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கடந்த பத்ததாண்டுகளில் ஜவுளி, வடிவமைத்தல், ஃபபஷன் ஆகியவறறில் மிகப்பரிய அளவில் வளர்ச்சி 
அமடநதிருக்கிறது. துணிகளும் ஆமட வடிவமைபபுச் சதார்ந்த கமைததுமறயில் அதிக அறிமவப 
்பற ஆர்வமுளள ஆக்கபூர்வைதான ைனி்தர்களும் ைதாணவர்களும் துணிகமளத ப்தர்வு ்சயவதிலும் 
வடிவமைபபதிலும், அடிபபமடயதான முன்பனறறஙகமளப பறறிய அறிமவப ்பறுவ்தன் மூைம் 
அவர்களது திறமைகமள பைம்படுததி எதிர்கதாைததில் நல்ை நிபுணர்களதாக ைதாற உ்தவுகிறது. 
இந்த பநதாக்கததிறகதாக இபபதாட நூல் வடிவமைக்கபபட்டுளளது. இநநூலில் இரண்டு அடிபபமடக் 
கருததுக்கள கூறபபட்டுளளன. மு்தல் பகுதியில், இமைகள, நூல்கள ைறறும் துணிகளின் உறபததி 
பபதான்ற பதாடபபகுதிகமள உளளடக்கியது. இரண்டதாம் பகுதியில் ஆமட வடிவமைபபும் அம்தத 
ம்தக்கும் முமறமயயும் உளளடக்கி உளளது. இதில் ம்தயலுக்குத ப்தமவயதான அடிபபமடக் கருவிகள 
ம்தயல் இயநதிரம் ைறறும் அ்தன் பதாகஙகள, ைறறும் ைதாதிரி ்தயதாரித்தல், ஆமடகள ம்தத்தல் ஆகியமவ 
மிகவும் ்்தளிவதான முமறயில் விளக்கபபட்டுளளன. 
இது ம்தயல்கமையின் நுணுக்கஙகமள வலுபபடுததுவ்தறகும், அந்த அறிமவப பயன்படுததி ஆமட 
வடிவமைபபு ைதாதிரிகமள ்வவபவறு முமறகளில் ்தயதாரிக்க; வளரும் வடிவமைபபதாளர்களுக்கு 
உ்தவுகிறது. இம்த பயிலுபவர் ஆமடத ்்ததாழிறசதாமைகளில் ம்தயல்கதாரர்களதாகவும், ஆயத்த ஆமட 
துமறயில் ்தட்மட வமரபட வடிவமைபபளதாரதாகவும் அல்ைது ்ததாைதாகபவ ஒரு ஆமடத்்ததாழில் சதார்ந்த 
கமடமய ்்ததாடஙகுபவரதாகவும் ஆவ்தறகு ஏதுவதாக அமைகின்றது.
நதாட்டின் முது்கலும்பதாக ஜவுளிததுமற முக்கிய பஙகு வகிக்கிறது, என்பம்த நதாம் அமனவரும் 
அறிபவதாம். சமீபகதாைததில் துமறயில் வளர்நது வரும் பகதாரிக்மககமளயும், ஆர்வதம்தயும் பூர்ததி 
்சயய பை கல்வி நிறுவனஙகள நிறுவபபட்டுளளன. அ்தன் கதாரணைதாக ைதாணவர்கள எளிதில் புரிநதுக் 
்கதாளளக் கூடிய இந்தத துமறக்கு ஏறற பதாட நூமை ்வளியிடுவது மிகவும் அவசியம். 
இந்த பதாட நூமை வதாசிபபவர்கள இது மிகவும் பயனுளளது ைறறும் சுவதாரஸயைதானது என்பம்தத 
்்தரிநது ்கதாளவதார்கள. பைலும் கறப்தறகும் புரிநது ்கதாளவ்தறகு வசதியதாக மிகவும் எளிய நமடயில் 
எழு்தபபட்டுளளது. பதாட நூலில் ைற்றதாரு முக்கிய அம்சம் அமனதது வடிவஙகளும் விளக்கபபடஙகளுடன் 
எடுததுக்கதாட்டுகளுடன் விளக்கபபட்டுளளன. ைதாணவர்களுக்கு ைதிபபு மிக்க்ததாகவும் சிறந்த முமறயில் 
புரிநது ்கதாளவ்தறகு மிகவும் உறுதுமணயதாகவும் இருக்கும்.
"்நசவியலும் ஆமட வடிவமைபபும்" பயிலும் ்்ததாழிறகல்வி ைதாணவர்கள எதிர்கதாைததில் 
்்ததாழிறதுமறயில் உடனடி பவமை வதாயபபிமனப ் பறறிட ைதாநிை கல்வியியல் ஆரதாயச்சி ைறறும் பயிறசி 
நிறுவனமும் ்தமிழநதாடு திறன் பைம்பதாட்டுக் கைகமும் இமணநது ்நசவியலும் ஆமட வடிவமைபபும் 
பதாடப புத்தகததிமன திருததி வடிவமைததுளளது. ப்தசிய ைறறும் ைதாநிை திறன் பைம்பதாட்டுத துமற 
ஒவ்வதாரு ைதாணவமரயும் ்சயமுமறத திறனதாயவு ்சயது சதான்றி்தழ வைஙகுகிறது.

முன்னுடை முன்னுடை 

iii

0_XI_TM_TDD_FM_2022.indd   3 03/05/2022   16:15:21



அைகு 
எண் பதாடத ்தமைபபு பக்க 

எண் ைதா்தம்

முன்னுமர iii
1 ஆமட அறிமுகம் 01 ஜூன்
2 ்நசவியல் இமை 10 ஜூன்
3 ்நசவியலின் அடிபபமடகள 22 ஜூடை
4 ஆமட வடிவமைபபிறகதான கருவிகள ைறறும் உபகரணஙகள 36 ஜூடை
5 ம்தயல் இயநதிரம் – அறிமுகம் 45 ஜூடை
6 ம்தயல் இயநதிர கவனிபபு ைறறும் பரதாைரிபபு 60 ஆகஸ்டு
7 அளவீட்டு முமறகள 67 ஆகஸ்டு
8 கதாகி்த ைதாதிரிகள 80 ஆகஸ்டு
9 ம்தயல் கமைச்்சதாறகள ைறறும் ம்தயல்கள 95 நசப்ைம்பர்
10 இமணபபுகள ைறறும் துணிமய சுருக்கும் முமறகள 106 அக்மைாபர்
11 ஆமடகூறுகள 117 அக்மைாபர்
12 ஆமட அைஙகதாரம் ைறறும் அைகு படுதது்தல் 132 ெவம்பர்
13 ஆமடத ்்ததாழிலில் சுகதா்ததாரம் ைறறும் பதாதுகதாபபு நடவடிக்மககள 145 ெவம்பர்
14 ஆமடத ்்ததாழிலில் ்்ததாழில்துமற ்பதாறியியல் 156 ெவம்பர்
15 ஃபபஷன் – அறிமுகம் 168 டிசம்பர்

E-book Assessment

நபாருளைக்கம்நபாருளைக்கம்

நசய்முடை 183
நசய்முடை 1  ம்தயல் இயநதிரம் –இயக்கும் முமற பறறிய விளக்கம் 
நசய்முடை 2  அடிபபமட ைறறும் அைஙகதாரதாத ம்தயலுக்கதான ைதாதிரிகமளத ்தயதார் ்சய்தல் 
நசய்முடை 3  இமணபபுகள ைறறும் இமணபபுகமளச் சுத்தம் ்சயயும் முமறகளுக்கதான  

ைதாதிரிகமளத ்தயதார் ்சய்தல் 
நசய்முடை 4  துணிகமள சுருக்கும் முமறகளுக்கதான ைதாதிரிகமளத ்தயதார் ்சய்தல் 
நசய்முடை 5  பல்பவறு வமகயதான ஆமட பதாகஙகளின் ைதாதிரிகமளத ்தயதார் ்சய்தல் 
நசய்முடை 6  கதாகி்த ைதாதிரிமய உருவதாக்கு்தல் : அடிபபமட  

கதாகி்த ைதாதிரிகமளத ்தயதார் ்சய்தல் 
நசய்முடை 7  பல்பவறு அைஙகதாரஙகள ைறறும் அைஙகதார மிமகபபடுத்தலுக்கதான  

ைதாதிரிகமளத ்தயதார் ்சய்தல் 
நசய்முடை 8  ஆமட பதாகஙகளுக்கதான ்தட்மட வமர படதம்த வமர்தல் 
நசய்முடை 9  ஆமட உருவதாக்கம் 
 ைதாதிரி வினதாத்ததாள-்சயமுமற 
 ்சயல்திட்டம் 
 ்்ததாழில் சதார்ந்த ்வளிக்்கதாணர்வு (Industrail Exposure) 

iv

0_XI_TM_TDD_FM_2022.indd   4 03/05/2022   16:15:22



பாடம்

ஆடட அறிமுகம்

1.1 அறிமுகம்
ஆடை என்பது ஒவ்வொரு மனிதனின அடிப்படைத் 
ததடவ ஆகும். வரலொற்றுக்கு முற்்படை 
கொலத்திலிருநதத மக்கள் தீவிர தட்ப்வப்ப 
நிடலகளிலிருநதும் விலங்குகளிைமிருநதும் 
தங்கடைக் கொத்துக் ்கொள்ை தொவர 
இடலகளிலிருநது ஆடைகடை உருவொக்கிக் 
்கொணைனர். இனறு ஆடைத் துடையொனது 
அடிப்படை ததடவகடை வழங்குவதில் இருநது 
அதிக அழகியல் ததடவகடை வழங்குவது சொர்நத 
ஒரு ்்பரிய மொற்ைத்டதக் ்கொணடுள்ைது. ஒரு 
ந்பரின ஆடைத் ததர்வொனது தனடனப்பற்றி 
அவரும் ,மற்ைவர்களும் எணணும் எண்ணத்டத 
பிரதி்பலிக்கும்.  ஆடைகள் ்பலருக்கு தங்கடைப 
்பற்றிய  நல்ல எண்ணத்டதயும், தனனம்பிக்டகயும் 
ஏற்்படுத்துகிைது. இநதிய ஆடைத் ் தொழில் வைர்நது 
வருகிைது மற்றும் சில்லடை வர்த்தகத்தில் 
இரணைொவது ்்பரிய ்பங்களிப்பொைரொக உள்ைது. 
ஆடைத் ்தொழில் மிகப ்்பரியது, ஆடகயொல் 
்பலருக்கு தவடல வொய்பபுகடை வழங்குகிைது.  இது 
த்பொடடி நிடைநத உலகம், மற்றும்  ஆடைத் ் தொழில் 
புதிய ்படைபபுகடையும், வடிவடமபபுகடையும் 
தகொருகிைது, நீங்கள் ்படைப்பொற்ைல் மற்றும் நல்ல 
வடிவடமபபு திைன ்கொணைவரொக இருநதொல், 
மொற்ைத்டதக் ்கொணடு வரலொம். ஆடைத் 
துடையொனது வடிவடமப்பதில் மடடுமில்லொமல்,  

வணிகர், தயொரிபபு வடிவடமப்பொைர்,  சநடத 
ஆய்வொைர், ஒப்படனயொைர், அச்சு தமலொைர், 
்நசவொைர், வடகப்படுத்துனர் த்பொனை ்பல 
தவடல வொய்பபுகடைத் தரக்கூடியதொகும்.

1.2  டையல்  மற்றும் துணியின் 
ஆரம்ப கால வளர்ச்சி

டதயல் மற்றும் துணிகளின ஆரம்்பம், 
கற்கொலத்திலிருநது வருகினைது. மனிதன, 
விலங்குகள் மற்றும் கடுடமயொன தட்ப்வட்ப 
நிடலகளில் இருநது தனடன ்பொதுகொக்க 
விலங்குகளின எலும்புகடையும், கூர்டமயொன 
நொர்கடை ஊசியொக்கி மிருகங்களின ததொடலயும் 
இடலகடையும் ஆடைகைொகத் டதத்து 
்பயன்படுத்தினொன. ஆதி மனிதன இடல, தடழ, 
மரப்படடைகடைக் ்கொணடு ஆடையொக மொற்றி 
உடுத்தி வநதொன. மனிதன தவைொணடம 
்சய்வதற்கொக ஆற்றுப்படுடக ஓரங்களில் 
வொழத் ்தொைங்கிய கொலத்திலிருநதத ஆடைடய 
உருவொக்க டக ததர்நதவனொக இக்கடலடயக் 
கற்றுக் ் கொணைொன. லினன, கம்்பளி, ்பருத்தி, ்படடு 
இடழகள் முக்கிய இடழகைொக ்பயன்படுத்தினர். 
18-ஆம் நூற்ைொணடிலிருநது நூற்பு மற்றும் 
டகத்தறி ்பழக்கத்திலிருநதது, 20-ஆம் 
நூற்ைொணடிலிருநது தொன மனிதன ்சயற்டக 
இடழகடை அறிமுகப்படுத்தினொன. 

1

1

கற்்றலின் ந�ாககஙகள்
● துணியின ஆரம்்பகொல ததொற்ைத்டதப ்பற்றி புரிநது ்கொள்ளுதல். 
●  ஆதிகொல ஆடைகள் மற்றும்  ஆடைகளின ததடவகள் ்பற்றிய குறிபபுகடை அறிநது 

்கொள்ளுதல்.
● ஆடை தகொட்பொடுகடைப ்பற்றி ்தரிநது ்கொள்ளுதல்.
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உைலிலுள்ை ்வப்பத்டதத் தக்க டவத்துக் 
்கொள்வதற்கொகவும், சுற்றுபபுைத்திலுள்ை 
குளிர்நத கொற்று தொக்கொதவொறும் கொத்துக் 
்கொள்கிைொர்கள் (்பைம் 1.1).

பாதுகாப்பு
● சில விடையொடடுகள் மற்றும் ்தொழில் ்சய்யும் 

த்பொதும், வி்பரீதங்களில்  இருநதும் ்பொதுகொத்துக் 
்கொள்ை ஆடைகள் ததடவப்படுகிைது. (உ.ம்.) 
தடலகவசம், முடடிகவசம் கொல்்பநது மற்றும் 
கிரிக்்கட (மடடை ்பநது) விடையொடடுகளில் 
உ்பதயொகப்படுத்தப்படுகினைன. 

● தீயட்ணபபு வீரர்கள் ஆஸ்்பஸைொசினொல் 
ஆன (Asbestos) உடைடய ஆ்பத்தொன 
சூழ்நிடலயில் அணிகிைொர்கள்.

● குணடு துடைக்கொத ஆடைகடைக் கொவல் 
துடை அதிகொரிகள், இரொணுவ வீரர்கள் 
்பயன்படுத்துவர். 

● சொடல ஓரப ்பணியொைர்கள் ஒளிரும் ஆரஞ்சு 
நிை ஆடைகடை அணிகிைொர்கள் (்பைம் 1.2 
மற்றும் ்பைம்  1.3). 

்பைம் 1.2 ்பொதுகொபபு ஆடைகள்

்பைம்  1.3  தடல கவசம்

அவவொறு ்நய்யப்படை துணியொனது 
உைடல மடைக்க சிறிது சிறிதொக ்வடடி 
டதக்கப்படடு ்பயன்பொடடுக்கு வநதது. ஆடைகள் 
வண்ணங்கள், அச்சுக்கள் மற்றும் எம்பிரொய்ைரி 
மூலம் அலங்கரிக்க்படைன. தற்த்பொது சநடதயில் 
ஒருவருடைய உைல் ஆதரொக்கியத்டத கவனிக்கும் 
விதமொக டிஜிடைல் ஆடைகள் கிடைக்கினைன. 

1.3 ஆடடயின் நைடவ
● ஆடை என்பது மனித உைலுக்கு அடிப்படைத் 

ததடவயொகும்.
● ஆடைகள் ஒருவரது ்பொலினம், ்பருவகொல 

மொற்ைங்கள், வொழ்க்டகத் தரம், ்தொழில், மதம், 
வசிபபிைம் ஆகியவற்றின அடிப்படையில் 
மொறு்படும். 

ஆடைகடைக் கீழ்க் கணை கொர்ணங்களுக்கொக 
அணிகிதைொம். 

ைற்காப்பு
● ஆடைகள் மனித உைடல மடழ, ்பனி, 

கொற்று, குளிர் மற்றும் ்வப்பத்திலிருநது 
்பொதுகொப்பதற்கொக ததடவப்படுகிைது. 

● ஆடைகள் வியர்டவடய உறிஞ்சுவதற்கும், 
திடீர் நடுக்கத்டதத் தவிர்ப்பதற்கும், 
தீக்கொய வி்பத்துக்கள் ஆகியவற்றிலிருநது 
கொப்பதற்கொகவும் ்பயன்படுகிைது. 

்பைம் 1.1 மடழ தகொட
● குளிர் பிரததசங்களில் வொழும் மக்கள் தமது 

உைடலக் கதகதப்பொக டவத்துக்்கொள்ை 
உதரொம இடழ (கம்்பளி) ஆடைகடை 
அணிகிைொர்கள். (உ.ம்.) எஸகிதமொக்கள் கம்்பளி 
த்பொனை உடைகடை அணிவதன மூலம் தன 
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3பாடம் 1 ஆடட அறிமுகம்

சுகாைாரம்
சிைபபு ஆடைகள் மற்றும் துட்ணப ்்பொருடகள் 
த்பொனைடவ குறிபபிடை ்தொழில் ்சய்யும் 
மக்கைொல் சுகொதொரக் கொர்ணங்களுக்கொக 
அணியப்படுகினைன. (உ.ம்.) மருத்துவர்கள், 
்சவிலியர்கள், துபபுரவு ்பணியொைர்கள், 
உ்ணவு தயொரிக்கும் நிறுவனங்களில் தவடல 
்சய்்பவர்கள் சீருடை, டகயுடை, முகமூடி 
த்பொனைவற்டைக் கிருமிகளின மூலம் ஏற்்படும் 
தநொய் ்தொற்றுகளிலிருநது உைடலப ்பொதுகொத்துக் 
்கொள்வதற்கொக  அணிகிைொர்கள், (்பைம் 1.4). 

்பைம் 1.4 சுகொதொரம்

கண்ணியம்
உைடல சரியொன முடையில் மடைத்துக் 
்கொள்வது கணணியமொக கருத்படுகினைது. இநத 
நடைமுடை ்பழக்கம் நொடடுக்கு நொடு, மக்களுக்கு 
மக்கள் தவறு்படும். (உ.ம்.) டகயில்லொத, கழுத்து 
இைக்கமுள்ை அதிகமொன அலங்கரிக்கப்படை 
்பொவொடை மற்றும் தமலொடை த்பொனைது 
அலுவலகங்களுக்கு  அணிவது ்சௌகரியமொக 
அடமயொது, (்பைம் 1.5).

்பைம் 1.5 கணணியம்

அடடயாளப்படுத்துவது 
்்பரும்்பொலொன ்தொழிற்சொடலகள், ்பள்ளிகள், 
நிறுவனங்கள் மற்றும் சில குறிபபிடை 
்தொழில் ்சய்்பவர்கள் தனித்துவமொக 
அடையொைப்படுத்துவதற்கு உடை ஒரு குறியீைொக 
அடமகிைது. இதன மூலம் ஒருவர் ்சய்யும் ்பணி, 
இைம் முதலியவற்டைக் கணடு ்கொள்ை முடிகிைது. 
(உ.ம்.) மருத்துவர்கள் சொதொர்ண உடைகளின 
தமல் அணியும் தகொட மருத்துவர்கடை 
அடையொைம் கொ்ண உதவுகிைது, (்பைம் 1.6). 

்பைம் 1.6 மருத்துவர் அணியும் தகொட

சீருடடகள்
சீருடையின மூலம் ஒரு குழுடவ எளிடமயொக 
அடையொைம் கொ்ணலொம். சீருடை என்பது 
கொவல்துடை, தீயட்ணபபுத் துடை மற்றும் 
இரொணுவம் த்பொனை ்பணிகளில் உள்தைொருைன 
தனித்து ்தொைர்புடையது. 

ஒரு அணியில் உள்ை தைகை மற்றும் 
விடையொடடு வீரர்கள் குறிபபிடை நிைத்தில் 
சீருடைகடை அணிவொர்கள். உ்ணவகம், விமொன 
நிறுவனம் த்பொனை தசடவத் ்தொழில்களில் 
்பணிபுரியும் ஊழியர்கள் சிைபபு சீருடைகடை 
அணிவொர்கள், (்பைம் 1.7). 

்பைம் 1.7 ்பள்ளி சீருடைகள்
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பாரம்பரியம்
அடனத்து நொடுகளிலும் ்பொரம்்பரியத்டதப 
பின்பற்றுவதில் ஆடைகள் முக்கிய ்பங்கு 
வகிக்கினைன. கலொச்சொர ரீதியொக சில வடக 
வண்ணங்கள் மற்றும் உடைகள் குறிபபிடை 
தரு்ணங்களில் அணியப்படுகிைது. (உ.ம்.) கருபபு 
மற்றும் ்வள்டை நிை ஆடைகள் திரும்ணம் 
மற்றும் துக்க நிகழ்வுக்கொகவும், கருபபு அங்கி, 
்தொபபி த்பொனைடவ ்படைமளிபபு விழொக்களுக்கு 
அணியப்படுகினைன, (்பைம் 1.8).

்பைம் 1.8 ்பொரம்்பரியமிக்க ்படைமளிபபு கவுன

ஒரு குழுவின் அடடயாளச் சின்்னம்
த்பட்ஜுகள், ்பதக்கங்கள் மற்றும் முத்திடரகள் 
தமல் சடடைகளில் அடையொைச் சினனமொக 
அணியப்படுகிைது. (உ.ம்.) N.S.S., N.C.C.,  
்பதக்கங்கள்.

்பள்ளிகள் மற்றும் விடையொடடு 
T-ஷர்டடுகளில் விடையொடடு அணியினர் 
சினனமொனது ்பள்ளிகளின முத்லழுத்ததொ, 
நிறுவனங்களின முதல் எழுத்ததொ  
்பயன்படுத்தப்படுகிைது, (்பைம் 1.9). 

்பைம் 1.9 ஒரு குழுவின அடையொைச் சினனம்

வாழகடகத் ைரம்
ஆடையும் அநதஸதின சினனம் ஆகும். இது 
ஒரு ந்பரின நிடலடய அடையொைம் கொ்ண 
உதவுகிைது. தனிப்படை மனிதருடைய  வொழ்க்டக 
நிடலடய ்வளிப்படுத்த உதவுகிைது. 

இத்தடகய ஆடை மற்றும் 
துட்ணப்்பொருடகள் தற்கொல டிடசன, ஸடைல் 
(வடிவடமபபுகள்) ்பொணியுைன தசர்நது வரும் த்பொது 
விடல மதிபபுடையதொக அடமகிைது. (உ.ம்.)அரசர் 
மற்றும் அரசியர்கைொல் ்பயன்படுத்தப்படை கிரீைம், 
அணிகலனகள் மற்றும் ஆடைகள். (்பைம் 1.10).

்பைம் 1.10 வொழ்க்டகத் தரம்

அலஙகரித்ைல்
ஒவ்வொரு தனிப்படை மனிதனுக்கும் அலங்கரிப்பது 
என்பது முக்கியமொனதொகக் கருதப்படுகிைது. 
ஆடையொனது ஒருவரது ததொற்ைத்டத அவர்கள் 
அணியும் அலங்கொர உடைகளினொலும், 
துட்ணப்்பொருடகளின மூலமொகவும் ்மருகூடடி 
கொடடுகிைது. 

கற்கொல மனிதர்கள் ்பழங்கள், 
பூக்களிலிருநது வரும் வண்ணங்கடையும், 
சொயங்கடையும் டவத்து கூர்டமயொன 
ஊசிகடைக் ்கொணடு வண்ணம் தீடடி 
அலங்கரித்துக் ்கொள்வொர்கள். 

பச்டசை குத்ைப்படட மனிைர்களின் 
முைல் வடிவம் எப்நபாது 
கண்டறியப்படடது ?

ஓடசி (OTZI) எனனும் ்பனி மனிதன ்பழங்கொலத்தில் 
்பச்டச குத்தப்படை மனிதனொக ்தரிவு ்சய்யப்படைொர். 
இவர் கி.மு. 3370 மற்றும் கி.மு. 3100 ஆம் ஆணடு 
இடைப்படை கொலத்டதச் தசர்நதவர். இது தவிர 
கிரீனலொநது, அலொஸகொ, டசபீரியொ, மங்தகொலியொ, தமற்கு 
சீனொ, எகிபது, சூைொன, பிலிபட்பனஸ மற்றும் ஆணடீஸ 
த்பொனை நொடுகளில் (அகழ்வொரொய்ச்சியில்) சுமொர் 49 
்பச்டச குத்தப்படை மனித உைல்கள் கிடைக்கப்்பற்ைன. 
Western China, Egypt, Sudan, the Philippines, and the Andes.
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5பாடம் 1 ஆடட அறிமுகம்

1 . 5 ஆடடகளின் வடககள்
ஆடைகள் கீழ்கணை அம்சங்களுக்கு  ஏற்ைவொறு 
வடக்படுத்தப்படடுள்ைது; 

ஆடைகடை அணியும் முடைக்கு ஏற்ை 
ஆடைகள், உ்பதயொகப்படுத்தும் இைங்களுக்கு 
ஏற்ை ஆடைகள், ்பொலினத்திற்தகற்ை ஆடைகள், 
குறிபபிடை நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்ை ஆடைகள், 
்தொழில் சொர்நத ஆடைகள். 

ஆடடகடள அணியும் முட்றககு ஏற்்ற 
ஆடடகள்
அணியும் முடைகளின அடிப்படையில் ஆடைகடை 
வடக்படுத்தலொம். அநத முடைடயக் ்கொணடு  
ஆடைகள் வடகப்படுத்தப்படுகிைது. அடவ:  
டதரபட (த்பொர்த்திய) ஆடை வடககள்,  அப்படிதய 
்பயன்படுத்தும் ஆடைகள், திைநது டதத்த ஆடை 
வடககள், மூடிய ஆடைகள் மற்றும் உடை ஆடைகள்.

டநரப்ட ஆடட வடககள்  
(நபார்த்திய வடககள்)
இநத ஆடை வடககள் நீைமொன துணியொல் 
ஆன ஆடைகள் மற்றும் இடவ உைலின மீது 
த்பொர்த்தப்படும் அல்லது அப்படிதய அணியும் 
முடையில் தயொர் ்சய்யப்படைது. (உ.ம்.) நம் 
இநதிய ்்பணகள் அணியும் புைடவ வடககள், 
மகொரொஷடரொ – புைடவயில் ்கொசுவம் டவத்து 
கொல்களின மத்தியில் துணிடயக் ்கொணடு வநது 
மொர்பில் அணிநது ்கொள்கிைொர்கள். இடததய 
கு்ரொத்  புைடவ முநதொடன வலது ததொள்்படடை 
வழியொக ்கொணடு வநது மொர்பின மீது 
அணியப்படுகிைது. தமிழ்நொடு – புைடவயில் முன 
்கொசுவம் டவத்து, இைது ததொள்்படடை வழியொக 
அணியப்படுகிைது, (்பைம் 1.11).

்பைம் 1.11 டதரபட ஆடை வடககள்

1 . 4 ஆடடகளின் கருத்தியல்
ஆடைகளின ்பயன்பொடடையும், வைர்ச்சிடயயும் 
கருத்தில் ்கொணடு ஆடைகளின கருத்தியல் 
உருவொக்கப்படடுள்ைது.

நொனகு வடகயொன ஆடைகளின 
கருத்தியல் உள்ைது. அடவ கணணியம், 
கணணியம் இல்லொடம, அழகு்படுத்துதல், ்பொதுகொபபு 
வடககள் ஆகும். 

கண்ணியம் கருத்தியல்
உைலின உள்ளுறுபபுகடைப ்பொதுகொப்பொக 
மடைப்பது ஆடைகளின அடிப்படை முக்கியத்துவம் 
ஆகிைது. (உ.ம்.) கற்கொலத்து ்்பணகள் 
இடலகடை இடுபட்பச் சுற்றியும் ஆடையொக 
்பயன்படுத்தியுள்ைனர். 

கண்ணியம் இல்லாடம கருத்தியல் 
ஆடை ்பற்றிய வரலொற்றுப ்பதிவுகள், ஆடைகள் 
எதிர் ்பொலினத்தவடர கவரும் வடகயில் 
உ்பதயொக்படுத்தப்படைது. இநத தகொட்பொடடின ்படி, 
ஆடைகளின அடிப்படை ததடவ கவன ஈர்பபு 
ஆகும். (உ.ம்.) இறுக்கமொன முழுக்கொல் சடடை, 
உைல் ்பகுதிடயக் கொடடும் வண்ணம் உள்ைது.

அழகுபடுத்தும்  கருத்தியல்
மனிதன ததொனறிய கொலத்திலிருநது தனடன 
அழகு்படுத்திக் ்கொள்ை முயல்கினைனர்.ஆடை 
எபத்பொதும் இநத தயொசடனடய ஆதரிக்கிைது 
மற்றும் ஒரு அழகொன ததொற்ைத்டத உருவொக்க 
உதவியது. அழகொன ஆடைகடை அணிவது 
அழகிய ததொற்ைத்டத அளிக்கிைது. (உ.ம்.) 
எம்பிரொய்ைரி மற்றும் கற்களினொல் அழகு 
்படுத்தப்படை ரவிக்டககள். 

பாதுகாககும் கருத்தியல்
்பருவகொலங்கைொன குளிர்கொலம், மடழ கொலம் 
மற்றும் ்வயில் கொலத்தில் இருநது ்பொதுகொக்க 
ஆடைகள் ்பயன்படுத்தப்படுகிைது. தமலும் 
்பொதுகொப்பற்ை  ் ்பொருடகளுைன தவடல ் சய்்பவர்கள் 
்கொதிகலன, உருக்கொடல மற்றும் ்வப்ப நிடலயம் 
த்பொனை இைங்களில் தவடல ்சய்்பவர்களுக்குச் 
சிைப்பொன ஆடைகள் ததடவப்படும். (உ.ம்.) 
கம்்பளிதகொட – குளிர்கொலம், மடழ தகொட – மடழ 
கொலம், ் கொதிகலன சிைபபு ஆடை – உருக்கொடலயில் 
தவடல ்சய்்பவர்களுக்கு. 
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நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்6

உபநயாகப்படுத்தும் இடஙகடளப் 
பபாருத்து பிரிககப்படட ஆடட வடககள்
தடல, கழுத்து, தமல் உைல், கீழ் உைல்( இடுபபு) மற்றும் 
கொலுக்கொக ஆடைகள் என உைலின ்வவதவறு 
்பகுதிகளில் ்பயன்படுத்த்படும் ஆடைகளின 
அடிப்படையில் ஆடைகடை வடகப்படுத்தலொம்.

ைடல ஆடட (அல்லது) ைடலயில் 
அணியும் ஆடட
தடலடயச் சுற்றி அணியும் ஆடைகள் தடலயில் 
அணியும் ஆடை எனப்படும். (எடு) குளிர் கொலத்தில் 
இருநது ்பொதுகொத்து ்கொள்ை கம்்பளி ்தொபபிகளும், 
இநதிய திரும்ணங்களின த்பொது அலங்கொரத்திற்கொக 
தடலப்பொடகயும் ்பயன்படுத்த்படுகிைது.

கழுத்துப் பகுதியில் அணியும் ஆடடகள்
கழுத்டதச் சுற்றி அணியும்  ஆடைகள்  
இநத வடகப்படும். இநத ஆடைகளும் 
்பொதுகொபபுக்கொகவும், அலங்கொரத்திற்கொகவும் 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது. (உ.ம்.) ்பனிக்கொலத்தில் 
மபைர்கடை கழுத்டத சுற்றி ்பயன்படுத்துவர். 
இடைஞர்கள் அலங்கொரத்திற்கு சொல்டவ (Scarf) 
கழுத்டதச் சுற்றி ்பயன்படுத்துவர்.

நமல் மார்பகத்தின் துணி வடககள்
தமல் மொர்்பகத்டதயும், தமல் உைம்பு ்பகுதிடய 
மடைக்கப ்பயன்படுத்தப்படும் துணிவடககள். 
(உ.ம்.) சடடை, கமீஸ, ஆணகளின சடடை.

இடுப்பு பாகத்டை மட்றககும் ஆடடகள் 
உைலின கீழ்்பொகத்டத மடைக்க ்பயன்படும் 
ஆடைகள் இடுபபு ்பொகத்டத மடைக்கும் ஆடைகள் 
ஆகும். (உ.ம்.) த்பணட, ட்ப்ொமொ.

கால் ஆடடகள்
இநத வடகயொன ஆடைகள் கொல் ்பகுதிடய மூை 
்பயன்படுத்தப்படும். இடவ நம் கொடலப  ்பொதுகொக்க 
உதவுகிைது. (உ.ம்.) கொலுடை (்பைம் 1.14).

்பைம் 1.14 கொல் ஆடைகள்

சிலிப்பான் (உள்ளாடடகள்) ஆடட 
வடககள்
சிலிப்பொன ஆடைகளில் கழுத்து ்பகுதியில் திைபபு 
இருக்கும், இத்தடகய ஆடைகடை தடல வழியொக 
அணியப்படுவது மற்றும் இநத உடை ததொள்்படடை 
யில் இருநது விரிநது கொ்ணப்படும்.

தி்றநை ஆடட வடககள்
இநத வடகயொன ஆடைகள் ்்பரும்்பொலும் 
அலங்கொரத்திற்கொக ்பயன்படுத்துகிைொர்கள். இதடன 
ஆடைகளின தமல் உடையொக ்பயன்படுத்துகிைொர்கள். 
்்பரும்்பொலும் இநத வடகயொன ஆடைகளுக்கு முன 
்பகுதியில் திைபபு டவக்கப்படுகிைது. (உ.ம்.) தமலங்கி 
(Overcoat) (்பைம் 1.12).

்பைம் 1.12 திைநது டதத்த ஆடை வடககள்

மூடி டைத்ை ஆடட வடககள்
இநத ஆடை வடககள் ஒருவரின அைவிற்க்தகற்்ப 
டதக்கப்படடுள்ைது. (உ.ம்.) குர்தொ. 

வடிவடமககப்படட ஆடட வடககள்
இநத ஆடை ஒரு குறிபபிைப்படை வடிவத்தில் 
வடிவடமக்கப்படடு கடினமொன வடிவ ஆடையொக 
்சய்யப்படும் சிைபபு ஆடைகள் ஆகும். (உ.ம்.) 
த்பொர்களில் ்பயன்படுத்தப்படும் குணடு துடைக்கொத 
ஆர்மர் ஆடைகள்.

்பைம் 1.13 வடிவடமக்கப்படை ஆடை வடககள்
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பசைய்யும் பைாழில் சைார்நை ஆடட 
வடககள் 
ஆடைகள் ்சய்யும் ்தொழில், ்தொழில் ்சய்யும் 
இைத்திற்கு ்தொைர்புடையதொக உள்ைன. ்சய்யும் 
்தொழிலுக்தகற்்ப ஆடைகள் வடிவடமப்பதன 
மூலம் ்தொழில் ்சய்வதற்கு ஏற்ைதொக அடமகிைது. 
(உ.ம்.) உ்ணவு தயொரிப்பவர்கள் அணியும் 
தகொட மற்றும் ்தொபபி  (அல்லது) தடலப்பொடக. 
தகொடடிலுள்ை ்பொக்்கடகள் மூலம் கரணடி 
(ஸபூன) இதர உ்பகர்ணங்கள் டவப்பதற்கும், 
தடலப்பொடகயொனது தடலமுடி உ்ணவில் கலநது 
விைொமல் தடுப்பதற்கொக அணியப்படுகிைது, (்பைம் 1.17). 

்பைம் 1.17 ்சய்யும் ்தொழில் சொர்நத ஆடை வடககள்

1.6. ஆடடத் பைாழிலில் உள்ள 
நபாககுகள் (Trends in Clothing Industry)
உலக சநடதயில் ஒவ்வொரு நொளும் நிகழும் 
மொறுதலுக்தகற்்ப ஆடைத் துடை விரிவடைநது 
வருகினைன.இவற்றுள் முக்கிய த்பொக்குகைொவன 
நிடலயொன நடைமுடைகளுக்கு ஒத்துபத்பொதல் 
(Adoption of Sustainable Practices), மறுசுழற்சி 
்சய்யப்படை ்பொலியஸைர் ்பயன்பொடு (Use of 
recycled polyester), ்வுளிக் கழிவுகடை 
மறுசுழற்சி ்சய்தல் (Upcycling of textile waste) 
குடைநத்படச ஃத்பஷன Minimalistic Fashion 
இரணைொவது டக அல்லது வொைடக ஆடை 
(மீணடும் ்பயன்படுத்துதல்) (Second hand or Rental 
clothing) தைகை வைர்ச்சி (விடையொடடு மற்றும் 
ஓய்வு தநர நைவடிக்டககளுக்கு வசதியொன 
ஆடை) (Growth of Athleisure) இரு்பொலருக்கொன 
ஆடைகளின ்பயன்பொடடின அதிகரிபபு (Increase 
in use of unisex clothing) உைதன வொங்குங்கள் 
பினனர்  ்சலுத்துங்கள் அணுகுமுடை (Buy Now 
Pay Later (BNPL) Approach) ஆகியடவ ஆகும்.

பாலி்னத்திற்நகற்்ற ஆடட வடககள்
சில வடகயொன ஆடைகள் ்்பணகள், ஆணகளுக்-
்கன தனித்தனியொக  வடிவடமக்கப்படுகினைன. 
சில ஆடைகள் இரு ்பொலினத்திற்கும் ் ்பொது வொனதொக 
வடிவடமக்கப்படுகினைன. (உ.ம்.) புைடவ மற்றும் 
பைவுஸ ்்பணகளுக்கொகவும் (்பைம் 1.15), தவடடி 
ஆணகளுக்கொகவும், குர்தொ, ஜீனஸ  இரு்பொலினத்த-
வருக்கொகவும் வடிவடமக்கப்படுகினைன. 

்பைம் 1.15 ்்பணகளுக்கொன புைடவ பைவுஸ

நிகழவுகளுகநகற்்ற  ஆடட 
உலகைொவிய அைவில் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் 
விதவிதமொக ்சொநத கலொச்சொரம், விழொக்கள் 
உள்ைன. அவற்றிற்கு ஏற்ைவொறு ஆடைகள் 
அணிவதன மூலம் சிைபபித்து கொடை முடியும்.  
தகரை திரும்ண உடையில் ்்பணகள் ரவிக்டக 
மற்றும் முணடு ்பயன்படுத்துகினைனர், ஆணகள் 
்படடு தவடடி மற்றும் ததொளுக்கு தமல் துணடு 
்பயன்படுத்துகினைனர், (்பைம் 1.16).

்பைம் 1.16 நிகழ்வுகளுக்தகற்ை அணியும் ஆடை:  
தகரைொ மக்களின திரும்ண உடை
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நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்8

1.7 பாடச் சுருககம் 
ஆடைகள் மனிதனுக்கு இரணைொவது ததொலொக 
்சயல்்படுகிைது.

இப்பொைத்தில் ஆடைகளின ஆரம்்ப கொல 
வைர்ச்சி மற்றும் முக்கிய ்பயனகடை அறியலொம். 

ஆடை தகொட்பொடுகளின ்படி 
ஆடைகைொனது ஒருவரின கணணியம், ்பொதுகொபபு, 
கணணியமற்ை மற்றும் அலங்கொரத்திற்கொக 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

ஆடைகள் அணியப்படும் இைம், தநரம், 
நிகழ்ச்சிகள், சநதர்ப்பங்கள், ் தொழில் த்பொனைவற்டைக் 
்கொணடு ்பல்தவறு வடகப்படுத்தப்படுகினைன. 
சுருக்கமொக ஆடை ஒருவருக்கு அழடகயும் 
்பொதுகொபட்பயும் அளிக்கினைன. 

நிட்னவில் பகாள்க
● இடலகள், தடழகள், மரப்படடைகள்  ஆதிகொல உடைகைொக உருவொக்கி அணியப்படைன.
● ஆடைகள் உைலின ஒவ்வொரு ்பொகங்கடையும் மடைப்பதற்குப ்பயன்படுத்தப்படுகினைன.
● ஆடைகள் ஒருவடரப ்பருவகொல மொற்ைங்களிலிருநது ்பொதுகொக்கப்படுகினைன. 
● ஆடைகள் ஒருவரின அடையொைத்டதயும் சமூக நிடல அநதஸடதயும் பிரதி்பலிக்கினைன. 
● ஆடைகளின வைர்ச்சி அடிப்படை இடழகைொன ்பருத்தியிலிருநது டிஜிடைல் ஆடைகைொக மொற்ைம் 

கணடுள்ைது. 

ஆசிரியர்களுககா்ன பசையல்பாடுகள் 
● புதிய கற்கொலம் மற்றும் நவீன டிஜிடைல் கொலத்தில் ்பயன்படுத்தும் கொலத்தின ஆடைகளின 

்பயன்பொடடைப  ்பதிவிைக்கம் ்சய்து மொ்ணவர்களுக்கு கொடடுதல். 

மாணவர்களுககா்ன பசையல்பாடுகள்
● ்பருவ கொலத்டதயும், ்பல்தவறு வடகயொன ்தொழிடலயும் டமயமொகக் ்கொணடு ஆடைகளின 

்பைங்கடைச்  தசகரித்து ஒப்படைபபு ஒனடைத்  தயொரித்தல். 

1. Eskimo
எஸகிதமொக்கள்

People living in North Canada, Alaska, Greenland and East Siberia. 
வைகனைொ, அலொஸகொ, க்ரீனலொனட மற்றும் கிழக்கு டசபீரியொவில் வசிக்கும் 
மக்கடை எஸகிதமொக்கள் எனைடழப்பர்.

2. Asbestos
அஸ்்பஸைொஸ

Mineral fibre type extracted from silica.
சிளிகொவில் இருநது பிரித்்தடுக்க்படை கனிம நொர் வடக

3. Modesty கணணியம் Being polite. அைக்கமொன

4. Identification  
அடையொைப்படுத்துவது

To denote specific group or class. குறிபபிடை குழு அல்லது வகுபட்ப குறிக்க

5. Drape டதரப To cover; covering over மூடி, த்பொர்த்தி அணிவது.

கடலச்பசைாற்கள்

ைர்ககான் ஆடட என்்றால் என்்ன ?

தர்க்கொன ஆடை என்பது 
லி ் ன னி லி ரு ந து  
்நய்யப்படை ்பழங்கொல 
ஆடை. இது 5000 
ஆ ண டு க ளு க் கு 
முனபு எகிபதிய 
க ல் ல ட ை க ளி லி ரு ந து 
கணடுபிடிக்கப்படைது. இது 
முழங்கொலுக்குக்  கீழ் வடர 
வரக் கூடிய நீைமொன கவுன. 

தர்க்கொன ஆடை
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9பாடம் 1 ஆடட அறிமுகம்

https://www.youtube.com/watch?v=EyC1MXS9YDI&t=17s இநதியொவில் உள்ை ்பல்தவறு  ஆடைகள் 
வடககள்

https://www.youtube.com/watch?v=okYBOzz950A உடைகளின வடககள்

இடணயைள முகவரி

வி்னாககள்
பகுதி–I
குறிகநகாள் நகள்விகள்:
1. ்சயற்டக நூல்கள் எபத்பொது 

தயொரிக்கப்படைன?
 (அ)  19-ஆம் நூற்ைொணடு 
 (ஆ)  20-ஆம் நூற்ைொணடு
 (இ)  18-ஆம் நூற்ைொணடு
 (ஈ)  17-ஆம் நூற்ைொணடு

2. ஆடைகள் எடத உருவொக்கு்படவ ?
 (அ)  மனிதடன  (ஆ)  ்்பணகள் 
 (இ)  சிறுவர்கள்  (ஈ)  சிறுமிகள் 

3. ஆஸ்்பஸைொஸொல் ஆன ஆடைகடைப  
்பயன்படுத்துவது யொர்  ?

 (அ)  ரொணுவம் 
 (ஆ)  கொல்்பநது வீரர் 
 (இ) கிரிக்்கட வீரர் 
 (ஈ)  தீயட்ணபபு வீரர்கள் 

4. ______________ ஆடைகள் அப்படிதய 
மூடிக்்கொணடு வடிவடமப்பது.

 (அ)  டதரபடு துணி வடககள் 
 (ஆ)  திைநது டதத்த ஆடைகள் 
 (இ)  மூடி டவத்த ஆடை வடககள்
 (ஈ)  வடிவடமக்கப்படை ஆடை வடககள் 

5. தகரைொவில் திரும்ண நிகழ்ச்சியில் 
___________ ஆடைகடை ஆணகள் 
அணிவொர்கள்.

 (அ)  ்படடு தவடடி, துணடு 
 (ஆ)  தரயொன தவடடி, துணடு 
 (இ)  கொடைன தவடடி, துணடு  
 (ஈ)  ்பொலிஸைர் தவடடி, துணடு 

பகுதி – II
மூன்று (அல்லது) �ான்கு வரிகளில் பதில் 
எழுைவும்
1. ஆடையின ்பொதுகொபபு ்பற்றி வடரயறு.
2. அடையொைச் சினனம் – குறிபபு வடரக.
3. ்பொதுகொக்கும் தகொட்பொடு ்பற்றி விைக்கு.
4. ்பொலின அடிப்படையிலொன ஆடைகடை விவரி.
5. ்தொழில் சொர்நத ஆடைகடைப ்பற்றி சிறு குறிபபு 

வடரக.

பகுதி – III 
ஒரு பத்தி அளவில் பதிலளிககவும்
1. தற்கொபபிற்கொன ஆடைகளின ்பயன்பொடடை 

நியொயப்படுத்துக.
2. ஆடைகள் அணியும் முடைப ்பற்றி எழுதுக 
3. உ்பதயொகப்படுத்தும் இைங்கடைப ்்பொருத்து 

பிரிக்கப்படை ஆடை வடககடை விைக்குக.

பகுதி – IV 
ஒரு பகக அளவில் விடடயளிககவும்
1. ஆடைகளின ததடவகடைப ்பற்றி விவரி.
2. ஆடைகளின கருத்தியடலப ்பற்றி விைக்குக. 

குறிகநகாள் நகள்விகளுககா்ன பதில்கள்
1. (ஆ)  2. (அ)  3. (ஈ)  4. (அ)  5. (அ) 
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பாடம்

நெசவியல் இழை

2.1 அறிமுகம்
ஆடையாக்கத் த�ாழிலில் பல்்வேறு வேட்கயான 
இடை்கள், ஆடை்கள் �யாரிக்கப் பயனபடுகின்றன. 
ஆடைத் �யாரிப்பில் தெசவியல் இடை்கள் பல்்வேறு 
�ரம் மற்றும் பயனபாடு்கடை த்காண்டுள்ைன. 
பருத்தி, ்கம்பளி, பட்டு ஆகியடவே ெனகு அறியப்பட்ை 
இயற்ட்க இடை்கள் ஆகும். பாலியஸைர் மற்றும் 
டெலான ஆகியடவே பலவி�மான ஆடை்கள் 
மற்றும் த�ாழில்நுட்ப துணி்கள் �யாரிப்ப�ற்்கா்க 
பயனபடுகி்றது. இடவே ெனகு அறியப்பட்ை 
மனி�னால் உருவோக்கப்பட்ை த�ாைர்ச்சியான 
நீண்ை ொரிடை்கைாகும். சணல், பிைாகஸ மற்றும் 
்கல்ொர் ்பான்ற மற்்ற இடை்களும் தபாதுவோ்கப் 
பயனபடுத்�ப்படும் இயற்ட்க இடை்கள் ஆகும்.

