکه هاي پشت کـوسن را با توجه به
»روي هـم رفــتگی« بر روي رویــه 

قرار دهید و بدوزید.

 روبالشي، »روي هم رفتگي« گفته مي شود . به قرار گرفتن دو قطعه پشت کوسن و

نکته :

31 دوخت ملحفه و پرده



کوسن را به طرف روبرگردانید و اتو کنید.   

 از لبه کوسن 3 سانتي متر داخل شوید و عالمت گذاري کنید.       

دوخت ملحفه و پرده32



روي خطوط را چرخ کنید.  

برای جــــدا کـردن نــخ های اضافه از قــیچی
 سر نخ زن یا ظریف استفاده کنید. 

جدا کردن نخ با دندان باعث آسیب رساندن
 به دندان و آلوده کردن زمینه کار می گردد. 

پــــاره کردن نــخ با دست نیز ممکن است به 
انگشتان شما آسیب رساند. 

33 دوخت ملحفه و پرده
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با دوستان گروه خود مشورت کنید و هر گروه براي زیباتر شدن کوسن هاي 
دوخته شده پیشنهادي ارائه دهد.

 سعي کنید حتماً یکي از پیشنهادها را با راهنمایي مربي ، انجام دهید.

شما می توانید برای معطر شدن کوسن خود، داخل آن گل و برگ های 
خشك شده ی خوشبو یا گرانول معطر بگذارید .
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   با استفاده از کاغذهای تزئینی مي توانید یك کوسن ساده را به یك اثر هنری زیبا تبدیل کنید.
 کـاغذهای معمولی تزئیني برای سطـوح نرم و پـارچه ای مثل کوسن ها منـاسب نیستند، برای

 این کار باید از کاغذهای حرارتی استفاده کرد به این ترتیب که طرح با استفاده از اتو به پـارچه
 منتقل می شود. 

                                                                                      
   با استفــاده از ژل سفـید گري مي تـوان، طرح دلـخواه را در محل های مورد نـظر ُمهـر زد.
 این کار بسیار جــالب و لذت بـخش است. برای این کار به یك کـوسن یا بـالش نیاز دارید

 که روکش آن ساده باشد.

   با استفاده از رنگ هاي آکـریلیك مخـصوص چـاپ روي پـارچه مي توان طرح هاي مناسب
 وجالبي را بر روي کوسن چاپ کرد و پس از خشك شدن، براي تثبیت رنگ آن را اتو کرد.



3( آموزش برش و دوخت کوسن دور چین دار
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 پارچه نخی 
 نوار پارچه اي به طول 6متر و عرض 12 سانتي متر

زیپ چسبان
 ملزومات خیاطي                                                               

وسایل و مواد مورد نیاز :
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   یك مربع به ابعاد 45 × 45 سانتي متر
 را عالمت گـذاري کنید و 1/5 سانتي متر
 اضـافه درز در هر طرف بگذارید و برش

 بزنید.    

  دو مستطیل به ابعاد 45 × 30 سانتي متر
 عالمت گذاري کنید.

برای تکه هاي مستطیل  در یك طول و دو عرض اضافه درز 1/5 سانتي متر و براي   
 طول دیگر اضافه درز 5 سانتي متر در نظر بگیرید و برش بزنید. 

دوخت ملحفه و پرده40



ابتدا و انتهاي نوار آماده شده 
را به یکدیگر وصل کنید.

  نوار را دوال کنید و اتو بزنید.  

نوار را به چهار قسمت مساوي
تقـسیم کنید و هر قـسمت را 

با چرت مشخص کنید. 

41 دوخت ملحفه و پرده



 از سمت دوالي باز، نوار پارچه اي را چین سوزني کنید.

نوار آماده شده را با توجه به نقاط موازنه، بر روي تکه ی  مربعي شکل کوك یا سنجاق بزنید.

براي تقسيم مناسب چين در 
کوسن، به نقاط موازنه در نوار 
 توجه کنيد.  و گوشه هاي تکه مربعي شکل

نکته :

دوخت ملحفه و پرده42



براي تقسيم مناسب چين در 
کوسن، به نقاط موازنه در نوار 
 توجه کنيد.  و گوشه هاي تکه مربعي شکل

نکته :

براي زیبایي و تميزي کار، چين ها را به طرف
 داخل بخوابانيد و روي کار را اتو کنيد.

ي از پــاره شدن نخ به 
براي جـلوگير

هنگام چين دادن از نخ هاي ضخيم یا 

فاده کنيد. 
وز در مـــاسوره است

جــين د

نکته :

- قبل از کار با اتو از سالم بودن دوشاخه و سیم اتو اطمینان حاصل کنید.
- قبل از شروع به کار با اتو، مخزن آن را با آب تمیز و جوشیده پر کنید.

- پس از پایان کار، آب اتو را خالی کنید.

43 دوخت ملحفه و پرده



 دو تکه پـشت کوسن را از سمت اضافه درز ابتدا 1/5 سـانتی متـر
سپس 5 سـانـتي متـرتا زده و اتـو کنید.   

دوخت ملحفه و پرده44



  محل نصب زیپ چسبان را عالمت گذاري کرده و بدوزید.   

45 دوخت ملحفه و پرده



 پشت و روي کوسن را با سوزن ته گرد بر روي هم قرار دهید و چرخ کنید. 

  کوسن را به طرف رو برگردانید و اتو کنید.

دوخت ملحفه و پرده46





براي دوخت زیپ روي کوسن ساده ابتدا ...............              )1
الف( زیپ را مي دوزیم سپس درزها را مي دوزیم.   
ب( درزها را مي دوزیم سپس زیپ را مي دوزیم.   

ج( درزها را مي دوزیم سر دوز مي کنیم سپس زیپ را مي دوزیم.    
د( دوطرف کوسن را مي دوزیم سپس زیپ را مي دوزیم.   

