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حمـدًا لك اللهم وشـكرًا، وصالة وسـالمًا على النبي المجتبى، المبعوث رحمـة للعالمين ومعلمًا، 
وعلى آله وصحبه أعالم النجاة ومصابيح الهدى، وبعد :

فهذا مقرر التفصيل والخياطة المطور مواصاًل لمسـيرة سـابقيه بخطى حثيثة نحو األمام والتقدم بما 
يتوافق مع قدرات التلميذة في هذه المرحلة.

فهـا نحـن نتعامل مع التلميـذة وقد أْثـَرْت التجارب السـابقة خبرتها وقد اتقـدت قريحتها وصقلت 
مواهبهـا. وأصبحـت فـي تلهف لتطوير مـا تعلمته بعدما قطفت ثمـار العمل اليـدوي وتذوقت حالوة 

االنجـاز وفـائدة االعتماد على النفس مقتدية بأفضل البشر ملسو هيلع هللا ىلص.
نرجـو أن يكون الكتـاب محقـقًا لمـا تتطلع إليـه التلميذة وترجـوه المعلمة ويصبوا إليه وـلي األمر 
ومكماًل لما سبق أن تعلمته من تطريز ومبادئ للخياطة في الصف الثاني المتوسط وقدمنا بين يدي كل 

دارسة ما يلي :
الوحــدة األولــى )تفصيـل وخيـاطـة( : تثقيف ملبسـي، نموذج تنورة معد إعدادًا كاماًل، األقمشـة 

المناسبة للتنورة، القص، وتحديد عالمات الخياطة، التركيب والخياطة، الَمِكنة.
الوحــدة الثـانيـة )تطريــز( : بعـض غـرز التطريـز واإلرشـادات الالزمـة لـه، التطريـز والتجميـل 

بالشرائط.
وإننا إذ نقدم هذا الكتاب، نرجو أن نكون قد حققنا الهدف المنشود، و نتمنى أن تكون طريقة العرض 

شائقة ومناسبة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

الرمـوز واألشكـال المستخدمـة في الكتـاب :

                                             : - أسئلة تنشيطية لذهن التلميذة تشجعها على التفكير.

                                               : - للمالحظات والتنبيهات المهمة.

                                       : - لتأكيد بعض المعلومات العلمية العامة )التي ُتطّبق على كل تصميم(.

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

الرمـوز واألشكـال المستخدمـة في الكتـاب :
 .........................

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

الــمــقـــدمــــة
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التفصيـل والخياطـة
الـهـدف منهـا : ــ  

1 ـ التعرف عىل بعض القواعد العامة الختيار املالبس .  
2 ـ التعرف عىل األقمشة املناسبة لتنفيذ التنورة .  

3 ـ إعداد القامش قبل وضع النموذج عليه.  
4 ـ وضع النموذج عىل القامش بطريقة صحيحة .   

5 ـ حتديد عالمات القص وعالمات اخلياطة .  
6 ـ التدريب عىل استعامل َمِكنةاخلياطة.                                      

7 ـ خياطة القطعة باستخدام َمِكنة اخلياطة .  

تـوجـيهـات : ـــ  
1 ـ يمكن تنفيذ النموذج املقرر أو استبداله بنموذج امللحق، مع اتباع القواعدالعامة 

للتنفيذ، واملوضحة يف هذه الوحدة.               
2 ـ ُتسرتجع األدوات، وغرز اخلياطة اليدوية تبعًا لتسلسل استخدامها أثناء خطوات 

تنفيذ القطعة امللبسية.                                                
َمِكنة  توفر  عدم  حالة  يف  النباتة  غرزة  باستخدام  اليدوية  باخلياطة  القطعة  تنفذ  ـ   3

اخلياطة.
4 ـ توجه التلميذات إىل االقتصاد عند استخدام القامش.

5 ـ ُيفضل حل التطبيقات يف الكتاب ــ إن أمكن ذلك ــ.
6 ـ خيصص ركن يف غرفة التفصيل واخلياطة؛لعرض نامذج الرشح وإنتاج التلميذات 

من القطع امللبسية، أو القطع النفعية. 

الوحدة األولى
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ُتعرف المالبس بأنها ما اعتاد الناس تغطية أجسامهم بها، سواء أكانت طبيعية أم صناعية بأشكالها، 

وهي ما ترتديه الشعوب في مختلف األزمان .

    ولكل أمـة طابعهـا الخـاص في اختـيار مالبسها بما يتناسب مع مناخها، وتقاليدها، وتعاليم 

إليها بعيدًا عن مرتديها، بل هي من حاجات  ُينظر  دينها، فالمالبس ليست عنصرًا قائمًا بذاته، وال 

اإلنسان التي الغنى عنها، مثل: الطعام، والشراب. وألهميتها بالنسبة له كانت نعيمًا من نعيم أهل الجنة

حيث وصف اللـه تعالى جزءًا من هذا النعيم في قوله تعالى: ﴿

                                                                   ﴾ )سـورة اإلنسان(

الفرد، ولكن قد توجد موهبة والخبرة  المالبس اليولد كاماًل مع  انتقاء واختيار  الذوق وحسن  إن 

والتجربة تصقل هذه الموهبة وتنميها، وهناك عدة عوامل البد من مراعاتها عند اختيار المالبس تتمثل 

في :

1ـــ تعاليم الشريعة اإلسالمية :

هي الركيزة األولى التي تنطلق منها حياة المرأة المسلمة، ومن هنا يكون قد وقع عليها دور االنتقاء، 

والتفصيل، والتمييز بين الحسن والقبيح، فيظهر ذوقها ونمط تفكيرها، وقوة إرادتها في مواجهة رغباتها 

بما يرضي اللـه ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وبعد ذلك لها أن تختار ماتشاء من أنماط الزينة واللباس، وما يتبعه من 

مكمالت  وغيره بعد عرضها على ميزان الشريعة، وال يتوقف هذا عند مجالس النساء، بل يتعداه إلى 

شـروط اختيـار المـالبـس :

الـتـثـقـيــف الـمـلـبـســي
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لقاء المحارم، كاألب، والعم، واألخ، وغيرهم.

2 ـــ تعاقب فصول السنة :

معينة من  أنواعًا  الحرارة،  في درجة  السنة، وتغير  لفصول  تعاقب  الجوية من  العوامل  تتطلب 

المالبس، فمالبس الشتاء تختلف في خاماتها وألوانها عن مالبس الصيف، ولذلك ُيفضل اختيار 

أنواع من المالبس تقبل التعديل تبعًا للفصل، كما ينبغي مراعاة الحاجة الفعلية للمالبس عن طريق 

عمل جرد لها في نهاية كل فصل، وبداية آخر.

3 ـــ مناسبتها لميزانية األسرة :

وينبغي عدم  والعائلية،  الفردية  للميزانية  مناسبة  أسعارها  تكون  أن  ينبغي  المالبس  اختيار  عند 

االندفاع في شراء القطع الملبسية بأي ثمن، فقد التستحق هذه القطعة ثمنها المدفوع فيها، وقد يدخل 

ضمن اإلسراف المنهي عنه شرعًا، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف وال 

مخيلة«)1(. كما يجب أن ُيوضع في االعتبار عند اختيار المالبس مرحلة النمو، فالفتاة في دور المراهقة 

يتغير شكل جسمها باستمرار، فال ينبغي اقتناء ثياب كثيرة في هذه المرحلة العمرية.

