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 الكورساج ، الفستان.  

  : طریقة أخذ القیاسات للسیدات 

  :لعمل الباترون األساسي تؤخذ القیاسات اآلتیة 

  : محیط الصدر  -١

ثــم تحــت ) للظهــر(فــوق عظمتــي اللــوح ) المــازورة(یؤخــذ هــذا المقــاس بــإمرار شــریط القیــاس 

اإلبــط ثــم فــوق أعلــى نقطــة فــي الصــدر مــع مالحظــة أن یكــون الــذراع مــدلى وشــریط القیــاس 

  . أوسع قلیًال بحیث یسمح بوضع ثالثة أصابع من الید داخل الشریط 

  : محیط الوسط  -٢

القیــاس حــول أدق جــزء فــي الوســط مــع مالحظــة أن یكــون یؤخــذ هــذا المقــاس بلــف شــریط 

  . المقاس مضبوطاً 

  : محیط أكبر حجم  -٣

یؤخــذ هــذا المقــاس بــإمرار شــریط القیــاس حــول محــیط أكبــر حجــم ویكــون المقــاس فضــفاض 

  .وشریط القیاس أوسع قلیًال بحیث یسمح بوضع أربع أصابع من الید داخل الشریط

  :طول الظهر  -٤

یجـــب أوًال تحدیـــد مكـــان الوســـط بشـــریط لســـهولة ضـــبط مقـــاس طـــول الظهـــر وذلـــك بوضـــع 

  . شریط القیاس عند الفقرة السفلیة لعظمة الرقبة من الخلف ویصل إلى خط الوسط
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  : طول الصدر  -٥

تقــاس المســافة مــن نقطــة التقــاء خــط الكتــف عنــد حــردة الرقبــة األمامیــة وحتــى خــط الوســط 

  ) .بروز الصدر(على أعلى جزء في الصدر بحیث یمر شریط القیاس 

  : طول الكتف  -٦

یؤخــذ هــذا المقــاس بدایــة مــن نقطــة التقــاء حــردة الرقبــة مــع بدایــة الكتــف إلــى نقطــة التقــاء 

  . نهایة طول الكتف مع بدایة طول الذراع 

  : طول الجنب  -٧

فـي یؤخذ هـذا المقـاس مـن الوسـط إلـى أسـفل علـى خـط الجنـب حتـى یصـل إلـى أعلـى جـزء 

  .محیط أكبر حجم 

  : الطول الكلي -٨

یؤخــذ هــذا المقــاس بوضــع شــریط القیــاس بدایــة مــن الفقــرة الســفلیة للرقبــة الخلفیــة علــى خــط 

  . مارًا بخط الوسط إلى الطول المراد تنفیذه للرداء) الظهر(نصف الخلف 

  "للسیدات"الباترون األساسي طریقة عمل 

  : رسم الباترون األساسي یحتاج إلى القیاسات التالیة 

 –طــول الصــدر  –طــول الظهــر  –محــیط أكبــر حجــم  –محــیط الوســط  –محــیط الصــدر 

  . طول الجونلة  –طول الجنب  –طول الكتف 
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  : مثـال 

  .هذه القیاسات كمثال ولكنها تختلف باختالف المقاسات من شخص ألخر

    سم  ٧٢= محیط الوسط             سم  ٩٦= محیط الصدر 

  سم  ٤٠= طول الظهر     سم  ١٠٢= محیط أكبر 

  سم  ١٣= طول الكتف     سم  ٤٣= طول الصدر 

  سم  ٦٠= طول الجونلة     سم  ٢٠= طول الجنب 

  : المقاسات  تقسیم: أوًال 

  : مرات كاألتي  ٤) ٢(یؤخذ محیط الصدر ویقسم على  - ١

  سم ــــــــ الناتج األول ٤٨=  ٢÷  ٩٦

  سم  ــــــــ الناتج الثاني٢٤=  ٢÷  ٤٨

  سم ــــــــ الناتج الثالث١٢=  ٢÷  ٢٤

  سم   ــــــــ الناتج الرابع   ٦=  ٢÷ ١٢

للراحـــة (ســـم ٣للحصــول علـــى عــرض البـــاترون یؤخــذ أول نـــاتج للقســمة ویضـــاف إلیــه  - ٢

 ) .سم ٥١=  ٣+  ٤٨) (أساسي في كل المقاسات

ســم  ١.٥خـذ طــول الظهـر ویضــاف إلیـه للحصـول علـى طــول بـاترون الجــزء العلـوي یؤ  - ٣

 ) سم ٤١.٥=  ١.٥+  ٤٠) (أساس لكل مقاس(
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  : رسم الباترون للجزء العلوي : ثانیًا 

