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(:النموذج)تعريف النموذج المسطح

م عبارة عن رسم يمثل أبعاد الجساألساسىالنموذجبأيعرف فالنموذج 

يقة له أو تبعاً تبعاً للقياسات الدق( المحيط–العرض –الطول )البشرى الثالثة 

جسم لجداول القياسات، وهو يمثل النصف األيمن للجسم، ويأخذ شكل هذا ال

، لبسىممنتج أىبواسطة الخياطات والبنسات، وهو األساس الذى يبنى عليه 

، الجونلة، وأمام وخلف الكورساجأمام وخلف هىويتكون من خمسة أجزاء 

.زيادةأىوالكم وال يحتوى على مقدار الخياطات أو 

ق يتم لخطوط مستقيمة ومنحنية ومائلة على الورهندسىرسم أو تخطيط نه 

لثالثة األبعاد اذىرسمه على أساس بعدين ليماثل ويطابق الجسم البشرى 

عاد عمله القياسات الدقيقة ألبفى، ويستخدم (العمق–العرض –الطول )

الجسم



م، أو كجونلةبسيط لصدر أو خارجىهو إنتاج خط األساسىالنموذج 

ثالثىم لتسجيل بيانات حول نسب الجس( ثنائية األبعاد)فهو خريطة 

ط األبعاد وذلك من خالل البنسات والخياطات وهذا لتحقيق الضب

ماً والراحة الكافية، فالنموذج المسطح هو الذى يرسم على الورق رس

منحنية هندسياً بمقياس معين يمثل هذا الرسم الخطوط المستقيمة وال

، ويعرف والمائلة بحيث يكون الناتج القاعدة األساسية لتصميم معين

عمل وذلك يوإستدارتهالنموذج بأنه الشكل الذي يحوي حدود الجسم 

ي تخطيط فني وهندسي يحدد أبعاد الجسم على الورق المسطح الذ

بني يشكل ويضبط بواسطة الخياطات والبنسات وهو األساس الذي ي  

.  عليه أي تصميم



طرق إعداد النموذج

.الطريقة المسطحة1.

.المانيكاتطريقة التشكيل على 2.

ً نموذج يستخدم في إعداده كالً من الطريقة المسطحة وطريقة التشكيل م3. .عا

.إعداد النموذج باستخدام الكمبيوتر



الطريقة المسطحة-1

بإستخدامأوباستخدام بعدين هما الطول والعرض ليمثال الجسم ( النموذج)يتم عمل النموذج 

حناءاتهوإنثالثة أبعاد فهو خريطة ثنائية األبعاد للجسم ثالثي األبعاد بجميع زواياه 

 Basic Pattern, Basic"بإسمودورانه، ويتم عمل النموذج األساسي الذي يعرف 

sloppier, Block Fundamental Pattern" خياطة أو زيادات سماحاتبدون أي

.لألجزاء المكونة للزياألساسىأو خطوط تصميم أو قصات حيث يتم عمل النموذج 

.النموذج األساسي للجزء العلوي األمامي•

.النموذج األساسي للجزء العلوي الخلفي•

(.جونلةبنطلون أو )النموذج األساسي للجزء األسفل األمامي -ج

(.جونلةبنطلون أو )النموذج األساسي للجزء األسفل الخلفي -د

.النموذج األساسي للكم-هـ



Draftingنموذج الرسم التخطيطي  •

فردية هذه الطريقة من أبسط الطرق إلعداد النماذج وتعتمد على قياسات الجسم ال

ا األشكال الهندسية في الرسم وهذبإستخدامومقدار الراحة المسموح به، وذلك 

لح كما أنه ال يصآخرىالنموذج ال يمكن تطويره أو تعديله لعمل نماذج أساسية 

.لبعض التصميمات الخاصة باألجسام الممتلئة أو األجسام النحيفة

رئيسى"foundation"أساسىمنها آخرىتحت هذا النوع مسميات ويندرج

"Master" و تجريبي"Try on" ،"Shell"  ونموذج ضبط األساس"Basic 

Fitting Pattern".



