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أوال :األنسجة والمالبس الطبٌعٌة
أ  :أنسجة طبٌعٌة من مصدر نباتً :
االستعماالت
المصدر
نوع النسٌج
المالبس على
األنسجة القطنٌة شعٌرات نباتٌة
اختالف أنواعها:
تحٌط بالبذور
المفارش -
الموجودة داخل
لوزة نبات القطن المناشف -
أغطٌة األسرة
تجمع بعد نضج
أقمشة التنجٌد-
اللوزة وتفتٌحها
األغراض الطبٌة
وترسل إلً
المصانع لتمر بعدة مثل الشاش -
عملٌات إلً أن ٌتم المضادات.
غزلها ونسجها .

المزاٌا
قوة ومتانة طبٌعٌة تزداد
وهً مبللة عنها وهً
جافة.
تستعمل فً األجواء الحارة
والباردة على السواء
فاألنسجة الخفٌفة مثل
الفوال  -اللٌنو  -البٌكة
تناسب األجواء الحارة أما
األجواء الباردة فتستخدم
الفانٌل
ه
األقمشة الثقٌلة مثل
والمخمل القطنً .
شدٌدة االمتصاص
للرطوبة مما ٌجعلها
صالحة لعمل المناشف.
تتحمل درجات الحرارة
العالٌة كالغلٌان والكً
دون أن تتلف.
ال تتأثر بحشرة العثة.
ال تتأثر بالمواد القاصرة
مثل الكلور.
قلة الشحنات الكهربائٌة
فال تسبب مشاكل أثناء
االستعمال و التصنٌع.
اقتصادٌة لسعرها المناسب
و زٌادة عمرها
االستهالكً.
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المثالب
تتقلص(تنكمش)بالغسٌل
أول مرة وتستمر فً
التقلص بالغسٌل لعدة
مرات.
تتجعد بسهولة لذا فهً
تحتاج إلً عملٌة الكً
بصورة دائمة.
تتعفن إذا تركت مبللة
فترة طوٌلة فً جو
دافئ.
تفقد متانتها إذا تعرضت
للشمس باستمرار .
تحترق بسهولة ولها
رائحة ممٌزة .

تابع أنسجة طبٌعٌة من مصدر نباتً :
نوع النسٌج
األنسجه الكتانٌة

المثالب

المصدر

االستعماالت

المزاٌا

ألٌاف نباتٌة
تؤخذ من ساق
نبات الكتان ثم
تمر بعدة
عملٌات إلى أن
ٌتم غزلها
ونسجها.

الم البس على
اختالف أنواعها
المناشف -
المفارش  -أغطٌة
األسرة  -الحبال -
شبك الصٌد  -قالع
المراكب  -خراطٌم
الحرٌق.

متانة وقوة شدٌدة
وتزداد وهً مبللة عنها
وهً جافة.

تتجعد بسهولة لذا فهً
تحتاج إلى عملٌة الكً
بصورة دائمة.

من أصح األنسجة فً
األجواء الحارة فهً
موصل جٌد للحرارة
مما ٌجعل الملبوسات
وبٌاضات األسرة ذات
ملمس بارد فً فصل
الصٌف .

خٌوطها غٌر مرنة
فتتمزق ثنٌاتها إذا تركت
على وضعها مدة طوٌلة.
تتعفن إذا تركت مبللة
مدة طوٌلة فً جو دافئ.
تفقد متانتها إذا تعرضت
للشمس باستمرار.

لها لمعة طبٌعٌة جمٌلة
خالٌة من الوبر لذا فهً
أسعارها مرتفعة.
تصلح لعمل
المفروشات.
تمتص الرطوبة بسهولة
وتجف بسرعة مما
ٌجعلها صالحة لعمل
المناشف.
تتحمل عملٌات الغسٌل
والكً المتكررة
وتتحسن بها.
ال تتأثر بحشرة العثة.
قلة الشحنات الكهربائٌة
فال تسبب مشاكل فً
التصنٌع أو االستعمال.
اقتصادٌة لزٌادةعمرها االستهالكً .
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ب – أنسجة طبٌعٌة من مصدر حٌوانً :
نوع النسٌج
األنسجة الصوفٌة

المصدر
أصواف األغنام
شعر بعض أنواع
معٌنة من الحٌوانات
مثل الماعز.
الالما.
األرانب.

االستعماالت
المالبس على
اختالف أنواعها.
البطاطٌن.
السجاد.
تستعمل الخٌوط فً
اإلبرة.

تجمع وترسل إلً
المصانع وتمر بعدة
عملٌات إلً ألن ٌتم
غزلها ونسجها.