  . یسمى هذا الجزء بالكورساج وهو یبدأ من حردة الرقبة إلى خط الوسط 

  : المرحلة األولى 

  .سم  ٥١سم وعرضه  ٤١.٥طوله ) ٤،  ٣،  ٢،  ١(یرسم المستطیل  - ١

 ). ٥(ونضع نقطة سم  ٦مسافة الناتج الرابع للقسمة ) ١(یقاس یسار نقطة  - ٢

 ) . ٦،  ٥(سم مرتین ونضع النقط  ١٢مسافة ثالث ناتج للقسمة ) ٥(یقاس یسار نقطة  - ٣

 ) . ٩،  ٨(في نقطة )  ٣،  ٢(یالقیان الخط  ) ٧(، ) ٦(یسقط عمودان من نقطتي  - ٤

  .)١٠(نقطة  ونضع) حردة الرقبة الخلفیةعمق (سم  ١.٥مسافة ) ١(یقاس أسفل نقطة  - ٥

 ) . ١١(ونضع نقطة ) ٢،  ١٠(تنصف المسافة بین نقطتي  - ٦

فـــي ) ٣،  ٤(ویالقـــي الخـــط ) ٤،  ١(یـــوازي الخـــط ) ١١(یمـــد الخـــط األفقـــي مـــن نقطـــة  - ٧
 ) . ١٢(نقطة 

 ) .١٣(ونضع نقطة ) ٣،  ٤(سم على الخط  ٣مسافة ) ١٢(یقاس أسفل نقطة  - ٨

 . بخط مائل كما هو مبین بالرسم) ١١،  ١٣(نصل نقطتي  - ٩

 . رسم حردة الرقبة الخلفیة  -١٠

  ) . ١٤(سم أساس لكل مقاس ونضع نقطة ١مسافة ) ٥(یقاس یسار نقطة  -أ     

ـــــــي  -ب      ـــــــى الحـــــــردة كمـــــــا هـــــــو) ١٤،  ١٠(نصـــــــل نقطت ـــــــف لنحصـــــــل عل ـــــــدوران خفی          ب

 ) . ٢٣(مبین بالرسم شكل 

 الخط  مع) ٩،  ٧(بخط وهمي یصل إلى نقطة التقاء الخط ) ١٠(نصل نقطة   -١١

  )١٢،  ١١ . (  
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  )٢٣(شكل رقم 

  ) : رسم الكورساج: (المرحلة الثانیة 

  ) .١٥(سم ونضع نقطة  ٧مسافة عرض حردة الرقبة الخلفیة ) ٤(یقاس یمین نقطة  -١

 :  مراحل رسم بنسة الصدر -٢

ونتحـــرك بـــنفس المســـافة ) ١٠(یقـــاس الخـــط الـــوهمي بالمـــازورة مـــع تثبیتهـــا علـــى نقطـــة  -أ

  ) .١٦(في نقطة ) ٤،  ١(لتالقي الخط 
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الظهــر بعــد  ألعلــى بمســافة الفــرق بــین طــول الصــدر ، وطــول) ١٦(نرتفــع مــن نقطــة  -ب

  . إضافة مسافة عمق حردة الرقبة الخلفیة 

ونضــع نقطـــة ) ســم  ١.٥= ســم  ٤١.٥ســم  ـ طــول الظهــر بالزیــادة  ٤٣طــول الصــدر (

)١٧ . (  

  ). ٩،  ٧(مع الخط ) ١٣،  ١١(عند التقاء الخط المائل ) ١٨(نضع نقطة  -ج

ونضع نقطة ثم نتحـرك جهـة الیسـار مـن هـذه ) ١٨(، ) ١٣(تنصف المسافة بین نقطة  -د

  ) . ١٩(سم ونضع نقطة  ١النقطة مسافة 

  .ألن الصدر یتجه جهة خط النصف األمامي ) سم قاعدة أساسیة لكل مقاس ١سافة الـم(

  . بخط مائل للحصول على الضلع األیمن لبنسة الصدر ) ١٩،  ١٧(نصل نقطتي  -هـ

ضـلع البنسـة األیمـن مـع ) ١٩،  ١٧(للحصول على ضـلع البنسـة األیسـر یقـاس الخـط  -و

فـــي ) ١٥(المقـــاس لیصـــل إلـــى أعلـــى نقطـــة  ویؤخـــذ نفـــس) ١٩(تثبیـــت المـــازورة فـــي نقطـــة 

  . بذلك یتم رسم بنسة الصدر ) ١٩،  ٢٠(ثم نصل نقطة ) ٢٠(نقطة 

 : رسم حردة الرقبة األمامیة  -٣

  ) . ٢١(في نقطة ) ٤،  ٣(لیالقي امتداد الخط ) ٢٠(یمد خط أفقي یسار نقطة   -أ

  ) . ٢٢(ع نقطة ونض) ٢١،  ٢٠(نفس المسافة بین نقطتي ) ٢١(یقاس أسفل نقطة  -ب

بــدوران لنحصــل علــى حــردة الرقبــة األمامیــة كمــا هــو مبــین ) ٢٢،  ٢٠(نصــل نقطتــي  -ج
  ) . ٢٤ -شكل رقم (بالرسم 
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  )٢٤(شكل رقم 