 القياسىالنموذجStandard Pattern

يمثوول خطوووط الجسووم وتصوونع منووهأساسووىوهووو نموووذج 

النموواذج األخوورى األساسووية، ويتضوومن هووذا النوووع بعووض

. اإلرشادات وقواعد الضبط



  النموذج المبسطSimplified Pattern
ىفينفذ هذا النوع بطريقة رسم مبسطة وهو يالئم الشرح 

فىتخدم المدارس والفصول المهنية والفنية للمبتدئين، ويس

ه إعداده القياسات الشخصية، حيث يمكن ضبطه وتعديل

.  لمالئمة الجسم



  نموذج المعاطفTailoring Pattern
ب ويتضمن المالمح والنسالقياسىهو نوع منبثق من النوع األول 

لفنية المميزة لنماذج المعاطف وهو مزوج بتعليمات توضح المعالجات ا

األنواع المطلوب والنهائىإعطاء الزى الشكل فىتساعد التىواليدوية 

Blocksتسمى بالقوالب التىالثالثة السابقة من النماذج األساسية 

سهولة عملها أنواع مختلفة من الورق أو الكرتون الرقيق لفىيستخدم 

فىقص النماذج وإعطائها الشكل المطلوب أو الكرتون السميك 

أو Mullالصناعة، وتستخدم أيضاً أقمشة مختلفة مثل القطن الخفيف

(الدمور)أو قماش من القطن الخام Lenoاللينوه



 النموذج التجاريCommercial pattern
النموذج التجاري هو نموذج ذو خطوط خارجية محددة، وحجم محدد 

مع وجود كمية من الراحة المناسبة، وقد يحتوي النموذج التجاري

اطة، مع على رسماً لطراز معين فترك في جميع أجزائه زيادات للخي

جميعه وجود تحزيم على طول الخياطات لتساعد على تحديد الزي وت

بصورة صحيحة



 النموذج الصناعيSloppier Pattern

عون أي النموذج الذي يستخدم في تصنيع المالبو  الجواهزة لوه مواصوفات خاصوة تختلوف

وي الفوردي ويعورف بوالنموذج الصوناعي وهوو نمووذج كامول يحتواإلسوتخدامنموذج آخر في 

علووى كوول أجووزاء النموووذج ومووزود بنسووب الخياطووات والتوسوويعات، موون ورق معوودني مقوووي 

لقوص مزود جميع حوافه بشريط معودني يحموي أجوزاءه مون التلوف أو التثيور أثنواء عمليوات ا

.اآللي ومزود بكل البيانات



– Modeling or Draping on Dressطريقة التشكيل على المانيكان -2 Form

مون الوقوت هذه الطريقة من أكثر الطرق فناً إال أنها طريقة مكلفة، كما أنهوا تسوتثرق الكثيور

الطريقووة ولكنهووا تسووتخدم فووي التصووميمات التووي يصووعب تنفيووذها باألساسووىإلعووداد النموووذج 

.المسطحة

بمعنوى تشوكيل القمواش  modeling،وأحيانا تسومى  Drapingويطلق على هذه الطريقة

.بحيث يثطي الجسم ويكون مطابقًا له مع ترك مقدار كافي لراحة الجسم



يل معا  إعداده كالً من الطريقة المسطحة وطريقة التشكفىنموذج يستخدم -3

The Flat Pattern and Modeling Together 

م ضبطه بالطريقة المسطحة ثاألساسىيستخدم في هذه الطريقة رسم النموذج 

شكيل الصناعي لعمل نموذج التصميم المطلوب مع تالمانيكاتوتشكيله على 

.البنسات وتحديد مواضع الخياطات األساسية



Using computer in pattern makingإعداد النموذج باستخدام الكمبيوتر 

.ونيكاانفسترتوجد برامج لرسم النموذج بالكمبيوتر مثل برنامج جريد وبرنامج 

:ولعمل النموذج بواسطة الحاسب اآللي فإن ذلك يتطلب مهارتين

.معرفة بكيفية عمل النموذج: األولى

كيفية تشثل برنامج الحاسب : الثانية



أهمية النماذج في نجاح التصميم

إعداد النماذج وقصها من أدق المراحل في صناعة المالب  الجاهزة حيث يتوقف

يتوافر عليها مدى نجاح التصميم واإلنتاج ككل، ولذلك يتطلب من مصمم النموذج أن

افة لديه درجة عالية من الكفاءة والخبرة والموهبة والقدرة في تطويع النماذج بك

ات التصميم وفقاً لمتطلب( المانيكاتنماذج مسطحة أو تشكيل على )الطرق الفنية لها 

ومدى تفهمه لألشكال المختلفة للجسم البشري بأبعاده الثالثة



أهمية النماذج في الصناعة

ا نحودد ترجع أهمية النماذج فوي الصوناعة، إلوى تحديود نووع المنوتج ومقاسوه ونووع التصوميم، كمو

لوبه الخامووات المسوواعدة وخطوووات التشووثيل وأسووإختيووارطريقووة تسلسوول العمليووات اإلنتاجيووة موون 

