
 کت و پالتو دوختپکیج  مباحثفهرست 

 مبحث دقیقه شماره فیلم

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

 دوخت کت و پالتو جیپک هیاول حاتیتوض از ابتدا 2

 الگو پالتو حاتیتوض از ابتدا 3

 دوخت پالتو یالزم برا لیمواد و وسا یمعرف از ابتدا 4

5 

 از ابتدا

03:00 

04:50 

05:45 

 آماده سازی پارچه و الیی کوبی

 روی پارچه گذاشتن الگوی پالتو و راستاگیری و برش

 برش آستری

 کوک شل و کاربن کشی

6 

 از ابتدا

07:15 

10:30 

13:45 

 دوخت جیب

 دوخت برشها و اتوکشی

 آماده سازی و دوخت پل کمربند

 دوخت سجاف و یقه

7 
 از ابتدا

02:40 

 دوتکهآماده سازی آستین 

 دوخت آستری آستین

8 

 از ابتدا

09:35 

15:15 

17:00 

19:35 

22:35 

 وصل آستری آستین به آستین پالتو

 وصل آستین به تنه

 دوخت فتیله آستین

 وصل اپل به پالتو

 دوخت مغزی به جلوی سجاف

 وصل آستری به تنه

9 

 از ابتدا

16:40 

25:45 

28:40 

 قلفتی کردن آستر

 به دور یقه آماده سازی خز و دوخت خز

 آماده سازی و دوخت کمربند

 دوخت جادکمه و دکمه

 الگو کت حاتیتوض از ابتدا 10

 دوخت کت یالزم برا لیمواد و وسا یمعرف از ابتدا 11

 

 

 

12 

 

 

 از ابتدا

02:20 

03:10 

04:00 

05:25 

15:00 

 آماده ساز پارچه، روی پارچه گذاشتن الگوی کت و برش

 برش آستری

 برش الیی مویی

 کاربن کشی و کوک شل

 آماده سازی الیی مویی و سوزن یقه

 دوخت جادکمه چشمی



 

12 

16:15 

18:15 

23:30 

 دوخت درزها و برشها

 دوخت جیب فیلتاب نقاب دار

 دوخت سرشانه ها و اتوکشی

13 

 از ابتدا

10:25 

16:50 

 دوخت سجاف و یقه

 دوخت آستین رویه

 دوخت آستری

14 
 از ابتدا

20:40 

 آسترکشی قلفتی

 دوخت دکمه

 کت و پالتو لهیتیف یآماده ساز از ابتدا 15

16 

 از ابتدا

03:35 

05:20 

 دوخت جادکمه چشمی

 دوخت جادکمه دریچه ای

 دوخت جادکمه فیلتاب

 دوخت دکمه با دست از ابتدا 17

 برش خز کیتکن از ابتدا 18

 (دهیتاب شمیدوخت جادکمه با دست)با نخ ابر از ابتدا 19

 لتابیتک ف بیدوخت ج از ابتدا 20

 لتابیدوف بیدوخت ج از ابتدا 21

 نقاب دار لتابیف بیج از ابتدا 22

 دوخت دکمه کت و پالتو از ابتدا 23

 دوخت جادکمه بادست از ابتدا 24

 )با چرخ راسته دوز(نیخرد دادن تاج آست از ابتدا 25

 ینخ ینحوه آب انداختن پارچه ها از ابتدا 26

 هینخ کردن سوزن به صورت چند ال از ابتدا 27

 اپل مخصوص کت و پالتو یآماده ساز از ابتدا 28

 دوخت کت و پالتو جیپک یینها حاتیتوض از ابتدا 29

 


