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 ٌّر ّای دستی ۺًَع پرٍشُ

سادُ ۺ سختیدرجِ 

  ۺضرح یک جولِ ای

 .کیف جیي یعٌی  استفادُ ی دٍتارُ ی ٍسایل دٍر ریختٌی ٍ تَلیذ یک ٍسیلِ ی هَرد ًیاز

 ضٌاخت کیف جیي 

 آضٌایی تا اجسای کیف جیي 

 گرداٍری ٍ پردازش اطالعات 

 

 ۺخالصِ پرٍشُ

خیلی ّا حتی لثاس ّای جیي ضلَارّای پارُ ٍ یا کٌِْ ضایذ اهرٍزُ جسٍ لثاس ّای دٍرریختٌی ًثاضذ ٍ 

تِ ّر حال ٌَّز ّن ضلَار ّای جیي کٌِْ جسٍ .تِ حالت پارُ در هی آٍرًذ تا از هذ رٍز عقة ًواًٌذ خَد را

 .مٍسیلِ ّایی است کِ کارتردی ًذارد اها تاز دٍست دارین آًْا را ًگِ داری

ساخت لثاس ّا کیف ٍ کفص ٍ حتی لَازم زیثا ٍ کارتردی جالة تا استفادُ از ضلَار ّای جیي کٌِْ ٍ لثاس 

ّایی از جٌس پارچِ ی لی 

تا اتتکار ٍ خالقیت ٍ کوی سلیقِ ضوا ّن هی تَاًیذ ایي ٍسایل را فقط تا کوی از پارچِ ّای کٌِْ ی ضلَار 

 .کٌیذّای جیي ٍ یا داهي ٍ هاًتَی کٌِْ درست 

هٌاسة تریي قسوت کِ ّن دارای . الثتِ تایذ تَجِ داضت کِ از کجای لثاس  جیي تایذ استفادُ کرد

 .زیثاییست ٍ ّن گٌجایص هٌاسثی ترای کیف ضذى دارد، قسوت تاالیی ضلَار است

ۺ هْارت ّای آهَزش دادُ ضذُ در ایي پرٍشُ

 ضلَار جیي تر هقذهِ ای-

  تر کیف جیي قذهِ ایم-

 چگًَگی ساخت -

 ٍسایل هَرد ًیاز 

 چگًَگی ساخت 

 اضافِ کردى اتذاعات ٍ ًَآٍری ّا 
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 ضلَار جیي

. ضَد ًیس ضٌاختِ هی (Denim)دًِین  ٔ راُ ٍ ضخین است کِ تِ پارچِ کتاًی تا تافت راُ پارچِ ًام ًَعی جیي

. رٍد تِ کار هی ضلَار جیي عوذتاً ترای دٍخت  ٔ از جٌس جیي ٍجَد دارد، ٍلی پارچِ لثاس  گًَِ اگرچِ ّوِ

ًطاى  ًام یک لی ضَد کِ در حقیقت ّن گفتِ هی« لی»، «جیي»در لفظ عَام تِ  ایراى در

ًخستیي سازًذگاى . ضلَار جیي ضلَار ساختِ ضذُ از پارچِ ّای کتاًی زتر ّستٌذ .است ترًذ یا تجاری

تَدًذ ٍلی از سال  ۱۸۷۳در سال ( لیَایس) لَی استراٍس ضلَار جیي آتی شاکَب دیَیس، کالَیي راجرز، ٍ

 .در هیاى ًَجَاًاى هحثَتیت یافتٌذ ۱۹۵۰

 تر کیف جیي قذهِ ایم

تا دٍخت ایي کیف از ضلَارّای قذیوی ٍ کٌِْ ی کِ دیگر استفادُ ای از آًْا ًوی ضَد هی تَاًیذ 

 . ّن سرگرهی هفیذی داضتِ تاضیذ ٍ ّن در ّسیٌِ ّا صرفِ جَیی کردُ اسراف ًکٌیذ 

چگًَگی ساخت  

 .آهَزش دٍخت تصَرت تصَیر ٍ قذم تِ قذم ٍ کاهال گَیاست پس تٌذُ تَضیحات اضافی ًوی دّن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3
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 اضافِ کردى اتذاعات ٍ ًَآٍری ّا

 .استفادُ ًوَد... هی تَاى از جیة ضلَار تِ عٌَاى جای تلفي ّوراُ، جای دفترچِ ٍ  .۱

 .استفادُ ًوَد.... هرٍاریذ ٍ  هٌجٌیق، هی تَاى از تسئیٌاتی هاًٌذ دکوِ، .۲

 .هی تَاى در داخل تٌذ کیف اتر قرار داد .۳

 (۱ضکل .)ساخت دستِ کیف ترای تٌذهی تَاى  .۴

 
 کیف دستِ -۱ضکل  

 .......هی تَاى  .۵

 

 ۺتْیِ ٍ تٌظین

 ریحاًِ پرٍیسیاى

 هذرسِ ًوًَِ دٍلتی سعذی

 آهَزش ٍ پرٍرش هٌطقِ ی چْار تْراى


