




هو مصطلح فنى يطلق على املثلث الذى يضاف لكى : اجلودية
حنصل على التوسيع فى الباترون أو جزء من أجزاء الباترون 

تبعًا للتصميم إلعطاء شكاًل أكثر اتساعًا عن املألوف بدون 
 كشكشة أو بكشكشة خفيفة ويستخدم اجلودية فى اجلونالت

 أو اجلزء األسفل للفساتني أو لألكمام أو لتزيني البلوزات 



 ميكن أن يكون اجلودية بشكل أجزاء كالكرانيش 



 وميكن أن يكون اجلودية مع جونلة قصات طولية  



 وميكن أن يستخدم اجلودية فى البلوزات





حندد مكان اجلودية على الباترون حسب املوديل  -1
 .املطلوب عمله



 .يشق ويفتح الباترون ثم يرتك مسافة التوسيع الالزمة -2



ينفذ اجلودية داخل قصة تفصل عن الباترون لعمل  -3
 .التوسيعات الالزمة ثم يعاد تركيبها باملوديل



للحصول على باترون اجلودية مضبوطًا بعد تفتيح   -4
الباترون لعمل التوسيع الالزم يكون الشكل النهائى  

 للباترون املعد على شكل ربع دائرة أو على شكل واو مقلوبة



خيتلف ( عمق االتساع)مسافات التوسيع للجودية 
 باختالف املوديل املطلوب تنفيذه



 قصة   20هيتم تنفيذ هذا املوديل عن طريق عمل 
 (للخلف 10+ لألمام  10)

 ومبا إننا نرسم نصف األمام ونصف اخللف  
 قصات للخلف 5+ قصات لألمام  5فسوف يتم رسم 
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سم ويقسم  52نأخذ عرض الباترون 
 سم5.2فيصبح الناتج  10على 

 
أجزاء واخللف إىل 5يقسم األمام إىل 

 سم5.2أجزاء كل جزء منهم يساوى  5
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يقاس الفرق بني عرض الباترون  
 ونصف حميط الوسط

 سم12=52-40
 يقسم الفرق على عدد القصات  

 سم1.2= 10÷12
 

ويرسم الباترون كما فى الرسم كل  
سم ثم يرسم خط  0.6جنب نقيس 

 من هذه النقطة إىل خط اجلنب



 يتم عمل التوسيع
 كما فى الشكل    



إذا كان القماش عريض يوضع األمام واخللف  
 معًا كما فى الصورة السابقة

 
 

سم فيمكن فصل  90أما إذا كان القماش بعرض 
 األمام عن اخللف ويوضع كما فى الصورة
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األساسى الذى   الباترونيتم رسم 
سبق شرحه وسوف يتم التعديل عليه  

 لنصل إىل املوديل املطلوب عمله
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 (ســم52)عرض الباترون 

 سم1+ نصف عرض الباترون 
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 سم1 -نصف عرض الباترون 
 

 (ســم25)

 نصف حميط أكرب حجم

سم15  
سم12  



يتم عمل توسيع وذلك برسم خط من أسفل البنسة ثم تقفل  
البنسة ويشق اخلط أسفلها ويفرد الباترون لعمل التوسيع  

 املطلوب وهذا التوسيع يتم عمله فى األمام واخللف



 يتم رسم األمام كامل



نرتفع من أسفل اجلانب  
 سم  5اليمني مسافة 

 
ونرتفع من اجلانب الشمال  

 سم20مسافة 



يتم التوصيل بني النقطتني  
 بدوران كما فى الرسم
 سم2نرسم خط أخر على بعد 



يتم تقسيم اجلزء السفلى 
 لعمل اجلوديهات فيه



يتم عمل نسخة من األمام  
 حتى اخلط األصفر

 وهذا اجلزء األمامى العلوى
ويتم قصه بالقماش الذى 

 ينفذ منه املوديل

ثم يتم قص األمام عند اخلط األمحر وهذا  
هو اجلزء األمامى السفلى وفى الغالب يتم  

 خياطته من قماش البطانة



 يتم القص وعمل التوسيع املطلوب



يتم عمل التوسيع عن طريق إضافة مثلثات 
 وعمل التوسيع املطلوب



 يتم تنفيذ نفس اخلطوات فى اخللف ما عدا قطعة األمام العلوية





















































 مع تحيات موقع جنتى

ب خياطة.جروب أ  

 ww.gntee.com 

/groups/A.B.sewing/ 

 gntee/ صفحتنا على الفيسبوك

 قناتنا على اليوتيوب

/user/gntee2014/videos 




