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هـر طـراح و بـرش دهنـده الگـو کـه بـه سـاختمان کـﻒ پایپوش مسـلﻂ باشـد
نمیتوانـد الگوهایـی جفتوجور برای موکاسـن بسـازد .همﭽنیـن میدانیم برگه
را بـه کـرات بـا دسـت به رویـه میدوزنـد هر چنـد که ماشـینهای خوبـی برای
ایـن کار وجـود دارد .در برخـی کارخانههـای کفشسـازی رویـه کامـل را درون
نوعـی دسـتگاه پـرس قالبگیـری قـرار میدهنـد تـا بـر اﺛـر رطوبـت و گرمـا به
شـکل قالـب درآیـد .امـا همـه موکاسنسـازان چنیـن دسـتگاهی ندارنـد و کار
شـکلدهی را ﻓقـﻂ قالـب انجـام میدهـد در ایـن ﺻورت هـم موکاسـن تا حدی
بـه شـکل قالـب درمیآید.
همـان طـور کـه در شـکلهای  ۱تا  ۴میتـوان دیـد در این حالت چرم نـرم را به
ﺻـورت پشـت و رو بـه روی قالب میکشـند و طبﻖ الگو بـرش میدهند.

در ایـن ﺻـورت رویـه در قسـمت عقـب به خوبـی قالـب را دربرمیگیرد و میتـوان تنش را
بـا ایجـا شـکاف از بیـن برد .سـپﺲ میتوان برگـه را بـا درزدوزی یا واسـﻂگذاری بـه رویه
وﺻـل کرد.
البته الگو را باید از قبل سوراخکاری کرد
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سوراخکاری منحنیها
بـرای سـوراخکاری یـﮏ رشـته منحنـی میتوان طـوری دسـتگاه پانـچ را به کار
بـرد کـه دو منحنی ایجاد شـود .حتی در سـوراخکاری برگه نیز زاویـه آن قدر تند
نیسـت که یﮏ منحنی الزم باشـد.

طرح موکاسن
در طراحـی موکاسـن بایـد دقـت کـرد کـه بیرونزدگی برگـه اندکی ﻓراتـر از لبه
قالب باشـد تا مبـادا کوتاه باشـد.
اصالحات قابﻞ بازبینی
مدلهـای جدیـد بـه نـدرت در نخسـتین سـاخت حالـت جفتوجـوری دارند و
اﻏلـب نیـاز بـه اﺻـالح دارند اگـر الگو خیلـی کوچﮏ باشـد و الزم باشـد قطعهای
بـه آن اﻓـزود در نـگاه نخسـت بـه چشـم میآیـد .از بزرگـی بیش از حـد الگو هم
باید پرهیـز کرد.
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