
 لباس کودک دوختفهرست مباحث پکیج 

 مبحث دقیقه شماره فیلم

 یمجموعه دوختن نیدر مورد رفع اشکال و قوان یحاتیتوض از ابتدا 1

 الزم لیو مواد و وسا  هیاول حاتیتوض از ابتدا 2

3 

 از ابتدا

00:50 

02:40 

07:00 

07:15 

08:00 

09:15 

10:40 

13:45 

 توضیحات رسم الگو دامن نیم کلوش

 شناسایی طول و عرض و پشت و روی پارچه

 روی پارچه گذاشتن الگوی دامن نیم کلوش و برش

 سردوز زدن

 لب توی پایین دامن

 دوخت درز پشت دامن و اتوکشی

 دوخت زیپ معمولی

 وصل کمری به دامن

 دوخت جادکمه و دکمه

4 

 از ابتدا

01:00 

03:25 

03:50 

04:50 

06:05 

08:55 

11:15 

12:40 

 الگو شنل دخترانهتوضیحات 

 روی پارچه گذاشتن الگو و برش

 سردوز زدن

 دوخت درز مرکز پشت و اتوکشی

 چسباندن الیی به سجاف جلو

 اندازه گیری دور یقه لباس و آماده سازی یقه ایستاده

 وصل یقه به شنل

 دوخت دکمه فشاری به جلوی یقه

 پاکدوزی پایین شنل

5 

 از ابتدا

01:15 

06:15 

07:40 

13:15 

14:15 

17:00 

19:05 

23:10 

24:55 

32:00 

37:35 

 توضیحات الگو پیراهن دخترانه

 روی پارچه انداختنی الگو و برش

 سردوز زدن

 دوخت تزیینات لباس

 دوخت سرشانه ها

 آماده سازی کمربند لباس

 وصل کمربند به پهلوها و دوخت پهلوها

 آماده سازی دامن

 وصل دامن به باالتنه

 پشت لباسدوخت زیپ مخفی به 

 دوخت سجاف یقه

 آماده سازی و وصل آستین به لباس



6 

 از ابتدا

01:40 

05:15 

06:15 

08:15 

09:05 

09:50 

16:40 

17:45 

22:05 

25:10 

28:45 

 توضیحات الگو سرهمی

 روی پارچه گذاشتن الگو و راستا گیری و برش

 دوخت سرشانه ها

 دوخت سجاف حلقه آستین با نواراریب

 اتوکشیدوخت پهلوها و 

 الیی چسباندن به سجاف جلوی لباس

 آماده سازی یقه و وصل یقه به لباس

 دوخت شلوار

 دوخت نوار تزیینی پایین شلوار

 وصل شلوار به باالتنه

 دوخت لیفه کمر سرهمی

 دوخت دکمه و جادکمه

7 

 از ابتدا

01:00 

04:35 

07:45 

12:10 

19:30 

 توضیحات الگو شومیز دخترانه

 الگو وبرش روی پارچه گذاشتن

 وصل برش جلو و واالن جلوی لباس

 دوخت درز پشت و وصل جلو به پشت و اتوکشی

 آماده سازی یقه و وصل یقه به لباس

 آماده سازی آستین و وصل آستین به لباس

8 

 از ابتدا

03:10 

06:25 

11:50 

16:55 

22:15 

28:05 

31:15 

32:00 

 توضیحات الگو پیراهن پسرانه

 الگو و برشروی پارچه گذاشتن 

 وصل برش پشت به جلو

 آماده سازی آستین و وصل آستین به باالتنه

 دوخت مچی آستین

 آماده سازی و وصل یقه به لباس

 دوخت جیب به پیراهن

 دوخت پایین لباس

 دوخت دکمه و جادکمه

9 

 از ابتدا

01:05 

02:30 

 دوخت درز مستقیم بدون کوک زدن

 دوخت ساده پایین لباس

 چرخدوخت لب تو با 

10 

 از ابتدا

03:35 

05:10 

 سردوز زدن باچرخ سردوز

 سردوز با دست )دندان موشی(

 سردوز با چرخ سفید

 (یلیکش کردن پارچه)تکم نیچ از ابتدا 11

 (یلی)تکم نیآست یطیدوخت بل از ابتدا 12

 (یلی)تکم یشصت نیچ از ابتدا 13



 (یلیدوخت درز دوبله )تکم از ابتدا 14

 (یلیدوخت دکمه و جادکمه )تکم از ابتدا 15

 (یلیدامن )تکم یدوخت کمر از ابتدا 16

17 
 از ابتدا

07:30 

 یمعمول پیدوخت ز

 یمخف پیدوخت ز

 لباس یرو بیج از ابتدا 18

 کوک شل و کاربرد آن از ابتدا 19

 یدوز فهیانواع ل از ابتدا 20

 یپسدوز از ابتدا 21

22 
 از ابتدا

03:55 

 بیساخت نوار ار

 بیدوخت نوار ار

 کسیزانف از ابتدا 23

 