2

10

கற்றலின் நொககஙகள்
● தெசவியல் இடை வேட்கப்பாடு பற்றி அறிந்து த்காள்ளு�ல்.
● பருத்தி, பட்டு, ்கம்பளி, விஸ்்காஸ, பாலியஸைர், டெலான ்பான்ற இடை்களின உற்பத்தி 

பற்றிய அறிடவே தபறு�ல்.
● ஆடை்கள் �யாரிப்பில் இடை்களின பயனபாடு்கள் பற்றி த�ரிந்து த்காள்ளு�ல்.

2.2  நெசவியல் இழை வழையழ்ற
தெசவியல் இடை எனபது இயற்ட்கயான அல்லது 
மனி�னால் உற்பத்தி தசயயப்பட்ை தபாருளின 
ஒரு அலகு ஆகும், இஃது துணி்கள் மற்றும் 
பி்ற தெசவியல் ்கட்ைடமப்பு்களின அடிப்படை 
கூறு்கடை உருவோககுகி்றது. இது ஒ்ர சீரான 
குறுககு தவேட்டுத் ்�ாற்்றத்ட� த்காண்டுள்ைது. 
இடையின நீைமானது அ�ன �டிமடன விை 
பல மைங்கு அதி்கமானது. ெனகு வேடையும் 
�னடமயானது இடைககு ்�டவேயான மி்க 
முககிய பண்பாகும்.

2.3  நெசவியல் இழைகளின் 
வழககள்

நெசவியல் இழை

தசயற்ட்க இடைஇயற்ட்க இடை

�ாவேர இடை

விட� இடை – பருத்தி 
�ண்டு இடை – சணல்,  

பிைாகஸ, தெம்ப்
பை இடை – ்�ங்்காய ொர்
இடல இடை- ்கற்்றாடை

விலங்கு 
இடை

்கம்பளி,  
பட்டு

மாற்றியடமக்கப்பட்ை 
இடை

விஸ்்காஸ, 
குப்ர்மானியம், 

அசிட்்ைட்

்கனிம இடை

்கண்ணாடி, 
ஆஸதபஸைாஸ

முற்றிலும் 
தசயற்ட்க இடை

பாலிதயஸைர், 
டெலான, 
அகரிலிக
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11பாடம் 2 நெசவியல் இழை

● பருத்தி பை வேைர்ச்சி : 90 -180 ொட்்கள்
● அறுவேடை : ்காய தவேடித்� பி்றகு பருத்தி 

எடுத்�ல் ்வேண்டும்,. (பைம் 2.2).

பைம் 2.2 பருத்தி சாகுபடி மற்றும் அறுவேடை தசய�ல்

சணல் (JUTE)
சணல் தசடியின �ண்டிலிருந்து சணல் இடை 
பிரித்த�டுக்கப்படுகி்றது. �ங்்க நி்றம் மற்றும் 
அதி்க தபாருைா�ார மதிப்பு ்காரணமா்க சணல் 
இடையானது ”தஙக இழை” (Golden Fibre) 
எனறும் அடைக்கப்படுகி்றது. இது மககும் மற்றும் 
மறுசுைற்சி தசயயககூடிய இடையாகும் . சணல் 
இடை்கடை உற்பத்தி தசயயும் முனனணி 
ொடு்களில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும், (பைம் 2.3).

பைம் 2.3 சணல் இடை

2.4  நெசவியல் இழைகள் பறறிய 
ஒரு ஆய்வு

இயறழக இழைகள் (Natural Fibres)
இயற்ட்க இடை்கள், �ாவேரங்்கள் மற்றும் 
விலங்கு்களிலிருந்து எடுக்கப்படுகி்றது. 
இவ்விடை்கள் இயற்ட்கயா்க �ாவேரத்திலிருந்தும், 
விலங்கு மற்றும் ்கனிமங்்களிலிருந்தும் 
கிடைக்கப்தபறுவே�ால் இ�டன இயற்ட்க 
இடை்கள் எனறு அடைககி்்றாம். 

பருத்தி (Cotton)
பருத்தி எனபது இயற்ட்க இடை வேட்கயில் 
விட� இடைடய சார்ந்�து. பருத்தி இடையானது          
”இழைகளின் ைாஜா” (King of Fibres) எனறும் 
அடைக்கப்படுகி்றது. பருத்தி துணி தமனடமயான 
உணர்வு மற்றும் நீண்டு உடைககும் �னடமடய 
ெமககு அளிககி்றது, (பைம் 2.1)

பைம் 2.1 பருத்தி

பருத்தி சாகுபடி மறறும் அறுவழட நசய்தல்
● மண் : ்களிமண் மற்றும் தசம்மண்
● ்�டவேயான மடை அைவு : 8 மு�ல் 10 தச.மீ 
● �ட்பதவேப்பநிடல : ்காற்றில் தவேப்பம் மற்றும் 

ஈரப்ப�ம்
● பருத்தி விட� விட�ப்பு ்காலம் : த�ாைர் 

மடைக ்காலம்
● �ாவேர வேைர்ச்சிக ்காலம் : மி�மான மடை 

மற்றும் அதி்க தவேப்பநிடல
● முழு வேைர்ச்சி ்காலம் : 120 -180 ொட்்கள்
● பூக்கள் ்�ானறும் ்காலம் : விட� விட�த்து 

60 – 90 ொளிலிருந்து பூககும்
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பட்டு (Silk)
பட்டு இடையானது தபாதுவோ்க “இழைகளின் 
ைாணி “ (Queen of Fibre) எனறு அடைக்கப்படுகி்றது, 
இது தமனடமயான , பைபைப்பான, இயற்ட்க 
வேட்க புர� இடையாகும். பட்டு இடையானது 
இயற்ட்க இடை வேட்க்களில், மி்க நீைமான 
இடையாகும்.

பட்டுப்புழு வேைர்ப்பு(Sericulture) : பட்டு இடை 
உற்பத்திக்கா்க பட்டுப்புழு வேைர்ப்பு முட்ற்ய பட்டு 
வேைர்ப்பு எனப்படும்.

பட்டுப் புழுவின் வாழகழக சுைறசி  
(Life Cycle of Silk)

 பைம் 2.4 பட்டுப்புழுவின வோழகட்க சுைற்சி

● முட்டை (Eggs)
● பட்டுப்புழு (Larva)

● பியுப்பா (Pupa)
● பட்டுப்பூச்சி  

(Adult Moth)

சணல் சாகுபடி மறறும் அறுவழட நசய்தல்
● மண்: தசம்மண் , ்களிமண் மற்றும் வேண்ைல் 

மண்
● தசடி்களுககு இடை்ய உள்ை இடைதவேளி : 

10 தச.மீ
● ்�டவேயான அைவு: 12.5 மு�ல் 25 தச.மீ
● தசடியின உயரம்: மூங்கில் மரம் ்பால 2 

மு�ல் 5 மீட்ைர்
● தவேப்பநிடல : வேைர்ச்சி ்காலத்திற்கு 60°c 

மு�ல் 100°c வேடர
● பூக்கள் ்�ானறும் ்காலம் : முழு வேைர்ச்சிககுப் 

பி்றகு ்�ானறும் மஞசள் நி்ற மலர்்கள் 
அறுவேடைககு �யாரா்க இருப்பட� ்காட்டுகி்றது. 

சணல் இழை பிரித்நதடுககும் 
நசயல்முழ்றகள்
தரட்டிங் எனபது சணல் இடைடய சணல் 
தசடியின �ண்டிலிருந்து பிரிப்ப�ற்கு ஏதுவோ்க 
நீரில் ஊ்றடவேககும் தசயல்முட்றயாகும் .பனியில் 
ஊ்றடவேத்�ல் , த�ாட்டியில் ஊ்றடவேத்�ல், 
நீ்ராடையில் ஊ்றடவேத்�ல், ்வேதித்த�ாட்டியில் 
ஊ்றடவேத்�ல் ஆகியடவே தரட்டிங் 
தசயல்முட்ற்கைாகும்

ஊ்ற டவேக்கப்பட்ை �ண்டு்களில் 
இருந்து சணல் இடை்கடை முழுடமயா்க 
�னித்து பிரிப்பது “பிரித்நதடுத்தல்” (Stripping) 
எனறு அடைக்கப்படுகி்றது. இச் தசயல்முட்ற 
ட்கயினா்லா அல்லது மரக ்கட்டை்கைால் 
அடித்்�ா பிரித்த�டுக்கப்படுகி்றது.

பட்டின வேட்க்கள்  
(Types of silk )

்கல்டி்வேட்ைட் பட்டு 
(Cultivated silk)

மல்பரி பட்டு  
(Mulberry silk)

ொன-்கல்டி்வேட்ைட் 
பட்டு  

(Non cultivated silk)

எரிப்பட்டு (Eri silk), 
ைஸ்ார் பட்டு (Tasser 

silk), மு்கா பட்டு  
( Muga silk )

மல்பரிப் பட்டு

எரிப் பட்டு

ைஸ்ார் பட்டு

மு்காப் பட்டு 

பட்டின வேட்க்கள்
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பட்டு இழை தயாரிப்பு நசயல்முழ்றகள்

முசுகநகாட்ழட நசடிகழள வளரத்தல்

முட்ழட உறபத்தி

கூட்டுப்புழு உறபத்தி

 பட்டு இழைககு எழடச் நசரத்தல்

பட்டு ரீலிங மறறும் முறுகநகறறுதல்

முசுகத்காட்டை தசடி்கடை பயிரிடு�ல்

விஞஞான ்கட்டுப்பாட்டு டமயங்்களில் இருந்து முட்டை்கள் 
தப்றப்பட்டு 18°c to 28°c தவேப்பநிடலயில் டவேக்கப்படும் 
தபாழுது 10 ொட்்களில் புழுக்கள் தவேளிவேரும். அ�ற்கு 
மல்தபரி இடை்கள் உணவோ்க இைப்படுகின்றன

முழுடமயா்க வேைர்ச்சியடைந்� புழுக்கள், இடை்கடை 
உண்பட� நிறுத்திவிட்டு அடுத்� மூனறு ொட்்களுககு 
�னடனச்சுற்றி கூடு்கட்ை துவேங்கும். நிடல ்கககூன 
(அ) பியுப்பா என்றடைக்கப்படுகி்றது

பட்டு இடையின ்மற்பு்றம் உள்ை படச நீக்கப்பட்ை 
பி்றகு ஏற்படும் எடைகுட்றப்டப சரிதசயய பட்டு 
இடை்களுககு சில ்வேதிப்தபாருட்்களின மூலம் எடை 
்சர்க்கப்படுகி்றது.

்கககூன்கள் சுடு நீரில் இைப்பட்டு பட்டு இடை 
எடுக்கப்படுகி்றது. மூனறு மு�ல் பத்து இடை்கள் ஒனறு 
்சர்த்து ஒரிடையா்க சுற்்றப்படுகி்றது.

கம்பளி (Wool)
்கம்பளி எனபது தசம்மறி ஆடு்களிலிருந்து 
தப்றப்படும் புர� இடையாகும். ஆடு , ஒட்ை்கம் 
மற்றும் முயல்்களிலிருந்து தப்றப்படும் 
்ராமங்்களும் ்கம்பளி என்றடைக்கப்படுகி்றது. 
குளிர்்காலங்்களில் அணிவே�ற்கு ்கம்பளி ஆடை்கள் 
மி்கவும் தபாருத்�மான துணி்கைாகும். ்கம்பளி 
இடையின �ரமானது விலங்கு்களின வேட்க, 
அ�ன ஆ்ராககியம், உணவு மற்றும் �ட்பதவேப்ப 
நிடல ஆகியவேற்ட்றப் தபாறுத்து அடமகி்றது, 
(பைம் 2.5 ்கம்பளி).

 பைம் 2.5 ்கம்பளி
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பைம் 2.7 ்கம்பளி நூற்பு முட்ற்கள்

நசயறழக இழைகள் (Man Made Fibre)
மனி�னால் �யாரிக்கப்பட்ை இடை்கைானது 
அ�ன தபயருக்்கற்ப ்வேதிப்தபாருட்்கள், 
மற்றும் இயற்ட்க தபாருட்்கடைக த்காண்டு 
மனி�னால் �யாரிக்கப்படுபடவேயாகும்.இதில் 
முற்றிலும் ்வேதிப்தபாருட்்கடை த்காண்டு 
�யாரிக்கப்படும் இடை்கள் தசயற்ட்க 
இடை்கள் எனவும் இயற்ட்க தபாருட்்களுைன 
்வேதிப்தபாருட்்கடையும் இடணத்து தப்றப்படும் 
இடை்கள் மாற்றியடமக்கப்பட்ை இடை்கள் 
எனவும் அடைக்கப்படுகின்றன. 

மாற்றியடமக்கப்பட்ை இடை்கள் 
(Regenerated Fibre): மரத்திலிருந்து 
பிரித்த�டுக்கப்பட்ை தசல்லு்லா்ுைன சில 
்வேதிப்தபாருட்்கடை ்சர்த்து விடனபுரியச் 
தசயது இவ்விடை்கள் உருவோக்கப்படுகின்றன.
இடவே மாற்றியடமக்கப்பட்ை இடை்கள் என 
அடைக்கப்படுகி்றது. எ.்கா .விஸ்்காஸ, அசி்ைட், 
குப்ர்மானியம் ்ரயான.

விஸநகாஸ (அல்்லது) நையான் இழைகள்
விஸ்்காஸ எனபது மரக கூழில் இருந்து 
மாற்றியடமக்கப்பட்ை அல்லது மீண்டும் 
உருவோக்கப்பட்ை இடை, ஆகும். (பைம் 2.8)

பைம் 2.8 விஸ்்காஸ

கம்பளி உறபத்தி நசயல்முழ்ற
● கம்பளி இழைழய நவட்டுதல் (Shearing of 

Wool): ஆடு்களிலிருந்து ்ராமங்்கடை தவேட்டி 
எடுககும் தசயல்முட்றயாகும், (பைம் 2.6).

● கம்பளி வழகப்படுத்துதல் (Sorting of Wool): 
�ரத்ட�ப் தபாறுத்து ்கம்பளிடய குட்டை 
மற்றும் நீண்ை இடை்கைா்க �ரம் பிரித்து 
வேட்கப்படுத்�டலக குறிககி்றது .

● கம்பளிககு ஸகவரிங நசய்தல் அல்்லது 
சுத்தப்படுத்துதல் (Scouring of Wool): 
தவேட்ைப்பட்ை ்ராமத்தில் அைங்கியுள்ை 
அழுககு்கள், தூசி ஆகியவேற்ட்ற அ்கற்்ற  
ஸ்கவேரிங் தசயயப்படுகி்றது.

● காரபழைசிங மறறும் உ்லரத்துதல் 
(Carbonizing and Drying): ்கார்படனசிங் எனபது 
்கம்பளி இடையில் உள்ை தசல்லு்லாஸ 
எனப்படும் பச்டசயத்ட� அ்கற்றும் தசயல் 
முட்றயாகும். பினனர் ்கம்பளி இடை்களில் 
உள்ை நீடர பிழியும் உருடை்கள் மூலம் 
முடிந்�வேடர பிழிந்து தவேளி்யற்றிவிட்டு 
உலர்த்�ப்படுகி்றது.

● நூறபு நூல் (Spun yarn): ்கம்பளி இடை்கள் 
முறுக்்கற்்றப்பட்டு நூலா்க மாற்்றப்படுகின்றன.

நூறகும் அடிப்பழடயில் கம்பளியின் வழககள்
● உல்்லன் நூல் நூறபு முழ்ற: குட்டை மற்றும் 

நீை ்கம்பளி இடை்கடைக ்கலந்து �டிமனான 
நூலா்க நூற்பது “உல்லன நூல் நூற்பு “முட்ற 
எனப்படுகி்றது.

● ஊரஸடட் நூல் நூறபு முழ்ற: குட்டை 
இடை்கடை நீககிவிட்டு நீைமான இடை்கடை 
மட்டும் பயனபடுத்தி தமல்லிய நூலா்க நூற்பது 
“ஊர்ஸைட் நூல் நூற்பு முட்ற” எனப்படுகி்றது.

பைம் 2.6  ஆடு்களிலிருந்து ்கம்பளி இடைடய தவேட்டி 
எடுத்�ல்
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15பாடம் 2 நெசவியல் இழை

விஸநகாஸ உறபத்தி நசயல்முழ்ற
படிநிடல 1 மரக கூழ �ாள் �யாரித்�ல் (Wood 

pulp sheet preparation)
மரத்திலிருந்து தசல்லு்லாட்ப் பிரித்து �ாள்்கடை 
உருவோககு�ல்

படிநிடல 2 ஊ்றடவேத்�ல்( Steeping) மரககூழ �ாள் 47.5% NaOH இல் ஊ்றடவேத்து ்கார 
தசல்லு்லா்ா்க �யார் தசய�ல்

படிநிடல 3 துண்ைாககு�ல்( Shredding) மர கூழ �ாள்்கள் சிறிய துண்டு்கைா்க தவேட்ைப்படுகின்றன

படிநிடல 4 ஏஜீங் (Ageing) மர மூலககூறு சங்கிலிடய பிரிக்க 22 °c தசல்சியஸ 
தவேப்பநிடலயில் மூனறு மு�ல் ொனகு ொட்்கள் 
டவேக்கப்படுகின்றன.

படிநிடல 5 ்்ந்்�சன (Xanthation) பி்றகு ்கார்பன டை சல்டபடு ்சர்த்து, ்கடரசடல அறு்்காண 
வேட்க ்கலனிற்கு மாற்றி 3 மணி ்ெரம் சுைலவிட்டு 
தசல்லு்லாஸ சாந்்�ட் உருவோக்கப்படுகி்றது

படிநிடல 6 ்கடரத்�ல் (Dissolution) 3% நீர்த்� ்சாடியம் டெட்ராகடசடு ்கடரசல் ்சர்த்து 
விஸ்்காஸ ்கடரசல் உருவோக்கப்படுகி்றது.

படிநிடல 7 பாய�னடம சீர் தசய�ல் (Ripening)  விஸ்்காஸ ்கடரசல் உள்ை ்கலனில் ்காற்ட்ற அ்கற்றி 
்கடரசலின பாகுத்�னடமடயக ்கட்டுப்படுத்�வும்

படிநிடல 8 விஸ்்காஸ நூற்பு 
(Viscose Rayon spinning)

பி்றகு விஸ்்காஸ ்கடரசடல நூற்பு்கலன வேழி்ய ்வேதித் 
த�ாட்டியில் தசலுத்தி விஸ்்காஸ ்ரயான நூற்்கப்படுகி்றது.
்வேதித�ாட்டியானது 10%்கந்�்க அமிலம்,18% ்சாடியம் 
சல்்பட்,1%துத்�ொ்க சல்்பட், 2%குளு்்காஸ மற்றும் 69% நீர் 
ஆகியவேற்ட்ற உள்ைைககியது

பைம் 2.9 விஸ்்காஸ உற்பத்தி தசயல்முட்ற
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டெலான பாலியடமடு குடும்பத்ட� 
்சர்ந்�து. டெலான தபயர் ்காரணம் NY என்ற 
எழுத்து்கள் NEWYORK என்ற தபயரிலிருந்தும் 
மற்றும் LON என்ற எழுத்து்கள் LONDON 
என்ற தபயரிலிருந்தும் எடுத்து NYLON என 
தபயரிைப்பட்ைது. டெலான இடை வேட்க்கள் 
டெலான 6, டெலான 66 ்பான்றடவே ஆகும்.
டெலான 6:1 ்மா்னாமர் ்்கப்்ராலாகைம் 
(Caprolactum - 6 ்கார்பன த்காண்ைது)
டெலான 66 : 2 ்மா்னாமர் அடிபிக அமிலம் (6 
்கார்பன த்காண்ைது) மற்றும் தெக்ாதமத்திலீன 
ையமின (6 ்கார்பன த்காண்ைது)

ழெ்லான் (Nylon -நசயறழக இழை) 

பைம் 2.10 டெலான (Nylon -தசயற்ட்க இடை)

ழெ்லான் 66 நூல் தயாரிப்பு

அசிடிக அமிலம்  
(நிடல நிறுத்தி)

குளிர்ந்� ்காற்று

அடிபிக அமிலம்

டெலான பட்டை்கள்

தவேட்டு�ல் (டெலான துண்டு்கள்)

இழுக்கப்பட்ை டெலான த�ாைரிடை

நூற்பு ்கலன (துடையின விட்ைம் – 
நூலின தமாத்�ம்)

டெலான நூல்

தெக்ா தமதிலீன 
டை அமின

250°cல் 2-3மணி ்ெரம் 
தவேப்பபடுத்து�ல் பி்றகு 270°c 
to 280° உயர்த்து�ல்

சிறு துண்டு்கைா்க ெறுககு�ல்

290°c ல் தவேப்பபடுத்து�ல்

குளிர் இழுடவே முட்ற
3 மு�ல் 4 மைங்கு இழுத்�ல்

பைம் 2.11 டெலான 66 �யாரிப்பு
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பாலியஸடரின் நவவநவறு நிழ்லகள்
● DMT (டைதமத்தில் தைரிப்�ா்லட் 

எஸதைரிஃபி்்கஷன தசயல்முட்றயால் 
�யாரிக்கப்பட்ைது)

● பாலிமர் உற்பத்தி
● பாலிமர் ஸபினனிங்
● நூல் உற்பத்தி

 

பைம் 2.12 பாலியஸைர்

பாலியஸடர (Polyester)
பாலியஸைர் எனபது பாலிமர்்களின ஒரு 
வேட்கயாகும், அடவே அவேற்றின பிர�ான 
சங்கிலியின ஒவ்தவோரு மூலககூறிலும் எஸைர் 
த�ாகுப்டப த்காண்டிருககும். இது தபாதுவோ்க 
பாலிஎத்திலீன தைதரப்�ா்லட்டைக குறிககி்றது. 
பாலியஸைர் �யாரிப்பிற்கு ்�டவேயான 
மூலப்தபாருட்்கள் தைதரப்�ாலிக அமிலம் மற்றும் 
எத்திலீன கிடை்கால் ஆகும், (பைம் 2.12, 2.13).

தைரிப்�ாலிக 
அமிலமானது  DMT யா்க 

மாற்்றப்படுகி்றது

பாலிஎதிலீன தைரிப்�ாலட்

பாலிமர் பட்டை்கள்

குட்டை இடை்கள் 
Staple fibre

த�ாைர்ச்சியான  
ொரிடை்கள் Filament 

fibre

நூற்பு்கலன (hole diameter – yarn 
thickness)

பாலியஸைர் நூல்

எதிலீன கிடை்கால்

Titanium dioxide (Stabilizer)

150 °c to 160°c 
தவேப்பபடுத்து�ல்

 270°c to 280°c தவேப்பபடுத்து�ல்

 270°c to 280°c தவேப்பபடுத்து�ல்

2 மு�ல் 3 மைங்கு 
இழுப்ப�ால் மூலககூறு 
சங்கிலி்கள் சீராகின்றன.

தவேட்டு�ல் ( பாலிமர்  துண்டு்கள்)

சிறு துண்டு்கைா்க ெறுககு�ல்

சிறு சிறு 
துண்டு்கைா்க 

ெறுககு�ல் த�ாைர்ச்சியான 
இடை

பைம் 2.13 பாலியஸைர்
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2.5 ஆழடயாககத் நதாழிலில் நெசவியல் இழைகளின் பயன்பாடுகள்

இடையின தபயர் ஆடையாக்கத் த�ாழிலில் இடையின பயனபாடு

பருத்தி ஆடை்கள்  (ஃபிராகஸ, சாகஸ, துண்டு்கள், புைடவே்கள், ஆடை தபாருட்்கள்).
 வீட்டு உப்யா்கத் துணி்கள் (படுகட்க விரிப்பு, �டலயடண்கள்).
மருத்துவே துணி்கள்  (உறிஞசும் பட்டை்கள், ்கட்டு்கள்).

சணல் ்பககிங் தபாருட்்கள், திடரச்சீடல தபாருட்்கள், ்்காட் துணி்கள்

்கம்பளி ஆடை்கள் - குளிர்்கால ஆடை்கள்; மப்ைர், ஸதவேட்ைர்ஸ, ்்கப்ஸ)
வீட்டு உப்யா்கத் துணி்கள் (்பார்டவே்கள், விரிப்பு்கள், �டரவிரிப்பு்கள்)
த�ாழில்துட்ற துணி்கள் (தபாருடை சூைா்க டவேத்திருக்கப் பயனபடும் ்காப்புப் 
தபாருள்)

பட்டு ஆடை்கள் (ஸ்கார்ஃப், பட்டு புைடவே, ்வேட்டி, துண்டு, ஆடை தபாருட்்கள்).
வீட்டு உப்யா்கத் துணி்கள் (படுகட்க விரிப்பு, சுவேர் ்ெங்்கர்்கள், ்மடை துணி).
மருத்துவே துணி்கள் (ட�ககும் நூல்்கள்).

விஸ்்காஸ(்ரயான) வீட்டு உப்யா்கத் துணி்கள், மருத்துவேம் மற்றும் த�ாழில்துட்ற துணி்கள்

டெலான தபண்்கள் ்காலுட்ற்கள் அல்லது உள்ைாடை்கள் ்காலுட்ற்கள், நீச்சலுடை்கள், 
ஷார்ட்ஸ, டிராக ்பண்ட்்கள், திடரச்சீடல்கள் மற்றும் படுகட்க விரிப்பு்கள். 
த�ாழிற்சாடலக்கான துணிவேட்க்கள், மீனபிடி வேடல்கள், ்கயிறு்கள், பாராசூட்்கள் 
மற்றும் ையர் ்கயிறு்கள்.

பாலியஸைர் புைடவே்கள், ரவிகட்கதுணி்கள், ைாகத்கட்டு்கள் மற்றும் பி்ற ஆடை தபாருட்்கள்

2.6 பாடச் சுருககம்
ைவுளி மற்றும் ஆடை்களின வேைர்ச்சியில் 
இயற்ட்க இடை்கள் மி்க முககிய பங்கு 
வேகிககின்றன. இந்� இடை்கள் �ாவேரங்்கள், 
விலங்கு்கள் மற்றும் �ாதுக்கள் ்பான்ற 
மூலங்்களிலிருந்து தப்றப்படுகின்றன. அவேற்றின 
பண்பு்கள் ்காரணமா்க, அடவே பயனபடுத்� 
பாது்காப்பானடவே ஆகும். ஆடை்கள் மற்றும் 
வீட்டு உப்யா்க துணி்கள் ்பான்ற ெமது 
அன்றாை வோழகட்கயில் பயனபடுத்�ப்படும் 
பரந்� அைவிலான �யாரிப்பு்கடை உற்பத்தி 
தசயய அடவே பயனபடுத்�ப்படுகின்றன. இது 
மருத்துவேம் மற்றும் த�ாழில்துட்ற தெசவியல் 

உற்பத்திககும் உ�வுகி்றது. மனி�னால் 
உருவோக்கப்பட்ை இடை்கள் இயற்ட்க தபாருட்்கள் 
மற்றும் இரசாயனங்்களின ்கலந்� ்கலடவே 
அல்லது முற்றிலும் தசயற்ட்க இடையாகும் 
. அடனத்து மனி�னால் உருவோக்கப்பட்ை 
இடை்கள் மற்றும் தசயற்ட்க இடை்கள் 
யாவும் நீண்ை ொரிடை்கள் ஆகும், தசயற்ட்க 
இடை்கடை இயற்ட்க இடை்களுைன ்கலந்து 
்கலப்பு நூல்்கடை உருவோக்கலாம். மனி�னால் 
உருவோக்கப்பட்ை அடனத்து இடை்களும் 
மற்றும் தசயற்ட்க இடை்களும் ஆடை மற்றும் 
வீட்டுப் உப்யா்கப்தபாருட்்கள் �யாரிக்கப் 
பயனபடுத்�ப்படுகின்றன.
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நிழைவில் நகாள்க
● இயற்ட்க இடை்கள் இயற்ட்க மூலங்்களிலிருந்து தப்றப்படுகின்றன.
● பருத்தி, ்கம்பளி மற்றும் பட்டு ஆகியடவே தபாதுவோ்கப் பயனபடுத்�ப்படும் இயற்ட்க இடை்கைாகும்.
● பருத்தியானது விட�்களிலிருந்து தப்றப்படும் �ாவேர இடை ஆகும். உலத்கங்கிலும் உள்ை 

தபரும்பாலான மக்கைால் பருத்தி விரும்பப்படுகி்றது. பருத்தி அடனத்து பருவேத்திற்கும் உ்கந்� 
இடையாகும்.

● ்கம்பளி மற்றும் பட்டு ஆகியடவே முட்ற்ய தசம்மறி ஆடு மற்றும் பட்டுப்புழுக்களிலிருந்து தப்றப்படும் 
விலங்கு இடை்கைாகும்.

● இந்தியாவில் திருவிைா துணியா்கவும் பட்டு பயனபடுத்�ப்படுகி்றது.
● மனி�னால் உருவோக்கப்பட்ை மற்றும் தசயற்ட்க இடை்கள் அடனத்தும் த�ாைரிடை்கைாகும். 

அவேற்ட்ற தப்ற தபாருத்�மான ்கடரசல் �யாரித்து, ஸபினனதரட் வேழியா்கச் தசலுத்�ப்படுகின்றன.
● ்ரயான எனபது இயற்ட்கயான தசல்லு்லாஸ தபாருள் மற்றும் இரசாயனங்்கள் ்கலந்து 

�யாரிக்கப்படுகி்றது
● ்ரயான தமல்லிய நீண்ை இடை, இது சி்றந்� பரிமாண நிடலப்புத்�னடமயுைன கூடிய 

தமனடமயான இடையாகும்.
● டெலான எனபது தெக்ாதமத்திலீன ையடமன மற்றும் அடிபிக அமிலத்�ால் தசயயப்பட்ை 

பாலிமர்்களின நீண்ை சங்கிலி ்்கார்டவேயாகும்.
● டெலான ெல்ல வேலிடம, நீட்டிப்பு தெகிழச்சி மற்றும் பரிமாண நிடலத்�னடம ஆகியவேற்ட்றக 

த்காண்டுள்ைது.

ஆசிரியரின் நசயல்பாடு
● இயற்ட்க இடை்கடை ்காட்டி விைககு�ல்
● பவேர் பாயிண்ட் தமனதபாருள் வோயிலா்க இயற்ட்க இடை்கள் �யாரிப்பு முட்ற்கடை விைககு�ல்
● பட்டு நூல் எடுககும் இைத்திற்கு கூட்டிச் தசனறு ்காட்டு�ல்

மாணவரகளின் நசயல்பாடு
● இயற்ட்க இடை்கைால் தசயயப்பட்ை துணி்கடை ்ச்கரித்து ஒரு ஆல்பம் �யார் தசயயவும்.
● மனி�னால் உருவோக்கப்பட்ை இடை்களின பைங்்கள் மற்றும் மாதிரி்கடை ்ச்கரிக்கவும்.

https://www.youtube.com/watch?v=ypUkIR894AM இயற்ட்க இடை்களின வேட்க்கள்

https://www.youtube.com/watch?v=0hoHvN289Xs பருத்தி தசடி மு�ல் துணி வேடர

https://www.youtube.com/watch?v=0hoHvN289Xs பருத்தி உருவோககும் முட்ற

https://www.youtube.com/watch?v=0hoHvN289Xs பட்டு இடை உருவேககும் முட்ற

https://www.youtube.com/watch?v=vA-4M-xIGEs ்கம்பளி உருவோககும் முட்ற

https://youtu.be/ix04kqYpTxk;https://youtu.be/kH_b3Heo48I நூல் உருவோக்கம்

https://www.youtube.com/watch?v=RUCqwYc91Bw இயற்ட்க இடை்கள் மற்றும் தசயற்ட்க 
இடை்கள்

இழணயதள முகவரி
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நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்20

நசாறகளஞ்சியம்

1. Seed Fibre
விட� இடை

Fibres collected from various plant seeds
விட�யிலிருந்து எடுக்கப்படும் இடை.

2. Leaf Fibre
இடல இடை

Fibres collected from leaves
இடல்களில் இருந்து எடுக்கப்படும் இடை

3. Bark Fibre
�ண்டு இடை

Fibres collected from outer bark / Stems of plant.
�ண்டிலிருந்து எடுக்கப்படும் இடை.

4. Fruit Fibre
பை இடை

Fibres collected from the fruits.
பை வேட்க்களில் இருந்து எடுக்கப்படும் இடை.

5. Cotton
பருத்தி

Soft and smooth cloth.
தமனடமயான மற்றும் மிருதுவோன இடை

6. Animal Fibre
இடை

Fibres taken from the animals / Insects.
மிரு்கங்்கள் மற்றும் பூச்சி்களில் இருந்து எடுக்கப்படும் இடை, பட்டு புழுக்களிலிருந்து 
எடுக்கப்படும் இடை

7. Silk
பட்டு

Fibres from silk worm, Queen of fabric.
பட்டு பூச்சி்களில் இருந்து எடுக்கப்படும் இடை இடை்களின ராணி

8. Wool Fibre
்கம்பளி

Fibres from animals. The oldest fibres used for protection from cold climate.
பைங்்காலத்திலிருந்து உைடலப் குளிரிலிருந்து பாது்காக்க பயனபடும் இடை

9. Cellulose Fibre
விஸ்்காஸ

Plant fibres produced from wood pulp
மரககூழிலிருந்து தப்றப்படும் இடை

10. Spinneret
ஸபிதனதரட்

 A cap or plate with a number of small holes through which a fibre forming solution is 
forced.
சல்லடை ்பான்ற அடமப்பின வேழி்ய ்வேதிதபாருட்்களுைன கூடிய மரககூடை 
்மலிருந்து அழுத்தும் ்பாது நூல் இடை்கள் பிரித்த�டுக்கப் பயனபடுகி்றது.

விைாககள்

பகுதி - I
குறிகநகாள் நகள்விகள்

1. தசடியின எந்�ப் பகுதியிலிருந்து பருத்தி 
தப்றப்படுகி்றது?

 (அ) விட� (ஆ) இடல
 (இ) பைம் (ஈ) �ண்டு
2. இயற்ட்க இடை வேட்கடய சார்ந்� இடை 

எது?
 (அ) ்ரயான (ஆ) டெலான
 (இ) பாலிதயஸைர் (ஈ) பருத்தி

3. இந்� இடை வேலிடமயானது மற்றும் 
பைபைப்பானது.

 (அ) பருத்தி (ஆ) பட்டு
 (இ) லினன (ஈ) ்கம்பளி
4. விலங்கிலிருந்து தப்றப்படும் இடை.
 (அ) டெலான (ஆ) பருத்தி
 (இ)லினன (ஈ) ்கம்பளி
5. டெலான 6 இடை �யாரிப்பில் எந்� 

்மா்னாமர் பயனபடுத்�ப்படுகி்றது?
 (அ) ்்கப்்ராலாகைம்
 (ஆ) அடிபிக அமிலம்
 (இ) தெக்ாதமத்திலீன
 (ஈ) பாலிஎதிலீன
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3. பட்டுககு எடை ்சர்ககும் தசயல்முட்றடய 
பற்றி கூறு.

4. ்கம்பளி உற்பத்தி தசயல்முட்ற பற்றி கூறு.
5. ்கம்பளி நூல் நூற்பில் உல்லன மற்றும் 

ஊர்ஸதைட் முட்ற்கள் என்றால் எனன?
6. சணலின தரட்டிங் மற்றும் ஸட்ரிப்பிங் 

தசயல்முட்றடய வேடரயறுக்கவும்.
7. பாலியஸைர் இடை மற்றும் பாலியஸைர் 

�யாரிப்பில் உள்ை நிடல்கடை வேடரயறு.
8. டெலான உற்பத்திககு பயனபடுத்�ப்படும் 

மூலப்தபாருட்்கள் யாடவே?
9. தெசவியல் இடை வேடரயறு.
10. பட்டு மற்றும் அ�ன வேட்க்கள் பற்றிய சிறு 

குறிப்பு்கடை எழுது.

பகுதி – III
ஒரு பத்தி அளவில் பதி்லளிககவும்.

1. தெசவியல் இடை்களின வேட்க்கடை 
அட்ைவேடணயில் விைககு.

2 டெலான இடை மற்றும் அ�ன �யாரிப்பு 
தசயல்முட்ற பற்றி விைககு.

3. பாலியஸைர் இடை மற்றும் அ�ன �யாரிப்பு 
தசயல்முட்ற பற்றி விைககு.

4. ஆடையாக்கத் த�ாழிலில் ஏ்�னும் 5 
தெசவியல் இடை்களின பயனபாடு்கடை 
பற்றி விைககு.

5. தசரிக்கல்சர் தசயல்முட்ற பற்றி விைககு.

பகுதி - IV
ஒரு பகக அளவில் பதி்லளிககவும்.:

1. விஸ்்காஸ இடை மற்றும் அ�ன உற்பத்தி 
தசயல்முட்ற பற்றி விவேரி.

6. பினவேரும் எந்� இடை �ங்்க இடை எனறு 
அடைக்கப்படுகி்றது?

 (அ) பருத்தி (ஆ) பட்டு
 (இ) லினன (ஈ) சணல்
7. தசல்லு்லாஸ எ�ன தசல்சுவேர்்களில் 

இருந்து தப்றப்படுகி்றது
 (அ) மரத்�ாலான �ாவேரங்்கள்
 (ஆ) பிைாஸடிக
 (இ) உ்லா்கங்்கள்
 (ஈ) ்கனிமங்்கள்
8. _____________ இடை பாலிடமடு 

எனறும் அடைக்கப்படுகி்றது.
 (அ) ்ரயான (ஆ) அசி்ைட் 
 (இ) டெலான (ஈ) HWM ்ரயான
9. மாற்றியடமக்கப்பட்ை இடைடய 

்�ர்ந்த�டுத்து எழுது.
 அ) விஸ்்காஸ (ஆ) டெலான
 (இ) பட்டு (ஈ) ்கம்பளி
10. ்கார தசல்லு்லாஸில் ்சாடியம் 

டெட்ராகடசடு எவ்வேைவு ச�வீ�ம் 
பயனபடுத்�ப்படுகி்றது? 

 (அ) 5% (ஆ) 47.5% 
 (இ) 20% (ஈ) 7.5%

பகுதி – II
மூன்று (அல்்லது) ொன்கு வரிகளில் பதில் 
அளிககவும்.

1. பருத்தி வேைர ்�டவேயான சூழநிடல்கள் 
யாடவே?

2. பட்டு உற்பத்தி தசயயும் முட்ற பற்றி எழுது.

குறிகநகாள் நகள்விகளுககாை பதில்கள்
1. (அ)  2. (ஈ)  3. (ஆ)  4. (ஈ)  5.(அ)
6.(ஈ)  7. (அ)  8. (இ)  9.(அ)  10. (ஆ)
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நெசவியலின் அடிபபடடகள்

3.1 அறிமுகம்
இழைகழை ஒன்றாக முறுக்குவதன மூலம் 
நூல் உருவறாகி்து. இயறழக மறறும் செயறழக 
இழைகள் இரண்டும் நூல்கள் தயறாரிக்கப் 
பயனபடுகின்ன. சதறாடர்ச்சியறான நீண்ட 
இழைகள் ஒன்றாக முறுக்கப்பட்டு நூலறானது 
உருவறாக்கப்படுகி்து. இநத சதறாடர்ச்சியறான இழை 
அல்லது நூல், பினனல் மறறும் செெவுத்துணிழய 
உருவறாக்குவதறகு ஏற்து. 

3.2  நூல் உருவாககம்  
(Yarn Formation)

நூல் பினவரும் வடிவஙகளில் உருவறாகி்து;

3

கற்றலின் நொககஙகள்
● நூல் உருவறாக்கும் பல்்வறு நிழலகள்   மறறும் செம்பரிடும் முழ்கள் பறறி அறிநது 

சகறாள்ளுதல்
● செெவுகளின அடிப்பழடகள் மறறும் செெவுகளின பயனபறாடுகள் பறறி அறிநது சகறாள்ளுதல்
● பினனல் வழககள் மறறும் பினனல் உருவறாக்கும் நிழலகள் பறறி கறறுக் சகறாள்ளுதல்

● இழைகழை ஒன்றாக முறுக்குதல்.
● இழைகள் முறுக்கமில்லறாமல் ஒன்றாக 

வரிழெப்படுத்துதல் .
● சதறாடர்ச்சியறான நீண்ட ெறாரிழைகள் 

குழ்வறான அல்லது அதிகமறான 
முறுக்கஙகளுடன இழைக்கப்படுகின்ன.

3.3  நூலின் பிரிவுகள்  
(Types of Yarn)

குட்ழட மறறும் நீண்ட இழைகழைப் பயனபடுத்தி 
நூல் தயறாரிக்கலறாம். அழத இரண்டு பிரிவறாக 
பிரிக்கலறாம்.அழவ நூறகப்பட்ட நூல்கள் மறறும் 
சதறாடர்ச்சியறான நீண்ட ெறாரிழைகள் ஆகும்.

நூல் (Yarn)

ஒறழ் நூல் Mono-Filament   
(ஒரு நீண்ட இழை சகறாண்ட நூல்)

நூறகப்பட்ட நூல்கள்  
(Spun Yarn)  

(குட்ழட இழைகளில் முறுக்கம் 
அளித்து உருவறாக்கப்படும் நூல்)

சதறாடர்ச்சியறான நீண்ட ெறாரிழை 
(Filament Yarn)  

(நீண்ட இழைகைறால் 
உருவறாக்கப்பட்ட நூல்)

அ்ெக இழை சகறாத்து நூல்   
Multi-Filament 

(இரண்டு அல்லது அதறகு ்மறபட்ட 
நீண்ட இழைகழை சகறாண்ட நூல் )

22
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ஒறட்ற நூல் 
ஒறழ் நூலறானது இழைகளுக்கு ்ெரடியறாக 
முறுக்கம் சகறாடுக்கப்பட்டு உருவறாக்கப்படுகி்து.

முறுககு நூல் 
இரண்டு அல்லது அதறகு ்மறபட்ட ஒறழ் 
நூல்கழைக் சகறாண்டு முறுக்கம் சகறாடுக்கப்பட்டு 
இநத நூல் உருவறாக்கப்படுகி்து.

பன்முறுககு நூல் 
இரண்டு அல்லது அதறகு ்மறபட்ட பல முறுக்கு 
நூல்கழை சகறாண்டு முறுக்கம் சகறாடுக்கப்பட்டு 
இநநூல் உருவறாக்கப்படுகி்து, (படம் 3.2).

படம் 3.2 நூலின வழககள்

3.4  நூல் முறுககம் (Yarn Twist)
இழைகழை ஒரு அச்ழெச் சுறறி முறுக்குவதன 
மூலம் அழமக்கப்பட்டிருக்கும். முறுக்கமறானது 
நூல்களுக்கு வலிழமழய ்ெர்க்கி்து. 
முறுக்கத்தின எண்ணிக்ழகயறானது நூலின 
்தறாற்த்ழதயும் வலிழமழயயும் தீர்மறானிக்கி்து. 
நூல் முறுக்கமறானது இரண்டு திழெகளிலும் 
செயயப்படலறாம். அழவகைறாவன;
● S டுவிஸ்ட் அல்லது கடிகறார திழெயில் அல்லது 

வலது ழக முறுக்கம்.
● Z டுவிஸ்ட் அல்லது எதிர் கடிகறார திழெயில் 

அல்லது இடது ழக முறுக்கம்.  (படம் 3.1).

S Z
படம்3.1 நூல் முறுக்கத்தின வழககள்

3.5 நூலின் வடககள் 

நூல்

• ஒறழ் (Single)
• ப்ழை (Ply) 
• கறார்டு (Cord)

எளிய மறறும்  
ெறாதறாரை நூல்

புதுழமயறான  
நூல்

மியூல் நூற்றல் நுடபத்தின் வளர்ச்சிககு காரணமானவர்கள் யாவர்?

இஙகிலறாநது லனகனெயர் ்ெர்நத ்ேம்ஸ் ்ேர்கிரீஸ் ஒரு செெவறாைர் மறறும் 
தச்ெர். நூல்கழை இயநதிரப் படுத்திய மூனறு பழடப்பறாைர்களில் இவர் ஒருவர் 
இவர் 1764ம் ஆண்டு நூற்ல் சேனனி மூலம் நூல்கழை ்மம்படுத்தினறார். பி்கு 
1769ல் ரிச்ெர்ட் ஆர்கக்ழரட் நூற்லுக்கறான நீர் ெட்டத்ழத கறாப்புரிழம ஆக்கினறார். 
இறுதியறாக ெறாமு்வல் கிரறாம்டன இவ்விரு பழடப்புகழையும் ்ெர்த்து மியூல் 
நுட்பத்ழத வைர்ச்சி சப்ச் செயதறார்.

