




 اجلونلة الكروازية هى جونلة تتعدد أشكاهلا ولكن أساس تنفيذها واحد
فكرتها ببساطة إننا بنرسم االمام كامل مرتني ثم يتم خياطه جزئى األمام مع 
اخللف وبيفضل األمام مفتوح وميكن تنفيذه بأشكال خملفة لكى حنصل فى كل 

 مرة على موديل جديد وهنعرض لكم بعض املوديالت املختلفة وفكرة تنفيذها
 دلوقتى هنحضر الباترون األساسى للجونلة ثم نبدأ فى تنفيذ هذا املوديل



وسوف نبدأ بهذا الشكل فهو 
 أساس لفكرة الكرازويه
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األساسى الذى سبق   الباترونهذا 
شرحه وسوف يتم التعديل عليه  
 لنصل إىل املوديل املطلوب عمله
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 (ســم52)عرض الباترون 

 سم1+ نصف عرض الباترون 
 

 (ســم27)

ذه
نفي

د ت
ملرا

ة ا
ونل

جل
ل ا

طو
 

 سم1 -نصف عرض الباترون 
 

 (ســم25)

 نصف حميط أكرب حجم
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 هيتم رسم األمام كامل كما فى الرسم
 هريسم مرتني

هيتم فصل األمام عن اخللف  
ومبا إن اخللف مش فيه أى 
تعديالت هيكون شغلنا على  

 األمام فقط



من منتصف البنسة األوىل ننزل  
خبط مستقيم حتى نصل إىل خط  

 نهاية اجلونلة



 يتم فصل اجلزء اجلانبى
ونالحظ أننا بنفصل من منتصف  

 البنسة يعنى خط مستقيم
 وحندد مكان األزرار 

 ويكتب عليه األمام مشال 
 مشال األمـــــام



 اجلزء الثانى من الباترون
 العراوىمكان بنحدد 

 عليه األمام مينيويكتب   
 ميني األمـــــام



 طبعًا بنرسم األمام مرة واحدة ونضعه على قماش مفتوح
 أما اخللف هيتم قصه على قماش مثنى 





 مشال األمـــــام ميني األمـــــام  اخللف

يتم خياطة اجليبة كما هو مبني فى الرسم وترتك مفتوح كما هى  
وتغلق باألزرار العلوية إذا كان هناك كمر فيتم تركيبه عادى ويتم  

 عمل األزار به بداًل من رمسه على قطعة األمام اليمني



عند عمل اجليبة بدون كمر يرسم على باترون األمام واخللف من عند خط  
 سم وتشف وتقص وتستخدم كسجاف5ألسفل مسافة الوسط 

 أمام اخلط اجلانبى األمامى فيمكن أن يثنى أو يعمل له سجاف حسب الرغبة





نفس اجليب 
الكروازية مع رسم  

 دروان فى األمام



 مشال األمـــــام ميني األمـــــام  اخللف

 يتم رسم دوران فى األمام من اجلانبني



موديل أخر من اجليب 
الكروازية مع وجود دروان 

 فى األمام وكورنيش



 الباترون اخلاص باملوديل



 أجزاء الباترون 



موديل أخر جيبة كروازية 
 بدوران فى األمام

 مع وجود كسرات 





هنعمل تضييق فى األمام  
 وكذلك فى اخللف  

وذلك بأننا بندخل من خط 
الذيل مسافة التضيق ثم 

نعمل خط مستقيم من هذه 
 النقطة إىل خط اجلنب



ثم نرسم األمام كامل وننزل 
خبط مستقيم من منتصف  
البنسة ونرسم دوران من 
 بداية البنى حتى نهاية 

 هذا اخلط
 وهذا هو األمام مشال 

 (اجلزء األسفل من األمام)



نفصل من اجلنب حتى اخلط  
 النازل من البنسة

 ودى قصة موجودة فى املوديل
 ونفصل اجلزء الذى به دوران



نأخذ األمام مرة أخرى  
ونرسم الدوران من نهاية  
البنسة حتى أسفل الذيل 

وهذا هو األمام ميني 
 (اجلزء العلوى من األمام)



نفصل الباترون زى ما هو 
 واضح فى الشكل أمامنا



 ودا شكل الباترون بعد ما فصلناه



هنضع خطوط مائلة كما فى الصورة 
 لكى نبدأ فى عمل الكسرات



هنبدأ فى تفتيح اخلطوط وفرد  
الباترون على ورق وعمل توسيع 

 كما فى الصورة



ودا شكل الباترون اللى هيتم وضعه 
 على القماش



 وهذا شكل األمام كامل



ممكن نعمل اجليبة دى 
بتوسيع من األسفل وكمان  

على الوجهني وتتلبس  
على االجتاهني وممكن  
 نستبدل الزرار بشريط



ممكن يكون االجتاهني  
بألوان متشابه وكل مرة  

 تلبس مبظهر جديد



 أشكال خمتلفة من هذه اجليبه



 أشكال خمتلفة من هذه اجليبه



 أشكال خمتلفة من هذه اجليبه



 مع تحيات موقع جنتى

ب خياطة.جروب أ  
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