
 پارچه های مصنوعیانواع آشنایی با 

آشنایی با پارچه های مصنوعی، ابریشمی، پشمی، نخی و كتانی و معرفی ویژگی های آنهاا ا  روی ررهاه اارارط اااو ا ا  و 

م. یراهع به راه و بی راه و اریب پارچه های مختلف همچنین پارچه هایی كه خواب و یا ارح به یك ارف رارند توضیح می ره

 . كررن بی راه پارچه ها و نحوه پهن كررن پارچه و اریقه برش پارچه هایی كه بصورط یك ال برش می خورندپیدا 

 انواع پارچه ها 

  : به اور كلی پارچه ها را به پنج گروه اصلی تقسیم می كنند

 پارچه های مصنوعی .1

 ابریشم مصنوعی.2

 ابریشمی .3

 پشمی .4 

 نخی  .5 

  .كتانی .6

 .پارچه های مصنوعی هستند كه ا  موار مختلف خام و تركیباط پیچیده شیمیایی تهیه می شوند اولین گروه،

چهار گروه بعدی پارچه های ابیعی هستند . رو گروه ابریشمی و پشمی منشأ ایوانی و رو گروه نخی و كتاانی منشاأ گیااهی 

   .رارند

 شناسایی پارچه ها از روی درجات روی اتو 

ها ا  روی ررهاط بعضی ا  ااوها كه به صورط كلماط فار ی نوشته شده اولین ررهه كاه رارای كمتارین برای شناخ  پارچه 

   .ارارط ااو می باشد ضعیف نامیده می شور

  پارچه های مصنوعی : 1ررهه  

 ژر ه ااا پلی ا تر ااا پاناما ااا فالمن  ااا  لولز ااا )

الیاف آنها با فعل و انفعاالط شیمیایی بد   می آیاد . ا  رو گاروه ری ار پارچه های مصنوعی  لولز و  نتتیك كه   نتتیك

 .می شور ا  پاناما و فالمن  نام برر. ا  انواع پارچه های نایلون، ژر ه را می توان نام برر

رر مقابال ا  ویژگیهای این نوع پارچه ها روام و بشور و بپوش بورن آنها  .این پارچه ها با اارارط  یاار هماع مای شاوند، و 

   .ارارط آتش مانند ال تیك می  و ند و ا  آنها گلوله هایی  یاه و  ف  باقی می ماند



  پارچه ابریشم مصنوعی  : 2ررهه 

می بینم.ررهاه ابریشام   روی ااوهایی كه ررهاط آن بصورط كلماط فار ی مشخص شده بعد ا  ضعیف، ابریشم مصنوعی را

 .نوعی كه با رشته های ابیعی مخلوط شوند منا ب می باشدمصنوعی برای پارچه هایی با الیاف مص

این پارچه های خوش اال  كه گروه  یاری ا  پارچه ها را تشكیل مای رهناد روخا  و برشای  ااره تار ا  گاروه او  رارناد 

  .مشهورترین آنها تترون و ترگا  می باشند

 پارچه های ابریشمی  لئوناررو –:تریلین  3ررهه 

كه روی ااوها مشاخص شاده ابریشام و بارای پارچاه هاای ابریشامی  ومین ررهه ای 

منا ب ا  . این نوع پارچه ا  رشته هایی كه كرم ابریشم به عنوان پیله به رور خور می 

تند تهیه می شور. پارچه ابریشم بسیار نرم و لطیف و همینطور محكم و باا روام ا ا . ا  

مای            رم، خناكمحسناتش اینكه رر هوای  رر، گارم و رر هاوای گا

 .باشد.برای برش، روخ  و ااوكاری آن باید رق  و ظراف  بیشتری همراه باشد

  .كرپ ژورژط ، ارگانزا، شیفون و  اتن را می توان نام برر  : ا  انواع آن

 پارجه های پشمی: 4ررهه 

اشاد. این ررهه ارارط برای پارچه هایی كه ا  پشم ایواناط تهیه می شوند منا ب می ب

پارچه های پشمی گرم و  بك، چروك ناپذیر، هذب كننده راوب  و بسیار محكام و باا 

روام می باشند. پارچه های پشمی به رااتی ااو خورره و اال  می گیرند. آنها رر برابار 

برق عایق هستند و رر مقابل آتش هم ا  خاور مقاوما  نشاان راره و باه  اارگی نمای 

 . و ند

فالنل و كان ا می توان نام برر . فوتر و ماهوط مشهورترین پارچه پشمی كشامیر  –نی ها را شامل گاباررین فا تو ا  انواع آن :

می باشد كه گرمی و خصوصاً و ن  بك آن این ناوع پارچاه را ا  اناواع آن متماایز مای 

  .كند

 پارچه های نخی : 5ررهه  

می شاوند. روام ،  ابكی، این ررهه ارارط مخصوص پارچه هایی ا   كه ا  پنبه تهیه 

محكمی و مخصوصاً خنكی ا  مشخصاط باار  آن مای باشاند. پارچاه هاای نخای هاذب 

كننده راوب  و هن امی كه خیس باشند محكم تر می شوند. پارچه های نخی نارم مای 

باشد و به رااتی ااو می شوند ، برش و روخ  این پارچه ها  اره تر میباشد. بهتر ا   

 .قبل ا  برش آب كشید تا به مقدار ال م آب برور پارچه های نخی را

  .: چلوار، كدری ، چی  ، متقا  ، و پپلین را می توان نام برر  ا  انواع آن

 پارچه های کتانی : 6ررهه  



و پارچه های كتانی به پارچه هایی ااالق می شور كه ا  الیاف گیاه كتان تهیه می شوند. این پارچه ها بسایار باا روام، محكام 