Spinning Mule
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பருத்தி ்பல்

்லப் (அ) சூட் பீடிங

கறார்டு ஸ்ழலவர்

டிரறா ஸ்ழலவர்

்கறாம்புடு ஸ்ழலவர்

்ரறாவ்

நூல்

பருத்தி ்பல்

நூல்

்லப் (அ) சூட் பீடிங

்ரறாவ்

கறார்டு ஸ்ழலவர்

டிரறா ஸ்ழலவர்

ஜின்னிங (GINNING)

சிம்நைகஸ் (ROVE FRAME)

புநளா ரூம் (BLOW ROOM)

நூல் சுறறு்தல் (WINDING )

கார்டிங  (CARDING)

ரிங பிநரம் (RING FRAME)

டிரா பிநரம் (DRAW FRAME)

நகாம்பிங (COMBING)

•  கப்பறாஸ் எனப்படும் கச்ெறாப்பருத்தியிலிருநது விழதகழை 
நீக்குதல்

•  பஞ்சு ்பல் உருவறாக்கி நூறபறாழலக்கு அனுப்புதல்

• ்கறாம்புடு அல்லது டிரறா ஸ்ழலவழர இழுத்தல்
• பிழையர் பறாகம் மூலம் முறுக்்கறறுதல்
• ்ரறாழவ பறாபினில் சுறறுதல்

• விழதத்துகள்கள்,குப்ழபகள்,கறாய ெறுகுகழை நீக்குதல்
• கலக்குதல் ,பிரித்து சுத்தம் செயதல்

• ெமக்கு தகுநத வடிவத்தில் நூழல மறாறறி சுறறுதல் 
(்கறான, சிட்டம் )

• இழைகழை தனித்தனி இழைகைறாகப் பிரித்தல்
• இழைகழை சுத்தம் செயதல்
• கறார்டு ஸ்ழலவழர உருவறாக்குதல்

• ்ரறாழவ இழுத்து சமலிதறாக்குதல்
• டிரவலர் பகுதியின மூலம் முறுக்்கறறுதல்
• நூழல ரிங பறாபினில் சுறறுதல்

•  ஆறு அல்லது அதறகு ்மறபட்ட கறார்டு ஸ்ழலவழர 
உட்செலுத்துதல்

• ஸ்ழலவழர இழுத்து இழைகழை இழையறாக்குதல்

• குட்ழட இழைகழை நீக்குதல்
• ்கறாம்புடு ஸ்ழலவழர உருவறாக்குதல்

3.6  நூல் ்தயாரிபபு முட்றகள் (Yarn Manufacturing Process)

24
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3.7 நூல் ெம்பரிடும் முட்றகள் (YARN NUMBERING SYSTEM)

நூல்  
ெம்பரிடும் 
முட்றகள்

நெர்முட்ற  
(DIRECT SYSTEM)

(ஒரு குறிப்பிட்ட நீiை அைவில் உள்ை எழட அைவு)
சடக்ஸ் (Tex)  = 1000 மீ நீைமுள்ை நூலில் உள்ை  
கிரறாம்களின எண்ணிக்ழக
டீனியர்(Denier) = 9000 மீ நீைமுள்ை நூலில் உள்ை 
கிரறாம்களின எண்ணிக்ழக 

(ஒரு குறிப்பிட்ட எழட அைவில் உள்ை நீை அைவு)
ஆஙகில நூல் செம்பர் முழ் (English count) = ஒரு 
பவுண்ட்  நூலில் உள்ை 840சகேம் நீைமுள்ை சிட்டஙகளின 
எண்ணிக்ழக 
சமட்ரிக் செம்பர் முழ் (Metric system )= ஒரு கி்லறா  நூலில் 
உள்ை 1000மீ நீைமுள்ை சிட்டஙகளின எண்ணிக்ழக 
பிரஞ்ச் செம்பர் முழ் (French system) = அழர கி்லறா  நூலில் 
உள்ை 1000மீ நீைமுள்ை சிட்டஙகளின எண்ணிக்ழக

எதிர் முழ் 
(INDIRECT 
SYSTEM)

3.8 நெயயபபடட துணிகள்
துணிகளின் வடகபபாடுகள்
துணிகள் மூனறு முக்கிய வழககைறாக வழகப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. அழவயறாவன செயத துணிகள், 
பினனப்பட்ட துணிகள் மறறும் செயயப்படறாத துணிகள் ஆகும்.

படம் 3.3 நூல் உறபத்தி செயல்முழ்

செயத துணிகள் பினனப்பட்ட துணிகள் செயயப்படறாத துணிகள்
படம் 3.4 துணிகளின வழகப்பறாடுகள்
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சபறாருட்கழை சகறாண்ட கஞ்சிப்பழெ உள்ைத் 
சதறாட்டியில் உட்செலுத்தப்படுகின்ன. செெவு 
செயயும் சபறாழுது ஏறபடும் அழுத்தத்ழதத் தறாஙகும் 
வழகயில் பறாவு நூலின வலிழமழய கஞ்சியிடுதல் 
செயல்முழ் ்மம்படுத்துகி்து, (படம் 3.8 ).

பறாவு்பறாடுதல் மறறும் பீம் சுறறுதல்  
(Warping and Beaming): பறாவு்பறாடுதல் எனபது 
தறியின ்மல் ழவக்கப்படும்  பறாவு உருழையில் 
பறாவறாழலயின மூலம் நூழல வரிழெபடுத்தி 
ெரியறான அழுத்தத்தில் சுறறும்  செயல்முழ்யறாகும், 
(படம் 3.9 ).

தறார்குச்சி சுறறுதல் (அல்லது)  ஊழட 
நூல்சுறறுதல் (Pirn Winding): தறார்குச்சி சுறறுதல் 
எனபது ெறாதறாரை ெறாடறாத்தறிகளுக்கு ஊழட 
நூழல தறார்குச்சியில் சுறறும் செயல்முழ்யறாகும். 
ெறாடறா இல்லறாத தறிகளுக்கு ்ெரடியறாக ்கறான 
மறறும் சீஸிலிருநது ஊழடநூல் சப்ப்படுகி்து, 
(படம் 3.10).

நெசவியல் அறிமுகம்
தறியில் துணி தயறாரிக்கும் செயல்முழ் செெவியல் 
என அழைக்கப்படுகி்து.

செெவுத் துணிகள் (Woven Fabrics) : செயத 
துணி செெவு செயவதன மூலம் உருவறாகி்து. 
பறாவு மறறும் ஊழட நூல்கழை பிழைப்பதன 
மூலம்  செெவுத்  துணி உருவறாக்கப்படுகி்து.

பறாவு மறறும் ஊழட நூல் (Warp and 
Weft): செயத துணியின நீைவறாக்கில் இருக்கும் 
நூல்கழை பறாவு நூல்கள் எனவும் குறுக்கு 
வெத்தில் உள்ை நூல்கள் ஊழட நூல்கள் எனவும் 
அழைக்கப்படுகி்து, (படம் 3.5).

ேமுள் ஓரஙகள் (Selvedges): துணியின 
நீைவறாக்கில் இருபு்மும் உள்ை  விளிம்பு ேமுள் 
ஓரஙகள் எனறு அழைக்கப்படுகி்து, (படம் 3.6 ).

தறி (Loom): செெவுத்துணி செயயப் 
பயனபடும் இயநதிரம் தறி ஆகும், (படம் 3.7 ).

நெசவுககான முன்்தயாரிபபு நசயல்முட்றகள்
கஞ்சியிடுதல் (Sizing): நூல்கள் பறாவு 
உருழையிலிருநது பிரிக்கப்பட்டு, மறாவுப் 

படம் 3.5 பறாவு மறறும் ஊழட படம் 3.6 ேமுள் ஓரம் படம் 3.7 தறி

படம் 3 .8 கஞ்சியிடுதல் படம் 3.9 பறாவு ்பறாடுதல் படம் 3.10 தறார்குச்சி சுறறுதல்
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்தறி பாகஙகள் மறறும் அவறறின் 
பயன்பாடுகள்

பாகஙகள் பயன்கள்
விழுதுகள் பறாவு நூழல இரண்டு 

அடுக்குகைறாகப் பிரிக்கி்து
பனழன விட்டுச்செல்லப்பட்ட ஊழடநூழல 

துணி்யறாடு அடித்துச் ்ெர்த்தல்
ெறாடறா ெறாடறா புணிக்கிழட்ய தறார்குச்சிழய 

சகறாண்டு செல்லுதல்
பறாவு 
உருழை  

பறாவு நூழல சுறறி ழவக்கப் 
பயனபடும் உருழை

பிக்கர் ெறாடறாழவ  ஒரு சபட்டியிலிருநது 
மறச்றாரு சபட்டிக்குள் அடித்துச் 
செலுத்துதல்

துணி 
உருழை

செயயப்பட்ட துணி , துணி 
உருழையில் சுற்ப்படுகி்து.

்தறியின் வடககள்

தறி

ழகத்தறி 
(மனிதனறால் இயக்கி 

செயவது)

ெறாடறாத்தறி ெறாடறா இல்லறா தறி

வறாட்டர் சேட்ஏர்சேட்புரசேக்ழடல் ்ரப்பியர்

விழெத்தறி 
(இயநதிரத்தினறால் 
இயக்கி செயவது)

்தறியின் இயககஙகள்
செெவியல் செயல்முழ்கைறானது தறியின 
பல்்வறு இயக்கஙகளின மூலம் ெழடசபறுகி்து.

இத் தறியின இயக்கஙகள் 3 வழககைறாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைன.அழவ 
● முதனழம இயக்கம்
● இழை இயக்கம்
● ெறார்பு இயக்கம்

மு்தன்டம இயககம்
புணிபபிரித்்தல்: பறாவு நூல்கழை இரண்டு 
அடுக்குகைறாக புணிப்(SHED) பிரித்தல்
ஊடடடய நசலுத்து்தல்:  புணிக்கிழட்ய 
ெறாடறாழவ செலுத்துதல்
ஊடட நூடை அடித்து நசர்த்்தல்:  விட்டுச் 
செல்லப்பட்ட ஊழட நூழல துணியுடன அடித்துச் 
்ெர்த்தல்

இரணடாம் நிடை இயககம்
பாவு நவளியிடு்தல்: பறாவு உருழையிலிருநது பறாவு 
நூழல விடுவித்தல்
துணி உள்ளிழுத்்தல்: செயத துணிழய துணி 
உருழையில் சுறறுதல்

சார்பு இயககம்
பாவு நிறுத்்த இயககம்: பறாவு நூல் அறுநதுவிட்டறால் 
உடனடியறாக தறிழய நிறுத்தும் இயக்கம்.
ஊடட நிறுத்்த இயககம்: ஊழடநூல் 
அறுநதுவிட்டறால் உடனடியறாக தறிழய நிறுத்தும் 
இயக்கம்.
பாவு காபபு இயககம்: புணிக்கிழட்ய ெறாடறா நினறு 
விட்டறால் தறிழய நிறுத்தும் இயக்கம்

நெசவின் வடககள் 

நெசவு

அடிப்பழட  
செெவு

ெறாதறாரை 
செெவு  

(Plain Weave)

கூழட செெவு
(Basket Weave)

ரிப் செெவு
(Rib Weave)

ெரிவுக் ்கறாட்டு 
செெவு  

(Twill Weave)

ஆடம்பர செெவு 

ெறாட்டின செெவு 
(Satin Weave)
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3.8. நெசவுகளின் பணபுகள்
நெசவும் அ்தன் பணபுகளும்

வடக 
(Type)

அடமபபு  
(Structure)

பணபு  
(Properties)

உ்தாரணம் 
(Example)

ெறாதறாரை 
செெவு (Plain 
Weave)

 z பறாவு நூலும் ஊழட நூலும் 
ஒனழ்சயறானறு இழடப்பினனலில் 
உருவறான செெவு

 z ெமமறான, ஒ்ர மறாதிரியறான 
முழுவதும் ஒத்த பக்கஙகள்

 z நூல் எண்ணிக்ழக ெமமறாக 
இருக்கும்.

 z ெமச்சீரறான துணி
 z விழல குழ்வு

 z சமனழமயறான 
துணி வழக 
(Cheese cloth)

 z  வறாயில் (Voile).

கூழட செெவு 
(Basket 
Weave)

 z இரண்டு அல்லது அதறகு ்மறபட்ட 
பறாவு மறறும் ஊழட நூல்கைறால் 
செயயப்பட்டது.

 z ெறாதறாரை செெவின வழக

 z தட்ழடயறான
 z ெமமறான ்வறுபறாடு
 z இது ெதுரஙக பலழக ்பறான் 

அழமப்ழபப் சபறறிருக்கும்.
 z ஒ்ர மறாதிரியறான 

பக்கஙகழைக் சகறாண்டிருக்கும்
 z வண்ை நூல்கழைக் 

சகறாண்டு 
்வறுபடுத்தப்படுகி்து

 z 2 x 2 ரவிக்ழக 
துணி

ரிப் செெவு  
(Rib Weave)

 z பல்்வறு வழகயறான கடினமறான 
நூல்கழைப் பறாவு நூலறாகவும் ஊடு 
நூலறாகவும் பயனபடுத்தப்படுகி்து.

 z கயிறு பறாவுநூலறாய இருநதறால் அது பறாவு 
ரிப் (Rib) எனறு அழைக்கப்படுகி்து.

 z கயிறு ஊழட நூலறாய இருநதறால், 
ஊழட ரிப் (Rib) எனறு 
அழைக்கப்படுகி்து.

 z பளுவறானது.
 z படிமறான தனழமழயக் 

சகறாண்டது.
 z வடிவத்ழதயும் துணியின 

தனழமழயயும் 
்தறாறறுவிக்கும்.

 z பறாப்ளின (Poplin)
 z சமல்லிய சி்நத 

பட்டு ட்பட்டறா 
(Taffeta)

ெரிவுக் ்கறாட்டு 
செெவு (Twill 
Weave)

 z மூனறு அல்லது அதறகு ்மறபட்ட 
சேடில்ஸ் ்தழவ.

 z இரண்டு அல்லது அதறகு ்மறபட்ட 
நூல்கள் பறாவு நூலுக்கு இழட்ய 
ஊடு நூல் ஒரு ெரிவுக் ்கறாடறாக 
பினனப்படுகி்து,

 z இச்ெரிவுக்்கறாடு வலப்பு்மிருநது 
இடப்பு்மறாக சென்றால் வலப்பு் டுவில் 
ஆகும், இச்ெரிவு்கறாடு இடப்பு்மிருநது 
வலப்பு்மறாக சென்றால் இழத 
இடப்பு்டுவில் எனப்படும்.

 z பளுவறானது.
 z கடினமறான வலிழமயறான 

அழமப்பு

 z சடனிம் டிரில்

ெறாட்டின (Satin)  z ெறானகு அல்லது அதறகு ்மறபட்ட 
சேடில்ஸ் ்தழவ.

 z பறாவுநூல் ெறானகு அல்லது அதறகு 
்மறபட்ட நூல்கழை இழடப்பினனி 
அழல ்பறான் அழமப்ழப ஏறபடுத்தும்.

 z சமனழமயறானது.
 z வைவைப்பறானது.
 z பைபைப்பறானது.
 z படிமறான தனழம மிக 

சி்நததறாக இருக்கும்.
 z அழல ்பறான் அழமப்ழபப் 

பினபக்கம் ஏறபடுத்தும்.
 z வழுக்கும் தனழமயுழடயது.

 z ெறாட்டின

ெறாட்டீன 
(Sateen)

 z ெறானகு அல்லது அதறகு ்மறபட்ட 
சேடில்ஸ் ்தழவ.

 z ஊழட நூல் ெறானகு அல்லது அதறகு 
்மறபட்ட நூல்கழை இழடப்பினனி 
அழல (Floats) ்பறான் அழமப்ழப 
உருவறாக்குகி்து.

 z சமனழமயறானது.
 z வைவைப்பறானது.
 z பைபைப்பறானது.
 z மிக சி்நததறாக இருக்கும்.
 z அழல ்பறான் ்தறாற்ம்
 z வழுவழுக்கும் 

தனழமயுழடயது.

 z ெறாட்டீன (Sateen)
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நெசவும் அ்தன் பணபுகளும்

வடக 
(Type)

அடமபபு  
(Structure)

பணபு  
(Properties)

உ்தாரணம் 
(Example)

ழபல் (Pile)  z கூடுதல் சதறாகுப்பறான பறாவு நூழலயும், 
ஊழட நூழலயும், இழடப்பினனி, 
ெறாதறாரை அல்லது ெரிவு ்கறாட்டு தழர 
நூலில் வழையத்ழத உருவறாக்குகி்து.

 z சமனழமயறானது.
 z தண்ணீழர ெனகு 

உறிஞ்ெக்கூடியது
 z சவதுசவதுப்பறானது.

 z சடர்ரி துண்டு 
(Terry Towel)

ஸ்விவல் 
செெவு (Swivel) 
(ஸ்ழவல்)

 z கூடுதல் ஊழட நூல் இழடப்பினனி 
சிறிய வடிவழமப்ழப அநத 
்மறபரப்பின மீது உருவறாக்குகி்து.

 z அலஙகறார வடிவழமப்பு
 z மீண்டும் அழத சவளி்ய 

இழுக்க முடியும்.
 z பல வண்ை நி்ஙகளுள்ை 

துணிவழககள்

 z புள்ளியிடப்பட்ட 
துணி (Dotted 
Swiss Cloth)

லறாப்சபட் 
செெவு (Lappet)

 z கூடுதல் பறாவுநூல் / ஊழட நூல் 
இழடப்பினனி சிறிய வடிவழமப்ழப 
உருவறாக்குவது.

 z அலஙகறார வடிவழமப்பு.
 z ஒ்ர ஒரு வண்ைம் 

அலஙகறாரத்திறகு 
உப்யறாகப்படுத்தப்படுகி்து.

 z நீண்ட ெறாட்கள் உறுதியறாக 
இருக்கும்.

 z கிரினறாடின 
(Grenadine)

இரட்ழட துணி 
(Double cloth)

 z கூடுதலறான பறாவு நூல் / ஊழட நூல் 
சதறாகுப்ழப இழடப்பினனி இரு 
செயத துணிழய ஒன்்றாசடறானறு 
இழைப்பது.

 z இரு பக்கம் உள்ை துணி.
 z இரு ்வறு துணிகழையும் 

நி்த்ழதயும் சகறாண்டு 
்வறுபடுத்துவது.

 z வலிழம மறறும் கடினமறானது.
 z தடிமனறானது.

 z கம்பளி துணி 
(Blanket cloth)

சல்னறா (Leno)  z இரு பறாவு நூல் ஒனழ்சயறானறு 
முறுக்கி ஊழட நூலுடன ்ெர்த்து 
ெல்லழட ்பறான் அழமப்ழப 
உருவறாக்கப்படும்

 z ஆயுள் நீண்ட ்வறுபறாட்ழட 
கறார்டு நூல் உருவறாக்குகி்து.

 z மறார்கிவிஸ்ட் 
(Marquisetta)

டறாபி (Dobby)  z சிறிய ஜி்யறா மிதி வடிவில் வடிவஙகள் 
தறியின சி்ப்பு இழைப்பு (டறாபி) மூலம் 
உருவறாக்கப்பட்டது.

 z ஆடம்பர வடிவழமப்பு.
 z கயிறு ்பறான் பிைவு
 z ெல்ல ்தறாற்ம்
 z எளிய மறறும் கவரக்கூடியது.

 z ேக்க்பக் 
(Huckback) பிக் 
(Pique)

ேக்கறார்டு 
(Jacquard)

 z கட்டுப்பறாட்டுப் சபறாறிழய பயனபடுத்தி 
வடிவழமப்புகழை உருவறாக்குவதறகு 
பல்்வறு புள்ளிகளில் சவவ்்வறு 
பினனல் நூல்களில் இழடப்பினனி 
உருவறாக்குவது.

 z சிக்கலறான வடிவழமப்பு
 z பல நி்ஙகள் சகறாண்ட 

வழைவு
 z படிமறான தனழம சகறாண்டது 

(Drape well).
 z உழைக்கும் தனழம 

உழடயது.

 z பு்ரறாக்்கட் 
(Brocade)

 z திழரச்சீழல 
(Tapestry)

நெசவுத்துணியின் பயன்பாடுகள்
● செெவுத் துணி ஆழட மறறும் வீட்டிறகு ் தழவயறான துணிகைறாகவும் பயனபடுத்தப்படுகி்து. இவ்வழக 

துணிகள் அத்தியறாவசிய உப்யறாகத்திறகறாகவும் மறறும் அலஙகறார துணிகைறாகவும் பயனபடுகி்து.
● செெவுத்துணிவிழையறாட்டு உழடகள், மருத்துவப் பயனபறாட்டு துணிகள் ,விவெறாய பயனபறாட்டு 

துணிகள்,மூட்ழடகட்டும் துணிகள், வறாகனப் சபறாறியியலில் மறறும் எலக்ட்ரறானிக்ஸ் துணிகைறாகவும் 
செெவுத்துணி பயனபடுகி்து.
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3.9 பின்னல் (Knitting)
பினனல் எனபது வழையத்ழத உருவறாக்கி, 
அவ்வழையஙகள் வழி்ய புதிய வையஙகழை 
ஏறபடுத்தி ஒரு துணிழய உருவறாக்கும் 
செயல்முழ்யறாகும், (படம் 3.11).

படம் 3.11 பினனல் அழமப்பு

நெசவுத்துணியின் வடககள்

சா்தாரண நெசவு அடமபபு மறறும் துணி

சாடடின் நெசவு அடமபபு மறறும் துணி

நைநனா நெசவு அடமபபு மறறும் துணி டாபி நெசவு அடமபபு மறறும் துணி ஜககார்டு நெசவு அடமபபு மறறும் துணி

சாடடீன் நெசவு அடமபபு மறறும் துணி ரிப நெசவு அடமபபு மறறும் துணி

கூடட நெசவு  அடமபபு மறறும் துணி டுவில் நெசவு அடமபபு மறறும் துணி

பின்னல் இயந்திரத்தின் வடகபபாடு

பினனல் இயநதிரம்

ஊழடப்பினனல் 
(Weft Knitting)

ஊழடப்பினனல் 
(Weft Knitting)

ஊழடப்பினனல் 
எனபது தனிநூழல 

சகறாண்டு 
குறுக்குவெத்தில் 

உருழை 
வடிவத்தி்லறா அல்லது 
தட்ழட வடிவத்தி்லறா 

பினனல் 
ஏறபடுத்துவதறாகும் 

பறாவுப்பினனல்  
(Warp Knitting)

பறாவுப்பினனல் எனபது 
தட்ழட வடிவத்தில், 
செஙகுத்துவெமறாக 

ஏறபடுத்தும் பினனல் 
ஆகும்

பறாவு உருழையிலிருநது  
ஒவ்சவறாரு ஊசிக்கும் 

ஒவ்சவறாரு நூல் 
செலுத்தப்பட்டு 
செஙகுத்தறாக 

பறாவுப் பினனல் 
உருவறாக்கப்படுகி்து

பறாவுப்பினனல் 
(Warp Knitting)

XI_TM_TDD_CHAP03_2022.indd   30 4/28/2022   02:02:57 PM



31பாடம் 3 நெசவியலின் அடிபபடடகள்

பின்னல் இயந்திரஙகள் பாகஙகள் மறறும் 
பயன்பாடுகள்

பறாகஙகள் பயனபறாடுகள்
ஊசிகள் பினனல் உருவறாக்கும் முக்கிய கருவி 

(பினனல் இயநதிரத்தின முதனழம 
உறுப்பு)

சிஙகர் வழையம் உருவறாக்குதல், கீ்ை 
பிடித்திழுத்தல், வழையத்ழத ஊசியின 
்மல் தறாண்டி செல்ல ழவத்தல்

்கம் ஊசிழய ்மல்்ெறாக்கி மறறும் 
கீழ்ெறாக்கி இயக்குவது

சிலிண்டர் ஒவ்சவறாரு ஊசியும் சிலிண்டரின 
சவளிப்பு்த்தில் சவட்டப்பட்ட 
பள்ைத்தில் ழவக்கப்பட்டிருக்கும்

ஊசி

சிஙகர்

்கம்
சிலிண்டர்

படம் 3.12 பினனல் இயநதிரத்தின பறாகஙகள்

பின்னல் கடையில் சிை ந்தாழில்நுடப 
வார்த்ட்தகள் 

படம் 3.13 ்கறார்ஸ், ்வல்ஸ்

நகார்ஸ் (Course): பினனப்பட்ட துணியில் 
கிழடமட்ட பினனல் வரிகள்
நவல்ஸ் (Wales): பினனப்பட்ட துணியில் 
செஙகுத்து பினனல் வரிகள்
நகஜ் (Gauge): ஒரு அஙகுலத்தில் உள்ை ஊசிகளின 
எண்ணிக்ழக

பின்னல் நசயல்முட்ற
பினனல் செயல்முழ்யறானது ஊசியின பல்்வறு 
நிழல அல்லது இயக்கஙகளினறால் வழையஙகள்  
உருவறாகுதலறாகும். எடுத்துக்கறாட்டறாக மிக 
சபறாதுவறான லறாட்ச் ஊசி இயஙகும் நிழலகள் 
உதரைமறாக கி்ை சகறாடுக்கப்பட்டுள்ைது, 
(படம் 3.14).

படம் 3.14 லறாட்ச் ஊசியின இயஙகு நிழலகள்

● ஓயவு நிடை (Rest Position): ஊசி ஓயவு 
நிழலயில் உள்ைது .ஊசியின சகறாக்கி 
பகுதியில் பழைய வழையம் இருக்கும்,   .

● ைாடச் தி்றபபு நிடை (Latch Opening Position): 
ஊசி ்மல்்ெறாக்கி செல்லும் மறறும் பழைய 
வழையம் லறாட்ச்ழெ தி்நது சகறாண்டு 
ஊசியின தண்டுப்பகுதிழய ்ெறாக்கி ெகரும்.

● கிளியரிங நிடை (Clearing Position): இப்்பறாது 
ஊசிழய மிக உயர்நத நிழலக்கு உயர்த்தவும், 
பழைய வழையம் ஊசியின தண்டுப்பகுதிக்கு  
வநதழடகி்து, பினனர் புதிய வழையம் 
சகறாக்கிழய ் ெறாக்கி செல்ல தயறாரறாக உள்ைது.

● ஃபீடிங நிடை (Feeding Position): ஊசி 
கீழ்ெறாக்கி ெகர்கி்து மறறும் புதிய 
வழையமறானது சகறாக்கியில் முழுழமயறாகச் 
செலுத்தப்படும். பழைய வழையம் ்ம்ல் 
ஆரம்பிக்கி்து.

்கறார்ஸ்

்வல்ஸ்

XI_TM_TDD_CHAP03_2022.indd   31 4/28/2022   02:02:58 PM



நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்32

3.10 நெயயபபடா்த துணிகள்
இழைகழை பரப்பி பழெயின  மூலம் ஒட்டி்யறா 
அல்லது சிக்கல் ஏறபடுத்தி்யறா ்ெரடியறாக 
உறபத்தி செயயப்படும் துணிகள் செயயப்படறாத 
துணிகள் எனறு அழைக்கப்படுகின்ன. இழைகள் 
ஒட்டப்படுவது இயநதிர, சவப்ப அல்லது இரெறாயன 
வழிமுழ்கைறால் செயயப்படுகி்து. செயயப்படறாத 
துணிகள்  நீடித்து உழைப்பது, நீடித்த 
உழைப்பற்து (ஒரு முழ் பயனபடுத்த கூடியது) , 
பகுதி நீடிப்பது என வழகப்படுத்தப்படுகின்ன.

நெயயபபடா்த துணிகளின் பயன்பாடு
● வீட்டு அலஙகறாரத்திறகு ஃசபல்ட்வழக 

துணிகள் பயனபடுத்தப்படுகின்ன. ெறானிட்டரி 
்படுகள் மறறும் டயப்பர்களில் செயயப்படறாத 
துணிகள் பயனபடுத்தப்படுகின்ன.

● நீடித்து உழைப்பது, சதறாப்பி, இனடர்ழலனிங 
மறறும் வீட்டு அலஙகறாரம், சமத்ழத, 
தழரவிரிப்புகள் மறறும் வடிப்பறானகளுக்கு 
பயனபடுத்தப்படுகின்ன.

● நீடித்த உழைப்பற் செயயப்படறாத துணிகைறான 
டயப்பர்கள், ெறானிட்டரி ்பறான்வறழ் ஒரு 
முழ் மட்டு்ம பயனபடுத்த முடியும், (படம் 3.15).

● ொககிங ஓவர் நிடை (Knocking Over Position): 
கீழ்ெறாக்கிய நிழலயில் ஊசி ெகரும் ்பறாது,   
பழைய வழையம் ்மல்்ெறாக்கி ெகரும் 
சபறாழுது லறாட்ச் பகுதிசகறாண்டு சகறாக்கிழய 
மூடுகி்து.

● பின்னல் நிடை (Knitting Position): இப்்பறாது 
ஊசியறானது கீழநிழலயின இறுதிப் புள்ளிக்கு 
ெகரும். பழைய வழையம் ஊசியிலிருநது 
சவளி்யறி புதிய நூல் வழையத்துடன 
பினனழல உருவறாக்குகி்து. இவ்வறாறு 
சதறாடர்ச்சியறாக பினனல் ஏறபடுத்தப்பட்டு 
பினனப்பட்ட துணிழய உருவறாக்கியது.

பின்னல் துணிகளின் பயன்பாடுகள்
● பினனல் துணிகள் ஆழடகளுக்குப் 

பயனபடுத்தப்படுகின்ன (உள்ைறாழடகள், 
சவளியறாழடகள், கறாலுழ்கள், ஸ்சவட்டர்கள்)

● வீட்டு அலஙகறாரத்துணிக்கறான துணிகள் 
(திழரச்சீழலகள், துண்டுகள்) , மருத்துவ 
துணிகள் (கிரிப் ்பண்்டஜகள்)

● சதறாழில்துழ் துணிகள் (துழடப்பறானகள், 
உறிஞ்சும் பட்ழடகள்)

துணி டபகள் ஒருமுட்ற மடடும் 
பயன்படுத்தும் துணி  

அறுடவ சிகிச்டச துணி 
மருத்துவமடனயில்  
படுகடக துணி 

திடரச்சீடைகள்

படம் 3.15 செயயப்படறாத துணிகளின பயனபறாடு
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நூல்கழை ஒனறிழைப்பதன மூலம் 
வலுவறான துணிகழை உருவறாக்குகி்து, 
அ்த ெமயம் நூல்கழை பினனல்கைறால் 
ஒனறிழைப்பதன மூலம் செகிழவறான துணிகள் 
உருவறாக்கப்படுகி்து. மிகக் குழ்நத நூறபுத் 
தி்ன சகறாண்ட இழைகழை செயயப்படறாத 
துணிகழைத் தயறாரிக்கப் பயனபடுத்தலறாம். 
இநத வழகயறான துணி உறபத்தி முழ்கள் 
அழனத்தும், அன்றாட வறாழக்ழகயில் அழனத்து 
பயனபறாட்டிறகும் ஏற்வறாறு பரநத அைவிலறான 
துணிகழை உருவறாக்குகின்ன.

3.11 பாடச் சுருககம்
துணி உருவறாக்கத்திறகு நூல்கள் அவசியமறாகும். 
அழவ செெவுத்துணிகள்,பினனல் துணிகள் 
மறறும் செயயப்படறாத துணிகள் ஆகும், நூறபு 
எனபது இழைகழை முறுக்கி நூலறாக்கும் 
ஒரு செயல்முழ்யறாகும். நூல்கள் துணியின 
அழமப்பு, ்தறாற்ம் மறறும் செயல்தி்ழன 
தீர்மறானிக்கின்து. பல்்வறு வழகயறான 
நூல்கள் தயறாரிக்கப்பட்டு பல்்வறு இறுதிப் 
பயனபறாடுகளுக்குப் பயனபடுத்தப்படுகின்ன. 
ேவுளி உலகில் முக்கியமறான கண்டுபிடிப்புகளில் 
ஒனறு துணி தயறாரித்தல் ஆகும். செெவியலறானது 

நிடனவில் நகாள்க
● நூல்கள் எனபது  துணி உருவறாக்கத்திறகு பயனபடுத்தப்படும் குட்ழடஇழைகள், சதறாடர்ச்சியறான 

ெறாரிழைகள் ஆகியவறறின சதறாகுப்பு  ஆகும்.
● இழைகழை ஒன்றாக முறுக்்கற்லறாம் அல்லது ஒன்றாக சதறாகுக்கலறாம்.
● நூல்கள் இயறழகயறான அல்லது மனிதனறால் உருவறாக்கப்பட்ட அல்லது கலப்பு இழைகள் மூலம் 

தயறாரிக்கப்படுகின்ன.
● பிரித்தல் மறறும் சுத்தம் செயதல், கறார்டிங, ்கறாம்பிங, டிரறாயிங, ்ரறாவிங மறறும் நூறபு ஆகியழவ 

நூல் உறபத்தியில் உள்ை செயல்முழ்கைறாகும்.
● செெவு எனபது பறாவு மறறும் ஊழட திழெயில் ெரியறான ் கறாைத்தில் நூல்கழை ஒன்்றாசடறானறு 

இழைப்பதறாகும்.
● செெவுத் துணி உறபத்திக்கு தறிகள் பயனபடுத்தப்படுகின்ன.
● பினனல் எனபது நூல்கழை ஒன்்றாசடறானறு வழையஙகள் மூலம் இழைப்பது ஆகும். பினனல் 

துணிகள் பறாவு மறறும் ஊழடப் பினனல் இயநதிரஙகைறால் உருவறாக்கப்படுகி்து.
● செயயப்படறாத துணிகள் எனபது இழைகளில் சிக்கழல ஏறபடுத்தி்யறா, இயநதிர மறறும்அழுத்தும் 

மூலமறாக்வறா இரெறாயன செயல்முழ்கழை பயனபடுத்தி்யறா பழெயின மூலம் ஒட்டழவத்்தறா 
தயறாரித்தல் ஆகும்.

மாணவர்களுககான நசயல்பாடுகள்
● பல்்வறு வழகயறான செயத, பினனப்பட்ட மறறும் செயயப்படறாத துணிகளுக்கறான மறாதிரிகழை 

்ெகரித்து  ஒரு ஆல்பத்ழத தயறார் செயயவும்.

ஆசிரியரின் நசயல்பாடு
● பல்்வறு வழகயறான துணிகளில் தயறாரிக்கப்பட்ட ஆழடகள் மறறும் சதறாழிநுட்பத் துழ்க்கறான 

துணிவழககழை கறாட்டி விைக்குதல்.
● செயத, பினனப்பட்ட மறறும் செயயப்படறாத துணிகழை ்ெகரித்து மறாைவர்கள் பறார்ழவக்கு 

ழவத்து துணிகழை அழடயறாைம் கறாைச் செயதல்.
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2. ஸ்்டபில் இழைகள்  எனபது  _________ 
இழைகைறாகும்.

 (அ) நீைம் (ஆ) பருமனறான
 (இ) சீரறான (ஈ) குட்ழட
3. முறுக்கு நூல்கள் ______________ 

நூலறால் செயயப்படுகின்ன.
 (அ) ஒறழ்
 (ஆ)  இரண்டு அல்லது அதறகு ்மறபட்ட ஒறழ்
 (இ) பன
 (ஈ) பறாவு 

நசாறகளஞ்சியம்

1. Yarn 
நூல்

Twisting of fibres together to form a thread 
இழைகழை ஒன்றாக இழைத்து ஒரு நூழல உருவறாக்குதல்.

2. Spun yarn 
நூறபு நூல்

Made using short fibres 
குட்ழடயறான இழைகழைப் பயனபடுத்தி தயறாரிக்கப்பட்டது.

3. Filament yarn  
நீண்ட ெறாரிழைகள்

Continuous strand of yarn. 
நீண்ட இழைகழைக் சகறாண்ட நூல்.

4. Single yarn 
ஒறழ் நூல்

Directly twisted from fibres. 
்ெரடியறாக இழைகளிலிருநது முறுக்கப்பட்டது.

5. Ply yarn  
முறுக்கு நூல்

Two or more single yarns are twisted.  
இரண்டு அல்லது அதறகு ்மறபட்ட ஒறழ் நூல்கள் முறுக்கப்பட்டது.

6. Cord Yarn 
பன முறுக்கு நூல்

Two or more ply yarns are twisted. 
இரண்டு அல்லது அதறகு ்மறபட்ட முறுக்கு நூல்கள் முறுக்கப்பட்டது.

7. Yarn numbering 
நூல் செம்பரிடுதல்

Yarn numbering systems used to express a relationship between a unit length and 
weight of yarns.
நூல் செம்பரிடும் முழ்கள் ஒரு அலகு நீைம் மறறும் நூல்களின எழட 
ஆகியவறறுக்கு இழட்யயறான உ்ழவ சவளிப்படுத்த பயனபடுகி்து

8. Spinning  
நூறபு

Twisting fibers to make a thread 
இழைகள் ஒன்றாக முறுக்கப்பட்டு நூலறாக மறாறறுவது.

9. Beam 
பறாவு உருழை

A Fibres are drawn and twisted together to form a yarn cylinder made of wood or 
metal used for holding warp yarns.
பறாவு நூல்கழை ழவத்திருப்பதறகறாக மரம் அல்லது உ்லறாகத்தறால் செயயப்பட்ட 
உருழை.

10. Dent சடனட் Space between two reeds. 
இரண்டு பனழன கம்பிகளுக்கு இழட்ய உள்ை இழடசவளி.

11. Selvedge 
ேமுள் ஓரம்

Edge of the fabric parallel to warp 
பறாவிறகு இழையறான துணியின விளிம்பு.

12. Heddle விழுதுகள் The heddles are metal strips with an eye located in the center through which the warp 
yarns are passed.
விழுதுகள் எனபது ழமயத்தில் அழமநதுள்ை ஒரு கண் சகறாண்ட உ்லறாகக் 
கம்பியறாகும் அதன மூலம் பறாவு நூல்கள் ்கறார்க்கப்படுகின்ன.

13. Grain 
கிழரன

The direction of yarns in a fabric 
ஒரு துணியில் உள்ை நூல்களின திழெழய குறிப்பது.

வினாககள்
பகுதி - I
குறிகநகாள் நகள்விகள்:

1 சதறாடர்ச்சியறான நீண்ட ெறாரிழைகள் எனபது  
________________________.

 (அ) சமனழமயறானது
 (ஆ) பருமனறானது
 (இ) பைபைப்புத்தனழமயற்து
 (ஈ) குளிர்ச்சியறானது
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பகுதி – II
மூன்று (அல்ைது) ொன்கு வரிகளில்  பதில் 
எழு்தவும்:

1. நூல் வழரயறு.
2. நூலின வழககள் யறாழவ?
3. நூல் செம்பரிடும் முழ்ழய வழகபடுத்து.
4. நூல் முறுக்கம் என்றால் எனன?
5. ்கறார்ஸ், ்வல்ஸ், ்கஜ வழரயறு.
6. பறாவு ்பறாடுதல் என்றால் எனன?
7. பினனல் வழககழை எழுதுக.
8. செயயப்படறாத துணிகளின 

பயனபறாடுகழைப் பறறி விைக்கு.
9. பினனல் இயநதிரத்தின பறாகஙகள் மறறும் 

செயல்கள் பறறி சுருக்கமறாக எழுது.
10. தறியின  வழககள் யறாழவ?

பகுதி – III
ஒரு பத்தி அளவில் பதிைளிககவும்

1. ஒறழ், முறுக்கு மறறும் பனமுறுக்கு  பறறி 
விைக்கு.

2. நூல் ெம்பரிடும் முழ்ழய பறறி 
விவரிக்கவும்.

3. ஒரு தறியின பறாகஙகழை பறறி விைக்கு. 
4. செயயப்படறாத துணிகள் என்றால் எனன?
5. ஏ்தனும் ஐநது வழக செெவுகளின 

தனழமகழை சுருக்கி  எழுது.

பகுதி - IV
ஒரு பகக அளவில் பதிைளிககவும்

1. நூல் உறபத்தி செயல்முழ்ழய பறறி 
விவரி

2. லறாட்ச் ஊசியின பல்்வறு இயஙகு  
நிழலகழை படத்துடன  விைக்கவும்.

4. தறியில் பறாவு நூலிறகு இழட்ய உருவறாகும் 
இழடசவளி_____________ எனப்படும்.

 (அ) புணி (ஆ) சடண்ட்
 (இ) அடித்தல் (ஈ) செெவு
5. ஜினனிஙகில் கச்ெறா பருத்தியின சபயர் 

எனன?
 (அ) கப்பறாஸ் (ஆ) ஸ்லிவர்
 (இ) மடி (ஈ) ெட்
6. குட்ழட இழைகழை அகற் பயனபடும் 

இயநதிரம் எது?
 (அ)டிரறாயிங (ஆ) கறார்டிங
 (இ) ்கறாம்பர் (ஈ) சிம்சலக்ஸ்
7. ்ரறாவ் ஃப்்ரமில் முறுக்கத்ழத உருவறாக்க 

எநத பகுதி பயனபடுத்தப்படுகி்து?
 (அ) ஃப்ழையர் (ஆ) டிரறாவலர்
  (இ) பிைறாட் ்கறாம் (ஈ) டறாபர்
8. விட்டுச் செல்லப்பட்ட ஊழட நூழல 

துணியுடன அடித்துச் ்ெர்க்கும் பறாகம்
 (அ) துணி உருழை (ஆ) பனழன
 (இ) பிக்கர் (ஈ) டறாஃப்பர்
9. எநத செயல்முழ்யறானது பறாவு நூலின 

வலிழமழய ்மம்படுத்த உதவுகி்து?
 (அ) கஞ்சியிடுதல் (ஆ) பீமிங
  (இ) வறார்ப்பிங (ஈ) முறுக்கம்
10. பினனப்பட்ட துணிகளில் ஒரு அஙகுலத்தில் 

உள்ை ஊசிகளின எண்ணிக்ழக
 (அ) ்கறார்ஸ் (ஆ) ்வல்ஸ் 
 (இ) ்கஜ (ஈ) ரிப்

குறிகநகாள் நகள்விகளுககான பதில்கள்
1. (அ)  2. (ஈ)  3. (ஆ)  4. (ஆ)  5. (அ)
6. (இ)  7. (அ)  8. (ஆ)  9. (அ)  10. (இ)
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பாடம்

ஆடட வடிவடைப்பிற்ான  ்ருவி்ள் 
ைறறும் உப்ரணங்ள்

4.1 அறிமு்ம்
அனைத்து ஆனைகளின் சரியாை ப�ாருத்்தம் 
மற்றும் வடிவத்திற்கு ன்தத்்தலில் �யன்�டும் 
ஆனை வடிவனமப்பு கருவிகள்,  மிகவும் 
முக்கியமாை்தாகும்.  இனவ ஆனை 
்தயாரிப்�்தற்காை வவனைனய மிகவும் 
எளி்தாக்குகிறது. துணிகனை வடிவனமப்�்தற்கு 
முன் கருவிகளின் �யன்�ாடு மற்றும் அவற்றின் 
�ண்புகள் �ற்றி அறிந்து பகாள்வது அவசியமாை 
ஒன்றாகும்.

4.2  ஆடட தயாரிப்பில் 
பயனபடுததப்படும் ்ருவி்ள்

ஆனை ்தயாரிப்பில் �யன்�டுத்்தப்�டும் கருவிகள் 
பின்வருமாறு வனகப்�டுத்்தப்�டுகின்றை:
● அைவிடும் கருவிகள்
● குறிப்�்தற்காை கருவிகள்
● பவட்டும் கருவிகள்
● ன்தயல் கருவிகள்
● இஸ்திரியிடும் கருவிகள்

அளவிடும் ்ருவி்ள் (Measuring Tools)
மனி்த உைம்பிற்குச் சரியாக ப�ாருந்தும் ஆனைனயத் 
்தயாரிக்க சரியாை அைவு அவசியமாகும். உைல் 

4

்ற்றலின ந�ாக்ங்ள்
● ஆனை வடிவனமப்பில் �யன்�டுத்்தப்�டும் �ல்வவறு வனகயாை கருவிகனைப் �ற்றி கற்றல்.
● மாணவரகள் ்தகுந்்த ன்தயல் கருவிகனைத் வ்தரந்ப்தடுத்துப் �யன்�டுத்்த உ்தவு்தல்.
● �ல்வவறு துணிகளுக்கு ப�ாருத்்தமாை ஊசிகள், நூல்கள் மற்றும் ஒரு அங்குைத்திற்கு 

ன்தயல் ஆகியவற்னறத் வ்தரந்ப்தடுப்�து �ற்றிய அறினவ ப�று்தல்.

மாதிரினய உருவாக்குவ்தற்கும் மற்றும் காகி்த 
வடிவங்கனை வனைவ்தற்கும் மனி்த உைலில் 
இைண்டு புள்ளிகளுக்கு இனையில் உள்ை 
தூைத்ன்த அைப்�்தற்கும்  அைபவடுப்�்தற்காை 
கருவிகள் �யன்�டுகிறது.  மிக முக்கியமாை 
அைவீட்டு கருவிகள் அைவு நாைா, மீட்ைர வகால் 
மற்றும் அடிவகால் ஆகும், (�ைம் 4.1)

அளவிடும் �ாடா (Measuring Tape)
ஒரு அைவிடும் நாைாவாைது ப�ாதுவாக அங்குை 
நாைா (Inch Tape) என்று அனைக்கப்�டுகிறது. 
இது பிைாஸ்டிக் அல்ைது ஒரு குறுகிய ரிப்�ன் 
வடிவிைாை துணியில் அைவீட்டு குறியீடுகளுைன் 
பசயயப்�டுகிறது. இஃது பநகிழவாை  அைவு நாைா  
என்றும் அனைக்கப்�டுகிறது. வைப்ன� உறுதியாகப் 
பிடிக்க இது ஒரு �க்கத்தில் ஒரு நீண்ை உவைாகத் 
துண்டும் மற்றும் மறுபுறத்தில் ஒரு குறுகிய 
வனைந்்த உவைாகத்ன்தயும் பகாண்டுள்ைது. 
அைவிடும் நாைாவாைது ஒரு �க்கத்தில் 60 
அங்குை அைவீடுகனையும் மற்றும் மறு�க்கத்தில் 
150 பசமீ  அைவீடுகனையும் பகாண்டுள்ைது. இது 
மனி்த உைல் அைவீடுகனை எடுக்கவும், காகி்தம் 
மற்றும் துணியில் வடிவங்கனை வனைவ்தற்கும் 
�யன்�டுகிறது.

மீடடர் அளவுந்ால் (Meter Scale)
மீட்ைர அைவுவகால் என்�து ஒரு மை, பிைாஸ்டிக் 
அல்ைது மைத்்தால் பசயயப்�ட்டுள்ைது. இ்தன் 

36
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குறிப்பதற்ான ்ருவி்ள் (Marking Tools)
காகி்தம் அல்ைது துணிகளில் வடிவங்கனை 
வனைவ்தற்கும், மாற்றுவ்தற்கும் குறிப்�்தற்காை 
கருவிகள் �யன்�டுத்்தப்�டுகின்றை. பவட்டுக் 
வகாடுகள், ைாரட்டுகள், மடிப்புகள், கழுத்து 
வனைவுகள், இனணக்கும் வகாடுகள் மற்றும் 
வடிவங்கனைக் குறிக்க இந்்த கருவிகள் 
�யன்�டுத்்தப்�டுகின்றை, (�ைம் 4.2).

டிநரசிங வீல்  (Tracing Wheel)
டிவைசிங் வீல் என்�து ஒரு உவைாகம் அல்ைது 
மை னகப்பிடியுைன் கூடிய  ஒரு சிறிய வட்ை 
வடிவ உவைாக சக்கைம் ஆகும். சக்கைத்தில் 
கூரனமயாை �ற்கள் உள்ைை. இது 
வடிவனமப்பில்  வ்தாற்றத்தின்  அச்னச உருவாக்க 
உ்தவுகிறது, இந்்த அச்சாைது துணியில் பவட்ை 
வவண்டிய   பவட்டுக் வகாடுகனைக் குறிக்கப் 
�யன்�டுகிறது. இது துணியில் மிகச் சிறிய 
வடிவ விவைங்களின் அச்சுகனை நகல் எடுக்கப் 
�யன்�டுத்்தப்�டுகிறது (எடுத்துக்காட்டுகள்: 
ைாரட்டுகள், வநாச்சஸ்(notches)). இஃது ஒவை 
வநைத்தில் அதிக எண்ணிக்னகயிைாை அடுக்கி 
னவக்கப்�ட்டுள்ை துணியில் அைவுகனை குறிக்கப் 
�யன்�டுகிறது.

