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چسبندگی بهتر کفﺶ راحتی
بـا دوختـن نـوار کشسـانی سـبﮏ در داخل کفـش راحتی خانگـی ،بهتر به پـا میچسـبند .اگر برگه
نـرم باشـد میتـوان قطﻌات السـتیﮑی اسـفنجی را از داخـل به چرم رویه چسـباند.

انتﻘال مدل از قالب
انتقـال بـی ایـراد طرح ترسـیمی از روی قالب به کاﻏذ الگو مﺜل همیشـه دشـوار اسـت .اکﺜر
افـراد از نوﻋـی کاﻏـذ روﻏنـی بـرای ایـن کار اسـتفاده میکنند که حالـت شـفافی دارد و آن
سـوی آن پیـدا اسـت .امـا از طرف چاپ نشـده سـاک دسـتیهای شـفاف هم میتـوان برای
ایـن کار اسـفاده کـرد کـه در مﻐازههـا بـه مشـتری میدهنـد .این سـاکهای پالسـتیﮑی را
میتـوان بـرش داد و بـه خوبـی با شـﮑل قالـب ﺟفت و ﺟور کـرد .خیلی هم خـوب به قالب
میچسـبند و الﮑتریسـته سـاکن سـبب میشـود به خوبی با قالب یﮑی شـوند.
کفشهای نوار تسمهای بنددار
اگر در کفشـی از تسـمههای دسـتﮏ برای بسـتن آن اسـتفاده شـود بهترین حالت آن است
کـه انتهـای تسـمه به شـﮑل بیﻀـی باشـد(پیﮑان) .در این ﺻورت گره زدن آسـانتر اسـت و
حالـت زیبایی هـم به دسـت میآید.

قالبگیری بهتر قسمت مﭻ
بـرای آن کـه طـرف داخـل در کفشهـای راحتـی کـه حالـت فنـری قـوی دارد بدون
تنـش باشـد مـواد اﺿافـی درون درز کنـاری ایـن الگو میگنجانند .شـﮑل قالب نشـان
میدهـد کـه دو سـوم کدام قسـمت مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
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گلوگاه متﻘارن کفﺶ راحتی
یﮑـی از بزرگتریـن دﻏدﻏههـای پایپوشـی ﺟهـان درآوردن الگـوی درون و بیـرون قسـمت گلـوگاه کفش
راحتـی اسـت .اگـر ورودی ایـن گلـوگاه متقارن باشـد تمام کارهـای دیگـر از قبیل ﻋالمتگـذاری دوخت،
سـوراخکاری و ﻏیـره سـاده تـر میشـود .بـرای این کار بایـد در پیونـدگاه ،پهنترین نقطه بـه بﺨش داخلی
اﺿافـه شـود و همان مقـدار در بیـرون در نظر گرفته شـود.
سوراخکاری ﻇریﻒ
در سـوراخکاری بـا ماتریسهـای پانـچ ،ایجـاد سـوراخهای دارای حداقل قطر خیلی دشـوار اسـت .بنابراین
بـرای ایجـاد سـوراخهای ﻇریـﻒ باید به سـراغ دسـتگاه پینپانـچ رفت.

بررسی موقﻌیت زبانه
برای بررسی موقﻌیت زبانه در کفش کامل میتوان خﻂ رویه را از نقطه  Aبه بﻌد ترسیم کرد و از خﻂ مستقیم استفاده نﮑرد.
الگوهای مناسب سبﮏ دربی
در طراحی قسمت ﻋقب الگوهای دربی باید به سه نﮑته ﻇریﻒ توﺟه داشت .این نﮑات به زیبایی ﻇاهری کفش کمﮏ زیادی میکند.

موقﻌیـت دماﻏـه کفـش دربـی بایـد طـوری باشـد که در طـرف داخـل چند میلیمتـر باالتـر از طرف
بیـرون باشـد .خـال نـواری نیز باید طـوری قرار گیـرد در هر دو طرف از گوشـهی دری بـه یﮏ فاﺻله
باشـد(پیﮑانها در شـﮑل الﻒ)

قسـمت بـال دربـی بایـد ﺟـای اﺿافـی گوهای شـﮑلی در بﺨـش داخلی مچ داشـته باشـد کـه از اندکـی باالتر از
حاشـیه قالـب شـروع شـود و در لبـه حاشـیه قالـب دارای پهنای حـدود  ۵میلیمتر باشـد(پیﮑان در شـﮑل ب)

اگـر بﺨواهیـم تفـاوت برآمدگـی پاشـنه قالب در دو سـمت را در نظـر بگیریم خطـوط ﻋقب داخل و بیرون قسـمت
ﻋقـب بایـد ماننـد الگو باشـد و نباید میانگیـن را در نظر گرفت(شـﮑل پ).

آمادهسازی روکﺶها
حتـی در نﺨسـتین روکشگـذاری نیـز وﺟـود حداقـل یـﮏ آسـتر در قطﻌههـای تﺤـت
روکشگذاری مهم اسـت زیرا روکشـی که فقﻂ از چرم رویه باشـد به آسـانی کﺞ میشـود.
الﮕوی منﻄبﻖ با قالب
در برخـی کارخانههـا روکشهایـی خـاص بـرای قالبهـای مـدل میدوزنـد کـه از ﺟنـس
پالسـتیﮏ ناکشسـان اسـت و بـه ﺟـای فرمهـای طراحـی و بـرش الگـو بـه کار میروند.
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