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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 اهمیت خاصي برخوردار است.
از طریق محتواست که نظام آموزشي به طــور مستـقیم با هـویت دانـش آموزان مرتـبط مي شود 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 هـدف آن
آماده کردن افراد براي ورود به دنیاي کار است. رســالت آمـوزش هاي حـرفه اي انـتقال مـهارت 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 شـخصي 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 باشد.
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 

بسمه تعالی
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   هنر خیاطي یکي از مهارت هاي کاربردي مي باشد که یـادگیري آن عالوه برافزایش توانمندي شما، مي تواند

 به عنوان ابزاري براي دستیابي شما به اشتغال باشد.

   عنـوان کتـاب شـما خیاطی »دوخت حوله« است ،  محتـواي این کـتاب دربـارۀ آمـوزش بـرش و دوخــت

  پوشاک حـمام است ، در درس هـاي مخـتلف ایـن کـتاب با نــحوۀ استفــاده از انـواع ابــزار، تجـهیزات 

 مواد مصـرفي و انتخاب الگوي مناسب، انتقال الگو، برش پارچه، دوخت و اتـوکاري آشنا مي شوید.

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

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

اشتغال در بازار کار نمي شود، بلکه باید در دوران تـحصیل  خود در انجام کارها عالقه، پشتکار، 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 پوشاک حمام 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، استـعداد و توانایي خود را در بخـش هاي مختلف شناسایي کنید.

• در هنگام انجام کارهاي گروهي، در بـخش هایي فعالیت کنید که باعث بهتر شدن محـصول کار و سرعت 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 مجالت خیاطي، جستجو در اینترنت و

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

                                                                                                                                      موفق باشید    

سخني با دانش آموزان 
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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 کتـاب دوخـت حـــوله 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 

محتــواي آمــوزشي کـتاب نیز استفــاده شود. به عنــوان نـــمونه در آمـوزش »دوخـت پــارچه های خــاص« 
می تـوانید از محتــوای کلیه دروس استفاده نمایید تا دانــش آموزان عـالوه بر کـسب مهـارت در این پـودمان، در 

 ساخت یک وسیله تولیدی نیز مشارکت نمایند. درپیوست کتـاب  جدولی با عنوان »پــودمـان های مرتـبط با کتاب
 دوخت حوله«جهت راهنمایی همکاران محترم درج شده است.

 در آموزش حـرفه اي به این گروه از دانش آموزان، باید از راهـکارهای خـاصی بکــار گــرفته شود که در ذیـل 
به بـرخي مــوارد اشـاره مي شود. امید است همکـاران گـرامي با تـجربیات و خـالقیت خـود متـناسب با ویژگي 

هر دانش آموز از راهکارهاي خاص دیگري براي تسهیل روند آموزش بهره جویند.
- با توجه به ویژگي و توانمندي دانش آموزان، فـعالیت ها را تا حد امکان به گـام هاي کوچـکتري تقسیم نمایید و

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

- فضاي کار را براي دانـش آمـوزان سـامـاندهي کنید تا دانـش آمـوزان این مهـارت را فـراگیـرند و تـمرکـز و
 دقت بیشتري در انجام وظـایف داشته باشند. به عنوان نـمونه فـضاي خـاصي براي ابزار و مواد در نظر 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 تـوسط دانش آمـوزان، شخصا بر نـحوه انجـام کار آنها نـظارت نـمایید و راهنـمایي 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 منـابع مربوط استفاده نـموده وپـایگاه های اطـالع 

رسانی مفید را به دانش آموزان معرفي نمایید.
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- در ابتداي هر بخش 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 بـیان مکــرر آن ها در هر درس
 اجـتناب شده است لـذا این مراحل در ابتداي کتاب تحت عنوان»اهداف رفتاري مشتـرک« 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.

ارزش يابي 

ارزش یابي این درس به صورت عملي، کتبي و مشاهده اي انجام مي شود.

ساختار كتاب:
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             پوشاک در زندگي افراد از اهمیت زیادي برخـوردار است. زیرا بـدون پـوشاک
          مناسب آنها در مقابل سرما ، گرما ، باد ، باران و ... دچار مشکل می شوند.

          پوشاک انواع مخـتلفی دارد و به شـکل های مـختلفی از جمله؛ پـوشاک زمستانی 
          پوشاک آقایان؛ پوشاک ورزشی و... دسته بندی می شود. عنوان این کـتاب دوخت

          سرویس حوله است که یکي از زیر گروه های حرفه پوشاک است. 
            هدف از تألیف این کتاب تشویق به تجمل گرایي و تهیه وسایل غیرضروري براي
         افــراد نمي باشد بلکه تهیه پـوشاک حـمام براي افـراد جامعه با توجه به اهمیت 
         بهداشت و آراستـگي ضـروری است. در دوخـت حـوله تــوجه به جـنس و رنگ
         پارچه ، نوع الگو، دوخت و اتوی آن نـقش مهمی دارد که در ادامه شرح مختصری 

         در مورد آن   ها آمده است:

مقدمه :
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  مهمترین ویژگي در پارچه های حوله ای،  نرمي و لطافت پارچه، خاصیت جذب رطوبت و مرغوبیت جنس
 مي باشد بـنابر این باید از الیـاف طـبیعي مانند؛ پارچه های پنبه اي ، پارچه های کتـاني و ...، که براي 

پوست ایجاد حساسیت نمي کند استفاده نمود.
 پارچه های حوله اي در انواع مختلف؛ پارچه حوله اي ضخیم، پـارچه حوله اي نازک، پـارچه حــوله اي 

لوله اي و ... وجود دارد.  

   براي رعایت بهداشت و آرامش نوزادان استفاده از رنگ های مناسب بسیار مهم است بنابر این، بهتر
 است برای نوزادان از رنگ هاي مالیم و خیلي روشن به طور مثال؛ سـفید، صورتي مـالیم لیمویي، آبي

 روشن و... استفاده شود. 

  با توجه به این که پـارچه های حـوله ای جزو پـارچه های پـرزدار است و تـمیزی دور کــار یا درز هـا 
از اهمیت خاصی برخوردار است  الگو های با درز کمتر )مراجعه به درس دوخت پالتو حوله ایی(برای این

 نوع پارچه مناسب تر است. 

  لبه دوزی پـارچه های حـوله ای باید با استفاده از نوار اریب بشور)توسط مـاشین دوخت صنعتی راسته دوز( 
یا نوار اریب ساتن )توسط ماشین دوخت خانگی( انجام شود تا عالوه بر زیبایی کار، دوام آن نیز حفظ شود.