4 ـــ التذوق الملبسي :

الزاوية  من  مالبسه  انتقاء  يستطيع  بحيث  الجمالية  الفرد  حاسة  تنمية  الملبسي  بالتذوق  ُيقصد 

الجمالية والنفعية في آن واحد، فغالبًا مايشعر اإلنسان بالراحة النسبية عندما يرتدي مالبسًا منسجمة 

مع شخصيته وبيئته، ولكن هذا ال يعني اتباع السائد في المجتمع دون أي اعتبارات أخرى، فانتشار 

نوٍع من المالبس في مجتمع النساء اليعني بالضرورة قبوله شرعًا، ولتنمية هذا الحس ُيراعى اتباع 

قواعد مالءمة اللباس لشكل قوام الجسم.

)1( صحيح الجامع الصغير وزيادته ــ ص 830 .
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قـواعـد مـالءمـة اللبـاس لشكـل قـوام الجسـم :

ـ التصاميم ذات القصات أو الزخارف التي تأخذ الشكل األفقي.
ـ التصاميم ذات الجيوب الكبيرة.

ـ المالبس ذات القطعتين، وبلونين مختلفين.
ـ التصاميم التي تحدد خط الوسط، مثل: األحزمة العريضة، وبلون 

مخالف.
ـ األقمشة الالمعة والقطيفة والمقلمة بالعرض.

ــ التصاميم ذات القصات الطولية.
ــ التصاميم )التايورات( من لون واحد.

ــ الكلف الدقيقة ذات األلوان الزاهية )يمكن أن تأخذ الشكل األفقي 
إذا كان الجسم نحياًل(.                                          

ــ التصاميم البسيطة، وغير الملفتة لالنتباه. 
ــ المكمالت والزخارف المتوسطة الحجم.

ــ التصاميم ذات القصات الطولية.
ــ األقمشة السادة وذات النقوش المتوسطة، والمقلمة طوليًا.

ــ األقمشة غير الالمعة، وذات األلوان الداكنة.
ــ التصاميم ذات القطع القليلة.

ــ األحزمة من لون و ذات القماش.
ــ المكمالت والزخارف البسيطة .

السبـب مـا يـنــاسـبـهـــا الـقـامــة

الطويلة   
النحيلة

الطول،  حدة  من  لُتقلل 
الشكل  الجسم  وتعطي 

الممتلئ .

اإليحاء  الجسم  إلعطاء 
بالطول .

لُتظهرالجسم أقل حجمًا 
من حجمه الطبيعي . 

القصرية

البدينة
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الـتـنــــــورة

هي الثوب النسوي الخاص بالنصف األدنى من الجسم)1(. 

وتعتبر التنورة من القطع األساسية في تكوين الرداء، فهي تّكون مع القميص)البلوزة( زيًا يتميز 
للتصميم  تبعًا  والمناسبات  األوقات  جميع  في  تستعمل  أنها  كما  االستعمال،  وسهولة  بالمرونة، 

المختار.

الــتـنـــورة :

قبة أو النِّصفية ال التنورة. معجم األغالط اللغوية المعاصرة  ــ ص100. )1( والصحيح النُّ

رتبي أفكارك، ثم دوين املراحل التي 
ين هبا لتنفيذ القطعة امللبسية .   مترِّ

تصاميـم متنوعـة للتنـورة و)البلـوزة(
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                                                                الشكل  )-1 1(

1 ـ تصميم تنورة يظهر فيه تكسيم بدون بنس.
2 ـ واسع من أسفل.

3 ـ حزام منفصل.

الـــنــمــــــوذج

الـنـمــوذج :

الجسم  شكل  ممثلة  الورق  على  ُترسم  والمنحنية،  المستقيمة  الخطوط  من  مجموعة  هو 
بأبعاده المختلفة؛ لالستعانة بها في تصميم الرداء الملبسي الجيد ويستغنى دائمًا فيها برسم نصف 

النموذج.
وُسمي هذا المخطط نموذجًا : ألنه يماثل شكل الجسم ومنحنياته.

1 ــ نماذج شخصية ُترسم للشخص تبعًا لمقاساته .
2 ــ نماذج تجاريـة :       أ  ـ نماذج جاهزة معدة إعدادًا كاماًل.

                                     ب ـ نماذج مرفقة مع المجالت الخاصة بالتفصيل و الخياطة.    
ــ وسيتم استخدام نموذجًا معدًا إعدادًا كاماًل لتنفيذ التنورة) 1 (.

أنـــواع الـنـمــاذج :

الــتـصـمـيــــم

وصـف الـتصميـم : 

)1( مرفق في ملحق الكتاب نموذج آخر، ُيكتفى بتنفيذ أحدهما .

شـكـل )1 ـ 1(
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ــ  قبل استخدام النموذج ينبغي التعرف على معنى الرموز والعالمات الموجودة فيه؛ حتى يسهل 
تنفيذ القطعة الملبسية : -

ح الجدول التالى معنى الرموز و العالمات المستخدمة في النموذج المرفق بالكتاب :     وُيوضِّ

  جـدول المقـاسـات :

كـبـيـــر وســـــطالـمـقـاســات صـغـيـــر

66

102

حميط اخلرص
حميط أكرب حجم )األرداف(

74
106

80
112

مـعــنـــاهـــــا الـعـالمــــة

مقاس صغير

مقاس وسط

مقاس كبير

خط النصف ــ مشترك بين المقاسات

عالمات التقابل أي البد ان يلتقي طرفا القطعة عند هذه العالمة أثناء 

الخياطة، وُتحدد هذه العالمة بورق الكربون على القماش.

عند التوصيل تنطبق نقطة تقاطع هذين الخطين مع نقطة التقاطع في 

االشارة المماثلة على القطعة الثانية. X
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يتم توصيل القطعـة السفلـية من النموذج في الخـريطـة ليعطـيـنا الشكل كـامـل كـما فـي الشكل 
)1 ـ 2(، ثم يشف مرة أخرى للخلف ثم ُيقص على حدود النموذج على المقاس المطلوب)1(.

إعـداد الـنمـوذج :

شكل مصغر للنموذج بعد توصيل القطعـة السفلية وشف الجـزء الخلفـي وقصـه
شـكـل )1 ـ 2(

أمــام خـلـف
ب

خـط     الجنـ

ف نسيج طولي
ف الخل

ص
خـط ن

ب
خط الجن

خط الوسطخط  الوسط

خط الذيلخـط  الـذيـل

ف األمام نسيج طولي مثن
ص

خط ن

)1( إذا كان النموذج أطول من مقاسك فمن الممكن تقصيره من األسفل.
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األقمشـة المناسبـة لتنفيـذ التنـورة

       ُتعتبر التنورة من القطع المفضلة في هذه المرحلة من العمر؛ لتعدد أشكالها  وتصاميمها، ومناسبتها 
لمعظم األوقات، وُيستخدم في تنفيذها أنـواع
مختلفة من األقمشة تناسب التصاميم المتنوعة.

ـ  التصاميم المستقيمة يناسبها :
    القطن، الكتان، الصوف. 

    الشكل )1 ـ 3(

ـ  التصاميم الواسعة ، مثل : الكلوش ، يناسبها :
     الجرسيه، الحرير، الكريب، الجرجيت. الشكل )1 ـ 4(

        
 

ـ  تصاميم تنورات السهرة يناسبها :
    الساتان، الحرير، الشيفون. الشكل )1 ـ 5(

ـ التصاميم البسيطة الخالية من القصات
   تناسبها :  

األقمشـة المقلمـة، وذات المربعـات
)الكاروهات(،وذات النقوش الكبيرة،

شـكـل )1 ـ 6(والمشجرة بأشكال هندسّية. الشكل )1 ـ 6(

شـكـل )1 ـ 5(

شـكـل )1 ـ 4(

شـكـل )1 ـ 3(
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العوامل المؤثرة في تحديد عدد األمتار :

حتديد عدد األمتار الالزمة من القامش

لنناقش معًا المواقف التالية ثم نحاول منها استخالص العوامل المؤثرة في تحديد عدد األمتار : ـ

                ٭ الموقـف األول : ـ
أسماء تتسم بجسم طويل وعريض أما أختها ندى فنحيلة وقصيرة. أسماء وندى أرادتا شراء قماش 
لتنفذ كل منهما تنورة بنفس التصميم فكم مترًا ستطلب كل منهما ؟ ولماذا اختلف عدد األمتار مع 

أن الموديل نفسه ؟

                ٭ الموقـف الثـاني : ـ
تنورة كلوش  التنورة حسب مقاسها فلما رأت على صديقتها سمية  لتنفيذ  أحضرت مها مترين 
واسعة أعجبتها وطلبت تنفيذ مثلها، ولكن مها اندهشت حين قالت لها الخياطة : قماشك ال يكفي!. 