   :رسم خطوط األكتاف  -٤

سـم علـى  ٥مسـافة ) ١٢(لرسم الخط الذي سیحدد علیه كتف الخلف یقاس أعلى نقطة  -أ
  ) . ٢٣(ونضع نقطة ) ٤،  ٣(الخط 

  . بخط مائل كما هو مبین بالرسم ) ٢٣،  ١٤(نصل نقطتي  -ب

ســـم  ٥مســـافة ) ١١(لرســم الخـــط الــذي ســـیحدد علیــه كتـــف األمـــام یقــاس أســـفل نقطــة  -ج
  ) . ٤( ونضع نقطة) ٢،  ١(على الخط 

  ) .٢٤-شكل (بخط مائل كما هو مبین بالرسم  ) ١٧،  ٢٤(نصل نقطتي  -د
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 :تحدید طول كتف الخلف  -١

 ١+  ١٣(سـم لعمـل بنسـة الكتـف  ١+ مقـاس طـول الكتـف ) ٢٣،  ١٤(یقاس على الخـط 
  ) .٢٥(ونضع نقطة ) سم١٤= 

  : رسم بنسة كتف الخلف  -٢
  ) .٢٥،  ١٤(في منتصف خط الكتف ) أ(نضع نقطة  -أ

  ) . ب(سم ونضع نقطة  ٧بطول ) أ(یسقط عمود من نقطة  -ب

  ) . جـ(سم ونضع نقطة  ١مسافة ) ب(یقاس یمین نقطة  -ج

  . بخط لیكون هو خط منتصف بنسة الكتف ) أ ، جـ(نصل نقطتي  -د

رســم خطــوط  تملیــ) جـــ(ســم ونصــلها بنقطــة ٠.٥مســافة ) أ(یقــاس یمــین ویســار نقطــة  -هـــ
  . البنسة 

   :تحدید طول كتف األمام  -٣

  ) .٢٦(سم ونضع نقطة  ١٣مقاس طول الكتف ) ٢٤،  ١٧(یقاس على الخط 

  : تحدید الخط الفاصل بین األمام والخلف  -٤

علـى الخـط ) ٢٧(سم ونضع نقطـة  ٢٤مسافة ثاني ناتج للقسمة ) ٢(یقاس یسار نقطة  -أ
)٣،  ٢ . (  

) ٢٨(فـــــي نقطـــــة ) ١٣،  ١١(ألعلـــــى لیالقـــــي الخـــــط ) ٢٧(یقـــــام عمـــــود مـــــن نقطـــــة  -ب
الجهـــة الیمنـــى تمثـــل الخلـــف ، (لنحصـــل بـــذلك علـــى الخـــط الفاصـــل بـــین األمـــام والخلـــف 

  )٢٥ –شكل رقم ) . (والجهة الیسرى تمثل األمام
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 )٢٥(شكل رقم 

    :األمامیة  رسم حردة اإلبط -٥

  بدوران كما هو مبین بالرسم وللحصول على حردة ) ٢٨،  ٢٦(نصل نقطتي 

  : اإلبط مضبوطة یتبع اآلتي 

ســم ونضــع نقطــة  ٣مســافة ) ١٢،  ١١(مــع الخــط ) ٩،  ٧(یقـاس أعلــى نقطــة التقــاء خــط  -أ
  ) .د(

  ) . هـ(سم ونضع نقطة  ٣بزاویة مسافة ) ١٨(یقاس من نقطة  -ب

  ) . و(سم ونضع نقطة  ١.٥مسافة ) ٢٨(نقطة یقاس یسار  -ج

  ) . ٢٦ -شكل( كما في) ٢٨د ، هـ ، و، (بدوران لنقطة ) ٢٦(نصل النقط  -د
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  :  رسم حردة اإلبط الخلفیة -٦

  . بدوران كما هو مبین بالرسم ) ٢٨،  ٢٥(نصل نقطتي 
 

 

  

  )٢٦(شكل رقم 
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  :حردة اإلبط مضبوطة یتبع اآلتي وللحصول على دوران 