کدامیك از تصاویر زیر مربوط به کوسن دور قاب دار است؟  )2

در مدل کوسن دور قاب دار فاصله لبه کوسن تا   )3
چرخ کاري ................ سانتي متر مي باشد.
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4( از خط کادر 2/5 سانتي متر داخل شوید و با خط کش عالمت گذاري کنید
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از قرار دادن مواد مصرفي، ابزار، وسایل و تجهیزات  
رو و کنار  بخاری خودداري کنید. 

نکته :
جاسوزني، کوسن و... استفاده کنيد.مي توانيد براي تزئين کارها یا پُر کردن  از تکه پـارچه هاي کوچک )ضــــایعات (

  

دوخت ملحفه و پرده50



يك كوسن را به صورت گروهي بدوزيد با توجه به 
توانمندي و عالئق اعضا، وظايف را بين گروه تقسيم كنيد:

- اندازه گيري و برش كوسن
- دوخت زيپ / دكمه و جادكمه

- دوخت درزها و سردوزي 
- برگرداندن و اتوكاري

دوختی را كه به صورت گروهی انجام داده ای با دوختی
 كه به صورت فردی انجام داده ای مقايسه كن و نتايج را بنويس:
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روبالشي ها در انواع مختلفي دوخته مي شوند، در اين كتاب به  روبالشي هاي كيسه اي، حاشيه دار
 و سجافدار اشاره شده است.

اندازه روبالشی را با توجه به اندازه بالش بايد تهيه كرد. دو سايز استاندارد* براي بالش وجود دارد :
1( بالش به طول 65 سانتي متر و به عرض 45 سانتي متر
2( بالش به طول 70 سانتي متر و به عرض 50 سانتي متر

  

4( آموزش برش و دوخت روبالشی کیسه ای ) ساده (
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 دو اليه پارچه نخی هر كدام به ابعاد 75×54 سانتي متر
 ملزومات خياطي                                                            

وسايل و مواد مورد نياز :
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تكه  هاي برش زده را بر روي هم بگذاريد به طوري كه پشت پارچه به طرف بيرون باشد.  

درزهای سه طرف روبالشی را چرخ 
و سردوزي كنيد.
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درزهای سه طرف روبالشی را چرخ 
و سردوزي كنيد.

لبــه روبــالـــشی را
 تو گذاشته و چرخ كنيد.

  

   چهار نوار برش زده با عرض 5 سانتي متر و به طول 25 سانتي متر را به صورت بندينك بدوزيد. 
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 بندينك ها را بر روي دو طرف لبه باز روبالشی به طور قرينه قرار دهيد.

 روبالشي را به طرف رو برگردانيد و بندينك ها را به صورت محكم كاري )سرقايمي( چرخ كنيد. 

دوخت ملحفه و پرده58



در پايان كار روبالشي را اتو كنيد.  
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- در تهيه ي پارچه روبالشي عالوه بر زيبايي، بايد به مرغوب بودن جنس پارچه نيز توجه نمود تا؛
  پس از چند بار مصرف پرز ندهد يا زبر نشود.

  در تابستان گرم و در زمستان سرد نباشد به طور مثال پارچه ساتن. 

- با استفاده از چند رنگ پارچه مي توان يك روبالشي زيبا تهيه نمود. براي اين كار هماهنگي
 جنس پارچه ها و آشنايي با رنگ ها مهم است. 

) براي آشنايي با رنگ ها به كتاب آموزش هنر سال اّول دوره ي متوسطه حرفه اي مراجعه شود.(
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        خريد يك بالش با الياف مناسب و بهداشتي به اندازه دوخت ي روبالشي
 اهميت دارد. با دوستان گـروه مشورت كنيد و جـدول زير را با راهنمايي مربي 

خود تكميل كنيد:

معايب مزايا                                

- بالش پُر شده ازالياف طبيعي )پنبه اي( پشمي 

- بالش پر شده از پَر پرندگان 

- بالش پُر شده از الياف مصنوعي

 در صورت تمايل با كمك مربي ابعاد روبالشي را بر روي پارچه اندازه بزنيد
 و به طور مستقل روبالشي ساده را بدوزيد.

 در اندازه زدن روبالشي و كوسن بر روي پارچه توسط مربي يا خودتان، چه تفاوتي
 را مشاهده كرديد، در مورد آن صحبت كنيد.  
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5( آموزش برش و دوخت روبالشی حاشیه ای ) دورچین دار (
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وسايل و مواد مورد نياز :5( آموزش برش و دوخت روبالشی حاشیه ای ) دورچین دار (

دو اليه پارچه نخی ابعاد:      54 × 74 سانتي متر
                                        و 54 × 94 سانتي متر

نوار چين به عرض 10سانتي متر و طول)حدوداً( 6 متر
 ملزومات خياطي
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دو تكه پارچه عالمت گذاري شده را برش بزنيد.

يكی از لبه های نوار)طول( را 
تو بگذاريد و بدوزيد.

داشته باشد نياز به تو گذاشتن نمي باشد.  در صورتي كه يكي از لبه هاي نوار »تركي«

نكته :

دوخت ملحفه و پرده66



نكته :

سمت ديگر نوار پارچه ای را چين سوزنی بدهيد. 

نـوار آماده شده را دور اليه روبالشی به ابعاد 54 × 74 سانتی متركوك بزنيد و چرخ كنيد.
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 عالمت گـــذاري كنيد و چـــــرت بزنيد.  نـــقاط مــوازنه را بر روي نـــوار چـــينبراي تقسيم مناسب چين دور روبالشي

نكته :

 يك عرض اليه ديگر روبالشي به ابعاد 54 × 94 سانتي متر را لبه دوزي كنيد.
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از قسمت دوخته شده 20 سانتي متر  باال  آمده، عالمت گذاری كنيد و چرت بزنيد.

