آموزش یک نمونه کیف پول دستی چرم دست دوز

 -۱در اتتذا  :الگْی کیف چزم دست دّس هْرد ًظز راطثق هْارد سیز تِیَ فزهاییذ
-۱-۱چارچْب اصلی کیف پْل :هزتغ تا ضلغ  ّ cm۲۰در صْرت توایل تَ هحفْظ تز تْدى ،لثَ ی
اضافَ شذٍ تَ ػٌْاى درب هطاتق تصْیز را تَ یک ضلغ هزتغ اضافَ کٌیذ.

-۱-۲جا کارتی ُا :هستطیل ۴در cm۸٫۵تَ تؼذاد ُّ ۴وچٌیي یک هستطیل  ۸٫۵در  cm۱۲تِیَ
فزهاییذ .شوا هی تْاًیذ یکی اس اضالع  cm ۸٫۵در توام هستطیل ُا را تَ ُز فزهی (ُالل ،
صؼْدی ّ )..کَ هی خْاُیذ در تیاّریذ  .تَ طْر دلخْاٍ هی تْاًیذ رّی هستطیل تشرگ تز اس
قشز شکلی کَ رّی چارچْب اصلی تَ کار تزدیذ یک طزحی تشًیذ.

-۱-۳یک هستطیل ۷در ّ ۲۰دّ هستطیل ۳در ۲۰کَ یکی اس ایي دّ را هی تْاى اس چزم ًاسک تزی
اًتخاب کزد.

 -۲آستر کشیدن
-۲-۱سوت راست داخل کیف پْل چزم دست دّس  :هستطیلِا در هْرد الگْیی (

 )-۱-۲تا

آستزُای سْسًی تَ طْری کَ تواهی آًِا تَ صْرت پی درپی قزار گیزًذ یک هستطیل  ۲۰در
 ۸٫۵را تشکیل هی دٌُذ آستز کشی هی کٌین فقط کافی است کَ پشت ُز الگْ را تا
چسة آغشتَ کزدٍ ّ تَ آستز هْرد ًظز تچسثاًیذ ّ در ًِایت ُوَ ی آًِا را هطاتق شکل
فقط کافیَ حاشیَ ُا را چسة کاری کزدٍ ّتَ ُن هتصل هی کٌین.

-۲-۲سوت چپ داخل کیف :هی تْاًیذ هستطیل  ۲۰در  ۷را تَ ػٌْاى هحل ػکسی اًتخاب
کٌیذ ّ تا کاتز شکل هْرد ًظز تزای آى را جذا کٌیذ.

تزای ّرّدی ػکس ُن کافی است تزشی تَ اًذاسٍ ّرّدی ػکس تثزیذ ّتَ اًذاسٍ ی هحل
تزش خْردٍ طلق پشت کار هی چسثاًین
در ًِایت یک آستز سْسًی تَ صْرت کاهل پشت ایي هستطیل تَ صْرتی کَ فقط حاشیَ ُا
چسة کاری شْد هی چسثاًین

 -۲-۳اداهَ ی سوت چپ :در یکی اس هستطیلِای  ۳در  ۲۰یک هستطیل دیگزتا کاتز در هی
آّرین تَ صْرتی کَ اس دّ طزف ّ ۱٫۵اس تاال یک ّ cm۱٫۵داخل هیشْین.

اتتذا یک آستز سْسًی  ۷در  ۲۰تَ پاییي قسوتی کَ  cm۱٫۵داخل شذٍ این هی چسثاًین
ّحاشیَ سیپ  cm۲۰را چسة سدٍ ّ تا احتیاط اس پشت کار رّی هستطیلی کَ درآّردین قزار
هی دُین ّتاس یک آستز  ۸٫۵در  ۲۰تَ تاال تزیي قسوت هستطیل  ۳در  ۲۰هی چسثاًین.

 -۳سوراخ کردن
-۳-۱سوت چپ ّ راست داخلی فقط کافی است یک طزف آى راًین ساًتی هتز داخل شذٍ
ّ سْراخ ُایی تَ فاصلَ  ۰٫۷یا  ۰٫۵ساًتی هتز هیشًین ّلی در سوت چپ تزای سیپ سیز سیپ
را ُن تَ ُویي شیٍْ سْراخ کزدٍ در ّاقغ در ایي هستطیل دّ ردیف ًیاس تَ سْراخ کزدى دارین
(ًکتَ  :سهاى سْراخ کزدى سیز سیپ آستز  ۸٫۵در  ۲۰را تاال هی کٌین کَ جای سْراخ ُا رّی آى
ًواًذ).

-۳-۲رّی چارچْب اصلی سوت راست کَ هحل کارت ُاهی تاشذ را هی چسثاًین ّسوت
چپ اّل قسوت هزتْط تَ سیپ ّ دّم قسوت هزتْط تَ ػکس را رّی آى قزاردادٍ تیي ایي چپ
ّراست تایذ  cm۳فاصلَ تاشذ کَ تا آى هستطیل

 ۳در  ۲۰هی پْشاًین کَ اس ًظز دیذاری

شکیل تز خْاُذ تْد (اها هی تْاًیذ اس ایي هستطیل صزف ًظز کٌیذ)
دّر تا دّر چارچْب اصلی را تایذ تْسیلَ ی خْدکار چزم تا فْاصل
گذاری کزدٍ ّ سْراخ کاری را اًجام هی دُین.

 ۰٫۷سْراخ ُا را ػالهت

