چرم دوزی ( آموزش کیف موبایل با چرم دست دوز)
لْاسم هْرز ًیاس:
 ۱٫چزم طبیعی
 ۲٫سْسى کْبلي بافی
ً ۳٫د هْم سزٍ
 ۴٫سوبَ
 ۵٫هشتی
 ۶٫ترتَ
 ۷٫چسب
 ۸٫کاتز
 ۹٫قیچی
 ۱۰٫ذْزکار ًقزٍ ای هرظْص چزم
 11٫آُي ربا بزای کیف هْبایل

هزاحل کار:
 ۱٫ابتسا طزح هْرز ًظز را رّی چزم تْسط هساز بکشیس( الگْی طزح هْرز ًظز را اس قبل آهازٍ کٌیس) سپس با
قیچی ّ یا با کاتز زّر تا زّر طزح را کاهال ً ببزیس ّ اس چزم جسا کٌیس )
 ۲٫زّر تا زّر چزم را چسب هرظْص چزم( )۸۸۸۸سزٍ ّ کوی طبز کٌیس تا چسب ذْزش را بگیزز سپس قسوت
ُای لبَ را رّی ُن گذاشتَ ّ کوی طبز کٌیس تا کاهال ً ذشک شسٍ ّ بَ ُن بچسبسٌُ .گام چسباًسى لبَ ُا
زقت کٌیس کَ کاهال ً رّی ُن قزار گزفتَ ّ قسوت اضافی ًساشتَ باشس .

 ۳٫پس اس ذشک شسى کاهل چسب اس ُز طزف ًین ساًتی هتز زاذل شسٍ ّ تْسط سوبَ ،سوبَ سًی کٌیس.
فاطلَ ی ُز سْراخ سوبَ حسّز  ۷هیلی هتز باشس ّ ُوَ ی زّر تا زّر کیف را کاهال ً سوبَ بشًیس .
 ۴٫بزای زّذت کیف سْسى کْبلي را زاذل سْراخ ُایی کَ تْسط سوبَ ایجاز کززٍ بْزیس بززٍ ّ اس سْراخ بعسی
ذارج کٌیس ّ ًد را زّبار پیچاًسٍ سْسى را اس زاذل آى عبْر زُیس .
 ۵٫زّذت را تا اًتِا بَ ُویي شکل ازاهَ زُیس تا بَ ًد حلقَ بزسیس زیگز پیچ ًسازٍ ّ بَ شکل سازٍ سْسى را
عبْر زازٍ ّ زر اًتِا ًد را کْر کٌیس .
 ۶٫هحل آُي ربا بزای کیف را هشرض کززٍ ّ با ذْزکار ًقزٍ ای هرظْص چزم عالهت گذاری کٌیس .
 ۷٫تْسط کاتز هحل عالهت را کوی سْراخ کززٍ ّ سگک کیف را زاذل آى بشًیس ّ سباًَ ُا را اس زاذل چزم عبْر
زُیس ّ اس پشت کاهال ً سباًَ ُا را ثابت کٌیس ّ سباًَ ُا را رّی چزم برْاباًیس .
 ۸٫هحل قزارگیزی آُي ربا را رّی قسوت پاییٌی کیف هشرض کٌیس ّ کاهال ً رّی ُن قزار زُیس .