 دواليه روبالشي را از قسمت چرت روي هم قرار دهيد به طوري كه 
 اليه چين دوزي شده بين دو اليه قرار گيرد.               
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 قسمت اضافه ي 20 سانتي متري اليه بزرگتر را بر روي اليه كوتاه تر برگردانيد.

  سه ضلع روبالشي را كوك بزنيد و چرخ كنيد.

دوخت ملحفه و پرده70



 روبالشي را به طرف روبرگردانيد و اتو كنيد.

نكته :
برای جلوگيری از برق انداختن اتو بروی 

پـارچه، از پـارچه مخـصوص يا محــافظ اتــو 
استفاده كنيد.
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 با دوستان گروه خود مشورت كنيد و هر گروه براي زيباتر شدن بالش هاي
 دوخته شده، دو پيشنهاد ارائه كند.

در حين انجام فعاليت ها به منظور رفع خستگی، و بدست آوردن
روحيـه ای شاد ، زمانی كوتاه را به انجام حركات نـرمشی ساده

 اختصاص دهيد.

چيدمان وسايل برقی در كارگاه به گونه ای باشد
 كه در هنگام حركت به سيم ها برخورد نكنيم .
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6( آموزش برش و دوخت روبالشی حاشیه ای ) دور قابدار (
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وسايل و مواد مورد نياز :

سه اليه پارچه نخی عالمت گذاري شده به ابعاد:    62 × 85 سانتي متر
                                                                          62 × 40 سانتي متر)پشت(
                                                                          62 × 60 سانتي متر)پشت(

 ملزومات خياطي
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تكه هاي عالمت گذاري شده را برش بزنيد. 

يك عرض از  تكه هاي پشت روبالشي را لبه دوزي كنيد. 
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تكه هاي پشت روبالشي را بر روي رويه روبالشي با توجه به » روي هم رفتگي« 
قرار دهيد و با سوزن ته گرد ثابت كنيد.  

چهار طرف روبالشي را به طور كامل چرخ و سردوزی كنيد.  

 را محكم كاري كنيد. »روي هم رفـــتگي« درزها در قسمت

نكته:
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 روبالشي را به طرف رو برگردانيد و اتو كنيد.

 از لبه روبالشي 6 سانتي متر داخل شويد و دور روبالشي را 
عالمت گذاري كنيد.
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روي خطوط عالمت گذاري شده را چرخ كنيد. 

در حين انجام فعاليت ها به منظور رفع خستگی، و بدست آوردن
روحيـه ای شاد ، زمانی كوتاه را به انجام حركات نـرمشی ساده

 اختصاص دهيد.

79 دوخت ملحفه و پرده



80



 با استفاده از تور، مغزي، نوارهاي تزئيني و ... بالش هاي دوخته شده
 را تزئين كنيد.

 با استفاده از تكه پارچه ها، بالش هاي دوخته شده را تكه دوزي كنيد. 
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7( آموزش برش و دوخت  روبالشی سجافدار
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7( آموزش برش و دوخت  روبالشی سجافدار
وسايل و مواد مورد نياز :

 يك تكه پارچه نخي به ابعاد  52× 165 سانتي متر 
 ملزومات خياطي
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  پارچه ی عالمت گذاري شده را برش بزنيد. 

  دو لبه عرض روبالشی را تو گذاشته و چرخ كنيد.
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از لبه ي پارچه 70 سانتی متر پايين آمده، چرت بزنيد و دوال كنيد 
طوري كه قسمت روی پارچه به طرف داخل باشد. 

20 سانتي متر اضافه را برخالف تای قبلی دوال كنيد.
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 دو طرف روبــالشی را
 چرخ و سردوزي كنيد.

روبالشی را به طرف رو برگردانيد و اتو بزنيد.   
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كارهاي دوخته شده خود را بررسي كنيد.
آيا كار شما بدون عيب است؟

در صورتي كه كارتان  اشكالي  دارد آن را مشخص كنيد 
و با راهنمايي مربي عيوب آن را برطرف كنيد.

- در پايان كار مواد و وسايل مورد استفاده را به طور مرتب  در جاهای
 مخصوص به خود بگذاريد.

-  ضايعات نخ و پارچه را در سطل مخصوص بازيافت قرار دهيد.
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- در پايان كار مواد و وسايل مورد استفاده را به طور مرتب  در جاهای
 مخصوص به خود بگذاريد.

-  ضايعات نخ و پارچه را در سطل مخصوص بازيافت قرار دهيد.

اندازه عرض روبالشي آماده 75×54 سانتي متر است.  )1

  صحيح                    غلط  

    

      

2(كدام يك از پارچه هاي زير براي تهيه روبالشي مناسب است؟     
الف(  پارچه هاي كرپ و فاستوني

ب( پارچه  هاي حرير و ارگانزا        
ج( پارچه هاي پشمي و ضخيم     

د(  پارچه هاي نخي، كتاني و پوپلين
     

3( اندازه استاندارد طول روبالشي آماده چند سانتي متر است؟   
    

4( كداميك از زيپ هاي زير براي روبالشي مناسب است؟
الف(  زيپ فلزي

ب( زيب معمولي پالستيكي
ج( زيپ چسبي 

د( زيپ نواري دكمه خور
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كار خود را بررسي كنيد؛
آيا اعضاي گروه كار خود را به درستي انجام داده اند.

درصورت اشكال در كار با كمك يكديگر آن را برطرف كنيد.

- برش روبالشي 
- دوخت درزها  و سردوزي

- برگرداندن و اتوكاري

روبالشي سجاف دار را به صورت گروهي بدوزيد با توجه به توانمندي و 
عالئق اعضا، وظايف را بين گروه تقسيم كنيد:
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- برش روبالشي 
- دوخت درزها  و سردوزي

- برگرداندن و اتوكاري

بخش دوم  
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هدف های رفتاری برش و دوخت ملحفه 

از فراگير انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند به اهداف زير دست يابد.