வண்ண வபனசில்்ள் 
(சிவப்பு ைறறும் நீ்லம்) 
கைர ப�ன்சில்கள் சந்ன்தயில் கினைக்கும் சா்தாைண 
ப�ன்சில்கள் ஆகும். காகி்தத்தில் வடிவங்கனை 
வனைவ்தற்கு இது �யன்�டுத்்தப்�டுகிறது. பவட்டுக் 
வகாடுகனைக் குறிக்க சிவப்பு நிறமும், ைக்ஸ், 
ைாரட்டுகள் மற்றும் மடிப்புக் வகாடுகனைக் குறிக்க 
நீை நிறமும் �யன்�டுத்்தப்�டுகின்றை.

அடடயாள நி்றக்டடி (Marking Chalk)
அனையாை நிறக்கட்டி என்�து வடிவங்கனைக் 
குறிக்கப் �யன்�டும் கடிைமாை சுண்ணாம்பு கட்டி 
ஆகும். இது ன்தயல்காைரின் சாக்பீஸ் என்றும் 

ஒரு �க்கத்தில் அங்குைமும் மறு�க்கத்தில் 
பசன்டிமீட்ைரிலும் அைவுகள் குறிக்கப்�ட்டுள்ைது. 
இது காகி்த வடிவத்ன்த வனைவ்தற்கும் துணிகளில் 
வடிவ அைவீட்னைக் குறிக்கவும் �யன்�டுகிறது.

அடிந்ால் (Ruler)
அடிவகால் என்�து அைவுவகால் என்றும் 
அனைக்கப்�டுகிறது. இது  வைக்கமாை 
இனைபவளியில் அைவீடுகள் குறிக்கப்�ட்டிருக்கும்.  
பிைாஸ்டிக், மை அல்ைது உவைாக துண்டு 
ஆகும்.ப�ாதுவாக அைவுகள் ஒரு புறத்தில் 
அங்குைங்களிலும் மறுபுறம் பசன்டிமீட்ைரிலும் 
குறிக்கப்�ட்டிருக்கும். இது வநரவகாடு வனைய 
�யன்�டுகிறது.

 L-்துரம் (L –Square)
L-சதுைம் என்�து ஒரு ‘எல்’ வடிவ அைவுவகால் 
ஆகும். இது பையைரஸ் அைவுவகால் என்றும் 
அனைக்கப்�டுகிறது. இது வைக்கமாை சதுைங்கள் 
அல்ைது பசவவகங்கனை வனைவ்தற்குப் 
�யன்�டுத்்தப்�டுகிறது. இதில் அங்குைங்கள் மற்றும் 
பசன்டிமீட்ைரகள் எை இைண்டு அைவீடுகளும் 
குறிக்கப்�ட்டிருக்கும். இந்்த அைவுவகாைாைது  
மைம், எஃகு மற்றும் பிைாஸ்டிக்கில் கினைக்கிறது.

 பிரஞ்சு வடளவு  (French Curve)
பிைஞசு வனைவு என்�து மைம், பிைாஸ்டிக் அல்ைது 
உவைாகத்்தால் பசயயப்�ட்ை ஒரு ்தட்னையாை 
வாரப்புரு (Template) ஆகும். இது �ை வனைவுகைால் 
ஆைது. இது ஆனை ்தயாரிப்பில் கழுத்து 
வனைவு மற்றும் னக வனைவு வ�ான்ற சிப்பி  
வடிவனமப்புகனைக் (Scalloped)  குறிக்க உ்தவுகிறது.

The ancient Egyptians 
used the cubit to measure. 
It was the length of the 

arm from the elbow to the tip of 
the middle finger. (Roughly 18 inches)

�ைம் 4.1 அைவிடும் கருவிகள்
அைவிடும் நாைா    மீட்ைர அைவுவகால்       அடிவகால்             L-சதுைம்  பிைஞசு வனைவு
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நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்38

னகப்பிடி வமனசனயத் ப்தாை வவண்டும் மற்றும் 
கூரனமயாை விளிம்பு வமனச அைனவ விை சற்று 
உயைத்தில் இருக்க வவண்டும். ஒரு துணி பவட்டும் 
கத்்தரிக்வகானை துணிகனை பவட்டுவ்தற்கு 
மட்டுவம �யன்�டுத்்தப்�ை வவண்டும். 

கூரிய பற்டளயுடடய ்ததரிகந்ால் 
(Pinking Shears)
கூரிய �ற்கனையுனைய கத்்தரிக்வகால்கள்  கூரிய 
�ற்கள் வ�ான்ற பவட்டுகளுைன் கூடிய்தாக 
இருக்கும். துணி பவட்டும் கத்்தரிக்வகால்களுைன் 
ஒப்பிடும்வ�ாது இனவ எனை குனறவாக இருக்கும். 
இனவ துணியில் அைங்காை விளிம்ன� உருவாக்க 
�யன்�டுகிறது. இது துணியின் ஓைங்களில் இருந்து 
நூல்கள் பிரிந்து வருவன்த ்தடுக்கிறது .

மின்ார ்ததரிகந்ால்  
(Electric Scissors )
மின்சாை கத்்தரிக்வகால் என்�து மின்சாைத்தின் 
மூைம் இயக்கப்�டுகிறது. அனவ சா்தாைண 
கத்்தரிக்வகால் வ�ான்றனவ ஆகும். பமலி்தாை 
மற்றும் அதிக எனையுள்ை துணிகனை 
வினைவாகவும் , எளி்தாகவும் பவட்டுவ்தற்கு 
மின்சாை கத்்தரிக்வகால் �யன்�டுத்்தப்�டுகிறது 

டதயல் பிரிப்பான (Seam Ripper)
இது ஒரு எளிய வ�ைா வ�ான்ற கருவியாகும், 
இது இயந்திைம் அல்ைது னகயால் ன்தக்கப்�ட்ை 
ன்தயல்கனை அகற்ற �யன்�டுகிறது. இது 
துல்லியமாை மற்றும் �ாதுகாப்�ாை முனறயில் 
ன்தயல்கனை பிரிக்கிறது. ன்தயல் பிரிப்�ான் 
என்�து ன்தயல்கனை பிரிக்க உ்தவும் ஒரு சிறந்்த 
கருவியாகும். ன்தயல்கனை அகற்றும் வ�ாது, 
துணி இழுக்கப்�ைக்கூைாது, ஏபைனில் இ்தைால்  
துணினய  எளி்தாக கிழிக்கவும் முடியும். 

அனைக்கப்�டுகிறது. துணி மீது ஆனையின் 
பவளிப்புறத்ன்த வனைய இது �யன்�டுகிறது. 
இது மூன்று வண்ணங்களிலும் (சிவப்பு, நீைம் 
மற்றும் மஞசள்) மற்றும் முக்வகாணம் , சதுைம் 
எை இைண்டு வடிவங்களில் கினைக்கிறது. இந்்த 
நிறக்கட்டிகள் உ்தவியுைன், வனைந்்த �குதிகனை 
துணி மீது எளி்தாக வனையைாம் .

வவடடும் ்ருவி்ள் (Cutting Tools)
பவட்டும் கருவிகள் என்�து காகி்த மாதிரி, துணி 
மற்றும் நூல்கனை பவட்டுவ்தற்கு �யன்�டும் 
கருவிகள் ஆகும் (�ைம் 4.3)

்ததரிகந்ால் (Scissors)
கத்்தரிக்வகால் என்�து இைண்டு கூரனமயாை 
கத்திகளுைன் வட்ை வடிவ னகப்பிடினயக் 
பகாண்டுள்ைது. கத்திகளின் நீைம் 10 மு்தல் 15 
பசமீ  எை மாறு�டும் அைவுகளில் இருக்கும். 
கத்்தரிக்வகாலின் னகப்பிடிகள் பிைாஸ்டிக் அல்ைது 
உவைாகங்கைால் பசயயப்�ட்ைனவ ஆகும். இனவ 
நூனை பவட்ைவும் ,துணியில் ன்தயல் நூனை 
பிரிக்கவும் மற்றும் துணி விளிம்புகனை சரியாை 
முனறயில் பவட்டுவ்தற்கும் �யன்�டுத்்தப்�டுகிறது . 

ஆடடஉருவாககுபவரின ்ததரிகந்ால் 
(Shears)
இக் கருவியாைது  ப�ரிய மற்றும் கைமாை 
கத்்தரிக்வகால் ஆகும், இது ப�ரு விைனை 
நுனைப்�்தற்கு  ஒரு சிறிய வனையத்ன்தயும் 
மற்ற நான்கு விைல்கள் நுனைவ்தற்கு ஏதுவாக 
ஒரு ப�ரிய வனையத்ன்தயும் பகாண்டுள்ைது. 
இந்்த கத்திகளின் நீைம் 20 மு்தல் 30 பச.மீ 
வனை இருக்கும். இது ன்தயல்காைரின் 
கத்்தரிக்வகால் என்றும் அனைக்கப்�டுகிறது. 
துணினய பவட்டும்வ�ாது, கத்்தரிகளின் 

�ைம் 4.2 குறிப்�்தற்காை  கருவிகள்

டிவைசிங் வீல் வண்ண ப�ன்சில்கள் (சிவப்பு மற்றும் நீைம்) நிறக்கட்டிகள்
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டதயல் ்ருவி்ள் (Stitching Tools)
ன்தயல் கருவிகள் என்�து னக மற்றும் இயந்திைம் 
மூைம் ன்தயல் பசயல்�ாட்னை வமம்�டுத்தும் 
கருவிகள்ஆகும். ஊசி, நூல் மற்றும் னகவிைல் 
காப்�ான் ஆகியனவ ப�ாதுவாை ன்தயல் 
கருவிகள் ஆகும், (�ைம் 4.4).

ஊசி (Needle)
ஊசிகள் பமல்லிய, நீண்ை உவைாகக் குச்சி வ�ான்ற 
வடிவனமப்புனைய்தாகும். இது ஒரு முனையில் 
கூரனமயாை விளிம்ன�யும் மறுமுனையில் 
கண் எைப்�டும் துனைனயயும் பகாண்டுள்ைது. 
ன்தயலுக்குப் �யன்�டுத்்தப்�டும் நூல் கண் 
வழியாக வகாரக்கப்�டுகிறது. னக ன்தயல் அல்ைது 
எம்பிைாயைரிக்கு �யன்�டுத்்தப்�டும் ஊசிகள் னக 
ஊசி எைப்�டும். இயந்திைத்தில் �யன்�டுத்்தப்�டும் 
ஊசி இயந்திை ஊசி என்று அனைக்கப்�டுகிறது. 
ஊசியின் அைவு மற்றும் எண்ணிக்னக துணி 
வனகயின் அடிப்�னையில் மாறு�டும் .

அஙகுஸதான (Thimble) அல்்லது  
விரல் ்ாப்பான
அங்குஸ்்தான் என்�து  சிறிய ைம்ைர வடிவத்தில்  
உள்ை ஒரு கருவியாகும். இது பிைாஸ்டிக் அல்ைது 
உவைாகத்்தால் ஆைது. ன்தக்கும்வ�ாது விைனை 
ஊசி குத்்தாமல் �ாதுகாக்கப் �யன்�டுகிறது. இது 
இைது நடு விைலில் �யன்�டுத்்தப்�டுகிறது .

நூல் வவடடி(Thread Cutter)
இது ஒரு சிறிய ஸ்பிரிங்குைன் கூடிய  னகயைக்க 
கருவி ஆகும். இது குறிப்�ாக ஆனைகளில் கூடு்தல் 
நூல்கனை பவட்டுவ்தற்கும், ன்தயல்கனை 
பிரிப்�்தற்கும் �யன்�டுத்்தப்�டுகிறது. ப�ருவிைனைப் 
�யன்�டுத்தி வமல் கத்தினய கீவை அழுத்துவ்தன் 
மூைம் நூல்கள் பவட்ைப்�டுகின்றை .

வவடடும் நைடை (Cutting Table)
இது ஒரு ப�ரிய, ்தட்னையாை வமனையாகும், 
இது துணினய அைவிடு்தல், குறித்்தல்மற்றும் 
பவட்டுவ்தற்காக  துணி மற்றும் வடிவங்கனை 
�ைப்� �யன்�டுகிறது. அனவ ப�ரும்�ாலும் 
்தடிமைாை கம்�ளியால்  மூைப்�ட்டிருக்கும், இது 
ஊசிகனை வமற்�ைப்பில் குத்துவ்தற்கு ஏதுவாக 
அனமகிறது. 

�ாச்ர் (Notcher)
இது ப�ாதுவாக வடிவனமப்பு ்தயாரித்்தல் மற்றும் 
ன்தயல் ஆகியவற்றில் �யன்�டுத்்தப்�டும் ஒரு 
கருவியாகும். இது  காகி்த வடிவனமப்பு ்தாள்களில்  
குறிப்புகள் ஏற்�டுத்்தப் �யன்�டுத்்தப்�டுகிறது. 
ஒன்று அல்ைது அ்தற்கு வமற்�ட்ை நாட்ச் என்�து 
அந்்த புள்ளிகள் மற்றும் ன்தயல்களுக்கு ப�ாருந்தும் 
வனகயில் இைண்டு ஆனைகளில் பசயயப்�ட்ை 
முக்வகாண பவட்டுக்கள் ஆகும். உ்தாைணமாக 
சட்னையின் னக �குதியும் னகயின் வமல்வகாடும் 
ப�ாருந்தி வரு்தலுக்காை குறிப்பு .

�ைம் 4.3 பவட்டும் கருவிகள்

கத்்தரிக்வகால்

பவட்டும் வமனை நூல் பவட்டி ன்தயல் பிரிப்�ான் நாச்சர

துணிபவட்டும் கத்்தரிக்வகால் கூரிய �ற்களுனைய கத்்தரிக்வகால்
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ஊசிகள், பின் பமத்ன்தகள், னக ன்தயல் ஊசிகள், 
அனையாைக் கட்டி , துணி குறிப்�ான்கள், நாைா  
ஆகியவற்னற உள்ைைக்கியிருக்கும்.

நபாடகினஸ
வ�ாட்கின்ஸ் என்�து  ன்தத்்தலில் மிகவும் 
�யனுள்ை கருவியாகும். துணிக் குைாயகள், 
ரிப்�ன்கள், ்தண்டுப்�குதிகள் வழிவய எளி்தாக 
மற்றும் சீைாக  எைாஸ்டிக்னகச் பசலுத்துவ்தற்குப் 
�யன்�டுத்்தப்�டும் நுனைக்கும் கருவியாகும். 
ன்தத்்த துணிகனை அ்தன் முனைனய 
கூரனமயாக மாற்ற உ்தவும் ்தள்ளும் கருவியாக 
�யன்�டுகிறது. உ்தாைணமாக காைர புள்ளிகள்.

இஸதிரி வ்ய்யும் ்ருவி்ள்  
(Pressing/ Ironing Tools)
அழுத்து்தல் அல்ைது இஸ்திரி பசய்தல் 
என்�து ன்தக்கப்�ட்ை ஆனைகளில் இருந்து 
சுருக்கங்கனை அகற்றும் பசயல்முனறயாகும். 
அழுத்துவது அல்ைது இஸ்திரி பசயவது ஆனை 
வடிவனமப்பின் கனைசி பசயல்முனறயாகும். 
ஏபைனில் இது ஒரு வநரத்தியாை அனமப்ன�யும் 
ஆனையின் வ்தாற்றத்ன்த அதிகரிப்�தில் மிகவும் 
முக்கியமாை்தாகும், (�ைம் 4.4).

நீராவி இஸதிரி (Steam Ironing)
இஸ்திரி பசயயும் இரும்�ாைது வ்தனவயாை 
பவப்�நினைக்கு முன்கூட்டிவய சூைாக்கப்�டுகிறது. 
பிறகு இரும்�ாைது  ைவுளி வமற்�ைப்பில் 

பந்து முடன ஊசி (Bell Pin)
�ந்து முனை ஊசிகள் பமல்லிய உவைாக 
ஊசி வ�ான்ற அனமப்புகைாகும், இவற்றின் 
வமல் �குதியில் ஒரு �ந்து வ�ான்ற வட்ைத் 
்தனையுைன் இருக்கும். இனவ பவவவவறு 
்தடிமன் மற்றும் உயைங்களில் கினைக்கின்றை. 
ப�ாதுவாக நடுத்்தை உயைம் பகாண்ை பமல்லிய 
ஊசிகள், மாதிரி மற்றும் ஆனை ்தயாரிப்�்தற்குப் 
�யன்�டுத்்தப்�டுகின்றை. துணிகள் மீது 
வடிவனமப்பு  விவைங்கனை மாற்றும் வ�ாது 
வடிவங்கனை நகைாமல் னவத்திருக்க உ்தவுகிறது. 
வைவைப்பு துணிகளில் வடிவங்கனைக் குறிக்கவும் 
இனவ �யன்�டுத்்தப்�டுகின்றை  .

முள் வைதடத்ள் (Pin Cushions)
முள் பமத்ன்தகள் ஊசிகனை னவத்திருக்க உ்தவும் 
சிறிய நுனை �ட்னைகைாைாை அனமப்�ாகும். இது 
வடிவனமப்பு, டிைாப்பிங், பவட்டு்தல் மற்றும் ன்தயல் 
வவனை பசயயும் வ�ாது ஊசிகனை நழுவ விைாமல் 
்தடுக்கிறது.. இனவ பவவவவறு அைவுகள் மற்றும் 
வடிவங்களில் கினைக்கின்றை .

டதயல் உப்ரணங்ள் அடஙகிய வபடடி/
வதாகுப்பு (Sewing Kit)
ன்தயல் ன்தப்�்தற்கு வ்தனவயாை அத்தியாவசிய 
ப�ாருட்கள் அைங்கியுள்ை ஒரு சிறிய ப்தாகுப்பு 
ன்தயல் உ�கைணங்கள் அைங்கிய ப்தாகுப்பு 
எைப்�டும். இத் ப்தாகுப்�ாைது   நூல்கள், ஊசிகள், 
கத்்தரிக்வகால், ன்தயல் பிரிப்�ான், �ந்துமுனை 

�ந்துமுனை ஊசி முள்பமத்ன்த
ன்தயல் உ�கைணங்கள் 

அைங்கிய ப்தாகுப்புஊசி அங்குஸ்்தான்

நீைாவி இஸ்திரி இஸ்திரி ப�ட்டி இஸ்திரி �ைனகவ�ாட்கின்ஸ்
�ைம் 4.4 ன்தயல் மற்றும் இஸ்திரி பசயயும் கருவிகள்
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வநைடியாகப் நன்கு அழுத்தி �யன்�டுத்்தப்�டுகிறது. 
இஸ்திரி பசயல்முனறயின் வ�ாது, பவப்�ம் கைத்்தல் 
மூைம் பவப்�மாைது  துணிக்கு மாற்றப்�டுகிறது. 
இந்்த வனக சைனவ பசயல்�ாட்டில், நீைாவி 
ஆனையின் நூல்களின் உள்வை நன்கு ஊடுருவி 
பவப்�த்ன்த கைத்துகிறது.

்ததரிகந்ாட்ல யார்  
்ண்டுபிடிததார் ?

ஆைம்�காை கத்்தரிக்வகால் 16-ஆம் நூற்றாண்டு 
வனை ஐவைாப்�ாவில் �யன்�டுத்்தப்�ட்ைது. பிவிட் 
கத்்தரிக்வகால் என்று அறியப்�டும் மற்ற வனக 
கத்்தரிக்வகால் வைாமானியரகைால் 100 கி.பி. யில் 
கண்டுபிடிக்கப்�ட்ைது. பிவிட் கத்்தரிக்வகால் இைண்டு 
குறுக்கு கத்திகனைக் பகாண்டு முனை மற்றும் 
னகப்பிடிகளுக்கு இனையில் இனணக்கப்�ட்டு-
ள்ைது. இதுவவ இக்காைத்தில் �யன்�டுத்்தப்�டும் 
கத்்தரிக்வகால் 

இஸதிரி வபடடி (Iron Box )
இஸ்திரி ப�ட்டி உவைாகத்்தால் ஆைது 
(அலுமினியம், எஃகு அல்ைது ்தாமிைம்). இது கரியால் 
சூவைற்றப்�டுகிறது. இன்று பைஃப்ைான் பூசப்�ட்ை 
இஸ்திரி ப�ட்டிகள் கினைக்கின்றை. இனவ நீைாவி 
மூைம் சூைாக்கப்�டுகிறது. ைவுளி ப�ாருட்கள் 
மற்றும் ஆனைகனை இஸ்திரி  பசயவ்தற்கு மின்சாை 
இரும்பு ப�ட்டி சிறந்்தது.

இஸதிரி வ்ய்யும் ப்லட் (Iron Board )
இஸ்திரி பசயவ்தற்கு சிறப்பு �ைனககளும் 
சந்ன்தயில் கினைக்கின்றை. அவற்றின் வமல்�குதி 

�ஞசு அல்ைது துணி திணிக்கப்�ட்டு , ப�ாருத்்தமாை 
துணியால் மூைப்�ட்டிருக்கும் இது இஸ்திரி பசயய 
உ்தவுகிறது. �யைரின் உயைத்ன்தப் ப�ாறுத்து 
வமனையின் உயைம் மாறு�டும். வமனையாைது 
எந்்த ஏற்ற ்தாழவுகளும் இல்ைாமல் சரியாை 
வமற்�ைப்பில் னவக்கப்�ை வவண்டும்.

4.3  வதாழிற்ாட்ல்ளில் 
பயனபடுததப்படும் வவடடும் 
இயந்திரங்ள்

ஆனையாக்க ப்தாழிற்சானையில் துணினய 
பவட்டு்தல் என்�து ஒரு முக்கிய �ணியாகும். 
துணி அடுக்குகைாைது வ்தனவயாை வடிவம் 
மற்றும் அைவில் சீைாக பவட்ைப்�டு்தல் வவண்டும்.
அ்தற்காக ப்தாழிற்சானையில் பின்வரும் பவட்டும் 
இயந்திைங்கள் �யன்�டுத்்தப்�டுகின்றை, 
(�ைம் 4.5).

ந�ரான ்ததியுடனான வவடடும் 
இயந்திரம் (Straight Knife Cutting Machine)
இவவனகயாை பவட்டும் இயந்திைம் சரியாை 
விளிம்புகளுைன் உள்ை துணிகனை 
பவட்டுவ்தற்குப் �யன்�டுத்்தப்�டுகிறது. இந்்த 
இயந்திைம் ஒரு அடித்்தட்டுைன்  மற்றும் பசங்குத்து 
பிவைனைப் பிடிக்க ஒரு வநைாை ்தாங்கினயயும் 
பகாண்டுள்ைது. வநைாை கத்திகள் பவவவவறு 
அைவிலும், �ல்வவறு வவகத்துைன் கூடிய 
பிவைடுகளும்  வநைாை கத்திகள் கினைக்கின்றை. 
இது ஆனையாக்கத் ப்தாழிலில் �ைவைாகப் 
�யன்�டுத்்தப்�டுகிறது .

வடட ்ததி வவடடும் இயந்திரம்  
(Round Knife Cutting Machine)
இது ஒரு அடித்்தட்டுைன் கூடிய, வமல்புறம் 
ஒரு மின்சாை வமாட்ைார ப�ாருத்்தப்�ட்டுள்ை  
இயந்திைமாகும். வ்தனவக்வகற்� கத்தினய 
பவட்டுவ்தற்கு ஏதுவாக ஒரு னகப்பிடியும் 
உள்ைது. இது ஆனைத் ப்தாழிற்சானைகளில் 
துணி பவட்ைப் �யன்�டுகிறது. இது வநைாக 
கத்தி பவட்டும் இயந்திைம் வ�ாை ப�ாதுவாகப் 
�யன்�டுத்்தப்�டுவதில்னை, ஆைால் இது ஒற்னற 
அடுக்கு மற்றும் �ை அடுக்குகனை பகாண்ை 
துணினய பவட்டுவது வ�ான்ற சிை குறிப்பிட்ை 
வநாக்கங்களுக்காகப் �யன்�டுத்்தப்�டுகிறது. 
பமன்னமயாை வனைவு வகாடு பவட்டுவ்தற்கு 
இவவியந்திைம் மிகவும் ப�ாருத்்தமாைது. 

வநைாை கத்தியுைைாை 
பவட்டும் இயந்திைம்

வட்ை கத்தி பவட்டும் இயந்திைம்  

�ைம் 4.5 ப்தாழிற்சானை பவட்டும் இயந்திைங்கள்
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கரு்தப்�டுகிறது இது அைவுகளிலும்  நிறங்களிலும் 
மற்றும் வலினமயிலும்  மாறு�ட்டு இருக்கும். நூல் 
அைவு ப�ாதுவாக ”டிக்பகட் எண்”(Ticket Number) 
என்று அனைக்கப்�டுகிறது. இது ஒரு யூனிட்டில் 
உள்ை நூல்களுக்கும் அ்தன் எனைக்கும் இனைவய 
உள்ை ப்தாைரபு. பமட்ரிக் முனறயில் ஒரு கிைாம் நூல் 
எண்ணிக்னக , Nm ஆக பவளிப்�டுத்்தப்�டுகிறது. (உ.ம்) 
ஒரு கிைாம் எனையுள்ை ஒற்னற பினற நூல் 50 மீட்ைர 
நீைம் என்றால் NM 50/1 என்று குறிக்கப்�டும் .இதுவவ 
இைட்னை இனைகள் 50 மீ நீைத்துைன் இருந்்தால் NM 
50/2 என்று அனைக்கப்�டும்.இந்்த நூலின் எனை2 
கிைாம் எனை இருக்கும். (இைட்னை இனைகள் ஒன்றாக 
முறுக்கப்�ட்டுள்ைது)

4.4  பல்நவறு துணி்ளுக்ான ஊசி, 
நூல் ைறறும் டதயல் நதர்வு

ஊசி மற்றும் நூல் வ்தரவுக்கு கடுனமயாை விதிகள் 
எதுவும் இல்னை, ஆைால் முக்கியமாக அனவ துணி 
வனகக்கு ஏற்� வ்தரந்ப்தடுக்கப்�ை வவண்டும்.  
�ரிந்துனைக்கப்�ட்ை ஊசி மற்றும் நூல் வ்தரவுக்காை 
அட்ைவனண கீவை பகாடுக்கப்�ட்டுள்ைது.

வதாகுப்பு ்ததி வவடடும் இயந்திரம்  
(Band Knife Cutting Machine)
இது நுண்ணிய கத்திகள் பகாண்ை மின்சாைத்தில் 
இயங்கும் இயந்திைம் ஆகும். இயந்திைத்ன்த  
இயக்கு�வர, துணி வனக மற்றும் பவட்ைப்�ை 
வவண்டிய அடுக்குகளின் அடிப்�னையில் 
வ்தனவக்வகற்� வவகத்ன்தக் கட்டுப்�டுத்்தைாம். 
இது வடிவனமப்பு பவட்டுக் வகாடுகள் வழிவய 
நகரத்்தப்�டுகிறது. 

வார்ப்பு வவடடும் இயந்திரம்  
(Die Cutting Machine)
இது கூரனமயாை விளிம்புகனைக் பகாண்ை ஒரு 
சிறிய வாரப்பு ஆகும், இது சிறிய வடிவனமப்பு 
துண்டுகனை பவட்ைப் �யன்�டுகிறது. இனவ 
பவவவவறு வடிவங்கள் மற்றும் அைவுகளில் 
கினைக்கின்றை.

டதயல் நூல் (Sewing Thread )
ன்தயல் நூல் துணிகனை ஒன்றாக ன்தக்க ஒரு மூைப் 
ப�ாருைாக �யன்�டுகிறது. இது ஒரு துனண ப�ாருைாக 
இருந்்தாலும் ஆனை உற்�த்தியில் முக்கியமாை்தாக 

துணியின் வனககள் மற்றும் �யன்�ாடுகள் நூல் ஊசியின் அைவுவனக அைவு
நடுத்்தை 
எனையிைாை 
துணி (Medium 
weight Fabric)

அகைமாை துணி (Broadcloth) �ருத்தி நூல் (Cotton thread) 
60-90 75/11—90/14ைவ�ட்ைா (Taffeta) பசயற்னக நூல்  

(Synthetic thread)
பிைைல் (Flannel/Gabardine) �ட்டு நூல் (Silk thread) 50

பமல்லிய துணி 
(Thin Fabrics)

ைான் (Lawn) �ருத்தி நூல் (Cotton thread)
60-90 65/9-75/11ைாரஜிலீ (Georgette) பசயற்னக நூல்  

(Synthetic thread)
சாலிஸ்,சாட்டின் (Challis, satin) �ட்டு நூல் (Silk thread) 50

பமாத்்தமாை 
துணி  
(Thick fabrics)

பைனிம் (Denim) �ருத்தி நூல் (Cotton thread) 30 100/6
50

90/14-100/16காரட்ைாயி (Corduroy) பசயற்னக நூல்  
(Synthetic thread) 50-60

டுவீட் (Tweed) �ட்டு நூல் (Silk thread)
நீளும் துணிகள் 
(Stretch fabrics)

பைரசி (Jersey) பின்ைலுக்காை நூல்கள் 
(Thread for knits) 50-60

�ந்து முனை ஊசி  
75/11—90/14 
(ப�ான் நிறம்)

பைரிக்காட் (Tricot)

எளிதில் பிரியும் துணி (Easily frayed fabric)
பசயற்னக நூல் (Synthetic thread)
�ட்டு நூல் (Silk thread)

�ருத்தி நூல் (Cotton thread) 50-90
65/9-90/14

50
வமல் ன்தயலுக்கு  (For top- stitching)
�ட்டு நூல் (Silk thread)

பசயற்னக நூல் (Synthetic 
thread) 30 100/6
50-60 75/11 

90/14
�ைம். 4.6 �ல்வவறு துணிகளுக்காை ஊசி, நூல் மற்றும் ன்தயல் வ்தரவு 
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4.5 பாடச சுருக்ம்
ஆனை  உருவாக்கத்தில் �ல்வவறு கருவிகள் 
�யன்�டுத்்தப்�டுகின்றை. உைல் அைவீடுகள் 
மற்றும் வனைவு வடிவத்ன்த வனையவும் அைவு 
எடுக்கும் கருவிகள் �யன்�டுத்்தப்�டுகின்றை. 

துணி பவட்டுவ்தற்கும் சிை கருவிகள் வ்தனவ. 
ஆனை ன்தத்்த பிறகு, அது சிை கருவிகைால் 
மடித்து இஸ்திரி பசயயப்�டுகிறது. இந்்த 
கருவிகள் ஒவபவான்றும் மிகவும் கவைமாக 
வ்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்டு �ைாமரிக்கப்�ை வவண்டும்.

நிடனவில் வ்ாள்்
● உைல் அைவீடுகளுக்கு நல்ை ்தைமாை அைவிடும் நாைா வ்தனவ.
● குறிப்�்தற்கு �யன்�டும்  கருவிகள் துணியின் பவவவவறு �குதிகள் மற்றும் பவட்டும் வகாடுகனை  

குறிப்�்தற்கு �யன்�டுத்்தப்�டுகின்றை.
● ன்தயல் அல்ைது எம்பிைாயைரி பசயயும் வ�ாது ன்தயல் கருவிகள் �யன்�டுத்்தப்�டுகின்றை.
● சுருக்கங்கனை நீக்க இஸ்திரி பசயயும் கருவிகள் �யன்�டுத்்தப்�டுகின்றை.

ஆசிரியரின வ்யல்பாடு
● �ல்வவறு கருவிகளின் �ைத்ன்தக் காண்பிக்கவும் மற்றும் அவற்றின் பசயல்�ாடுகனை/

�யன்�ாடுகனை விைக்கவும்
● �ல்வவறு ன்தயல் கருவிகனை அனையாைம் காண மாணவரகளுக்கு �யிற்சி அளிக்கவும்

ைாணவர்்ளின வ்யல்பாடு
● அைவிடு்தல், குறியிடு்தல், பவட்டு்தல் மற்றும் ன்தயல் ஆகியவற்றிற்குப் �யன்�டுத்்தப்�டும் 

கருவிகனை வனையவும்.

1. Garment construction 
ஆனை உருவாக்கம்

Process of creating a new garment  
ஒரு புதிய ஆனைனய உருவாக்கும் பசயல்முனற

2. Drafting
வனை்தல்

Method of drawing pattern with mechanical precisions on paper   
காகி்தத்தில் இயந்திை துல்லியத்துைன் வனையும் முனற

3. Stitching ன்தத்்தல் Joining two pieces of fabric இைண்டு துணி துண்டுகனை இனணத்்தல்
4. Pressing  

அழுத்து்தல்
Process of removing crease from a fabric by placing iron on the fabric 
துணியின் மீதுள்ை சுருக்கங்கனை நீக்கு்தல்

5. Meter scale  
மீட்ைர அைவுவகால்

Device used for measuring 
அைவிடுவ்தற்குப் �யன்�டுத்்தப்�டும் கருவி

6. Notches நாட்சஸ் Tools used for making notches in pattern and fabrics துணி அல்ைது 
வடிவனமப்பில் ஏற்�டுத்தும் முக்வகாண பவட்டுகள் ஆகும்.

வ்ாற்ளஞ்சியம்

https://www.youtube.com/watch?v=I-bw5IL0Vfc ஆைம்�நினைக்காை ன்தயல் கருவிகள்

https://www.youtube.com/watch?v=G-6yvVFZ9aY ப்தாைக்கநினை ன்தயல் கருவிகள்

இடணயதள மு்வரி
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7. Bell pins �ந்துமுனை ஊசி Pin used for holding the paper pattern with cloth  
காகி்த வடிவத்ன்த துணியால் பிடிக்கப் �யன்�டுகிறது.

8. Thimble 
விைல் காப்�ான் அல்ைது 
(அங்குஸ்்தான்)

Cap worn to protect middle finger while sewing 
ன்தயல் பசயயும் வ�ாது நடுவிைனைப் �ாதுகாக்க அணியும் ப்தாப்பி வ�ான்ற 
அனமப்பு

9. Scissors கத்்தரிவகால் Used for cutting thread நூனை பவட்ைப் �யன்�டுகிறது

10  Straight knife cutting 
machine வநைாை பவட்டும் 
கத்தியுனைய இயந்திைம்

Machine used for cutting patterns in the garment industry
ஆனையாக்க ப்தாழிற்சானையில் �யன்�டுத்்தப்�டும் பவட்டும் இயந்திைங்கள்.

வினாக்ள்
பகுதி - I
குறிகந்ாள் ந்ள்வி்ள்
1. அைவிடும் கருவினயத் வ்தரந்ப்தடுக்கவும்
 (அ) ஆனை மாதிரி (ஆ) அடிவகால்
 (இ) நூல் (ஈ) டிவைசிங் வீல்
2. உைல் அைனவ எடுப்�தில் முக்கியமாை கருவி
 (அ) அைவுவகால் (ஆ) அைவிடும் நாைா
 (இ) டிவைசிங் வீல் (ஈ) நூல்
3. விைல்கள் ஊசி குத்துவன்தத் ்தடுக்க நாம் 

இந்்தக் கருவினயப் �யன்�டுத்்த வவண்டும்
 (அ) ஊசி (ஆ) கத்்தரிக்வகால்
 (இ) அங்குஸ்்தான் (ஈ) நூல்
4. சிவப்பு வண்ண ப�ன்சில் ------------ 

குறியிை �யன்�டுகிறது. 
 (அ) ன்தயல் வரி
 (ஆ) பவட்டு வரி
 (இ) ைாரட்டுகள்
 (ஈ) ன்தயல் இனணப்பு வரி
5 துணியின் மீது ஆனை வடிவனமப்பின் 

அச்சுகனை குறியிை உ்தவும் கருவி.
 (அ) ) டிவைசிங் வீல்
 (ஆ) பையைரஸ் சுண்ணாம்பு
 (இ) ஊசிகள்
 (ஈ) முள் பமத்ன்த
6. அைவிடும் நாைாவின் நீைம் _________ 

ஆகும்.
 (அ) 100 cm (ஆ) 110 cm
 (இ) 130 cm (ஈ) 150 cm

பகுதி – II
II.  மூனறு (அல்்லது) �ானகு வரி்ளில் பதில் 

எழுதவும்
1. குறிப்�்தற்காை கருவி �ற்றிய குறிப்ன� எழுது
2. அனையாை நிறக்கட்டி மற்றும் ட்வைசிங் வீல் 

ஆகியவற்றின் �யன்கனைக் கூறுக
3. இஸ்திரி கருவியின் �யன்கனை சுருக்கமாக 

விைக்கவும்
4. அைவிடும் நாைா எவவாறு 

�யன்�டுத்்தப்�டுகிறது?
5. அங்குஸ்்தானின் �யன் யாது?

பகுதி – III ஒரு பததி அளவில் பதி்லளிக்வும்
1. கத்்தரிக்வகாலுக்கும் துணி பவட்டும் 

கத்்தரிக்வகாலுக்கும் இனைவய உள்ை 
வித்தியாசத்ன்த எழு்தவும்.

2. ன்தயல் கருவிகள் என்றால் என்ை?  
எடுத்துக்காட்டுைன் விைக்கு

3. பவட்டும்   கருவிகள்  �ற்றி விைக்கு.
4. இஸ்திரி பசயயும் கருவிகள் �ற்றி எழுது.

பகுதி – IV  ஒரு பக் அளவில்  பதி்லளிக்வும்
1. ன்தயலுக்குப் �யன்�டுத்்தப்�டும் �ல்வவறு 

வனகயாை கருவிகள் �ற்றி விவரி.

குறிகந்ாள் ந்ள்வி்ளுக்ான பதில்்ள்
1. (ஆ)  2. (ஆ)  3. (இ)
4. (ஆ)  5. (அ)  6. (ஈ)
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பாடம்

தையல் இயந்திரம் - அறிமுகம்

 5.1 அறிமுகம்
தையல் இயந்திரம் என்பது துணிதய நூல் 
மூலம்  தைக்க  ்பயன்படும் ஒரு இயந்திரம் ஆகும். 
பிரரனச் நாட்டு தையல்்காரர் ்பார்ரமெதரலமி 
திமமொனியர் முைல் தையல் இயந்திரததை 
1829 ஆம் ஆண்டில் உருவாககினார். 
அததையல் இயந்திரம் இபர்பாழுதும் சிறு 
மொறுைல்்களுடன ்பயன்படுதைப்படுகிறது. இனறு 
தையல் இயந்திரங்கள் எளிதமெயான  வீட்டுத 
தையல் இயந்திரங்களில் இருந்து மின்ார 
தையல் இயந்திரங்களா்க வளர்ந்துள்ளது. 
இவற்றுள் சில தையல் இயந்திரங்கள் ்கணினி 
மெயமொக்கப்பட்டுள்ளது. 

5

கற்றலின் ந�ாககஙகள்
● தைதைதல ்பற்றிய அடிப்பதடக ்கருததை புரிந்து ர்காள்ளுைல்
● ரைாழிற்்ாதல தையல் இயந்திரம், வீட்டுத தையல் இயந்திரம் மெற்றும் ்பா்கங்கள் ்பற்றி 

அறிந்து ர்காள்ளுைல்
● ரைாழிற்்ாதல்களில் ்பயன்படுதைப்படும் ்பல்மவறு வத்கயான தையல் இயந்திரங்கதளப 

்பற்றி ரைரிந்து ர்காள்ளுைல்
● ரைாழிற்்ாதல தையல் இயந்திரததில் ்பயன்படுதைப்படும் ்பல்மவறு வத்கயான 

இதைபபு்கள் மெற்றும் ம்பால்டர்ஸ் ்பற்றி ்கற்றுக  ர்காள்ளுைல்.
● தையல் இயந்திரததை ்பராமெரிப்பதில் ்பயிற்சி ர்பறுைல்

5.2  தையல் இயந்திரத்தின் 
வதகபபாடுகள்

தையல் இயந்திரத்தின் 
வதகபபாடுகள்

வீட்டு தையல் 
இயந்திரம்

வீட்டு உ்பமயா்கததிற்்கா்க 
வீட்டு 

ையாரிப்பாளர்்களுக்கா்க 
வடிவதமெக்கப்பட்டுள்ளது

இந்ை இயந்திரங்கள் அதி்க 
மவதல்கதளச் ர்யய 

முடியாது

ரைாழிற்்ாதல  
தையல் இயந்திரமெ

ரைாழிற்்ாதல 
்பயன்பாட்டிற்்கா்க 

வடிவதமெக்கப்பட்டுள்ளது
நீண்ட ்கால மெற்றும் 

ரைாழில்முதற ்பணி்கதள 
ர்யய குறிப்பா்க 

வடிவதமெக்கப்பட்டுள்ளது.

45
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உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்தற நடுதைர மெற்றும் 
உயர்  மவ்கம் ர்காண்டதவயா்க மொற்றலாம்.
இது ரமெல்லிய மெற்றும் ைடிமெனான , ஒனறு மெற்றும் 
்பல அடுககு துணி்கதள தைக்கப ்பயன்படுகிறது. 
. இது ரமெததை மைால், ்ைல், ரடனிம் ம்பானற  
துணி்கதள தைக்கப ்பயன்படுகிறது.

ரைாழிற்்ாதல இயந்திரததின வத்கப்பாடு
● எம்பிராயடரி இயந்திரம் 
● பிகம்கா இயந்திரம் 
● இண்டர்லாக இயந்திரம்
● ஓவர்லாக இயந்திரம் 
● ்பட்டன தையல் இயந்திரம் மெற்றும் ்பட்டன 

துதள இயந்திரம்

எம்பிராயடரி இயந்திரம்  
(Embroidery Machine)
● எம்பிராயடரி இயந்திரம் ஆதட்களில் 

வடிவங்கதள உருவாக்க ்பயன்படுகிறது, 
(்படம் 5.1).

● ர்பாருள் ர்பயரிடுைல் விளம்்பரம் மெற்றும் சீரான 
அலங்காரம் ஆகியவற்றிற்கு இஃது வணி்க 
ரீதியா்கப ்பயன்படுதைப்படுகிறது

● ஆதடத ரைாழிலில், இது ஆதட்கள் மெற்றும் 
வீட்டு அலங்காரங்கதள அலங்கரிக்கப 
்பயன்படுகிறது.

ந�ாககம்:  ஆதட்கள், குவில்ட்்கள் , 
ைதலயதை்கள் மெற்றும் சுவற்றில் ரைாஙகும் 
அலங்கார ர்பாருட்்கதள வடிவதமெக்க உைவும்.

பிநகா இயந்திரம் (Pico Machine)
● பிம்கா இயந்திரம் ஜிக-ஜாக தையதல 

உருவாக்க ்பயன்படுகிறது . (்படம் 5.2)
● இது துணி்கதள ஓரததிலிருந்து மெடிதது பின 

தைககும் ர்யல்முதறயாகும்.
● ஆதடயின இரண்டு முடிதை துண்டு்கதள 

விளிம்பிலிருந்து விளிம்பில் இதைக்கப 
்பயன்படுகிறது.

மநாக்கம்: ்ட்தட்கள், டி-ஷர்ட்்கள் மெற்றும் 
ஜாகர்கட்டு்கதள (Jackets)  இறுதியா்க முடிக்கப 
்பயன்படுதைப்படுகிறது.  

வீட்டுத் தையல் இயந்திரம்
வீட்டுத தையல் இயந்திரம் 1935 ஆம் ஆண்டு முைன 
முதறயா்க இந்தியாவிற்கு வந்ைது, உஷா தையல் 
இயந்திரம் மஜ.மஜ. ர்பாறியியல் நிறுவனதைால் 
ையாரிக்கப்பட்டது. வீட்டு தையல் இயந்திரங்கள் , 
ஒரு ந்பர் ஒரு தையல் வத்கதயப ்பயன்படுததி 
ைனிப்பட்ட ர்பாருட்்கதள குதறவான மவ்கததில் 
தைககும் விைததில் வடிவதமெக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஆனால், இனறு தையல் இயந்திரங்கள் 
ரைாழில்நுட்்ப வளர்ச்சியினால் ைானியஙகும்  
விைததிலும், ்கணினிமெயமொக்கப்பட்டும், 
மின்ாரததில் இயஙகும் விைமொ்கவும் உள்ளது. 
இவவத்கயான வளர்ச்சியானது, வீட்டுத தையல் 
இயந்திரங்கதள, சுமூ்கமொ்கவும், மவ்கமொ்கவும் 
தைககும் திறன ர்காண்டைா்க உயர்ததியுள்ளது. 

செயல்பாட்டு தையல் இயந்திரத்தை 
முைலில் உருவாககியவர் யார் ?

ர்யல்்பாட்டு தையல் இயந்திரததை ஃபிரரஞ் 
ரடயலர் ்பார்ரடமலலி திமமொனனியர் 1830 
ஆம் ஆண்டு ்கண்டுபிடிதைார். இந்ை இயந்திரம் 
ர்காககி ம்பானற ஊசிதயக ர்காண்டு 
்ஙகிலிததையதல உருவாக்க ்பயன்பட்டது. 

முைல் தையல் இயந்திரம் 

சைாழிறொதை தையல் இயந்திரம்
ரைாழிற்்ாதல தையல் இயந்திரங்கள், வீட்டு 
இயந்திரங்களுககு மொறா்க, ர்பரியைா்கவும், 
மவ்கமொனைா்கவும், அவற்றின அளவு, விதல, 
மைாற்றம் மெற்றும் ்பணி ஆகியவற்றில் மி்கவும் 
மொறு்பட்டைாகும்.ஒரு ரைாழிற்்ாதல தையல் 
இயந்திரம் குறிப்பா்க நீண்ட ்கால, ரைாழில்முதற 
தையல் ்பணி்களுக்கா்க நிர்ையிக்கப்பட்டைாகும், 
அதவ்கள் நீடிதை உதைபபுத ைனதமெ, 
்பா்கங்கள் மெற்றும் மமொட்டார்்கள் ஆகியவற்றுடன 
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ந�ாககம்: இந்ை இயந்திரம் ஆதட 
்பட்தட்கதளயும்  பினனல்  ஆதட்கதளயும் விளிம்புத 
தையலுடன தைக்க ்பயன்படுதைப்படுகினறன. 
(எ.்கா.) ்கால் ்ட்தடயின ம்பனல்்கள், டி-ஷர்ட்டின 
்பக்க இதைபபுத தையல்.

பட்டன் தையல் இயந்திரம்  
(Button Sewing Machine)
● ஒரு ஆதடயில் ்பட்டதன தைக்க மெட்டுமமெ 

்பயன்படுதைப்படும் ஒரு சிறபபு இயந்திரம் 
ஆகும். அதமெபபு்கதள மொற்றுவைன மூலம் 
ரவவமவறு அளவு ்பட்டன்கதள இயந்திரததின 
மூலம் இதைக்க முடியும், (்படம் 5.5).

ந�ாககம்: ்பட்டன்கதள இதைக்கப 
்பயன்படுகிறது. 