 بطور کلي در این کـتاب شما با برش و دوخـت پــــوشاک حــمام که شـامل؛سرویس سونـا و استـخر،
 سرویس نوزاد، سرویس عروس و حوله پالتویي است، آشنا مي شوید.

  براي حفظ سالمت ، بهداشت و زیبایي ظاهري، الزم است در حین و پایان کار، پارچه های حوله ای اتو شود.

پارچه مناسب :  

رنگ لباس :   

نوع الگو :

 دوخت پارچه های حوله ای:

اتوي پارچه های حوله ای: 
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1( دستگاه تهویه و المپ هاي مورد استفاده در حین کار را روشن کند. 
2( روپوش ، کفش ، سربند مخصوص کارگاه را بپوشد.

3(  وسایل و مواد مورد نیاز را بطور مناسب بر روي میز کار بچیند.
4( پشت و روي پارچه را با صابون عالمت گذاري کند.

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

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

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

اهداف رفتاري 
)مشترك همه دروس( 



9( با توجه به نوع کار، ماشین دوخت خانگي همه کاره و راسته دوز را آماده کند. 
) برداشتن در پوش، تمـیزکاري قبل از شـروع کار ، گذاشتن پدال در جاي مناسـب، 

روشن کردن ماشین دوخت ، نخ کردن، سوزن گذاشتن، تنظیم کشش نخ، تنظیم
 درجه دوخت ، گذاشتن پایه( 

10( با استفاده از ماشین دوخت، اطراف کار را سردوز کند.
11( ماشین دوخت و اتو را در پایان کار خاموش کند و دو شاخه را از پریز بیرون آورد.

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

 و اضافات کار را در سطل بازیافت بریزد.
14( کار را با عالقه و مداومت در کار انجام دهد.

15( در مصرف مواد صرفه جویي کند.
16( تمیز کاري و بررسي صحت کار را انجام دهد.



هدفــهاي رفــــتاري
 )سرويس استخر و سونا( 
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1. پشت و روي پارچه حوله اي را تشخیص دهد.
2. با توجه به طرح و نقشه ، راه، بیراه و خواب پارچه، الگو آماده را نصب و

 عالمت گذاري کند.
3. قطعات بریده شده را کدگذاري کند.

4. دور حوله دستي ، زیر پایي ، حوله تني را دوردوزي و سپس نواردوزي کند.
5. روسري و کاله استخر را بدوزد.

6. پس از پایان هر مرحله کار، درستي انجام کار را کنترل کند.
7. با توجه به نوع پارچه و تنظیم درجه اتو تکه هاي مختلف را اتو کشي کند.

8 . حوله آماده شده را به طرز مناسب تا بزند و در کیسه هاي مخصوص
 بسته بندي کند.

از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند 
به اهداف زیر دست یابد.
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شنا کردن يكي از ورزش هاي مفيد براي سالمت بدن و بدست آوردن 
روحيه اي شـاد است. 

پزشكان نيز براي برطرف کردن دردهاي عـضالني و مفصلي استفـاده از 
استخر و سـونا را توصيه کرده اند.

 لذا براي رفتن به اين مكان ها بهتر است از وسايل شخصي استفاده کنيد
 تا از لحاظ بهداشتي براي شما مشكلي ايجاد نشود.
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برش ودوخت حوله دستي

وسايل و مواد مورد نياز:
- پارچه حوله اي 

- نوار اریب ساتن 
- الگو آماده حوله دستي 

- ملزومات خیاطي
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 1( الگو را روي پارچه یك الیه با سوزن ته گرد نصب کنید.

به علت پرز بلند حوله، از سوزن ته گرد مرواریدي استفاده کنید.
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2(  دور الگو را روي پارچه،بدون اضافه درز
 با صابون عالمت گذاري کنید.

3( حوله عالمت گذاري شده را برش بزنید.
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4( دور حوله را سردوزي و سپس نوار دوزي کنید.

برای نوار دوزی دور کار، باید ماشین دوخت خانگی را
 بر روی دوخت سه بخیه تنظیم کرد. 
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5( با درجه مناسب حوله را اتو کنید.

6( حوله آماده شده را به طرز مناسب تا زده در کیسه هاي مخصوص بسته بندي کنید.
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- براي تزئین حوله از انواع؛ تکه دوزي،  شماره دوزي و یا تور دوزي ... استفاده کنید.
 سپس دور کار را نوار دوزي کنید.

- اگر در خانه حوله هاي دستي تزئین شده یا تصاویر زیبایي دارید به کالس و به دوستان
 خود نشان دهید.

- از حوله دستي استخر براي خشك کردن چه قسمت بدن استفاده مي شود؟  
- براي حفظ بهداشت و سالمت پس از استفاده از حوله باید چه نکاتي را رعایت کنیم؟

- آیا مي توان عالوه بر استفاده از پارچه هاي حوله اي معمولي که داراي ضخامت هستند
   از پارچه هاي حوله اي نازک )گردباف( نیز استفاده کرد؟ گفت و گو کنید.
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استفاده از حـوله مخـصوص بـدن بايد به گونه اي باشد که دور 
بـدن را بپوشاند 

و بلندي آن تا زانو برسد تـنها تفاوت آن با حـوله هاي مستـطيل 
شكـل در نحوه گــره زدن آن است.

24



برش و دوخت حوله تنی

وسايل و مواد مورد نياز:
- پارچه حوله ای به ابعاد 140×80 سانتی متر

- نوار اریب ساتن 
- ملزومات خیاطي 
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1( پارچه حوله اي عالمت گذاری شده را برش بزنید.

2(  دور حوله را سردوزي کنید.
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3( دور حوله را نوار دوزي کنید.

قسمت مخملي حوله که آب گیري کمتري دارد روي حوله است و قسمت
 سوزني حوله که آب گیري بیشتري دارد پشت حوله است.
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از انواع تكه دوزي هاي آماده براي تزئين حوله استفاده کنيد.   -
با استفاده از تور، روبان، نوار قيطان و ... حوله تنی خود را تزئين کنيد.  -

- چگونه مي توانيم پشت و روي حوله تنی را براي استفـاده هاي مكرر
 مشخص کنيم؟

-  چگونه مي توان بهداشت و سالمت خود را هنگام استفاده از اين حوله
 حفظ نمود؟

در حين انجام فعاليت ها به منظور رفع خستگی، و بدست آوردن

روحيـه ای شاد ، زمانی کوتاه را به انجام حرکات نـرمشی ساده

 اختصاص دهيد.
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از آن جايی که ممكن است در زمين استخـر قــارچ يا ميكروب زيادي 
وجود داشته بـاشد

 و پــاها به خـوبي شسته نشود بــهتر است حــوله پا از قسمت هاي 
ديگر بدن جدا باشد

 به همين دليل در اين درس تـهيه حـوله زير پايي را آموزش مي دهيم.