منووتج وشووكل خووط اإلنتوواج ونوعيووات الماكينووات المسووتخدمة داخلووه ممووا يووةدي إلووى تحديوود تكلفووة ال

ل قبوول بوودء اإلنتوواج ككوول، وإعووداد النموووذج هووام جووداً ويتوقووف عليووه موودى نجوواح الموديوو( العينووة)

مم الموديول وليتحقق ذلك البد من توافر منظومة يتعاون فيها كول مون مودير المنوتج ومصو( المنتج)

عامووول )، وعامووول الموديووول (الباترونسوووت)، وصوووانع البووواترون (الموديلسوووت)وصوووانع الموديووول 

(.العينات



مدير المنتج

هووو الشووخص الووذي تعينووه الشووركة بثوورض بووذل قصووارى جهووده لجعوول منتجووات  الشووركة
بيوووع مالئموووة بشوووكل جيووود موووع احتياجوووات السووووق، ويبووودأ تحضوووير تشوووكيالت ال( المووووديالت)

لووان المرووبوة، ، تحديد الموديالت األكثر مبيعواً، األالمنقضيالموسمية، تحليل نتائج الموسم 
:وخالفه، ومن ضمن أعماله... األسعار، 

ف جمهووور دراسووة األسووواق الحاليووة والمحتملووة لتشووكيلة الموسووم التووالي ، وبحووث وسووائل تعريوو-
موضوة كتالوجوات ومجوالت ال–المعوارض –قاعات العورض )المتعاملين بالمنتجات الجديدة 

(.وخالفه... -
اجيوة سوواء تحديد المووديالت التوي يجوب تجديودها والمووديالت الجديودة ويتصوور العمليوة اإلنت-

.عن طريق المصنع أو مقاولي الباطن
.إعداد قوائم بفئات الموديالت مع أسعارها وكمياتها-
.وضع توقعات لحجم المبيعات-
.متابعة اختيار الموديالت-
.  لتحقيق تشكيلة البيع( جدولة زمنية)تقرير أجندة -
.  تحديد مجال المقاسات واأللوان-
.  واإلكسسواراتتحديد كميات األقمشة -
.تحديد العالمات التجارية للمنتجات-



المصمـم  
عووام المصوومم هووو الشووخص الووذي تعينووه الشووركة بثوورض تحديوود االتجوواه ال-

ل يمثووو. والقيوووام بتطووووير وخلوووق المنوووتج( فيموووا يخوووص خطووووط الموضوووة)
ن أكبور الطراز للمصمم خطووة أوليوة لنشور المووديالت المتقنوة الصونع بوي

.  عدد من المستهلكين
ي عوود المصوومم كتووالوج باتجاهووات الموضووة ، وهووو يتكووون موون مجموعووات-

ت ، موودي مرفووق بهووا وصووف للتفاصوويل المختلفووة مثوول الحياكووااستكشووات
:  فىدور المصمم المقترحة،ويتأكداأللوان وعينات من األقمشة 

.  اختيار خطوط الموديل تبعاً التجاهات السوق والموضة-
.  استخدام خطوط تصميم تتناسب مع ذوق المستهلك-
.اختيار ألوان الموضة المناسبة-
. تناسب ألوان الموضةالتىاختيار الخامات الموسمية -
ر والكلووف األزرافووىتتفووق مووع التصووميم والمتمثلووة التووىاختيووار المكمووالت -

.  سواء الثابتة أو المتحركة



:المصمم يجب أن تكون لديه ثقافة خاصة عن

(.خط ومساحة ووظيفة)تصميم األزياء كـ -

(. أقمشة ومكمالت)الخامات -

.  النماذج المسطحة والمجسمة-

.  الحياكات المختلفة-

.  الطباعة والتطريز-

.  التعبئة والتثليف وأسلوب عرض المنتج-

. لإلنسانالطبيعى" الفيزيقى"التكوين -

: المصمم يجب أن يكون لديه ثقافة عامة عن معرفة

. البيئة والمجتمع ونفسية اإلنسان-

.  العادات والتقاليد والعرف-

.  الدين والثقافة العامة-

(. انتخابات، معارض صناعية وتجارية)السياسة واالقتصاد كأحداث جارية -

.  التجارة العالمية والموضة-

.صناعة المالب  ومكمالتهافىالتكنولوجيا المتطورة -



(  الموديلست)صانع الموديل 

مم هووو يبودأ موون رسووومات الطوراز الخاصووة بالمصوو. المووديالت إلووي واقووع ملمووسالموديلسووتي حوول -

