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حالت فنری دادن به بﺨﺶهای برجستهی برگه
طــرح زیــر مناســب ترکیببندیهــای متﻌــددی از مــواد خــام
اســت .بخــش الــﻒ از نظــر ﻓنــی مهمتریــن بخــش اســت کــه
بایــد بــرش دقیقــی داشــته باشــد و در قســمتهای تاخــورده
حالــت ﻓنــری داشــته باشــد .بــرای تﺤقــق چنیــن حالتــی باید
چندیــن نقطــهی مﺤــوری(ب) را بــه کار گرﻓــت.

جلوگیری از پارگی
اگــر کفــش دارای برگــهی دراز بــا آســتر پوســت گوســفند باشــد بایــد شــﮑاﻓی در آســتر چرمــی
برگــه ایجــاد کــرد و ســﭙﺲ حفــرهای در انتهــای آن ایجــاد کــرد ..آســتر ﻏالبـاً در انتهــای ایــن
شــﮑاف دچــار پارگــی میشــود .بــرای جلوگیــری از ایــن پارگــی در انتهــای شــﮑاف(مﺤل مــورد
اشــارهی پیــﮑان) هــم لولــهی پانــچ مســتقر میکننــد.

اﺛرات چین و شﮑن
ایجــاد چــروک یــا چیــن و شــﮑن بــه روش ﻓنــی خــاص خــودش نیــاز دارد .اکﺜــرا ً نوارهــای
باریﮑــی از جنــﺲ منســوجات کشســان را در کفــش بــه کار میگیرنــد.
امــا میتــوان از روش دیگــری اســتفاده کــرد و منســوجات کشســان روی بخــش باریــک
و بــرش خــوردهای نصــب کــرد .بﻌــد از تجمیــع بخــش مــورد نظــر بایــد نــوار جســب روی
طــرف باالیــی چســباند و منســوجات کشســان را از قســمت پایینــی برداشــت و نــوار چســب
چســباند تــا تاخوردگیهــا را نگــهدارد و نــوار چســب طــرف بــاال را بﮑشــد.
شﮑﻞ بﺨﺶ محافﻆ برای درز پشتی
اگــر بخــش مﺤاﻓــﻆ درز پشــتی دارای شــﮑل زاویــهدار باشــد و بــه خصــوص اگــر چــرم رویــه
باریــک باشــد گوشــههای آن بــه آســانی لطمــه میبینــد .بنابرایــن بهتــر اســت کــه مﺤاﻓــﻆ
درز پشــتی رو بــه پاییــن باشــد.
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ایجاد خمﺶ تند در خط تاخوردگی
اگر بخواهیم الگوی کاﻏذی را در راستای خطی تا بزنیم میتوانیم وسﻂ آن را اندکی مرطوب کنیم تا بهتر خم شود.
برش الﮕو برای قسمت درونی و بیرونی
دشــوار بتــوان ﻓهمیــد کــه چــرا هنــوز بســیاری از طراحــان و برشدهنــدگان الگــو بخــش درونــی و بیرونــی را یﮑــی میگیرنــد.
منظــور مــا در ایــن جــا منطقــهی مشــترک نیســت بلﮑــه تفــاوت طــرح الگــو در قســمت مــچ پــا و پشــت پــا اســت .البتــه
میدانیــم کــه در ایــن قســمت بیــن بخــش درونــی و بیرونــی قالــب تفــاوت چشــمگیری وجــود دارد.
اگــر برگــه در قســمت داخــل دارای جــای اﺿاﻓــهی ویــﮋهای نباشــد خیلــی تنــگ از آب در میآیــد و در مــواردی کــه جــای
خیلــی کمــی داشــته باشــد چــروک طولــی ایجــاد میشــود و قالبگیــری بخــش کنــاری دشــوارتر میشــود .همیــن نﮑتــه در
مــورد درز پشــتی در قســمت پاشــنه هــم صــدق میکنــد کــه بایــد در مقایســه بــا خــﻂ منﺤنــی پشــت در قســمت بــاال جــای
بیشتــری داشــته باشــد .در طــرح ﻓــوق ،قســمت هاشــورزدهی برگــه نشــان میدهــد کــه در ایــن قســمت بــه طــور تقریبــی
چقــدر جــای اﺿاﻓــه الزم اســت .در قســمت پاشــنه نیــز خﻂچیــن بــه قســمت درونــی الگــو اشــاره دارد.

بﺨیهدوزی درزها در موکاسین
آﻏــاز و پایــان درزهــای موکاســین را بایــد بخیــهدوزی کرد .ایــن کار را به
طــور مﻌمــول بــا دســت انجــام میدهنــد .اگــر موکاســین دارای بخــش
پشــتی نــوع دربــی باشــد ایــن بخیــهدوزی میتوانــد جــای بخیــهدوزی
درز پشــتی را بگیــرد .بخــش دســتک را هــم بایــد ســوراخکاری کــرد تــا
بخیــهدوزی حالــت تزیینــی پیــدا کند.

تسمهدوزی
در صندلهــای بــدون آســتر کــه تســمهی پاشــنه را بــه برگــه میدوزنــد
قســمت داخلــی چنــدان خوشنمــا نمیشــود چــون کرســی دوخــت در
تســمهی پاشــنه شــل میشــود و بیــرون میزنــد .بهتــر اســت برگــه در ایــن
قســمت آســتر داشــته باشــد تــا در قســمت داخلــی ســطﺢ نرمــی در اختیــار
باشــد .پیــﮑان بخــش آســتر را نشــان میدهــد.
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