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(:pattern)تعريف النموذج : أواًل

: كلمة نموذج تعنى الباترون وتوجد هذه الكلمة في المعاجم بمعانى متعددة وهى

(نمط–قالب –نموذج )

لعمل خطوط النموذج المطلوبة بناءًا علىى ممموعىة قياسىات المسىم    المربعات تعنى رسم وتخطيط على الورق ( pattern)وكلمة نموذج في اللغة الفرنسية 

.المقوى أو القماش أو شرائح من البالستيك الرقيق في ممال الصناعةأو ويستخدم الورق الخفيف 

:طرق إعداد والحصول على النماذج: ثانيًا





-:هىمترابطةأساسيةعواملثالثةتتضمنالنموذجعملدراسة

األساليب. :الفنية1

كلعملفىعامةبصفىالعملفىالخطواتهذهوتطبق(قالبأوأسطمبة)(بلوك)المسمىالكرتونأسلوبأستخدام

.ًتقريباالنماذج

الحرفية. 1:

أنيمكنوقطعةأىإلنتاج(فعالةبطريقةاليديناستخدامأخرىبعبارةأى)منظمشئعملعلىالقدرةفىوتتمثل

المستمرةالممارسةطريقعنتكتسب

:النماذجتصميمفىالفنيةالناحية-3

المسافاتوفىايةبعنإماكنهافىالموضوعةالبنساتوفىالدقيقالتناسبذاتالخطوطفىبوضوحالفنيةحاستةوتظهر

.(الصناعىالنموذج)والثنياتالكسراتبين





الحياكةسماحيات:-

لة التي يتم بها  تعتبر الحياكات  والتشطيبات المختارة بعناية والمبنية بشكل جيد من الخطوات الهامة ، إنها الوسي

لمنفذ وايضا ربط قطعتين من القماش معًا ويوجد أنواع متعددة من السماحيات حيث يتم وضعها طبقا لنوعية المنتج ا

:نوعية الماكينة التى سيتم تجميع القطع الباترون عليها منها كالتالى 

 Wovens: 1/2 inch (12mm)

 Knits: 3/8 inch (1cm)

 Leotards: 1/4 inch (12mm)

 Doll’s clothing: 1/4 inch (6mm)

 Clutches/Bags: 3/8 inch (1cm)











طريقة اخذ المقاسات 



Measurements required to draft the blocks

waist 52cm

hip/seat 56cm

waist to hip 12.3cm

waist to knee 34cm



Back

Square both ways from 0.

0–1 skirt length plus 1cm; square across.

0–2 waist to hip plus 1cm; square across.

2–3 1/4 hip plus 1.5cm; square up to 4 and down to 5.

0–6 1/4 waist plus 1cm.

0–7 1cm; join 6–7 with a curve.

5–8 2.5cm; draw in side seam 6, 3, 8; curve hipline outwards 0.25cm,

curve hemline up 0.25cm at 8.

Front

Square both ways from 9.

9–10 skirt length plus 1cm; square across.

9–11 waist to hip plus 1cm; square across.

11–12 1/4 hip plus 2cm; square up to 13, down to 14.

9–15 1/4 waist plus 1.5cm.

9–16 0.5cm; join 15–16 with a curve.

14–17 2.5cm; draw in side seam 15, 12, 17; curve hipline outwards

0.25cm, curve hemline 0.25cm at 17.











(example: 110cm height, girls – approx. age 5 years) 

taken from the size

chart.

Refer to the size charts for girls’ standard measurements 

(6cm height

intervals).

Chest                          59cm

across back              24.4cm

neck size                   27.8cm

Shoulder                     8.2cm

scye depth 14.4cm

back neck to waist       26.6cm





The two-piece trouser 

block

Measurements required to draft the blocks (example: 64cm 

height,

approx. age 3 months) Taken from the size chart for standard

measurements (8cm and 6cm height intervals).

Hip/seat 44cm

Body rise 11.5cm

Inside leg 21cm



Square both ways from 0.

0–1 body rise plus 4.5cm; square across.

1–2 inside leg measurement minus 2cm; square across.

1–3 1/2 the measurement 1–2; square across.

1–4 1/4 hip/seat plus 5cm; square up to 5.

4–6 1/3 the measurement 4–5.

4–7 1/4 the measurement 1–4 minus 1cm.

Join 5–6 and 6–7 with a curve to touch a point 1.75cm from 4.

4–8 1/2 measurement 1–4 minus 0.5cm; square down to 9 and 10.

10–11 1/3 measurement 1–4 plus 1cm.

Join 1–11 with a curve; mark point 12 on knee line.

رسم باترون االمام



Straighten the line 4cm above point 11.

10–13 the measurement 10–11.

9–14 the measurement 9–12. Join 7–14.

