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آموزشگامبهگام

جایقرقره

چهلتکهدوزي7
میشل گیلدر

لوازم مورد نیاز
قرقره اندازه متوسط در 12 رنگ

پارچه در ابعاد cm 100×25 در سه رنگ
الياف پشم شيشه

كش رنگي
قرقره رنگي 12 عدد

پس از تكميل قسمت روي كار آن را اتو نموده و از پارچه های رنگی ديگری سه دايره به قطر 
cm 23 ) به اضافه 1/5 سانتيمتر براي جاي برش ( از سه رنگ پارچه تهيه كنيد.

بعضیازخانمهایخانهدارگلهشانایناستکهنمیتوانندآنطورکهبایدلوازممربوط
بهخیاطیش�انراسروس�اماندهند.امامابهشماراهکاریپیش�نهادمیکنیمتادرعین
زیبایینظموترتیبرابرایتانبهارمغانآورد.بههمیندلیلدراینبخش،مابهتهیهیک

جاقرقرهایچهلتکهدوزیمیپردازیم.

1

طریقه دوخت

) تكه هاي A و B و C و D را مي توانيد به سليقه خودتان از پارچه هاي رنگي تهيه كنيد. (
ابتدا مثلث ها را ) الگوي B  ( به اطراف 6 ضلعي ) الگوي A ( وصل كنيد. پس از تكميل مطابق 
ش��كل تكه C را به مثلث 1 و بعد به ضلع بلند D وصل كني��د. مجدداً D1  را به مثلث B2 و 

سپس به ضلع كوتاه C وصل كنيد.
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4 حاال دايره ه��ا را روي هم ق��رار دهيد، دايره 
اي به شعاع 8 س��انتيمتر روي آن مشخص 
كنيد و به اندازه 3 سانتيمتر آن را باز بگذاريد 
و بوس��يله چرخ خياطي روي آنرا بدوزيد و با 
الياف پشم شيشه آنرا پر كنيد و سپس روي 

آنرا چرخ كنيد.

3 يك��ي از دايره ها ب��ا دايره تكه دوزي ش��ده 
رويهم قرار داده و بوس��يله چرخ خياطي به 

هم بدوزيد.  
قس��متي از آن را ندوزي��د ت��ا بتواني��د آنرا 
برگردانيد و قبل از برگرداندن بوسيله قيچي 
اطراف داي��ره را ) اصطالحًا چ��رت بزنيد ( 

برش دهيد. 
به اين ترتي��ب وقت��ي كار را برمي گردانيد 
تكه اي كه باز گذاش��تيد پس دوزي كرده و 
آنرا اتو كنيد. دو دايره ديگر را نيز به همين 

ترتيب به هم وصل كنيد. 

5
مهره ها را در محل درزه��ا قرار دهيد و لبه 
هاي دو دايره را از محل دوخت به هم وصل 
كنيد. قرقره ها را داخل آن گذاشته و از ميان 
آن كش بگذرانيد. انته��اي كار را گره زده و 

داخل يكي از قرقره قرار دهيد.
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