1. عالمت گذاري و برش ملحفه را انجام  دهد.
2. دوخت ملحفه يك نفره و دو نفره را انجام  دهد.

3. برش ملحفه كيسه اي را انجام  دهد.
4. كليه مراحل دوخت ملحفه كيسه اي شامل؛ دوخت جادكمه؛ 

معين كردن روي هم گرد با توجه به نقاط موازنه و دوخت دكمه را انجام  دهد. 
5. عالمت گذاري و برش ملحفه روتشكي دوركش دار را انجام  دهد.

6. كليه مراحل دوخت ملحفه روتشكي دوركش دار شامل؛ عالمت گذاري و دوخت 
چهار گوشه ملحفه، ايجاد ليفه و عبور كش را انجام  دهد.

7. تميز كاري و بررسي صحت كار را انجام دهد.
8. كليه موارد ايمني و بهداشتي در حين كار را رعايت كند.
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8( آموزش برش و دوخت ملحفه یک نفره و دونفره

ملحفه ها در رنگ ها، طرح ها و مدل هاي گوناگوني وجود دارد. استفاده از ملحفه
عالوه بر زيبايي موجب بهداشت و تميزي وسايل خواب مي گردد. 
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8( آموزش برش و دوخت ملحفه یک نفره و دونفره
وسايل و مواد مورد نياز :

پارچه؛ ملحفه يك نفره به ابعاد 140× 250  سانتي متر
 ملحفه دو نفره  به ابعاد 240× 250  سانتي متر                          

ملزومات خياطي
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لبه هاي ملحفه ي يك نفره را با استفاده از سوزن ته گرد يا اتو تو گذاشته و چرخ كنيد.

براي دوخت ملحفه دو نفره مانند بند يك عمل كنيد.
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 مي توانيد لبه هاي تركي ملحفه را تو نگذاريد. 

 طول و عرض ملحفه بايد به اندازه اي باشد كه چهار طرف تشك را كاماًل بپوشاند.
 به طوري كه، حدود 20 الي 25 سانتي متر از هر طرف بزرگتر باشد.

پارچه ملحفه به علت شستشوي زياد، بايد داراي استحكام و
 ثبات رنگ باشد و از نظر طرح و رنگ پارچه با بقيه وسايل 

خواب هماهنگي داشته باشد 

بهتر است از رنگ هاي روشن مانند رنگ هاي زرد، سبز ، آبي 
صورتي و ....  براي پارچه ملحفه استفاده كنيد.
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 با پارچه  ساده، ملحـفه اي تهيه كنيد و روي آن طرح ساده اي بكشيد و
 با استفاده از نخ عمامه آن را ساقه دوزي كنيد.

 چرا هنگام دوخت پارچه هايی با ابعاد بزرگ ) مانند ملحفه( در كنار ماشين
 دوخت يك سبد پالستيكی قرار داده می شود؟

با توجه به اينكه طـول اكثر ملحـفه ها از 2  متـر بـيشتر می بـاشد برای
انـدازه گيـری ملحـفه، با استفـاده از متر خـياطی چگونه عمل می كنيد؟ 
در صورت تـمايل با كـمك مــربي يك پـــارچه را عالمت گـذاري كنيد

و به طور مستقل يك ملحفه ي يك نفره را برش بزنيد.

با راهنمايی مربی و با تركيب پارچه های رنگی يك ملحفه زيبا تهيه كنيد.
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 برای ملحـفه یک نفره با عرض 150 سانتي متر، فقط از طول آن 250 سانتی متر 
 عالمت و برش زده مي شود.

 

برای عرض 280 سانتي متر، از وسط پـارچه چـرت کوچکی زده و با دست پاره مي شود
چون پارچه های نخی و پوپلین از طرف راه بسیار راحت و صاف بریده می شوند و بدین

ترتیب 2 عدد ملحفه یک نفره تهیه می شود.

ملحـفه دو نفره مانند ملحفه یک نـفره است فقط اندازه عرض به جای 140 سانتی متر 
240 سانتي متر است. 

ملحفه ها در ابعاد مختلف تهیه مي شوند به  عنوان مثال؛
اندازه استاندارد ملحفه یک نفره 250 × 140 سانتي متر  

اندازه استاندارد ملحفه دو نفره بزرگ 250 × 240 سانتي متر  
اندازه استاندارد ملحفه دو نفره کوچک 250 × 210 سانتي متر   
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اگر در حین کار  سوزن یا سنجاق به دستتان فرو رفت 
فورا با دارو های ضد عفونی دستتان را تمیز کنید.
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1(  به لبه طول پارچه که ریش نمي شود، .................... مي گویند؟

2( کدامیک از پارچه ها ترکي دارد؟ آن را مشخص کنید.

3(  براي تهیه ملحفه از چه نوع پارچه اي استفاده مي کنیم؟

 4( بهترین وسیله براي اندازه گیري پارچه چیست؟

الف( متر
ب( اشل خیاطي 
ج( نوار پارچه اي

د( گونیا
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عالوه بر ملحفه اي که در حین آموزش دوختید
 یک ملحفه دیگر بدوزید.

 »دوخت ملحفه«تمرین عملی
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ملحـفه ها را مي تـوان به صورت کیـسه اي نیز تـهیه کرد
که در این صورت تعویض ملحفه  راحت تر انجام مي شود .

9( آموزش برش و دوخت ملحفه کیسه ای پتو
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دو الیه پارچه نخي عالمت گذاري شده به ابعاد: 170× 220   سانتي متر و 170× 250  سانتي متر                            

دکمه                         

پایه جادکمه 

ملزومات خیاطی 

وسایل و مواد مورد نیاز : 9( آموزش برش و دوخت ملحفه کیسه ای پتو
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تکه هاي عالمت گذاري شده را برش بزنید.  