  ) . ٨،  ٦(عند التقاء الخط الوهمي مع الخط ) د(نضع نقطة  -أ

  ) .هـ(سم ونضع نقطة  ٣مسافة ) ١٣،  ١١(یقاس أعلى الخط المائل  -ب

  ) . و(سم ونضع نقطة  ١.٥) ٢٨(یقاس یمین نقطة  -ج

  ) . ٢٦  -شكل رقم ( لرسمبدوران كما هو مبین با) ٢٨، د ، هـ ، و ،  ٢٥(نصل النقط  -د

 
  : رسم بنسة وسط األمام  -١

علــى اســتقامته ألســفل لیالقــي ) نقطــة ارتكــاز بنســة الصــدر) (١٩(یمــد خــط مــن نقطــة  -أ
  ) . ٢٩(في نقطة ) ٣،  ٢(الخط 

نقطـة ونضـع ) طـول بنسـة وسـط األمـام(سـم  ١٠ألعلى مسـافة ) ٢٩(یقاس من نقطة  -ب
  .وهذا الخط یمثل خط نصف البنسة ) ٣٠(

،  ٣١(ونضـع نقطتـي ) سـم ٢عـرض البنسـة (سـم  ١) ٢٩(یقـاس یمـین ویسـار نقطـة  -جـ 
  .لیكمل رسم خطوط البنسة ) ٣٠(بنقطتي ) ٣٢،  ٣١(ثم نصل نقطتي ) ٣٢

  : رسم بنسة وسط الخلف  -٢

  ) . ٣٣(ع نقطة ونض) ٢٧،  ٢(ثلث المسافة بین نقطتي ) ٢(یقاس یسار نقطة  -أ

طـول بنسـة (سـم  ١٢طولـه ) ٢،  ١(ألعلى وموازي للخط ) ٣٣(یقام عمود من نقطة  -ب
  .وهذا الخط یمثل خط نصف البنسة ) ٣٤(ونضع نقطة ) وسط الخلف

) ســم ٣عــرض بنســة وســط الخلــف (ســم  ١.٥مســافة ) ٣٣(یقــاس یمــین ویســار نقطــة  -ج
لیكمــل رســم خطــوط ) ٣٤(بنقطــة ) ٣٦،  ٣٥(ثــم نصــل نقطتــي ) ٣٦،  ٣٥(ونضــع الــنقط 

  . بنسة وسط الخلف 
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  : تكسیم الوسط  -٣

ثـم ) سـم ٣٦=  ٢÷  ٧٢(٢للحصول على فرق تكسیم الوسط یقسم محیط الوسط علـى  -أ
  . الناتج من عرض الباترون یطرح هذا 

  )سم ١٥= سم  ٣٦نصف محیط الوسط  –سم  ٥١عرض الباترون (

  .یطرح مسافة عرض بنستي الوسط لألمام والخلف من فرق التكسیم السابق  -ب

  )سم ٥= سم  ٣عرض بنسة الخلف + سم  ٢عرض بنسة األمام (

  )سم ١٠= سم  ٥عرض البنستین  –سم  ١٥فرق تكسیم الوسط (

حصــول علـى فــرق التكســیم لكـل مــن األمــام والخلـف علــى حــدي یقسـم النــاتج الســابق لل -جــ
ونضــع نقطتــي ) ٢٧(ثــم یؤخــذ هــذا النــاتج یمــین ویســار نقطــة ) ســم٥=  ٢÷  ١٠( ٢علــى 

)٣٨،  ٣٧. (  

  ) . ٢٨(، ) ٣٧(للحصول على خط جنب الخلف نصل نقطتي  -٤

   ) .٢٨(، ) ٣٨(للحصول على خط جنب األمام نصل نقطتي  -٥

 –تكتــب البیانــات علــى البــاترون لتوضــیح أجزائــه والتعــرف علیهــا مثــل خــط نصــف األمــام  -٦
  . الخ ... الخط الفاصل  –خط نصف الخلف 

تلـــون الخطـــوط األساســـیة للبـــاترون لتحدیـــد الخطـــوط األساســـیة لكـــل مـــن بـــاترون األمــــام  -٧
) الكورســاج(للجــزء العلــوي وبــاترون الخلــف بلــونین مختلفــین بــذلك یــتم رســم البــاترون األساســي 

  ) .٢٧ -شكل رقم (كما في 
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)٢٧(شكل رقم  

  

  : هذا الجزء یبدأ من خط الوسط إلى الطول الالزم تنفیذه والمقاسات هي 

  سم  ٢٠= طول الجنب     سم  ١٠٢= محیط أكبر حجم 

  سم  ٦٠= طول الجنب       سم  ٧٢= محیط الوسط 

یمـــد خـــط نصـــف الخلـــف ، والخـــط الفاصـــل وخـــط نصـــف األمـــام علـــى اســـتقامتهم ألســـفل  -١
  ) .٤١،  ٤٠،  ٣٩(ونضع النقط التالیة على التوالي ) سم ٦٠(بمسافة طول الجونلة 
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  . فقي كما هو مبین بالرسم بخطي أ) ٤١،  ٣٩(یكمل رسم المستطیل بأن نصل نقطتي  -٢