فردت مها قائلة ولكن مقاسي لم يتغير !
فكيف توضحين لها سر طلب زيادة القماش ؟

                ٭ الموقـف الثـالث : ـ
البائع قال  التنورة ولكن  أوصت هند أمها أن تشتري لها مترين من قماش الكتان األزرق لتنفيذ 

لألم: إن هذا القماش له عرضين.
فهل تستطيعين أن تفسري لألم كالم البائع ؟

يتم تحديد عدد األمتار باالعتماد على أطوال النموذج مع إضافة مسافات الخياطة، وثنية الذيل.
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أدوات الـخـيـاطــة

1
2

)1( ُيفضل استخدام األقمشة القطنية المخلوطة للمبتدئات.
)2( إذا كان عرض القماش قلياًل وكانت قطع الباترون فوق بعضها والطول 100سم فإنك تحتاجين لهذه المسافة تقريبًا لزيادة الخياطة.

األدوات والخامات المطلوبة لتنفيذ التصميم المقرر:
1 ـ  عدد )     1 م  ـ 2م( من قماش مناسب)1( وذلك متوقف على عرض القماش وقد يزيد بمقدار 

٭ أمامك تصاميم متعددة خاطئة فهل تستطيعين تحديد الخطأ ومن ثم تذكرين طريقة تصحيحه ؟

15سم)2( ـ  قيطان أوشرائط  ـ  كبسـون أوكبشة أوشريط الصق.
2 ـ  أدوات الخياطة )مقص، طباشير خياطة، ورق كربون،

       عجلة خياطة، دبابيس، إبرة وخيط مناسب،...(.

 المحافظة على أدواتك يتيح لك االستفادة منها سنوات عديدة.
تفقدي علبة أدواتك قبل البدء في العمل.

٭ الختيار القماش المناسب قد تحتاجين الذهاب إلى 

السوق فما آداب الدخول إليه ؟
٭ هل تتذكرين أحاديث تحذر من فتنة النساء ؟

قمـاش المـع
شكل )1 ــ 9(شكل )1 ــ 8( شكل )1 ــ 7(
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إعداد وجتهيز القامش قبل وضع النموذج عليه

أ ـــ بعض األقمشة تحتاج إلى معاملة خاصة، مثل :
1 ـ األقمشة القابلة لالنكماش، مثل : القطن، والكتان. ُتغسل، ثم ُتكوى.

2 ـ األقمشة الصوفية والحريرية : ُيوضع عليها قطعة قماش خفيفة مبللة بالماء، ثم ُتكوى إلى 
أن تجـف؛ للحصول على قماش معتدل.                        

ب ـــ تعديل طرف القماش العرضي :
ُيسحب خيط من القماش العرضي،فتظهر

عالمة تحدد خط القماش، ثم ُيقص عليها.
وإذا كان القماش : 

1 ـ ذا مربعات )كاروهات( :
ُيقص على طول أحد الخطوط العرضية.

2 ـ غير قابل للتنسيل : 
ـ ُيسـرج عـلى خـط الـقماش الـعـرضي، أو

   يرسم خط عمودي على البرسل بمحدد
   الخياطة، ثم يقص عليه.

ـ أما في حالة وضوح خطوط القماش، فإنه ُيقص  على خط النسيج العرضي مباشرة.

جـ ـــ معالجة طرف القماش الطولي : 
إذا كان خط القماش الطولي )البرسل( مشدودًا والُيمكن تعديله بالكي، فإنه ُيفّتح بالورب، أو 

يقص تمامًا.         

د ـــ ثني القماش :
 ُيثنى القماش ووجهه إلى الداخل، ثم ُيكوى وتدبس أطرافه.

تـعـديـل طـرف الـقـمـاش العـرضـي
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وضــع الـنمــوذج عـىل الـقـمــاش

1 ـ ُيثنى القماش طوليًا ووجهه للداخل.
2 ـ ُيثبت نموذج األمام بوضع خط نصف األمام على 

 . نسيج طولي مثٍنٍٍٍٍٍٍِِِ
3ـ  ُيثبـت نمـوذج الخلف بوضع خط نصف الخلف 

على نسيج طولي مفتوح. 
وقـد تم وضعـه متعاكسـًا مع األمـام اقتصـادًا في 
القماش شـكل )1ـ  10( ومـن الممكن أيضًا وضعه 

على المثني)1( كما في الشكل )1 ـ 11(.
وفي هذه الحالة يستغنى عن الخياطة في خط نصف 

الخلف.
شـكـل )1 ـ 11(

بعد وضع النموذج على القماش ُتترك حوله المسافات التالية)2(:
ـ  )3 سم( من خط نصف الخلف في حالة وضعه على النسيج المفتوح.

ـ  )3 سم( من خط الذيل)3(.
ـ  )2،5 سم( من خط الوسط)4(. الشكل )1 ـ 10(

حتديد عالمات الـقـص

)1( تراعى مواصفات القماش.
)2( تختلف المسافات المحددة حول أجزاء النموذج حسب نوع القماش والتصميم.

)3( وذلك ألن الذيل واسع يشبه الكلوش.
)4( ألنه سيتم ثنيه ولفقته ألن التنورة بدون كمر.

شـكـل )1 ـ 10(
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الـــقــــــــص

يتم القص على عالمات القص التي تم تحديدها.

راجعي توحيهات القص في كتاب الصف األول والثاني.

كيف تحافظين على مقصك ؟
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تـحـديــد عـالمــات اخلـيـاطــة

ُتحدد عالمات الخياطة ـ بعد القص ـ على طبقتي ظهر القماش )حول حدود النموذج، وعلى 
العالمات األساسية، مثل : عالمات التقابل)1(، والزوايا... إلخ(.

الخياطة،  وعجلة  الكربون،  ورق  استخدام  شيوعًا  أكثرهــا  ومن  طرائق  بعــدة  تُحدد  ـ 
الشكل )-1 12(.

شـكـل )1 ـ 12(

)1( يحدد على النموذج ثم على القماش الطول المرغوب للفتحة الجانبية.
)2( من الممكن قص شريحة من ورقة الكربون عرضها تقريبًا 4سم واستخدامها في الجزء العلوي لسهولة تحريكها.

الكربون،  ورق  من  قطعتان  ُتوضع  1ـ 
واألخرى  القماش  أسفل  إحداهما 
بين القماش والنموذج،بحيث يكون 
وجـه ورقة الكربون في كال الطبقتين 

مقاباًل للقماش)2(. 
     

2 ـ ُتمرر العجلة باتجاه واحد على ورق 
الكربون.

٭ تستخدم المسطرة في الخطوط المستقيمة.
للون  مخالف  ولونها  خفيفة  الخطوط  تكون  ٭ 
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الـتـركـيـــب والـخـيـاطـــة

بغرزة  النصف  خط  عند  الخلف  جزءا  ُيثبت  ـ   1
آخره  إلى  أوله  من  بالمكنة  يخاط  ثم  السراجة 

ليصبح الخلف جزءًا واحدًا)1(.