یک لبه ي ملحفه را به اندازه 2 سانتي متر تا بزنید و اتوکنید.  
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لبه ي دیگر ملحفه را به اندازه 8 سانتي متر تا بزنید و اتوکنید.  

لبه هاي تا زده را چرخ کنید.   
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درمحل هاي عالمت گذاري شده   
جادکمه بدوزید.

 

تا خـــــوردگی 8 سانتی متریجا دکمه را بر روی تکه ای که
دارد بدوزید.

نکته :

 براي »روي هم گرد« 15 سانتي متر از تکه بلندتر را به طور برعکس بر روی تکه کوتاه تر برگردانید. 
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دو طرف طول ملحفه را چرخ
 و سردوزی کنید.

 ملحفه را به طرف روبرگردانید و اتو بزنید.
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  مقابل جادکمه ها، دکمه بدوزید.

نکته :
 پارچه هاي نخي، بهتراست قبل از برش آن هابراي پيش بيني آب رفتگي پارچه قبل از برش

 را در آب سرد بخيسانيد.

مي توانيد از دکمه های متری یا زیپ چسبان 

برای دوخت لبه ي ملحفه استفاده کنيد.
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1( متر هاي خیاطي چند سانتي متر است؟  

2( براي تهیه ملحفه کیسه اي تقریباً چند برابر ملحفه معمولي پارچه الزم است؟ 

3( کدام تصویر تناسب اندازه بین جادکمه و دکمه را نشان مي دهد؛ عالمت بزنید. 

4( اندازه سجاف برگرد ملحفه کیسه اي .............................. سانتي متر است.

5(  بهترین وسیله براي شکافتن درز یا باز کردن جا دکمه چیست؟      

الف( قیچي         
ب( سوزن       

ج( نخ چین         
د( بشکاف         
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ملحفه ي کیسه اي را به صورت گروهي بدوزید با تـوجه به
 توانمندي و عالئق اعضا، وظایف را بین گروه تقسیم کنید

- دوخت درزها
- سردوزي 

- دوخت دکمه و جادکمه 
- برگرداندن و اتوکاري

کار خود را بررسي کنید؛ آیا اعضاي گروه کار خود را به درستي انجـام داده اند؟ 
درصورت اشکـال در کار با کمک یکدیگر آن را برطرف کنید.
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هنگام کار ، به محض احساس خستگی یا بدن درد
ورزش و نرمش های مخصوص گردن ، کمر و پا را فراموش نکنید.
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10( آموزش برش و دوخت روتشکی دور کش دار
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10( آموزش برش و دوخت روتشکی دور کش دار
وسایل و مواد مورد نیاز :

 پارچه نخي عرض 150 سانتي متر و طول 2/5 متر 
کش نواری با عرض یک سانتي متر

ملزومات خیاطي
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 از گوشه هاي  ملحفه، چهار مربع به اندازه 22 × 22 سانتي متر عالمت گذاري کنید و برش بزنید.

  دو ضلع بریده شده را در چهارگوشه ملحفه به هم بدوزید.
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دور ملحفه را به صورت لیفه بدوزید
و فقط یک سانت جاي عبور کش را ندوزید. 

 نيمي از طول ليفه مي باشد. طول کش معموالً به اندازه

نکته :

 کش را با کمک یک سنجاق قفلي
 از داخل لیفه عبور دهید.
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  دو سر کش را به صورت محکم کاري بدوزید.

در صورت تمایل به جاي اینکه کش را از لیفه عبور دهید. کش را مستقیماً 
بر روي ملحفه بدوزید. 
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 مزایا و معایب روتشکي دور کش دار و ساده را با هم مقایسه کرده با همکاري
 گروه پاسخ دهید: 

معایب مزایا                                       

ملحفه معمولي 

ملحفه کیسه اي 
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 پس از آموزش روتـشکي دورچین دار و دوخت آن در حین آموزش
 به صورت گروهي نیز دوخت آن را انجام دهید و وظایف زیر را بین

 گروه تقسیم کنید:     
- عالمت گذاري چهار گوشه پارچه 

- برش پارچه  
- دوخت گوشه ها و سردوز 

- دوخت لیفه
- اتوکاري 

- عبور دادن کش از لیفه
دوختی که به صورت گروهی انجام داده ای با همان دوخت که به

 صورت فردی انجام داده ای را با  هم مقایسه کن ونتیجه را بنویس:
................................................................................  

  .................................................................................  
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1(  براي عالمت گذاري الگو بر روي پارچه بهتر است از .............. استفاده کرد. 

2(  در طرح زیر »روتشکي دور کش دار« محل های مشخص شده مربع هایی
  به ابعاد .....................  سانتی متر مي باشد.

3( کش را از داخل لیفه با کمک .................. عبور مي دهیم .



هرگز با دست نخ را پاره نکنید
زیرا مقاومت نخ باعث بریدگی پوست دست شما می شود.
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هدف های رفتاری برش و دوخت روتختی
از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند به اهداف زیر دست یابد.

بخش سوم

1. عالمت گذاري و برش روتختي ساده را انجام  دهد.
2. كلیه مراحل دوخت روتختي ساده شامل، محاسبه طول و عرض و افتادگي 

روتختي را انجام  دهد.
3. عالمت گذاري و برش روتختي دورچین دار را انجام  دهد.

4. كلیه مراحل دوخت روتختي دورچین دار شامل؛ آماده كردن نوار به صورت
 چین، نصب نوار چین با توجه به  نقاط موازنه را  انجام دهد.   

5. عالمت گذاري و برش روتختي سجاف دار را انجام  دهد.
6. كلیه مراحل دوخت روتختي سجاف دار شامل : چرت ، محاسبه طول و عرض

 افتادگي، برش و دوخت سجاف را انجام دهد.  
7. تمیز كاري و بررسي صحت كار را انجام دهد .

