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»نحوه دوخت قطعات لباس چرمي در صنعت«
»رفع چروک چرم«

تهیه کنندگان:
زينب وفايي نژاد – مدير گروه آموزشي مرکز تربیت مربي و پژوهش های فني و حرفه ای
عفیفه پوربچاری  -مربي صنايع دستي مرکز خواهران آبادان

سازمان آموزش فني و حرفه ای کشور
رعایت اصول اخالقي و مسئولیت صحت و دقت محتوا برعهده نویسنده  /نویسندگان مي باشد.
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اين تجربیات از گزارشات دوره کاربیني در کارخانههای مطرح بدست آمده
و نكات بسیار جالبي ميباشد .
مقدمه:
چرم یکی از شیک ترین و محبوبترین پارچههایی اسی که در ساخ و دوخ لباس  ،ککف و غکره از آن
اسییاداده میشییود .چرم در دو نوع طبکعی و مصییعو ی موجود میباش ی که هر ی
نکازمع مراقب

از آنها به نحو مقاضییی

و نگه اری هسییاع  .اغلب چروکها و آسییکبهایی که در چرم به وجود میآی  ،ناکجۀ

مراقب غلط از چرم و پارچه چرمی اسی
طبکعی وجود دارد،

و یکی از چالشهایی که همواره در اساداده از لباس چرم و چرم

م آگاهی از اصول نگه اری و نحوه صحکح دوخ انواع چرم و اتوکشی آنهاس .
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ترفندهای عالي برای دوخت چرم
از پايه مخصوص استفاده کنید
شییما میتوانک از پایههای تدلون و یا پایههای غلاکی و همکنطور چرخهای دو پایه اسییاداده کعک ه هر دوی
این پایهها به حرک سریع و راح چرم در حکن دوخ کم

خواهع کرد

طول کوکها در دوخت را تغییر دهید
معموال طول  5.3مکلیمار برای بخکه روی چرم معاسییب اس ی ه الباه شییما میتوانک از هر طول بخکهای که
میخواهک اساداده کعک ه در نظر داشاه باشک طول بخکه بایسای بکشار از طول بخکههای معمول باش .
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استفاده از سوزن مناسب چرم
سیوزن چرم ی

سیوزن سیعگکن با نوک مخصیوت اسی ه طراحی این سیوزنها به گونهای اس

میشیون پارچه چرم به راحای سوراخ شوده (شما بای به دنبال ی

که سبب

بساه سوزن با لکبل چرم )(leather

باشک )ه

ازنخ مناسب برای دوخت چرم استفاده کنید
زمانی که میخواهک ی

پارچه چرم ب وزی به هکچ عوان از نخ پعبهای اسییاداده نکعک ه ل این اس ی که

مواد موجود در چرم نخ را در طول زمان از بکن میبرد و با ث اف ککدک نخ میشوده در وض میتوانک از
نخهای پلیاسار و نایلون اساداده کعک ه نخهای مصعو ی ،به ویژه نخ پلیاسار ،قویتر و با دوامتر هساع .
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از چسب برای دوخت چرم استفاده کنید
پکش از دوخ قطعات چرم به هم مرسییوم اسیی که این قطعات محکم کعار هم قرار بگکرن ه این نکاه را به
خاطر داشییاه باشییک که بر خای سییایر پارچهها ،برای پارچه چرم نمیتوانک از سییوزن اسییاداده کعک ه زیرا
اسیاداده از سوزن برای اتصال قطعات روی چرم ی

سوراخ داممی ایجاد میکع ه برای جلوگکری از بروز این

مشیکل ،بجای اسیاداده از سوزن پکش از دوخان؛ دو الیه را با اساداده از چسب دو طرفه به هم وصل کعک ه
همچعکن میتوانک از گکره کاغذ یا گکره مو هم اساداده کعک ه

چروك چرم
برای پکشیگکری از چروک شی ن چرمها ا م از مصیعو ی و طبکعی سعی کعک چرمها را بهصورت لول ش ه
نگه اری و از انباشیان آنها روی هم بصیورت نامعظم خودداری کعک  .زیرا ،ممکن اسی در اثر فشار ،سایر
چرمها دچار خط و خطوط و یا چروک شون  .حایاالمکان چرمهای طبکعی را آویزان کعک  .از خکس ش ن
چرم جلوگکری کعک  .چرم ،به دلکل ساخاار طبکعی خود دارای باف نرم و حساس اس که ممکن اس در
اثر گرما و تابش مسیاقکم نور خورشک فرم اولکه خود را از دس ب ه و در اصطاح دفرمه شود .چرمی که
دفرمه ش ه باش دیگر به حال اولکه و طبکعی خود باز نمیگردد  .بعابراین ،از قرار دادن چرم در معرض نور
خورشک و گرما پرهکز کرده و الزم اس که آنرا در فضایی خش
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و خع

قرار دهک .

