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تﻐییر دادن حالت فنری بﻌﻀی قسمتها
اگـر بخواهیـﻢ حالـت فنـری الیـی یا برگـه ای را کـه خیلی پـا را در بر گرفتـه تنظیﻢ
کنیـﻢ میتوانیـﻢ بـا ایجاد شـکافهای موازی در وسـﻂ و خﻢ کردن این قسـمت انجام
داد .بـه ایـن ترتیب تﻐییری در قسـمت الﻒ(در وسـﻂ) ایجاد میشـود.
الگوی برش خوردهی حاوی شـکافها در شـکل  Iآمده اسـت در شـکل  IIقالب کامل
بعـد از تصﺤیـﺢ حالـت فنـری آمده اسـت .بخـش هاشـورزده هﻢ بخش بسـﻂیافتهی
حاصـل را نشـان میدهد.

ریﺰهکاریهای مفید
میتـوان چنـد قطعـهی کوچـﮏ دورریـز چـرم را در هر مـدل جدید کنار هﻢ گذاشـت و بعـد به سـراغ الیهبری و
جداسـازی رفت.
بـه هیـچ وجـه نبایـد اجـازه داد کـه قطعـات الگـوی اصلـی در بخش سـوار کـردن قطعات سـرگردان شـود زیر در
اﻏلـب مـوارد گﻢ میشـوند.
اگـر دادههـای مربوطـه را همیشـه روی الگـوی اسـتاندارد و الگوهـای قطعههـای اصلـی عالمتگـذاری کنیـﻢ در
صورتـی کـه تﻐییـری انجـام گیـرد آخریـن نمونـه را بـا نمونههـای قبلـی اشـتباه نخواهیـﻢ کرد.
بهتریـن کار مرتبسـازی نمونههـا بـر اسـاس انـدازه اسـت .بـه این ترتیـب میتـوان به هنگام بـرش خـود را با هر
قطعـهی چرمی هماهنـگ کرد.
بـه هنـگام آمادهسـازی قالبهـا بایـد پیشنگـری کـرد و الییهـا را طوری سـاخت که قابـل تعویﺾ با هﻢ باشـند.
از همـان آﻏـاز باید قطعههای الزم بـرای تعمیرات را سـفارش داد.
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کفﺶهای پنجه حبابی
وقتـی میخواهیـﻢ الگـو بـرای قالـب کفشهـای دارای سـرپنجهی حبابی شـکل
بـرش دهیـﻢ خـﻂ تاخوردگی باید پایینتر باشـد تا طـی قالبگیری مقـدار اتالف
مـواد خـام بـه حداقـل برسـد .راه دیگـر بـرای آسـانتر شـدن کار آن اسـت کـه
دوختـن آسـتر و سـرپنجه همـراه با حاشـیهی قالبگیری باشـد.

تﻌبیه کردن آسترهای رویه
در الگوهـای رویـهی مشـخصی مﺜـل انـواع خاصـی از چکمههـای دارای قسـمتهای جانبـی فنـری
(چکمههـای چلسـی) اﻏلـب اتفـاق میافتـد کـه آسـتر پشـتباز را بایـد به رویـهی پشـتباز دوخت.
بنابرایـن بسـتن درز پشـتی گاهـی همراه با دشـواریهایی اسـت.
در چنیـن مـواردی در دو طـرف آسـتر شـکاف کوتاهی ایجـاد میکنند(اندکـی باالتر از مﺤـل اتصال
دسـتﮏ) و سـﭙﺲ آن را از پاییـن تـا زد بـه طوری کـه وقتی چرم بیرونـی را میبندیﻢ آسـتر فقﻂ در
بخش رویه گرفته شـود .دوختن رویه و آسـتر در راسـتای  aهﻢزمان انجام میشـود ولی در راسـتای
 bفقـﻂ رویـه را میدوزنـد زیـرا آسـتر بـه عقب تـا خورده اسـت .سـﭙﺲ رویه و آسـتر روی هـﻢ قرار
میگیرنـد و مـاده سـفتکننده میزنند.

پوشاندن زبانههای سیلندری
در انـواع خاصـی از کفـش مﺜـل چکمههـای کار و پوتینهـای ورزش و پیـادهروی برای
آن کـه حالـت ﺿـدآب را تقویت کننـد ،زبانههای سـیلندری تعبیه میکننـد که اﻏلب
از جنـﺲ چـرم نـرم هسـتند و رنگـی متفـاوت از چـرم رویـه دارنـد .امـا بـرای آن کـه
هماهنگـی از بیـن نـرود( بـدون لطمه زدن بـه نرمی زبانـه) میتوان بخش وسـﻂ زبانه
را بـا چرمـی هماننـد چـرم رویه پوشاند(قسـمت خﻂچین در شـکل).

سوراخکاری چرم ورنی
سـوراخهای روی چـرم ورنـی بایـد حداقـل فاصلـهی معینـی داشـته باشـند تـا لبههـا بـه
آسـانی پـاره نشـوند یـا بیـن برشهـا پارگـی ایجاد نشـود.
طراحی بندهای سﮕﮏدار
بهتریـن راه عالمتگـذاری بندهای سـگﮏدار و بندهـای ﺿربدری در روی قالب اسـتفاده
از نوارهـای صـاف کاﻏذی اسـت .بـه خصوص جزییات بندهای سـگﮏدار را که در یﮏ سـر
پهـن و در سـر دیگـر نازک هسـتند بهتر میتوان نشـان داد.
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