المزاٌا

المتانة وقوة التحمل تتأثر بدرجات
ولكن بدرجة أقل من الحرارة العالٌة أثناء
عملٌات غسلها فتتلبد
الكتان.
وتنكمش وتفقد
لمعتها.
ردٌئة التوصٌل
للحرارة فال تسمح
ٌصفر اللون األبٌض
بتسرب حرارة
الجسم للخارج ولهذا بتعرضها ألشعة
الشمس الشدٌدة .
نشعر بالدفء عند
ارتدائها فً فصل
تتأثر بحشرة العثة
الشتاء.
وتتلفها .
المرونة العالٌة مما
تحتفظ بروائح الجسم
ٌجعلها ال تتجعد
كالعرق و غٌرة.
وتحتفظ بشكلها.
تمتص الرطوبة
بسهولة وبكمٌات
كبٌرة دون قابلٌتها
لالمتصاص كلما
زادت درجة
الحرارة.
سهولة تنظٌفها
التساع مسامها
فتسمح بمرور الماء
والصابون دون
صعوبة .
بطٌئة االحتراق لذلك
فهً مناسبة لصناعة
األغراض المنزلٌة.
ال تتعفن.
أسعارها مناسبة .
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المثالب

تتأثر بالقلويات لذا
ٌجب العناٌة باختٌار
المنظف الذي تغسل
ب وشطفها جٌدا
ه
للتخلص من أي أثر
له.

تابع أنسجة طبٌعٌة من مصدر حٌوانً :
نوع النسٌج

أنسجة الحرٌر
الطبٌعً

المصدر

االستعماالت

خٌوط شرنقة دودة المالبس الراقٌة
الغز ،التً أساسها على اختالف
سائل لزج تفرزه أنواعها.
دودة القز من فتحة
اإلٌشاربات -
فً رأسها ٌجف
الكرا فتات.
بمجرد تعرضه
للجو مكونا خٌوطا
حرٌرٌة مزدوجة ،بعض أنواع
ترصها دودة القز الكلف.
حولها طبقة فوق
تستعمل خٌوط فً
طبقة إلى أن
التطرٌز وأشغال
تتكون الشرنقة،
هذه الشرانق تجمع الترٌكو .
وترسل إلً
المصانع لتمر بعدة
عملٌات إلً أن
ٌتم غزلها
ونسجها.
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المزاٌا
قوة ومتانة كبٌرة
وخفة وزن.
ردٌئة التوصٌل
للحرارة فتتمٌز
بالدفء بالمقارنة
مع خفة وزنها
ورقتها.
لها سطح ال مع
أملس ٌساعد على
عدم اتساخها
بسرعة.
ال تتأثر بحشرة
العثة.
بطٌئة االحتراق.

المثالب
ارتفاع أسعارها.
تتعفن وتتأثر
بالعرق والكلور.
تتأثر بتعرضها
لحرارة الشمس
فتقل متانتها
وٌصفر لونها
األبٌض.
تحتاج إلى عناٌة
كبٌرة عند الغسٌل
حتى ال تتجعد.

ثانٌا :األنسجة الصناعٌة:
أ  -أنسجة صناعٌة محورة من مصدر نباتً :
نوع النسٌج

المصدر

االستعماالت

ٌتم الحصول على المالبس على
ألٌافها عن طرٌق اختالف أنواعها.
المعالجة الكٌمٌائٌة
لسلٌلوز الخشب أو البطانًات.
القطن وتحوٌلها
أنسجة الفسكوز من الصورة التً المفروشات.
علٌها إلى ألٌاف
الستائر.
لها خصائص
ممٌزة.
السجاد.

المزاٌا
المتانة وخفة
الوزن.

المثالب
تقل متانتها وهً
مبللة.

تقاوم التجعد
وتحافظ على
شكلها.

تتأثر بالقلوٌات
المركزة والكلور.

تمتص الرطوبة
بدرجة كبٌرة.

تتأثر بتعرضها
لحرارة الشمس
فترات طوٌلة فتقل
متانتها.

لها قدرة عالٌة
على طرد الزٌوت تتعفن .
الحشوات للوسائد .والم اء.
تحترق بسهولة.
لها سطح ناعم
الوسائد.
أملس.
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ب -أنسجة صناعٌة تركٌبٌة من مصادر عضوٌة :
المثالب

المزاٌا
االستعماالت
المصدر
نوع النسٌج
المتانة وقوة التحمل
ال تمتص الرطوبة
وخفة الوزن.
ٌتركب من عناصر المالبس على
ولٌس لها مسام
اختالف أنواعها.
كٌمٌائٌة بحتة
لتسمح بجفاف
ثبات المقاسات
مأخوذة من نواتج
المالبس الواقٌة من والشكل وال تتجعد العرق.
البترول ،وتكون
مع االستعمال
المطر.
على هٌئة عجائن
ٌصعب إزالة
وتكرار الغسٌل.
ثم تشكل فً صورة
التجعدات التً
المظالت.
ألٌاف ٌتم نسجها.
الناٌلون
تحدث بها الناتجة
ال تتسخ بسهولة
عن عملٌة العصر
لصعوبة تعلق
الكلف.
الخاطئة أثناء
األوساخ على
الغسٌل.
سطحها األملس.
السجاد.
قابلة لتكوٌن
سهولة العناٌة بها
مثل الغسل وسرعة شحنات كهربائٌة
مما تسبب مشاكل
الجفاف وعدم
احتٌاجها للكي إال فً التصنٌع
واالستعمال.
نادرا.