8. كلیه موارد ایمني و بهداشتي در حین كار را رعایت كند.
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دوخت و شكل روتختي بستگي مستقیم با اندازه و شكل تخت دارد 
به طور مثــال روتــختي مخــصوص تــخت با لبـه  با روتـختي  
تـخت بدون لبـه متفاوت است به همین ترتیب نحوه انـدازه گیري 
تخت )براي دوخت روتختي( نیز متفـاوت مي شود، در  صفـحه بعد

به نـحوه اندازه گیري انواع تخت اشاره شده است:
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طول روتختي = طول تخت + )ارتفاع تشک × 2( + )20سانتی متر× 2(
عرض روتختي = عرض تخت + ) ارتفاع تخت و تشک × 2(

طول روتختي = طول تخت + )ارتفاع تشک × 2( + )20سانتی متر+ ارتفاع تخت(
عرض روتختي = عرض تخت + ) ارتفاع تخت و تشک × 2(

طول روتختي = طول تخت + )ارتفاع تخت و تشک × 2(
عرض روتختي = عرض تخت + ) ارتفاع تخت و تشک × 2(

دنباله ی روتختی است كه در زیر تشک قرار می گیرد.

نحوه اندازگیري تخت با لبه ي باال و پایین

نحوه اندازگیري تخت با لبه ي باال

نحوه اندازگیري تخت بدون لبه

20 سانتی متر
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 از روتختي براي زیبایي و تنوع در دکوراسیون اطاق خواب استفاده مي شود. روتختي در
 انواع مختلف در بازار موجود است. در این کتاب روتختي هایي با برش و دوخت ساده  

آموزش داده شده است.  

11( آموزش و برش رو تختی ساده
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پارچه مناسب نخي متناسب با تخت مورد نظر   
ملزومات خیاطي 

وسایل و مواد مورد نیاز : 11( آموزش و برش رو تختی ساده
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ابعاد تخت را با راهنمایي مربي اندازه گیری کنید.  

 اندازه های بدست آمده را با کمک مربي روی پارچه 
عالمت گذاری کنید، سپس برش بزنید.
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 دور روتختی را لبه دوزی کنید.

 
رعایت نظافت  و ضدعفونی مداوم کارگاه، پوشیدن روپوش کار

 و به پـا کردن صندل مخصوص، در هنـگام فـعالیت  بسیار مهم 
است به طور مثال در دوخت ملحفه و روتختی که  اغلب اوقـات

 افتادن دنباله کار بر روی زمین اجتناب ناپذیر است. 
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 با دوستان خود در باره تزیین روتختي گفت و گو کنید و یکي از روش هاي زیر را 
براي تزئین روتختي انتخاب کنید:

* مروارید دوزي  *چهل تکه دوزي  * گلدوزي  * تکه دوزي  * روبان دوزي                 
* ترکیب رنگ هاي متضاد و یا تیره روشن

هنـگام کار با پـارچه هایی با رنـگ روشن و
ظریف تـوجه به تـمیزی دست و شستشوی

مداوم آن از اهمیت ویژه ای بـرخوردار است.  
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12( آموزش برش و دوخت  روتختی دورچین دار
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وسایل و مواد مورد نیاز :12( آموزش برش و دوخت  روتختی دورچین دار

پارچه نخي متناسب با ابعاد تخت مورد نظر
نوار چین روتختي 

ملزومات خیاطي
ن به اندازه افتادگي تخت و

 عرض نوار چي

 طول آن  2/5 برابر ابعاد تخت است.

 در صورتي که باال و پایين تخت لبه داشته

 باشد فقط دو طول تخت محاسبه مي شود.  
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 طول و عرض تخت را اندازه گیری کنید.

اندازه های بدست آمده را با کمک مربي روی پارچه  
 رویه تخت، عالمت گذاری کنید و برش بزنید. 
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با راهنمایي مربي نقاط موازنه را روی رویه تخت، عالمت بزنید و کد گذاری کنید.  

 از روتختی که 
دار به قسمتی

 در تخت هاي لبه 

( قـرار مي گيـرد 
در زیر تـشک ) 20 سـانتی متر 

 دوخته نمي شود.
نوارچين

نکته :
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 با راهنـمایي مربي نقاط مـوازنه را 
روي نوار چین یا پلیسه عالمت زده

کد گذاري کنید و چرت بزنید. 

 تکه هاي نوار چین  را از عرض به یکدیگر
 بدوزید تا یک نـوارکامل براي چـین دادن 

بدست آید.
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 تکه هاي نوار چین  را از عرض به یکدیگر
 بدوزید تا یک نـوارکامل براي چـین دادن 

بدست آید.

 دو عرض نوار چین یا پلیسه را لبه دوزی و یک طول آن را سردوزی کنید. 

ه از پارچه های
 بهتر است برای نوارچين یا پليس

کنيد تا برای یک طــول آن  
 کم عرض استفــاده 

ی پارچه استفاده شود. 
از سمت ترک

نکته :
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نکته :
برای بـــهتر و سـریـع تر دوختـن مي توانيد از پایـه هـای مخصوص
 چـــــرخ صنـــعتی راســـته دوزی مانند پــــایه نيـــش چـرخ زن و 

پایه پليسه استفاده کنيد.

 نوار پارچه اي را به روش چین سوزنی و یا پلیسه چرخ کنید. 