شـكـل )1 ـ 13(

ُترفـع أجـزاء النمـوذج مـن علـى القماش 
بعـد التأكـد من صحة، ووضـوح عالمات 

الخياطة.

)1( من الممكن االستغناء عن هذه الخطوة في حالة وضع خط نصف الخلف على نسيج طولي مثني.

شـكـل )1 ـ 15(

2 ـ تفتح خياطة نصـف الخلف وتكوى.
3ـ  ُيفرد األمام ويكون وجهه لألعلى، وُيوضع فوقه الخلف )بعد 
أن أصبح جزءًا واحدًا( بحيث يتقابل وجها القماش، وتتطابق 

عالمات التقابل، ونقاط التقاطع.
4 ـ ُيثبت خطا الجنب بالدبابيس، ثم ُيسّرجان. 

       شكل )1 ـ 13(.
5 ـ ُيخاط خطا الجنب بالَمِكنة مع ترك مسافة من 7 ـ 10 سم 

بدون خياطة بالمكنة شكل )1 ـ 14(.
6 ـ ُتفتح خياطات الجنب، وُتكوى شكل )1 ــ 15(.

شـكـل )1 ـ 14(
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7 ـ  ُيضبط وسط التنورة على محيط الخصر للجسم باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين : ـ
الطريقة األولى :   تركيب ست حامالت للحزام الجاهز . الشكل )-161(

الطريقة الثانية : ـ  الشكل )-171(
أ ـ   ُيجهز شريط من القماش عرضه = 4 سم  تقريبًا، أو شريط 

جاهز عرضه  = )2 سم  ــ 3 سم(.
للتنورة على  الجانبية  الفتحة  بداية  من  الشريط  ُيثبت  ـ   ب 
الثاني  الجنب  األمامي، وينتهي عندالفتحة على  الجزء 

على األمام ثم يعمل نفس الشيء على الخلف.
جـ   ُيترك مجرى إلدخال شريط جاهز عرضه = 1سم تقريبًا، 
أو قيطان، وُتربط زوائد الشريط الجاهز على الجانبين.   
8ـ  يثنى خط الوسط على عالمات الخياطة ويكوى ومن الممكن 

عمل غرزة رجل الغراب للتنظيف)1(. شكل )1 ـ 18(.
9 ـ ُيثنى طرف الذيل، وُيكوى، ثم ُيثبت بغرزة اللفقة المخفية.

10 ـ ُتزال كل من الدبابيس وخيوط السراجة بعد االنتهاء منها.

شـكـل )1 ـ 16(

شـكـل )1 ـ 17(

شـكـل )1 ـ 18(ثـنـيـة الـذيــل

)1( في حالة اتباع الطريقة الثانية يفضل أن تكون هذه الخطوة قبل تثبيت الشريط في التنورة.
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11 ـ ُتغلق الفتحات الجانبية بعمل كبشة من النوع الصغير)1( بالطريقة اآلتية :
تتكون الكْبشة من :   

2 ـ العين. شكل )1 ـ 19( رقم )1(                             1 ـ الخطاف.   
أواًل   :  الخـطـاف : -

1 ـ يستعمل خيطًا مفردًا يتناسب مع النسيج وحجم الكبشة.
2 ـ يثبت الخيط بعمل غرزتين فوق بعضهما في المكان المحدد للخطاف وعلى بعد       سم من 

حافة النسيج.
3 ـ يمسك الخطاف باليد اليسرى جيدًا ويضغط عليه في المكان المحدد له وتبدأ الخياطة من الجهة 

الخارجية إلحدى الحلقات.
4ـ  تستعمل غرزة اللفق ويراعى أن أول غرزة تكون خالل طبقتي النسيج أما الباقي فيكون خالل طبقة 

واحدة ويعمل 4 أو 5 غرز موزعة بالترتيب)2(.
الطريقة  بنفس  وتثبت  للخطاف  األخرى  الحلقة  في  تمرر  ثم  النسيج  طبقتي  بين  اإلبرة  تغرز  ـ   5

السابقة.
6 ـ تغرز اإلبرة ثانية بين طبقتي النسيج وتخرج عند نهاية الخطاف. شكل )1 ـ 19( رقم )2(.

7 ـ توضع الفتلة تحت سن الخطاف، تثبت في النسيج بعمل غرزة صغيرة عند نهايته، يكرر بالعمل 
الغرز ثالث أو أربع مرات حتى يثبت سن الخطاف وال يتحرك إلى أعلى أو أسفل. شكل )1 ـ 

19( رقم )2(.
8 ـ يثبت الخيط على ظهر القماش.

ثـانيـًا : العيـن : -
توضع العين على ظهر الجزء اآلخر للفتحة، ويجب أن تخرج العين عن حافة الفتحة بمقدار      سم 

وهي نفس المسافة التي تركت عند تركيب الخطاف.

)1( يستخدم هذا النوع في حالة  الفتحات المتقابلة. ويعمل واحدة أو أكثر حسب طول الفتحة.
)2( من الممكن عمل غرزة العروة وفي هذه الحالة تكون الُعقد للخارج.

1
4

1
4
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شكل )1 ـ 19( تـركـيـب الـكـبشــة

الكبـسـون :
يركب الكبسون في الفتحات التي تتعرض لشد خفيف. وفي أغلب األحيان ال يعتمد عليها بمفردها 
المتقابلة.  وليست  المتراكبة  الفتحات  في  وتستخدم  مساعد  كعنصر  تستعمل  فهي  الفتحات،  في 
بالقاعدة وبه  إليه  الكرة واآلخر يشار  به بروز بسيط ويسمى  تتكون من جزأين أحدهما  والكبسونة 
تجويف بسيط ويتفق مع حجم البروز في الجزء اآلخر )الكرة( ويختلف حجمها باختالف سمك 

النسيج والغرض من تركيبها. شكل )1 ــ 20( رقم )1(.

طريقـة تركيبهـا :
1 ـ الجزء ذو البروز »الكرة« : شكل )1 ــ 20( رقم )2(

) أ ( يستعمل خيطًا مفردًا سمكه يتناسب مع النسيج المستعمل وحجم الكبسونة.
)ب( يثبت الخيط بغرزتين فوق بعضهما في نفس المنطقة المحددة لمكان الكبسونة.

)ج( تمرر اإلبرة خالل ثقب الكبسونة، تثبت في القماش بعمل أربع أو خمس غرز في نفس الثقب 
مع مراعاة أن تمر اإلبرة خالل طبقتي النسيج في أول غرزة فقط لكّل ثقب.

)د( تمرر اإلبرة تحت الكبسونة إلى الثقب التالي وبنفس الطريقة السابقة، يكرر العمل في باقي 
الثقوب.

)1()4( )3( )2(

تثبت حلقة العين في النسيج كما في حلقة الخطاف. وتعمل غرزتين بجوار بعضهما أعلى كل 
حلقة لمنعها من التحرك إلى أعلى أو إلى أسفل)1( كما في الشكل )1 ـ 19( رقم )3(.

)1( قد يستعاض عن العيون بعمل عروة من الخيط )بريد( فتكون أكثر من عين الكبشة خفاء.
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تـركـيـب الكبـســون ــ شكل )1 ــ 20(

الجزء ذو  
التجويف

الجزء ذو  البروز 
)الكره(

)1()2( )3( )4(

)هـ( يثبت الخيط أسفل الكبسونة بعناية شكل )1 ــ 20( رقم )3(.
2 ـ الجزء ذو التجويف »قاعدة الكبسونة« شكل )1 ــ 20( رقم )4(.