30



برش ودوخت حوله زير پايی

وسايل و مواد مورد نياز:

- پارچه حوله اي 
- پارچه شمعی )ضد آب(

- نوار اریب ساتن 
- الگو آماده 

- ملزومات خیاطي 
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1( الگو را برروي پارچه حوله اي با سوزن ته مروارید نصب کنید، عالمت گذاري کنید
 و پارچه را بدون اضافه درز برش بزنید.

2( پارچه حوله اي برش زده را بر روي پارچه شمعی بگذارید و برش بزنید.
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3( پارچه شمعی را بر روی حوله قرار دهید و کوک بزنید.

نحوه قرار گرفتن پارچه شمعی بر روی حوله باید به گونه ای باشد
 که پشت هر دو الیه در داخل قرار گیرد.
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4( دور زیرپایي را سردوزي و نوار دوزي کنید.

بهتر است قبل از وصل کردن قطعه مشمعي )پارچه شمعی(
 به پارچه حوله ای، تزئینات مورد نیاز را، روي پارچه حوله ای انجام داد.

- هنگام استفاده از حوله زیر پایي چه مراقبت هاي بهداشتي باید به عمل آورد؟
- موارد استفاده از حوله زیرپایي را نام ببرید.
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استفاده از روسري مثلثي براي استخر بسيار مناسب است، از آنجـايي 
که حـوله بـدن شــانه و سر را نـمي پوشاند بايد حــوله اي دور سر 

پـــيچيده شـود تا در فــاصله زمـاني که لبـاس ها را مي پــوشيم
 مـوها لباسهايمان را خـيس نكرده و سرما نخوريم.
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برش ودوخت روسری مثلثی

وسايل و مواد مورد نياز:

- پارچه حوله اي 
- نوار اریب ساتن 

- الگو آماده 
- ملزومات خیاطي 
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1( الگو را برروي پارچه حوله اي با سوزن ته مروارید نصب کنید، عالمت گذاري کنید 
و پارچه را بدون اضافه درز برش بزنید.

2( دور حوله را سردوز کنید.
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3( ابتدا پایین روسري را نواردوزي کنید.

4( برای نوار دوزی باالی روسری؛ 45سانتي متر از نوار اریب را به صورت بندینك بدوزید.

39



5( ادامه نوار اریب را به ضلع باالي روسری نواردوزی کنید.

6(  پس از نواردوزی باالی روسری،45 سانتي از ادامه نوار اریب را دوباره به
 صورت بندینك بدوزید.

40



- روسري مثلثي را به چند روش مي توان بر روي سر ببندید؟
 انواع مختلف آن  را بر روي سر خود یا مانکن تمرین کنید.

- مي توانید براي دوخت مدلی دیگر از روسري مثلثی قسمت وسط آن را  
کمي چین دهید

 سپس نوار دوزي کنید.
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عالوه بر مدل روسـري مثــلثي مدل ديگري 
بنام مدل قيفي نيز مي توانيم بدوزيم.

 روسري قـيفي براي مـوهاي بلند مناسب تر 
است زيــرا از ريــزش آب مـــوي ســـر

 بر روي بدن جلوگيري مي كند.
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برش ودوخت روسری قيفی

وسايل و مواد مورد نياز:
پارچه حوله اي  
نواراریب ساتن  

الگو آماده   
ملزومات خیاطي   
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1( الگو را برروي دو الیه پارچه حوله اي با سوزن ته مروارید نصب کنید ، عالمت گذاري کنید
 و بدون اضافه درزبرش بزنید.

2( نــقاط مـــوازنه در الـــگو را
 بر روي پارچه عالمت گذاري کنید.
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3( دو الیه برش زده را با توجه نقاط موازنه به یکدیگر وصل و درز پشت
 را چرخ و سر دوزی کنید.

4( لبه بیرونی روسری را پس از سردوزی نواردوزی کنید.
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لبه  های بیرونی روسری را می توان قبل از وصل کردن
 دوالیه روسری نیز سر دوزی کرد.

5(  در پایان نواردوزی، ادامه نوار را به صورت بندینك چرخ کنید و به انتهاي قیف روسري بدوزید.
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6( یك دکمه درشت در باالي روسري بدوزید.

ازبندینك دوخته شده به عنوان حلقه وصل به دکمه باالی روسری استفاده می شود.
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- براي دوخت اين روسري  بهتر است لبه باالي سر آن را تزئين كنيد، 
براي اين كار مي توانيد از مدل هاي مختلف تزئين استفاده كنيد .

- آيا مي توانيد روسري قيفي را به روش هاي مختلف بر روي سر ببنديد؟
 در اين صورت انواع مختلف آن را بر روي سر خودتان يا مانكن تمرين كنيد.
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خودآزمايي:

1. روی حوله مقدار آبگيري ..........................  دارد.

2. پشت حوله مقدار آبگيري .............................  دارد.

3. بهتر است از كدام رويه پارچه حوله اي براي خشك شدن 
بدن استفاده شود؟

4. پس از شنا در استخر براي جلوگيري از خيس شدن از حوله
 زير پايي استفاده مي شود.

غلط                                                                   صحيح  
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پس از تشكيل گروه، وظايف زير را بين اعضا تقسيم كنيد:
- انتقال الگو برروي پارچه و برش آن

- دوخت درز و سردوزی
- نواردوزي

- دوخت بندينك
- دوخت دكمه

- اتوكاري

تمرين عملي »دوخت روسری قيفی«



هدفهای رفتاری
 )سرويس حوله نوزاد (
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1. اجزاي سرويس حوله نوزاد را نام ببرد.
2. پارچه حوله اي مناسب بدن نوزاد را تشخيص دهد.

3. با توجه به طرح و نقشه ، راه و بيراه و خواب پارچه الگوي آماده
 را نصب و عالمت گذاري كند.

4. با توجه به نقاط موازنه و به ترتيب صحيح، قطعات مختلف را به هم وصل كند.
5. پس از پايان كار، درستي انجام كار را كنترل كند.

6. با توجه به نوع پارچه، حرارت مناسب براي اتو را انتخاب و اتو كشي كند.
7. حوله های دستی، زيرپايی، روسری ، پيش بند، ليف و تنی حمام را به

 طور مستقل بدوزد.
8. حوله هاي آماده شده را به طرز مناسب  تا بزند و در كيسه هاي مخصوص

 بسته بندي كند.

