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 التقليدية الخياطة قاموس

 

 القاموس الصورة التعريف
واألدوات اتالمعد  

وصور عددا  وثيقة تجسد من خالل رسومات
من المصنوعات والنماذج التي يقترحها الحرفي 

  على زبنائه حين تسلم الطلبيات
 كاتالوغ

تستعمل أنواع من المقصات في الخياطة منها: 
مقص الطرز ذو الشفرات الرقيقة، وهو مقص 
قصير وحاد يصلح لقطع الخيوط، مقص 

سنتمتر يمكن  02الفصالة ذو شفرة ال تتعدى 

بإتقان، مقص التسنين يحول  من قطع الثوب
دون انسالل الثوب وتفككه، مقص الورق لقطع 

  النماذج الكرطونية

 المقص

جميع األدوات الالزمة للخياطة التقليدية وكل 
وسائل التسطير والقياس والرشم  وغيرها مثل 
أزرار الضغط والبراشم والعوينات واألقالم 

اإلبر اللبدية والكشتبان والتماس الخارق وخائط 
 والمكواة وشريط القياس.

 

 العتاد

 آلة  ميكانيكية للخياطة.

 

 آلة الخياطة

اطون ي  هيكل في صورة جسد آدمي يستعمله الخ
المالبس إبان خياطتها أو لعرضها.  في لقياس 

مصنع الخياطة توجد عارضات لألزياء تقاس 
أو تقمن بعرضها أمام  عليهن المالبس،

  الجمهور.

 هيكل/ نموذج

قطعة معدنية صغيرة مجهزة برأس على أحد 
طرفيها وبدبوس على الطرف اآلخر يصلح 
للتثبيت والمسك الخ... ترتب الماسكات على 
 حامل /إبر يمكن من زرع اإلبر ومسكها بيسر.

 

 دبابيس )ماسكات(
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 المواد المستعملة 

 شكل من مخيط ) خطوط متعرجة ومتراصة(

 

 ثوب

ما يضاف لشيء ما وخاصة ما يضاف للباس 
 لتزيينه وتجميله

 
 محشوات

ويسمى بالمفتل وهي خيوط مقتولة وفق 
خصائص محددة. يمكن أن تفتل الخيوط على 

 .Zأو  Sشكل
 

 الترسان

حبل رقيق ولين يكسوه شريط يستعمل لتحفيف 
بعض الخياطات. يوضع النشب بين خياطتين، 

الخياطة جميلة وحينما نقلب المنتوج تبدو 
 الزخرفة بفضل هذا الشريط األسطواني.

 

 النشب

 شريط تقليدي ذو ألوان وأحجام متنوعة.
 

 السفيفة

 التقنيات

 تقليص حجم لباس من خالل إعادة الخياطة
 

 تعديل

تقنية الجمع بين جزأين من القماش بطريقة 
متوالية من النقط ) الغرزات( على أطراف كل 

 جزء.
 

 الضم

بين عدد من قطع القماش مؤقتا من خالل  الجمع
غرزات أمامية متباعدة تتم يدويا. يتم الرتق بعد 
مسك الثوب وقبل الخياطة النهائية. ويفيد في 

 تثبيت األقمشة أثناء الخياطة باآللة

 

 الرتق

قطع حواف الثوب، وخارج الخياطة، أشكاال 
بواسطة مقص. وتتم هذه  Vبسيطة أو على شكل

حالة خياطة مقوسة( مقعرة أو العملية في 
محدبة(. ويمكن التسنين من إضفاء جمالية على  

 الخياطة بعد اللمسات.

 

 التسنين

يتم تمتين الثوب لجعله أكثر صالبة وقوة وثباتا. 
من اجل ذلك تستعمل قطعة من القماش أو من 
الثوب المتين، تسخن بواسطة مكواة، وتلصق 

يستعمل على جزء الثوب المعني. غالبا ما 
الفزلين الذي يتوفر جزئيا على ملون كاشط يتيح 

 بعد ذوبانه من لصق الثوب المراد تمتينه.

 

 تمتين
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أسلوب إلنهاء منتوج ما بعد صنعه بهدف جعله 
 في أحسن صورة.

 
ت األخيرة اللمسا  

إحداث تمزقات على طرف الثوب عرضا ثم 
جذب الخيوط  من أجل تجعيد الثوب على نحو 

 منتظم.

 
 التجعيد

 .تثنية بواسطة رأس اإلبرة تتيح حزم اللباس

 

 الطية

سطر خطوط ودوائر باستعمال رسوم بيانية  
 تزيد من قيمة ووزن المنتوج.

 

 التسطير

خاط حافة الثوب خياطة متعرجة يدويا أو آليا 
 للحيلولة دون انسالل الخيط.

 

 شرج

 تقطيب  رتق حافتي قطعتين من القماش للجمع بينهما
وضع نقط  إشارة بواسطة طبشورة أو خيط 
 على قماش مهيأ للقطع أو على قطع معدة للضم. 

 
 رشم

ديكور وتوابع تستعمل في تزيين  لباس وجعله  
 أكثر جاذبية.

 
 زخرفة

 نسخ الرسم  نسخ أو رسم زخرفات على الثوب يدويا أو آليا.

أشكال وتوابع الزخرفة ينتجها الحرفي ويبدع 
 لتزيين اللباس وتجميله.فيها 

 

 الزواق

عملية سطر خطوط القطع على الورق 
واستعمالها نماذج تنقل على القماش حسب 
القياسات المنجزة عند الطلب، وذلك بهدف 
الحصول على القطع المختلفة المكونة للباس 

 وتيسير الضم...

 

 صنع النماذج

خطاطة للمنتوج الفني تجسده وتمكن الزبون من 
 صورة عنه إبان تقديم الطلبيةتكوين 

 
 رسم بياني

 المنتوجات

الحصيلة النهائية لعملية اإلنتاج من طرف فنان 
أو حرفي، تعكس جودة وقيمة المهارات اليدوية 

 للصانع.

 
 المنتوج



 : الخياطة التقليدية للحرفااللكتروني عنوان ال المنشورة في الوسائط المتعددة برنامج 

 

 

 
6 

زي تقليدي يتميز بطوله، ويعد مكونا من 
مكونات التراث المغربي األصيل. يرتديه 

 الرجال والنساء 
 

 قفطان

طراز من القفطان المغربي تم تطويره من قبل  
مصممي األزياء المغاربة. ويتكون من قطعتين 
على األقل: التحتية وهي قفطان سفلي والفقية أو 
الدفينة وهي قفطان مفتوح وشفاف في الغالب. 
يمكن ان تضم التكشيطة العصرية أربع غلى 
خمس  قطع. تزين التكشيطة بأحزمة ذات 

وغنية من حيث مكوناتها تسمى أشكال  متميزة 
 بالمضمة.

 

 التكشيطة

 تمختلفا

مكلف بإبداع نماذج األزياء  على شكل رسوم  
 بيانية أو رسوم تقنية ينشئها مصمم األزياء. 

 

 مصمم نماذج

شخص يعنى برسم زي أو أزياء )إلنتاج تشكيلة 
مختارة( ويمكن أن يشتغل وفق طلب الزبون، 

 بمفرده أو ضمن فريق.
 
 

 مصمم أزياء

 

 