Draw front inside leg seam; curve the line inwards 0.25cm from 7–14;

continue the curve to point 13.

Straighten the line 4cm above point 13.



Back section

5–15 2cm; square up 2cm to 16.

0–17 1.5cm; join 16–17.

4–18 1/2 the measurement 4–5.

7–19 the measurement 4–7 minus 0.5cm.

19–20 0.5cm.

Join 16–18 and 18–20 with a curve to touch a point 2.75cm from 4.

1–21 0.7cm

3–22 1/2 the measurement 3–12.

Draw a curved side seam from 17 through point 21 and 22 to point 11.

Straighten the line 4cm above point 11.

9–23 the measurement 9–22. Join 20–23.

Draw back inside leg seam; curve the line inwards 0.4cm from 20–23;

continue the curve to point 13.

Straighten the line 4cm above point 13

رسم باترون الخلف



The ‘flat’ jersey body block:



measurements :-

chest 44cm                              back neck to waist 17.4cm

across back 18cm                     arm length 22cm

neck size 23cm                         wrist 10.4cm

shoulder 5cm

scye depth 9.8cm



Back and front sections

Square down and across from 0.

0–1 back neck to waist; square across.

0–2 finished length; square across.

0–3 scye depth plus 2cm (3cm); square across.

0–4 1/2 the measurement 0–3; square across.

0–5 1/4 scye depth minus 1.75cm; square across.

0–6 1/5 neck size plus 0.2cm (0.7cm); square up.

0–6 1/5 neck size plus 0.2cm (0.7cm); square up.

6–7 1.5cm draw in back neck curve.

3–8 1/2 across the back plus 2cm (3cm); square up to 9 and 10.

10–11 0.5cm; join 7–11.

3–12 1/4 chest plus 3cm (5cm); square down to 13 and 14.

Draw in armscye shape to touch points 11, 9, 12.

0–15 1/5 neck size minus 1.5cm (1cm); draw in front neck



Sleeve:

Square down from 0.

0–1 1/2 measurement 0–3 on body block minus 1cm.

47

0–2 arm length minus 1cm (2cm); square across.

0–3 measurement of the armhole curve from 11–12.

Take the measurement round the curve with the tape upright.

2–4 1/2 wrist plus 2cm (3cm); join 3–4.

Divide 0–3 into seven sections; mark points 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Draw in sleeve head:

raise the curve at 6, 0.2cm;

raise the curve at 9, 1cm (1.5cm).





:ات تمر عملية التطبيقة بمجموعة من المراحل والتى سبق شرحها فى المحاضر

مرحلة التحليل

مرحلة وضع القصات 

.مرحلة التشريح ووضع سماحيات الحياكة 

:  مرحلة التحليل الموديل: أوال

وهى عبارة وضع مجموعة من الخطوط االساسية على الموديل ووضع داخل شبكة وذلك لتحديد اماكن

.وخط عرض الظهر/ خط منتصف الخلف / خط منتصف االمام / واالرداف/ والوسط / الصدر/ الكتف

:مرحلة وضع القصة على الباترون االساسى/ ثانيا 

النسيج يتم فى هذه المرحلة رسم الباترون االساسى ووضع القصة طبقا لرؤيتك للموديل مع مرعاة وضع البيانات وتماه

واماكن فصل القصات 

:الحياكةالتشريح ووضع سماحيات مرحلة :ثالثا ًُ

بيانات واتجاه نقوم فى هذه المرحلة بالقيام بفصل اجزاء القصات الموجودة فى الموديل ووضع مسافات الحياكة وكتابة ال

.النسيج



SH

CH

W
H

KN

CN

سؤال هل هذا باترون كامل ام نصفى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

متى يكون كامل ؟ 

رحينما يختلف نصف اليمين عن النصف االيس

متى يكون نصف ؟

.العندما يكون نصف اليمين مطابق للنصف الشم

باترون نصف النهم متشابهان االيمن مثل االيسر 

هل يوجد فى الموديل توسيع ؟: سؤال اخر 

ادة كما ؟ لو نظرنا الى الموديل سترى فى نهاية الموديل زيلماذا؟ نعم نجيب 

.هو موضح بالسهم باللون االحمر 



خط قصة االمام والخلف 

ع خط يتم قصة لعمل توسي

ن مسافة توسيع من جنب الباترو

مرحلة وضع القصات على الباترون 



عتوسي

الجزء السفلى 

للموديل 

الجيب





شكل الكالونة

شكل الكسرة 



ة موديل جونلة بقصة كالون





مامك من خالل الموديل الذى امامك قم بتنفيذ الموديل الذى ا

مع مراعاه الخطوات والقواعد . على الباترون االساسى 

االساسية لرسم الباترون ؟



THANK YOU