از فراگير انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند 
به اهداف زير دست يابد.
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انواع پوشاك مورد استفاده سرويس حمام نوزاد 
شامل ؛ حــوله كــوچك دســتي، حوله بزرگ
 زيرپايي، ليف، روسري ، پيش بند ، حوله بدني 

نوزاد مي باشد.
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برش و دوخت حوله كوچك دستی

وسايل و مواد مورد نياز:
- پارچه حوله اي 

- نوار اريب ساتن 
- الگو آماده 

- ملزومات خياطي 
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1(  الگو را بر روي يك اليه پارچه حوله اي با سوزن ته مرواريد نصب كنيد، عالمت گذاري كنيد
 و پارچه را بدون اضافه درز برش بزنيد.

2( حوله را سردوزی 
و نواردوزی كنيد.
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» آزمايش«
مقايسه راه و بيراه در پارچه های حوله ای

  الگوی حوله كوچك دستی را بدون توجه به خط راستا، بر روی اريـب پـارچه بگذاريد و مراحل برش
 و دوخت را مانند درس انجام دهيد، حوله دوخـته شده را با حـوله قبلی مقايسه كنيد چه تـفاوت هايی 

 مشاهده می كنيد؟
..............................................................................................................................................1
..............................................................................................................................................2

- بر روي حوله طرحي مناسب كودك را تكه دوزي كنيد و
 يا از هرنوع تزئين ديگري استفاده نمائيد.

- از حـوله دستـي براي خـشك كردن چه قـسمت بدن استفاده مي شود؟ چگونه مي توان

 بهداشت و سالمت نوزاد را هنگام استفاده از اين حوله حفظ نمود؟

- اگر با انواع ديگري از حوله هاي مخصوص كودك آشنا هستيد آن ها را با دوستان خود در

  ميان بگذاريد. 
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- از حـوله دستـي براي خـشك كردن چه قـسمت بدن استفاده مي شود؟ چگونه مي توان

 بهداشت و سالمت نوزاد را هنگام استفاده از اين حوله حفظ نمود؟

- اگر با انواع ديگري از حوله هاي مخصوص كودك آشنا هستيد آن ها را با دوستان خود در

  ميان بگذاريد. 



براي استفاده بهتر از حـوله زيـرپـايي مي تـوانيد اين 
حـوله را زير كمر كودك قـرار دهيد

تا در مدت زماني كه سر و بدن كودك خشك مي شود 
از آلوده شدن بدن او جلوگيري شود.
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برش و دوخت حوله زير پايی 

وسايل و مواد مورد نياز:

- پارچه حوله اي
- نوار اريب ساتن 

- پارچه شمعی)ضدآب (
- الگوي آماده حوله زيرپايي

- ملزومات خياطي 
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1( الگو را بر روي پارچه حوله اي با سوزن ته مرواريد نصب و عالمت گذاري كنيد و پارچه را
 بدون اضافه درز برش بزنيد.

2( پشت پارچه حوله اي برش زده و پشت پارچه شمعی را بر روی هم قرار دهيد و برش بزنيد.
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1( الگو را بر روي پارچه حوله اي با سوزن ته مرواريد نصب و عالمت گذاري كنيد و پارچه را
 بدون اضافه درز برش بزنيد.

2( پشت پارچه حوله اي برش زده و پشت پارچه شمعی را بر هم قرار دهيد و برش بزنيد.

3( پارچه شمعی و حوله را كوك بزنيد.

4( دور زير پايي را نوار دوزي كنيد.
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- براي تزئين حوله، ابتدا پارچه حوله اي را تزئين كنيد سپس دواليه پارچه 
حوله اي و مشمع را باهم بدوزيد.

- شما مي توانيد بر روي پارچه اصلي قـبل از اينكه پـارچه شـمعی را بگذاريد انواع 
تزئينات را انجام دهيد سپس دو اليه پارچه حوله اي و پارچه شمعی را با هم بدوزيد.

- آيا مي توان حوله زير پايی را برای قسمت هاي ديگر بدن استفاده كرد؟
- چگونه مي توان بهداشت و سالمت خود را هنگام استفاده از اين حوله حفظ نمود؟
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استفاده از روسري مثلثي در زمان خشك 
كردن بدن نوزاد ، او را گـرم نـگاه داشته
و از سرما خوردن وی جلوگيري مي كند .
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برش و دوخت روسری نوزاد

وسايل و مواد مورد نياز:

- پارچه حوله اي
- نوار اريب ساتن 

- الگو آماده 
- ملزومات خياطي 
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 برش و دوخت روسري مثلثي نوزاد
 مانند روسري بزرگسال انجام شود.

  بعداز هر بار استفاده از هر حوله اي، آن را در معرض نور آفتاب قرار دهيد.
  پس از چند بار استفاده، حوله را خوب شستشو داده و در مرحله آبكشي از نرم كننده استفاده كنيد.

 از حوله اي كه كاماًل خشك نشده است ، استفاده نكنيد.

توصيه
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پوست بدن نـوزادان لطـيف و حساس مي باشد 
بنابر اين توصيه مي شود از پارچه هاي حوله اي

ظريف و نرم براي دوخـت حـوله حـمام نـوزاد 
استفاده شود.  
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برش و دوخت حوله حمام نوزاد

وسايل و مواد مورد نياز:

- پارچه حوله اي
- نوار اريب ساتن 

- الگو آماده 
- ملزومات خياطي 
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1( الگو را بر روي پارچه حوله اي با سوزن ته مرواريد نصب و عالمت گذاري كنيد و پارچه
 را بدون اضافه درز برش بزنيد.

2( لبه كاله را سردوزي و نواردوزي كنيد.

74



3( تكه كاله را با توجه به نقاط موازنه به حوله اصلي وصل، چرخ و سپس سردوزي كنيد.

4( دور حوله را نواردوزي كنيد.
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- براي زيباتر شدن حوله، روي قسمت كاله كار تزئيني انجام دهيد.

- اگر با مدل ديگري از حوله هاي كاله دار نوزاد آشنايي داريد، آن را با 
راهنمايي مربي دركالس تهيه كنيد.   

- آيا هنگام استفاده از حوله كاله دار نيازي به بستن روسري حوله اي براي كودك وجود دارد؟

 در اين مورد با همكالسي هاي خود گفت و گوكنيد.

- چرا بايد براي تزئين سرويس نوزاد از تزئينات ظريف و لطيف و نرم استفاده كرد.
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هنگام كار با سوزن و سنجاق
هرگز آن ها را بين لب ها و دندان قرار ندهيد.
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برش و دوخت ليف حمام

وسايل و مواد مورد نياز:

- پارچه حوله اي
- نوار اريب ساتن 

- الگو آماده 
- ملزومات خياطي 
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1( پس از انجام مراحل انتقال الگو، دور كار را بدون اضافه درز برش بزنيد.

