
 روش دوخت کیف موبایل فانتزی با نخ و پارچه

 

با نزدیک تر شدن به فصل های گرم سال، مردم ترجیح می دهند هنگام بیرون رفتن از خانه، وسیله های کمتری با خود 
با نخ و پارچه می با طرح نان تست کیف موبایل فانتزی  یک حمل کنند. به همین دلیل در این آموزش به روش دوخت

 پردازیم تا هنگام بیرون رفتن از خانه، مجبور نباشید کیف های بزرگی با خود حمل کنید.

 پلیر( خود، کیف بدوزید. MP3 حتی برای دوربین یا) با دنبال کردن این آموزش می توانید متناسب با ابعاد گوشی 

 وسیله های مورد نیاز

honarfardi.com


 

 نمد اکرلیک در رنگ های قهوه ای سوخته، کرمی، سفید، صورتی و زرد •
 نخ متناسب با رنگ نمد •
 سوزن خیاطی •
 سنجاق ته گرد •
 قیچی تیز پارچه •
 قیچی معمولی •
 دکمه قابلمه ای •
 دکمه ی دلخواه •
 پارچه نخی •
 ماژیک، مداد یا خودکار •
 دانلود الگوی کیف موبایللینک  •

 آموزش گام به گام روش دوخت کیف موبایل فانتزی با نخ و پارچه

 الگوی خود را آماده کنید ـ ۱

 ۱قدم 

پلیر خود، مشابه آن  MP3الگوی کیف موبایل را دانلود و پرینت کنید و یا خودتان متناسب با ابعاد موبایل، دوربین و یا  
 iphone5 LGرار داده شده در این آموزش معموال متناسب با اکثر تلفن های هوشمند از جمله الگو را رسم کنید، اما الگوی ق

Spectrum2 .و غیره است 



 

 ۲قدم 



 از دو قیچی متفاوت برای برش الگو و نمد استفاده کنید تا قیچی پارچه کند نشود. دور تا دور الگو را با قیچی ببرید.

 

 ۳قدم 

روی نمد پیاده دو بار ی نمد قرار دهید و سپس به کمک ماژیک، مداد و یا خودکار، الگو را را رو ی بدنه ی اصلی کیفالگو
 کنید.



 

 ۴قدم 

 حاال دور تا دور الگوی رسم شده روی نمد را با قیچی پارچه ببرید.



 



 

 بدنه ی اصلی کیف موبایل را بدوزید ـ ۲

 ۱قدم 

 روی پارچه ی طرح دار و رنگی نیز رسم کنید.الگوی بدنه ی اصلی کیف موبایل را دو بار 



 

 ۲قدم 

پارچه ی برش زده را مطابق تصویر زیر روی نمد قرار دهید. بعد از اینکه دور آن دو را دوختید، می توانید پارچه را 
 برگردانید.



 

 ۳قدم 

ز سوزن عبور دهید. برای این و یا هر رنگ دیگری که برای بدنه ی اصلی کیف انتخاب کرده اید( را ا)نخ قهوه ای سوخته 
 کار می توانید از سوزن گل دوزی نیز استفاده کنید.



 

 ۴قدم 

 سپس دور تا دور بدنه ی کیف را با در نظر گرفتن نیم سانتی متر درز بدوزید.



 

 ۵قدم 

وخت ساده و دستی اگر مهارت خیاطی دارید می توانید دور تا دور کارتان را با چرخ خیاطی بدوزید، در غیر این صورت از د
 برای این کار استفاده کنید.



 

 ۶قدم 

 سانتی متر از بدنه ی اصلی کیف موبایل را باز نگه دارید و ندوزید. ۳تقریبا 



 

 

 بدنه ی دوخته شده را برگردانید ـ ۳



 ۱قدم 

 سانتی متر باز گذاشته بودید، بدنه ی دوخته شده را برگردانید. ۳از جایی که 

 

 ۲قدم 

 به کمک مداد یا خودکار می توانید گوشه های کار را کامل برگردانید.



 

 ۳قدم 

 مراحل باال را روی بدنه ی دیگر کیف موبایل نیز تکرار کنید.



