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یﻘههای قیﻄاندوزی شده
بـا تمـام انـواع قیطـاندوزی میتـوان لبههـای یقـهی کفـش بـه خصـوص
چکمههـای کوتـاه را تزییـن کـرد .قیطـاندوزی شـکل زیر بـا نـواری پارچهای
انجـام گرفتـه کـه بیـن چـرم رویـه و آسـتر قـرار میگیـرد و در عیـن حـال
لبـهدوزی بـه آن اسـتحکام میدهـد.

لبهی تاخورده
اگـر لبـهی مﺆلفـهای در رویـه را الیهبـری کنیـم و تـا بزنیـم و درزهـا را بـا اندکـی فاصلـه
از لبـه( )Aبدوزیـم حالـت قیطـاندوزی پیـدا میکنـد .بـا قـرار دادن دو ردیـﻒ دوخـت در
مولفـهی زیربنایـی رویـه( )Bمـی تـوان بـه ﺟلـوه بهتـری هم رسـید.

تا زدن رو به بیرون درز بستهی چﮑمه
اگـر آسـتر درز بسـتهی چکمه را رو بـه داخل تا بزنیم نوار باریکی از آسـتر
نمایـان باقی میمانـد و لبهی باالیی دارای رنگ روشـن ﺟلـوه قیطاندوزی
پیـدا میکند.
صندل برگهنواری
صنـدل بنـدی کـه دارای برگهی متشـکل از نوارهـای باریﮏ اسـت و نوارها
را طـوری تـا زدهانـد کـه لبههایشـان در وسـﻂ بـه هم برسـند میتـوان با
نوارهایـی سـاخت که تاخوردگیشـان در انتهـا و رو به بیرون به هم برسـد.
ایـن روش گاهـی هم ﺟلوهی بهتری اسـت.
ریسمانگﺬاری در لبهی برگه
اگـر برگـهی صنـدل دارای حلقههایی در لبهی خود باشـد و ریسـمان زمختی از درون حلقههـا بگذرانیم صندل ﻇاهری
دسـتدوز و روسـتایی پیدا میکند.
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سوراخکاری لبه
در صنـدل دارای برگـهی نواری نشـان داده شـده در این شـکل ردیفی
از سـوراخهای نزدیـﮏ بـه هم در لبهی تسـمهی نواری ایجـاد میکنند
و سـﭙﺲ ایـن لبـه را روی نـواری تا مـی زنند که ﺟنـﺲ و رنگ دیگری
دارنـد و میدوزند.

لبهی باﻻیی بالشتﮑی
اگـر قـرار باشـد لبـهی باالیـی رویـه را بالشـتﮏگذاری کنیـم بایـد ایـن
قسـمت را طوری طراحی کنیم که حاشـیهی بسـیار پهنی داشـته باشـد
تـا بتـوان آن را روی بالشـتﮏ السـتیکی تـا زد .البتـه ایـن کار فقـﻂ در
صورتـی میسـر اسـت کـه لبـهی باالیی رویـه صاف و مسـتقیم باشـد.

تﺰیین لبه
اگـر نـوار چرمـی باریکی را بشـکافیم و در ﺟهت طولی به هم بچسـبانیم و در لبهی تاخورده شـکافهایی
ایجـاد کنیـم نـواری که به دسـت میآید نوار تزیینی بسـیار خوبـی برای لبههای کار اسـت.

کار با چرم سوسمار
چـرم سوسـمار را بـه خاطر آن که سـخت اسـت نمیتـوان در لبهاش تـا زد و لبـه را باید همان
طـور بـه حالـت خـام حفﻆ کـرد .فکـر خوبی اسـت که لبـهی باالیـی رویـه دارای نـوار چرمی
تاخـوردهای بیـن چـرم بیرونـی و چرم آسـتر باشـد و این نـوار اندکی بیـرون زده باشـد .در این
صـورت رویـه طـوری ﺟلـوه میکند کـه انـگار دارای لبهی تاخورده اسـت.
پرداخت چشﻢگیر لبهی باﻻیی
اگـر بخواهیـم ﺟلـوهی ویـﮋهای بـه لبـهی بـدون پرداخت کفـش بدهیـم میتوانیم به مـوازات
لبـهی باالیـی رویـه و در فاصلـهی اندکـی از آن نـوار چرمـی الیهبـری نشـدهای بدوزیـم .خود
لبهباالیـی برگـه را نمیدوزیـم و بـرای دوختن نوار چرمی هـم از نﺦ زمختی اسـتفاده میکنیم.

جفتوجورسازی کفﺶ قیﻄاندوزی شده
کفش قیطاندوزی شـده بدون شـﮏ در تابسـتان خیلی خوب و دلپذیر اسـت .اما به طور
مﻌمـول خیلـی سـریﻊ کـش میآیـد و پهن میشـود .به همیـن دلیل لبـهی باالیـی کار را
بایـد تقویـت کرد و همچنین پاشـنه و بخش پشـتی را بایـد اندکی بلندتـر طراحی کرد.
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