2( باالی ليف را سردوزی كنيد. 
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3( لبه سردوزي شده را با توجه به نقطه موازنه به
 داخل تا بزنيد و اتو كنيد.

4( 2 سانتي متر پايين تر ازلبه ليف را چرخ كنيد.
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5( به فاصله 1 سانتی متر چرخكاری را تكرار كنيد.

6( بندينك آماده را به صورت اريب بر روی لبه درز ليف قرار دهيد.
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7( ليف را دوال كنيد.

8 ( درز ليف را چرخ كرده و سردوزی كنيد.

9. ليف را پشت و رو كنيد و اتو كنيد.
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- شما هم مي توانيد يك ليف حوله اي تهيه كنيد، سعي كنيد 
از طرح متفاوت يا تزئين زيبايي در هنگام تهيه اين ليف استفاده كنيد. 

- به نظر شما چرا اگر ليف را به شكل بعضي از حيوانات بدوزيم براي كودكان جالب تر خواهد بود؟
 شما هم يك مدل آن را با راهنمايي مربي خود تهيه كنيد.

- چرا جنس پارچه حوله ای مورد استفاده كودك مهم است؟ با راهنمايي خانواده خود در رابطه
 با پارچه هاي مناسب نوزاد تحقيق كنيد و گزارش خود را در كارگاه به ساير همكالسي ها ارائه دهيد.
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از آنجايي كه كودكان در بـلع غذا مـهارت كافي 
نداشته و معموالً مشـكل آبـريزش دهـان دارند
براي پــاكيزه مــاندن لباس آن ها از پيش بند 

استفاده مي شود.
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برش و دوخت پيش بند نوزاد

وسايل و مواد مورد نياز:
- پارچه حوله اي لطيف
- پارچه شمعی)ضدآب(

- نوار اريب ساتن 
- الگو آماده 

- ملزومات خياطي
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1( الگـو را بر روي پــارچه حـوله اي با
 سوزن ته مرواريد نصب و عالمت گذاري

كنيد و پارچه را بـدون اضـافه درز بـرش 
بزنيد.

به دليل كش آمدن پارچه حوله ای، برش حلقه گردن پس از دوخت كوك
 با پارچه شمعی انجام شود.

88



2( پارچه برش زده را بر روي پارچه شمعی بگذاريد و برش بزنيد

3( پشت پارچه شمعی و حوله را با سوزن ته گرد به هم وصل كنيد، سپس كوك بزنيد.
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4( قسمت بيروني پيش بند را
 سردوزي و نوار دوزی كنيد.

5( گودی گردن را با استفاده از قيچی خالی كنيد. 
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برای دوخت بندينك، ماشين دوخت را بر روی دوخت ساده تنظيم  كنيد.

6( ناحيه گردني پيش بند را با در نظر گرفتن نوار اريب اضافه )از هر طرف 25 سانتي متر ( نوار دوزي كنيد .
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- براي تزئين پيش بند، از انواع تكه دوزي، شماره دوزي و ... استفاده كنيد .
- براي پيش بند نوزاد از اندازه و شكل هاي مختلف ) به خصوص حيوانات( مي توانيد

 استفاده كنيد شما نيز با سليقه خود يك طرح پيش بند را انتخاب و بدوزيد.

-  به نظر شما آيا الزم است بـراي آستـري پـــيش بند، از پــارچه ضـد آب
 يا پالستيكي استفاده كرد؟

-  در چه مواردي مي توان از پيش بنِد بدون پارچه ضد آب يا پالستيكي استفاده كرد؟
-  در باره مواقعی كه استفاده از پيش بند الزم است، صحبت كنيد.   
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1. پارچه حوله اي مناسب،براي تهيه سرويس نوزاد چه نام دارد؟

2. براي جلوگيري از خيس شدن لباس نوزاد بهتر است از پيش بند
 دو اليه حوله اي و ............... استفاده كنيد.

3. در تصاوير زير برش و دوخت ليف حمام نشان داده می شود.
به ترتيب ، مراحل انجام كار را شماره گذاري كنيد.

خودآزمايي
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پس از تشكيل گروه، وظايف زير را بين اعضا تقسيم كنيد:
- انتقال الگو و برش پارچه و مشمع

- سردوزي پيش بند
- نوار دوزي و دوخت بندينك

تمرين عملي »پيش بند نوزاد«
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هدفهاي رفتاري 
 )سرويس حمام عروس (



1. انواع مدل حوله سرويس حمام )حوله دستي، زيرپايي و ... ( را نام ببرد.
2. پشت وروي پارچه حوله اي راتشخيص دهد.

3. باتوجه به طرح ونقشه ،خواب پارچه، راه و بي راه پارچه الگو آماده را نصب و 
عالمت گذاري كند.

4. قطعات بريده شده را كدگذاري كند.
5. به ترتيب صحيح قطعات مختلف را به يكديگر وصل كند.

6. تكه های برش زده را سردوزي و نواردوزي كند.
7. پس از پايان هرمرحله كار ، درستي انجام كار را كنترل كند.

8. حوله های دستی، زيرپايی،  كاله بندينك دار و دمپايي حمام رابه طور مستقل بدوزد.
9. پوشاك تكميل شده را به درستي اتو كند.

10. حوله های آماده شده را در كيسه هاي مخصوص بسته بندي كند.

هدفهاي رفتاري 
 )سرويس حمام عروس (

از فراگير انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند 
به اهداف زير دست يابد.
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براي سرويس پوشاک حمام عروس، بهتر است از پارچه هاي 
حوله اي روشن و شاد و با تزئينات متناسب استفاده شود.
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برش و دوخت حوله دستی

وسايل و مواد مورد نياز:
- پارچه حوله اي 

- نوار اريب ساتن 
- تورتزئينی و روبان 

- الگو آماده 
- ملزومات خياطي
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1( الگو را با توجه به خط راستا روي پارچه يك اليه با سوزن ته گرد نصب كنيد.

2( دور الگو را، بدون اضافه درز برش بزنيد..
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3( 12 سانتی متر از لبه ی عرض حوله باال آمده و با 
صابون خیاطی عالمت گذاری کنید.

)این عمل را در عرض حوله چند بار تکرار کنید(

4(  عالمت گذاری ها را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
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5( طول تور تزئینی را به اندازه عرض حوله برش بزنید

6( روبان را از تور تزئینی رد کرده و هم اندازه با طول تور برش بزنید
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7( تور را با سوزن ته گرد بر روی خط مشخص شده نصب و دور حوله را سردوزی کنید. 

