
 

م   این الگو سازی به همت کارگروه ساماندیه مد ولباس کشور و حمایت های دبیر محیر

از تولید کنندگان و طراحان برای دستیابی به الگوی  کارگروه رسکار خانم  دکیر شفا پور 

د که دست  ، استاندارد و صحیح پوشش بیمارستاب   تهیه و در اختیار دوستان قرار میگیر

به دست هم داده و بتوانیم در کنار مدافعان سالمت حرکت جهادی انجام بدهیم و 

 نیازهای پوشش بیمارستاب  را مرتفع نماییم . 

دازم و الگوبی جامع با روش  من هم به نوبه ی خود وظیفه دانستم که به اصالح الگوها بیر

در هر سطیح در اختیار  همگان قرار دهم .  دوخت برای استفاده  

این بخش شامل الگو سازی ، کاور بدون درز در پهلو و رسشانه ،الگو سازی کاور با درز در 

م  زحمت دوستان عزیز در ر میباشد که امیدوارسشانه و پهلو ،انواع ماسک و کاله ساده  

 بخش تولید بی نتیجه نماند. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

: مریم بخشی  با تشکر   

 نمونه ی آماده : 

    



 

 شلوار : 

سپس  سانت برای قد شلوار رسم کرده )خط پهلو( 125ابتدا خیط عمودی  به اندازه ی 

 31سانت  سمت چپ برای جلو و به اندازه ی  27از طرفیر  خط پهلو  به اندازه ی  

خارج میشویم و این نقاط را به پاییر  عمود میکنیم . سانت سمت راست برای پشت   

سانت پاییر  آمده  و برای پهنای فاق  55برای رسم بلندی فاق از طرفیر  کادر به اندازه 

بلندی  2/1خارج شده و  10تا 9سانت و برای پهنای فاق پشت  7تا  6جلو به اندازه ی 

. نیم فاق را بدست آورده و هالل فاق جلو و پشت را رسم میک  

 27و برای پشت  26برای دمپای شلوار از طرفیر  خط پهلو از انتهای الگو برای جلو 

)الزم به ذکر میباشد زاپاس روی  کنیمت خارج شده و درز داخیل شلوار را رسم مینسا

 الگو میباشد( 

 )الگوی شلوار بدون درز در پهلو (

 

 



 

( شلوار با درز پهلو یالگو   ) 

 

 

 

سانت( 25تا 26دمپا )اندازه کش برای   



 

 باالتنه : 

سانت برای  پهنای یقه، رسشانه،آستیر   رسم کرده و به  88ابتدا خیط افقر به اندازه ی 

یم  سپس برای پهنای  39اندازه ی  سانت برای قد  باالتنه ی  جلو و پشت در نظر میگیر

هالل یقه را  سانت برای بلندی یقه   پاییر  یم آییم  و  8داخل شده  و  12تا 11یقه  جلو 

 رسم میکنیم 

سانت داخل شده و پهنای مچ از ابتدای قد  27تا  28برای خط کمرجلو  به اندازه ی 

سانت پاییر  آمده و هالل زیر کف حلقه را رسم میکنیم  الگوی پشت نیر  به  16آستیر  

پاییر  آمده  5/1و بلندی یقه  12تا11همیر  صورت در میاید فقط در پهنای یقه ی پشت 

. ل یقه ی پشت را رسم میکنیمو هال  

تنه جلو بدون درز رسشانه()باال   

 

 



 

 )باالتنه با درز رسشانه(

 

 

  سانت( 20تا  22)اندازه کش مچ 



 

سانت رسم کرده واز  قسمت جلو  سمت   30و عرض  42کاله :ابتدا کادری به ارتفاع 

نیم 2باال رفته و  10راست گوشه ی پاییر   سانت داخل شده و به سمت باال هالل میر   

سانت باال رفته ) نقطه ی  4سانت داخل  شده و  15برای انحنای یقه از ابتدای جلو 

سانت وصل میکنیم  4شت کاله را با اندازه ی موازنه (و به صورت هالل تا وسط پ  

سانت به صورت  4تا 3برای هالل  کاله نیر  از گوشه ی باالی سمت چپ به اندازه ی 

نیم و از وسط پشت کاله  ه و سانت داخل شد 2اریب داخل شده و باالی کاله را هالل میر 

 به هالل باالی کاله وصل میکنیم. 

. قابل طرایح میباشد  نیر   28در  40این کاله در ابعداد   

 

 
سانت ( 22تا 21)اندازه کش دور کاله   



 

 برای تبدیل به قد کوتاهیر : 

120قد شلوار:   

50بلندی فاق :   

  37بلندی باالتنه : 

83تا82:  )آستیر  ( خط افقر رسشانه  

بدلیل اینکه برای سایزهای متفاوت قابل استفاده  تنه  اضافه میشود در باالتنه و پاییر   سانت به خط کمر  3تا 2 اندازه ی عرض  

. باشد   

 

 مراحل الگو کشی به صورت دستر : 

 

 



 

 الگو سازی انواع ماسک

     

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

تسان26 تا 25 دور کاله یکش برا  یاندازه   



 

 روش دوخت : 

سانت و فاق پشت را تا خط کمر دوخته و در وسط پشت  15ابتدا فاق جلو را تا ارتفاع 

و از خط کمر پشت  کمر رابرای چیر  سوزب  دوختهی خط  سانت  رو  10تا 8اندازه ی به 

سانت به صورت افقر  8سانت پاییر  آمده و کش یک سانتر به اندازه ی 10تا 8روی فاق 

نیم تا کیم چیر  بخورد سپس دمپای شلوار را کش دوزی میکنیم و درز داخیل  دوخت میر 

نیم هم وصل  و  شلوار را به جلو و پشت   . دوخت میر 

برای باالتنه ابتدا کش دوزی دور مچ را انجام داده و هالل کف حلقه را دوخت و باالتنه را 

ونقاط موازنه را در کاله و   سپس درز وسط کاله را دوخت زده  به پاییر  تنه وصل میکنیم

تنظیم کرده و هالل یقه را به کاله متصل میکنیم .  گردن در باالتنه را   گوشه ی  

دوزی دور کاله را انجام داده و در نهایت پوشش زیپ را در سمت راست قرار داده و کش 

نیم  70زیپ  . سانتر را به جلوی لباس دوخت میر   

 ماسک : 

ای زده و انحنبرای برش ماسک ها ، وسط جلوی ماسک راروی دوال ی پارچه برش 

ار ال   برش ش را متصل میکنیم در صورتیکه ی چهاسک را دوخته و در پهلو کجلوی م

ان   نمودن درز ها  و زیبابی و میر 
زده شود بصورت دوبل دوخته میشود که برای مخق 

 نفوذ پذیری مناسبیر  میباشد . 

. کش دوزی میشود دور تا دور   کاله ساده :   

 

م کارگروه ساماندیه مد ولباس رسکار خانم شفا پور و  تشکر ویژه  از زحمات  دبیر محیر

اسماعییل و  آقای راد وآقای اسد زاده و دیگران عزیزان که تمام تالش خود را جناب آقای 

ین بحران با همدیل و همیاری با کادر  بیمارستاب  زحمات این ا  در حمایت و پشتیباب  

 عزیزان را بی پاسخ نگذاشتند .  

 

 با آرزوی سالمتر برای همه ی عزیزان و خانواده ی بزرگ مد و لباس

 سازی برای بیمارستانها  با شماره فایل پالت و در صورت رفع اشکال و الگو برای تهیه ی 

09396640642                حاصل بفرمایید. زیر تماس   

 مانا و پایدار باشید

   مریم بخشی 