) أ ( تقفل الفتحة مع مراعاة تطابق العالمات.
)ب( يضغط على الجزء البارز )الكرة( فيترك عالمة مميزة على الجزء السفلي للفتحة وقد يستعان 
في ذلك بمسح الجزء البارز بالطباشير فيترك بعد الضغط عالمة أوضح وتكون هذه العالمات 

هي مكان تركيب قاعدة الكبسونة.
)ج( تثبت في النسيج بنفس الطريقة التي اتبعت في الجزء )ذي البروز(.

مالحـظـة :
يحتاج الجزء العلوي من الكبسونة إلى عناية أكثر في عمل الغرز حتى ال تظهر الغرز المثبتة على 

سطح الرداء.
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الـكـــي : -

ُتالزم عملية الكي عملية الخياطة خطوة بخطوة.

تـركـيـب الـشـريـط الـالصـق

الشريـط الـالصـق : -
هناك نوع حديث من طرق ضم الفتحات وهو استخدام الشريط الالصق ويستخدم في ضم الفتحات 

المتراكبة والصور التالية توضح طريقة التركيب.



28

َمـِكـنـــة الـخـيــاطـــة

هي آلة تستخدم في عملية الخياطة، حيث تعمل غرزة مكونة من تداخل فتلة البكرة مع فتلة المكوك 
في طبقتي القماش المستخدم.

َمـِكـنــة الـخـيـاطــة :

أجـزاء َمـِكـنــة الـخـيـاطــة :

أجــزاء مكنـة الخيـاطـة

1 ـ  عمود البكرة.
3 ـ  منظم شد الخيط.

5 ـ  اإلبرة. 
7 ـ  لوحة  اإلبرة.

9 ـ  المكوك. 
11 ـ  أداة تنظيم الغرزة.

1

10

11

2

2

352
6

8
97

4

2 ـ  دليل الخيط.
4 ـ  شداد الخيط )الرافع(.

6 ـ  القدم الضاغطة.
8 ـ  مشط التغذية.

10 ـ  طارة اإلدارة.
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إرشـادات عـامـة عـنـد استخـدام الَمِكنـة :

البد من اتباع بعض اإلرشادات حتى يكون العمل على َمِكنة الخياطة متسمًا بالدقة ومتمشيًا مع 

القواعد السليمة الستخدامها، وهي :

1 ـ االطالع على الكتيب المرفق مع الَمِكنة.

2 ـ التأكد من مناسبة التيار الكهربائي للَمِكنة.

3 ـ مراعاة اإلضاءة الجيدة للمكان، والجلوس باعتدال أمام الَمِكنة.

4 ـ التدرب على إدارة الَمِكنة قبل البدء بالعمل.

5 ـ نظم الَمِكنة بخيط مناسب للون القطعة.

6 ـ تعبئة المكوك بلون الخيط نفسه.

7 ـ فصل الَمِكنة عن التيار الكهربائي، وتنظيفها، وتغطيتها بعد االنتهاء من استعمالها.

تعبئـة خيـط المكـوك :

يختلف مكان تعبئة المكوك، وطريقته من آلة إلى أخرى؛ لذا ُيتبع اآلتي : ـ
1 ـ قراءة التعليمات الموجودة في كتيب اإلرشادات، واتباع الطريقة الموضحة لسير الخيط.

تعبئـة خـيـط المكـوك
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الحافة  مايقارب )1ملم( من  منتظمة، وترك  بطريقة  المكوك  مــلء  ـ   2
فارغًا. الشكل)-211(

الشكـل )1 ـ 21(

طريقة تركيب الخيط في الَمـِكنة )النظم( :

1 ـ ُتوضع بكرة الخيط في العمود الخاص بها، وُيشد الخيط وُيمرر عبر دليل الخيط األول، ومنه إلى 
دليل الخيط الثاني، ثم ُينزل إلى ما بين قرصي الشد، ثم من السلك الموجود بينهما، وُيعاد إلى 

دليل الخيط الثاني مرة أخرى.
2 ـ ُيمرر الخيط بثقب شداد الخيط )الرافع()1(، ومنه إلى دليل الخيط الثالث، ثم ُترفع اإلبرة ألعلى، 

وُيدخل الخيط في ثقبها من الجانب الموضح في كتيب اإلرشادات الخاص بالَمِكنة.

طـريـقــة تـنـظـيــم الـخـيــط

)1( يراعى االتجاه الصحيح لدخول الخيط من اليمين إلى اليسار أو العكس. أو من األمام إلى الخلف أو العكس حسب نوع المكنة.
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3 ـ ُيوضع المكوك في مكانه بعد ملئه بالخيط، ويغلق الغطاء المنزلق. الشكل )1 ــ 22(

شـكـل )1 ــ 22(

4 ـ التقاط خيط المكوك : ـ
ُيمسك طرف خيط اإلبرة، وُتدار الَمِكنة بواسطة طارة اإلدارة لجهة العاملة عليها فتنزل اإلبرة داخل 
ثقب لوحة اإلبرة، وعند ارتفاعها يكون خيط المكوك قد ظهر مع خيط اإلبرة فُيسحب مسافة كافية، 

ثم ُيدفع مع خيط اإلبرة إلى الخلف استعدادًا للتمكين. الشكل )1 ــ 23(

شـكـل )1 ــ 23(
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الـخـيـاطـة بـالَمـِكـنـة : -

1 ـ ُيوضع الجزء المراد خياطته مسطحًا فوق لوحة اإلبرة، بحيث يكون خط الخياطة تحت اإلبرة 
مباشرة، والجزء األكبر من القماش يسارها )للخارج(.

2 ـ ُتخفض اإلبرة لتخترق القماش، ثم تخفض القدم 
التمكين مع مراعاة وضع  وُتنفذ عملية  الضاغطة، 
إحدى اليدين على القماش خلف اإلبرة ، واألخرى 
الدواس  جانبي  على  اليدين  تكون  أن  أو  أمامها 

وأمامه قلياًل. انظري الصورة.
وينبغي عدم سحب القماش من الخلف بشدة حتى 

ال تكون الغرز غير متساوية في الطول.

3ـ   بعد االنتهاء توقف الَمِكنة تمامًا، ثم ُترفع اإلبرة،ومن 
ثم القدم الضاغطة لضمان عدم اعوجاج اإلبرة.

4ـ   ُيسـحب القمـاش إلـى الخلف برفق مع خيطي اإلبـرة والمكوك، ثم ُيقطع الخيطان على مسـافة 
بالمقص، أو بالشفرة الموجودة بالخلف على عمود القدم الضاغطة.

الخيـاطـة بـالمكنــة
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التطبيقـات

المرأة  ما موقف  المقبولة شرعًا،  غير  المالبس  من  أشكاٌل  النساء  في مجتمع  تفشى  ـ   س1 
المسلمة منها ؟ وكيف يتم الرد على من قال : »إنها عادة منتشرة« ؟

 
س2 ـ  عنداختيار المالبس ينبغي مراعاة عدة شروط، عدديها. 

س3 ـ  أكملي ما يلي:
   أ ـ  يقصد بالتذوق الملبسي ...................................................

ب ـ  تحدد عدد األمتار باالعتماد على عدة أشياء منها ..........................................
ج ــ  ُيوضع ..................... في مكانه بعد ملئه بالخيط ، ويغلق ............................

 د ـ  غرزة مكنة الخياطة تنتج من .................. و ...................... في طبقتي القماش.

س4 ـ عللي مايلي:
 أ  ـ  استخدام الخطوط العرضية للفتاة الطويلة النحيلة.     

ب ـ  اختالف عدد األمتار المستخدمة باختالف مواصفات القماش.
ج ـ  عدم سحب القماش من الخلف أثناء التمكين.