பட்டன் துதை இயந்திரம்  
(Button Hole Machine)
இந்ை இயந்திரம் ஆதடயில் ்பட்டன துதள்கதள 
உருவாக்கப ்பயன்படுகிறது, (்படம் 5.6). 

மநாக்கம்: ்ட்தட்கள், ்கால் ்ட்தட்கள், 
ம்பாமலா ்ட்தட்கள் மெற்றும் அலங்கார 
ஆதட்கள்  ம்பானறவற்றில் ரவவமவறு தையல் 
அடர்ததி்கதளக ர்காண்டு ்பட்டன துதள்கதள 
உருவாக்கலாம். 

இணடர்ைாக தையல் இயந்திரம்  
(Inter Lock stitch Machine)
● இந்ை இயந்திரம் பூட்டு தையல்்கதள 

உருவாககுகிறது, (்படம் 5.3).
● ஒரு ஊசி நூல் மெற்றும் ஒரு ்பாபின நூல் மூலம் 

இண்டர் லாக தையல் உருவாகினறன. 
● இந்ை இயந்திரம் தையல் எண் 301, குதறந்ை 

எதட, நடுதைர எதட மெற்றும் அதி்க எதடயுள்ள 
ஆதட்கதள தைக்க ்பயன்படுகிறது.

ந�ாககம்: ஒற்தற ஊசி இண்டர் லாக 
தையல் இயந்திரங்கள் இரண்டு அல்லது ்பல 
துணி அடுககு்கதள ஒனறா்க இதைக்கப 
்பயன்படுகினறன. 

ஓவர் ைாக இயந்திரம் (Over Lock 
Machine)
● ஓவர் லாக இயந்திரமொனது 3, 4  மெற்றும் 5 

நூல்்கள் மூலம் விளிம்பு தையல் தைப்பைற்கு 
ஏதுவா்க கிதடககினறது. (்படம் 5.4)

● ஒரு ஓவர் லாக இயந்திரம் தையல் எண் 503, 
தையல் எண் 504 மெற்றும் தையல் எண் 501 
ம்பானற ்பல்மவறு வத்கயான தையல்்கதள 
உருவாககுகிறது. 

்படம் 5.1 எம்பிராயடரி இயந்திரம் ்படம் 5.2 பிம்கா இயந்திரம் ்படம் 5.3 இனடர் லாக தையல் 
இயந்திரம்

்படம் 5.4 ஓவர் லாக இயந்திரம் ்படம் 5.5 ்பட்டன தையல் 
இயந்திரம்  

்படம் 5.6 ்பட்டன துதள இயந்திரம் 
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நூல் கணதடப சபாருத்துவைறகான  
கம்பி (Spool Pin) 
உமலா்கதைால் ஆன ்கம்பி தையல் இயந்திரததின 
மமெல் ்பகுதியில் உள்ளது. இக்கம்பியின முககிய 
ர்யல்்பாடு நூல் எனனரவனில் ்கண்தடப 
நிதலயா்கப பிடிதைல் ஆகும், (்படம் 5.8) .

்படம் 5.8 நூல் ்கண்தடப ர்பாருததுவைற்்கான ்கம்பி

நூல் வழி�டத்தி (Thread Guide):
நூல் வழிநடததி என்பது தையல் இயந்திரததின 
மு்க ்பக்கததில் உள்ள ஒரு சிறிய உமலா்க 
வதளயமொகும். இது நூதல ்ரியான நிதலயில் 
தவப்பதுடன,நூல் ்கண்டிலிருந்து நூதல ஊசிககு 
சீரா்க வழிநடததுகிறது. 

மின்ொரத் தையல் இயந்திரம் 
எபசபாழுது கணடுபிடிககபபட்டது ?

1889 ஆம் ஆண்டு Singer Sewing Company 
முைன முைலில் மின்ார தையல் இயந்திரததை 
உருவாககினார்்கள். பின முைல் உல்கப ம்பார் 
முடிவில் Singer Company த்கயால் தைககும் 
இயந்திரம், ்காலால் தைககும் இயந்திரம் மெற்றும் 
மின்ாரதைால் தைககும் இயந்திரங்கதள 
விற்்பதன ர்யய ஆரம்பிதைார்்கள். 

மின்ார தையல் இயந்திரம்
(ELECTRIC SEWING MACHINE)

5.3  வீட்டுத்தையல் 
இயந்திரத்தின் பாகஙகள் 
மறறும் செயல்பாடுகள்  

வீட்டுததையல் இயந்திரததின ்பா்கங்கள் மெற்றும் 
ர்யல்்பாடு்கள் கீமை ்பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, 
(்படம் 5.7).

Ë™è‡¬ìŠ 

ªð£¼ˆ¶õîŸè£ù è‹HË¬ô

 õNõ°‚°‹ è¼M

Ë¬ô Þ¼‚èŠ

 H®‚°‹ îè´

Ë¬ô

 Þò‚°‹ è¼M

áC î‡´

Ü¿ˆ¶‹ IFò®

Ü¿ˆ¶‹ 

IFò® É‚A

¬îò¬ô‚ 

è†´Šð´ˆ¶‹ F¼è£E

ð£H¬ù„ ²Ÿø 

àî¾‹ è¼M

¶E¬ò 

ïè˜ˆ¶‹ ðŸèœ
ïè˜ˆ¶‹ îè´

áC

Þòƒ°‹ ê‚èó‹

áC‚è£ù îè´

ºèŠ¹ˆ îè´

்படம் 5.7 வீட்டு தையல் இயந்திரததின ்பா்கங்கள்
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பாபின் என்்றால் என்ன ?

்பாபின ஒரு சிறிய உருதள ம்பானற வடிவம் 
ர்காண்டது. இதில் ்கம்பி, இதை்கள், நூல் மெற்றும் 
்பட சுருதளச் சுற்றி தவக்கலாம். இது மின்ாரம் 
்பயன்படுதைாமெல் மமெற்கூறியதவ்கதளச் சிக்க-
லில்லாமெல் மநர்ததியா்க சுற்றி தவக்க ்பயன்ப-
டுதைப்படுகிறது. இது பிளாஸ்டிக, உமலா்கம், 
எலும்பு அல்லது மெரதைால் ர்யயப்பட்டது. 

்பாபின

அழுத்தும் அடி (Pressure Foot) 
அழுததும் அடியானது ஒரு ்கனர்க முள் வடிவ 
எஃகினால் அதமெந்துள்ளது. இது அழுததும் 
ைண்டுடன இதைக்கப்பட்டிருககும். இைன 
அதமெபபு தைக்கப்படும் துணிதய அழுததி பிடிக்கப 
்பயன்படுகிறது , (்படம் 5.11). 

்படம் 5.11 அழுததும் அடி

அழுத்தும் அடி தூககி  
(Pressure Foot Lifter)
இந்ை லிவர் அழுததும் அடியுடன 
இதைக்கப்பட்டிருககும். அழுததும் அடித 
தூககியின உைவியால் அழுததும் அடி 
்கட்டுப்படுதைப்படுகிறது. அழுததும் அடிதய 
உயர்தைவும் மெற்றும் இறக்கவும் உைவுகிறது. 

நூதை இருககப பிடிககும் ைகடு (அ) 
சடன்ென் டிஸ்க (Tension Disc) 
ரடன்ன டிஸ்க என்பது நூலானது சீரா்க 
நுதைந்து வருவைற்கு வ்தியா்க இரு குவியத 
ை்கடு்கள், சுருள்்கம்பி மெற்றும் திரு்காணியுடன 
அதமெக்கப்பட்டிருப்பைாகும். திரு்காணி தையலின 
அழுதைததை அதி்கரிக்க, குதறக்க, மெற்றும் ்ரி 
ர்யய ்பயன்படுகிறது, (்படம் 5.9) .

்படம் 5.9 ரடன்ன டிஸ்க

நூதை இயககும் கருவி (Take up Lever) 
இக்கருவி ர்காககி ம்பானறு ்காைப்படும். இைன 
வழியா்க வரும் நூல் தையல் இயந்திரம் இயஙகும் 
ம்பாது கீமை இறஙகி மமெலிருககும் நூலானது 
ைளர்ந்து வருவைற்கும், மமெமல உயரும் ம்பாது 
நூதல இழுதது தையல் ஏற்்படுதைவும் வழி 
வகுககிறது.

ஊசி ைணடு (Needle Bar) 
இதைண்டு எஃகினால் (Steel) ஆனது. இைன கீழ் 
முதனயில் ஊசிதயத திரு்காணிக ர்காண்டு 
ர்பாருதைலாம். 

பாபின் உத்ற (Bobbin Case) 
்பாபின உதற ஒரு உமலா்கததினாலான 
வட்டவடிவததை ர்காண்டிருககும். மமெலிருந்து 
வரும் நூல் கீமை ்பாபின உதறயிலிருந்து 
நூதல எடுதது ஒரு முழுதமெயான தையதல 
உருவாககுகிறது ,(்படம் 5.10) .

்படம் 5.10 ்பாபின உதற
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இயஙகும் ெககரத்தைப பிடிககும் 
திருகாணி (Clutch or Thumb Screw) 
இது இயஙகும் ்க்கரததிற்கு நடுமவ 
அதமெந்திருககும் ஒரு திரு்காணி ஆகும் . 
இந்ை திரு்காணி ைளர்ந்துவிட்டால் தையல் 
இயந்திரம் இயங்காது. திரு்கானது தையதலக 
்கட்டுப்படுததுகிறது.

�கர்த்தும் ைகடு (Slide Plate) 
இது ர்வவ்க வடிவம் ர்காண்டது. இந்ை  ை்கட்தட 
ந்கர்ததி ்பாபிதனப ம்பாடவும் எடுக்கவும் 
ர்யயலாம்.

ஊசிககான ைகடு (Needle Plate) 
இது அதர வட்ட வடிவில் ஒரு சிறு துவாரததை 
ர்காண்டது. இந்ை துவாரததின வழிமய ஊசி 
கீமை ர்னறு ்பாபினில் உள்ள நூதல எடுதது வர 
உைவுகிறது, . (்படம் 5.14).

்படம் 5.14 ஊசிக்கான ை்கடு

துணிதய �கர்த்தும் பறகள் (Feed Dog) 
துணிதய ந்கர்ததும் ்பற்்கள் உமலா்கததினால் 
ஆனது. ந்கரும் ்பல் உைவியால் தையல் தைதை 
பின துணியானது ைானா்க முனமனாககித 
ைள்ளப்படுகிறது, (்படம் 5.15) .

்படம் 5.15 துணிதய ந்கர்ததும் ்பற்்கள்

தையதைக கட்டுபபடுத்தும்  
திருகாணி (Stitch Regulator) 
தையதலக ்கட்டுப்படுததும் திரு்காணியானது 
ஒரு சிறிய ர்ஙகுதது ்பட்தடயில் குறி்கமளாடும் 
மெற்றும் ஓர் குமிழுடனும்  உள்ளது. இது தையலின 
அளதவச் ்ரி ர்யது ர்காள்ள உைவுகிறது. 

பாபின் சுற்ற உைவும் கருவி (Bobbin Winder) 
்பாபிதனச் சுற்ற உைவும் ்கருவியானது  
்க்கரததின முன ்பக்கததில் உள்ள சிறிய ்கம்பி 
ம்பானற அதமெப்பாகும். இது நூதல சுற்றுவைற்குப 
்பயன்படுகிறது மெற்றும் நூதல சுற்றும் ர்பாழுது 
்பாபிதனக ்கட்டுப்படுததுகிறது. ்பாபின சுற்றுைல் 
நடுதைர மவ்கததில் மமெற்ர்காள்ளப்பட மவண்டும். 
மவ்கம் அதி்கரிப்பைால் தையல் நூல் விரிவதடந்து 
அறுந்து ம்பா்கலாம், ( ்படம் 5.12).

்படம் 5.12 ்பாபின சுற்ற உைவும் ்கருவி

இயஙகும் ெககரம் (Fly Wheel) 
இயஙகும் ்க்கரம் வட்டவடிவ உமலா்கததினால் 
ஆனது. இயஙகும் ்க்கரததைக த்க்களினால் 
அல்லது மின்ாரததினால் இயக்கலாம். இந்ை 
்க்கரம் சுைனறால் ைான தையல் இயந்திரம் 
மவதல ர்யயும் . இஃது ஊசிதய மமெலும் கீழும் 
இயங்க தவககிறது, (்படம் 5.13) .

்படம் 5.13 இயஙகும் ்க்கரம்
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சைாழிறொதை தையல் இயந்திர 
பாகஙகள் மறறும் செயல்பாடுகள். 
ரைாழிற்்ாதல தையல் இயந்திர ்பா்கங்கள், (்படம் 
5.18 – ்படம் 5.34)  மெற்றும் ர்யல்்பாடு்கள் கீமை 
்பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது;

்படம் 5.17 ரைாழிற்்ாதல தையல் இயந்திரம்

● மிதி (Foot Pedal):  இது மிதியின மீது 
ர்லுதைப்படும் வித்தயப ர்பாறுதைது 
இயந்திரததின மவ்கததைக ்கட்டுப்படுததுகிறது.

● த்க ்க்கரம் (Hand Wheel) : இது தையல் 
ஊசிதய ரமெதுவா்க உயர்தைவும் கீழிறக்கவும்  
்பயன்படுகிறது. 

● திருபபும் லிவர் (Reverse Lever) : ஒவரவாரு 
மெடிபபு்களின முடிவிலும் தைககும்ம்பாது  
தையதல எதிர் தித்யில் தைக்க இது 
்பயன்படுதைப்படுகிறது. 

●  நூல் ்கதிர் (Thread Spindle) : இது தையல் 
நூலின தித்தய ்கட்டுப்படுததுவதுடன 
தையல் நூதல ்ரியா்க தவததிருககிறது.

●  ்பாபின சுற்ற உைவும் ்கருவி (Bobbin Winder): இது 
்பாபின மீது ்பாபின நூதல சுற்ற  ்பயன்படுகிறது. 

● தையதலக ்கட்டுப்படுததும் திரு்காணி (Stitch 
Regulator) : ரவவமவறு  ்பயன்பாடு்களுககு  ஏற்்ப 
தையல் நீளததை ்ரி ர்யயப ்பயன்படுகிறது.

● நூதல இருக்கப பிடிககும் ை்கடு (Tension Disc) 
– நூலின அழுதைதைதை மெற்றும் தையலின 
ைளர்வான அல்லது உறுதிதய தீர்மொனிககிறது. 

● ஊசி பிடிப்பான (Needle Clamp) : ஊசிதய 
்ரியான இடததில் ர்பாருததுவைற்கு,பிடிததுக 
ர்காள்வைற்கு ஊசி பிடிப்பான 
்பயன்படுதைப்படுகிறது. 

முகபபுத்ைகடு (Face Plate) 
நூல் இயககும் ்கருவி, ஊசிதைண்டு மெற்றும் துணி 
அழுததும் அடி ஆகியதவ மு்கபபுத ை்கட்டால் 
மூடப்பட்டிருககும். இதை்கடு இப்பா்கங்கதள 
மூடுவதுடன, தூசி ்படாமெல்  ்பாது்காககிறது, 
(்படம்5.16) 

்படம்  5.16 மு்கபபுத ை்கடு

மிதி (Pedal) 
இது இரும்பினால் ஆனது. இந்ை ்பா்கததைக 
்காலால் அழுததும் ர்பாழுது தையல் இயந்திரம் 
இயஙகும். இந்ை ்காலால் இயஙகும் இயந்திரம் 
ஒரு ர்பல்ட் மூலம் இயஙகு ்க்கரததில் 
இதைக்கப்பட்டிருககும்.

சிஙகர் தையல் இயந்திரத்தின் 
காபபுரிதமதய முைலில் சபற்றது யார்?

ஐ்கரமெரிட் சிங்கர் தையல் இயந்திரததைக 
்கண்டுபிடிக்கவில்தல. ஆனால் அவர் ைான 
1851 ஆம் ஆண்டு ஆ்கஸ்டு 12ஆம் மைதி முைன 
முைலா்க ்காபபுரிதமெ ர்பற்றார்.

சிங்கர் தையல் இயந்திரம்
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ர்காண்டுள்ளது. இைன வழிமய ்பாபின நூதல 
இழுதது தைப்பைற்கு ஏதுவா்க ர்லுததுகிறது. 

● அழுததும் அடி   தூககி (Pressure Foot Lifter) : 
இது துணிதய ந்கர்ததும் ்பற்்களுககு எதிரா்க 
துணியின மீது அழுதை அடிதய ரமெதுவா்க 
ர்யல்்படுதை ்பயன்படுகிறது.

● ்பாபின உதற (Bobbin Case) இது ்பாபின 
தவததிருககும் உதறயாகும்.

● ்பாபின (Bobbin): ்பாபின உதறயில் 
ர்பாருதைப்பட்டிருககும் ்பாபின கீமை உள்ள 
தையல் நூதல எடுததுச் ர்ல்லும்.

● முைங்கால் தூககி (Knee Lifter)  : இயககு்பவர்்கள் 
முைங்கால் மூலம் தையல் இயந்திரததின 
முன ்பகுதியில் ர்பாருதைப்பட்டிருககும் 
அழுதை  அடிதய மமெலும் கீழும் உயர்தை 
முைங்கால் தூககும் ்கருவி ்பயன்படுகிறது.  
இது இயந்திரததை இயககு்பவரின முைங்கால் 
அல்லது ரைாதடயினாமலா அழுதைப்பட்டு 
இலகுவா்க தைக்க உைவுகிறது.

● மடக அப லிவர் (Take up Lever): 
நூதல வைஙகுவைற்கும், வதளயம் 
உருவாக்கப்படுவைற்கும் ்பயன்படுகிறது. 

● அழுததும் அடி (Pressure Foot) : இது துணிதயப 
பிடிதது, ந்கர்ததும் ்பற்்களில்  தவக்க 
உைவுகிறது. இது தைககும் ம்பாது துணிதய 
சுமூ்கமொ்க ந்கர்ததும்.

●  அழுதை ்கட்டுப்படுததி (Pressure Dial) : அழுதை 
்கட்டுப்படுததியானது  அழுததும் அடியின மூலம் 
துணி மீது ர்லுதை மவண்டிய அழுதைததின 
அளதவயும் துணிதயத தைககும் ர்பாழுது 
சீரா்க ர்ல்வதையும் தீர்மொனிககிறது. 

● துணிதய ந்கர்ததும் ்பற்்கள் (Feed Dog) : 
துணிதய ந்கர்ததும் ்பற்்கள் என்பது ‘்பற்்கள் 
ம்பானற’ கூறிய ்பகுதியாகும். இது அழுதை 
அடியுடன, ஒவரவாரு தையலுககுப பிறகும் 
துணிதய ந்கர்தை உைவுகிறது. 

● ந்கர்ததும் ை்கடு (Throat Plate): ்பாபின 
உதறககுள் ஊசி ர்ல்ல ஒரு துதளதய 

்படம் 5.18 மிதி ்படம் 5.19 த்க ்க்கரம்

்படம் 5.20 திருபபும் லிவர் ்படம் 5.21 நூல் ்கதிர்

சைாழிறொதை தையல் இயந்திர பாகஙகள் மறறும் செயல்பாடுகள்
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்படம் 5.22 ்பாபின சுற்ற உைவும் ்கருவி

்படம் 5.24 நூதல இருக்கப பிடிககும் ை்கடு

்படம் 5.25 ஊசிப பிடிப்பான

்படம் 5.23 தையதலக ்கட்டுப்படுததும் திரு்காணி

்படம் 5.26 மடக அப லிவர்

்படம் 5.27 அழுததும் அடி

்படம் 5.28 அழுதை ்கட்டுப்படுததி

்படம் 5.29 துணிதய ந்கர்ததும் ்பற்்கள் ்படம் 5.30 ந்கர்ததும் ை்கடு
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ரநயை துணியில் இலகுவா்க நுதையும் ைனதமெ 
ர்காண்டைா்கவும் இருககும். இந்ை வத்கயான 
ஊசி்கள் ்பட்டு தமெகமரா த்ப்பர், ை்கடு ம்பானற 
அல்லது ரமெனதமெயான ர்யற்த்க வத்கத 
மைால் துணி்களுககு ர்பாருதைமொனைாகும். 
இைன அளவு்கள் 60 லிருந்து 90 வதரயில் 
உள்ளைாகும் 

● நைால் வதகககான ஊசிகள் (Leather Needle) 
இது 6 முைல் 10 ர்மீ  நீண்ட ர்பரிய துதளயுடன 
முகம்காை வடிவ கூர் முதனதயக 
ர்காண்டைாகும். இவவூசியின வடிவமொனது 
மைால் மெற்றும் மைால் ்ார்ந்ை துணி்கதள 
ம்ைப்படுதைாமெல் தைப்பைற்கு ஏதுவானைா்க 
அதமெந்துள்ளது. ரவவமவறுவிைமொன 
ைடிமெனிலும், நீளததிலும், கூர்தமெயான 
முதனயாலும் மெற்றும் துதள்களுடனும் 
கிதடககினறன.

● சடனிம் ஊசிகள் (Denim  Needle)
ஜீனஸ் மெற்றும் ரடனிம் ஊசி்கள் மி்கவும் 
்கனமொன ரநயை துணி்கதளயும் 
ஊடுருவுவைற்கு குதறந்ை அளவிலான 
தித்திருப்பததுடன வடிவதமெக்கப்பட்டுள்ளது. 
இந்ை ஊசி்கள் விடுவிபபு தையல்்கதளயும், ஊசி 
உதடைதல குதறப்பைற்கும் உைவி ர்யயும் 
மி்கவும் பிர்பலமொன ஊசி்களின எண்100 / 16 
ஆகும் 

ஊசிகளின் சவவ்நவறு வதககள் 
● யுனிவர்ெல் ஊசி (Universal Needle)

இதவ தையல்்காரர்்களிதடமய 
்பயன்படுதைப்படும்  நிதலயான ஊசி்கள். அதவ 
ர்யற்த்க துணி்கள், ரநயை துணி்கள் மெற்றும் 
சில வத்கயான பினனப்பட்ட இதை்களுடன 
கூடிய துணி்களுககு ஏதுவானது. யுனிவர்்ல் 
ஊசி ்பட்டு, ்பாலியஸ்டர் அல்லது ்பருததி 
நூல்்களுககு ஏற்றது.

● பந்து முதன மறறும் நீட்டல் ஊசிகள் (Ballpoint 
Needle and Stretch Needle)
்பந்து முதன மெற்றும் நீட்டல் ஊசி்கள் ஒரு 
வட்ட முதன்கதளக ர்காண்டுள்ளன. அதவ 
துணி்கதள ம்ைப்படுதைாமெல் பினனப்பட்ட 
துணி சுை்களுககு இதடயில் ர்ல்லும். 
ஊசி்களில் ஸ்்கார்ஃப  எனற ்பகுதி உள்ளது. 
இது ர்காககி வழியா்க ர்ல்ல அதி்க இடததை 
அளிககிறது மெற்றும் இது ைவிர்க்கப்பட்ட 
தையல்்கதள ைடுககிறது. இது தலகரா, 
ரஜர்ஸி, அதி்க ரமெனைனதமெ ர்காண்ட 
ர்யற்த்க துணி்கள் மெற்றும் ஸ்்பாண்ரடகஸ் 
ஆகியவற்றிற்கு ஏற்றது.

● தமகநராசடகஸ் மறறும் கூர்தமயான 
ஊசிகள் (Microtex and Sharp Needle )
இவவத்கயான ஊசி்கள் கூர்தமெயா்கவும், மி்க 
ரமெல்லியைா்கவும், ரமெல்லிய மெற்றும் ்கனமொன 

்படம் 5.31 அழுததும் அடி   தூககி

்படம் 5.32 ்பாபின உதற

்படம் 5. 34 முைங்கால் தூககி்படம் 5.33 ்பாபின 
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● செம்மிங ஃநபால்டர் (Hemming Folder): 
ரைாடர்ச்சியான ரெம்மிஙகிற்குப 
்பயன்படுதைப்படுகிறது

● நரால்டு செம் ஃபுட் (Rolled Hem Foot): 
மரால்டு ரெம் ஃபினிஷ்-தய உருவாக்கப 
்பயன்படுகிறது

● ஸ்லீவ் அட்டாசசமன்ட் ஃநபால்டர் (Sleeve 
Attachment Folder): ்ட்தடயில் த்க ்பா்கததை 
ம்ர்ப்பைற்்கா்க ்பயன்படுகிறது

● தபபபிங ஃநபால்டர் (Piping Folder): த்பபடு 
இதைபபு்கதளத தைப்பைற்கு ்பயன்படுகிறது

● சபல்ட் லூப ஃநபால்டர் (Belt Loop Folder): 
ர்பல்ட் லூப ையாரிக்க ்பயன்படுகிறது

● பயாஸ் தபணடிங (Bias Binding): துணி 
விளிம்த்ப துணி துண்டுடன ்மெமொ்க 
பிதைக்கப ்பயன்படுகிறது

● இடுபபுப பட்தட ஃநபால்டர் (Waist Band 
Folder): இடுபபுப ்பட்தடதய இதைக்கப 
்பயன்படுகிறது

● நயாககிங ஃநபால்டர் (Yoking Folder): மயாக 
உருவாககுவைற்குப ்பயன்படுகிறது

● நைப சீம் ஃநபால்டர் (Lap Seam Folder): எளிைா்க 
மலப இதைபத்ப உருவாககுவைற்குப 
்பயன்படுகிறது

● ஸ்லீவ் பிைாகசகட் ஃநபால்டர் (Sleeve Placket 
Folder): த்கப்பா்கததில் ரைாடர்ந்து ர்பாயத 
துண்தட தைக்கப ்பயன்படுகிறது

● எைாஸ்டிக இதைபபு (Elastic Attachment): 
சுருக்கமொன (shirred) இடுபபுப ்பட்தடதய 
உருவாககுவைற்்கா்க வடிவதமெக்கப்பட்டது

● ஜிபபர் இதைபபு (Zipper Attachment): 
ஜிப்பர்்கதள இதைக்கப ்பயன்படுகிறது

● கணணுககு சைரியாை ஜிபபர் ஃபுட் (Invisible 
Zipper Foot): இந்ை ஃபுட் ்கண்ணுககு ரைரியாை 
ஜிப்பர்்கதள ர்ாருகுகிறது

● ஓபன் நடா அபளிக ஃபுட் (Open Toe Applique 
Foot): அபளிக இதைபபிற்குப ்பயன்படுகிறது

● பட்டன் தையல் ஃபுட் (Button Sewing Foot): 
ர்பாதைான்கதள தைக்கப ்பயன்படுகிறது

● பட்டன் நொல் ஃபுட் (Buttonhole Foot): 
சுதைமொ்கவும் சீரான ர்பாதைான துதள்கதள 
உருவாக்கவும் ்பயன்படுகிறது

● நெணடிநகப / செல்ப திரட்டிங ஊசிகள் 
(Handicap /  Self Threading Needle)
மெண்டிம்கப ஊசி்கள் ர்பாதுவா்க ர்ல்ப 
திரட்டிங எனறு அதைக்கப்படுகினறது. 
யாருகம்கனும் ஊசியில் நூல் ம்கார்ப்பது 
சிரமெமொய இருந்ைால் இவவத்கயான 
ஊசி்கள் மி்கவும் ர்பாருதைமொனைாகும் . இந்ை 
ஊசி்களின துதள அல்லது ்கண் அருகில் 
ஒரு சிறிய ர்பாருததுமிடம் (ர்ருகுவாய) 
அதமெக்கப்பட்டிருப்பைால் இைன வழிமய 
நூதல இலகுவா்க ஊசியின ்கண் வழிமய 
ம்கார்ததுக ர்காள்ளலாம் .

5.4 ஆதடத் சைாழிலில் 
பயன்படுத்ைபபடும் ஃநபால்டர்ஸ் 
அல்ைது இதைபபுகள்

ஃம்பால்டர்ஸ் அல்லது இதைபபு்கள் என்பது 
குறிபபிட்ட ்பணி்கதளச் ர்யய உைவும் தையல் 
இயந்திரததிற்்கான கூடுைல் ்கருவி்களாகும். 
்பல்மவறு வத்கயான ஃம்பால்டர்ஸ் ரவவமவறு 
அளவு்களிலும் ைடிமென்களிலும் கிதடககினறன. 
அதவ ரமெல்லிய ஃம்பால்டர்ஸ் (0.15 மிமீ முைல் 
0.25 மிமீ ைடிமென ர்காண்ட ர்பாருள்), நடுதைர 
ஃம்பால்டர்ஸ் (0.27 மிமீ முைல் 0.40 மிமீ 
ர்பாருட்்கள்) மெற்றும் ்கனமொன ஃம்பால்டர்ஸ் 
(0.45 மிமீ முைல் 1.5 மிமீ ர்பாருட்்கள்) என 
வத்கப்படுதைப்படுகினறன. ஃம்பால்டர்ஸ்-ன 
அடிப்பதட நனதமெ்களா்க உற்்பததிததிறன 
அதி்கரிபபு, ைரததை ்பராமெரிதைல், ்பயன்படுதை 
எளிைானது, குதறந்ை மநரம் மெற்றும் எளிய முைல் 
சிக்கலான ்பணி்களுககு ்பயன்படுதைப்படுவது 
ம்பானறதவ உள்ளன.

ஃநபால்டர்ஸ்-ன் வதககள்
● பிரஸ்்ஸர் ஃபுட் ஃநபால்டர் (Presser Foot Folder): 

இது துணிதய ைட்தடயா்க தவததிருககும் 
மெற்றும் சுருக்கங்கள் இல்லாமெல் தைக்க 
உைவுகிறது

XI_TM_TDD_CHAP05_2022.indd   55 4/28/2022   02:43:15 PM



நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்56

● பின் டக ஃபுட் (Pintuck Foot): பின டக்கதள தைக்க எளிைா்கப ்பயன்படுகிறது
● எட்ஜ் தையல் ஃபுட் (Edge Stitch Foot): மநரான டாப தையலுககு ்பயன்படுதைப்படுகிறது
● நபட்சசவார்க ஃபுட் (Patchwork Foot): குல்டிங மெற்றும் ம்பட்ச்ரவார்ககிற்்கான குறியீடு உருவாககுவைற்குப 

்பயன்படுகிறது
● �ான்-ஸ்டிட்ச ஃபுட் (Non-Stitch Foot): மைால் துணி்கதள தைக்கப ்பயன்படுகிறது
● ரஃபைர் இதைபபு (Ruffler Attachment): சீரான சுருக்கங்கதள உருவாக்கப ்பயன்படுகிறது
● கார்டிங ஃபுட் (Cording Foot): ்கயிற்தற ர்ாருகுவைற்குப ்பயன்படுகிறது

5.5  தையல் இயந்திர பிரசெதனகள் மறறும் அைறகான தீர்வுகள்
தைககும் ர்பாழுது ஏற்்படும் பிரச்்தன்களும் மெற்றும் அைற்்கான தீர்வு்களும் கீமை ்பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது;

நூல்கள் அறுந்து நபாைல் (Breaking of threads)
காரைஙகள் ைவிர்ககும் முத்றகள்

● துணி்களுககுப ்பயன்படுதைப்படும் நூல் 
ர்பாருதைமெற்றைா்க இருதைல்.

● நூதல இருக்கப பிடிககும் ை்கடு மி்கவும் இறுக்கமொ்க 
இருதைல்.

● ைரம் குதறந்ை நூதலப ்பயன்படுததுைல்.
● இயஙகும் ்க்கரததை ்கடி்கார எதிர் தித்யில் 

சுைற்றுைல்.
● இயந்திரததில் ைடிமெனான துணியானது 

அடுககு்களில் தைக்கப்படும் ம்பாது நூல் அறுந்து 
ம்பாைல்.

● துணி மவ்கமொ்க ர்ல்லுைல்.

● ஊசிதய ்மெமெற்ற முதறயில் ர்பாருததுைல்.

● துணி்களுககு ர்பாருதைமொன நூதலப ்பயன்படுதை 
மவண்டும், (்பட்டுத துணி்களுககு ரமெல்லிய மெற்றும் 
ரமெனதமெயான நூல்).

● ரடன்ன டிஸ்த்க ்ரியான அழுதைததில் 
ர்பாருததுைல்

● உயர்ைர நூதலப ்பயன்படுததுைல்.
● ்க்கரததை ்கடி்கார தித்யில் சுைற்ற ்கவனமொ்க 

இருக்க மவண்டும்.
● அறுந்ை  நூதல ரவட்டிய பிறகு, அழுததும் அடிதய 

சிறிது உயர்ததி மீண்டும் தைக்கவும்.

● அழுததும் அடிதய உயர்ததி, ரமெதுவா்க துணிதய 
அைன இடததிற்கு இழுதது, பின தைக்கவும்.

● ஊசிதய ்ரியா்க ர்பாருததுைல். 

ஊசி உதடைல்  (Breaking needle)
காரைஙகள் ைவிர்ககும் முத்றகள்

● துணிககு ர்பாருதைமெற்ற ஊசி வத்கதய 
்பயன்படுததுைல்.

● கீழ் லிவரில் ஊசிதய ர்பாருததுைல்.
●  மெழுஙகிய ஊசி  ்பயன்படுததுைல்.
● ்ாபட் குதறவான உயரததில் இருப்பது.

● விதரவா்க தைககும் ம்பாது ஆதடதய 
பினமனாககி இழுதைல்.

● ஊசி சூடாகுைல்

● ்ரியான ஊசி வத்கதய ்பயன்படுதைவும்.

● ஊசிதய ்ரியா்க ர்பாருதைவும்.
● மநரான ஊசிதயப ்பயன்படுதைவும்.
● ஊசிப ்பட்டியில் உள்ள ஊசியின நிதலதயச் 

்ரி்பார்க்கவும்.
●  அழுததும் அடிதய உயர்ததி, ஊசிதய தூககி 

்கவனமொ்க ஆதடதய அ்கற்றவும்.
● நல்ல ைரமொன ஊசிதய ்பயன்படுததுைல்
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தையல் உருவாகாமல் வதையஙகைான தையல்
காரைஙகள் ைவிர்ககும் முத்றகள்

● தைககும் ர்பாழுது ஊசிநூல் அதி்கமொ்க 
ரவளிவருைல்

● நூதல இருக்கப பிடிககும் ை்கடு ைளர்வா்க 
இருந்ைால் வதளயம் உருவாகும்

● தைககும் ர்பாழுது ்பாபின நூல் அதி்கமொ்க 
ரவளிவருைல்

● ஊசி நூலிற்்கான அழுதைததை ்ரி ர்யயவும். 

● நூதல இருக்கப பிடிககும் ை்கட்தட ்ரிர்யயவும்.

● ்பாபின உதறயின  அழுதை திரு்காணிதய ்ரி 
ர்யயவும்

துணியில் மடிபபு உருவாகுைல்
காரைஙகள் ைவிர்ககும் முத்றகள்

● ர்பல்ட் அளவு சிறியைா்க இருதைல்.
● துணிககு அதி்க்படியான அழுதைம் உருவககுைல்.

● ்பாபினில் நூல் சீரற்று / ைளர்வா்க சுற்றியிருதைல்.
● துணிதய ந்கர்ததும் ்பற்்களில் தூசி ஒட்டுைல்.
● சுைலும் ்க்கரததில் துணி சுற்றுைல்

● ்ரியான அளவு ர்பல்ட்தடப ்பயன்படுததுைல்.
● அழுதை ைண்டின திரு்காணிதய ்ரி ர்யவைன 

மூலம் துணியின அழுதைததை  குதறதைல்.
● நூதல திரும்்பச் சுற்றவும்.
● துணிதய ந்கர்ததும் ்பற்்கதள சுதைம் ர்யயவும்.
● சுைலும் ்க்கரததில் துணி சுற்றப்படவில்தல 

என்பதை ்கவனிக்கவும்

5.6 பாடச சுருககம்
தையல் இயந்திரங்கள் ஆதட மெற்றும் 
ஃம்பஷன வளர்ச்சிககு வலுவான அடிதைளததை 
அதமெததுள்ளன.்கற்்கால மெனிைன எலும்பு்கதள 
ஊசியா்கவும்,மெரக கிதளயிதன நூலா்கவும் 
்பயன்படுததி ைனனுதடய ஆதட்கதள தைக்கப 
்பயன்படுததினான. ஆனால் ைற்ர்பாழுது 
மெனிைனுககு ரவவமவறு வத்கயான தையல் 

இயந்திரங்கள் கிதடக்கப ர்பற்றுள்ளன. 
்ந்தையில் ்பட்டன்கதள தைக்கககூடிய, ்பட்டன 
துதள்கள் உருவாக்கககூடிய, ஓவர் லாக மெற்றும் 
எம்பிராயடரி ர்யயககூடிய ரைாழிற்்ாதல 
இயந்திரங்கள் கிதடககினறன. டிஜிட்டல் 
இயந்திரங்களும் ்ந்தையில் ்காைப்படுகினறன. 
இது ஆதடத ரைாழிலுககு ர்பரும் வளர்ச்சிதய 
அளிததுள்ளது.

நிதனவில் சகாள்க
● தையல் இயந்திரம் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் அறிமு்கப்படுதைப்பட்டது.
● தையல் இயந்திரம் ஸ்பூல் பின, நூல் வழி்காட்டி, மடக அப ம்பானற ்பல ்பகுதி்களால் ஆனது 
● தையல் சீராககிதயப ்பயன்படுததி தையல்்கதளச் ்ரிர்யயலாம்.
● ம்பால்டர்்களின ்பயன்பாடானது தையலின ைரம் மெற்றும் உற்்பததிதிறதன அதி்கரிககிறது
● இயந்திரததில் தையல் ர்யயும் ம்பாது, நூல் உதடவது ம்பானற ்பல பிரச்்தன்கதள ்ந்திக்க 

மநரிடுகிறது .்ரியான ஊசி்கள் மெற்றும் ைகுந்ை முதற்கள் மூலம் இதை ைவிர்க்கலாம் அல்லது ்ரி 
ர்யயலாம்.

ஆசிரியருககான செயல்பாடுகள்
● தையல் ர்யயும் ம்பாது எதிர்ர்காள்ளும் பிரச்்தன்கள் மெற்றும் அவற்தற ்மொளிப்பைற்்கான 

வழிமுதற்கதள மொைவர்்களுககு ்காட்டவும்.

மாைவர்களுககான செயல்பாடுகள்
● ஒரு தையல் இயந்திரததை வதரந்து அைன ்பா்கங்களின ர்பயதர எழுைவும்.
● ்பல்மவறு வத்கயான தையல் இயந்திரங்களின ்படங்கதளச் ம்்கரிக்கவும்.
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நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்58

https://www.youtube.com/watch?v=MC9nYWY9F6Q தையல் இயந்திர ்பா்கங்கள் மெற்றும் அவற்றின 
ர்யல்்பாடு்கள்

https://www.youtube.com/watch?v=_4Kl8l9uAjM ்பா்கங்கள் மெற்றும் தையல் இயந்திரததின 
ர்ாற்்கள் மெற்றும் அவற்றின ர்யல்்பாடு்கள்

இதையைை முகவரி

சொறகைஞ்சியம்

Bobbin 
்பாபின

Piece of sewing machine that holds the bottom thread.
நூல் சுற்றி தவக்கப்படும் ்கருவி.

Bobbin Case
்பாபின உதற 

Part which hold the bobbin.
தையல் இயந்திரததில் அடியில் ம்பாடும் நூல் ்பா்கம்

Stitch Regulator
தையதல ்கட்டுப்படுததும் திரு்காணி

Helps to adjust stitch length.
தையல் நீளததைச் ்ரி ர்யய உைவுவது.

Spool Pin
நூல் ்கண்தட ர்பாருததுவைற்்கான ்கம்பி

Holds the thread.
நூல் ம்பாடும் ்பா்கம்.

Feed Dog 
துணிதய ந்கர்ததும் ்பற்்கள்

Helps to move the cloth forward. 
தைககும் ம்பாது துணிதயத ைனனால் ந்கர்ததுவது.

வினாககள்
பகுதி - I
குறிகநகாள் நகள்விகள்
1. ஊசிதைண்டு  ____________ ஆல் 

மூடப்பட்டிருககும்.
 (அ) எம்பிராயடரி ைட்டு
 (ஆ) ்கட்தடவிரல் திருகு
 (இ) ்பக்க ைட்டு
 (ஈ) மு்கபபுத ை்கடு

2. இந்தியாவில் முைல் தையல் இயந்திரம் 
_________ இல் அறிமு்கப்படுதைப்பட்டது

 (அ) 1845 (ஆ) 1832
 (இ) 1790 (ஈ) 1935

3. ்பாபின நூல்  _____________ உைவியுடன 
சுற்றப்படுகிறது

 (அ) ஸ்பூல் முள் (ஆ) ்பாபின
 (இ) ்பாபின ம்கஸ் (ஈ) ்பாபின தவண்டர் 

4. துணிதய முனமனாககி ந்கர்ததுவது 
________ உைவியுடன 
மமெற்ர்காள்ளப்படுகிறது

 (அ) ர்படல்
 (ஆ) ்பாபின ம்கஸ் 
 (இ) துணிதய ந்கர்ததும் ்பற்்கள்
 (ஈ) ஊசிதைண்டு

5. தையல் இயந்திரததின ர்யல்்பாடு ________ 
சுைற்றுவைன மூலம் மமெற்ர்காள்ளப்படுகிறது.

 (அ) இயஙகும் ்க்கரம்
 (ஆ) அழுததும் அடி
 (இ) மிதி
 (ஈ) நூதல இருக்கப பிடிககும் ைட்டு

6. ஜவுளி்களில் வடிவங்கதள உருவாக்க எந்ை 
இயந்திரம் ்பயன்படுதைப்படுகிறது?

 அ) த்பகம்கா
 ஆ) இனடர்லாக
 இ) எம்பிராயடரி
 ஈ) ்பார் மடககிங
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பகுதி – III 
ஒரு பத்தி அைவில் பதிைளிககவும்
1. எம்பிராயடரி, த்பகம்கா  மெற்றும் இனடர்லாக 

தையல் இயந்திரங்கள் ்பற்றிய சுருக்கமொன 
குறிபத்ப எழுைவும்.

2. ஊசி உதடவைற்்கான ்காரைங்கள் மெற்றும் 
ைவிர்ககும் முதற்கள் யாதவ?

3. முைங்கால் தூககியின ்பயன யாது?
4. நூல் வதளயங்கள் ஏற்்படுவைற்்கான 

்காரைங்கள் மெற்றும் ைவிர்ககும் முதற்கதள 
குறிபபிடு்க.

பகுதி – IV
ஒரு பகக அைவில்  பதிைளிககவும்
1. ரைாழிற்்ாதல தையல் இயந்திரங்கள் ்பற்றி 

விவரி 
2. தையல் இயந்திரததின ்பா்கங்கதள வதரந்து 

விளக்கவும்.
3. தையல் ரைாழிலில் ்பயன்படுதைப்படும் 

ம்பால்டர்்கள் மெற்றும் இதைபபு்கள் ்பற்றி 
விரிவா்க எழுைவும்.

4. தையல் இயந்திரததில் ஏற்்படும் குதற்பாடு்கள் 
யாதவ? அவற்தற எவவாறு ்ரிர்யவீர்்கள்?

குறிகநகாள் நகள்விகளுககான பதில்கள்
1. (ஈ) 2. (ஈ) 3. (ஈ) 4. (இ)  
5. (அ) 6. (இ) 7. (ஈ) 8. (அ)

7. பூட்டு தையல்்கதள உருவாககும் 
இயந்திரததை அதடயாளம் ்காைவும்.

 அ) த்பம்கா
 ஆ) ்பார் மடககிங
 இ) எம்பிராயடரி
 ஈ) இனடர்லாக

8. ரைாழிற்்ாதல தையல் இயந்திரததில் ----
------ தையலின ைளர்வான அல்லது 
உறுதியான நிதலதய தீர்மொனிககிறது.

 அ) நூதல இருக்கப பிடிககும் ைட்டு
 ஆ) தையல் சீராககி
  இ) ்பாபின
 ஈ) ஸ்பூல் முள்

பகுதி – II
 மூன்று (அல்ைது) �ான்கு வரிகளில் பதில் 
எழுைவும்
1. தையல் இயந்திரததின வத்கப்பாட்தட 

எழுைவும்.
2. ரைாழிற்்ாதல தையல் இயந்திரததை 

வத்கப்படுதது.
3. நூல் அறுந்து ம்பாவைற்்கான ்காரைங்கதள 

சுருக்கமொ்க எழுது்க
4. த்பகம்கா (pico) இயந்திரததின ர்யல்்பாடு்கள் 

யாதவ?
5. ்பட்டன துதள மெற்றும் ்பட்டன தையல் 

இயந்திரததிற்்கான மவறு்பாடு்கள் யாதவ? 
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பாடம்

தையல் இயந்திர  
கவனிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு

6.1 அறிமுகம்
அனைத்து வனையாை இயந்திரஙைளுக்கும் 
பாதுைாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு அதன் செயல்திறனை 
மமம்படுத்துகிறது. இது வீட்டு மற்றும் 
சதாழிற்ொனைக்ைாை னதயல் இயந்திரஙைளுக்கும் 
சபாருந்தும். இது சபரும்பாலும் சுத்தம் செயதல், 
எணசணெய தடவுதல் மற்றும் ெரியாை முனறயில் 
னையாளுதல் ஆகியவற்னற உள்ளடக்கியது, 
இனவ அனைத்தும் நல்ை செயல்திறன், உயரதர 
உற்பத்தி மற்றும் சதாழிைா்ளர பாதுைாப்புக்கு 
பஙைளிக்கின்றை.

நீஙைள மைதில் சைாள்ள மவணடிய 
சிை னதயல் இயந்திர பாதுைாப்பு குறிப்புைள கீமே 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
●  ெரியாை முனறயில் நூல் மைாரத்திருப்பனதயும் 

மவனை துவஙகுவதற்கு முன்பு இயந்திரம் 
தூயனமயாைவும் ெரியாை முனறயில் 
இருப்பனதயும் உறுதி செயய மவணடும். 
சபல்ட் மற்றும் ைாரடுைளில் த்ளரவாை நூல்ைள 
இல்ைாதவாறு பாரத்துக் சைாள்ள மவணடும்

● மொரனவக் குனறக்ைவும், விபத்துைன்ளத் 
தடுக்ைவும், செயல்திறனை அதிைரிக்ைவும் 
எப்மபாதும் ெரியாை நினைனய பின்பற்ற 
பயிற்சி செயயுஙைள

6

கற்்றலின் ந�ாககஙகள்
● னதயல் அடிப்பனடைன்ளக் ைற்றல் மற்றும் புரிந்து சைாளளுதல்
● னதயல் இயந்திரத்தின் பல்மவறு பாைஙைள மற்றும் அதன் வனைைள பற்றிய அறினவப் 

சபறுதல்
● னதயல் இயந்திரத்தின் அடிப்பனட செயல்பாட்டின் திறன்ைன்ளப் சபறுதல்
● னதயல் இயந்திர பாதுைாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு சதாடரபாை அடிப்பனடைன்ள அறிதல்

● இயந்திரத்னத இயக்கும்மபாது உஙைள 
நாற்ைாலினய முன்மைாக்கிமயா அல்ைது பின் 
மநாக்கிமயா இழுக்ைாதீரைள.