8( با توجه به خطوط مخصوص چرخکاری در روی تور، آن راچرخ کنید.
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9( دور حوله را نوار دوزي کنید.

اکثر تورهای نواری با توجه به یک لبه یا دو لبه بودنشان دارای خطوط مخصوص
چرخکاری هستند بنابر این هنگام دوخـت تور، باید به خـطوط مشخص شده آن 

توجه کنید. 
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- مي توانید از حوله دستي آماده استفاده کنیدو آن را به دلخواه تزئین کنید. 
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در تمیز نگه داشتن
 محیط کارگاه کوشا باشید.
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برش و دوخت حوله زیر پایی

- پارچه حوله اي وسایل و مواد مورد نیاز:
- پارچه شمعی)ضد آب(

- نوار اریب ساتن 

- تورو روبان 
- الگو آماده 

- ملزومات خیاطي 
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1( الگو را برروي پارچه حوله اي با سوزن ته مروارید نصب کنید، عالمتگذاري کنید 
و پارچه را بدون اضافه درز برش بزنید.

2(  پارچه حوله اي برش زده را بر روي پارچه شمعی بگذارید و برش بزنید.
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3(  8 سانتیمتراز لبه هر عرض حوله باال آمده و با مل عالمت گذاری کنید.
)این عمل را درعرض چند بار تکرار کنید(

4( عالمت گذاری ها را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
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5( طول تور را به اندازه عرض حوله برش بزنید.

6( روبان را از تور تزئینی رد کرده 
و هم اندازه با طول تور برش بزنید.
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7( بندهای 3 الی 7 را برای عرض دیگر حوله زیر پایی تکرار کنید و تورها
 را با سوزن ته گرد بر روی حوله نصب کنید. 

8( با توجه به خطوط مخصوص چرخکاری در روی تور، آن ها راچرخ کنید.
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9( پشت پارچه شمعی را بر روی پشت حوله قرار دهید و کوك بزنید.

10( دور زیرپایي را سردوزي و نوار دوزي کنید.

- یک حوله زیر پایی تهیه کنید و آن را به دلخواه تزئین کنید. 

114



115



عالوه بر روسري های مثلثي و قیفی مي توانیم 
از انواع کاله حمام نیز استفاده کنیم.

 در این جا با نـحوه دوخت  کـاله بندینک دار 
آشنا می شویم.
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برش و دوخت کاله بندینک دار

وسایل و مواد مورد نیاز:

- پارچه حوله اي 
- نوار اریب ساتن 

- الگوهای آماده 
- ملزومات خیاطي
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1( الگوها را با توجه به خط راستا بر روی یک الیه پارچه حوله اي قرار دهید 
وبا سوزن ته مروارید نصب کنید

2( دور الگوها را عالمت گذاري کنید و پارچه را بدون اضافه درز برش بزنید.
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در هنگام برِش دور الگو، محل تاخوردگي جلو و پشت کاله را چرت بزنید.

3( نقاط موازنه در الگو را
 بر روي پارچه عالمت گذاري کنید. 

4( بندینک را از پشت دوال کنید 
و طول آن را چرخ کنید.
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5( بندینک را پشت و رو کنید و اتو بزنید.

6(  بندینک را بر روی نقطه موازنه قرار دهید و محکم کاری کنید.
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7( با توجه به نقاط موازنه، کاله را از طول تا کنید و با سوزن ته گرد آن را ثابت کنید.

8( لبه جلو کاله را تا نقطه موازنه چرخ کنید و سر آن را محکم کنید.
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9( لبه پشت کاله را هم چرخ کنید.

10( لبه دوخته شده کاله را مطابق شکل تا بزنید به طوری که محل
  بیرون زدگی )سر بندینک( در وسط قرار گیرد.
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11 (   محل بیرون زدگی)سر بندینک( را محکم کاری کنید.

12(  درزهای دوخته شده را سردوزی کرده و اتو بزنید.
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13(  لبه تا شده جلوی کاله را چرخ کرده و سر بندينک را با توجه به نقاط موازنه بدوزيد.

14(   با نخ چند ال شده همرنگ پارچه، لبه پشت کاله را جمع کنيد.
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15(  دکمه را در محل جمع شده بدوزید.

- براي زیبا تر شدن کاله به جاي استفاده از بندینک حوله اي از پارچه هاي
 حوله اي گلدار یا متضاد ، نوارهاي تزئیني یا روبان استفاده کنید.
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معموالً در خانه از انواع دمپایی حیاط، بالکن و ایوان، 
نظافت و روفرشی استفاده می شود.

دمپایی حـمام هم یکی از انـواع دمپـایی است که به 
محض بــیرون آمدن از حمام به  دلیل مرطوب بودن

پا از آن استفاده می شود. 
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برش و دوخت دمپایی حوله ای

- پارچه حوله ايوسایل و مواد مورد نیاز:
- نوار اریب ساتن 

- طلق
- کفي مخصوص دمپایي

- الگو آماده )رویه و کف دمپایي(
- چسب ماتیکی

- ملزومات خیاطي 
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کفی های دمپایی را می توان به صورت آماده و سایز بندی شده تهیه کرد یا با
 استفاده از ورق اسفنج فشرده)فوم( و گذاشتن الگو کفی بر روی فوم آن را تهیه کرد.

1( الگو رویه را دو مرتبه بر روي دو الیه پارچه حوله اي با سوزن ته مروارید نصب و 
عالمت گذاري کنید و بدون اضافه درز برش بزنید.
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2( الگوي کفي را با توجه به نقاط موازنه و خط راستا بر روي دو الیه طلق قرار دهید 
و با نوار چسب ثابت کرده و عالمت گذاري کنید.

3( الیه کفي از جنس طلق را بدون
 اضافه درز برش بزنید. 
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4( کفي را با توجه به نقاط موازنه و خط راستا برروي پارچه حوله اي قرار دهید
 و با سوزن ته مروارید  ثابت کنید و بدون اضافه درز برش بزنید.

5( لبه خارجي رویه دمپایي را نوار دوزي کنید.

132



6( پس از چسب کاری طلق، پارچه کفي را بر روي آن قرار دهید.

پس از چسب زدن بگذارید چسب خشک شود. 

 پس از چسب کاری بالفاصله دستان خود را بشویید
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7( رویه را با توجه به نقاط موازنه بر روی پارچه کفي و طلق قرار دهید.

8( دور کار را با دوخت بخیه درشت چرخکاری، سپس نواردوزی کنید.
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نواردوزي دور کار را با دوخت بخیه ساده انجام دهید.

