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و...استفادهكنيد.

تاكنون درميان بلوك هاي آموزش داده شده 
شما با دوخت طرح هاي مربع، مثلث و دايره 
آشنا شده ايد.   در اين شماره مي خواهيم دو 
نكته آموزش��ي و كاربردي را به شما آموزش 
دهيم. ابتدا دوخت اشكال متوازي االضالع را 
كه بصورت قرينه دركنار هم قرار مي  گيرند. 
مطابق طرح، پارچه ها را تهيه كنيد، در نظر 
داشته باشيد لزومي ندارد از پارچه هاي گران 
قيمت استفاده كنيد و با كمي سليقه شما مي 
تواني��د از پارچه هايي با قيمت مناس��ب هم 

اثري ماندني خلق كنيد.
 با دقت در تصاوير زيبايي و نظم را در زمينه 
كار مش��اهده مي كنيد. درطرح، دو ش��كل 
متوازي االضالع داريد كه ظاهراً الگوي آن 
ها مانند يكديگر است اما اين دو شكل قرينه 
يكديگرند. پس دقت كني��د در برش پارچه 
براي 8 متوازي االضالع از يك الگو استفاده 
نكنيد. 4متوازي االض��الع را از الگوي B و 
چهار تاي ديگر را از الگوي B1  تهيه كنيد. 

براي دوخ��ت اين ط��رح ابت��دا دو متوازي 
االضالع قرين��ه را به هم س��نجاق كرده و 
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نکت�هدوم:در رابطه با اش��كالي است كه 
مطابق ط��رح مقابل بصورت فرف��ره بوده و 
نقاط تالقي درمركز جمع مي ش��وند. براي 
دوخت اين طرح، ابت��دا مربع A را به مثلث 

B سنجاق كرده و مي دوزيم.

 D را به مثلث C1 سپس متوازي االضالع
وصل مي كنيم. حاال هردو قسمت را به هم 

سنجاق كرده و بدوزيد. 

بقيه تكه ها را به همين ترتيب آماده كنيد. در 
آماده كردن الگوي متوازي االضالع، به قرينه 
بودن آن توجه كنيد. براي اتصال 4 تكه مركزي 

به هم، به همان ترتيب رديفي عمل كنيد.

براي اتص��ال دونمونه تمام نق��اط تالقي را 
به هم س��نجاق كنيد. مطابق شكل هنگام 
دوخت وسط فاصله مركز تا گوشه را عالمت 
گذاش��ته و زماني كه به آن رسيديد به اندازه 
1mm به سمت داخل خط بدوزيد)اين كار 
از برآمدگي احتمال��ي در مركز كارجلوگيري 
مي كند( ب��ه مركز كه رس��يديد با اطمينان 
محكم كاري نم��وده تا در محل تالقي تكه 
ها س��وراخ ايج��اد نگردد و مج��دداً از مركز 
به س��مت گوش��ه به همين ترتيب تا وسط 
خط،1m به س��مت داخل خ��ط و از آن به 
بعد روي خط مي دوزي��د. در انتها دو مثلث 

باقيمانده  از زمينه را به كار وصل كنيد. 
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