قالع المراكب.
الحبال.
الخٌوط الطبٌة.

ال تتأثر بحشرة
العثة وال بالعفن.
اقتصادٌة لزٌادة
عمرها
االستهالكً.

ال تتأثر بألوان
المالبس غٌر ثابتة
اللون إذا غسلت
معها كما تتغٌر
ألوانها إذا اتسخت
بدرجة كبٌرة.
تتأثر خٌوطه
بتعرضها للشمس
والحرارة الشدٌدة
فتضعف قوتها
وٌصفر لونها
األبٌض.
تحترق بسهولة.
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تابع – أنسجة صناعٌة تركٌبٌة من مصادر عضوٌة :
نوع النسٌج

المصدر

االستعماالت
المالبس على
اختالف أنواعها.

تصنع من مواد
أولٌة مأخوذة من
البترول والفحم
الستائر.
وتكون على هٌئة
عجائن ثم تشكل فً
أقمشة التنجٌد.
صورة ألٌاف ٌتم
نسجها .

المزاٌا
قوة ومتانة عالٌة.
ثبات المقاسات
والشكل فال تتقلص
وال تتجعد حتى مع
كثرة االستعمال
وتكرار الغسٌل.

البولً استر
سهولة العناٌة بها
مثل الغسل وسرعة
الجفاف وعدم
احتٌاجها للكً إال
نادرا.

المثالب
ال تمتص الرطوبة
ولٌس لها مسام
تسمح بجفاف
العرق.
لها قابلٌة لتكون
شحنات كهربائٌة
مما تسبب مشاكل
أثناء التصنٌع
وألستعمال.
تقل متانتها
باستمرار تعرضها
لحرارة الشمس.

تحتفظ بالكسرات
تحترق بسهولة .
الدائمة المثبتة
حرارٌا فً المالبس
والمفروشات مع
االستعمال والغسٌل.
ال تتأثر بحشرةالعثة وال تتعفن .
ال تتأثر باألحماضوالقلوٌات .
اقتصادٌة لزٌادةعمرها الستهالكً .
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ت  -2-أنسجة صناعٌة تركٌبٌة من مصادر غٌر عضوٌة:
نوع النسٌج

المصدر

االستعماالت

الخٌوط المعدنٌة خٌوط تصنع بتقسٌم تغزل مع خٌوط
رقائق المعادن م ثل وألٌاف نسٌجٌة
الذهب والفضة إلى أخرى لتضٌف لها
أسالك رفٌعة جدا برٌقا ولمعانا.
والرتفاع أسعارها
وتستعمل فً
استخدمت رقائق
زخرفة المالبس و
االلومنٌوم حيث
المفارش و
تغطً بطبقة من
البالستٌك للحصول التابلوهات وبعض
على خٌوط معدنٌة أقمشة التنجٌد.
بألوان مختلفة.
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المزاٌا
متانة و قوة تحمل
عالٌة.

المثالب
أسعارها مرتفعة.
ثقٌلة الوزن.

تحتفظ بشكلها
ولمعتها مع
االستعمال.
ال تتأثر بحشرة
العثة.
ال تحترق بسهولة.

ال تمتص الرطوبة.
ٌتغٌر لونها بسبب
العرق.

أجزاء مكنة الخٌاطة ووظائفها:
-1

طارة اإلدارة (عجلة اإلدارة )

عبارة عن عجلة صغٌرة متحركة مكانها فً الجزء األٌمن من رأس المكنة – تحرك إلً
األمام بواسطة الٌد لٌبدأ التمكٌن .
 -2عمود البكرة :
وهو عمود مثبت فً الجزء العلوي للمكنة لتوضع علٌة بكرة الخٌط .
 -3دلٌل الخٌط :
عبارة عن حلقات معدنٌة صغٌرة تحمل الخٌط وتحفظه فً مكانة بطرٌقة منظمة من
البكرة إلى اإلبرة مارا بمنظم شد الخٌط.
-4منظم شد الخٌط:
جهاز صغٌر ذو قرصٌن مثبت فً رأس المكنة التحكم قً قوة شد خٌط اإلبرة ومنعة من
ان ٌتعقد.
 -5رافع الخٌط:
ب ثقب ٌدخل فٌه الخٌط – وهو ٌنخفض لٌجذب الخٌط من البكرة ثم
جزء معدنً متحرك ه
ٌرتفع لشد الخٌط بعد عمل الغرزة.
 -6اإلبرة :
منها أنواع تالئم األقمشة والخٌاطات المختلفة وهً تركب داخل تجوٌف فً العمود
الخاص بها وٌسمى عمود اإلبرة وتثبت بواسطة مسمار حلزونً – عندما تهبط اإلبرة
لألسفل تدخل فً الثقب المعد لها وتثقب القماش فً نفس الوقت فتربط خٌط البكرة مع
خٌط المكوك من الداخل وتكون الغرزة .
 -7لوحة اإلبرة :
وب ثقب ٌسمح لهبوط اإلبرة وصعودها – والجزء
تتكون من جزأٌن أحدهما تحت اإلبرة ه
الثانً متحرك ٌنزلق إلى الخارج لسحب المكوك أو تركٌبة .