9( دمپایي پارچه اي را با چسب ماتیکی بر روي کفي )قالب فومی( بچسبانید.
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10( با استفاده از دوخت ساده ، دمپایي پارچه اي را بر روي کفي )قالب فومی( بدوزید.

نواردوزي دور کار را دقیقاً بر روي دوخت قبلی، با دوخت بخیه ساده و درجه 
درشت انجام دهید.
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 در دوخت دمپایی رنگ نخ رو را متناسب با روي کار
 و رنگ نخ زیر را متناسب با زیر کار انتخاب کنید.

بهتر است در مرحله دوخت کفی)از جنس فوم(
 از ماشین دوخت صنعتی)راسته دوز( استفاده کنید.
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- براي زیبا تر شدن دمپایي مي توانید قبل از دوخت دمپایي، بر روي رویه 
پولک دوزي، منجوق دوزی و یا تکه دوزي کنید.

 براي دوخت دمپایي به جاي استفاده از فوم چه مواد دیگري را مي توانیم 
جایگزین کنیم ، موارد گفته شده را با معلم خود در میان بگذارید.
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خودآزمایي

1. در تصاویر زیر مراحل برش و دوخت کاله بندینک دار نشان داده شده است.
 به ترتیب، مراحل انجام کار را شماره گذاري کنید .

2. معموالً براي تهیه سرویس حوله عروس از پارچه هاي حوله اي با
 رنگ هاي .................. استفاده مي شود.
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پس از تشکیل گروه، وظایف زیر را بین اعضا تقسیم کنید:
- انتقال الگو بر روي پارچه و پارچه شمعی و برش آن

- نصب و دوخت تور بر روی پارچه حوله ای 
- سر دوزی حوله 
- نوار دوزی حوله 

- اتوکاري

تمرین عملي »دوخت حوله زیر پایی«
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 با تشکیل گروه و با استفاده از رنگ های متضاد پارچه حوله ای، رویه و کفی دمپایی، یک دمپایی بدوزید. 
وظایف زیر را بین اعضا تقسیم کنید:

- انتقال الگو و مشخص کردن نقاط موازنه
- برش پارچه و طلق

- سردوزی 
- نواردوزي
- اتوکاري

تمرین عملي »دوخت دمپایی حمام«
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1. انواع مدلهاي حوله )حوله دستي، زیرپایي ... ( را بدوزد.
2. با توجه به نقاط موازنه و خط راستا تکه ها را کدگذاري کرده برش زده و بدوزد.

3. به ترتیب صحیح قطعات مختلف را به یکدیگر وصل کنید.
4. درزهاي حوله را بدوزد.

5. تکه های برش  زده را سردوزي و نواردوزي کند.
6. کمربند یا بندنیک را بدوزد.

7. حوله پالتویي بدون کاله و کاله دار را بدوزد.
8. در حین فرآیند انجام کار ، درستي انجام آن را کنترل کند.

9. پوشاك تکمیل شده را بدرستي اتو کند
10. پوشاك تکمیل شده را در کیسه هاي مخصوص بسته بندي کند.

هدفهاي رفتاري)حوله پالتویي(:
از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند به اهداف زیر دست یابد.
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براي دوخت حوله پالتویي افراد را به سه دسته اندام چاق، متوسط و 
الغر تقسیم و مقدار پـارچه مورد مصرف برای دوخت حوله پـالتویی 

با توجه به مدل دلخواه و نوع اندام محاسبه می شود. 
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برش و دوخت حوله پالتویی بدون کاله

وسایل و مواد مورد نیاز:

- پارچه حوله اي 
- نوار اریب ساتن 

- تور و روبان
- الگو آماده 

- ملزومات خیاطي
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1( الگوی پشت را با توجه به خط راستا و نقاط موازنه بر روی »دوالی بسته پارچه« و الگوی جلو
جیب و کمربندرا بر روی »دوالیه باز پارچه«قرار دهید و با سوزن ته مرواریدی ثابت کنید. 

2( دور الگوی پشت، جلو و کمربند را بدون اضافه درز برش بزنید. 
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3( دور الگوی جیب را با در نظر گرفتن
 2 الی 3 سانتی متر اضافه درز برش بزنید.

4( محل خط شکسته)یقه( در قسمت الگوی جلو و جیب را با کوك ُشل عالمت گذاری کنید.
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5( نقاط موازنه را با قیچی چرت بزنید.

6( الگـوی مقـوایی جـیب را بر روی تکه
 جـیب قـرار دهید و تا خــوردگی بـاالی
 جیب را بر روی مقوا برگردانید و اتو کنید.
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7( محل دوخت تور را بر روی جیب مشخص کنید و تور را با سوزن ته مروارید نصب و چرخ کنید.

8( الگو را بر روی تاخوردگی جیب ) پشت پارچه جیب ( قرار دهید و دور کار را بر روی
  الگوی مقوایی برگردانید و اتو کنید.
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9( با استفاده از دوخت کوك، دور کار برگردانده شده را محکم کنید.

بهتر است محل کوك زدن دور جیب مطابق با محل چرخکاری باشد.

در صورت کنترل سرعت ماشین دوخت صنعتی، بهتر است چرخکاری محل جیب
 به دلیل چند الیه بودن و ضخامت پارچه با ماشین دوخت صنعتی انجام شود. 
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10( جیب ها را بر روی محل عالمتگذاری شده در تکه های جلو قرار دهید،
   با سوزن ته مرواریدی ثابت و چرخکاری کنید.

11( محل شکست)یقه( را با استفاده از اتو مشخص کنید.
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12( سرشانه ها را با سوزن ته مرواریدی به
 یکدیگر وصل کنید سپس چرخکاری و اتو کنید.

13( پس از اتو کردن درز سرشانه، لبه آستین را نواردوزی کنید.  
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14( با توجه به نقاط موازنه،تکه های جلورابرروی تکه پشت قراردهید
به طوری که درزهای پهلو برروی هم قرار بگیرد.

15( درزهای پهلو را با سوزن ته  مرواریدی به هم دیگر وصل سپس چرخکاری کنید.
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16( پس از چرخکاری، درزهای پهلو را به یک طرف بخوابانید و اتو کنید.

درزهای دوخته شده باید به سمت پشت خوابانیده و اتو شود. 

17( سرتا سر لبه خارجی تکه های جلو حوله را سردوزی و نوار دوزی کنید.   
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نوار دوزی را از قسمت پایین حوله شروع کنید.  