  : رسم بنسة وسط الخلف  -٣

ثــم یكمــل ) طــول البنســة(ســم  ١٥یمــد الخــط المنصــف للبنســة علــى اســتقامته ألســفل بطــول 
  .رسم خطوط البنسة كما هو مبین بالرسم 

  : رسم بنسة وسط األمام -٤

یكمــل ثــم ) طــول البنســة(ســم  ١٢یمــد الخــط المنصــف للبنســة علــى اســتقامته ألســفل بطــول 
یختلــف طــول بنســتي الوســط لألمــام والخلــف تبعــًا (رســم خطــوط البنســة كمــا هــو مبــین بالرســم 

  ) . لطول األجسام

سـم ونضـع  ٢٠مسـافة طـول الجنـب ) ٣،  ٢(لرسم خط طول الجنـب یقـاس أسـفل نقطتـي  -٥
  .ثم نصل هاتین النقطتین بخط أفقي ) ٤٣،  ٤٢(النقط 

  .اصل بین األمام والخلف مع خط الجنبعند تقاطع الخط الف) ٤٤(نضع نقطة  -٦

  :  لرسم خطي الجنب لألمام والخلف یتبع اآلتي -٧

  ) . سم ٥١=  ٢÷  ١٠٢) (سم ١٠٢في هذا المقاس ( ٢یقسم محیط أكبر حجم على  -أ

یالحـــظ فـــي هـــذا ) (صـــفر=  ٥١ – ٥١(یطـــرح النـــاتج الســـابق مـــن عـــرض البـــاترون  -ب
  ) .، ونصف محیط أكبر حجم المقاس ال یوجد فرق بین عرض الباترون

  ) .٤٤،  ٣٧(للحصول على خط جنب األمام نصل نقطتي  -ج

  ) .٤٤،  ٣٨(للحصول على خط جنب األمام نصل نقطتي  -د

) ٤٠،  ٤٤(فــي هـــذه الحالـــة لهـــذا المقـــاس یكـــون تكملـــة طـــول الجنـــب ألســـفل بـــین نقطتـــي 
  . مام والخلف مشترك بین األمام والخلف یسمى هذا الخط بالخط الفاصل بین األ
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  :تعدیل خطي الجنب لألمام والخلف  -٨

  : بما أن الجنب لیس مستقیمًا یتبع اآلتي 

علـــى بعـــد ) ٤٤،  ٣٨(، ) ٤٤،  ٣٧(نضـــع نقطـــة فـــي منتصـــف المســـافة بـــین نقطتـــي  -أ
  . سم للخارج لألمام والخلف كما هو مبین بالرسم  ٠.٥

منحنـى علـى أن یمـر بنقطـة بخط ) ٤٤،  ٣٧(لتعدیل خط جنب الخلف نصل نقطتي  -ب
  .النصف سم السابقة 

بخـط منحنـى علـى أن یمـر بنقطـة ) ٤٤،  ٣٨(لتعدیل خط جنـب األمـام نصـل نقطتـي  -ج
  . النصف سم 

  :تكتب البیانات على الباترون للتعرف علیها مثل  -٩

كمـا هـو مبـین  –خط النصف لكل من األمـام والخلـف  –الخط الفاصل بین األمام والخلف 
وتلون الخطوط األساسیة كما اتبع في الكورساج بـذلك یكـون تـم رسـم ) ٢٨ -شكل رقم( بالرسم

  . الباترون األساسي كامًال 
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 )الجزء السفلي(رسم الباترون األساسي للسیدات 

 )٢٨(شكل رقم   
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تختلــف مقاســات األجســام فــي منطقــة أكبــر حجــم عــن مثیالتهــا بــالرغم مــن تســاوي مقـــاس 

محیط الصدر إما أن یكون نصف محیط أكبر حجم مساوي لعرض الباترون كمـا سـبق شـرحه 

أو أن یكــــون نصــــف محــــیط  أكبــــرحجم أكبــــر مــــن عــــرض البــــاترون أو أصــــغر منــــه ، وعــــادة 

لـثالث السـابقة والبـد عنـد رسـم البـاترون مالحظـة األجسام البشریة ال تخرج عـن هـذه الحـاالت ا

هذا الفرق للحصول على الباترون مضـبوطًا لهـذه المنطقـة مـن الجسـم وال نفـاجئ بـأن البـاترون 

ضــیقاً أو واســعًا عــن مقــاس الجســم ، وقــد ســبق شــرح طریقــة رســم البــاترون فــي حالــة إذا كــان 
  . نصف محیط أكبر حجم یساوي عرض الباترون 

 مــن عــرض  أكبــر ترون فــي حالــة إذا كــان نصــف محــیط أكبــر حجــمتعــدیل البــا

