
 

 

 آموزش دوخت کاور مبل
 

برای شروع دوخت کاور مبل، باید تمامی قسمت های مبل را با دقت اندازه بگیرید. بعد از اندازه گیری، آن ها را یادداشت کنید.در حین 

یادداشت باید اندازه های هر قسمت را به طور واضح و دقیق بنویسید و مشخص کنید که برای شروع دوخت کاور مبل هر اندازه مربوط به 

کدام قسمت مبل می باشد. بعد از اتمام اندازه گیری اگر مبل شما تاج دار باشد، باید قسمت های گوشه دار و منحنی دار را روی الگو طراحی 

کنید. برای این کار به برگه های نرم مانند: برگه های روغنی احتیاج دارید. سپس برگه را با دقت روی قسمتی از مبل که اندازه گیری آن 

دشوار است قرار دهید و طرح آن را با ماژیک مشخص نمایید. پس از اتمام اندازه گیری پارچه را پهن کنید و تمامی اندازه ها را روی پارچه 

مشخص کنید و با دقت آن را برش بزنید. اگر پارچه کاوری که انتخاب کرده اید طرح دار باشد، باید الگو را به گونه ای روی آن بگذارید که 

 طرحش به زیبایی مشخص باشد. دقت کنید، که جهت برش پارچه مشخص باشد. تا در هنگام دوخت آن، با مشکل روبرو نشوید.



مرحله آخر، دوخت کاور می باشد. شما باید قسمتهای مربوط به هم را در کنار یکدیگر قرار دهید و جهت های چپ و راست آن را مشخص 

نمایید. هر قسمت از کاور مبل را که دوخته شد، به سراغ مبل رفته و کاور را روی آن قرار دهید تا از اندازه درست و دوخت صحیح آن 

اطمینان حاصل نمایید. وقتی که دوخت کاور ها به پایان رسید، آن ها را به طور کامل روی مبل قرار دهید تا از دوخت صحیح آن مطمئن 

 شوید.

هنگام دوخت کاورمبل راحتی، دقت داشته باشید بعد از برش پارچه ابتدا آنها را با نخ سوزن کوک بزنید وسپس، باچرخ خیاطی بدوزید. تا 

 زیبایی و دقت دوخت شما افزایش یابد.

اگر قصد سفارش کاور برای مبلمان خود را دارید میتوانید از طریق چت آن الین سایت از همکاران ما مشاوره بگیرید و تنها با ارسال 

 تصویر مبلمان خود کاور مبل مد نظر خود را سفارش دهید