جاهوواتواالتويمكوون القووول بووأن المصوومم هووو الووذي يعطووي الخطوووط . وينتهووي عملووه بإتاحتهووا للتنفيووذ

.بإعداد الموديل الحقيقي( الموديلست)وجوهر الموديل ، بينما يقوم صانع الموديل

بتوودع الموضووة، المصوومم- صووميم فالمصوومم يقوووم بتهووو التقنووي الخوواو بالموضووة، الموديلسووتوهووو م 

تخدام األدوات باسوالموديلسوتالخاصوة بوالموديالت، بينموا ي عنوي ( السولويت)الخطوط الخارجية فقط 

حديوود القموواش مووع تحديوود األبعوواد الرئيسووية، أيضووا ت( اتالقصووات، األجووزاء الصووثيرة، السووفر)البنائيووة 

.الذي تصنع منه الموديالت

نقول عملوه إلوي موا هوو أبعود مون مجورد اليتعوديفوي الكثيور مون األحيوان ( الموديلست)صانع الموديل -

لتوي توةدي إلوي البسيط ألفكار المصمم، حيث يمكنه خالل اتصاله بإدارة التصميم اقتراح التعوديالت ا

.بصورة أسهل–المطلوب تحقيقه –تنفيذ الموديل 

.  صانع الموديل يشترك مع المصمم في التباحث حول تشكيلة البيع الموسمية -

.  يقوم باإلشراف علي عمل عينة لكل موديل ويختبر اتزانها وتلبيسها علي المانيكان-

.يسية للموديل يقوم بنقل العينة المختبرة علي ورق الباترون ويضع علي الورق العالمات واألبعاد الرئ-

ا يجوب أن تكوون أيضوا ، ولوذالباتروناتبعمل تدريج –في بعض المصانع –صانع الموديل يقوم أحياناً -

.(CAD)لديه قدرات في إعداد الباترون يدويا وعلي كمبيوتر التصميم 

يقوم بإعداد دراسة جدوى حتى يتأكد أن الشركة قادرة علي تنفيذ الموديل



(  الباترونست)صانع الباترون 

ع الموديل ، كما تدريجيا في عملية تصني( الباترونست)يتدخل صانع الباترون 

فوي –ن التوام يتطلب نشواطه التعواو. أنه ي عد الضامن للجدوى الصناعية للمنتج

، مسوووئول( الموديلسوووت)موووع صوووانع الموديووول –أعلوووي جووودول تووودفق اإلنتووواج 

الة العينووات وأحيانووا قسووم المبيعووات، نووزوال إلووي أسووفل جوودول التوودفق وهووو صوو

.التصنيع

:  مجالين أساسيين للتدخل( الباترونست)ولصانع الباترون •

ولوة ، إدارة قواعود البيانوات وجداألكووادويشمل وضوع :مجال التنظيم واإلدارة

ة هووذا المجووال يمكوون أن يكووون مكثفووا مووع زيووادة الخبوورة المهنيووة وخاصوو. العموول

اصووة عنوودما يضووطر صووانع البوواترون إلووي التعاموول مووع بوورامج الكمبيوووتر الخ

.بإدارة قواعد البيانات

لعينووة ويشوومل إعووداد البوواترون إمووا بالنقوول موون قموواش ا: (الفنووي)المجووال التقنووي 

ي موجوود ، أو باستخدام باترون أساسو(الموديلستالتي تم مراجعتها بواسطة )

لديه يطوره إلي مختلف مقاسات التصنيع



ً )أن ي حسن الباترون ( الباترونست)علي صانع الباترون ، ندما ع( أحيانا

يتطلب األمر ذلك، وأن ي عد تدريج المقاسات، وأن ي ةس  كتاب الدليل 

الفني حتى يمكن للشركة أن تصنع مجموعة الموديالت، في جميع 

المقاسات، بطريقة صناعية، وبدون مشاكل جوهرية، ويمكن لصانع 

أن يستخدم كمبيوتر التصميم( الباترونست)الباترون  (CAD)  في أي

 .مرحلة من المراحل المذكورة

نية أن ي لم بالمصطلحات الف( الباترونست)علي صانع الباترون 

ية في جميع المستخدمة في المهنة حتى يمكنه التحكم في العملية التصنيع

.القص، اللصق، الحياكة، والكي والتجهيز: مراحلها

ئولية علي وجه العموم ، يعمل صانع الباترون بشكل مستقل تحت مس

.شخص أقدم منه في المجال