روشهای صاف کردن چرم و از بین بردن چین و چروكهای آن
 -1استفاده از اتو برای از بین بردن چروك چرم :اکثر چرمها به دلکل؛ خطوط و چکن و چروکی روی
آنها ایجاد ش ه که به راحای صای نمیشون  .اساداده از اتو مخصوت چرم با ث میشود تا این چروکها به
راحای صیای شون  .اگر این اتو در دسارس شما نباش میتوانک از اتوی معمولی اساداده کعک  .الباه اتوی
مخصیوت چرم فقط برای سیطوح کوچ

قابل اساداده میباش و برای سطوح بزرگتر از نظر مصری برق،

مقرون به صییرفه نکسی در ضییمن برق زیادتری را مصییری میکع  .از اتوی مخصییوت چرم بکشییار زمانی
اسیاداده میشیود که محصیوالت تولک ش ه چرمی مانع ککف  ،کدش ،لباس و غکره ،در مراحل تولک روی
این محصیوالت چکن و چروکی بوجود آم ه که با ث تغککر در ظاهر محصیول میشیود .درصیورتی که چرم
شما بر اثر رطوب و یا گرما تغککر شکل داده باش  ،قابل اصاح و اتوکشی نکس و چرمی که بر اثر رطوب و
گرما چروکک ه ش ه و تغککر شکل داده اس را حای با اتوکشی نمی توان به شکل اولکه خود بازگردان  .برای
از بکن بردن چروک و اتوکشی چرمها ،بای به جعس و نوع چرم موردنطر توجه کرد زیرا هرنوع چرم ،تکعک
اتوکشی خات خود را دارد .طرز اتوکشی هرک ام از انواع چرم به صورت کلی یکسان اس ولی تکعک

ها و

جزمکات خات خود را دارد .به عوان مثال ؛ پارچه پعبه ای و یا کاغذ الگو ،از تماس مسییاقکم اتو و چرم
جلوگکری میکع و از آسییکب و سییوخاگی رویه چرم جلوگکری میکع  .چرمهای مصییعو ی یا ویعکل چون
پارچهای ماخلخل بر اساس پعبه یا بافاعی اس می توان آن را با ی

اتو معمولی اتو کرد .دمای اتو نکز بای

ح ود  53– 53درجه باشی .برای اتوکشی چرم مصعو ی نکازی به محافظ ن ارد زیرا ساخاار چرم مصعو ی
به گونهای اسی که میتوان ازقسیم پش چرم و ب ون اساداده از پارچهای محافظ اتوکشی را انجام داد )
ولی بهار اس ی

که همواره از محافظ اتوکشییی اسییاداده شییود(ه هرگز از اتو بخار برای اتو کشییی چرمهای

مصعو ی اساداده نکعک زیرا  ،تح

تأثکر دما و رطوب  ،چرم ممکن اس

میشود ب ون خکس ش ن و ب ون بخار انجام دهک .
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شروع به الیه برداری کع ه توصکه

 - 2آويزان کردن لباس چرم در حمام :ی
شی ه را در ی

روش برای رفع چروک چرم این اسیی

که چرم چروک

گوشه حمام آویزان کعک تا به چرم رطوب برس  .الباه  ،آب دوش نبای روی آن چکه کع .

بخار آب موجود در حمام با ث صیای ش ن چروکهای چرم میشود .بع از خارج کردن چرم از حمام ،آنرا
روی سیطح صای قرار داده و واکس مخصوت چرم بر روی آن بکشک  .ب ین صورت قسم ا ظمی از چکن
و چورک های چرم رو از بکن میبری .
 -3رفع چروك چرم با استتفاده از سشوار :استفاده ازسشوار روش دیگری برای از بکن بردن چروک
چرم اس  .برای این کار سشوار را با کمی فاصله ) تقریبا  53الی  53سانای مار ( از چرم بگکری و سشوار را
موازی با چرم حرک دهک تا به آرامی چروکها باز شود.
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 - 0استتیری کردن آب ولرم برای رفع چروك چرم  :برای از بکن بردن چروک لباس چرم ،با ی
اسیرری بر روی قسیم های چروک چرم  ،آب ولرم براشی و بع آنرا روی سیطح صای قرار داده و با دس
بکشیک تا چروکهای آن برطری شییود .این روش برای رفع چروکهای ریز ناشییی از فشییار فکزیکی و جمع
ش گی اس و بر روی چروکهای ناشی از تا خوردگی تاثکری ن ارد
 -5رفع چروك چرم با استتتفاده از نرمکننده لباس  :ی
اسییاداده از نرمکعع ه لباس اس ی

راه حل برای برطری کردن چروک چرم ،

که در این روش بای کمی از نرمکعع ه لباس را بر روی دسییامال نم ار

اسرری کرد و روی چروک چرم بکشک تا صای شود .مج دا با دسامال تمکز نرمکعع ه را پاک کرده تا اثری
از آن روی چرم باقی نمان .
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منابع:
 -5تجربکات نویسع هگان در کارخانه مارال چرم
 -5سای پارچه نگار
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