 د ـ  رفع اإلبرة قبل القدم الضاغطة عند االنتهاء من التمكين.
هـ ـ  خياطة القطعة بغرزة السراجة قبل التمكين.
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س5 ـ  ضعي عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )X( أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح 
الخطأ :

أ ـ  التصاميم ذات القصات أو الكسرات تحتاج لعدد من األمتار أكثر من التصاميم البسيطة. )          (
.....................................................................................................................

ب ـ  كلما زاد عرض القماش احتاج تنفيذ القطعة إلى عدد من األمتار أكثر.              )          (
.....................................................................................................................

ج ـ  عمل فتحات بالورب في البرسل عندما يكون مشدودًا.                                   )          (
     ....................................................................................................................
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التطــريـــز

الـهـدف منهـا : ـــ

1 ـ  اتباع اإلرشادات العامة للتطريز.

2 ـ  استعامل أدوات التطريز بطريقة صحيحة.

3 ـ  تنمية ذوق التلميذة باختيار تصميامت مجيلة وأماكن مناسبة لتنفيذ الغرزة.

4 ـ  التنفيذ الصحيح لغرز التطريز املقررة بشكل زخريف.

5 ـ  استخدام بعض املهارات يف تنفيذ الغرز النتاج أشكال مجالية.

6 ـ  استعامل الرشائط يف التطريز. 

تـوجـيهـات : ـــ

1 ـ  توجه التلميذات إىل اإلرشادات العامة للتطريز أثناء دراسة الغرز.               

2 ـ  ُتّدرس غرزتان فقط من غرز التطريز خالل العام الدرايس.

3 ـ  ُينفذ شكل مبسط للغرزة، ثم ُتطّبق عىل تصميم ُمعد مسبًقا.

4 ـ  ُيستعان بامللحق، أو ُيرجع إىل مكتبة املدرسة عند اختيار التصميم. 

الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
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الــتــطـــريــــــز

تـمـهـيـــد

كان لفن التطريز أهمية ومكانة خاصة في العصور الوسطى على يد المسلمين أواًل ثم األوروبيين 
الذين لم يتركوا قطعة من المالبس إال وجّملوها بالتطريز.

انتشر  وقد  والقارات،  للبالد  تبعًا  الخامات  باختالف  إال  يختلف  وال  متشابه،  القديم  والتطريز 
التطريز بخيوط الذهب والفضة للميسورين في الشرق والغرب، ثم انتشر فن تجميل المالبس بالتطريز 
المطّعم باألحجار الكريمة والخرز، وخالل السنين تطورت وسائل وتقنيات التطريز ليشمل التطريز 

بالتفريغ والتنسيل.

فغرزة  بسيط؛  باختالف  قديمًا  المستخدمة  نفسها  الحاضر هي  الوقت  في  المستخدمة  فالغرز 
الفرع والسراجة المائلة كانت معروفة في أوروبا قبل القرن الحادي عشر الميالدي، وغرزة السلسلة 
كانت سائدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا، وقد أدى تطور الصناعة وتوافر الخامات إلى إثراء هذا الفن 

وسرعة انتشاره.
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إرشــادات عـامــة لـلـتـطـريـــز

إرشـادات عـامـة للتطـريـز :

1 ـ إعداد أدوات التطريز، وجمعها في علبة خاصة لحفظها.

2 ـ التركيز على خطوات سير اإلبرة ـ كما في النماذج الملحقة بكل غرزة ـ يساعد على اإلتقان.

3 ـ اختيار خيوط جيدة النوع، وذات ألوان ثابتة، ومناسبة للقماش.

4 ـ استعمال اإلبر السليمة المناسبة لسمك الخيط ونوع القماش.

5 ـ اختيار الطول المناسب للخيط.

6 ـ قص الخيط بالمقص، وعدم قطعه باليد أو باألسنان.

7 ـ استعمال الناظم في نظم الخيط، وعند عدم توافره ُيقص طرف الخيط بشكل مائل.

8 ـ استعمال ورق الكربون الخاص بالقماش عند الطباعة.

9 ـ استعمال الطارة.

10 ـ لبس واقي اإلصبع.

11 ـ تثبيت الخيط عند بداية ونهاية الغرز.

12 ـ شد الخيط بشكل مناسب أثناء التطريز.

13 ـ كي القطعة المطرزة من الظهر على سطح لين من أجل :

  أ  ـ الوصول إلى الفراغات التي بين وحدات التطريز.

ب ـ إبقاء الغرز بشكلها الطبيعي دون الضغط عليها.
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1 ـ  القمـاش.

2 ـ  الخيوط: )كتون برليه(، )مولونيه(، صوفية، حريرية، معدنية.

3 ـ  اإلبــر. 

4 ـ  النـاظـم.

5 ـ  واقي اإلصبع.

6 ـ  حاملـة الدبابيس.

7 ـ  المقـص.

8 ـ  ورق الشّفاف.

9 ـ  ورق الكربون.

10 ـ  الـطـارة.

أدوات الـتـطـريـــز

أدوات الـتـطـريـــز :

أدوات الـتـطـريـــز
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الـتكبيــر والتصغيــر بـالـمـربـعــات

التكـبيـر :

1 ـ ُيشف الرسم المطلوب، ثم ُتقسم الرسمة إلى مربعات بعرض مناسب.

2 ـ ُترسم مربعات على ورقة أخرى بعرض أكبر من المربعات السابقة حسب نسبة التكبير المطلوبة.

3 ـ ُيعاد نقل الرسم على الورقة الثانية، وذلك باتباع الخطوط والنقاط التي على الرسم األول.

التصغـيـر :         

ُتتبع الخطوات السابقة، ولكن ُترسم على الورقة الثانية 

مربعات أصغر من مربعات الورقة األولى.

تـكبيـر الـتصميـم الـتصميـم األصـلـي تـصغيـر التصميـم
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غـــــرزة الــركـــوكــــو

تـعـريـفـهـــا :

تعترب هذه الغرزة شكاًل من أشكال غرزة البذور)1( حيث ُتتبع الطريقة نفسها مع زيادة عدد لفات 
اخليط عىل اإلبرة، بام يساوي طول الغرزة املراد عملها، وهي تعطي شكاًل مجياًل ونتيجة رسيعة.

أشكـالـهــا :
غالبًا ماتطرز هبا زهور وأوراق صغرية .

استعمـاالتـهـا :
تستعمل يف جتميل املالبس واملفارش والقطع النفعية .

طـريقـة تنفيـذهـا :

1 ـ ُيثبت طرف الخيط عند بداية الخط المرسوم بغرزة التثبيت.
2ـ  ُتغرز اإلبرة من نهاية الرسم، وُتخرج من بدايته باتجاه خروج الخيط، 

أي عندنقطة التثبيت.
3ـ  ُتترك اإلبرة مغروزة في هذا الموضع ،ثم ُيلف على اإلبرة 

عدة لفات مساوية للمسافة المتروكة. الشكل )1-2(
ـ  في أثناء لف الخيط يكون إبهام اليد فوقه حرصًا عليه 

من اإلنزالق.
إبقاءاإلبهام  الخيط مع  لفات  اإلبرة من خالل  ـ ُتسحب   4
الرسم.  نهاية  ثانية عند  مرة  اإلبرة  ُتغرز  ثم  برفق،  عليه 

الشكل )2-2(

شكل )2 ـ 1(

شكل )2 ـ 2(

اتجاه اإلبرة نحو مركز خروج الخيط.
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5 ـ ُتخرج اإلبرة عند بداية الجزء اآلخر من الخط المرسوم، ثم ُيكرر العمل.

عند تطريز اخلطوط املنحنية ينبغي زيادة عدد مرات لف اخليط حول اإلبرة، بحيث 

تكون اللفات أكثر من طول املسافة املبينة حتى تعطي الشكل املنحني.

