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میشل گیلدر

براي تهيه الگوي اين طرح، مربعي به ضلع 14 
سانتيمتر روي مقوا رسم نماييد. با استفاده از 
پرگار، كماني به شعاع 3/4 ضلع مربع از يكي 

از رأس هاي آن رسم نماييد.

تا كنون دوخت نقوش هندسي چهل تكه را آموزش داده ايم. در اين شماره نقشي منحني شكل را آموزش مي دهيم. اين طرح را پس از 
تكميل مي توانيد به صورت كوسن آماده سازيد. ) توضيحات كامل دوخت چهل تكه در شماره هاي قبلي مجله كوك داده شده است (

مشخصات طرح
طرح جاده مستان

لوازم مورد نیاز

طریقه دوخت
4 رنگ پارچه مختلف از هر كدام 30 سانتيمتر 

پارچه زمينه 50 سانتيمتر
پارچه براي باند 30 سانتيمتر

پشم شيشه، آستر، مقوا ، پرگار

چند عالمت روي كمان گذاش��ته و مربع را از 
مقوا جدا نماييد. با برشي روي خط كمان، مربع 
را به دو قسمت تقسيم كنيد. اشكال جدا شده 

الگوي داخلي نام دارند. 

براي تهيه الگ��وي خارجي، ابت��دا هر يك از 
الگوهاي داخلي را جداگانه روي مقوا رسم كنيد. 
خطي به فاصله 7 ميليمت��ر دور تا دور الگوي 
داخلي رسم كرده و از محل خط جديد برش را 
انجام دهيد. سپس از محل رسم خطوط الگوي 
داخلي، آن را از الگوي خارجي جدا نماييد. نوار 
7 ميليمتر محاط بر الگوي داخلي همان الگوي 

خارجي مورد نياز است.

 الگوه��اي داخل��ي را روي پارچه گذاش��ته، 
دور تا دور آن را با دقت خط بكش��يد. سپس 
مطاب��ق عالمته��اي روي كم��ان، پارچه را 

عالمت گذاري كنيد.
 اي��ن روش عالمت گ��ذاري در دوخت هاي 
اريب به شما كمك مي كند. الگوهاي خارجي 
هم ش��كل با الگوهاي داخلي را روي پارچه 

ق��رار داده به طوري كه پارچ��ه درون الگوي 
خارجي قرار گيرد. 

دور ت��ا دور الگوي خارجي را خط بكش��يد و 
پارچه را از روي اين خطوط برش دهيد. نقاط 

عالمت گذاري شده بر روي پارچه را با استفاده 
از سنجاق به هم وصل نموده و مطابق آنچه 
در ش��ماره هاي قبلي كوك آموزش داده شده 

است بخيه كنيد.

16 تكه، مطابق توضيحات باال آماده كنيد. مطابق شكل طرح را تكميل نموده و مطابق آموزش هاي 
قبلي، تكه هاي دوخته شده را به صورت رديفي به هم وصل نماييد. پس از تكميل رديف ها، باندي به 
عرض 7 سانتيمتر براي كوسن ها آماده سازيد. پشم شيشه و آستر به اندازه طرح تهيه نموده و آن را براي 

مطلسه دوزي آماده كنيد. از همان پارچه زمينه، پارچه پشت كوسن را آماده كرده و مغزي دوزي نماييد. 
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گروه تكه دوزي پچيران يكي از گروه هاي 
هنري فعال كشور عزيزمان، ايران است 
كه توانمندي و هنر دست زنان ايراني را به 

رخ جهانيان مي كشاند و مايه مباهات همه 
ايرانيان است. فعاليت اين گروه از سال 
1384 آغاز شده است و تا به امروز چه 

در ايران و چه در عرصه هاي بين المللي 
خوش درخشيده است. گروه تكه دوزي 
پچيران براي اولين بار در بهمن ماه سال 
1388 از سوي انجمن تكه دوزان آسياي 
ميانه به جشنواره تكه دوزي دبي دعوت 
شد و با افتخار اعالم مي نماييم يكي از 
اعضاي فعال كه از چهارمين نمايشگاه 
پيوسته  گروه  اين  به  پچيران  گروهي 
بود، با راهنمايي و حمايت خانم ميشل 
دومين  گرديد.  جايزه  دو  برنده  گيلدر 
حضور بين المللي پچيران در نمايشگاه 
بين المللي تكه دوزان دبي در بهمن ماه 
سال 1389 براي معرفي توانمندي زنان 
ايراني بود. اين گروه نيز امسال ) 1390 ( 
در بيرمنگام انگلستان براي سومين بار در 
عرصه بين المللي حضور يافت و موجب 
 Karin شگفتي همگان شد. خـــانم
Hellaby   يكي از تكه دوزان مشهور 
و دارای كتاب داوران دومين نمايشگاه 
بين المللي تكه دوزي دبي با مشاهده 
آثار زنان ايراني و پس از مطالعه وب 
سايت پچيران اذعان داشت:  فلسفه اين 
گروه مايه تحسين است  بدين ترتيب 
از پچيران به عنوان تنها نماينده كشور 
بين  نمايشگاه  در  ايران جهت حضور 
المللي تكه دوزان انگلستان دعوت به 
عمل آمد. در ادامه مصاحبه با خانم ميشل 

گيلدر را مالحظه نماييد.