 نوار چین یا پلیسه را با توجه به نقاط موازنه با سنجاق ته گرد
 به روتختی وصل کنید و سپس چرخ کنید. 
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 و براي چين دور روتختي از پارچه بدون ابردوزي استفاده كنيد.مي توانيد از پارچه هاي ابردوزي شده آماده جهت دوخت وسط روتختي

» بحث گروهي «

 1( چه رابطه اي بين ضخامت پارچه و مقدار چين وجود دارد؟  

2( عكس ها و مجالت مخصوص روتختي و سرويس خواب چه كمكي
 به ما مي كند؟

 

 پس از تشكيل گروه، وظايف زير را بين اعضا تقسيم كرده و 
را دوخت به صورت گروهي انجام دهيد: 

- اندازه گيري ابعاد تخت  
- برش پارچه رويه تخت  

- دوخت چين
- وصل چين به رويه تخت

- اتوكاري
دوختی كه به صورت گروهی انجام داده ای با همان دوخت كه 
به صورت فردی انجام داده ای را با  هم مقايسه كرده و نتايج

 را بنويسيد:
................................................................................ 

  ................................................................................. 

 »دوخت روتختي چين دار مخصوص تخت با دو لبه«
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13( آموزش برش و دوخت روتختی سجافدار
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وسایل و مواد مورد نیاز :13( آموزش برش و دوخت روتختی سجافدار

 پارچه مناسب جهت روتختی 
ملزومات خیاطي
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طول و عرض تخت را اندازه گیری کنید.  

  اندازه های بدست آمده را با کمک مربي روی پارچه عالمت گذاری کنید و برش بزنید.
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سجاف را نيز به اندازه عرض روتختی
 و به طول 70 سانتی متر روی پارچه

 عالمت گذاری كنيد و برش بزنيد.

 سه لبه ي سجاف را تو بزنيد.
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لبه ي ديگر سجاف را روی روتختی قرار دهيد و از پشت بدوزيد.

كار را به طرف رو برگردانيد و اتو كنيد.

   اگر پارچه روتــــختی ساده است می توانید 
سجاف را تکه دوزی و یا گلدوزی کنید سپس

 به روتختی وصل کنید.

نکته :
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1( در كداميك از تخت هاي زير براي چين روتختي ، دو طول و 
يك عرض را اندازه گيري مي كنيم؟ 

2(  در كداميك از تخت هاي زير براي چين روتختي ، فقط دو
 طول را اندازه گيري مي كنيم؟ 

3( مقدار طول  چين جهت روتختي دورچين دار ........................ برابر
 اندازه دور روتختي مي باشد.
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4(  براي تعيين افتادگي روتختي كدام قسمت اندازه گيري مي شود؟
 روي تصوير عالمت بزنيد. 

5(  چين را با توجه به ............................ به رو تختي متصل مي كنيم .

6(  در تصويرهاي زير نوع چين ها را مشخص كنيد.

7( اندازه سجاف روتختي سجاف دار به طول .......... سانتي متر مي باشد.
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 پس از تشكيل گروه، جهت دوخت روتختي
 وظايف  زير را بين اعضا تقسيم كنيد:

- اندازه گيري ابعاد تخت 
- برش پارچه 

- دوخت نوار و چين سوزني 
- وصل كردن و دوخت نوار چين به روتختی

- اتوكاري
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هنگام كار ، به محض احساس خستگی يا بدن درد
ورزش و نرمش های مخصوص گردن ، كمر و پا را فراموش نكنيد.
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بخش چهارم

هدف های رفتاری برش و دوخت پرده
از فراگير انتظار مي رود در پايان آموزش به اهداف زير دست يابد.

 1. ابعاد كار را اندازه گيری كند.
2. جنس پارچه، پشت و روی پارچه را با مشاهده و لمس كردن 

تشخيص داده و بيان نمايد.
3. با كمك مربي طول و عرض ابعاد كار را بر روی پارچه عالمت گذاري 

كند.
4. با كمك مربي اضافه دوخت برای نوار پرده و لبه پايين پرده را عالمت 

گذاری كند.
5. پرده را برش بزند. 

6. اضافه ی لبه باالی پرده را به اندازه نوار پرده تا بزند و اتو كند. 
7. نوار پرده را با سوزن ته گرد وصل كند. 

8 . چرخ كاری نوار پرده و لبه كنار و پايين پرده را انجام دهد و اتو كند.
9. در حين و پايان فعاليت درستی انجام كار را كنترل كند.
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 پرده نقش بسيار مهمی در طراحی داخلی ساختمان دارد زيرا عالوه بر زيبايی و حفظ حريم شخصی تاثير بسزايی
 در سالمت محيط خانه نيز دارد. با نصب پرده های مناسب، دمای خانه را می توان كنترل كرد بدين معنی كه از هدر
 رفتن  انرژی گرمايی در زمستان و ورود گرمای بيرون به داخل در تابستان جلوگيری می شود. رنگ  پرده نيز عالوه

 بر هماهنگی  با اثاثيه منزل نقش مهمی در نور پردازی خانه دارد.

14( آموزش برش و دوخت پرده ساده
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 پرده نقش بسيار مهمی در طراحی داخلی ساختمان دارد زيرا عالوه بر زيبايی و حفظ حريم شخصی تاثير بسزايی
 در سالمت محيط خانه نيز دارد. با نصب پرده های مناسب، دمای خانه را می توان كنترل كرد بدين معنی كه از هدر
 رفتن  انرژی گرمايی در زمستان و ورود گرمای بيرون به داخل در تابستان جلوگيری می شود. رنگ  پرده نيز عالوه

 بر هماهنگی  با اثاثيه منزل نقش مهمی در نور پردازی خانه دارد.

پارچه مخصوص پرده متناسب با اندازه پنجره
نوار پرده 4 نخ 

ملزومات خياطي

وسايل و مواد مورد نياز :
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اندازه هاي بدست آمده را با كمك مربي بر روي پارچه عالمت بزنيد
 و با در نظر گرفتن اضافه دوخت آن را برش بزنيد. 