 

 ۴قدم 

 نیم سانتی متر درز نیز بدوزید.ر گرفتن از بدنه ی کیف موبایل را با در نظحاال قسمت ب

 



 را بدوزید نان تستی صورت عروسک ـ ۴

 ۱قدم 

برش بزنید و یا می توانید مطابق با سلیقه ی خود، شکل دلخواه خود را صورت عروسک را روی نمد  اجزای مطابق الگو،
 نقاشی کنید. همچنین می توانید صورت عروسک را گل دوزی و یا با رنگ های سه بعدی پارچه برش بزنید.

 

 ۲قدم 

 اجزای صورت برش زده را روی نمد کرمی یا رنگ بدن قرار دهید.



 

 ۳قدم 

 را زیر محل چشم ها بدوزید. با یک نخ صورتی رنگ، گونه عروسک با دوخت گونه عروسک شروع کنید.



 

 ۴قدم 

استفاده کنید. تزئین صورت عروسک برای دوخت گونه ی عروسک می توانید مطابق تصویر زیر از دوخت اریب و یا کوک 
 کامال سلیقه ای است و مطابق با سلیقه ی خود می توانید تغییرات الزم را اعمال کنید.



 

 ۵قدم 

 را بدوزید.نان تستی سپس به ترتیب سایر اجزای صورت، یعنی چشم ها، دهن، سایه روشن ها و زبان عروسک 



 

 کره ی نان تست را بدوزید ـ ۵

 ۱قدم 

مزه تر شدن عروسک نان تست می توانید یک تکه کره ی نمدی نیز به صورت آن اضافه کنید، اما فراموش نکنید  برای با
که این مرحله اختیاری است. دو چهار ضلعی کوچک روی نمد زرد رنگ برش بزنید و دور تا دور آن دو را به یکدیگر بدوزید 

 و در آخر برگردانید.

 

 ۲قدم 



 صورت عروسک کامل شده است. حاال وسط صورت عروسک نان تستی بدوزید.تکه ی کره ای را به 

 

 تکه های نان نمدی را بدوزید ـ ۶

 نان تست را به تکه ی دیگر نان بدوزید. صورت  به کمک یک نخ رنگ بدن یا کرمی،



 

 ۲قدم 

 این کار را روی تکه ی نان تست دیگر نیز تکرار کنید.



 

 به یکدیگر بدوزیددو تکه ی نان تست نمدی را  ـ ۷

 ۱قدم 

دور تا دور آن را  سپس دو تکه نان تست نمدی را روی یکدیگر قرار دهید. دور تا دور آن دو را با سنجاق ته گرد ثابت کنید،
 با در نظر گرفتن نیم سانتی متر درز بدوزید.



 

 ۲قدم 

 کیف را برگردانید. سپس کیف شود. حواستان باشد که دهانه ی کیف را باز نگه دارید تا موبایل از آن قسمت وارد



 



 

 در کیف موبایل را بدوزید ـ ۸

 ۱قدم 

 دکمه ی قابلمه ای را روی نواری که برای قسمت در کیف در نظر گرفته شده است بدوزید.



 



 

 ۲قدم 

 دو تکه نوار را روی یکدیگر قرار داده و دور تا دور آن را با دوخت دندان موشی بدوزید.



 

 ۳قدم 

کمک سنجلق ته گرد، در کیف موبایل را به پشت نان تست وصل کنید و محل قرار گرفتن تکه ی دیگر دکمه ی قابلمه به 
 ای را مشخص کنید.

 سپس تکه ی دیگر دکمه ی قابلمه ای را در محل مشخص شده بدوزید.



 



 

 آماده است کیف موبایل فانتزی



، می توانید این کیف ها را برای دوستان و فامیل های خود و یا  حاال که با روش دوخت کیف موبایل فانتزی آشنا شدید
سایر وسیله های الکتریکی خود بدوزید. همچنین برای دوخت این کیف ها می توانید به جای نمد از پارچه های دیگری 

 مانند پارچه ی پشمی نیز استفاده کنید.

 



 



 

 

 


