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 تحت اشراف :

 د/منا موسى غالب

 د/نجدة ابراهيم ماضى

 د/ابتسام ابراهيم محمد

 خيرى السيدةد/ 

 د/شيماء عطية

 أ/ االءنشأت  –أ/هاجر على  -أ/هبة جمال –أ/هبة حمادة 

 

 : اميرة سامى الساعدىعمل الطالبة 

 

 

 

 فساتين سواريه



                                                                    

       

 الكمية/العدد

 

 السعر الوصف    النوع   

 ج04  لونه بيج    –قطن  عبك     متر4   

 ج521 اللون تركواز   ستان     متر 5   

 ج5 معدن     ابرة سراجة    1    

 ج3   لونه تركواز     خيط    1     

 ج04   الماظ مدورة توكة     1     

لونه  -متوسط الحجم   لولى     متر6      
 اوف وايت 

 ج22  

 ج1  سم5/2سمك  بالينات   متر1  

 ج          54    متوسط الحجم   الماظ   جرام3  

 متوسط الحجم   لولى    جرام 2
 لونه تركواز          

 ج2 

 

 

 ج22 لونه تركواز فاتح تل طرى  متر1.5    

 .قرش14  متوسط الحجم كبسون 1   

 

 

 

 

 مكونات الفستان االول والأ

 ثانيا : مكونات البدى



 

 

 ج21 تركواز     شوزش  5    

 ج500   متوسط الحجم  شريط الماظ   متر52   

 ج01  متوسط الحجم   تركواز   بورتفيه   

 ج24    صغيرة الحجم   توكة الماظ   5    

 

  

 أ :عمل نموذج من العبك:    

 قمت بأخذ المقاسات  -1

 للمقاسات المحددة وصوره الفستانقمت برسم الباترون طبقا  -2

 قمت بشف الباترون على شفاف ثم قمت بتفريغه -3

 العبك ثم اخذت العالمات عليهقمت بوضع الباترون على قماش  -4

 قمت بقص قماش العبك -5

  للمقاسقمت بخياطة فستان العبك وتجربتة علي  -6

 قمت بتنفيذ الفستان االصلي للمقاسعند التاكد من مطابقتة  -2

 

 

 مطابقة الباترون مع القماش -1  

 اخد العالمات والقص-2

 خياطه الفستان-3

 بالخياطة السرفلة للذيل واالوفر من الداخل بتركيب سوستة و  الفستان  انهاء-4

 وتشكيله على المانيكان كيب الشالرت-5

 تركيب التوكه فى الشال بعد الشق وتثبيتها جيدا فى القماش. -6

 تطريز الفستان -7

 تركيب بطانة الفستان-8

 خطوات العمل :ثانيا

 الفستان تنفيذ:ب

 مكونات الشوز والبورتفيهثالثا:



 عمل البدي

وخياطته وتنضيفة  طرىمات والقص علي القماش التل القمت باعداد باترون واخذ العال

 ثم وضع الكبسون فى المكان المخصص له.  من الداخل باالوفر وتطريزه

 عمل الشوز السوارية والبورتفية

 التطريز عليهمقمت بشد القماش علي الشوز والبورتفية ثم 

 

 عمل الطرحه 

 قمت باعداد باترون وقصة وخياطتها من جميع الجوانب والتطريز عليها

 

  

 

 السعر   الوصف  النوع العدد/الكمية

 ج544 بيج ستان متر5

 ج221 كوحلى جوبير متر5.5

 ج14 كوحلى شيفون متر5.5

 ج24 صغير الحجم الماظ جرام4

 ج14 بيج عبك متر5

 ج2  بيج+كوحلى خيط   5     

 ج5  معدن   ابره سراجة    5   

 

 

 مكونات الفستان الثانى :ثانيا



 

 

 

 ج54   بيج    شوز    1   

 ج54   متوسط الحجم    الماظ   ج2    

 ج20   متوسط الحجم   شريط الماظ  متر2   

 ج31   متوسط –بيج     بورتفيه  1   

 

 خطوات العمل 

 قمت باخذ المقاسات -1

 قمت باعداد باترون للفستان المراد تنفيذة -2

 وضع الباترون علي قماش  عبك -3

 اخد عالمات الباترون والقص -4

 خياطه العبك والتاكد من مناسبتة المقاس -5

 تنفيذ الفستان الثاني

 تنزيل الباترون علي القماش الساتان والشيفون  -1

 اقوم باخذ العالمات -2

 الجونلة والجزء العلوي اقوم بالقص -3

 لعمل كم اقوم باعداد باترون وتنفيذه مع  تغطيته بالجوبير -4

لعمل الجوبير علي الجزء العلوي اقوم بقص الجوبير بحيث احصل علي رسمتين  -5

 متشابهتين تماما ثم اقوم بتثبيتهم علي الجزء العلوي

 خياطه الجزء العلوي والجونلة معا مع تركيب الكم -6

 بتركيب السوسته والسرفلة للذيل واالوفر من الداخلانهاء الفستان  -7

 وفيما يلى صورة الفستان الثانى بعد التنفيذ:

 مكونات الشوز والبورتفيه



 

 عمل الشوز السوارية والبورتفية

 والتطريزوعمل وردات من الجوبير ولصقهم عليهم  اقوم بشد قماش الستان عليهم 

 عمل الطرحه

 الحروف والمنتصف اقوم بقص ثالث رسمات من الجوبير وخياطتهم بالطرحه من

 

 