 -8القدم الضاغط  ( :الدواس)
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ٌتحكم فً تثبٌت القماش عند التمكٌن إذ ٌهبط فوق القماش عند إنزال الرافع الخلفً مع
بداٌة التمكٌن ثم يرفع بعد االنتهاء منها.
 -9رافع القدم الضاغطة:
بواسطة ٌتم إسقاط القدم على القماش .
 -10مشط التغذٌة :
وب أسنان تعمل على تثبٌت القماش جٌدا تحت القدم
ٌقع تحت القدم الضاغط مباشرة ه
الضاغط وتدفعه إلى الخلف أو األمام حسب اتجاه ومقاس الغرزة أثناء التمكٌن .
 -11المكوك :
عبارة عن بكرة معدنٌة أو بالستٌكٌة ٌلف علٌها الخٌط ثم ٌوضع داخل غطاء ٌسمى
غطاء المكوك وٌوضع االثنان داخل وعاء أسفل اللوحة المعدنٌة ٌسمى بٌت المكوك.
 -12منظم طول الغرزة:
عبارة عن قرص مستدٌر ٌحرك لٌتحكم فً طول الغرزة وتنظم حركة مشط التغذٌة
حسب األرقام الموجودة على المؤشر وكلما زاد الرقم زاد طول الغرزة والعكس بالعكس .
-13مالئ المكوك:
وهو جزء صغٌر متصل بالجزء العلوي األٌمن من رأس المكنة وٌتكون من عجلة
مطاطٌة مثبت بها عمود ٌوضع المكوك علٌة وقابض لتثبٌت المكوك أثناء تعبئة بالخٌط .
 -14منظم موقع اإلبرة:
ب ٌتم التحكم فً اتجاه تنفٌذ الغرزة – إذا تم تحرٌكه جهة الٌسار فتبدا اإلبرة العمل من
ه
جهة الٌسار وتتجه إلى الٌمٌن أو العكس إذا تم إدراجه جهة الٌمٌن  .أما إذا تم وضعة
على الوسط معنً هذا أن اإلبرة تبدأ من الوسط وتتحرك ٌمٌنا وٌسارا لتنفٌذ الغرزة فً
كلتا الجهتٌن بشكل متناسق .

 -15منظم شكل الغرزة:
عباره عن قرص أو ذراع ٌتم تحرٌكه أمام لوحة أشكال الغرز لتحدٌد الغرزة المراد
تنفٌذها .
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 -16منظم عرض الغرزة:
ب ٌتم التحكم فً تحدٌد عرض الغرزه حسب الشكل المرسوم .
ه
 -17خافض مشط التغذٌة:
ٌتحكم فً خفض مشط التغذ ٌة لٌمنعه من الحركة أثناء تنفٌذ بعض غرز التطرٌز .
 -18الوصالت الكهربائٌة و الموتور:
ب ٌتم توصٌل التٌار الكهربائً للمكنة – وبالضغط على الموتور بواسطة القدم تبدأ
جهاز ه
المكنة فً العمل وكلما زاد مقدار الضغط زادت سرعة المكنة وبتقلٌل الضغط وإبعاد
القدم تتوقف المكنة تماما عن العمل.

بعض المشكالت التً قد تعترضك أثناء استعمال المكنة وكٌفٌة التغلب علٌها
المشكلة

العالج

السبب
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توقف المكنة ومع محاولة
إدارة عجلة اإلدارة لم تتحرك
وبالتالً اإلبرة ال تنزل وال
ترتفع من مكانها.

تراكم الخٌط حول المكوك أو
تشغٌل المكنة بدون وجود
قماش.

الخٌط أسفل القماش مفكك
والخٌط العلوي مشدود على
سطح القماش.

المكوك مملوء بالخٌط أكثر من
الالزم وخٌط المكوك لٌس فً
االتجاه الصحٌح.

عند شد خٌط التمكٌن العلوي
ٌنزع بسهولة.
الخٌط العلوي ٌقطع عند ثقب
اإلبرة.

المكوك ضغطة مفكك ولٌس
مضبوطا.
مرور الخٌط فً دلٌلة عكس
االتجاه الصحٌح عند تغٌٌر
ب
اإلبرة وضع الجزء الذي ه
المجرى فً عكس اتجاهه
الصحٌح.
ٌشد القماش تارة و ٌترك تارة
أخرى أثناء التمكٌن.

غرز التمكٌن طوٌلة فً مكان
وقصٌرة فً مكان أخر.

وضع اإلبرة على ارتفاع غٌر
منسب .
ا

المشكلة
سن اإلبرة غٌر حاد أو كسر
اإلبرة.