  :  الباترون یتبع اآلتي

ـــــال               ٢للحصـــــول علـــــى فـــــرق الجنـــــاب یقســـــم محـــــیط أكبـــــر حجـــــم علـــــى  -١ وفـــــي هـــــذا المث

 ) . سم ٥٤=  ٢÷  ١٠٨(سم  ١٠٨محیط أكبر حجم 

 المطلوب تعدیلهیطرح عرض الباترون من الناتج السابق للحصول على فرق الجناب  - ١

 ) . سم ٣= سم  ٥١سم ـ عرض الباترون  ٥٤نصف محیط أكبر حجم (     

 ٢للحصول على فرق الجنـاب الـالزم لكـل مـن األمـام والخلـف یقسـم النـاتج السـابق علـي  - ٢

 ) . سم ١.٥=  ٢÷  ٣(
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على خـط الجنـب مـع الخـط ) ٤٤(سم یمین ویسار نقطة  ١.٥یؤخذ نصف فرق الجناب  - ٣

علـى ) ٤٠(ویؤخـذ نفـس المقـاس یمـین ویسـار نقطـة ) ٤٦،  ٤٥(قطة الفاصل ونضع الن

 ) .٤٨،  ٤٧(خط نهایة طول الذیل مع الخط الفاصل ونضع النقط 

كمـــا هـــو مبــــین ) ٤٧،  ٤٥،  ٣٨(للحصـــول علـــى خـــط الجنـــب األمـــامي نصـــل الـــنقط  - ٤

 . بالرسم 

 كما هو مبین الرسم ) ٤٨،  ٤٦،  ٣٧(للحصول على خط الجنب الخلفي نصل النقط  - ٥

یرســـم تعـــدیل دوران الجنـــاب للجـــزء األســـفل كمـــا ســـبق شـــرحه بـــذلك یـــتم البـــاترون للجـــزء  - ٦

 . األسفل لهذه الحالة 

 ).٢٩ –شكل رقم (تكتب البیانات على الباترون وتلون الخطوط األساسیة  - ٧
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 رون األساسي للجزء السفلي في حالة نصف محیط أكبر حجم أكبر من تعدیل البات
 عرض الباترون

  
 )٢٩(شكل رقم 
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   :من عرض الباترون أصغر حجم تعدیل الباترون في حالة إذا كان نصف محیط أكبر 

 ٢÷  ٩٨(سـم  ٩٨وفي هذا المثال محیط أكبـر حجـم  ٢یقسم محیط أكبر حجم على  - ١
  ) . سم ٤٩= 

یطـــرح نصـــف محـــیط أكبـــر حجـــم مـــن عـــرض البـــاترون للحصـــول علـــى فـــرق الجنـــب  - ٢
 . المطلوب تعدیله 

 )سم ٢= سم  ٤٩سم ـ نصف محیط أكبر حجم  ٥١عرض الباترون (      

للحصول على فـرق الجنـاب الـالزم لكـل مـن األمـام والخلـف یقسـم النـاتج السـابق علـى  - ٣
 ) . سم ١=  ٢÷ سم  ٢( ٢

عـن یمـین ویسـار نقطـة ) النـاتج السـابق(صف فرق الجناب لتعدیل خط الجنب یؤخذ ن - ٤
ویؤخـذ نفـس ) ٤٦(، ) ٤٥(، على خط الجنب مع الخط الفاصل ونضـع الـنقط ) ٤٤(

علــى خــط نهایــة طــول البــاترون مــع الخــط الفاصــل ) ٤٠(المقــاس یمــین ویســار نقطــة 
 ) . ٤٨،  ٤٧(ونضع النقط 

 ) .٤٨،  ٤٦،  ٣٨(للحصول على خط الجنب األمامي نصل النقط  - ٥

 ) . ٤٧،  ٤٥،  ٣٧(للحصول على خط الجنب الخلفي نصل النقط  - ٦

 .تعدل خطوط الجنب للجزء األسفل كما سبق شرحه  - ٧

 ) . ٣٠ -شكل رقم ( تكتب البیانات وتلون الخطوط األساسیة ، - ٨

مما سبق یتضـح لنـا الفـرق بـین اخـتالف المقاسـات وطریقـة رسـم وضـبط البـاترون تبعـًا لكـل 
  . جنب مع مالحظة الفرق في رسم الباترون بین الزیادة والنقص حالة عند خط ال
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  تعدیل الباترون األساسي للجزء السفلي في حالة نصف محیط أكبر حجم أصغر من
 عرض الباترون

 )٣٠(شكل رقم   
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 الكم  
  : طریقة أخذ مقاسات الكم 

طــول  –محــیط الــذراع مــن أعلــى : المقاســات الالزمــة لرســم بــاترون األكمــام المنفصــلة هــي 

