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برگههای تمام برشی جفتو جور
برگههـای برﺟسـته به سـهولت با شـکل قالـب انطباق پیـدا میکنند
اگـر بـا در نظـر گرفتـن حالـت فنـری پشـت کفـش ،در وسـﻂ آنها
برشهـای بیﻀـوی ایجـاد کنیـم و سـپس از نـو بریدگـی را بدوزیـم.
البتـه بهتـر اسـت در چنیـن طرحهایـی انتهـای بریدگـی را گـرد
ببریم(مﺤـل اشـارهی پیکانهـا در شـکل)

الﮕوسازی برای چﮑمه
الگویـی بـرای کفـش زنانـه در شـکل زیـر آمـده اسـت( بـه دالیـل فنـی فقـﻂ
بخـش پایینـی چکمـه را آوردهایـم)

شـکل قالـب در زاویـهی معـروف قائمـه ترسـیم شـده اسـت و موقعیـت مفصـل و نقطـهی باالی
پاشـنه بـا اعمـال شـکل قالـب بـه دسـت میآیـد .قـوس و ﺟهت خـﻂ ﺟهت پـا که باید همیشـه
عمـود بـر خـﻂ کـﻒ باشـد اهمیـت زیـادی دارد .لزومـی نـدارد که شـکل قالـب همیشـه از خﻂ
ﺟهـت پیـروی کنـد امـا چـون نمیتـوان گفـت کـه آیـا ایـن گونه هسـت یا خیـر فاصلـهی خﻂ
ﺟهـت بایـد طـوری باشـد کـه ایـن وﺿعیـت برقـرار شـود و از سـرپنجهها در شـکل قالـب چنـد
سـانتیمتر فاصلـه داشـته باشـد .بـرای مﺜـال بایـد پهنـای الگـوی چکمـه و آسـتردار بـودن یـا
آسـتردار نبـودن آن را در نظـر گرفـت کـه اندکـی بـه تجربـه داشـتن بسـتگی دارد.
در شـکل زیـر هـم قسـمتی از برگـه را آوردهایـم که به همراه شـکل قالـب باریک ،ﻇاهـر مدل را
تعییـن میکند.
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در قسـمت رویـهی چکمـه میتـوان افزایـهی مکملـی را اﺿافـه کـرد.
چنیـن مدلهایـی را به آسـانی میتـوان تلفیق کرد و در قسـمت ﺟلو
دارای درزدوزی مرکـزی نیسـتند .از شـکل فـوق نیـز شـکل روبـرو را
میتـوان برگرفـت کـه روی خـﻂ تاخوردگی قـرار دارد.

آستر یﮏتﮑه
هزینـهی نیـروی کار ﺟـزو عوامـل اساسـی در پایپوشسـازی اسـت و بخـش بزرگی از
آن هـم مربـوط بـه دوختـن قطعـات کفـش میشـود .بـه همیـن دلیـل طرحهایی که
تـا حـد امکان سـاده هسـتند به کاهـش هزینه کمـک میکنند ولـی ایـن راه در اﻏلب
مـوارد بـه علت تﺤمیلهای پسـندروز میسـر نیسـت .اما در آسـترگذاری هـم میتوان
هزینههـا را کاهـش داد .بـه خصـوص اگـر از مـواد خـام مصنوعـی اسـتفاده کنیم.بـه
ﺟـای هشـت قطعه( ۲برگه 4 ،دسـتک و  ۲پشتتسـمهی داخلی) میتـوان از  6قطعه
اسـتفاده کـرد کـه ﺟفتوﺟورسـازی را هـم دقیقتـر میکنـد .بـا مدلـی مﺜـل مـدل
زیـر نـه تنهـا میتـوان در هزینـه صرفهﺟویـی کـرد بلکـه در مـواد خـام نیـز میتوان
صرفهﺟویـی کـرد .در ایـن مـدل آسـتر به صـورت یکتکه اسـت.

روکﺶگﺬاری پاشنه
در طراحـی روکـش پاشـنه ،در نظـر گرفتـن مقـدار اﺿافه بـه صورت
تاخوردگـی اشـتباه اسـت زیـرا چرم اشـپالت در راسـتای طـول دچار
کشآمدگـی میشـود و بخشـی از مقـدار اﺿافی در قسـمت چرخش
بـه هـدر مـیرود کـه در چرمهـای نـازک بـه چندیـن میلیمتـر هم
میرسـد.
برگهی کشسان
در کفش روبرو نوار کشسـانی زیر برگه مخفی شـده اسـت و طرز کار
ایـن گونه اسـت کـه ابتدا نوار کشسـان را روی یک دسـتک میدوزند
و سـپس آن را از دو شـکاف طولـی در برگـه عبور میدهنـد( )Aو به
برگـهی دیگر وصـل میکنند.
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