● இயந்திரத் தனைனய உயரத்தவும் 
குனறக்ைவும் இரு னைைன்ளயும் 
பயன்படுத்தவும்.

● எப்மபாதும் உஙைள தனைனய மமனெக்கு 
மமமைமய னவக்ைவும்.

● நீஙைள ஊசினய அனமக்கும் மபாது அல்ைது 
நூல் மைாரக்கும்சபாழுது உஙைள ைால்ைன்ள 
மிதியிலிருந்து விைக்கி னவக்ைவும்.

● உஙைள மவனை மற்றும் னைைளில் உஙைள 
ைவைத்னத னவத்திருஙைள.

● உஙைள னைைன்ள ஊசியிலிருந்து 
பாதுைாப்பாை தூரத்தில் னவத்திருஙைள.

● உஙைள னைைள, ைத்தரிக்மைால் மற்றும் பிற 
கூரனமயாை சபாருட்ைன்ள சபல்ட்டிலிருந்து 
விைக்கி னவக்ைவும்.

● பக்ை டிராயரில் உள்ள ைருவிைன்ளக் சைாணடு 
இயந்திரம் மற்றும் பணிமமனை ஆகியவற்னற 
சுத்தமாை னவத்திருஙைள.

● யாமரனும் வழுக்கி கீமே விோமல்  இருக்ை, 
தனரயில் சிந்தப்பட்ட எணசணெனய 
உடைடியாை துனடக்ைவும். 
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61பாடம் 6 தையல் இயந்திர கவனிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு

அனைத்து னதயல் இயந்திரஙைளுடன் 
தரப்பட்டிருக்கும் பயைர னைமயட்டின்படி, 
வழிமுனறைன்ள பின்பற்ற மவணடும். னதயல் 
இயந்திரத்னத படிப்படியாை முனறயில் சுத்தம் 
செயய மவணடும்.

னதயல் இயந்திரத்னத எவவாறு 
பராமரிப்பது என்பது குறித்த சிை குறிப்புைள 
பின்வருமாறு;
● உஙகள் தையல் இயந்திரததை மூடி 

தவககவும்: தூசி இயந்திரத்தின் எதிரியாகும். 
உஙைள இயந்திரத்னத முடிந்தவனர சுத்தமாை 
னவத்திருக்ை, அனத ஒரு துணியிைாமைா 
அல்ைது ைடிைமாை மூடி சைாணமடா 
பாதுைாக்ைப் படமவணடும். உட்புறம் லின்ட் 
மெருவனத தடுக்ை உயரதர நூல்ைன்ளப் 
பயன்படுத்தவும்.

● ஊசிகதை ைவ்றாமல் மாற்்றவும்: 
சதாடரச்சியாை பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு, ஊசிைள 
மழுஙகியதாை மாறும், இது வன்ளயஙைன்ள 
ஏற்படுத்துதல் , தவிரக்ைப்பட்ட னதயல்ைள, 
துணி இழுக்ைப்படுதல் மற்றும் இயந்திரத்திற்கு 
மெதத்னத ஏற்படுத்த வழிவகுக்கும். ஒவசவாரு 
எட்டு மணிமநரமும் அல்ைது ஒவசவாரு 
முனறயும் நீஙைள ஒரு செயல்பாட்னட 
முடிக்கும்மபாது உஙைள ஊசினய மாற்ற 
வல்லுநரைள பரிந்துனரக்கின்றைர. 
துணிைளுக்கு ஏற்றவாறு ஊசிைன்ள 
மதரந்து எடுப்பதால் துணிைளும் ஊசிைளும் 
மெதப்படாமல் இருக்கும்.

● லிண்ட் அகற்றுவைற்கு அழுதைமான காற்த்றப் 
பயன்படுததுவது: உஙைள மவனை முடிந்த 
பிறகு, உஙைள இயந்திரத்னத ஒரு முனற 
முழுனமயாை சுத்தம் செயயுஙைள. அழுத்தமாை 
ைாற்னற சைாணடு துணி நைரத்தும் பற்ைள, 
சடன்்ஷன் டிஸ்க்குைள மற்றும் பாபின் 

● பந்து முனை ஊசிைளின் மமல் னதக்ைமவா 
அல்ைது அவற்னற உஙைள வாயில் னவக்ைமவா 
மவணடாம்.

● இயந்திரம் பயன்பாட்டில் இல்ைாதமபாது,   
அழுத்தும் அடி மற்றும் ஊசினயக் கீழிறக்ைவும்

● கீழ் ைாணும் நினைைளில் மமாட்டானர 
அனணெக்ைவும்;

◗ இயந்திரத்னத சுத்தம் செயவதற்கு முன், 
எணசணெயிடுதலின் மபாது அல்ைது 
இயந்திரத்னத ெரிசெயயும் முன்பு.

◗ ைப்பி சபல்ட்னட அைற்றுவதற்கு அல்ைது 
மாற்றுவதற்கு முன்பு இயந்திரத்தின்  
அனைத்து இயக்ைஙைளும் நிறுத்தப்படும் 
வனர ைாத்திருக்ைமவணடும்.

◗ அவெரநினை அல்ைது ெந்மதைம் ஏற்பட்டால்.
◗ இயந்திரத்னத பிரிப்பதற்கு அல்ைது 

ைேட்டுவதற்கு முன்பு.
● இயந்திரஙைளில் இருந்து எந்த ஒரு பாதுைாப்பு 

ைருவிைன்ளயும்  அைற்ற மவணடாம்.
● மவனையின் முடிவில் இயந்திரத்னத 

அனணெக்ைவும்
● ைத்தரிக்மைால் மற்சறாரு நபரிடம் 

ஒப்பனடக்ைப்படும் சபாழுது நபனர மநாக்கி 
ைத்தரிமைாலின் னைப்பிடி இருக்ை மவணடும். 
ைத்தரிக்மைால் அல்ைது உபைரணெஙைன்ள 
ஒருமபாதும் தூக்கி எறிய மவணடாம்.

6.2  தையல் இயந்திர கவனிப்பு 
மற்றும் பராமரிப்பு

னதயல் இயந்திரத்னத நன்கு 
ைவனித்துக்சைாளவது முக்கியம். வேக்ைமாை 
பராமரிப்பு பணிைன்ள தவறாமல் செயவது 
மற்றும் இயந்திரத்னத சுத்தமாை னவத்திருப்பது 
மபான்றனவ  னதயல் இயந்திரத்திற்கு பை 
ஆணடுைள ஆயுன்ள மெரக்கும். 
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● தக தையல் ஊசிகள்: துருப்பிடிப்பனதத் 
தடுக்ை, நல்ை தரமாை துருப்பிடிக்ைாத எஃகு 
சபாருளிைாைாை னை னதயல் ஊசிைன்ள 
வாஙகுவது பரிந்துனரக்ைப்படுகிறது. ஊசி 
எப்மபாதும் உைரந்த மற்றும் சுத்தமாை 
சபட்டியில் னவக்ைப்பட மவணடும். ஊசியின் 
முனைக்கு மெதம் ஏற்படாமல் இருக்ை, அனத 
ஒரு ைடிைமாை மமற்பரப்பில் அழுத்தமவா 
அல்ைது குத்தமவா கூடாது.

● தையல் ஊசி நூல் நகாரப்பான்:  னதயல் ஊசி 
நூல் மைாரப்பான் என்பது ஊசியில் நூனை 
மவைமாைவும், அதிை முயற்சி எடுக்ைாமலும் 
மைாரக்கும் ைருவி ஆகும். இதன் ைண நூனை 
உளம்ள செலுத்த எதுவாை சபரிதாை இருக்ை 
மவணடும்.

● தையல் பிரிப்பான்:  னதயல் பிரிப்பானை 
கூரனமயாைவும் சுத்தமாைவும் 
னவத்திருஙைள, அனத னதயல் பணிைளுக்கு 
மட்டுமம பயன்படுத்த மவணடும். ைாயஙைள 
மற்றும் மெதத்னதத் தடுக்ை, னதயல் ரிப்பர 
பயன்பாட்டில் இல்ைாதமபாது மூடப்பட்டிருக்ை 
மவணடும். 

● ஆதட உருவாககுபவரின் கதைரிகநகால்: 
ைத்தரிக்மைால்ைளின் முனைைள எப்மபாதும் 
சுத்தமாை, கூரனமயாை இருக்ை மவணடும். 
இதனை துணி சவட்டுவதற்கு மட்டும் 
பயன்படுத்த மவணடும்.

● பிரஸ்ஸிங துணி: எணசணெய மற்றும் 
தூசியிலிருந்து ஆனடனயப் பாதுைாக்ை 
அது எப்மபாதும் சுத்தமாைவும், எணசணெய 
இல்ைாததாைவும் இருக்ை மவணடும்.

● ஹாம்ஸ் மற்றும் ஸ்லீவ் நரால்ஸ்: ஹாம்ஸ் 
மற்றும் ஸ்லீவ மரால்ஸ் எப்மபாதும் 
சுத்தமாைவும் , எணசணெய இல்ைாததாைவும் 
இருக்ை மவணடும். இதனை பயன்படுத்தாத 
மபாது மூடி னவக்ை மவணடும்.

6.4  தையல் இயந்திரததிற்கு  
எண்்ணெயிடுைல்

னதயல் இயந்திரத்திற்கு எணசணெயிடும் சபாழுது  
நினைவில் சைாள்ள மவணடிய குறிப்புைள
● எணசணெய மபாடுவதற்கு முன், னதயல் 

இயந்திரம் அனணெக்ைப்பட்டுள்ளதா என்பனத 
உறுதிப்படுத்தவும்.

பகுதியிலிருந்து பஞ்சு மற்றும் நூனை 
அைற்றவும்.

● ஆண்டு பராமரிப்பு: உஙைள னதயல் 
இயந்திரத்தின் ஆயுன்ள அதிைரிக்ை, ஒவசவாரு 
ஆணடும் அனத சதாழில்ரீதியாை பராமரிப்பு 
செயய மவணடும். அறிவுள்ள மற்றும் அனுபவம் 
வாயந்த பராமரிப்பா்ளர இயந்திரத்தின் 
மநரத்னதயும் அழுத்தத்னதயும் ெரிசெயவார. 
உஙை்ளால் சுத்தம் செயய முடியாத பகுதிைன்ள 
முழு இயந்திரத்னதயும் பிரிக்ைாமல் சுத்தம் 
செயவார. எப்மபாதாவது ஒரு நிபுணெரால் 
ெரவீஸ் செயதால், உஙைள இயந்திரத்தின் 
ஆயுட்ைாைம் சபரிதும் நீட்டிக்ைப்படும்.

● இயந்திரததிற்கு எண்்ணெயிடுைல்: னதயல் 
இயந்திரஙைள வேக்ைமாை எணசணெய மூைம் 
பயைனடகின்றை. னதயல் இயந்திரஙைள 
உளம்ள நினறய நைரும் பாைஙைள உள்ளை. 
இயந்திரத்தில் எணசணெயிடுதல் இந்த 
பாைஙைள சமன்னமயாைவும் நீணட மநரம் 
இயஙைவும் உதவும்.

● இயந்திரத்தின் ஒரு பகுதினய ஒரு மநரத்தில் 
சுத்தம் செயதல் மவணடும்.

● ஒவசவாரு பயன்பாட்டிற்கும் பிறகும் 
இயந்திரத்னதத் துனடக்ைவும்

உஙைள இயந்திரத்னத சுத்தமாை 
னவத்திருக்ை, ஒவசவாரு பயன்பாட்டிற்கும் 
பிறகு அனத ஒரு துணியால் துனடக்ைவும். 
இயந்திரத்னதத் துனடப்பதற்கு முன், அதன் 
இனணெப்னப துணடிக்ைவும்.

6.3  கருவிகள் மற்றும் 
உபகரணெஙகளின் பராமரிப்பு 
மற்றும் தகயாளுைல்

● அைவிடும் �ாடா:  அ்ளவிடும் நாடா 
உபைரணெமாைது நீ்ளம் மற்றும் அைைத்னத 
அ்ளக்ைப் பயன்படுகிறது. நாடாவில் 
குறிக்ைப்பட்ட குறியீடு ெரியாை உள்ளதா என்று 
உறுதி செயய அ்ளவீட்டு நாடா எப்மபாதும் 
சுத்தமாை  இருக்ை மவணடும். ஒவசவாரு 
பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு, அ்ளவிடும் நாடானவ 
மடித்து அல்ைது சுற்றிய பிறகு  சுத்தமாை 
சபட்டியில் னவக்ை மவணடும்.
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● அதிைப்படியாை எணசணெய ஊற்றிைால்  
துணினய சைடுத்து மெதப்படுத்தும்.இது ஒரு 
சபரிய பிரச்ெனையாகும்.

னதயல் இயந்திரஙைளில் எந்த வனை 
எணசணெய பயன்படுத்தப்படுகிறது?

சவணனமயாை ைனிம எணசணெய னதயல் 
இயந்திரஙைளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது 
சதளிவாை வாெனை இல்ைாமல் இருக்கும். 
பிசுபிசுப்பு குனறவாை உள்ளதால், இயந்திரத்தின் 
ெக்ைரஙைளில் ஒட்டாது.

6.5 குத்றபாடுகளின் விைககம்
● தையல் பககரிங: னதயல் பக்ைரிங என்பது 

னதத்த பிறகு அல்ைது ெைனவ செயதபின் 
னதயல்ைள அனைத்தும் ஒன்றாை மெரந்து 
ஏற்றுக்சைாள்ள முடியாத படி துணி சுருஙகும் 
மதாற்றத்னதக் குறிக்கிறது.

● தி்றந்ை மடிப்பு அல்்லது பிரிந்ை மடிப்பு:  னதயல் 
நூைால் ெரியாை னதத்து மூடப்படாத 
ஆனடயின் மடிப்பு பகுதி

● அறுந்ை தையல்: சதாடரச்சியற்ற  னதயல் நூல்

● இயந்திர னைமயட்டில் சைாடுக்ைப்பட்டுள்ள 
வழிமுனறைன்ளப் பயன்படுத்தி 
இயந்திரத்திற்கு  எணசணெயிடவும். ஒவசவாரு 
முனறயும் நீஙைள எணசணெய மபாடும் 
இயந்திரத்தின் அனைத்து பகுதிைளின் 
நினைனயயும் ெரிபாரக்ைவும்.

● னதயல் இயந்திரத்தின் எணசணெய 
துன்ளைன்ளக் ைணடறியவும். அனவ 
சபரும்பாலும் சிவப்பு அல்ைது மஞ்ெள நிற 
அம்புை்ளால் அனடயா்ளம் ைாட்டப்பட்டுள்ளை. 
ஒவசவாரு துன்ளயிலும் ஒன்று முதல் இரணடு 
சொட்டு எணசணெய விடவும். அதிைப்படியாை 
எணசணெய இயந்திரத்னத அனடத்துவிடும். 
னை ெக்ைரத்னத னையால் திருப்பவும், இதைால் 
எணசணெய பகுதிைளுக்கு இனடயில் சீராைப் 
பரவும்.

● இயந்திரம் அல்ைது மமனையில் இருந்து 
அனைத்து தூசி மற்றும் அதிைப்படியாை 
எணசணெனய துனடக்ைவும். சிந்தப்பட்ட 
எணசணெனய உடைடியாை சுத்தம் செயயவும்.

● அதிைப்படியாை எணசணெனய அைற்ற சிை 
ைழிவுத் துணிைன்ள பயன்படுத்தி பைமுனற 
னதக்ைவும்.

● இயந்திரத்திற்கு எணசணெயிட்ட பின் மொப்பு 
மற்றும் தணணீர மெரத்து னைைன்ள நன்கு 
ைழுவவும்.

படம்  6.2 னதயல் பக்ைரிங

படம்  6.4 அறுந்த னதயல்

படம்  6.3 திறந்த மடிப்பு

படம்  6.5 விடுபட்ட னதயல்/தவிரக்ைப்பட்ட னதயல்
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● ஏமதனும் ைாயஙைள அல்ைது விபத்துைள 
ஏற்பட்டால் உடைடியாை பயிற்றுவிப்பா்ளரிடம் 
சதரிவிக்ைவும்.

● ஒரு ைருவியில் உனடப்பு ஏற்பட்டாலும் , 
இயந்திரத்தின் உபைரணெஙைள ெரியாை 
இயஙைவில்னை என்றாலும், உடைடியாை 
பயிற்றுவிப்பா்ளரிடம் சதரிவிக்ைவும்.

6.7 சுருககம்
னதயல் இயந்திரத்தின் ைணடுபிடிப்பு ைவுளி மற்றும் 
ஆனடைளின் வ்ளரச்சிக்கு ஒரு வரமாை இருந்து 
வருகின்றது. ஆரம்ப நாட்ைளில், னைமுனற னதயல் 
பயன்படுத்தப்பட்ட இடத்தில், ஒரு மவனைனய 
முடிக்ை பை மணிமநரம் ஆைது மற்றும் 
அதிைமாை உனேப்பு  மதனவயாய இருந்தது. 
இன்று எம்பிராயடரி, பட்டன் துன்ள செயதல், 
பட்டன் இனணெப்பு, இணடரைாக் னதயல் மற்றும் 
, பார மடக்கிங இயந்திரம் மபான்ற ஒவசவாரு 
பணிக்கும் குறிப்பிட்ட இயந்திரஙைள உள்ளை. 
ைணினி மற்றும் மின்ொர இயந்திரம் னதப்பனத 
மிைவும்  எளியதாைவும் மற்றும் வெதியாைவும் 
செயதுள்ளது. மமலும் னதயல் இயந்திரத்தின் 
ஆயுன்ள நீட்டிக்ைவும், சீராை மவனை செயயவும் 
அனத நன்கு ைவனித்துக்சைாளவதும் பராமரிப்பதும் 
முக்கியமாை ஒன்றாகும்.

● விடுபட்ட தையல்/ைவிரககப்பட்ட தையல்: 
இனணெப்புைளின் வரியில் ஒழுஙைற்ற னதயல்

● ்வட்டப்படாை/ைைரவான நூல்: னதயல் 
வரினெயில் உள்ளகூடுதல் நூல்ைள அல்ைது 
துருத்திக்சைாணடிருக்கும் நூல்ைள

● ஊசி நூல் அறுந்து நபாைல்: ஊசி ைாப்பான், 
நூல் செல்லும் தட்டு, பாபின் மைஸ் மற்றும் 
ஊசி ைண ஆகியவற்றில் உள்ள பழுதின் 
ைாரணெமாைவும், நூல் வழிநடத்தியில்.  நூல் 
சிக்கிக் சைாளவதாலும் ஊசிநூல் அறுந்து 
மபாகும்.

6.6 சம்பந்ைப்பட்ட �பரிடம் 
புகாரளிப்பைற்கான வழிமுத்றகள்

பாதுைாப்பு என்பது அனைவருக்கும் முக்கியமாை 
அ்ளவுமைால் ஆகும். பாதுைாப்பாை பணியிடத்னத 
பராமரிப்பது மிைவும் அவசியம். பாதுைாப்பாை 
சூேனைப் பராமரிக்ை, பின்வரும் பாதுைாப்பு 
விதிைன்ளக் ைற்று, அவற்னற எப்மபாதும் 
நனடமுனறப்படுத்தவும்.

பாதுகாப்பு விதிகள்:
● ெந்மதைம் இருந்தால், பயிற்றுவிப்பா்ளரிடம் 

மைளுஙைள.

https://grandmalikestosew.com/care-sewing-machine/
 https://www.fibre2fashion.com/industry-article/7044/sewing-machine-important-safety-rules-and-instructions

இதணெயைை முகவரி

படம்  6.6 சவட்டப்படாத/த்ளரவாை நூல் படம்  6.7 ஊசி நூல் அறுந்து மபாதல்
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்சாற்கைஞ்சியம்
Pressing Cloth 
அழுத்தும் துணி (பிரஸ்ஸிங துணி)

To preserve the garment against oil and dust, it should constantly be 
clean and oil-free. எணசணெய மற்றும் தூசிக்கு எதிராை ஆனடைன்ள 
பாதுைாக்ைப் பயன்படுத்தும் துணி

Dress makers shears  ஆனட 
உருவாக்குபவரின் ைத்தரிக்மைால்

Shears used to cut fabric. துணிைன்ள சவட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் 
கூரனமயாை ைத்தரிக்மைால்

Hams and sleeve rolls 
ஹாம்ஸ் மற்றும் னை மரால்ஸ்

A roller filled with saw dust used for ironing sleeves and seams while 
sewing.  ஆனட உருவாக்ைத்தின் மபாது நீணட னைைள மற்றும் 
இனணெப்புைன்ள அழுத்துவதற்கு மரத்தூள நிரப்பப்பட்ட மாதிரி உருன்ள 

Seam Puckering  னதயல் பக்ைரிங Gathering of a seam either immediately or after sewing or after 
laundering.  னதத்த பிறகு அல்ைது ெைனவ செயதபின் னதயல்ைள 
அனைத்தும் ஒன்றாை சுருஙகும்.

Open seam or broken seam 
திறந்த இனணெப்பு அல்ைது அறுந்த 
இனணெப்பு

Sewing thread has not been used to cover a portion of the garment.
னதயல் நூைால் ெரியாை னதக்ைப்படாத ஆனடயின் மடிப்பு பகுதி

Broken Stitch  அறுந்த னதயல் Non-continuous sewing thread சதாடரச்சியற்ற  னதயல் நூல்
Drop stitch/Skipped stitch  விடுபட்ட 
னதயல்/தவிரக்ைப்பட்ட னதயல்

Irregular stitching along the seam இனணெப்புைளின் வரியில் ஒழுஙைற்ற 
னதயல்

Uncut/ loose thread சவட்டப்படாத/  
த்ளரவாை நூல்

Extra threads or loose threads on seam line  னதயல் வரினெயில் 
உள்ளகூடுதல் நூல்ைள அல்ைது துருத்திக்சைாணடிருக்கும் நூல்ைள

நிதனவில் ்காள்க 
● இயந்திரத்தின் பாதுைாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு, னதயலின் தரம் மற்றும் இயந்திரத்தின் ஆயுன்ள 

அதிைரிக்கிறது.
● இயந்திரத்னதத் சுத்தம் செயவதற்கு முன் அல்ைது எணசணெய இடுவதற்கு முன், அனத இனணெப்னப 

துணடிக்ைவும்.
● கூரனமயாை ைருவிை்ளாை ைத்திரிக்மைால் அல்ைது ஆனட உருவாக்குபவரின் ைத்திரிக்மைால் 

ஆகியவற்னற தூக்கி எறிதல் கூடாது.
● சிறிய பஞ்சு மற்றும் தூசிைன்ள ைம்ப்சரஸ்்ஸர ைாற்று சைாணடு சுத்தம் செயதல்.
● னதயல் செயயும் மபாது, ஊசிைள மற்றும் நூல் அறுந்து மபாவது மபான்ற பை இடரபாடுைன்ள 

ெந்திக்ை மநரிடும். இதற்கு தகுந்த முனறைள மூைம் இனத தவிரக்ைைாம் அல்ைது ெரி செயயைாம்.

ஆசிரியரகளுககான ்சயல்பாடுகள்
● பல்மவறு எணசணெய துன்ளைன்ளக் ைாட்டி, அவற்னற எப்படி எணசணெயிடுவது  என்று பயிற்சி 

அளிக்ைவும்
● னதயல் செயயும் மபாது எதிரசைாளளும் பிரச்சினைைள மற்றும் அவற்னற எவவாறு தீரப்பது 

என்பனத ைற்பிக்ைவும்

மாணெவரகளுககான ்சயல்பாடு
● ஒரு னதயல் இயந்திரத்னத வனரந்து அதன் பாைஙைன்ளக் குறிக்ைவும்.
● பாதுைாப்பு வழிமுனறைன்ள அட்னடயில் வனரந்து, னதயல் செயயும் பகுதிக்கு அருகில் ஒட்டவும்
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பகுதி – II
மூன்று (அல்்லது) �ான்கு வரிகளில் பதில் 

எழுைவும்
1. சபாருத்தவும்

னதயல் இயந்திரம் 
பராமரிப்பு

அ)  இயந்திரத்தில் உள்ள தூசு 1. மநராை
(ஆ)  இயந்திரத்தின் பாைஙைள 

சீராை இயஙகுதல்
2. மூடப்பட்டிருக்கும்

(இ)  மைஜ் அனமக்கும் முனற 3. அழுத்தப்பட்ட 
ைாற்று

(ஈ) பிரிப்பான் 4. தவறாமல் 
எணசணெயிடுதல்

2. னை னதயல் ஊசினய எப்படி பாதுைாப்பீரைள?
3. வருடாந்திர பராமரிப்பின் நன்னமைள யானவ?
4. னதயல் பிரிப்பானை பாதுைாப்பதற்ைாை 

உதவிக்குறிப்புைன்ள பற்றி குறிப்பிடவும்.
5. னதயல் குனறபாடுைன்ள பட்டியலிடவும்

பகுதி – III
ஒரு பததி அைவில் பதி்லளிககவும்
6. னதயல் இயந்திரத்னத சுத்தம் செயவனத பற்றி 

விவரிக்ைவும்.
7. விடுபட்ட னதயல் என்றால் என்ை?
8. னதயல் இயந்திரத்தின் பாதுைாப்பாை 

னையாளுதல் செயல்முனறனய பற்றி வி்ளக்கு.
9. னதயல் ைருவிைளின் பராமரிப்பு பற்றி எழுதுவும்.
10. னதயல் இயந்திர மமாட்டானர எப்மபாது 

அனணெத்து னவக்ை மவணடும்?

பகுதி – IV
ஒரு பகக அைவில் விதடயளிககவும் 
11. னதயல் ைருவிைள மற்றும் உபைரணெஙைளின் 

பராமரிப்பு மற்றும் னையாளுதனை வி்ளக்ைவும்.
12. னதயல் ைருவிைன்ள னையாளும் பல்மவறு 

முனறைன்ள விவரி.
13. னதயல் இயந்திரத்தில் ெரியாை 

எணசணெயிடுவதற்ைாை படிைன்ள 
முன்னவக்ைவும்.

14. னதக்கும்மபாது ஏற்படும் சபாதுவாை 
குனறபாடுைள யானவ? அதற்ைாை 
ைாரணெஙைன்ளயும் ெரிசெயதல் 
நடவடிக்னைைன்ளயும் எழுதவும்.

வினாககள்

பகுதி – I
குறிகநகாள் நகள்விகள்
1. தூசி மற்றும் எணசணெயில் இருந்து துணினயப் 

பாதுைாக்ை இயந்திரத்னத எப்மபாதும் 
_________________ சைாணடு சுத்தம் 
செயய மவணடும்

 அ. முள சமத்னதைள  ஆ. மைஜ் 
 இ. அழுத்தும் துணி  ஈ. ரிப்பர
2. னதயல் பிரிப்பானை பழுது அல்ைது 

தூசியிலிருந்து ----------- மூைம் தடுக்ை 
முடியும்

 அ. மூடுதல் 
 ஆ. எணசணெய ஊற்றுதல்
 இ. ஈரத் துணியால் சுத்தம் செயதல்
  ஈ. ஒரு திருனை பயன்படுத்தி சுத்தம் செயதல்
3. னதயல் இயந்திரத்தில் உள்ள 

அதிைப்படியாை எணசணெனய னதக்கும் முன் 
-------------

 அ.  துணி ைழிவுைள மீது னதயல் னதத்து சுத்தம் 
செயதல் 

 ஆ. செயதித்தாளில் சுத்தம் செயதல் 
 இ. ஈரமாை துணியால் சுத்தம் செயதல்
 ஈ.  சமன்னமயாை பருத்தி சைாணடு சுத்தம் 

செயதல்
4. ஊசிைள துருப்பிடிப்பனதத் தடுக்ை பின் 

சமத்னதைளில் __________________ 
நிரப்பப்பட மவணடும்.

 அ. துணி ைழிவுைள 
 ஆ. செயதித்தாள துணடுைள  
 இ. படிவம் 
 ஈ . சமல்லிய மணெல்
5. லூப் நூல் வடிவஙைள மற்றும் தவிரக்ைப்பட்ட 

னதயல்ைன்ள இதன் மூைம் தவிரக்ைைாம்.
 அ. அழுத்தம்  ெரிசெயதல் 
 ஆ. ஊசி மாற்றுதல்  
 இ. நூல் மாற்றுதல் 
 ஈ. பாபின் உனறனய மாற்றுதல்

குறிகநகாள் நகள்விகளுககான பதில்கள்
1. (இ)   2. (ஆ)   3. (அ)   4. ஈ   5. (ஆ)
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பாடம்

அளவீட்டு முறைகள்

7.1. அறிமுகம்
உடல் அளவீடு என்பது மனித உடலின ஒரு 
புள்ளிக்கும், மற்றொரு புள்ளிக்கும் இடடயே 
உள்ள தூரம் ஆகும். ஒரு ஆடடடே உருவொக்்க 
உடல் அளவீடு யதடவேொனதொகும். உடலில் 
ஆடடடே ்்பொருத்துதல் உடல் அளவீடு்களுடன 
யேரடிேொ்க ்தொடர்புடடேது. ய்பஷன டிடைனிங் 
மொணவர்்களுக்கு ைரிேொன உடல்  அளவீடு்கடள 
எடுப்பதறகுத் ்தரிந்திருக்்க யவண்டும்.

7.2. உடல் அளவீடுகறள 
எடுக்கும் பபாழுது கவனத்தில் 
பகாள்ள வவண்டியறவ

● ேல்்ல தரமொன அளவு ேொடொடவ ்பேன்படுத்த 
யவண்டும்.

● ேனறொ்க ்்பொருந்திே ஆடட்களில் அளவீடு்கள் 
எடுக்்கப்பட யவண்டும்.

● குழந்டத்கள் மறறும் ்்பரிேவர்்களுக்்கொன 
அளவீடு்கடள எடுக்கும் ய்பொது சிறபபு ்கவனம் 
்ைலுத்தப்பட யவண்டும். அவர்்கள் ைொய்ந்து 
நிற்கொமல் யேரொ்க நிற்க யவண்டும்.

● உடல் அளவீடு்கள் எடுக்்கப்படும் ே்பர் யேரொ்க 
நிற்க யவண்டும்.

7

கறைலின் வ�ாக்கஙகள்
● மனித உட்லடமபபு மறறும் அதன விகிதொசைொரத்டத புரிந்து ்்கொள்ளுதல்.
● உடலின ்பல்யவறு அளவீடு்கள் ்பறறிே அறிடவப ்்பறுதல்.
● உடல் அளவீடு்கடள எடுப்பதில் திறன ்்பறுதல்.

● டதக்்கப்பட யவண்டிே ஆடடடேத் 
யதர்ந்்தடுத்து, அதன ்்பொருத்தம், ஸடடல் 
மறறும் வடிவம் ஆகிேவறறின அடிப்படடயில் 
அந்த ஆடடக்்கொன உடல் அளடவக் குறித்துக் 
்்கொள்ளயவண்டும்.

● ்மல்லிே மறறும் ேனறொ்க ்்பொருந்திே 
ஆடட்களின மீது அளவீடு்கள் எடுக்்கப்பட 
யவண்டும். ்கனமொன ஆடட்கடள அணிந்து 
அளவீடு்கள் எடுப்படத தவிர்க்்க யவண்டும்.

● ்ைங்குத்து அளவீடு்கடள அளவிடுவதறகு, 
நீண்ட அளவு ேொடொவின உய்லொ்க முடனடே 
்பேன்படுத்த யவண்டும்.

● கிடடமடட அளவீடு்கடள அளவிட, தடரக்கு 
இடணேொ்க அளவு ேொடொடவ பிடிக்்க 
யவண்டும்.

● ்ைங்குத்து அளவீடு்கடள எடுக்கும் ய்பொது 
ேொடொடவ ்ைங்குத்தொ்க பிடிக்்கவும்.

● அளவீடு்கடள குறிப்்படுக்கும் ்்பொழுது, 
ைரிேொன முடறடே பின்பறற யவண்டும். 
முதலில் குறுக்கு்வடடு அளவீடு்கடளயும், 
பினனர் ்ைங்குத்து அளவீடு்கடளயும் ்பதிவு 
்ைய்ே யவண்டும்.

● உடல் அளவீடு்கடள எடுக்கும் ய்பொது அளவு 
ேொடொடவ இறுக்்கயவொ அல்்லது தளர்த்தயவொ 
கூடொது.
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்கொகித மொதிரிடே தேொரிக்்கப ்பேன்படுத்தப்படும் 
்கணக்கீடு்கடளப புரிந்து்்கொள்ள இது உதவுகிறது.

7.4. எண் ஜாண் கருத்தியல்
மனித உடல் எடடு ைம்பொ்கங்்களொ்க 
பிரிக்்கப்படடுள்ளது. ஒவ்வொரு ்பகுதியும் ஒரு 
்பொ்கமொ்க அறிேப்படுகிறது. இந்த எடடு ஜொண், 
்பொ்கங்்கள் (்படம்7.1 மறறும்7.2) பின வருமொறு: 

முதல் ்பொ்கம் முடி முதல் தொடட வடர
இரண்டொம் ்பொ்கம் தொடடயிலிருந்து மொர்பு வடர
மூனறொம் ்பொ்கம் மொர்பிலிருந்து இடுபபு வடர

ேொன்கொம் ்பொ்கம் இடுபபிலிருந்து புடடம் சுறறளவு 
வடர (Hip)

ஐந்தொம் ்பொ்கம் புடடத்திலிருந்து ்தொடடயின 
ேடுப்பகுதி வடர

ஆறொம் ்பொ்கம் ்தொடடயிலிருந்து முடடி வடர

ஏழொம் ்பொ்கம் முடடியிலிருந்து ்கனறு  ைடத 
வடர (Calf Muscle)

எடடொம் ்பொ்கம் ்கனறு ைடதயிலிருந்து குதி்கொல் 
வடர

7.5.  அளவீட்டு நுட்பஙகள் 
(Measuring Techniques)

ைரிேொன அளவீடு்கடள எடுப்ப்தன்பது, 
தனிப்பேன்பொடடுக்்கொன ஆடட்கள் தேொரிபபில் 

● சுறறளவு அளவீடு்கடள எடுக்்க, யதடவேொன 
்பகுதிக்கும் அளவு ேொடொவிறகு இடடயிலும் 
ஒனறு அல்்லது இரண்டு விரல்்கடள ்ைலுத்தி 
அள்வடுத்தல் யவண்டும். இது அணி்பவரின 
வைதிக்ய்கற்ப இருக்கும்.

● இடுபட்ப அளவீடு எடுப்பதறகு முன, இடுபபில் 
ஒரு ்கயிறு ்கடட யவண்டும்.

● வொடிக்ட்கேொளருக்கு உடல் விகிதத்தில் 
ஏயதனும் யவறு்பொடு இருந்தொல் அதடன 
குறித்து ்்கொள்ள யவண்டும்.

● தவறு்கடள தவிர்ப்பதறகு, இரு முடற அளவீடு 
்ைய்ே யவண்டும்.

● அணிந்திருப்பவரின தனிப்படட விருப்பமொ்க, 
நீளம், தளர்வு மறறும் ஸடடல் ஆகிேவறடறப 
்பறறி ய்கட்க யவண்டும்.

7.3.  மனித  உடல் அறமப்பு 
(Human Body Structure)

எந்த ஒரு துணிடேயும் ்வடடித் டதப்பதறகு முன 
முதலில் ் தரிந்து ் ்கொள்ள யவண்டிேது ஒரு ே்பரின 
உடல் வடிவம் மறறும் அடமபட்ப ்பறறிேதொகும். 
மனித உருவத்தின உடறகூறு மி்கசைரிேொன 
முடறயில் வடிவடமக்்கப்படடுள்ளது. உடலின 
உேரமொனது ைம்பொ்கங்்களொ்கப பிரிக்்கப்படடுள்ளது. 

்படம் 7.1 எண் ஜொண் ஆண் ்படம் 7.2 எண் ஜொண் ்்பண்
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எடுத்துக்காட்டுகள்
உடலின யமல் ்பொ்கம்: மொர்பு, ்பொவொடடயின ்கடர 
ஓர சுறறளவு(Sweep), ஆர்ம்ய்ொல், ்கஃபதிறபபு, 
்கழுத்து  சுறறளவு, பின புற குறுக்கு, பினபுற 
டமேம், ்கொ்லர் நீளம்.

உடலின கீழ் ்பொ்கம்:இடுபபு, ்தொடட, ்வளி 
இடணபபு, உள் இடணபபு, கிரொடசஅளவு,்கொல் 
திறபபு்பொ்கம், ஃபியளநீளம்.

அளவீட்டு நுட்பஙகளின் முறைகள்
கீழ்்கொணும் முடறயில் மனித உடலின அளவீடு்கள் 
எடுக்்கப்படுகினறன;
● மனித உடட்ல யேரடிேொ்க அளவிடும் முடற
● ஆடட மொதிரிடே (Dress Form) அளவிடுதல்.
● ஆடடடே அளவிடுதல் (்டய்்லர்ஸ முடற)

முக்கிேமொன ஒனறொகும். உடல் அளவீடு்கள் 
துல்லிேமொ்க இருந்தொல் ஆடட்கள் ேனகு ் ்பொருந்தி 
இருக்கும். ேனகு ்்பொருந்திே ஆடடேொனது, ஒரு 
ே்பரின யதொறறத்டத மடடுமல்்ல, ஆளுடமடேயும் 
யமம்்படுத்தும்.

அளவீட்டுப்புள்ளி (Point Of 
Measure-POM)
ஆடடயில் உள்ள குறிபபிடட புள்ளி்கள் 
வடரேறுக்்கப்படடு அளவீடடிறகுப 
்பேன்படுத்தப்படுவது அளவீடடுபபுள்ளி (POM) 
எனப்படும். 

ஆடட்களில் ்ப்ல அளவீடடு புள்ளி்கள் 
உள்ளன. அடவ, ஒரு ஆடடடே அளவிடும் ய்பொது 
மதிபபீடு ்ைய்ேப்பட யவண்டும்.

14 1/2”

2 1/2”

5 1/2”

்படம் 7.3 (அ) மனித உடட்ல யேரடிேொ்க அளவிடுதல்
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்ைய்ேப்படடு வடிவடமக்்கப்படுகிறது. இவவொறு 
ேொம் ஆடடயின யதொறறத்டத ஒரு உருவத்தில் 
்்பற்லொம். ஆடட மொதிரி்கள் அடனத்து 
அளவு்களிலும் கிடடக்கினறது. நிட்லேொன 
ஆடட அளவு்களில் உள்ளடவ்கடள ்பேன்படுத்தி  
மொதிரி்கள் (Pattern) உருவொக்்கப்படுகினறன. அயத 
ைமேம் ைரி ்ைய்ேக்கூடிே (Adjustable) ஆடட 
மொதிரி்கள் ஒரு குறிபபிடட ே்பருக்கு ஏறறவொறு 
ஆடட்கடள வடிவடமக்்க ஏதுவொ்க உள்ளது, 
(்படம் 7.5).

்படம் 7.4 ஆடடமொதிரி

முடிக்கப்பட்ட ஆறடயில் அளவிடும் 
நுட்பம் (படய்லர்ஸ் முறை)
ஆடட அளவீடடு நுட்பங்்கள் எப்படி, எங்கு 
அளவிட யவண்டும் என்படதக் ்கொடட 
வடிவடமக்்கப்படடுள்ளது. ்்பொருத்தமொன 
யமற்பரபபில் ஆடடடே டவக்்க யவண்டும். இந்த 
நுட்பமொனது முடிக்்கப்படட  ஆடடயிலிருந்து ஒரு 
ஆடடக்்கொன அளவீடு்கடள எடுக்்க உதவுகிறது. 
யமலும் இதுயவ ஆரம்்ப முடறேொ்க ்கருதப்படுகிறது 
ஆடட குறிபபு  வழி்கொடடுதல்்கடள பின்பறற 
யவண்டும். இது ்டய்்லர்ஸ முடற எனறும் 
அடழக்்கப்படுகிறது,(்படம்7.6)

POM-ல்  பயன்படுத்தப்படும்  
சுருக்கக் குறியீடு

CF (Center Front) -  முனபுற டமேம்
CB (Center Back) - பினபுற டமேம்
HPS ( High Point of Shoulder) - யதொள் 
்படடடயின உசைப புள்ளி
SH ( Shoulder) - யதொள் ்படடட
SM (Seam) - இடணபபு
SS (Side Seam) - ்பக்்க இடணபபு
NCK (Neck) - ்கழுத்து
AH (Arm Hole) - ஆர்ம் ய்ொல்
FND( Front Neck Drop) - முன ்கழுத்து விளிம்பு
BND ( Back Neck Drop) - பின ்கழுத்து விளிம்பு
SLV (Sleeve) - ட்க

அளவீடுகறள எடுக்கப் பயன்படுத்தப்படும் 
கருவிகள்
● தரமொன அளவு ேொடொ
● அளவீடு்கடள எழுத ்்பனசில் / ய்பனொ
● அளவீடடட ்பதிவு ்ைய்ே ்கொகிதம்
● இடுபபு, மொர்பு மறறும் புடடம் ஆகிேவறறில், 

யதடவப்படடொல் ்கடடுவதறகு ்கயிறு

மனித உடற்ல வ�ரடியாக அளவிடுதல் 
முறை
இந்த அளவீடடு   முடற்கள் ,வீடடில் ஆடடடே 
டதக்்கவும் டதத்து வொங்குவதறகும்,ஆேத்த 
ஆடட்கள் வொங்குவதறகும் யதடவப்படுகிறது. 
(்படம் 7.3 அ, ஆ)

ஆறட மாதிரிறய அளவிடுதல் 
(Measuring over a Dress Form)
ஒரு ஆடட மொதிரி (்படம்7.4) என்பது தரமொன 
அளவீடு்களுடன ்ைய்ேப்படட ஒரு தனிே்பரின 
முப்பரிமொண மொதிரிேொகும். உடல் அளவீடு்கடள 
எடுப்பதற்கொன அடிப்படடக் ்கடடடமப்பொ்க 
ஆடட மொதிரிேொனது உள்ளது. ேனறொ்க 
்்பொருந்திே ஆடடடேப ்்பற, யதர்ந்்தடுக்்கப்படட 
துணிேொனது ஆடடமொதிரியில் ய்பொர்த்தப்படடு, ைரி 
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மொர்பு

புடடம்

யதொள் ்படடட

இடுபபு

்கழுத்து

பினபுற அ்க்லம்

்படம் 7.5 ஆடட மொதிரியிலிருந்து அளவிடுதல்
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முனபுற நீளம்

கிரொடச

்தொடட

பினபுற நீளம்

உள் இடணபபு

முடடி

்வளி இடணபபு

்கொல்

்படம் 7.5 ஆடட மொதிரியிலிருந்து அளவிடுதல்
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மொர்பு

கீழ்ப்பகுதி / ்்ம்

ைடடடயின நீளம்

இடுபபு

ட்ப்ைப (Bicep)

யதொள்்படடட அ்க்லம்

்கொ்லர் அளவு

்படம் 7.6 முடிக்்கப்படட ஆடடயிலிருந்து அளவிடுதல்

ஸலீவ நீளம் மணிக்்கடடு (Cuff) 
சுறறளவு
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● முழங்ட்கச சுறறு : முழங்ட்கடேச சுறறி 
அளவு எடுக்்க யவண்டும்.

● மணிக்்கடடுசசுறறு : மணிக்்கடடடச சுறறி 
அளவு எடுக்்க யவண்டும்.

● ்தொடட : ்தொடடடேச சுறறி அளவு எடுக்்க 
யவண்டும்

● முடடி : முடடிடேச சுறறி அளவு எடுக்்க 
யவண்டும்

● ்கொல் : ்கொலில் ்கனறு ைடதப்பகுதி (Calf Muscle)
முழுவடத சுறறி அளவு எடுக்்க யவண்டும்

● ்கொ்லர்அளவு: ஆடடடே அள்வடுக்கும் ்்பொது, 
்்பொத்தொனின ேடுப்பகுதியிலிருந்து, எதிர்பபுற 
்்பொத்தொன துடளயின ஓர விளிம்பு வடர

● எடுக்்க யவண்டும்.

பெஙகுத்து அளவீடுகள்
● முனபுற நீளம்:முனபுற ்கழுத்திலிருந்து இடுபபு 

வடர அளவு எடுக்்க யவண்டும்.
● பினபுற அளவு : ்கழுத்தின டமே்பகுதியிலிருந்து 

இடுபபினடமேப்பகுதி வடர யேரொ்க அளவு 
எடுக்்க யவண்டும்.

● யதொள்்படடட – மொர்்ப்க நீளம் : யதொள்்படடடயின 
அதி்க உேரத்திலிருந்து மொர்்ப்க டமேப்பகுதி 
வடர அளவு எடுக்்க யவண்டும்.

● முன ்கழுத்து ஆழம் : ்கழுத்திலிருந்து கீழ்  
யேொக்கி வொடிக்ட்கேொளரின விருப்பத்திறகு 
ஏறறவொறு அளவு எடுக்்க யவண்டும்.

● ட்கயின நீளம் : யதொள்்படடட முடனயிலிருந்து 
வொடிக்ட்கேொளர்்கள் விருப்பத்திறய்கற்ப 
ட்கயின நீளத்டத அளக்்க யவண்டும்.

● இடுபபிலிருந்து புடடம் :இடுபபிலிருந்து புடடம் 
வடர நீள வொக்கில் எடுப்பதொகும்.

● இடுபபில் இருந்து முடடி வடர:இடுபபில் 
இருந்து, முடடியின ேடுப்பகுதி வடர எடுக்்க 
யவண்டும்.

● பின இடுபபு நீளம்: ்கழுத்தின டமேப 
்பகுதியிலிருந்து புடடம் வடர அள்வடுத்தல்

● ்பொவொடட நீளம்: ஆடடயின ்பொணிக்கு 
ஏறறவொறு இடுபபிலிருந்து அள்வடுக்்க 
யவண்டும். உ.ம். முழங்்கொல் நீள ்பொவொடட – 
இடுபபு முதல் முழங்்கொல் வடரஅளக்்கவும்.முழு 
நீள ்பொவொடட = இடுபபு முதல் ்கொல் விரல்்கள் 
வடர அளக்்கவும்.

முடிக்்கப்படட ஆடட்களிலிருந்து 
அளவீடு்கடள எடுப்பதற்கொன ஆேத்த முடற
● ்மனடமேொன மறறும் தடடடேொன 

யமற்பரபட்ப ்பேன்படுத்த யவண்டும்.
● ஆடட்களில் ்்பொத்தொன்கள் ய்பொடப்படடு 

அல்்லது ஜிப்கள் மூடப்படடு இருக்்க யவண்டும்.
● ்்பொத்தொன இல்்லொத ஆடட குறிபபிடட்படி 

ஒனறன யமல் ஒனறொ்க டவக்்க யவண்டும்.
● ஆடடயில் உள்ள அடனத்து மடிபபு்கள், 

சுருக்்கங்்கள் நீக்்கப்பட யவண்டும்.