السبب
انحراف سن اإلبرة قلٌال عن
الثقب.
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أدٌري عجلة اإلدارة إلى األمام
والخلف ببطء حتى تتحرك ثم
اسحبً القماش  .افتحً الجزء
المنزلق وخلصً المكوك مما
ب من خٌوط متراكمة .
علق ه
قللً كمٌة الخٌط الموجودة على
عمود المكوك ثم عدلً اتجاه
الخٌط الذي ٌخرج من الفتحة
الموجودة فً غطاء المكوك،
ثم ضعً المكوك فً بٌت
المكوك بعناٌة .
ٌضبط ضغط المكوك وذلك
بربط المسمار قلٌال.
 عدلً الخٌط إلً االتجاهالصحٌح.
 تغٌر اتجاه اإلبرة إلً الجهةالصحٌحة.
 تنظم عملٌة سحب القماشودفعة للخلف ٌعطً غرزا
منتظمة.
تصحٌح وضع اإلبرة.

العالج
اختٌار نوع اإلبرة المناسب.

شد الخٌط بعد االنتهاء من
التمكٌن بقوة.

إتباع الطرق الصحٌحة
الستعمال اإلبرة.
غٌري اإلبرة بأخرى جدٌدة.

حجم اإلبرة غٌر مناسب للخٌط
و القماش.
عدم تثبٌت اإلبرة فً مكانها
جٌدا.
مرور اإلبرة فوق دبوس
مشبوك بالقماش أو القماش
سمٌك.
مع بداٌة التمكٌن وجود صوت عدم وضع الخٌط فً دلٌل
الخٌط صحٌحا.
عال -مع وجود خٌط أسفل
القماش غٌر منتظم ومرتفع
أو
عن سطح القماش.
سماع صوت لإلبرة فً أجزاء
المكوك أو أنها تفوت الغرز.

غٌري القدم الضاغط بأخرى
تسمح بالمرور فوق األجزاء
السمٌكة أو الدبابٌس.

ارفعً بكرة الخٌط وأعٌدي
وضع الخٌط بطرٌقة صحٌحة.

اضبطً منظم شد الخٌط
مراعاة مرور الخٌط بٌن
منظم شد الخٌط لٌس مضبوطا  .القرصٌن.
استعملً حجم اإلبرة المناسب.
حجم اإلبرة غٌر مناسب.
وضع اإلبرة على ارتفاع غٌر
مناسب .

المواد المزٌلة للبقع :
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التأكد من أن اإلبرة وصلت إلى
الطول المناسب فً الجزء
المخصص لها.

فٌما ٌلً هذه المواد:
 -1مواد التبٌٌض:
من مثل مسحوق إزالة األلوان والكلوركس – فوق أكٌسد الهٌدروجٌن – البواراكس.

-2مواد معدنٌة( :مذٌبة للدهون)
من مثل البنزٌن – األسٌتون – ملح اللٌمون – حمض الخلٌك .

-3مواد ماصة:
من مثل المساحٌق الجافة (بودرة التلك – النخالة – الطباشٌر).

طرق إزالة بعض البقع الشائعة .
المصدر

البقعة

بقع عضوٌة الشاي
أو
القهوة

زمن
حدوثها

نوع النسٌج

طرق اإلزالة
تغسل غسٌال عادٌا بالماء الساخن والصابون
وإذا وجد للبقعة أثر تنقع فً قلٌل من
الجلسرٌن لمدة ساعة ثم تغسل حسب نوعها.

حدٌثة

قابل للغسٌل
ه

قدٌم ة

تنقع فً الجلسرٌن مدة  12-10ساعة أو تعالج
تحتاج إلى
ب وهو ساخن ثم تغسل غسال عادٌا.
عناٌة خاصة ه
تنقع فً محلوا البوراكس الدافئ أو ماء
األكسجٌن المخفف.

حدٌثة أو
قدٌمة
تابع :طرق إزالة بعض البقع الشائعة:
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المصدر

البقعة

زمن
حدوثها

بقع عضوٌة الفاكهة حدٌثة

قدٌمة

نوع النسٌج

طرق اإلزالة

قابل للغسٌل
ه

تزال عن جمٌع األنسجة فً الحال بغسلها بالماء
بالبارد أو الدافئ والصابون ثم تشطف و تجفف.
وإذا بقً أثر للبقعة تبل بالماء ثم تغطى بطبقة
من ملح الطعام لمنع انتشارها وتترك مدة 12
ساعة ثم تغسل حسب نوع النسٌج.

تحتاج إلى
معاملة
خاصة

تبل البقعة وٌوضع علٌها مسحوق البوراكس
وتترك بضع ثوان ثم علٌها الما ء المغلً.

حدٌثة

تزال بنفس طرٌقة البقعة الحدٌثة فً األنسجة
القابلة للغسل أو تنقع فً ماء دافئ مضاف إلٌة
قلٌل من البوراكس ثم تغسل وتجفف حسب
نوعها.