 .هاذب راوب  می باشند  طحی صاف رارند و خیلی  ور چروك می شوند

   .آرو را می توان نام برر آكار، ا  انواع آن :

 : برش پارچه ها 

برای برش هر پارچه ای ال م ا   كه راه پارچه به موا اط خطوط اولی بدن قرار گیرر. اماا رر ماوارری كاه باه وا اطه اارح 

های باالی پیراهن را برعكس ببریم باید اامینان راشته باشیم كه آن قسم  بعاد ا    مثل تیكه پارچه می خواهیم قسمتهایی

شستشو آب نمی رور و چنانچه پارچه آبرف  راش  پارچه را باید قبل ا  برش آب كشید. به اور كلی تمام پارچه هایی كاه رر 

  . اریب می باشد  -۳    بی راه -۲    راه -۱با ار موهور می باشند رر  ه چیز مشتركند و آن راشتن 

راه پارچه كه همان او  پارچه می باشد خطوای به موا اط ااشیه و یا تركی پارچه را می گویناد و ناه هاای تاار كاه رارای 

  .مقاوم  بیشتری می باشند رر آن تنیده می شوند

نخهایی با عنوان پور كه نسب  باه تاار رارای  بی راه پارچه كه عرض پارچه می باشد بطور عموری راه پارچه را قطع می كند و

مقاوم  كمتری می باشند رر آن تنیده می شوند، كه البته پیدا كررن بی راه هر پارچه برای برش لباا  بسایار ضاروری مای 

 = لَخ  ۲   =آهار رار و۱   باشد.برای پیدا كررن بی راه پارچه ها آنها را به رو گروه تقسیم می كنیم، پارچه :

برای برش پارچه های آهاررار پارچه را تا بزنیاد باه  .برای برش اریب، پارچه باید كامالً به اور صحیح روی میز پهن شده باشد

نحوی كه رو ااشیه كامالً روی هم قرار گیرر و پارچه رارای پیچ خوررگی نباشد. به و یله خطوط عمور یك  طح مستطیل و 

تدای پارچه به صورط رو ال روی هم قرار گرفته و بر ااشیه عمور می باشاد قارار رهیاد. یا یك گونیای بزرگ خطی را كه رر اب

اما پیدا كررن بی راه رر پارچه های لخ  به رو صورط انجام می پذیرر رر روش او  با  رن یك چارط رر ااشایه پارچاه مای 

پور پارچه می باشد. كه با كشیدن آن خطای باشد روش روم رر پارچه هایی كه معموالً هر نمی خورر كشیدن یك یا رو نه ا  

رر پارچه می افتد . باید به خاار راشته باشیم كه رر این هر اال  اگربخواهیم پارچه را با قد بخصوص برش بزنیم اگر ااشایه 

   .رر یك ارف همع شده باشند ا  همان ارف اندا ه می كنیم

 .كمی كشیده می شوند. و تمامی پارچه ها رراریب كامالً كش می آیندمعموالً پارچه ها رر راه كش نمی آیند اما رر بی راه 

پارچه هایی را كه خواب رارند مثل مخمل و هیر و بعضی ا   اتنها و بعضی پارچه های پشمی، اتماً باید هن ام برش باه یاك 

تكه هاایی كاه باه راه رر ا   ارف یعنی رو به پایین خواب پارچه ال وها را پهن كرر. رر غیراین صورط وقتی لبا  آماره شد

بریده نشده به خاار اینكه راه ها ی پارچه ها با هم همخوانی ندارند و  ایه می اندا ند به تیرگی می  ناد و پارچاه هاای باراق 

   .ماط ریده می شوند

رر كه گلها رر پارچه های گل رار و ارح راری كه گل و ارح آن به یك ارف می باشد اتماً ال م ا   لبا  اوری برش بخو

  .و ارح پارچه به ارف باال باشد

رر مورر پارچه های لخ  به خاار بسپاریم كه هن امی كه راه پارچه برش خورره به صورط ریش ریش باشد ال م ا ا  بارای 

 .پهن كررن پارچه بی راه آنرا پیدا كنیم



 ایز باال برای اینكه مصرف پارچه پایین بیاید آنها  ما اكثر پارچه ها را بصورط روال برش می  نیم. اما رر موارری مثل مانتوهای

   .را به صورط با  و یك ال برش می  نیم

 : برش قرینه

هن امی كه پارچه بصورط با  بریده می شور ال م ا   برای قسمتهایی كه بصورط قرینه یا هف  نیاا  راریام بارای بارش روم 

هف  گررند رر غیر این صورط مثالً رو آ تین و رو قسم  پیش برای یك  ال و برگررانده شور تا تكه های لبا  با هم قرینه و

 .ارف بریده می شور

   

 


