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 آموزش دوخت پیشبند

 

پیشند از جهلٌ ابزار ٍ نلزٍم يای آشپزی است کٌ بیشتر برای پخت غذا ٍ البتٌ شست ٍ شَی 
 ظرف ٍ دیگر ابزار يای آشپزی بٌ کار نی رٍد.

بٌ آنَزش دٍخت ٍ ایجاد پیشبند آشپزی برای خانو ٍ البتٌ آقای يای خانٌ دار نی  در این نقالٌ
 پردازیو.

 پیشبندابزار ٍ نَاد الزم برای ساخت ٍ ایجاد 

 نَادی کٌ برای ساخت ٍ دٍخت پیشبند آشپزی نیاز يستند عبارتند از:

پارچٌ بٌ عرض یک یا دٍ نتر: پارچٌ ای بٌ عرض یک یا دٍ نتر )بستٌ بٌ انتخاب ٍ سایز نَرد نظر 
 شها(، تًیٌ کنید.

نشهای نخصَص سرٍیس آشپزخانٌ: نشهایی کٌ برای سرٍیس آشپزخانٌ بٌ کار نی رٍد، نشهای 
 سفید رنگ ضخیو، بٌ عرض یک نتر تًیٌ کنید.

چرخ خیاطی: چرخ خیاطی برای دٍخت کانل ٍ کلی پارچٌ يای بخش يای نختلف بٌ کار نی رٍد. 
زن ٍ قیچی ٍ دیگر ابزار يای گرچٌ برای دٍختن برخی از نقطع ٍ بخش يای پیشبند بٌ نخ ٍ سَ

ٌ نیاز خَايید داشت.  نشابٌ ٍ ٍابست

 سنجاق: یک عدد سنجاق برای بستن ٍ نتصل کردن بخش يای نختلف پارچٌ نیاز خَايید داشت.
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 نتر: نتر خیاطی را برای اندازى گرفتن پارچٌ ٍ نشها نیاز خَايید داشت.

الگَ: برای ساخت ٍ دٍخت این پیشبند بٌ الگَ نیاز خَايید داشت. الگَ يهان طرح اٍلیٌ ی بٌ کار 
 ی پردازید.رفتٌ خَايد بَد کٌ از رٍی آن بٌ دٍخت ٍ ایجاد پیشبند ن

در گام نخست باید دانن را ایجاد کنید. برای این کار الزم است تا اندازى ی دانن را بٌ نسبت ٍ 
ٍر دانن را بدٍزید تا کار بٌ خَبی ٍ  اندازى ی نَرد نظر خَد ایجاد کنید. پس از این الزم است تا د

 با کَک درشت بدٍزید.تهیزی انجام شَد. سپس باالی دانن را چین بديید ٍ با دست یا چرخ، ٍ 

در گام بعدی نیاز است تا جیب يایی برای پیشبند بدٍزید تا برای قرار دادن ابزار ٍ ٍسایل نَرد نیاز 
 از آن يا استفادى نهایید.

جیب يا را نی تَانید در اندازى ی دلخَاى ٍ رٍی پیشبند بدٍزید. بًتر است جیب يا نتعدد ٍ البتٌ 
 جا دار ٍ بزرگ باشند.

این کار بٌ دٍختن باال تنٌ ی پیشبند نی رسد. برای دٍخت باال تنٌ، الگَی باالتنٌ را رٍی پس از 
دٍالی پارچٌ قرار نی ديیو ٍ با اضافٌ کردن نیو سانت درز، آن را نی چینیو تا شکل ٍ قالب باال تنٌ 

 ایجاد شَد. سپس بٌ دٍخت آن نشغَل نی شَیو.

 

نکتٌ ی نًهی کٌ در دٍخت جیب يای پیشبند ايهیت دارد، آن است کٌ این جیب يا از نقاٍنت 
ٍ فضای کافی برخَردار باشند. برای افزایش نقاٍنت جیب پیشبند، نی تَانید آستری از نایلَن، 
ٍکش ٍ کاٍری کٌ نقاٍنت ٍ دٍام جیب يای پیشبند را نسبت بٌ  پارچٌ يای ضخیو ٍ ير ر

 ٍ آسیب يای نحیطی افزایش ديد، استفادى کنید. رطَبت، فرسایش
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پس از این نَبت بٌ دٍخت باال تنٌ نی رسد. برای باال تنٌ، الگَ را رٍی دٍ الی پارچٌ قرار ديید ٍ با 
 در نظر گرفتن نیو سانت فاصلٌ ی درز، آن را بدٍزید.

 کنار بگذارید.برای بند گردن پیشبند نیز نی تَانید یک بند برداشتٌ، آن را اتَ کنید ٍ 

بند را رٍی یک رٍیٌ از باال تنٌ قرار ديید ٍ بٌ آن سنجاق کنید. طرف دیگر باال تنٌ را رٍی آن قرار 
 ديید. سپس نشها را بر رٍی آن قرار ديید. پًلَ ٍ باال تنٌ را بدٍزید ٍ اتَ بزنید.

 

ند ٍصل کنید. برای این کار، از دانن بٌ اندازى ی نشها در گام آخر باید باال تنٌ را بٌ دانن پیشب
برش ديید. رٍیٌ ی دانن را رٍی نشها قرار ديید ٍ پًلَ دانن ٍ نشها را بٌ يو بدٍزید. پس از 

 02این باال تنٌ را ٍسط دانن قرار ديید بٌ طَری کٌ رٍیٌ يای ير دٍ، رٍی يو قرار بگیرد. یک نَار 
رش ديید. آن را تا بزنید ٍ اتَ بکشید ٍ در ٍسط باال تنٌ پیشبند قرار سانت برای بند کهر ب 022در 

ديید ٍ سر تا سر باالی پیشبند را بدٍزید. پس از این با استفادى از چرخ بر رٍی يهٌ ی دٍخت 
 يای پیشبند، دٍخت برٍید تا نحکو شَد.
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