قدٌمة

تبل البقعة وتوضع فً خلٌط من الجلسرٌن
والماء بمقادٌر متساوٌة وتترك ساعتٌن ثم
تشطف وتغسل كالمعتاد أو تنقع فً محلول ماء
األكسجٌن المضاف إلٌة قلٌل من النوشادر.
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تابع :طرق إزالة بعض البقع الشائعة:
المصدر

البقعة

بقع عضوٌة الدم

زمن
حدوثها

طرق اإلزالة

نوع النسٌج

حدٌثة

قابلة للغسٌل

ث تغسل غسال عادٌا وإذا
تشطف فً ماء بارد م
تبقى للبقعة أثر تنقع فً ماء بارد وملح بنسبة
ملعقة كبٌرة لكل لتر ماء مدة  12ساعة ثم
تشطف بالماء جٌدا وتغسل.

قدٌمة

تحتاج إلى
معاملة
خاصة

تبل بالماء البارد أوال ثم تنقع فً ماء مضاف إلٌة
ماء األكسجٌن بنسبة  10-1أو  12 -1ثم تغسل
غسال عادٌا.

حدٌثة
أو
قدٌمة

تعمل عجٌنة من النشا والماء مع إضافة بعض
النقط من النوشادر وتغطً بها البقعة وتترك مدة
من الزمن تسمح بامتصاص النشا للبقعة وتكرر
العملٌة إن احتاج األمر ،وعندما ٌجف النشا
ٌنفض بالفرجون(الفرشاة).
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تابع :طرق إزالة بعض البقع الشائعة:
زمن
البقعة
المصدر
حدوثها
بقع عضوٌة الدهن حدٌثة
أو
قدٌمة
حدٌثة
أو
قدٌمة

طرق اإلزالة

نوع النسٌج
قابلة للغسٌل

تغسل بالماء الساخن والصابون حسب نوع
النسٌج وإذا تبقى أثر للبقعة ٌستعمل محلول
النوشادر.

تحتاج إلى
معاملة
خاصة

تزال بإحدى الطرق التالٌة:
-1توضع كمٌة من النخالة على البقعة فً
المالبس قاتمة اللون  ،أم المالبس الفاتحة اللون
فٌرش علٌها بودرة التلك ثم توضع البقعة بٌن
طبقتٌن من قماش أبٌض نظٌف وتكوى بمكواة
متوسطة الحرارة فٌنصهر الدهن فتمتصه النخالة
أو البودرة ثم تنفض بفر جون ناعم .
-2إذا كانت البقعة على نسٌج لونة أسود ٌمكن
إزالتها بمحلول النشادر.
-3تزال بالتربتٌن بوضع البقعة ووجهها إلى
األسفل على عدة طٌات من ورق النشاف أو من
قماش أبٌض نظٌف تدعك بعد ذلك م الخارج إلى
الداخل بشكل دائري بقطعة قماش مبلله بالتربتٌن
مع تغٌر القطعة الموضوعة تحت البقعة كلما
اتسخت وتجفف البقعة بعد وضعها فً مكان
متجدد الهواء الموضوعة تحت البقعة كامل
اتسخت تجفف البقعة بوضعها فً مكان متجدد
الهواء.

تابع :طرق إزالة بعض البقع الشائعة:
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المصدر
بقع معدنٌة

زمن
البقعة
حدوثها
الحبر حدٌثة
األزرق أو
قدٌمة

الصدأ

بقع مختلطة

نوع النسٌج

طرق اإلزالة

تزال بالكحول واألسٌتون ثم تغسل حسب نوع
جمٌع األنسجة
ما عدا الصناعٌة النسٌج.

حدٌثة
أو
قدٌمة

قابلة للغسٌل
تحتاج إلى
معاملة خاصة

تبل القطعة وتوضع فً وعاء صغٌر وٌصب
علٌها الماء المغلً ثم ٌذر علٌها ملح اللٌمون
وتدلك خفٌفا بملعقة خشبٌة ال معدنٌة وتترك
لبضع ثوان ثم ٌصب علٌها الماء المغلً
فتتالشً البقعة.

حدٌثة
أو
قدٌمة

قابلة للغسٌل

تستعمل المواد السابقة و لكن فً محلول
مخفف دافئ فقط .وبعد أن تزال البقعة ٌشطف
النسٌج فً م حلول قلوي خفٌف من صودا
الغسٌل أو الصابون.

تحتاج إلى
معاملة خاصة

تنقع فً الماء مع منظف مضاف إلٌة الخل
األبٌض ثم تغسل بالكحول وتشطف

حدٌثة
الحبر أو
األحمر قدٌمة

نبللها بالماء ثم نصب إلٌها مزٌال مضاف إلٌها
الخل األبٌض وندعكها بخفة ثم نشطفها
بالماء.