قـطـع نفعـيـة منـفـذة بـغـرزة الـركـوكـو
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غــرزة الـسلسلـة الملـونـــة

هي أحد أشكال غرزة السلسلة التي سبق دراساتها في المرحلة االبتدائية بفارق بسيط، وهو نظم 
اإلبرة بخيطين مختلفين، وسميت بهذا االسم؛ ألنها تشبه شكل السلسلة.

أشـكـالــهــا :
بها  فتمأل  دائرية  أو  متوازية  خطوط  أو  طولية  خطوط  في  مختلفين  بلونين  أو  واحد  بلون  ُتنفذ 

فراغات كثيرة.

اسـتـعـمـاالتـهــا :
تستعمل في زخرفة المفارش والمالبس المختلفة .

أشـكـال غـرزة السلسلـة الملـونـة

تعريفهــا :



43

1 ـ ُيثّبت طرف الخيط.

2 ـ ُتغزر اإلبرة، ثم ُتخرج على بعد من )2:3 ملم( من القماش تقريبًا، مع مالحظة أن يكون أحد 
الخيطين تحت إبهام اليد، والخيط الثاني تحت اإلبرة من الجهة المقابلة.

)ُيسحب الخيط للحصول على حلقة بيضاوية تمثل حجم الغرزة المطلوبة(.

الشكل  )2 ــ 3(طـريقـة تنفيـذهـا :

3 ـ ُتغرز اإلبرة يف هناية الغرزة السابقة من الداخل، 
ويف  السابقة.  للمسافة  مساٍو  ُبعد  عىل  ُترج  ثم 
هذه الغرزة متر اإلبرة فوق اخليط ذي اللون الثاين، 

وهكذا يكرر العمل.

4 ـ عند االنتهاء من التنفيذ، أواالنتقال إلى جزء آخر 
حلقة  خارج  الخيطين  طرف  يثبت  الرسمة،  من 

السلسلة.

شـكـل )2 ـ 3(

ـ ُيشد الخيط بالمقدار نفسه للحصول على غرز متساوية في الحجم.

ُتنظم اإلبرة بخيطين مختلفين.
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تـعـريـفـهــا :

هي إحدى الغرز الزخرفية التي سبق دراستها يف املرحلة االبتدائية، تطرز هبا الثنيات يف أطراف 
القامش، وأحيانًا يطرز هبا من الداخل، وسميت هبذا االسم؛ الستعامالهتا يف املايض يف تطريز أطراف 

البطانيات؛ لتمنع تنسل خيوطها، ولتضفي عليها مظهرًا مجاليًا.

أشكـالـهــا :
تنفذ بشكل خطوط مستقيمة ، أو بشكل زخريف غري منتظم.

استعمـاالتهـا :
تستعمل يف تنظيف وجتميل أطراف املالبس، واملفارش، أو يف التطريز الداخيل.

طـريقـة تنفـيـذهـا :

1 ـ ُيثبت الخيط على الخط السفلي بغرزة التثبيت.

الخط  اإلبرة عموديًا من  ُتغرز  ثم  القماش،  مناسبة من  ُتترك مسافة  ـ   2

العلوي إلى الخط السفلي بحيث تمر فوق الخيط. الشكل )2 ـ 4(

3 ـ ُيعاد غرز اإلبرة من الخط العلوي، وتمرر فوق الخيط مرة أخرى، مع 

ترك المسافة السابقة نفسها . الشكل )2 ـ 5(

ُتنفذ على خطين، أو على طرف ثنية.

شـكـل )2 ـ 4(

شـكـل )2 ـ 5(

غـــرزة الـبـطـانــيـــة
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4 ـ ُتكرر الغرزة عىل أبعاد متساوية حتى هناية الشكل 
املراد تطريزه. الشكل )2 ــ 6(

            
5 ـ تنفذ غرزة البطانية بأشكال خمتلفة ، كام هو موضح 

يف الشكل )2 ــ 7(.

شـكـل )2 ـ 7(

شـكـل )2 ـ 6(

قطعـة نفعيـة منفـذة بـغـرزة البطـانيـة
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غــرزة الــفـسـتــون

تـعـريـفـهــا :

انية بعد تضييقها. هي غرزة البطَّ

أشـكـالــهـا :
ُتنفذ بعدة أشكال زخرفية.

استعمـاالتـهـا :
تستعمل في تنظيف األطراف، وذلك لوجود العقدة )المتكونة من مرور اإلبرة فوق الخيط( والتي 

تمنع التنسيل. وُتطرز بها المالبس والمفارش والقطع الفنية.

طـريقـة تنفـيـذهـا :

1 ـ  ُيثبت طرف الخيط على الخط السفلي بغرزة التثبيت، 
وُيوضع تحت إبهام اليد.

2 ـ ُتغـرز اإلبـرة على الخـط العلوي بشـكل مقابل لغرزة 
التثبيـت، وُتخـرج مـن الخـط السـفلي بجـوار غـرزة 

التثبيت.
3 ـ ُيعاد غرز اإلبرة مرة أخرى على الخط العلوي بجوار 
بعد  السفلي  الخط  من  وُتخرج  تمامًا،  األولى  الغرزة 

مرورها فوق الخيط.   
4 ـ ُيكرر العمل بغرز منتظمة.

طـريـقـة تنفيـذ غـرزة الـفستـون

ُتنفذ على خطين متوازيين.
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مالحـظـة :

ـ  يمكـن تنفيـذ تطريـز بارز من غـرزة )الفسـتون( وذلك بعمل غرزة الشـاللة أو السـراجة على خط 

الرسم.

ـ 8(، أو  ـ   ُيقـص الطـرف الزائـد من القماش إذا كان التطريز في حرف القطعـة،كما في الشـكل )2ـ 

يفرغ إذا كان داخليًا. شكل )2 ــ 9(

شكـل )2 ـ 9(شكـل )2 ـ 8(
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الـتطـريــز بشـرائــط الـحـريــر

استعمـاالتـهــا :

تستعمل شرائط الحرير غالبًا في تطريز أشكال األزهار؛ لسهولة اختراقها القماش.

األدوات والخـامـات الـالزمــة للتنفيـذ :

رشائط من احلرير،و إبر مناسبة.

ـــ و عند التنفيذ ُيراعى اآليت :

أ ـــ نظم الرشيط باإلبرة :
1 ـ ُيقص الرشيط بالطول املناسب.

2 ـ ُيدخل طرف الرشيط يف فتحة اإلبرة، ثم ُتغرز اإلبرة 
يف منتصف طرف الرشيط القصري.

3ـ  ُيشد الطرف الطويل من الرشيط إىل هنايته؛ ملنع انزالقه 
من اإلبرة. 

ب ـــ عقد هناية الرشيط :

ُتعقد هناية الرشيط قبل البدء بالتطريز، وُيالحظ عدم 
شد الرشيط أثناء العمل؛ حتى ال ترج العقدة من خالل 

القامش. 

الـشـرائــط

نظـم الشـريـط باإلبـرة

عقـد نهايـة الشريـط
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ج - تثبيـت الشـريـط في نـهايـة الـغـرزة :
عنـد االنتهـاء مـن التنفيـذ، ُتعمـل غرزة بسـيطة خلف 
القماش، ثم ُيمرر الشريط أسفل الغرز؛ ليختفي الطرف الزائد 

منه، وُيراعى إنهاء الشريط نحو الوسط قدر اإلمكان.

الـغـرزة األولـى )المنبسطـة( :
1ـ ُتنفـذ غـرزة مسـتقيمة،وذلك بإخـراج اإلبـرة على وجه 
القمـاش، ثم غرزها لتخـرج في ظهر القماش على بعد 

مناسب حسب الطول المطلوب.
2ـ ُيثبت الشريط بغرز صغيرة على القماش بأبعاد متناسبة.

