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برگرفته از کتابTips For Shoe Production :
)Volume 1: Design (2nd Edition
نویسندهA.Wilhelm :

در ایــن مــدل منســوجات دارای ویژگــی کشســانی را از درون بــه همــراه بــا زیــپ
بــه ســاق چکمــه میدوزنــد .بــه ایــن ترتیــب چکمــه حتــی بــا پاهــای دارای دور
مــچ بــزرگ هــم جفــت و جــور میشــود .ایــن مــدل دارای میزانپذیــری باالیــی
خواهــد بــود.

نیﻢچﮑمهی کوتاه دارای نوار روی پا
اگــر خــﻂ باالیــﯽ چکمــه انﻌطافپذیــر باشــد و ســامانهی بســتن چکمــه ایــن انﻌطــاف را
از بیــن نبــرد چکمــه بــه بهتریــن وجــه بــا مــچ پــا انطبــاق مییابــد .در چکمــهی مردانــه
دو تســمه کــه بــه صــورت ضربــدری از روی پــا میگذرنــد اســتﺤکام مــورد نظــر را تﺄمیــن
میکننــد.

صندلهای بنددار
صنــدل افــراد مســن را کــه پایشــان بیــش از حــد حســاس اســت اغلــب بنــددار
میســازند تــا خــوب بــا پایشــان جفــت و جــور شــود و از شــکل نیفتــد .در چنیــن
صندلهایــی بایــد در زیــر قســمت جلویــی بســتن بنــد میلــهی اتصالــی نصــب کــرد تــا
اســتﺤکام قســمت بســتن کفــش افزایــش یابد(عالمــت پیــکان)
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بندگﺬاری کور
بــه خصــوص در کفشهــای زنانــه از بندگــذاری کــور اســتفاده میکننــد .در چنیــن مــواردی
البتــه در صــورت اســتفاده از ســوراخهای تزیینــی بنــد میتــوان بــه نتیجــهی بهتــری دســت
یافــت .امــکان اســتفاده از تمــام انــواع تزیینــات نیــز بیشتــر میشــود کــه برخــی در تصویــر
آمــده اســت(=Aدگمهتزیینی).

برگهی دوسگﮑی
وقتــی برگــهی صنــدل دارای دو ســگک باشــد اغلــب بهتــر آن اســت کــه دارای دو
تســمهی ضربــدری باشــد .یــک تســمه بــه ســمت بیــرون پــا و دیگــری بــه ســمت
داخــل پــا باشــد.

کفﺶ جفتوجور
در ایــن شــکل طــرح نســبتاً اصیلــی بــرای کفــش اســت کــه دارای برگــهی بنــددار اســت
و بــه ایــن ترتیــب دقیقــاً بــا فــراز و نشــیبهای پــا جفــت و جــور میشــود .بندهــا از
دو حلقــه در طرفیــن میگذرنــد و در پاشــنه بــه هــم گــره میخورنــد .البتــه میتــوان
بندهــا را از روی پاشــنه گذشــته و در بخــش انﺤنــای روی پــا گــره زد .ایــن بــه ویــژه بــرای
موکازیــن مناســب اســت ولــی بــه شــیوههای ســنتیتر هــم میتــوان از آن بهــره گرفــت.

نوع دیگر بندگﺬاری کور
بــا گذاشــتن الیــهای الســتیکی در زیــر ســوراخهای بنــد در رویــه و دوردوزی هــر ســوراخ بــا فاصلــهی مناســب
میتــوان کارایــی بســیاری بــه آنهــا داد و بــه حالــت بســیار خوشــایندی رســید.

روش ترکیبی بستن برای کفﺶ بدون بند
در عکــﺲ روبــرو ترکیبــی از نــوار پارچــهای کشســان و چســبک نشــان داده شــده اســت.
وقتــی کفــش بــاز اســت پــا و نــوار کشســان از پهنــا تنظیــم میشــود و کاربــر فقــﻂ بایــد
زبانــه را روی نــوار کشســان بــه پاییــن فشــار دهــد و پــا بــه خوبــی بــا خــﻂ بــاالی رویــه
جفــت و جــور میشــود .طبیﻌــی اســت کــه روی نــوار کشســان بایــد بافتــی متناســب
بــا حلقههــا داشــته باشــد .تــا قالبهــای ﻇریــﻒ روی زبانــه بــه طــور مســتﺤکم بــا آن
درگیر شــوند.
ادامه دارد...

شمـاره  l191بهمن 1396

21