چه  از  اروپا  در  دوزي  تكه  هنر    
اهميتي برخوردار است؟

فستيوال تكه دوزي بيرمنگام انگلستان كه با 

حمايت صنف تكه دوزان آن كشور سازمان 
دهي مي گردد، طي 8 سال گذشته به عنوان 
بزرگترين و الهام بخش ترين رويداد تكه دوزي 

اروپا شهرت يافته است. اين جشنواره ميزبان 
گروه هاي بين المللي و هنرمندان پيشرو در هنر 

تكه دوزي مي باشد.

بيرمنگام،  امسال  جشنواره  در    
اثر  چند  پچيران  دوزي  تكه  گروه 

هنري ارائه داد؟ 
يكي از موضوعات امسال جشنواره بيرمنگام، 
" الهامات اسالمي " بود و پچيران با هفت 
اثر هنري به همراه ديگر شركت كنندگاني از 
خاورميانه در يكي از گالري هاي جشنواره حضور 

يافت.
در  ايراني  دوزان  تكه  فعاليت    
عرصه جهاني تا به حال به چه صورت 

بوده است؟
اين جشنواره، سومين حضور بين المللي و اولين 

حضور تكه دوزان ايراني در اروپا بود.
  آثار ارائه شده توسط ايرانيان در 

اين جشنواره بر چه مبنايي بود؟
مجموعه آثار ما براي اين جشنواره، بر اساس 
معماري اسالمي و كاشي كاري مساجد ايران 
طراحي شده بود. ما با معرفي روشها و امكانات 
جديد به هنر تكه دوزي در ايران چهره  تازه اي 
بخشيده ايم كه براي نسل جوان جذابيت داشته 
انگيزي دربر داشته است و  نتايج شگفت  و 
شما  پچيران،  هنرمندان  آثار  در  جستجو  با 
آگاه مي شويد كه زنان هنرمند ايراني چگونه 
مهارت هاي خالقانه و طراحي كارهايشان را 
منحصراً ايراني انجام مي دهند. آشنا نمودن زنان 
با قوانين مسابقات بين المللی ما را بر آن داشت 
به جوانان چرخ خياطی را به عنوان يک ابزار 
هنری معرفی نماييم و حس رقابت را در آنان 
برانگيزانيم تا خود را از محدوديت ها رهانده و 
به سوی خالقيت و خودباوری سوق دهند. دو 
اثر از آثار شركت داده شده در اين جشنواره، 
در نمايشگاه بين المللي دبي در سال 1388 و 
پنجمين نمايشگاه گروهي پچيران در مهرماه 

1389 مفتخر به دريافت جايزه گرديده بود.
جشنواره  شده  ارائه  آثار  خالق    
بيرمنگام چه كساني بوده اند و برنامه 

و اهداف پچيران چيست؟ 
در  شده  گذاشته  نمايش  به  آثار  خالقان 
فستيوال بيرمنگام خانم ها: ميشل گيلدر، مريم 
طباطبايي، سيمين احمري پور، ليال آقا شاهي و 
امينه آزادي بودند. همچنين سه اثر تكه دوزي 
پچيران در بخش خاورميانه در مجله پر تيراژ 
  machine quilting unlimited
قابل  نكته  است.  رسيده  چاپ  به  آمريكا 
توجه اينكه طرحهاي به چاپ رسيده از ميان 
طرحهاي اسالمي پچيران كه داراي طراحي 
بديع و منحصر به فرد بودند و هيچگونه پيشينه 
تاريخي نداشته اند انتخاب گرديده است. از سال 
آموزش  براي  را  مدرن  طرحي  پچيران   84
برنامه ريزي كرده كه مايه افتخار و سربلندي 
ما در ايران بوده و انتظار مي رود با تشريک 
مساعي سازمانهاي بين المللي بهتر از قبل 
بشود اميدوارانه اين برنامه را در سالهاي آتي 
گسترش داد. تنها پچيران مجموعه اي است 
در سطح  و  ايران  در  را  تكه دوزي  كه هنر 
از  و  مي دهد  آموزش  جهاني  استانداردهاي 
ابتداي سال 84 به بيش از 700 خانم از هر 
قشر جامعه از كرمانشاه تا مشهد و از تركمن 

صحرا تا آباده شيراز آموزش داده است. 

در عرصه بین الملل
سومین حضور پچیــــران
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