الـغـرزة الثانيـة )الـغـرزة المغّلفة( :
وجه  على  اإلبرة  بإخراج  وذلك  مستقيمة،  غرزة  ُتنفذ  ـ   1
القماش، ثم غرزها لتخرج في ظهر القماش على بعد 

مناسب حسب الطول المطلوب.
2 ـ ُيعاد إخراج اإلبرة من الفتحة األولى.

3 ـ ُيلف الشريط حول الغرزة المستقيمة بعدد مناسب من 
اللفات دون غرز اإلبرة في القماش.

4 ـ ُتثبت الغرزة بإدخال اإلبرة في نهايتها إلى أسفل.
5 ـ ُيكرر العمل إلى نهاية الشكل.

تثبيـت الشـريـط

الـغـرزة المنبسطة

الـغـرزة المغلـفـة
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التجميـل بشـرائـط )السـاتـان(

برليه(  )كتون  بخيط  الغراب  رجل  غرزة  ُتنفذ  ـ   1

المراد  الشريط  عرض  ضعف  يساوي  وبعرض 

استعماله.

2ـ  ُيثبت طرف الشريط ووجهه مقابل وجه القماشـ  

بغرزة تثبيت ـ عند بداية غرزة رجل الغراب.

3ـ  ُيلف الشريط أسفل الخط المائل األول من اليمين 

إلى اليسار ووجهه مقابل وجه القماش.

4 ـ ُيعاد وضع وجه الشريط إلى أعلى، بحيث يغطي 

الجزء المتقاطع من الغرزة، ثم ُيقلب وجهه إلى 

الثاني من  المائل  الخط  القماش وُيدخل أسفل 

اليمين إلى اليسار؛ ليعطي شكاًل مثلثًا. 

المائل  الخط  أسفل  أخرى  مرة  الشريط  ُيلف  ـ   5

الثالث من اليمين إلى اليسار؛ ليعطي مثلثًا علويًا 

من منتصف المثلث األول.

6 ـ ُيتابع تمرير الشريط بحركة تشبه خط سير غرزة 

رجل الغراب.
التجميـل بشـرائـط )الساتـان(
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طـريـقـة عـمــل وردة مـن الشـرائـط

1 ـ ُيقص رشيط طوله من )18 ــ 20 سم(.

2 ـ ُيثنى من الوسط بزاوية ْ)45سم(؛ لتكوين زاوية قائمة.

3 ـ ُيثنى الطرف األيمن من خلف الرشيط إىل جهة اليسار.

4 ـ ُيثنى الطرف العلوي من خلف الرشيط إىل أسفل.

5 ـ ُيثنى الطرف األيرس من خلف الرشيط إىل اجلهة اليمنى.

إبقاء إصبع اإلهبام متحكاًم يف  ، مع  بالتوايل  ُتثنى األطراف  ـ   6
الثنيات.

الوردة  شكل  يتكون  أن  إىل  الرشيط  أطراف  أحد  ُيشد  ـ   7
املطلوب.

8 ـ ُتثبت بإبرة وخيط مناسب، ويقص الطرف الزائد.

طريقة عمل وردة من الشرائط



52

قـطــع نـفـعـيــة مـنـفــذة بـالـشـرائــط
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التطبيقـات

س1 ـ أكملـي مـا يـلي :

أ ـ يختلف التطريز في الماضي عن التطريز في الحاضر بـ .......................................

ب ـ تستعمل غرزة )الركوكو( لتطريز ..............................................................

ج ـ ُتنفذ غرزة السلسلة بشكل  ................................ و ....................................

د ـ ُتطرز غرزة البّطانية في  ...................................... و ....................................

هـ ـ غرزة )الفستون(: هي  .............................................................................

س2 ـ عللـي مـايـلي :

أ ـ كي القطعة المطرزة من الظهر على سطح لين.

ب ـ اختيار طول مناسب للخيط.

ج ـ عند تطريز الزهرة ذات الوريقات المنحنية بغرزة )الركوكو(، ُيالحظ أن يكون عدد 

مرات لف الخيط حول اإلبرة أكثر من طول المسافة.



.
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امُلْلَحُق
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نـمـوذج التنــورة :
وصف التصميم : -  الشكل )3 ــ 1(

ـ تنورة واسعة بمطاط عند خط الخصر.
ـ ُتلف فوق الجزء األمامي قطعة متصلة من خط الجنب.

األدوات والخامات المطلوبة : - 
1 ـ متران و ربع من قماش خفيف، أو متوسط السمك.

2 ـ شريط مناسب أو )كبسون(.
3 ـ مّطاط بمقاس مناسب للخصر.

4 ـ أدوات الخياطة.
5 ـ ورق شّفاف لرسم النموذج.

طريقـة رسـم  نمـوذج التنـورة :

ُيرسم مستطيالن بالمقاس المطلوب، كالتالي: -

ُيمثل نصف األمام 
ونصف الخلف
)القطعة األولى(

مالحظـةمقاس صغير مقاس كبيرمقاس متوسط

المستطيل
األول

عرضه
طوله

52 سم
98 سم

54 سم
100 سم

58 سم
102 سم

ُيمثل القطعة 
األمامية

) القطعة الثانية (

المستطيل
الثاني

عرضه
طوله

40 سم
98 سم

42 سم
100 سم

44 سم
102 سم

شـكـل )3 ــ 1(

الملحق

الوحدة األولى
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وضـع النمـوذج على القمـاش :
ُيثبت المستطيالن على القماش على نسيج طولي مثٍن.

الشكل )3 ــ 2(

تحديـد عـالمــات الـقـص :
ُتترك حول النموذج المسافات التالية :

خط الخصر =  3 سم.
خط الذيل    =  2 سم.

خط الجنب  =  2 ــ 3 سم.
الشـريـط     =  1 سم.

ُيتبع في تنفيذ التنورة الخطوات العامة لتنفيذ 
القطعة الملبسية في الوحدة األولى.

تحديـد عالمـات الخياطـة :
ُتحدد عالمات الخياطة حول النموذج.

التـركيـب والخيـاطـة :
1 ـ  ُتفرد القطعة األولى )األمام والخلف(، وُتوضع فوقها القطعة الثانية ) الوجه مقابل الوجه ( .

شـكـل )3 ــ 2(
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بنفس طريقة الطرف األيمن على عالمات الخياطة ويكون الشكل الناتج اسطوانة تتكون من قطعتين 
إحداهما ثلثي األخرى تقريبًا.

3 ـ  تخاط بالمكنة وتفتح الخياطات وتكوى.
4 ـ يثنى طرف الخصر لهذه األسطوانة ويثبت بالمكنة أو غرزة النباته في القطعة األولى )الكبيرة(. 

ويثبت في القطعة الثانية )الصغيرة( باللفقة ويراعى في القطعة األولى ترك فتحة إلدخال المطاط.

ـ    ثم يجمع هذا الطرف مع هذا الطرف ويثبتان2 

ظهر القماش

تـركيـب المطــاط

5 ـ يدخل المطاط في مجرى الخصر للقطعة 
األولى )األمام والخلف( فقط.

6ـ  تثبت خياطتا التنورة الظهر مقابل الظهر بضم 
طرفي المطاط.

7ـ  تسرج الخياطتان مسافة 20سم بدءًا من خط 
الخصر ثم تخاط.

8 ـ يثنى طرف الذيل ويثبت بغرزة اللفقة.
9 ـ تلف القطعة الثانية )األمامية( أثناء االستخدام على األولى )الجزء األمامي( وتثبت بشريط أو كبسون.

يثبت هذا الطرف
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الوحدة الثـانية
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)الـفـيـونـكــة(

الـشـرائـط المتعـرجـة

الشـرائـط المتمـوجـة
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