الدواء

*تبلل البقعة لمدة ساعة فً محلول منظف
مضاف إلٌة النوشادر ثم تشطف بالماء
بالبارد المضاف إلٌة الخل األبٌض ثم
ف.
تغسل وتجف

قابلة للغسٌل

غسل المالبس ٌدوٌا
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غسل المالبس القطنٌة :
لغسٌل المالبس القطنٌة البٌضاء نتبع األتً :
مرحلة اإلعداد:
-1تنفض المالبس للتخلص من األتربة.
-2تخاط القطوع حتى ال تتسع بعملٌة الغسٌل .
-3إزالة البقع إن وجدت.

مرحلة النقع  :تنقع المالبس فً ماء بارد و منظف لتلٌٌن النشا و اذابة بعض البقع و األتربة .
مرحلة الغسل :تعصر المالبس من ماء النقع ثم تغسل بالماء الساخن والمنظف بو اسطة الدعك.
مرحلة الغلً :تغلً المالبس لمدة  15:10دقٌقة إلزالة آثار البقع و تطهٌر المالبس و إكسابها
البٌاض الناصع.
مرحلة الشطف :ترفع المالبس من ماء الغلً وتشطف فً ما دافئ إلزالة المنظف والمحافظة
على صفاء لونها ،ثم ٌعاد شطفها فً ماء بارد لتقوٌة خٌوط النسٌج .
مرحلة التجفٌف :تنشر المالبس فً الشمس حتى تجف تماما و تكسب بٌاضا ناصعا.

غسل المالبس القطنٌة الملونة
تتبع المراحل نفسها لغسل المالبس القطنٌة البٌضاء مع مالحظة اآلتً :
-1تنقع المالبس غٌر ثابتة اللون فً ماء بارد مضاف إلٌه ملح لتثبٌت األلوان وعدم ذوبانها فً
أثناء الغسل
-2تغسل المالبس القطنٌة غٌر ثابتة اللون كل قطعة على حده مع مراعاة السرعة فً العمل
ٌ-3ضاف إلى ماء الشطف األخٌر فً المالبس القطنٌة الثابتة اللون ملعقة خل لتزهٌه ألوانها
-4تضاف ملعقة نوشادر سائل بدال من الخل فً األقمشة السوداء إلكسابها سوادا حالكا .
مرحلة التجفٌف:
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فً األقمشة غٌر ثابتة اللون ٌجب تخلٌص المالبس من الماء بسرعة وذلك با لضغط علٌها بالٌد
 ،ثم تلف فً فوطة أو مالءة نظٌفة وتعصر وهً بداخلها  ،ثم تنشر بعد ذالك فً الظل فً مكان
متجدد الهواء.

غسل المالبس الصوفٌة :
لغسل المالبس الصوفٌة البٌضاء:
مرحلة اإلعداد:
ٌ-1نفض الصوف من الغبار الذي علٌه .
-2إزالة البقع إن وجدت.

مرحلة الغسل ٌ:غسل احد الوجهٌن بماء دافئ مضاف إلٌه المنظف مع الضغط  ،وٌعاد الغسل
على الوجه اآلخر حتى ٌنظف .

مرحلة الشطف :تشطف فً ماء دافئ مرتٌن للتخلص من اثر المنظف.

مرحلة التجفٌف  :اضغطً على القطعة بٌن الكفٌن للتخلص من الماء  ،ثم لفٌها فً فوطة أو
مالءة جافة بحٌث تكون طبقاتها متبادلة مع طبقات القطعة وٌضغط علٌها قلٌال  ،ثم انشرٌها
لتجف فً مكان ه واء بعٌدا عن الشمس والحرارة .

عند غسل الصوف ٌجب مراعاة ما ٌأتً:
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ٌ -1كون ماء الغسٌل والشفط فً درجة واحدة من الحرارة حتى ال ٌتقلص وٌتلبد وبذلك ٌتلف .
-2استخدام قلٌل من الخل فً ماء الغسل والشطف ،ألنه ٌقلل من امتصاص الصوف للمنظف.
-3عدم نقص الصوف فً الماء حتى ال ٌتقلص أو ٌتلبد.
-4ال ٌلغى نسٌج الصوف وال ٌعصر.

غسٌل المالبس الصوفٌة ذات األلوان :
األصواف الملونة التً ال ٌخطر على البال أن لونها ٌتغٌر بسرعة تنقع فً ماء دافئ وملح خمس
عشر دقٌقة حتى ٌثبت لونها .فٌضاف مقدار فنجان صغٌر ملحا إلى  6لترات من الماء الذي ٌنقع
فٌه.
-1تغسل بسرعة بماء دافئ و المنظف كما سبق شرحه فً األصواف البٌضاء.
-2تضاف ملعقة خل على  4لترات من الماء عند الشطف األخٌر حتى ٌكسبه رونقا.

غسل المالبس الصوفٌة السوداء :
تتبع طرٌقة غسل المالبس الصوفٌة البٌضاء مع ضرورة إضافة مقدار ملعقة من النوشادر لماء
الغسل وتشطف فً ماء دافئ غزٌر للتخلص من أثر الصابون تمام ا وٌمكن إضافة الزهرة الثقٌلة
لماء الشطف األخٌر أو ملعقة خل لتثبٌت اللون.