قبل از نوار دوزی، گوشه های تیز را کمی گرد کنید
 تا نوار دوزی یکدست و آسان انجام شود

در حین انجام فعالیت ها به منظور رفع خستگی، و بدست آوردن
روحیـه ای شاد ، زمانی کوتاه را به انجام حرکات نـرمشی ساده

 اختصاص دهید.
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18( در این قسمت بندینک هاي کمر را آماده کرده به قسمت کمر وصل کنید.

19(  دور کمربند را نوار دوزی کنید.  
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20(  اتو بخار را روی درجه مناسب 
تنظیم کنید وحوله آماده شده را اتو 

بزنید. 
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- در مورد تفاوت عبارت های دوالیه باز پارچه و دوالی بسته پارچه صحبت کنید و 
به صورت عملی گـذاشتن الگـوهای جلو و پشت را بر روی دوالیه بسته و دوالی 

 باز پارچه نشان دهید.  

- شما مي توانید براي زیبا شدن حوله از انواع تزئینات مانند: نوار ، روبان ،
 پارچه هاي ساتن و تکه دوزي استفاده کنید.
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کار خیاطی را روی میز بگذارید، سپس دوخت بزنید تا کار تمیزی
انجام دهید و از خطرات احتمالی در حین انجام کار جلوگیری کرده باشید.

نکته ایمنی و بهداشتی :
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برش و دوخت حوله پالتویی کاله دار

وسایل و مواد مورد نیاز:
- پارچه حوله اي 

- نوار اریب ساتن 
- تور و روبان
- الگو آماده 

- ملزومات خیاطي
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1( الگوی پشت راباتوجه به خط راستا و نقاط موازنه برروی »دوالی بسته پارچه«
و الگوی جلو جیب وکمربند را برروی »دوالیه بازپارچه«قراردهید وباسوزن ته مرواریدی ثابت کنید. 

2( دورالگوی پشت، جلو وکمربند را بدو ن اضافه درز برش بزنید. 
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3( دورالگوی جیب را با در نظر گرفتن 2 الی 3 سانتی متر اضافه درز برش بزنید.

4( محل جیب در الگوی جلو را
 باکوک ُشل عالمت گذاری کنید.
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5( محل کوک  ُشل را باصابون مشخص کنید
ونخ های کوک ُشل راخارج کنید.

6( الگوی مقوایی جیب را برروی تکه جیب قراردهید 
وتاخوردگی باالی جیب رابرروی مقوا برگردانید و اتوکنید.
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7( دو ردیف چرخکاری با فاصله یک سانتی متر بر روی لبه برگردانده شده جیب انجام دهید.

8( قالب مقوایی را برروی تاخوردگی جیب )پشت پارچه جیب( قراردهید
و دورکار را برروی قالب برگردانید و اتو کنید.
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10( سر شانه هارا باسوزن ته  مرواریدی به یکدیگر وصل کنید، کوک بزنید سپس چرخکاری و اتوکنید.

9( جیب های اتو شده را بر روی محل عالمت گذاری شده در تکه های جلو قرار دهید، با سوزن 
ته مرواریدی ثابت و چرخکاری کنید.
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10( سر شانه هارا باسوزن ته  مرواریدی به یکدیگر وصل کنید، کوک بزنید سپس چرخکاری و اتوکنید.

9( جیب های اتو شده را بر روی محل عالمت گذاری شده در تکه های جلو قرار دهید، با سوزن 
ته مرواریدی ثابت و چرخکاری کنید.

11( پس از اتو کردن درزسر شانه،لبه آستین را نوار دوزی کنید.  

12( درز پشت کاله را با سوزن ته گرد به هم وصل کنید و کوک بزنید. 

167



13( درز پشت کاله راچرخ و سر دوزی کنید.

14( لبه پایین کاله را با توجه به نقاط موازنه به حلقه گردن وصل کنید،
 کوک بزنید و چرخ کنید.
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درز کاله بر روی نقطه موازنه در حلقه پشت گردن قرار می گیرد.

15( با توجه به نقاط موازنه،تکه های جلو را برروی تکه پشت قرار دهید
به طوریکه درزهای پهلو برروی هم قرار بگیرد.



16(  درزهای پهلو را با سوزن 
ته  مرواریدی بر روی هم نصب کنید

 و با دوخت کوک محکم کنید.

17( درزهای کوک زده پهلو را چرخکاری و اتوکنید.
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18( مطابق شکل، سرتا سر لبه خارجی، تکه های جلو و کاله را سردوزی و نوار دوزی کنید.   

19( در این قسمت بندینک هاي کمر را آماده کرده و به قسمت کمر وصل کنید.
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20( دور کمربند را نوار دوزی کنید. 

21(  اتو بخار را روی درجه مناسب 
تـنظیم کنید و حـوله آمـاده شده را 

اتو بزنید.
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22( حوله آماده شده را به طرز مناسب تازده و در کیسه مخصوص، بسته بندي کنید.



1. براي بهتر اتو شدن اضافه درز جیب از قالب مقوایی استفاده مي شود.
غلط صحیح    

2. بهترین وسیله برای اتصال اولیه قطعات پارچه حوله ای .......... است.  

3. نقاط موازنه در الگو براي............. نحوه اتصال قطعات پارچه ای می باشد.  
الف( صرفه جویي

ب( دقت
ج( زیبایي

4. براي اینکه نواردوزي تمیزتر و بهتر انجام شود قبل از نواردوزي ...............
کنید.

الف( سردوزي
ب( گلدوزي

ج( کوک ُشل

5. در تصاویر زیر برش ودوخت جیب حوله پالتویی نشان داده  شده است.
 به ترتیب، مراحل انجام کار را شماره گذاري کنید.

خود آزمایی کتبی
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پودمان های مرتبط با کتاب دوخت حوله

عنوان پودمان های اصلی

پودمان های مهارتی اختیاری)پیشنهادی(

درس

درس

کاربری ماشین دوخت
دوخت هاي اولیه با ماشین دوخت خانگي

اتوکاری ساده
دوخت هاي اولیه با دست و ماشین دوخت صنعتي

انتقال الگو و برش پارچه
دوخت نوار اریب با پایه

کاربری تکه دوزی
دوخت تکمیلی با دست و ماشین دوخت خانگی

دوخت پارچه های خاص
دوخت روبان و تورنواری

تزئین البسه )1(
دوخت جادکمه با ماشین دوخت

کاربري ماشین هاي دوخت صنعتي
دوخت زیپ مقدماتی

در قالب فعالیت های تکمیلی
در قالب فعالیت های تکمیلی

دروس حوله پالتویی
در قالب فعالیت های تکمیلی

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

در قالب فعالیت های تکمیلی
در قالب فعالیت های تکمیلی 

همه ی درس ها
دروس سرویس عروس
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