  . محیط األسورة عند انتهاء طول الكم المراد تنفیذه  –الكم المراد تنفیذه 

  : وطریقة أخذ المقاسات كاآلتي 

  : محیط الذراع  -١

راع ویكــون الــذراع یؤخــذ هــذا المقــاس بــإمرار شــریط القیــاس حــول أكثــر جــزء ممتلــئ فــي الــذ

  . متدلیًا إلى أسفل مع مالحظة عدم شد الشریط 

  : طول الكم  -٢

  : الكم القصیر  -أ

) نقطة التقاء نهایة الكتـف ببدایـة الـذراع(یؤخذ هذا المقاس بدایة من أعلى نقطة في الذراع 

  . إلى الطول المراد تنفیذه

  :الكم الطویل  -ب

كــم (یؤخـذ هـذا المقـاس مـن أعلـى نقطــة فـي الـذراع مـارًا بـالكوع ثــم إلـى الطـول المـراد تنفیـذه 

  . إلى الرسغ) أو كم طویل –تروكار 

  : محیط األسورة  -٣

مقـــاس محـــیط األســـورة للكـــم القصـــیر یؤخـــذ حـــول الـــذراع عنـــد طـــول الكـــم المـــراد تنفیـــذه  -أ
  . ویراعى أن یكون فضفاضًا قلیًال لسهولة الحركة وعدم الضغط على الذراع
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یؤخــذ مقــاس محــیط األســورة للكــم الطویــل حــول الرســغ وأن یكــون فضفاضــًا قلــیال ثــم  -ب
  . ار الالزمة لغلق األسورة سم مسافة مرد لعمل العروة واألزر  ٤یضاف 

  طریقة رسم باترون الكم األساسي القصیر للسیدات 

  : خطوة أولى 

  : المقاسات 

  سم  ٣٠= اتساع الكم من أسفل    سم  ٢٠= طول الكم     سم  ٣٢: محیط الكم 

  

  )أ -٣١( شكل رقم 

  :رسم الباترون 

=  ٤+  ٣٢) (وهـي قاعـدة أساسـیة لكـل مقـاس(سـم  ٤یضاف إلى مقاس محیط الكم  - ١

  ) . سم ٩=  ٤÷  ٣٦( ٤ثم یقسم الناتج على ) سم ٣٦

 . طوله یساوي محیط الذراع بالزیادة ) ٢،  ١(یرسم الخط األفقي  - ٢
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 ٤،  ٣(سـم ونضـع الـنقط  ٩إلى أربعة أقسـام متسـاویة كـل قسـم ) ٢،  ١(یقسم الخط  - ٣

 ). أ  -٣١شكل رقم( لتوالي كما فيعلى ا) ٥، 

ســم ١.٥+ محــیط الكــم بالزیــادة  ألعلــى طولــه یســاوي ثلــث) ٤(یقــام عمــود مــن نقطــة  - ٤

 ) . سم ١٣.٥=  ١.٥+  ١٢=  ٣÷  ٣٦) (٦(أساس لكل مقاس ونضع نقطة 

) ٤،  ٦(علــى الخــط ) ٦(لرســم الخــط الفاصــل بــین األمــام والخلــف یقــاس مــن نقطــة  - ٥

هـذا الخـط هـو منتصـف ) (سـم ٢٠) (٧(سـفل ونضـع نقطـة طول الكم المـراد تنفیـذه أل

  .ویصبح الجزء األیمن یمثل باترون األمام والجزء األیسر یمثل باترون الخلف) الكم

لتحدیـد إتسـاع الكـم مـن ) ٢،  ١(ومـوازٍ للخـط ) ٧(یمد خـط أفقـي یمـین ویسـار نقطـة  - ٦

 . أسفل على هذا الخط 

على الخط األفقـي مسـافة نصـف اتسـاع الكـم مـن أسـفل ) ٧(یقاس یمین ویسار نقطة  - ٧

 ) . سم ١٥=  ٢+  ٣٠) (٩،  ٨(ونضع نقطتي 

 ). ٩،  ٢) (٨،  ١(لرسم خطي جنب الكم نصل نقطتي  - ٨

،  ٦(ألعلـى ویالقــي الخــط ) ٣(بخـط ثــم یقــام عمـود مــن نقطــة ) ٦،  ١(نصـل الــنقط  - ٩
 ) . ١٠(في نقطة ) ١

ـــه یســـاوي ربـــع محـــیط الـــذراع بالزیـــادة ) ٥(یقـــام عمـــود مـــن نقطـــة  -١٠ ســـم  ٩ألعلـــى طول
 ) . ١١(ونضع نقطة 

 ). ٢،  ١١،  ٦(نصل النقط  -١١
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  : ة ـملحوظ

  خطوط إرشادیة لرسم حردة الكم من أعلى هذه الخطوط ) ٢،  ١١،  ٦(، ) ٦،  ١(الخط 
  

  : خطوة ثانیة 

  