غسل المالبس الحرٌرٌة :
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ٌتبع غسل المالبس الحرٌرٌة ما سبق اتباعٌة فً غسل المالبس الصوفٌة مع مالحظة ما ٌلً:
ٌ-1شطف الحرٌر األبٌض فً ماء دافئ إلزالة المنظف ثم ٌشطف ثانٌة فً ماء بارد مضاف إلٌة
ماء األكسجٌن لٌكسب رونقا وبهاء.
ٌ-2شطف الحرٌر الملون فً ماء بارد مضاف إلٌة ملعقة كبٌرة من الخل وأخرى من الملح إلى
كل  4لترات من الماء وبعد شطفها تلف في قطعة من القماش حتى ٌتم كٌها بعد ذلك.
-3فً الحرٌر األسود ٌضاف قلٌل من النوشادر على ماء الغسل وكذلك ماء الشطف حتى ال
ٌتغٌر لونه.

الشروط الواجب مراعاتها عند استعمال المكواة والعناٌة بها:
 عند تنظٌف المكواة ٌراعى عدم دعك سطحها بمادة خشنة حتى ال تخدش نعومة السطح
وكذلك عدم الكً فوق السحابات والكبش.
 ال تخزن المكواة إال بعد تبرٌدها .
ٌ فصل التٌار الكهربائً عند ملئ خزان الماء أو تفرٌقه .
ٌ حسن تفرٌغ الماء بعد االنتهاء من الكً لمنع تكون الصدأ .
 استخدام الماء المقطر عند ملء خزان الماء لمنع تر سٌب األمالح فتسد فتحات البخار.
ٌ لف السلك حول المكواة بخفة .
 ال توضع المكواة البخارٌة على سطحها إال عند االستعمال إما فً حالة عدم االستعمال
فتترك فً وضع قائم .
ب عدم وقوعها .
 توضع المكواة فً مكان ثابت ٌضمن ه

إرشادات ه امة تساعد على إنجاح عملٌة الكً :
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 تعرف نوع النسٌج الذي سٌكوي.
 تندى المالبس التً تحتاج إلى كً( .فً حالة استخدام مكواة عادٌة )
 التأكد من أن منظم الحرارة ٌشٌر إلى نوع النسٌج المراد كٌه.
 يكون الكً على طبقة واحدة من النسٌج وفً اتجاه خطوط النسٌج طوال وعرضا مع تجنب
شد النسٌج.
الداخلً أوال .
ة
 تكون الخٌاطات
ٌ كون الجزء العلوي من المالبس أوال الظهر ثم الصدر ثم الجزء السفلً و الٌاقة أخٌرا.
 ال تنتقل من الجزء ألخر قبل جفاف الجزء األول تماما .
 األلوان الفاتحة تكوى على الوجه والقاتمة تكوى على الظهر حتى ال تلمع .
 تعلق المالبس لتهوٌتها بعد الكً ثم تحفظ فً أماكنها الخاصة.

كً المالبس القطنٌة:
 ترطب المالبس بالماء وتلف وتترك لمدة  10دقائق حتى تتشرب الماء.
 تحضر طاولة الكً والمكواة على أن تكون درجة الحرارة مناسبة .
 تكوى األجزاء السمٌكة المزدوجة ( الٌاقة – الثنيات) من الداخل.
 تكوي القطعة جزاءا جزءا من الٌمٌن إلً الٌسار ثم تترك لتبرد و تعلق.

كً المالبس الصوفٌة:
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نظرا لوجود شعٌرات دقٌقة على سطح نسٌج الصوف ٌخشى من احتراقها بسبب حرارة المكواة
ٌفضل عدم كٌها وخاصة لو اتبعت الطرٌقة الصحٌحة فً الغسل أما إذا لوحظ احتٌاجه للكً
فٌجب مراعاة األتً :
 نضع قطعة من الشاش المبلل بالماء على وجه الصوف (األبٌض أو فاتح اللون ) ثم ٌكوى
بمكواة معتدلة الحرارة وبطرٌقة الضغط.
 إذا كانت المالبس الصوف سوداء أو قاتمة اللون فتكوى على الظهر بنفس الطرٌقة .

كً المالبس الحرٌرٌة:
 تكوى المالبس وهً رطبة قبل تمام جفافها ألن ذلك ٌسهل عملٌة الكً والكً نتًجة جٌدة
وإذا جفت المالبس تغمس فً الماء وتلف بقطعة من القماش وتترك مدة  10دقائق ثم
تكوى حٌث ال ٌصح مطلقا رشها بالماء ألن الخٌوط الحرٌرٌة خالٌة من الشعٌرات التً
تنقل البلل من مكان ألخر فتبقً نقط الماء فً مكانها وتترك بقعة على النسٌج .
 المنسوجات الحرٌرٌة التً تنكمش عند البلل من مثل الكرٌب تكوى وهً مبتلة وتمط أثناء
كٌها حتى تعود إلً حجمها الطبٌعً .
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