
 رسم الگو کت و پالتوپکیج  مباحثفهرست 

 مبحث دقیقه شماره فیلم

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

 رسم الگو کت و پالتو جیپک هیاول حاتیتوض از ابتدا 2

 الگو یابزار رسم و طراح از ابتدا 3

4 
 از ابتدا

03:20 

 جلو() قسمت باالتنه به کت هیالگو اول لیبدت

 )قسمت پشت(باالتنه به کت هیالگو اول لیبدت

 کت نیآست هیکادر اول از ابتدا 5

 مخصوص کت یدو تکه معمول نیستآ از ابتدا 6

 دو تکه دکمه دار مخصوص کت نیآست از ابتدا 7

8 

 از ابتدا

03:20 

05:10 

06:15 

 ) قسمت جلو(به پالتو هیاول یالگو لیتبد

 ) قسمت پشت(به پالتو هیاول یالگو لیتبد

 رفع ایراد گودی کمر زیاد یا باسن برجسته برای پشت

 رفع ایراد شکم بزرگ یا فاصله پایین در جلو

 دوتکه مخصوص پالتو نیآست از ابتدا 9

 کت و پالتو یالگو آستر از ابتدا 10

 الگو پالتو فون از ابتدا 11

 الگو پالتو ترک از ابتدا 12

 سرخودپالتو با کاله  از ابتدا 13

 رسرخودیپالتو با کاله غ از ابتدا 14

 یزمستان یاساس شنل ها یالگو از ابتدا 15

 کت مردانه یسیانگل قهی از ابتدا 16

 یقه کارآگاهی از ابتدا 17

18 

 از ابتدا

01:25 

02:50 

 کت و پالتو یمحل جادکمه روتعیین 

 کت و پالتوالگوی  یرو بیمحل جتعیین 

 کت و پالتوالگوی  یرواریب  بیمحل جتعیین 

 

 

 

19 

 

 

 

 از ابتدا

01:40 

02:25 

03:30 

03:40 

04:10 

05:20 

 انواع کت تک دکمه و چند دکمه یطراحتوضیحاتی در مورد 

 طراحی کت تک دکمه و لبه هالل

 طراحی کت تک دکمه و لبه تیز

 طراحی کت دو دگمه و لبه هالل

 طراحی کت دو دکمه و لبه تیز

 ویهمگرد زیاد و لبه هاللطراحی کت تک دکمه با ر

 طراحی کت تک دکمه با روی همگرد زیاد و لبه تیز



 با روی همگرد زیاددو دکمه   راحی کتط 05:45 19

 کت بدون درز پهلو از ابتدا 20

 یپالتو با برش افق از ابتدا 21

 فرنچ قهی قهیجل از ابتدا 22

 دوتکه یسیانگل قهیپالتو فون با  از ابتدا 23

 پسرانه چاک دارکت  از ابتدا 24

 رسم الگو کت و پالتو جیپک یینها حاتیتوض از ابتدا 25

 