  )ب - ٣١(شكل رقم 

  

  : رسم حردة الكم من أعلى لألمام  -١

  ) . ١٢(سم ونضع نقطة  ١.٥) ١٠،  ١(یقاس أسفل منتصف الخط  -أ

  ) . ١٣(سم ونضع نقطة  ١.٥) ٦،  ١٠(یقاس أعلى منتصف الخط  -ب

) ٦،  ١٣،  ١٠(بـــــدوران ألســـــفل ، ثـــــم نصـــــل الـــــنقط ) ١٠،  ١٢،  ١(نصـــــل الـــــنقط  -ج

  . بدوران ألعلى 
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  : أعلى للخلف رسم حردة الكم من  -٢

  ) . ١٤(سم ونضع نقطة  ١.٥) ١١،  ٦(یقاس أعلى منتصف الخط  -أ

  ) . ١٥(سم ونضع نقطة  ١) ٢،  ١١(یقاس أسفل منتصف الخط  -ب

بـدوران ) ٢،  ١٥،  ١١(بـدوران ألعلـى ، ثـم نصـل الـنقط ) ٩،  ١٤،  ٦(نصل النقط  -ج

  . ألسفل 

 – ٣١شــكل رقــم (علــى حــردة الكــم مــن أعلــى لألمــام والخلــف مضــبوطة كمــا بــذلك نحصــل 

  ) . ب

  : تعدیل الكم من أسفل  -٣

) ٩،  ٨(علـى اسـتقامتهما ألسـفل ویقـاس مـن نقطتـي ) ٩،  ٢(، ) ٨،  ١(یمد الخطـان  -أ

  . سم ألسفل  ١مسافة 

  ). ٩،  ٨(سم ألعلى لیصل إلى الخط  ١یرسم دوران خفیف من نقطتي الـ -ب

  : ة ـحوظمل

تتبــع نفــس الخطــوات الســابقة ) المعصــم(إذا أریــد رســم بــاترون كــم طویــل ضــیق عنــد الرســغ 

لتعدیل الكم من أسفل مع مراعاة تحدید طول الكم المـراد تنفیـذه علـى البـاترون بدایـة مـن نقطـة 

  . على الخط المنصف للكم ) ٦(
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  : الواجب مراعاتها عند رسم باترون الكم  التعدیالتبعض * 

  : للتأكد من وجود مسافة مناسبة للتشریب في أعلى الكم تتبع الخطوات اآلتیة 

مـع ) ٢(إلـى نقطـة ) ٦(مـرورًا بنقطـة ) ١(تقاس حردة الكم من أعلى بدایـة مـن نقطـة  - ١

  . سم  ٤٩مالحظة أن شریط المازورة یكون رأسیًا وغیر مسطح ونفرض أن الناتج 

تقـاس حردتـي اإلبـط لبـاترون األمـام والخلـف المـراد تركیـب الكـم لهمـا وشـریط المـازورة  - ٢

 . یكون رأسیاً 

ســـم  ٢تقـــارن مقاســـات حردتـــي اإلبـــط ، ومقـــاس حـــردة الكـــم إذا وجـــد أن الفـــرق بیـــنهم  - ٣

 . في هذه الحالة یكون المقاس مناسبًا ) حردة الكم أكبر من حردتي اإلبط(

ســم مـثًال فـي هـذه الحالـة یكـون مقــاس  ٤٥إذا كـان مقـاس حردتـي اإلبـط قلـیًال حـوالي  - ٤
) ٦(حـردة الكــم غیــر مناســب لحــردة اإلبــط ویجــب تعــدیل الكــم بــأن یقــاس أســفل نقطــة 

) ٣٢ -بالشــكل رقــم (سـم ثــم تعــدل الحــردة كمـا هــو مبــین  ١علـى خــط منتصــف الكــم 
 . ب حردة اإلبط وفي هذه الحالة تقلل حردة الكم من أعلى لتناس

  

 )٣٢(شكل رقم 
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 . یعاد قیاس حردة الكم مرة أخرى للتأكد من ضبط المقاس  - ٥

فــي هــذه (ســم مـثًال  ٥٢إذا كـان مقــاس حردتـي اإلبــط أكبــر مـن حــردة الكــم مـن أعلــى  - ٦
سـم ثـم تعـدل  ١) ٦(بـأن یقـاس أعلـى نقطـة ) الحالة یجب زیـادة حـردة الكـم مـن أعلـى

 ) .٣٣-شكل رقم بال(حردة الكم من أعلى كما هو 

تعتبر هذه الطریقة قاعدة عامة وأساسیة لضبط مقاس حردة الكم العـادي قصـیرًا أو طـویًال 
  .لجمیع المالبس

 

 )٣٣(شكل رقم 