رده برای
اندازه عرض پ

معموالً 

برابر و
ــــارچه هاي ضـــخیم 2 

 پـ

 نــــازک 
ـارچـــه هاي

 بـرای پـــ

        
        

برابر است.  
 3

نکته :

تصوير پرده با پارچه نازكتصوير پرده با پارچه ضخيم
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 كنار پرده را تو گذاشته و با ماشين دوخت بدوزيد، سپس اتو كنيد.

 قسمت عالمت گذاري شده
 ) به اندازه پهناي نوار پرده(

 را تا بزنيدو اتو كنيد.

ي لبه پــايین پــرده
به انـدازه 

 و لبه باالي پرده اضافه دوخت

 مي گويند.

نکته :
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نکته :

نکته :

قبل از دوخت نوار پرده از سالم 
بودن نخ هاي آن مطمئن شويد.

طول نوار پرده را برابر با عرض پرده به اضافه ی 8 سانتی متر از هر طرف برش بزنيد.

ابتداي نوار پرده را به اندازه 8 سانتي متر 
به داخل تازده و نخ هاي نـوار پـرده را از

قسمت تا بيرون بياوريد.

 كشیدن پرده را آماده كنید.  در تـــاي پارچه نـخ هاي مخـصوص قبل از قرار دادن سر نوار پرده
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 كشیدن پرده را آماده كنید.  در تـــاي پارچه نـخ هاي مخـصوص قبل از قرار دادن سر نوار پرده

نکته :
در محـــــــل هاي 
مشـــــخص شـده

نــــوار پـــــــرده 
چرخکاري را انجام 

دهید.  

 نوار پرده را با كوك يا سوزن ته گرد به دوالی اتو شده وصل كنيد، سپس دوخت آن را انجام دهيد. 

 در پايان دوخت، مجدداً به اندازه 8 سانتي متر نوار را به داخل تا زده و نخ هاي نوار پرده را از 
قسمت تا بيرون بياوريد. 
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پايين پرده را بين 15 الی 30 سانتي متر با صابون عالمت بزنيد.

 از محل عالمت، اضافه دوخت پايين پرده را تا بزنيد و اتو كنيد.

 اندازه اضافه دوخت پارچه هاي

 ضــخیم، كمتر از اندازه اضــافه

 دوخت پارچه هاي نازک است.

د از مقواهاي با عرض مناسب
مي توانی

 بـــراي تا زدن منــظم و يکـسان باال و 

اده كنید. 
ن پرده استف

پايی
نکته :
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 با استفاده از سوزن ته گرد يا  نخ كوك پايين پرده را ثابت و چرخ كنيد.
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در لبه ي پايين بعضي از پرده ها از نوار سربي استفاده مي شود 
آيا مي دانيد چرا؟

 با توجه به پارچه پرده اي كه مربي در اختيار شما قرار مي دهد، بگوييد
- عرض اين پرده، چند برابر عرض پنجره  است؟     

-  براي تزيين پرده چه ايده هايي داريد؟ يكي از آن ها را اجرا كنيد.
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پرده توسط نوار پرده چين می خورد پس هنگام خريد نوار پرده، جنس مرغوب را
انتخاب كنيد.

نـوار پرده به شكل دو  نخ، سه نخ و چـهار نخ و در عرض های متفاوت و طرح های
چين چينی، النه زنبوری، سه چين و يك فاصله، پـليسه دوقـلو، پليسه مدادی و ... 

موجود است.

برخی پرده ها را می توان بدون استفاده از نوار پرده دوخت.
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1(  اندازه طول نوار پرده بايد .................. عرض پرده باشد. 
الف( 2 برابر

ب(  هم اندازه  
ج(  3 برابر    

د( 1/5 برابر    

2( براي محاسبه چيِن پرده در پارچه هاي ضخيم .......................... برابر عرض پنجره
 پارچه در نظر مي گيريم.

3( براي محاسبه چيِن پرده در پارچه هاي نازك ........................... برابر عرض پنجره
 پارچه در نظر مي گيريم.

4( براي اندازه گيري ابعاد پنجره از چه وسيله اي استفاده مي شود؟
الف( متر فلزي     

ب( نوار
ج( گونيا     

د( متر پالستيكي 

5( معموالً مقدار اضافه دوخت پايين پرده چند سانتي متر است؟  
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1(  عرض پنجره كالس  را با كمك مربي  اندازه گيري كنيد و اندازه آن را بنويسيد.
 مقدار پارچه مورد نياز براي دوخت پرده چه مقدار مي باشد؟ ) از ماشين حساب استفاده كنيد(.

2( با تقسيم وظايف زير پرده اي با عرض 3 متر و 
طول 160 سانتي متر را به صورت گروهي بدوزيد.

- اندازه گيري و برش 
- دوخت كناره هاي پرده 

- دوخت نوار پرده 
- دوخت لبه ی پايين 
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كاربری ماشين دوخت
دوخت هاي اوليه با ماشين دوخت خانگي

اتوكاری ساده
دوخت هاي اوليه با دست و ماشين دوخت صنعتي

انتقال الگو و برش پارچه
دوخت پارچه های خاص

دوخت چين
اتوكاري تكميلي

برش پارچه های نقش دار
دوخت روبان و تورنواری
دوخت جادكمه با ماشين

تزئين البسه )1(
دوخت دكمه و قزن

دوخت زيپ مقدماتی

همه ی درس ها
همه ی درس ها
همه ی درس ها
همه ی درس ها
همه ی درس ها

درس های 11- 12- 13- 14
درس های 3 - 5- 12 

همه ی درس ها
همه ی درس ها

برخی فعاليت های تكميلی
درس های  9-4 

برخی فعاليت های تكميلی
درس های  4-9   

درس 3

عنوان پودمان های اصلی

پودمان های مرتبط با كتاب خياطی »سرويس ملحفه و پرده«

درسپودمان های مهارتی اختياری)پيشنهادی(

درس
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