அளவீடுகறள எடுக்கும் முறை
குறுக்கு அளவீடுகள்
● மொர்பு சுறறளவு : மொர்பின முழுடமேொன 

்பகுதிடேச சுறறி அளவு எடுக்்க யவண்டும். 
அளவு ேொடொ யதொள் ்படடடக்குக் கீயழ வருமொறு 
இருக்்க யவண்டும்.

● இடுபபுச சுறறளவு : இேறட்கேொன இடுபட்பச  
சுறறி அளவு எடுக்்க யவண்டும்.

● புடடச சுறறளவு : புடடத்தின முழுடமேொன 
்பகுதிடே சுறறி அளவு எடுக்்க யவண்டும்.

● புடடசசுறறு : புடடத்தின சுறறளவில் ைறறு கீயழ 
இருக்ட்கடே அள்வடுக்்க யவண்டும்.

● வடட ்கழுத்து சுறறளவு : ்கழுத்து முன 
்பகுதியிலிருந்து ்கழுத்டதச சுறறி வடடமொ்க 
அளவு எடுக்்க யவண்டும்.

● மொர்்ப்கம் இடடயில் உள்ள தூரம் : மொர்பு 
புள்ளி்களுக்கு இடடயேயுள்ள கிடடமடடத்டத 
அளவு எடுக்்க யவண்டும்.

● யதொள் ்படடட அ்க்லம் (பின புற அ்க்லம்) : 
இடது ட்கயில் இருந்து வ்லது ட்க வடரயுள்ள 
பினபுற யதொள்்படடடடே அளடவ எடுக்்க 
யவண்டும்.

● யதொள் ்படடட அ்க்லம் : ்கழுத்தின 
டமே்பகுதியிலிருந்து யதொள்்படடடயிலுள்ள 
ஆர்ம் ய்ொலில் யேரொ்க அளவு எடுக்்க 
யவண்டும்.

● ஆர்ம் ய்ொல் சுறறளவு : ஆர்ம்ய்ொட்லச 
சுறறி அளவு எடுக்்க யவண்டும்.

● யமல் ட்கயின சுறறளவு : யமற புற 
முழுடமேொன ட்கடேச சுறறி அளவு (Biceps) 
எடுக்்க யவண்டும்.
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● கிரொடச : இடுபபின முன டமேப்பகுதியிலிருந்து கீழொ்க, பின இடுபபின டமேப்பகுதி வடர கிரொடச 
்பகுதிடே அள்வடுக்்க யவண்டும்.

● உள் இடணபபு: கிரொடச-ன கீழ்ப ்பகுதியிலிருந்து (்கொல்்களுக்கு இடடயில்) ்கணுக் ்கொல்(Ankle) ்பகுதி 
வடர அள்வடுக்்க யவண்டும்.

● ்வளி இடணபபு: இடுபபிலிருந்து ்கணுக்்கொல்(Ankle) ்பகுதி வடர ்கொல்்களுக்கு ் வளிபபுறம் அள்வடுக்்க 
யவண்டும்.

7.6  குழநறதகள், சிறுவர்கள் மறறும் பபண்கள் ஆறடகளுக்கான மாதிரி 
அளவீடுகள் (Sample Measurements for Infant, Boys and Girls Garment)

குழநறதகளின் அளவுகள் பெ.மீ மறறும் அஙகு்லஙகளில் 
0-3M 3-6M 6-12M 12-18M 18-24M 2-3Y 3-4Y

நீளம் Length(cm) 56 68 76 86 92 98 104

மொர்பு Chest(cm) 41 45 49 51 53 54 55

இடுபபு Waist(cm) 44 46 48 50 52 54 56

வேது  
(M= மொதங்்கள் &  
Y= வருடங்்கள்)

0-3M 3-6M 6-12M 12-18M 18-24M 2-3Y 3-4Y

நீளம் Length (inches) 22 26.7 30 34 36.5 38.5 41

மொர்பு Chest (inches) 16 17.5 19 20 21 21.5 22

இடுபபு Waist (inches) 17.5 18 19 19.5 20.5 21.5 22

சிறுவர்களுக்கான அளவுகள் பெ.மீ மறறும் அஙகு்லஙகளில்
வேது (வருடங்்கள்) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

நீளம் Length(cm) 104 110 116 122 128 134 140 146 152

மொர்பு Chest(cm) 56 57 58 61 64 67 70 73 76

இடுபபுWaist(cm) 54 55 56 57.5 59 61 63 64.5 66

இருக்ட்க Seat(cm) - - - - - 72 75 78 81

்கொல் உள்்பகுதியின 
நீளம் Inside leg 

length(cm)

- - - - - 61 63 66 69
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வேது (வருடங்்கள்) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

நீளம் Length(inches) 41 43.5 45.5 48 50.5 53 55 57.5 60

மொர்பு Chest(inches) 22 22.5 23 24 25 26.5 27.5 29 30

இடுபபு Waist (inches) 21 21.5 22 22.5 23 24 24.5 25.5 26

இருக்ட்க Seat(inches) - - - - - 28.5 30 31 32

்கொல் உள்்பகுதியின 
நீளம்  Inside leg 
length(inches)

- - - - - 24 25 26 27

மகளிர்  ஆறடக்கான அளவுகள் பெ.மீ மறறும் அஙகு்லஙகளில்
வேது Age (years) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

நீளம் Length(cm) 104 110 116 122 128 134 140 146 152

மொர்பு Chest(cm) 56 57 58 61 64 67 70 73 76

இடுபபு Waist(cm) 54 55 56 57.5 59 60.5 62.5 65.5 64.5

இருக்ட்க Seat(cm) - - - - - 72 75 78.5 81

Age (years) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

நீளம் Length (inches) 41 43.5 45.5 48 50.5 53 55 57.5 60

மொர்பு Chest(inches) 22 22.5 23 24 25 26.5 27.5 29 30

இடுபபு Waist(inches) 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24.5 25.3

இருக்ட்க / புடடம் 
Seat(inches)

- - - - - 28 29.5 31 32

7.7. பாடச் சுருக்கம்
துல்லிேமொன உடல் அளவீடு்கள் ஆடட 
வடிவடமபபிறகு வழி்கொடடும் குறிப்பொகும். உடல் 
அளவீடு்கள் ்வவயவறு வட்கேொன ஆடட்களின 
்்பொருத்தம் மறறும் யதொறறத்திறகு  ஏறறவொறு ்கொகித 
மொதிரி்கடள மொறறுவதறகும் ்பேன்படுகினறது. 
ஒவ்வொரு உடல் அளடவயும் ஒரு குறிபபிடட 

புள்ளியில் இருந்து மற்றொரு புள்ளிவடர 
அளவு எடுக்்க யவண்டும். அளவீடு்கள் ஆடட 
மொதிரி்களிலிருந்தும், டதத்த ஆடட்களிலிருந்தும் 
எடுக்்கப்படுகினறன. இடவ ஒவ்வொருவருக்கும் 
மொறு்படடு இருக்கும். மூனறு வட்க அளவீடடு 
நுட்பங்்கடளப ்பறறிே ய்பொதிே அறிவொனது, ேனகு 
்்பொருந்திே  ஆடட்கடள உருவொக்்க உதவுகிறது.
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நிறனவில் பகாள்க 
● முதலில் டதக்்க யவண்டிே ஆடடடே முடிவு ்ைய்ேவும்.
● யதடவேொன உடல் அளவீடடடக் குறிக்்கவும்.
● உடட்ல அளவீடு்கள் எடுக்கும்ய்பொது ே்படர யேரொ்க நிற்க டவத்து ேொடொடவச ைரிேொ்கப பிடிக்்கவும்.
● உடல் அளவீடு்கடள எதிர்்கொ்ல ்பேன்பொடடிற்கொ்க டவத்திருக்்க நிடனவில்  ்்கொள்ளவும்.

ஆசிரியர்களுக்கான பெயல்பாடுகள்
● உடல் அளவீடு்கடள எடுத்து  அடத ்பதிவு  ்ைய்யும் முடறடே விளக்்கவும்.
● உருவ சீரறற ்படங்்கடள யை்கரித்து ்கொடடவும் மறறும் அவர்்களின உருவங்்களுக்்கொன உடல் 

அளவீடு்கள் எடுக்கும் முடறடே விளக்்கவும்

மாணவர்களுக்கான பெயல்பாடு
● ்பல்யவறு வேதினருக்்கொன அளவீடு்கடளப ்பதிவு ்ைய்தல்

 குழந்டத்களுக்்கொன அளவீடு்களின 
விளக்்கப்படம்

வ. 
எண். விவரங்்கள் அளவீடு்கள் (்ை.

மீ.)
1. மொர்பு
2. இடுபபு
3. புடடம்
4. யதொள்்படடட

்்பண்்களுக்்கொன அளவீடு்களின 
விளக்்கப்படம்

வ. 
எண். விவரங்்கள் அளவீடு்கள் (்ை.மீ.)

1. மொர்பு
2. இடுபபு
3. புடடம்
4. யதொள்்படடட
5. ஆர்ம்ய்ொல்ஆழம்

ஆண்்களுக்்கொன அளவீடு்களின விளக்்கப்படம்
வ. எண். விவரங்்கள் அளவீடு்கள் (்ை.மீ.)

1. மொர்்பளவு
2. இடுபபு
3. புடடம்
4. பின புற குறுக்கு
5. யதொள்்படடட
6. ்கழுத்துச சுறறு

https://youtu.be/psM44YcIEMg ஆடட மொதிரியில் (Dress form) இருந்து அளவீடு்கடள எடுத்தல்
https://youtu.be/ZvRTiOEt2xo டதத்த ைடடடயிலிருந்து அளவீடு்கடள எடுத்தல்.

இறணயதள முகவரி
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பகுதி – II 
மூன்று (அல்்லது) �ான்கு  
வரிகளில் பதில் எழுதவும்
1. மொர்பு சுறறளவு மறறும் புடடச சுறறளவு 

எவவொறு அளக்்க  யவண்டும்?
2. உடல் அளடவ அளக்்கப ்பேன்படுத்தப்படும் 

்கருவி்கள் ேொடவ?
3. ்கழுத்து சுறறளடவ அளக்கும் அளவீடடு 

முடறடே விளக்கு்க.
4. ்பொவொடட (Skirt) டதப்பதறகு யவண்டிே 

அளவீடு்கடள ்படடிேலிடு.

பகுதி – III 
ஒரு பத்திஅளவில் பதி்லளிக்கவும்
1. உடல் அளவு்கடள எடுக்கும் ய்பொது ்கவனிக்்க  

யவண்டிே ்கொரணி்கள் ேொடவ?
2. ்பல்யவறு அளவீடடு நுட்பங்்கள் ேொடவ?

பகுதி – IV 
ஒரு பக்க அளவில் பதி்லளிக்கவும்
1. உடல் மொதிரிடே ்பேன்படுத்தி எடுக்்கப்படும் 

அளவீடடு நுட்பங்்கள்  ்பறறி விரிவொ்கக் கூறவும்.
2. ்டய்்லர்ஸ முடறயில் குறிக்்கப்படும் உடல் 

அளவீடு்கடளப ்பறறி விளக்கு்க.

குறிக்வகாள் வகள்விகளின் பதில்கள்
1. (ஆ)  2. (அ)  3) அ  4) ஈ

வினாக்கள்
பகுதி – I
குறிக்வகாள் வகள்விகள்:
1. ஒரு மனிதனின உேரத்டத ____________ 

ஜொண்்களொ்க பிரிக்்க்லொம். 
 அ) ஆறு ஆ) எடடு
 இ) ஒன்பது ஈ) ஐந்து
2. தவறு்கடளத் தவிர்க்்க _____________ 

முடற அளவீடு்கடள எடுக்்கயவண்டும்.
 அ) இரண்டு ஆ) ஒனறு
 இ) மூனறு ஈ) ேொனகு
3. ஆடடயில் அளவீடு்களுக்்கொ்க 

வடரேறுக்்கப்படடு ்பேன்படுத்தப்படும் 
புள்ளி்கள் இவவொறு அடழக்்கப்படுகிறது.

 அ) அளவீடடுப புள்ளி
 ஆ) ்ைங்குத்து அளவீடு்கள்
 இ) கிடட மடட அளவீடு்கள்
 ஈ) குறுக்கு அளவீடு்கள்
4. ஒரு துணிடே ் வடடி ஆடடேொ்கத் டதப்பதறகு 

ஒருவரின _________________ ்பறறி 
அறிந்து ்்கொண்டு இருக்்க யவண்டும்.

 அ) உடல் அளவு
 ஆ) உடல் வடிவம்
 இ) உடல் அடமபபு
 ஈ) உடல் வடிவம் மறறும் அடமபபு

பொறகளஞ்சியம்

1. Body Measurement structure 
உடல் அள்வடுத்தல்

Measuring of body parts for construction of garment ஆடடடதப்பதறகு  
உடல் உறுபபு்கடள  அள்வடுத்தல்

2. Eight Head Theory எண்ஜொன 
்கருத்திேல்

Dividing of body into 8 heads / parts மனித  உடட்ல எடடு ஜொண்்களொ்க 
பிரித்தல்

3. Point of Measure (POM) 
அளவீடடுப புள்ளி

Specific points used for measurements அளவீடு்களுக்்கொ்க வடரேறுக்்கப 
்படடு்பேன்படுத்தப்படும்  குறிபபிடட புள்ளி்கள்

4. Bicep (ட்ப்ைப) 2.5. c.m. below where the sleeve attaches. ட்க இடணக்கும் இடத்திறகு 
கீயழ 2.5 ்ை.மீ.ல் உள்ள ்பகுதி

5. Inseam (உள் இடணபபு) Distance from the upper most part of thigh to ankle. ்தொடடயின 
யமற்பகுதியிலிருந்து ்கணுக்்கொல் வடரயுள்ள தூரம்
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பாடம்

காகித மாதிரிகள்

8.1 அறிமுகம்
காகித மாதிரி  என்பது ஒருவரின உடல்  
அளவீடுகளுக்கு  அல்்லது நில்லயான உடல் 
அளவீடுகளுக்கான  ஆலடகளின அடிப்பலட 
வடிவஙகலள காகிதத்தில் செயயப்படடதாகும். இநத 
காகித மாதிரியுடன ச்பாருநதக்கூடிய ஒரு துணிலய 
வடிவலமப்பது வடிவலமபபு  உருவாக்கம் 
எனப்படுகிறது. இது ஆலட வடிவலமபபு மற்றும் 
ஆலட உற்்பத்திலய ஒருஙகிலைக்கிறது. ஒர் 
ெரியான காகித மாதிரியானது அணி்பவருக்கு 
நல்்ல ச்பாருத்தத்லதயும் , வெதிலயயும் அளிக்கிறது. 
அடிப்பலட காகித மாதிரிகள் ெடலடயின 
முன்பாகம், ெடலடயின பின ்பாகம், ்பாவாலடயின 
முன்பகுதி, ்பாவாலடயின பின ்பகுதி மற்றும் 
லகப்பகுதி ப்பானறவற்றின வடிவலமபபுகலள  
உள்ளடக்கியதாகும். ்பல்பவறு வலகயான 
ஆலடகலள உருவாக்க ஏதுவாக இநத காகித 
மாதிரிகலள மாற்றியலமக்க முடியும். நல்்ல 
ச்பாருநதக்கூடிய ஆலடலய உருவாக்க காகித 
மாதிரிக்கான கருத்துகலள ்பற்றிய சதளிவான 
அறிவு பதலவப்படுகிறது. ஆலடலய லதக்கும் 
முன,அது ெரியான திலெயில் இருக்க பவண்டும். 
காகித மாதிரிலய தயாரிக்காமலும் துணிலய 
பநர்த்தியாக்காமலும் ஆலடலய லதக்கும் ச்பாழுது 
அது ஆலட ச்பாருத்தத்திற்கான  சிக்கல்களுக்கு 
வழிவகுக்கும். (உ.ம்.) புதிதாக லதக்கப்படட நனறாக 
ச்பாருநதக்கூடிய ஆலட ஒரு ெ்லலவக்குப பிறகு 
அளவில் சுருஙகிபப்பாதல் 

8
கற்றலின் ந�ாககஙகள்
● அடிப்பலட காகித மாதிரி முலறகள் மற்றும் ்பல்பவறு வலகயான காகித மாதிரிகள்  ்பற்றிய 

அறிலவப ச்பறுதல் . 
● காகித மாதிரிகலள தயாரித்தல், ்பல்பவறு வலகயான அளவுகலளக் குறிக்கும் முலறகள், 

துணிகலள விரித்து சவடடுவது ்பற்றிய  திறலமகலள வளர்த்து சகாள்ளுதல். 
● துணிலய பநர்த்தியாக்குவலத ்பற்றியும் அறிநது சகாள்ளுதல். 

8.2  அடிபபடட காகித முட்ற 
(Basic Pattern)

ச்பாதுவாக முன மற்றும் பின ரவிக்லக, 
முன மற்றும் பின ்பாவாலட மற்றும் ஸ்லீவ் 
ஆகியவற்லறக் சகாண்ட அடித்தள வடிவஙகளின 
சதாகுபப்ப ”அடிபபடட காகித முட்றத் ததாகுபபு” 
என அலைக்கப்படுகிறது. இது காகிதத்தில் 
வலரயப்படடுள்ளது மற்றும் பிற ்பரிமாைஙகள் 
ஒரு ஆலட வடிவத்திலிருநது எடுக்கப்படுகினறன, 
(்படம் 8.1).
● இது எநத வடிவலமபபு அம்ெஙகளும் 

இல்்லாமல் உருவாக்கப்படடுள்ளது. 
● சகாடுக்கப்படட சதாகுதியின மாறு்பாடுகலள 

உருவாக்குவதற்கு இது எபப்பாதும் நகல் 
எடுக்கப்படுகிறது.

● வடிவலமபபு பமம்்பாடடிற்கான ெரியான 
சதாகுதிலயத் பதர்நசதடுப்பது ஆலடக்கு ஒரு 
நல்்ல இறுதி பதாற்றத்லத சகாடுக்கும்.

● இது ச்பாருத்தத்தின ச்பாழுது பநரத்லதயும் 
மிசெப்படுத்துகிறது.

● லதயலுக்காக விடப்படும் அதிக துணி 
உட்பட ஆலடகலள சவடடுவதற்கும் 
உற்்பத்தி செயவதற்கும் பதலவயான 
அலனத்து தகவல்கலளயும் உள்ளடக்கிய 
சதாகுதியிலிருநது காகித மாதிரிகள் 
உருவாக்கப்படுகிறது.

80
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்படம் 8.1 அடிப்பலட காகித மாதிரிகள்

8.3  காகித மாதிரியின் வடககள்  
(Types of Patterns)

காகித மாதிரி வலககள் கீபை சகாடுக்கப்படடுள்ளன. 
● ச்பாதுவான உடல் அளவுள்ள காகித மாதிரி 

(Standardised Paper Pattern) 
● தனிப்படடகாகித மாதிரி (Individual Paper 

Pattern) 
● அடிப்பலட காகித மாதிரி (Block Paper Pattern) 
● வரிலெப்படுத்தப்படட(கிபரடட) காகித மாதிரி 

(Graded Paper Pattern) 
● வணிக  காகித மாதிரி (Commercial Paper 

Pattern) 

தபாதுவான உடல் அளவுள்ள காகித 
மாதிரி (Standardised Paper Pattern)
ச்பாதுவான உடல் அளவுகலளப ்பயன்படுத்தி 
ச்பாதுவான காகித மாதிரி தயாரிக்கப்படுகிறது.
குறிபபிடட மார்பு அளவுகலளக் சகாண்ட ஒரு குழு 
மக்களுக்குப ச்பாருநதும். இநத முலற ்பயிற்சி மற்றும் 
லதயல் ்பள்ளிகளில் பின்பற்றப்படுகிறது, (்படம் 8.2).

்படம் 8.2 ச்பாதுவான உடல் அளவுள்ள காகித மாதிரி

தனிபபடட காகித மாதிரி  (Individual 
Paper Pattern)
தனி ந்பரின அளவுகலளப ்பயன்படுத்தி தனிப்படட 
காகித மாதிரி தயாரிக்கப்படுகினறன. இது வீடடில் 
மற்றும் சி்ல லதயல் கலடகளில் செயயப்படுகிறது. 
இது வாடிக்லகயாளர்களின ஆலடகள் தயாரிக்கப 
்பயன்படும்,(்படம் 8.3).

காகித மாதிரி கண்டுபிடிபபதறகு 
முன்பு எபபடி மாதிரிகள் இருநதன? 

1863 ஆம் ஆண்டுக்கு முனபு மாதிரிகள் கூட 
இருநததில்ல்ல. ்பலைய ஆலடகலளப பிரித்து, புதிய 
ஆலடகலள உருவாக்குவதற்கு வழிகாடடிகளாகவும் 
ச்பண்கள் ்பயன்படுத்தினர். அஙகு சி்ல மாதிரிகள் 
மடடுபம ஒபர அளவில் இருநதன.

மாதிரி
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நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்82

்படம் 8.3 தனிப்படட காகித மாதிரி

அடிபபடட காகித மாதிரி  
(Block Paper Pattern)
பிளாக் காகித மாதிரி தரப்படுத்தப்படட 
உடல் அளவுகளில் தடிமனான அடலடயில் 
தயாரிக்கப்படுகினறன. இநத மாதிரிகள் 
ச்பரும்்பாலும் சதாழிற்ொல்லகளில் குலறவான 
பநரத்தில் அதிக ஆலடகலள சவடடுவதற்குப 
்பயன்படுத்தப்படுகினறன. இநத மாதிரிகள் மீண்டும் 
்பயன்படுத்தப ்பாதுகாக்கப்படுகிறது, (்படம் 8.4).

வரிடைபபடுத்தபபடட(கிநேடட) காகித 
மாதிரி (Graded Paper Pattern )
வரிலெப்படுத்தப்படட காகித மாதிரிகள் ஒபர 
வரிலெயில் ஐநது சதாடர்சசியான அளவுகளில் 

(உ.ம். ; 100, 110, 120, 130, 140 செ.மீ. அளவுகளில்) 
தயார் செயயப்படுகினறன. பதலவயான அளவுக்கு 
இநத மாதிரி தாலளக் கண்டறிநது சவடடுவதற்குப 
்பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு அளலவக் குலறக்கவும் 
அதிகரிக்கவும் இநத காகித மாதிரி உதவுகிறது, 
(்படம் 8.5).

்படம் 8.4 அடிப்பலட காகித மாதிரி

்படம் 8.5 வரிலெப்படுத்தப்படட(கிபரடட) காகித மாதிரி
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வணிக காகித மாதிரி  
(Commercial Paper Pattern)
வணிக காகித மாதிரி அலனத்து உடல் 
அளவுக்கும் கலடகளில் ஆயத்தமாக (Ready 
Made) கிலடக்கினறன. இது துணி பதர்வு, துணி 
தயாரித்தல், குறித்தல், சவடடுதல் மற்றும் லதக்கும் 
முலறகலளப ்பற்றி வழிகாடடுகிறது. ்படடர் தாள் 
அல்்லது டிபரசிங தாள் வணிக காகித மாதிரிகலளத் 
தயாரிப்பதற்குப ்பயன்படுத்தப்படுகினறன. 
சி்ல வர்த்தக மாதிரிகளில் ஆலட வித்தியாெம் 
காைப்படுகிறது. மாதிரிகள் மற்றும் ஆலடலய 

அணிநதிருக்கும் பதாற்றம் உள்ள மாதிரி ்படஙகள், 
மற்றும் எநத துணியில் லதக்க்லாம் என்பது ்பற்றிய 
குறிபபுகள் உலரயில் இருக்கும், (்படம் 8.6).

8.4  ததாழில்துட்ற காகித 
மாதிரிகள் (Industrial Pattern)

சதாழில்துலற காகித மாதிரிகள் உருவாக்கம் 
என்பது ஆயுத்த ஆலடகலள உருவாக்குவதற்கான 
ஒரு வலர்படமாகும். இது ஆலடகளின அலனத்து 
கூறுகலளயும் மற்றும் வழிமுலறகளான காகித 
வடிவஙகளின ச்பயர், மாதிரியின அளவு, ஸ்லடல்   
எண், மாதிரி துண்டுகளின எண்ணி க்லக, 
லதயல் இலைப்பளவுகள், கடடுமானக் பகாடுகள், 
கிலரன பகாடுகள், மடிபபுக் பகாடு, இருபபுக் 
குறிபபுகள் மற்றும் லமய முனமற்றும் பின்பக்கம் 
ஆகியவற்றின விவரஙகலளக் சகாண்டுள்ளது. 

ஆடடத் ததாழிலில் பயன்படுத்தபபடும் 
காகித வடிவஙகளின் வடககள்
● அடிப்பலட பிளாக் (Basic Block) - எநத ்பாணியும் 

அல்்லது வடிவலமபபும் இல்்லாத ஆலடகளின 
வடிவம். மாடலிங அல்்லது பிளாட ப்படடர்ன 
முலறகள் மூ்லம் இலத உருவாக்க்லாம்

● பவல்ல செயவதற்கான அல்்லது ஆலட அல்்லது 
உற்்பத்திக்கு தயார் நில்லயில் இருக்கும் காகித 

்படம் 8.6 வணிக காகித மாதிரி

யார் முதல் வணிக காகித 
மாதிரிடயத் தயாரித்தார்?

எபிபனெர் ்படரிக் ஒரு 
அசமரிக்க லதயல்காரரும் 
அவர் மாைவி எச்லன 
அகஸ்டா ப்பா்லல் ்லாட 
்படடர் லிக் இலைநது 
முதல் டிஸ்யூ காகிதத்திலும் 
ம ா தி ரி ல ய யு ம் 
வ ரி ல ெ ப ்ப டு த் த ப ்ப ட ட 
காகித மாதிரிகலளயும் 
்பல்பவறு அளவுகளில் 
தயாரித்தார்கள். 1863 ஆம் ஆண்டு முதல் இது 
விற்்பலனக்கு வநதது. இது வீடடு லதயலில் ஒரு 
புரடசிலய ஏற்்படுத்தியது. 

எபிபனெர் ்படரிக் 
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நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்84

மாதிரிகள் (Working Pattern or Apparel Pattern 
or Production Ready Pattern) -லதயலுக்கான 
இடம், டிரிம்மிங மற்றும் சுருக்கும் முலறகளுடன  
கூடிய ்ப்லலககள் அல்்லது கடினமான 
காகிதத்தில் வலரயப்படட ஒரு வடிவமாகும்.

● உற்்பத்திக்கான காகித மாதிரிகள் ( Production 
Pattern) -அலனத்து வடிவ விவரஙகள் 
குறிக்கப்படட ஒரு அடிப்பலட மாதிரியாகும்

● உள்ளலமக்கப்படட காகித மாதிரி (Nested 
Pattern) - S, M , L , XL ப்பானற ஆலடகளின 
அளவுகலள ெரி்பார்க்க இநத காகித மாதிரி 
்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

● மார்க்கிங காகித வடிவலமபபுகள் (Marking 
Pattern) - இநத மாதிரியானது ஒரு குறிபபிடட 
்பகுதிலய அடிப்பலட வடிவத்தில் குறிக்கப 
்பயன்படுகிறது. (உ. ம்.) ஒரு ஆலடயில் ஒரு 
எம்பிராயடரி அல்்லது ப்லாபகா இலைக்கப்பட 
பவண்டிய புள்ளி.

● ஆலடக்கான காகித மாதிரிகள்  (Garment Pattern) 
- எநதசவாரு ஆலடயின அெல் மாதிரிலயயும் 
சவடட இநத முலற ்பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
மாடலிங அல்்லது தடலட காகித மாதிரி (Flat 
Pattern) முலறகள் மூ்லம் இலத உருவாக்க்லாம்

8.5 காகித மாதிரிடயத் 
தயாரிககும் முட்ற  
(Methods of Pattern Making)

காகித மாதிரி தயாரித்தல் ஒரு கல்லயாகும். இதலன 
மிகவும் கவனத்துடன கற்றுக் சகாள்ள பவண்டும்.

காகித மாதிரிகள் ச்பாதுவாக மூனறு 
முலறகளில் தயாரிக்கப்படுகினறன. அலவயாவன;
● டிராஃபடிங முலற
● டிபரபபிங முலற
● வர்த்தக முலற

டிோஃபடிங முட்ற (Drafting Method)
உடல் அளவுகளின அடிப்பலடயில் இயநதிர 
துல்லியத்துடன வலரதல் டிராஃபடிங காகித 
மாதிரி எனப்படுகிறது. ஒரு அடிப்பலட வடிவத்தில் 
குலறநத்படெம டாடஸ் இருக்கபவண்டும் 
மற்றும் ஆலடகள் இறுக்கமாகபவா அல்்லது 
தளர்வாகபவா இல்்லாமல் உடலில் வெதியாக 
ச்பாருநத டாடஸ் இருக்கபவண்டும். காகித 

மாதிரிகள் மிகவும் சமல்லியதற்ற ொதாரை ்பழுபபு 
காகிதத்தில் வலரய்லாம். இது எதிர்கா்லத்திற்குப 
்பயன்படுத்துவதற்குத் தடிமனான காகிதத்திலும் 
செயயப்பட்லாம். சி்ல பநரஙகளில் இது அடலட ்ப்ல 
லககளில் தயாரிக்கப்படடு ்ப்ல ஆண்டுகளுக்குப 
்பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு கூர்லமயான ச்பனசில், 
அளவுபகால், எல் ஸ்பகல் அல்்லது செட ெதுரஙகள், 
பநர் பகாடுகள் மற்றும் சமனலமயான வலளவு 
பகாடுகள் வலரய ்பயன்படுகிறது, (்படம் 8.7). 

்படம் 8.7 டிராஃபடிங முலற

துணி உருவாககும் தமன்தபாருள் 
என்்றால் என்ன ? (What is Cloth 
Simulation Software?)

கணினியில் காகித மாதிரிகலளத் தயாரித்து 
அலத ்பயன்படுத்தி ஆலடகள் லதத்தால் 
எவ்வாறு இருக்கும் என்பலத பநரில் ்பார்ப்பலதப 
ப்பானற பதாற்றத்லதச செயவதன ச்பயர் துணி 
உருவாக்கும் சமனச்பாருள் ஆகும். 

துணி உருவாக்கும் சமனச்பாருளின ்படம் 
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85பாடம் 8 காகித மாதிரிகள் தயாரிததல்

காகித மாதிரி தயாரிககும் தபாழுது 
நிடனவில் தகாள்ள நவண்டிய 
குறிபபுகள்
● காகித மாதிரி அளவு ஒருவரின உடல் அளலவ 

விட சிறிது அதிகமாக இருக்க பவண்டும். 
இது ஆலடலய சு்ல்பமாக ப்பாடுவதற்கும் 
சுைற்றுவதற்கும் ்பயன்படுகிறது. ச்பாதுவாக 
5 செ.மீ மார்பு சுற்றளவுக்கும் மற்ற அளவிற்கு 
1 முதல் 2.5 செ.மீ அதிகமாக குறித்து வலரய 
பவண்டும்.

● ஒரு ஆலடயின இரு ்பக்கமும் ஒபர மாதிரி 
இருநதால் ஒரு ்பக்கம் காகித மாதிரி 
மடடும் தயாரிக்க பவண்டும். இலத திருபபி 
மறு்பக்கத்திற்கு வலரநது சகாள்ள்லாம்.

● அடிப்பலட காகித மாதிரி முதலில் தயாரித்து 
சகாள்ளுதல் அவசியம்.இதலன சவடடும் 
ச்பாழுது இலைபபுக்காக அளவுகலளச 
பெர்த்து துணியில் குறித்து சகாள்ள்லாம்.

பின்வரும் விவேஙகடளச் ைரியாக காகித 
மாதிரியில் பதிவு தைய்து குறித்துக தகாள்ள 
நவண்டும், (படம் 8.8).

அ) ஒவ்சவாரு துண்டு வலககளின ச்பயர்.
ஆ ) ஒவ்சவாரு காகித மாதிரியிலும் சவடடப்பட 

பவண்டிய துண்டுகளின எண்ணிக்லக
இ) காகித மாதிரியில் இலைபபிற்கான பகாடு  

வலரயப்படடிருநதால் இலைபபு பகாடும் 
சவடடும் பகாடும்  சிவபபு மற்றும் நீ்லம் 
வண்ை ச்பனசி்லால் குறிபபிட  பவண்டும்

ஈ) துணியின திலெ மாதிரியின பநர்வாக்கில் 
சிவபபு ச்பனசி்லால் இவ்வாறு குறிக்க 
பவண்டும் ( ). இநத பகாடு 
மாதிரிலய எநத திலெயில் லவத்திருக்க 
பவண்டும் என்பலதயும் குறிக்கும். இவ்வாறு 
செயவதால்  காகிதமாதிரி கலரகளுக்கு 
பநராக இருக்கும்.

உ) குறியிடுதல் அல்்லது முக்பகாை 
சவடடுகலள (Notches) ச்பாருத்தமான 
இலைபபு பகாடுகளில் குறிக்க பவண்டும். 
இது இலைபபு பகாடுகலளச ெரியாக 
பெர்க்க உதவும். 

ஊ) காகித மாதிரியின முன மற்றும் பின 
லமயக் பகாடுகளில் சவளிபபுற முக்பகாை 

சவடடுகள் இருக்க பவண்டும்.இது ஒரு 
ஆலடயின சவடடிய துணிலய பெர்க்கும் 
ச்பாழுதும், கா்லலர லதக்கும் ச்பாழுதும் 
உதவும்.

எ) மடிபபு பகாடுகள், டார்ட மற்றும் , மடிபபு 
குறியீடுகலள காகித மாதிரியில் சதளிவாக 
குறிக்க பவண்டும்

ஏ) காகித மாதிரி தயாரித்தலின ப்பாது அலத 
தயாரிக்கும் முலறலயச ெரியாகவும், 
்படி்படியாகவும் வலரநதால், காகித 
மாதிரி தயாரிபல்ப நல்்ல திறபனாடு 
கற்றுக்சகாள்ள முடியும்.
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்படம் 8.8 வலரயப்படட காகித மாதிரி

டிநேபபிங (Draping) 
டிபரபபிஙலக வர்ணிக்க டாயில்ஸ் மற்றும்  
மாடலிங எனற சொற்கள் ச்பாதுவாகப 
்பயன்படுத்தப்படுகிறது. டிபரபபிங என்பது ஒரு 
வடிவலமப்பாளர் மூனறு ்பரிமாைஙகள் சகாண்ட 
துணிலயக் லகயாளுதல் ஆகும். இது ஆலடலயத் 
தனிந்பர் ஒருவருக்கு அல்்லது மாதிரி உருவத்தில் 
ெரியாக ச்பாருத்துதல் இவ்வாறு செயயும் ப்பாது 
துணியும் ஆலடயின வடிவமும் ஒனறியிருக்க 
பவண்டும். லதக்கும் துணி ஒருவரின உடல் 
மீது அல்்லது மாதிரி உருவத்தில் ச்பாருத்தப்படடு 
ஆலடயின அளலவச ெரி்பார்க்கபவண்டும். 
ெரியாக இருநதால் புள்ளிகள் குறித்துப பின சவடடித் 
லதக்க பவண்டும். ெநலதயில் ்ப்ல வலகயான 
மாதிரி உருவஙகள் விற்கப்படுகினறன. அவற்றில் 
ச்பாதுவாக ்பயன்படுத்து்பலவயாவன; 
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● பகாநது காகிதத்தினால் செயயப்படட 
உருமாதிரி

● மஸ்லின துணியால் செயயப்படடஉருமாதிரி 
● காகித கூழ் அல்்லது பிளாஸ்டிக்கினால் 

செயயப்படட உருமாதிரி

நகாநது காகிதத்தினால் தைய்யபபடட 
உருமாதிரி (Adhesive Paper Dress Form)
பகாநது காகிதத்தினால் செயயப்படட உருமாதிரி 
தனிப்படட ஒருவரின உடல் அளவிற்குச 
செயயப்படுகிறது. இலதத் தயாரிக்க ஒருவர் ெரியான 
அளவு உள்ளாலடலய அணிய செயது, அதன மீது 
பகாநது காகிதம் ஓடடப்பட பவண்டும்.ஒடடிய பிறகு முன 
மத்திய ்பகுதி, பின மத்திய ்பகுதி, கழுத்து, லக சுற்று, 
இடுபபு,புடடம், புடட பகாடுகள் வலரயப்படுகினறன. 
பகாநது காகித மாதிரிலய சமதுவாக சவடடி 
அணிநதிருப்பவலரக் காயப்படுத்தாமல் எடுக்க 
பவண்டும். பின வலரநத பகாடுகலளச பெர்த்து 
காகித மாதிரிலய இலைக்க பவண்டும். இநத 
காகித மாதிரியின ஓரஙகலள மீண்டும் பகாநது 
காகிதத்லதக் சகாண்டு சீராக முடிக்கபவண்டும். 
இநத உருமாதிரிலய நனறாக காய லவத்துப பின 
்பயன்படுத்த பவண்டும், (்படம் 8.9).

்படம் 8.9 பகாநது காகிதத்தினால் செயயப்படட 
உருமாதிரி

மஸ்லின் துணியால் தைய்யபபடட 
உருமாதிரி ( Muslin Padded Dress Form )
மஸ்லின துணியால் செயயப்படட உருமாதிரி 
பகாநது காகிதத்தினால் செயயப்படட உருமாதிரியாக 
இருக்கும். ஆனால் காகித மாதிரிக்குப ்பதி்லாக 
மஸ்லின துணி ்பயன்படுத்தப்படடிருக்கும். 
இநத உருமாதிரியின உள் ்பக்கம் ்பஞ்சினால் 
அலடக்கப்படடிருக்கும். எனபவ இது மிகவும் 
உறுதியாக இருக்கும். இது அதிக நாடகள் 
உலைக்கக் கூடியதாக இருக்கும். இலத ஒரு 
தாஙகியின மீது லவத்து டிபரபபிங செயது காதித 
மாதிரி தயாரிக்க்லாம். பின ஒரு சுத்தமான ஒரு 

துணிலயக் சகாண்டு ்பயன்படுத்தாத ப்பாது மூடி 
லவக்க்லாம், (்படம் 8.10).

்படம் 8.10 மஸ்லின துணியால் செயயப்படட 
உருமாதிரி

காகித கூழ் அல்்லது பிளாஸ்டிககினால் 
தைய்யபபடட உருமாதிரி (Paper Mache or 
Plastic Molded Dress Forms)
காகித கூழ் அல்்லது பிளாஸ்டிக்கினால் செயயப்படட 
உருமாதிரி கலடகளில்  சவவ்பவறு அளவுகளில் 
விற்்பலன செயயப்படுகிறது. தனித்தனியாக 
லக மற்றும் கால் ப்பானற உருமாதிரிகள் 
கிலடக்கினறன. இவற்றின வில்ல அதிகமாக 
இருநதாலும் இவற்லறப ்ப்ல வருடஙகள் லவத்து 
உ்பபயாகப்படுத்த்லாம். இநத உருமாதிரிகள் 
மாறு்படட உருவஙகள் உலடயவர்களால் 
உ்பபயாகப்படுத்த முடியாது, (்படம் 8.11).

்படம் 8.11 காகித கூழ் அல்்லது பிளாஸ்டிக்கினால் 
செயயப்படட உருமாதிரி
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87பாடம் 8 காகித மாதிரிகள் தயாரிததல்

டிநேபபிங முட்ற (Draping Method)
டிபரபபிங முலறயில் காகித மாதிரி தயார் 
செயயும் முலற கீபை வரும் வாக்கியஙகளில் 
குறிக்கப்படடுள்ளது, (்படம் 8.12).
● உருமாதிரிலயத் தாஙகி அல்்லது பமலையின 

பமல் லவத்து அது உறுதியாக இருக்கிறதா 
எனறு ெரி்பார்க்கவும்.

● எநத துணியில் ஆலடலயத் லதக்க பவண்டும் 
என்பலதத் பதர்வு செயயவும். இநத துணிலய 
அணி்பவரின பமப்ல லவத்து, அணி்பவரின 
உடல் மற்றும் நிறத்திற்கு ஏற்றவாறு துணியின 
வர்ைமும் வடிவமும் இருக்கிறதா எனறு ெரி 
்பார்க்கவும்.

● இநத முலறலய முதன முதலில் கற்றுக் 
சகாள்்பவர்கள் லதக்கப ப்பாகும் துணியின 
தனலமக்கும்  எலடக்கும் ஏற்றவாறு இருக்கும் 
துணிலயத் பதர்நசதடுத்து முதலில் சவடடி 
லதத்துப ்பைக பவண்டும்.

● லதக்கத் பதர்நசதடுத்த துணிலய 
உருமாதிரியின பமல் லவத்து, அது எவ்வாறு 
உருமாதிரியின மீது ்படிநதுள்ளது என்பலதப 
்பார்த்து அறிநது சகாள்ளவும்.

● ஆலடயின திலெலயக் குறித்துக் சகாண்டு 
பநர் பகாடடில் ்ப்ல மடிபபுகள் செயயவும். 
எநத மடிபபு மிகவும் அைகாக பதானறுகிறபதா 
அநத மடிபல்பத் பதர்நசதடுக்கவும். மிசெம் 
இருக்கும்துணிலய சவடட பவண்டாம்.

● மீண்டும் துணியின மடிபல்பயும் வடிவத்லதயும் 
ெரி ்பார்க்கவும். இப்படி ெரி ்பார்ப்பதால் தவறான 
அளவு அல்்லது வடிவத்லத சவடடுவலத 
தவிர்க்க்லாம்.

● சதாடர்சசியாக வரும் பகாடுகளுக்கு பநபர 
டிபரப செயதால் அது மிகவும் அைகாக இருக்கும்.

● இதலனப ்பயிற்சியின மூ்லம் அறிநது சகாள்ள 
முடியும். இறுதியான ஆலடயின வடிவத்லத 
முடிவு செயவதற்கு முனனால் ்பல்பவறு 
முலறகளில் டிபரப செயய பவண்டும்.

● கடடம் அல்்லது பகாடு ப்பாடட துணிகலள 
உ்பபயாகப்படுத்தும் ப்பாது மிகவும் கவனம் 
சகாள்ள பவண்டும். இநத துணிகலளக் 
குறுக்கு வெ இலையிலும் சவடட்லாம். (உ.ம். 
பயாக், கா்லர்).

● தாராளத்திற்காக விடப்படட துணிலயச 
சுருக்கிப பினடக், ச்படடி மடிபபு சுருக்கஙகலள 
செயயும் ப்பாது இரண்டு அல்்லது மூனறு 
மாதிரிகலள உருமாதிரியின மீது டிபரப 
செயது சிறநத வடிவத்லதத் பதர்நசதடுக்கவும்.

● லதக்கும் ஆலடயின வடிவத்லதத் 
பதர்நசதடுத்தப பின வடிவத்லத 
உருமாதிரியின மீது குண்டூசியால் குத்தி, 
முன மற்றும் பின மத்திய  பகாடுகலளயும் 
பதாள் ்படலட பகாடுகலளயும் மார்்பக 
பகாடுகலளயும் உருமாதிரியுடன பெரும் 
வலகயில் இலைக்க பவண்டும்.

● விரல்கலள சமதுவாக நகர்த்தி, டார்ட மற்றும் 
தாராளத்திற்காக விடப்படட துணிலயச 
சுருக்கி,குண்டூசியால் குத்தவும். இவ்வாறு 
செயயும் ப்பாது துணியின இலை ஆலடயின 
பநர் பகாடடுடன இலைத்து இருக்க 
பவண்டும்.

● பகாடுகலள வலரநது துணி மாதிரிகலள 
சவடடி தயார் செயயவும். 

● குைப்பஙகலளத் தவிர்ப்பதற்குத் துணி 
மாதிரிகளின ச்பயர்கலளக் குறிக்கவும். 
உடபன லதக்க இய்லாத ப்பாது சவடடிய 
துணி மாதிரிகலளச  சுத்தமான உலறயில் 
மடித்து லவக்கவும்.

்படம் 8.12 டிபரபபிங முலற
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● ஆலடயின இரண்டு ்பக்கமும் ஒபர மாதிரி 
இருநதால் ஒரு ்பக்கம் மடடும் டிபரப செயதும், 
குறித்தும் சவடட்லாம். இநத சவடடிய துணி 
மாதிரிலய லவத்துமற்சறாரு ்பக்கத்தில் 
மாதிரிலயத் தயாரிக்க்லாம்.

● முக்கியமாக டிபரபபிங ப்பாது சமல்லிய 
தரமான குண்டூசிகலளப குலறவான 
எண்ணிக்லகயில் ்படடுத் துணியில் 
்பயன்படுத்த பவண்டும்.

● அடிப்பலட டார்டகலளத் தாராளத்திற்கு 
விடப்படட துணிகளுடன சுருக்கஙகள் 
செயவதற்குப ்பயன்படுத்த்லாம்.

● டிபரபிங செயயும் ப்பாது அதிகமான துணி 
பதலவப்படடால் அதற்கு பமல் எலட அல்்லது 
படபல்ப உ்பபயாகப்படுத்த்லாம். (உ.ம்.) 
சுருக்கப்படட அகனற கழுத்து அல்்லது  ்பக்க 
துண்டுகள். அதிக எலட காரைமாக ெரிய்லாம்.
இலத தவிர்ப்பதற்கு எலடகள் மற்றும் படபபுகள் 
மடிபபுகளின நடுபவ  ்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

● டிபரபபிங செயயும் ப்பாது அ்லஙகாரத்திற்குத் 
பதலவப்படும் ்படடனகலளப ப்பானற 
ச்பாருடகலள துணியின மீது லவத்து அதன 
ச்பாருத்தத்லத உறுதி செயய பவண்டும். இநத 
முலறலயப ்பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் 
ஆலடயின வடிவத்லத நாம்  முனகூடடிபய 
்பார்த்து சகாள்ள முடியும். எனபவ ஏதாவது 
மாற்றம் பதலவப்படடால் துணி மாதிரிலய 
சவடடுவதற்கு முனப்ப ெரி செயது சகாள்ள 
முடியும். இநத மாதிரி தயாரித்தலுக்கு அதிக 
பநரம் மற்றும் ்பயிற்சி பதலவப்படுகிறது.

