طراحی و مدلسازی
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طراحی دستﮏ
در طــرح روبــرو ،دســتک دارای حلقــهی پهنــی اســت کــه نــوار گــردی از آن میگــذرد و
بــه زیــر لبــهی رویــه میرســد و هماننــد بنــد عمــل میکنــد.
چﮑمهی سگﮏدار
اگــر در ســمت درونــی چکمــهی ســاق بلنــد بســت لﻐزشــی کار بگذاریــﻢ یقین ـاً ســبب
میشــود پــا راحتتــر وارد چکمــه شــود و رویــه دچــار انقبــاض و انبســاط نشــود .امــا اگــر
بــه طــرف بیرونــی چکمــه هــﻢ ســگکی اﺿافــه کنیــﻢ رویــه میتوانــد گســترهی وســیﻌی از
انــدازهی ســاقها را پوشــش دهــد.

سوراخ کاذب دگمه
راهــی ســاده بــرای تزییــن کفــش اســتفاده از ســوراخ کاذب دگمه اســت .در ایــن روش،
دو ســوراخ بــا فاصلــهی حــدود  1/5ســانتیمتر از هــﻢ روی تســمه ایجــاد میکننــد.
افــزارهی بســتن دگمــه را همــراه یــک ســر تســمه روی یــک ســوراخ نصــب میکننــد
و ســر دیگــر تســمه در ســوراخ دوم ﻇاهــر میشــود.

سگﮏهای برجسته
اگــر زبانــهی ســگک از طریــﻖ میلــهی ﻇریفــی روی چــرم قــرار گیــرد حالــت
بســیار چشــﻢگیرتری پیــدا میکنــد و میتــوان بــا ایــن ترفنــد نمــای
طرحــی عــادی را کام ـ ً
ال تﻐییــر داد.
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طرح صندل پشت بند دار
در ایــن صنــدل تســمههای متصــل بــه پاشــنه را به ســادگی بــا اســتفاده از حلقه در
جــای خــود مســتقر میکننــد .تســمهها آزادی حرکــت دارنــد و بنابرایــن میتــوان
آنهــا را بــا پــا میــزان کــرد امــا در موقﻌیــت مــورد نظــر نســبت بــه همدیگــر باقــی
میماننــد.

تنﻈیﻢ مدخﻞ چﮑمه
در اغلــب اوقــات خیلــی مطلــوب اســت کــه مدخــل چکمــه از پهنــا کشــشپذیر باشــد
تــا بــا انــدازهی پــا قابــل انطبــاق شــود .ایــن حالــت را بــه آســانی میتــوان بــا دوختــن
منســوجات کشســان در قســمت جلــو و عقــب ایجــاد کرد(نقــاط  Aو  Bدر عکــﺲ) .چکمــه
بــرش خوشنمایــی پیــدا میکننــد و بــه طــرق مختلــﻒ میتــوان بــه آن تنــوع داد .البتــه
بایــد از بســت لﻐزشــی هــﻢ در داخــل چکمــه بهــره گرفــت وگرنــه پوشــیدن چکمــه خیلــی
دشــوار میشــود.

کفﺶ راحتی دارای بند در قسمت پاشنه
اگــر ریســمانی تزیینــی یــا بنــد کفشــی مناســب را روی برگــهی کفــش راحتــی
بدوزنــد و آن قــدر طــول داشــته باشــد کــه دورتــادور پاشــنه را در برگیــرد میتــوان
از آن بــه جــای بنــد اســتفاده کــرد.

نمای چندبخشی
نمــای کفــش مــدل دربــی همیشــه نــه بایــد تکبخشــی باشــد و میتوانــد هماننــد
شــکل روبــرو دوبخشــی باشــد .رنگهــای متبایــن و ترکیببندیهــای مختلــﻒ
روی چــرم را هــﻢ میتــوان بــه کار بــرد.
ادامه دارد...
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