வணிக வடிவஙகள்  
(Commercial Patterns)
முதன முதலில் 1950 ஆம் ஆண்டு  அசமரிக்காவில் 
வணிக வடிவஙகள் உருவாக்கப்படடன. பினனர் 
வடிவஙகள் இரு்பா்லர் மற்றும்  அலனத்து 
வயதினருக்கும் ஏற்றவாறு உருவாக்கப்படடது. 
நில்லயான உடல் அளவீடுகளுக்கான வடிவஙகள் 
சமல்லிய அல்்லது ்படடர்  காகிதஙகளில் 
உருவாக்கப்படடது.  ச்பாதுவாக இநத வடிவஙகள் 
5 அளவுகளில் குறிக்கப்படடு உலறயில் 
ப்பாடப்படடிருக்கும்.வணிக வடிவஙகள் 
நிறுவனஙகளால் உற்்பத்தி செயயப்படடு 
விற்கப்படுகிறது. இம்முலற சவளிநாடுகளில் 
பிர்ப்லமானது. இவற்றில்  ச்பயர்கள், சவடடப்பட 
பவண்டிய துண்டுகளின எண்ணிக்லக, கிலரன 

பகாடுகள் ்பற்றிய குறிபபுகள், சவடடுக் பகாடுகள், 
லதயல் பகாடுகள், டார்டடுகள் மற்றும் சுருக்கும் 
முலறகள்ப்பானறலவ குறிக்கப்படடிருக்கும். 
அடலடயில் ஆலடயின ்படம் காடடப்படடுள்ளது. 
ஆலடயின அளவு,சவடடுதல்  மற்றும் லதயல் 
வழிமுலறகளும் உள்ளன. உடல் அளவீடுகள்கள் 
அடலடயில் குறிபபிடப்படடுள்ளது. இது ஒருவருக்கு 
ெரியான அளலவத் பதர்நசதடுக்க உதவுகிறது. 
ஆலடயில் செயயப்படும் மாற்றஙகள்சி்ல 
நிறுவனஙகளால் வைஙகப்படுகிறது. ்படடனகள் 
மற்றும் ஆலடலய லதக்கத் பதலவயான 
ச்பாருடகளின ச்பயர்களும் அடலடயில் 
அசசிடப்படடுள்ளது. நல்்ல வடிவலமபபும் எளிதான 
குறிபபுகளும் வணிக காகித மாதிரிகளின 
முக்கிய நனலமயாகும். மற்ற வடிவஙகளுடன 
ஒபபிடும் ப்பாது இம்முலற ஆலடகளுக்கு நல்்ல 
ச்பாருத்தத்லத  அளிக்கிறது ஆனால் ஒழுஙகற்ற 
உடல் அளவீடுகளின ச்பாழுது  இவற்றில் மாற்றம் 
பதலவயாகும். இநதியாலவப  ச்பாறுத்தவலர 
இநத காகித மாதிரிகள் பிர்ப்லமாகவில்ல்ல. 

8.6 காகித மாதிரியின் பயன்பாடு 
(Advantages of Paper  Pattern)

● ெரியான காகித மாதிரிகள் ச்பாருத்தமான 
அளலவத் தருகினறன .

● தடிமனான காகிதத்தில் அல்்லது அடலடயில் 
தயார் செயத காகித மாதிரிலயப ்பத்திரப்படுத்தி 
மீண்டும் உ்பபயாகிக்க்லாம். 

● அடிப்பலட காகித மாதிரிலய சகாண்டு 
சவவ்பவறு வடிவஙகள் உருவாக 
்பயன்படுத்த்லாம். (உ.ம்) முன ெடலடயின 
அடிப்பலட காகித மாதிரிலயக் சகாண்டு 
பயாக் வடிவத்லத உருவாக்க்லாம். 

● அடிப்பலட காகித மாதிரிகளில் அளவுகலள 
குலறத்து அல்்லது அதிகப ்படுத்தியும் 
சவவ்பவறு அளவு காகித மாதிரிகலளத் 
தயாரிக்க்லாம். இது அறிவியல் ொர்நத 
முலறயில் செயயப்படுவதாகும். இது கிபரடிங 
எனறும் அலைக்கப்படுகிறது.

● ஆலடகள் தயாரிக்க ்பயன்படுத்தும் துணியின 
மீது பநராக மாதிரிகலள வலரநது, 
சவடடுவலத விட மாதிரிகலளத் தயாரித்து 
சவடடி, அதலனப ்பயன்படுத்தித் துணிகலள 
சவடடுவது மிகவும் எளிதானது. குலறநத 
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அளவு துணிகளில் சிக்கன முலறயில் ஒரு 
ஆலடலய சவடடி தயாரிக்கக் காகித மாதிரி 
்பயன்படுகிறது. ்ப்லவிதமான முலறகளில் 
காகித மாதிரிகலளத் துணியின மீது 
லவத்து சவடட சிக்கனமான முலறலயத் 
பதர்நசதடுத்துக் சகாள்ள்லாம். 

●  வலர்படஙகளிப்ல தவறுகலளத் திருத்திக் 
சகாள்ள முடியும். 

● காகித மாதிரிகலள இனலறய 
கா்லகடடத்திற்கு ஏற்றவாறு மாற்றி 
உலடகலளத் தயாரிக்க்லாம். 

8.7 காகித மாதிரிடய விரிககும் 
முட்ற மறறும் வடககள்  
(Pattern Layout and its types)

காகித மாதிரிகலள சவடடும் துணிகளின பமல் 
லவத்து துணிலய வீைாக்காமல் ஒனறுடன 
ஒனறு ்பக்கத்தில் விரிக்கும் முலறலய காகித 
மாதிரிலய விரிக்கும் முலற எனகிபறாம். காகித 
மாதிரிலயப விரிக்கும் ச்பாழுது துணியின 
திலெலய (Grain) மாற்றாமல் லவத்தல் பவண்டும். 
(உ.ம்.). உடலின முன்பக்க மாதிரியின நடுக்பகாடு 
செஙகுத்தாக அலமக்கப்பட பவண்டும். 

காகித மாதிரிகடள விரிககும் தபாழுது 
நிடனவில் தகாள்ள நவண்டியடவ
● காகித மாதிரிகலளத் துணியின மீது விரிக்கும் 

முனபு நனகு இஸ்திரி செயயப்பட பவண்டும்.
● துணிலய ஒரு கடினமான ச்பரிய பமலெயின 

மீது ்பரபபினால் மிகவும் எளிதாக இருக்கும். 
● காகித மாதிரிகளில் ச்பரியதாக இருக்கும் 

்பகுதிலய முதலில் லவத்தல் பவண்டும். ஒபர 
அளவிலும் வடிவத்திலும் இருக்கும் ்பகுதிகலள 
அடுத்தடுத்து லவக்கபவண்டும். (உ. ம்.) 
உடலின முன மற்றும் பின ்பக்க மாதிரிகலள 
அடுத்தடுத்து லவத்து இலைபபு ஓரஙகள் 
இரண்டும் ்பக்கத்தில் இருக்குமாறு லவத்தல் 
பவண்டும். 

● சிறு சிறு மாதிரிகலளப ச்பரிய மாதிரிகளின 
நடுவில் உள்ள இலடசவளியில் 
லவக்கபவண்டும். ஒபர மாதிரியான காகித 
மாதிரிகலள அடுத்தடுத்து லவப்பதால் 
துணிலய வீண்்படுத்தாமல் ்பயன்படுத்த்லாம். 

இதலன “டவ் படயிளிங” (Dove Tailing) எனறு 
அறியப்படுகிறது.

● ஒனறுக்கு பமற்்படட ்பகுதிகலளக் 
கத்தரிப்பதற்காகத் துணிலய இரண்டாக மடித்து 
அதனமீது மாதிரிகலள லவக்க பவண்டும். 
துணிகளில் ஒரு திலெயில் வடிவஙகள் 
அலமக்கப்படடிருநதாலும் முன மற்றும் பின 
உடல் மாதிரியில் பவறு்பாடு இருநதாலும் பமல் 
கூறிய மாதிரிலயக் கலடபிடிக்க முடியாது. 

● ச்பனசில், ்பநது முலன ஊசி மற்றும் எலடகள் 
ஆகியவற்லறத் தயாராக லவத்து முலறபய 
வலரவதற்கும் துணியுடன காகித மாதிரிலய 
இலைப்பதற்கும் மாதிரிகள் நகராமல் 
இருப்பதற்கும் ்பயன்படுத்த பவண்டும். 

காகித மாதிரிகடள விரிககும் முட்றகள்  
(Types of Pattern Layouts)
காகித மாதிரிகலளத் துணிகளின மீது லவக்கும் 
முலறகலள லவத்து விரிக்கும் முலறகள் 
கீழ்க்கண்டவாறு   வலக்படுத்தப்படுகிறது, 
(்படம் 8.13 );
● திறநதசவளி விரிக்கும் முலற
● நீளவாக்கில் நடுமடிபபு 
● நீளவாக்கில் ்பகுதி நடுமடிபபு 
● குறுக்குவாக்கில் நடுமடிபபு 
● குறுக்குவாக்கில் ்பகுதி நடுமடிபபு 
● இரடலடமடிபபு அல்்லது இலை மடிபபு 

தி்றநததவளி விரிககும் முட்ற  
(Open Layout )
இநத முலற மிகவும் எளிதானதாகும். துணி 
பமலெயின மீது ்பரப்பப்படடு, காகித மாதிரிகள் 
இடமிருநது வ்லமாக அடுத்தடுத்து அடுக்கப்படுகிறது. 
இது புதிதாகத் லதப்பவர்களுக்கு எளிதாக 
இருக்கும். மடிபபுகள் ஏதும் இல்்லாததால் 
எல்்லா வலகயான காகித மாதிரிகளுக்கும் 
்பயன்படுத்த்லாம். ச்பாதுவாக வ்லது மற்றும் 
இடதுபுற காகித மாதிரிகளில் பவறு்பாடு இருநதால் 
இநத முலறலயப பின்பற்ற்லாம்.

நீளவாககில் �டு மடிபபு 
(Lengthwise Centre Fold) 
துணிகள் செஙகுத்தாக மடிக்கப்படுகிறது. 
துணிகளின இரண்டு ஓரஙகலளயும் ஒனறன மீது 
ஒனறாக லவக்கப்படடு துணியின நடுப்பகுதியில் 
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ஓர் மடிபபு ஏற்்படுத்தப்படுகிறது. காகித மாதிரிகளின 
மடிபபுப ்பகுதிலயத் துணியின மடிபபுப ்பகுதியின 
பமல் லவத்தல் பவண்டும். இம்மடிபபு முலற 
ஃபிராக், ெடலட மற்றும் பிளவுஸ் லதக்கப 
்பயன்படுகிறது. 

நீள வாககில் பகுதி �டு மடிபபு  
(Off-Centre Lengthwise Fold)
காகித மாதிரியின அளலவப  ச்பாறுத்து 
துணிகலள நீளவாக்கில் ்பகுதியாக மடித்தல் 
பவண்டும். இம்முலற ஆலடகளின சிறிய 
காகித மாதிரிகலளக் கத்தரிப்பதற்குப 
்பயன்படுத்தப்படுகிறது. துணி மடிபபிலுள்ள 
ஓரஙகள் இரண்டும் ஒபர பநர்பகாடடில் லவத்தல் 
பவண்டும். இம்முலற குைநலதகளின ைடடி 
முதல் ச்பரிபயார்களின பகாட வலர லதக்கப 
்பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

குறுககு வாககில் �டு மடிபபு  
(Crosswise Centre Fold) 
இம்முலறயானது நீளவாக்கு நடு மடிபல்பப 
ப்பானறதாகும். ஆனால் துணிகள் குறுக்கு 
வாக்கில் மடிக்கப்படுகினறது. காகித மாதிரிகள் 
நீளவாக்கில் குறுக்லாக இருநதால் இம் மாதிரியான 
மடிபபு முலனகலளப ்பயன்படுத்த்லாம். 
செஙகுத்து பகாடுகள் அலமநத துணிகலள, 
சிறபபு வடிவலமபபுக்காக குறுக்குவாடடில் 
அலமக்க பவண்டுமானாலும் இம்முலற மிகவும் 
்பயனுள்ளதாகும். 

குறுககு வாககில் பகுதி �டு மடிபபு  
(Off Centre Crosswise Fold )
இம்முலறயானது துணிகளின திலெலயக் 
குறுக்குவாக்கில் விரிக்கும் ப்பாது 
்பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வலகயான மடிபபு 
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91பாடம் 8 காகித மாதிரிகள் தயாரிததல்

அவற்லறச சுருக்கஙகளுக்கு உட்படுத்த பவண்டும். 
சுருக்கஙகள் ்ப்ல வலகயான முலறகளில் 
செயயப்படுகினறன. பமலும் இம்முலறகள் துணி 
வலககளுக்கு ஏற்றவாறு மாறு்படும்.

நீேற்ற துணி சுருககம்  
(Shrinkage of Fabric without Water)
துணியின பமல்்பகுதி ஒரு பமலெயின மீது 
்படுமாறு விரித்தல் பவண்டும். ஒரு ஈரமான துணி 
அல்்லது டர்க்கி டவல்ல இரண்டு துணிகளுக்கு 
நடுவில் லவத்து ெ்லலவப ச்படடியால் நனறாக 
இஸ்திரி செயதல் பவண்டும். இம் மாதிரி இஸ்திரி 
செயயும் ச்பாழுது ஈரப்பதம் நீராவியாக மாறி துணி 
சுருஙகுவதற்கு ஏதுவாக அலமயும். இஸ்திரியானது 
துணி முழுவதும் செயயப்பட பவண்டும். 

கம்்பளித் துணியின பினபுறம் பமல் 
்பகுதியில் இருக்குமாறு  பமலெயின மீது 
விரிக்கபவண்டும். ஒரு துணிலயக் கம்்பளித் 
துணியின பமல் விரித்து இஸ்திரி செயதல் 
பவண்டும். பமலும் இத்துணியின ஈரப்பதம் 
ப்பாகும்வலர உ்லரவிட பவண்டும். இம்முலறலய 
இரண்டு தடலவ செயதல் பவண்டும்.

நீருடன் கூடிய துணிச்சுருககம் 
(Shrinkage of Fabric with Water)
சுருக்கத்திற்கு உட்படுத்த பவண்டிய துணி 
ெ்லலவ நீரில் நானகு மணி பநரம் ஊற லவக்க 
பவண்டும். ்பருத்தித் துணிகளுக்குச சூடான 
நீலரப ்பயன்படுத்துதல் அவசியம். துணிகள் ஊறிக் 
சகாண்டிருக்கும் ச்பாழுது குறிபபிடட இலடசவளியில் 
திருபபி விடுதல் பவண்டும். பின அத்துணிலய மூனறு 
அல்்லது நானகு முலற அ்லசி அதலன நீளவாக்கில் 
காய லவத்தல் பவண்டும். துணிலயக் காய 
லவப்பதற்குக் கயிறுகலளப ்பயன்படுத்த பவண்டும். 
உப்லாகக் கம்பிகலளத் தவிர்ப்பது நல்்லது. பினபு 
துணிகளிள் ஈரப்பதம் இருக்கும் ச்பாழுபத இஸ்திரி 
செயதல் பவண்டும். க்லர் துணிகலளத் தனியாக 
நலனத்து லவத்து துலவத்தல் பவண்டும்.

8.10 துணிகடள ந�ோககுதல் 
(Fabric Straightening)

துணிகலள சநயயும் ச்பாழுதும், பினனலிடும் 
ப்பாதும், ொயம் மற்றும் அசசிடும் ச்பாழுதும் 
மிகுநத அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இம் 

துணிகளின ஓரஙகளுக்குச செஙகுத்தாக 
அலமயும். சிறபபு வடிவலமபபுக்காக ஒரு 
்பகுதிலயக் கத்தரிப்பதற்கு இவ்வலகயான 
மடிபபு ்பயன்படுகிறது. (எ.டு.) பநர்வாக்கில் மற்றும் 
குறுக்குவாக்கில் பகாடுகள் அலமக்கப்படட 
துணியில் கத்தரிக்கப்படும் கா்லர் மற்றும் 
பயாக்குகள். 

இேடடட மடிபபு அல்்லது இடை மடிபபு 
(Double Fold or Combination Fold)
இரடலட மடிபபு முலறயில் பநர் மற்றும் குறுக்கு 
வலக துணியின திலெ ஒனறாக மடிக்கப 
்படடிருக்கும். இம் மாதிரியான மடிபபுகள் 
உள்்பாவாலடகள் மற்றும் குைநலதகளின ை்ப்லா 
லதப்பதற்குப ்பயன்படுத்தப ்படுகிறது.

8.8 டதத்தலுககாக துணிடய 
தயார் தைய்தல் (Fabric Preparation 
for Sewing)

சநெவு சநயயும் முன ்பாவு நூல் அறுநது ப்பாகமல் 
தடுப்பதற்காக   ்பாவு நூலிற்கு கஞ்சியிடுதல் 
பவண்டும், துணியின ெநலத மதிபல்ப 
அதிகரிப்பதற்காக மற்ற சுருக்குதல் மற்றும் 
பநராக்குதல் முலறகலள துணிலய லதக்கத் 
துவஙகுவதற்கு முன்பாக துணிக்கு செயது முடிக்க 
பவண்டும். இதுபவ லதத்தலுக்காக துணிலய 
தயார் செயதல் எனப்படும். துணி நனறாக 
தயாரிக்கப்படாவிடடால், நூல்கள் மீண்டும் சுருஙகி 
, ஆலடயின வடிவம் மாற்லாம். எனபவ துணியில் 
அளவு குறிக்கும் முன அல்்லது சவடடுவதற்கு முன 
துணி தயார் செயய பவண்டியது அவசியமாகும். 
துணி தயாரிபபில் ்பல்பவறு ்படிகள் உள்ளன. 
்பயன்படுத்தப்படும் துணி வலகலயப ச்பாறுத்து 
இது மாறு்படும். இதன மிக முக்கியமான ்படிகள் 
சுருஙகுதல் மற்றும் துணிலய பநராக்குதல் ஆகும். 

8.9 சுருககஙகள் (SHRINKAGING)
துணிகலள துலவத்தபபின ஏற்்படும் நீளம் மற்றும் 
அக்லத்தின அளவுகள் குலறவது சுருக்கம் என 
அலைக்கப்படுகிறது. ஆனால், இம் மாதிரியான 
சுருக்கம் ஆலடகளில் ஏற்்படடால் அது ஆலடயின 
பதாற்றத்தில் பகடு விலளவிப்பதாக அலமயும். 
துணிகலள சவடடுவதற்கும் லதப்பதற்கும் முன 
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8.11 பாடச்சுருககம் 
வடிவஙகள் வடிவலமப்பதற்கான அடித்தளம் 
ஆகும். காகித மாதிரிகலள டிராபடிங அல்்லது 
டிபரபபிங முலறயில் உருவாக்க்லாம். வணிக 
காகித மாதிரிகள் கலடகளில் கிலடக்கினறன. 
இநத முலறகள் ஒவ்சவானறிற்கும் ஏற்ற  
நனலமகள் மற்றும் குலற்பாடுகள் ஆகியவற்லறக் 
சகாண்டிருக்கினறன. ஆனால் இநத முலறகலளப 
்பயன்படுத்திப ்பல்பவறு வலகயான ஆலடகலள 
அலனத்து வயதினருக்கும் ்பாலியினத்திற்கும் 
தயாரிக்க்லாம். காகித மாதிரிகள் தயாரிக்கும் 
முலறலய ெரியாக கற்றுக் சகாண்டால் ஒருவர் 
சிறநத ஆலட வடிவலமப்பாளராக மாற முடியும்.
ஆலட வடிவலமபபில் துணிகலளச சீர் செயயும் 
முலற மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. 
இம்முலறயில் துணிகளின சுருக்கம், பநராக்குதல், 
குறியிடுதல், விரித்தல் மற்றும் சவடடுதல் 
ஆகியலவ அடஙகும். துணிகலள வீைாக்காமல் 
காகித மாதிரிகலள சவவ்பவறு முலறகளில் 
்பரபபுவலதப ்பற்றிய செயல்முலறகலள அறிநது 
சகாள்வது அவசியமாகும்.

மாதிரியான செயல்களில் நூல்களின இடமாற்றம் 
ஏற்்படடு துணிகளில் சீரில்்லாத தனலமலய 
உண்டாக்குகிறது. இவ்வாறு சீரில்்லாத 
துணிகலளப ்பயன்படுத்தி ஆலடகலளத் 
லதக்கும் ச்பாழுது ஆலடகளின ்படிமான சீர் 
சகடுகிறது. ஆலகயால் நூல்கலள அவற்றின 
ெரியான இடத்தில் இருக்குமாறு  லவப்பது 
மிகவும் முக்கியமானதாகும். இவ்வாறு ெரியில்்லாத 
நூல்கலள அதனுலடய இடத்தில் ெரியாக 
ச்பாருத்துவது துணிகலள பநராக்குதல் ஆகும். 
நூல்கள் ெரியாக ஒனறுடசனானறு செஙகுத்தாக 
அலமய பவண்டும். 

துணிகலள பமலெயின மீது ்பரபபி, 
சுருக்கஙகலள லக விரல்களால் நீக்கி, நூல்கள் 
பநர் திலெயில் இருக்கினறனவா எனறு 
சதரிநது  சகாள்ளல் பவண்டும், துணிகலள 
பநர்வாக்கில் இரண்டாக மடித்து துணியின 
ஓரஙகள் பநராக ்படிநது காைப்படடால் அத் 
துணியானது பநர்பகாடடில் அலமநதுள்ளதாகும். 
இல்ல்லசயனில் அத் துணிலயச சீராக்குதல் 
பவண்டும்.துணிகலள எதிர் திலெயில் இருநது 
துணியின ஓரஙகள் பநர்பகாடடில் அலமயும்வலர 
சீர் செயய பவண்டும்.

நிடனவில் தகாள்க
● காகித மாதிரிகலள வலர்படம் மூ்லமாக தயார் செயயும் முலறலய ஒர் இயநதிர கைக்கீடடு 

முலற எனறு கூற்லாம். 
● டிராஃபடிங முலற மூனறு ்பரிமாை ஆலடலய இரண்டு ்பரிமாை காகித அலமபபுகளாக 

குறிபபிடப்படுகினறன. 
● ஒருவரின மீது அல்்லது உருமாதிரி மீது துணிலய லவத்து அளவு எடுத்து துணி மாதிரி தயார் 

செயயும் முலற டிபரபபிங ஆகும். 
● ச்பாறுலமயும் மீண்டும் மீண்டும் செயயும் ்பைக்கமும் டிபரபபிங-க்கு அவசியம். 
● அனு்பவம் நிலறநத ந்பர்களால் சவவ்பவறு அளவிற்குச செயயப்படட காகித மாதிரிகலள வணிக 

காகித மாதிரி எனறு அலைக்க்லாம். இலவ ்ப்லவிதமான சதாழிற்ொல்லகளில் தயார் செயது 
ெநலதயில் விற்்பலன செயயப்படுகிறது. 

ஆசிரியர்களுககான தையல்பாடுகள்
● ஒரு அடிப்பலட ெடலடயின முன மற்றும் பின மாதிரி, லக, ்பாவாலடயின முன மற்றும் பின 

்பகுதியின மாதிரிலய தயார் செயது டிராபடிங நுட்பத்லத விளக்கவும். 
● டிராபபிங நுட்பஙகலளப ்பயன்படுத்தி ெடலடயின முன மற்றும் பின மாதிரிலய உருவாக்கும் 

செயமுலறலய விளக்கவும் . 

மாைவர்களுககான தையல்பாடு
● முன பின ெடலட, முன பின ்பாவாலட மற்றும் லக்பகுதிகளின  அடிப்பலட மாதிரிகலளத்  தயார் 

செயதல். 
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93பாடம் 8 காகித மாதிரிகள் தயாரிததல்

1. Butter Paper ்படடர் 
காகிதம் 

Cellulose-based papers that are used in baking as a disposable non-stick surface. 
மரக்கூழிலிருநது தயாரிக்கப்படும் ஒரு வலக காகிதம்.

2. Draping
டிபரபபிங 

 Arrange loosely or casually on or round something  உருவத்தின பமல் ப்பார்த்தி 
அளசவடுத்தல்

3. Commercial 
Patterns வர்த்தக 
காகித மாதிரி 

They are full scale tissue paper clothing patterns used by the home-sewer to create 
garments.  உலட வடிவலமபபுக்கு வர்த்தக ரீதியாக விற்கப்படும் ஆலட காகித 
மாதிரி.

4. Shrinkage சுருக்கம் Reduction in the width and length of a fabric துணியின நீள அக்லத்தில் ஏற்்படும் 
சுருக்கம்

தைாறகளஞ்சியம்

இடையதள முகவரி

https://www.youtube.com/watch?v=QfMu0lCTvPw Basic Bodice Block Pattern அடிப்பலட ஆலடயின 
பிளாக் வடிவஙகள்

https://www.youtube.com/watch?v=EdJSUd71CdI&t=68s Flat Pattern Drafting, the Bodice Block
பிளாட ப்படடர்ன டிராபடிங  ்பாடீஸ் பிளாக் 

https://www.youtube.com/watch?v=vWXf-gPWBhU Fabric Preparation for Sewing லதயல்காரருக்கான 
துணி தயாரிபபு

வினாககள்
பகுதி – I
குறிகநகாள் நகள்விகள்:
1. காகித மாதிரிகலளத் தயாரிக்க உடல் 

அளவுடன_______ பெர்க்க பவண்டும். 
 (அ) அதிகமான அளவு 
 (ஆ) 2 செ.மீ. 
 (இ) கிபரடிங அளவு 
 (ஈ) தாராளத்திற்காக சகாடுக்கும் அளவு 
2. எநத ச்பாருளால் செயயப்படட  காகித மாதிரிலய  

்பத்திரப்படுத்திப  ்பயன்படுத்த்லாம்? 
 (அ) ொட காகிதம்  (ஆ) ்பழுபபு நிற காகிதம் 
 (இ) அடலட (ஈ) செயதித்தாள் 

3. தரமான காகித  மாதிரிகலள இ வ ர் க ள் 
பின்பற்றுவார்கள் 

 (அ) லதயல்காரர் 
 (ஆ) ்பள்ளி ஆசிரியர் 
 (இ) ஆயத்த ஆலடகள் தயாரிக்கும் நிறுவனம் 
 (ஈ) மாைவர்கள் 
4. துணியின ஓரக்கலரயின  திலெ_______ 

செல்லும்
 (அ) பநர்வாக்கில் (ஆ) குறுக்கு வாக்கில் 
 (இ) ொயவு வாக்கில் (ஈ) ்பயாஸ்
5. துணிலயபநர்்படுத்துதல் _____________ 

செயயபவண்டும். 
 (அ) லதப்பதற்கு முனனால் 
 (ஆ) லதப்பதற்குப பினனால் 
 (இ) சவடடுவதற்கு முனனால் 
 (ஈ) சவடடுவதற்குப பினனால் 
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பகுதி – III
ஒரு பத்திஅளவில் பதி்லளிககவும்

1. டிபரபபிங (Draping) மற்றும் டராஃபடிங 
(Drafting) இரண்டுக்கும் உள்ள 
பவறு்பாடுகலள எழுது. 

2. காகித மாதிரியின ்பயன்பாடுகள் யாலவ?
3. துணிலய பநர்்படுத்துதல் ்பற்றி விளக்கு.
4. நீரில்்லாமல் துணிலய பநர்்படுத்துதல் ்பற்றி 

விளக்கு.

பகுதி – IV
ஒரு பகக அளவில் பதி்லளிககவும்

1. காகித மாதிரிலய வலரயறுத்து அதன 
வலககள் ்பற்றி விவரி.

2. காகித மாதிரிகலள விரிக்கும் முலறகலள 
்படத்துடன விவரி.

குறிகநகாள் நகள்விகளுககான பதில்கள்
1. (ஈ) 2. (இ) 3. (இ) 4. (அ)
5. (இ) 6. (ஆ) 7. (அ) 8. (இ)

6. மடித்து சவடடுவதற்கு ்பயன்படுத்தாத விரிக்கும் 
முலற

 (அ) க்லபபு மடிபபு 
 (ஆ) திறநதமடிபபு
 (இ) நீளவாக்கில் மடிபபு 
 (ஈ) இவற்றில் எதுமில்ல்ல
7. சநடுக்கு வாக்கிலும் குறுக்கு வாக்கிலும் 

விரிக்கும் முலறயில் இவ்வாறு அலைக்க்லாம். 
 (அ) க்லபபு மடிபபு 
 (ஆ) ்பாதி மத்திய மடிபபு 
 (இ) நீளவாக்கில் மடிபபு 
 (ஈ) திறநத மடிபபு 
8. துணிகலள வீைாக்காமல் இருப்பதற்கு இநத 

முலறலயப ்பயன்படுத்த்லாம். 
 (அ) டிபரபபிங  (ஆ) கிபரடிங 
 (இ) ப்லஅவுட  (ஈ) டிராஃபடிங

பகுதி – II
மூன்று (அல்்லது) �ான்கு  
வரிகளில் பதில் எழுதவும்

1. தரமான காகித மாதிரி எனறால் எனன?
2. அடிப்பலட காகித முலற வலரயறு.
3. துணி சுருஙகுதல் எனறால் எனன?
4. திறநத விரிபபின சிறபபுகலள ்படடியலிடுக
5. வணிக காகித முலறகள் ்பற்றி எழுதுக.
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பாடம்

தையல் கதைச்சாறகள்  
மறறும் தையல்கள்

9.1 அறிமுகம்
ஆடைத் த�ொழிற்ொடையில் பல்்வேறு ட�யல் 
கடைசத்ொறகள் ஆடையின் ்ரியொன 
உருவேொககத்திறகொக  பயன்படுத்�பபடுகின்்றன. 
அடிபபடைத் ட�யல்கள் என்பது நிடைத்� 
ட�யல்கடை த்யவே�றகு முன் கறறுக 
தகொள்ை ்வேண்டிய ஒன்்றொகும். இது ட�யல் 
த்யபவேரகளிைம் ட�யல் பறறிய  நம்பிகடகடய 
வேைரககும். �றகொலிக மறறும் நிரந�ர ட�யல் த்யய 
அடிபபடை ட�யல்கடைப பறறி  கறறுகதகொள்வேது 
அவேசியமொகும். எம்பிரொயைரி, அைஙகொர மடிபபுகள், 
பிைொகதகட் தி்றபபுகள், கழுத்து வேடைவுகள் மறறும் 
தெம்டைன் ்பொன்்றவேறறிறகு அடிபபடைத் 
ட�யல்கள் பயன்படுத்�பபடுகின்்றன. 

9
கற்றலின் ந�ாககஙகள்
● ஆடைத் த�ொழிலில் பயன்படுத்�பபடும் பல்்வேறு ட�யல் கடைசத்ொறகடை அறி�ல்.
● பல்்வேறு வேடகயொன அடிபபடை ட�யல்கள் மறறும் எம்பிரொயைரி ட�யல்கள் பறறிய 

அறிடவேப தபறு�ல்.

9.2  தையல் கதைச்சாறகள் 
(Sewing Terminology)

ஆடைத் த�ொழிலில் பின்வேரும் ட�யல் 
கடைசத்ொறகள் பயன்படுத்�பபடுகின்்றன;

கிதைன் (Grain)
தந்வியலில் கிடரன் (Grain) என்பது ஊடை (weft) 
மறறும் பொவு (warp) நூல்களின் திட்கடைக 
குறிககி்றது. இதில் மூன்று வேடகயொன கிடரன்கள் 
உள்ைன. அடவேயொவேன; ஆன் கிடரன், ஆஃப 
கிடரன் மரறும் பயொஸ் ஆகும்

கிதைன் நகாடுகளின் முககியத்துவம் 
கிடரன் ்ரியொன ்கொணஙகளில் இல்ைொ� ்பொது, 
அட� ்ரி த்யய நைவேடிகடக எடுககப படுகி்றது. 
்மலும் கிடரன், ஆடை வேடிவேடமபபிறகு 

ஆன் கிடரன் ஆஃப கிடரன் பயொஸ்
பொவு நூல்கள் மறறும் 
ஜமுள் ஓரஙகள் 
இடணயொக 
அடமநதுள்ைது.

ஜமுள் ஓரத்திறகு 
த்ஙகுத்�ொகவும் 

ஊடை நூல்களுககு 
இடணயொகவும் 
அடமநதுள்ைது.

இது பொவு 
மறறும் ஊடை 

நூல்களுககு 45 
டிகிரி ்கொணத்தில் 

அடமநதுள்ைது.

Figure 9.1 கிடரன் ்கொடுகள்

95
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 தையல் நகாடு (Stitch Line)
இஃது இரு துணி துண்டுகள் ஒன்்றொக 
ட�ககபபடும்்பொது உருவேொகும் ்கொடு ஆகும். 
வேடிவேடமபபின் துண்டுகடை தபொருத்தும் ்பொதும் 
அல்ைது வேடிவேடமபபில் மொற்றம் த்யயும் ்பொதும், 
துணி ட�ககும் ்கொடுகடை ஒன்்றொக தபொருத்தி 
அல்ைது ்ரி த்யவேதும் அவேசியமொகி்றது. ட�யல் 
்கொடு வேழககமொக தவேட்டும் விளிம்பிலிருநது 
0.5 த்.மீ மு�ல் 1.5 த்.மீ வேடர �ள்ளி இருககும், 
(பைம் 9.4)

பைம் 9.4 ட�யல் ்கொடு

தையல் அடர்த்தி (Stitch Density)
ட�யல் அைரத்தி என்பது ஒரு குறிபபிட்ை நீைத்தில் 
உள்ை ட�யல்களின் எண்ணிகடக ஆகும். 
துணியின் வேடகக்கறபவும் ,்�டவேபபடும் 
இடணபபுகளின் வேலிடமக்கறபவும் ட�யல் 
அைரத்தி மொறுபடும். 

இதைநயாடடல் (Basting)
இடழ்யொட்ைல் என்பது �றகொலிக ட�யல் 
ஆகும். இரண்டு அல்ைது அ�றகு ்மறபட்ை 
துணி அடுககுகடை நிரந�ர ட�யல் மூைம் 
்ரியொக ட�ககும் வேடர �றகொலிகமொக ஒன்்றொக 
இடணககப பயன்படும் நீண்ை ஓட்டுத் ட�யல் 
என இ�டன வேடரயறுககைொம், (பைம் 9.5).

பைம் 9.5  இடழ்யொட்ைல்

தபொருந�ககூடிய தநகிழ்வுத்�ன்டமடய 
அளிககின்்றது.

(உ.ம்.) ்ட்டையின் முன்பகக 
வேடிவேடமபபிறகும், தநகிழ்விறகும் துணிடய 
்ொயவேரி வேொககில் தவேட்ைபபடுகி்றது.

துணியின் ஓைக கதைகள் (Selvedge)
துணியின் ஓரக கடரகள் என்பது துணியின் 
இருபு்றமும் இருககககூடிய நீைமொன விளிம்புகள் 
ஆகும். இடவே தபொதுவேொக ௦.5 மு�ல் 1.5 த்.மீ அகைம் 
தகொண்ைடவே. துணியின் ஓரக கடரகைொனது, 
துணியில் இருநது நூல்கள் பிரிவேட�த் 
�டுககின்்றது. அதிக எண்ணிகடகயிைொன பொவு 
நூல்களுைன் அடமந� துணியின் ஓரக கடரகள் 
வேலிடமயொக இருககும், (பைம் 9.2).

பைம் 9.2 துணியின் ஓரக கடரகள்

தையல் நீளம் (Stitch Length)  
இது ஒரு ட�யல் இயநதிரத்�ொல் ட�ககபபட்ை 
ஊசியின் த�ொைரசசியொன இரண்டு குத்துககளுககு 
இடையிைொன தூரமொகும். இது தபொதுவேொக 
மில்லிமீட்ைரகளில் கூ்றபபடுகி்றது, ்மலும் 
தபரும்பொைொன இயநதிரஙகளில் 0 மு�ல் 6 
அல்ைது 7 வேடர இருககும், (பைம் 9.3).

பைம் 9.3 ட�யல் நீைம்
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உள்ை பகுதி. தபொதுவேொக இடணபபு அைவு 1/4 
அஙகுை அகைத்தில் இருநது பை அஙகுைஙகள் 
வேடர இருககைொம், (பைம் 9.7).

பைம் 9.7 சீம் அைவேன்ஸ்

9.3  தையல்களின் வதகபபாடு 
(Classification of Stitches)

ஆடைகளில் ட�யல்களின்  பயன்பொட்டின் 
அடிபபடையில் ட�யல்கடை வேடகபபடுத்�ைொம். 
பல்்வேறு வேடகயொன ட�யல்கள் 
பயன்படுத்�பபடுகின்்றன, அவேறட்ற பின்வேருமொறு 
வேடகபபடுத்�ைொம்;

்ெம்ஸ் (Hems)
துணியின் விளிம்பு பகுதியில் நூல்கள் பிரிவேட�த் 
�டுககவும், துணியின் நீைத்ட� ்ரித்யயும் 
வேடகயில், டககளின் விளிம்பு பகுதி மறறும் 
ஆடையின் கடர்யொரப பகுதியில் தெம் 
த்யயபபடுகின்்றது.

�ாடசஸ் (Notches)
ட�யல் நொட்்ஸ் என்பது சிறிய முக்கொணஙகள் 
அல்ைது குறிகள் ட�யல் மொதிரிகளில் 
குறிககபபட்டிருபப�ொகும். இடவே ஆடை 
துண்டுகடை தபொருத்� உ�வும், (பைம் 9.6).

பைம் 9.6 நொட்்ஸ்

இதைபபு அளவு (Seam Allowance)
இடணபபு அைவு என்பது இரண்டு அல்ைது அ�றகு 
்மறபட்ை துணிகளில் ஒன்்றொக ட�ககபபடும் துணி 
விளிம்பிறகும், ட�யல் ்கொட்டிறகும் இடை்ய 

அடிபபடைத் ட�யல்கள்

�யொரிககும் ட�யல்கள் 

நிடையற்ற ட�யல்கள் நிடையொன ட�யல்கள்

  1. ்மமொன இடழ்யொட்ைல்
2. ்மமற்ற இடழ்யொட்ைல்
3. ்ொயவேொன இடழ்யொட்ைல்
4. ட�யல்கொரர இடழ்யொட்ைல்

  1. ஒட்டுத்ட�யல்
2. தகட்டித்ட�யல்
3. மடிபபுத்ட�யல்
4. உருட்டுத் ட�யல்

அைஙகொரத் ட�யல்கள்

 1. கொம்புத் ட�யல்
 2. ்நரத் ட�யல்
 3. இ்றகுத் ட�யல்
 4. விட�த் ட�யல்
 5. ்கபிள் ட�யல்
 6. ்ஙகிலித் ட�யல்
 7. ்்ொம்்பறித் ட�யல்
 8.  மநதிர ்ஙகிலித் 

ட�யல்
 9. கம்பளித் ட�யல்
10. அடைபபுத் ட�யல்
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சமமற்ற இதைநயாடடல் (Uneven basting)
்மமற்ற இடழ்யொட்ைல் ட�யைொனது ஆடையுைன் 
இடணககும் துணிடய பிடிககப பயன்படுகி்றது. 
இது ஆடைகளில் அைஙகொர பொணி ்கொடுகடைக 
குறிககவும் பயன்படுத்�பபடுகி்றது. இது ்மமொன 
இடழ்யொட்ைல் ட�யலில் இருநது ் வேறுபடுகி்றது, 
ஏதனனில் இது துணியின் பின்பு்றம் குறுகிய 
ட�யைொகவும், துணியின் முன்பு்றம் நீண்ை 
ட�யைொகவும் இருககும், (பைம் 9.8).

சாயவான இதைநயாடடல்  
(Diagonal Basting)
்ொயவேொன இடழ்யொட்ைல் ட�யைொனது, 
இரண்டு அல்ைது மூன்று அடுககுகடையும் 
்்ரத்து ட�பப�றகு பயன்படுத்�பபடுகி்றது. 
உ.ம்: ்கொட்டுகளில் உள்ை ்மல்துணி, 
இடைமுகத்துணி (Interfacing) மறறும் திணிபபு 
துணி (Padding) ஆகிய அடனத்ட�யும் ்்ரத்து 
ட�ககபபடுகின்்றது.  

நிதையான தையல்கள்  
(Permanent Stitches)
இத்ட�யல்கள் ஆடைகளி்ை நிடைத்திருகக 
கூடியடவே. இத் ட�யடைப பிரிகக்வேண்டிய 
அவேசியம் இல்டை. சிை வேடகயொன நிடையொன 
ட�யல்கள் கீ்ழ பட்டியலிைபபட்டுள்ைது. 
● ஒட்டுத்ட�யல்
● தகட்டித்ட�யல்
● மடிபபுத்ட�யல்
● உருட்டுத் ட�யல்

ஓடடுத்தையல் (Running Stitch)
இது ்மமொன இடழ்யொட்ைல் ட�யடைப 
்பொன்்ற�ொகும். ஆனொல் இத்ட�யல் மிகவும் 
சிறிய�ொக இருககும். இத்ட�யல் மிகச 
சிறி�ொகவும் ஒ்ர மொதிரியொன இடைதவேளி 
விட்டும் துணியின் நி்றத்திற்கற்ற நூடைக 
தகொண்டு ட�ககபபடுகி்றது. ைொரனிங, துணிச 
சுருககம் மறறும் துணி ஓரஙகடைத் ட�பப�றகு 
இத்ட�யல் உப்யொகபபடுகி்றது, (பைம் 9.9).

9.4  அடிபபதடத் தையல்கள் 
(Basic Stitches)

நிதையற்ற தையல்கள்  
(Temporary Stitches)
சமமானஇதைநயாடடல்  (Even Tacking)
்மமொன இடழ்யொட்ைல் என்பது, ட�யல் 
த்யயும் முன் ஒரு ஆடையின் தபொருத்�த்ட� 
்ரிபொரகக சீம்கடை ஒன்்றொக இடணகக 
பயன்படுத்துவே�ொகும். ்மமொன இடழ்யொட்ைல் 
ட�யைொனது, ஓட்டுத் ட�யல்கடை ்பொன்்்ற 
இருககும் ஆனொல் இந� ட�யல்கள் நீண்ை�ொக  
இருககும்.

சமமானஇதைநயாடடல்  (Even Tacking)

சமமற்ற இதைநயாடடல் (Uneven basting)

சாயவான இதைநயாடடல் (Diagonal basting)

பைம் 9.8 இடழ்யொட்ைல்

XI_TM_TDD_CHAP09_2022.indd   98 4/28/2022   02:57:10 PM



99பாடம் 9 தையல் கதைச்சாறகள் மறறும் தையல்கள்

உருடடுத் தையல் (Whipping Stitch)
ஆடையின் ஓரத்ட� மடிககொமல் உருட்டித் 
ட�பப�றகுப பயன்படுகி்றது. குழநட�களின் 
கொைர, டககளின் ஓரஙகடை உருட்டுத் 
ட�யல் மூைம் நிட்றவு த்யயைொம். இ�டன 
்ரொல்டு தெம் என்றும் ஓவேர கொஸ்டிங என்றும் 
அடழககைொம். உருட்டிய பொகத்தின் ்மல் ட�யல் 
விழும்படி இஃது ட�ககபபடுகி்றது, (பைம் 9.11).

பைம் 9.11 மடிபபுத் ட�யல் மறறும் உருட்டுத் ட�யல்

அைஙகாைத் தையல்கள்  
(Decorative Stitches)
அைஙகொரத் ட�யல்கடைக தகொண்டு பூத்ட�யல்கள் 
ட�பபது ஒரு கடையொகும். அைஙகொரத் 
ட�யல்கடை அடனத்து வேடகயொன தமல்லிய 
துணிகளிலும் ட�ககைொம். ட�யல் கடைடயக 
கறறுக தகொள்பவேரகள் அடனத்து அைஙகொரத் 
ட�யடை பறறி கறறிருத்�ல் அவேசியமொகும். 
இ�ன் மூைம் மிகவும் அழகொன வேடிவேஙகடை 
உருவேொககைொம். துணிக்கற்றவேொறும் உடைககுத் 
�குந�வேொறும் வேடிவேத்திறகு ஏற்றவேொறும் அைஙகொரத் 
ட�யடைத் ்�ரநத�டுககைொம்.

காம்புத் தையல் (Stem Stitch)
இத்ட�யல் பூசசித்திரத்தில் தபொதுவேொக  
பயன்படுத்�படுவே�ொகும். ஒரு வேடிவேத்தின் 
ஓரஙகடை முடிகக இத்ட�யடைப 
பயன்படுத்�ைொம். இத்ட�யல் அடைபபுத் 

பைம் 9.9 ஓட்டுத்ட�யல்

்கடடித்தையல் (Back Stitch)  
இது ஒரு உறுதியொன ட�யல் ஆகும். இயநதிர 
ட�யலுககுச ் மமொன ட�யைொகும். இத்ட�யல்கள் 
0.25 த்.மீ. அைவிறகுத் துணியின் முன் பககத்தில் 
ட�கக ்வேண்டும். துணியின் நி்றத்திறகு ஏற்ற 
நூடைக தகொண்டு ட�கக்வேண்டும், (பைம் 9.10). 

பைம் 9.10 தகட்டித்ட�யல்

மடிபபுத் தையல் (Hem Stitch)
இத்ட�யல் ்நரத்தியொகவும் ்மமொன இடைதவேளி 
தகொண்டும் கொணபபடும். ஆடையின் முன் (Right 
side) பககத்தில் இத்ட�யல் கொணபபைொது. 
டக ஓரம், பொவேொடையின் அடிபபகுதி, கழுத்து, 
டகககுட்டை ்பொன்்றவேறறின் ஓரஙகடை 
ட�பப�றகு இத்ட�யல் பயன்படுகி்றது. 
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இ்றகுத் தையல் (Fly Stitch)
இந� ட�யடை கிடைமட்ைமொகவும் அல்ைது 
த்ஙகுத்�ொகவும் ட�ககைொம். இ�டனத் 
�னி ட�யைொகவும் ட�ககைொம். இ�டன 
்நரக்கொட்டிலும் அல்ைது வேடிவேத்ட� 
நிரபபுவே�றகும் பயன்படுத்�ைொம், (பைம் 9.14). 

பைம் 9.14 இ்றகுத் ட�யல்

விதைத் தையல் (Seed Stitch)
இது சிறிய ஓட்டுத்ட�யல் ்பொன்று இருககும். 
இத்ட�யல் சிறிய மறறும் தபரிய வேடிவேஙகடை 
நிரபபுவே�றகுப பயன்படுகி்றது, (பைம் 9.15).

பைம் 9.15 விட�த் ட�யல்

நகபிள் தையல் (Cable Stitch)
இது அடுத்�டுத்து அடமககபபடும் தெம் ட�யல் 
என்றும் அடழககபபடுகி்றது. இத்ட�யல் ஒரு 
த்ஙகல்டை அடுககி டவேத்�து ்பொல் இருககும், 
(பைம் 9.16).

பைம் 9.16 ்கபிள் ட�யல்

ட�யைொகவும் பயன்படுத்தி முழு வேடிவேஙகடை 
நிரபபைொம், (பைம் 9.12).

பைம் 9.12 கொம்புத் ட�யல்

ந�ர்த் தையல் (Straight Stitch)
இந� ட�யடை எந� திட்யில் இருநதும் 
ட�ககைொம். இந� ட�யடை ஒ்ர அைவேொகவும் 
தவேவ்வேறு அைவேொகவும் ட�த்துப புதுவி�மொன 
வேடிவேத்ட� உருவேொககைொம். இஃது ்மமொன 
தநய� துணியின் மீது ட�ககபபடுகி்றது. இ�டன 
ஒறட்ற ்ொட்டின் ட�யல் என்றும் அடழககைொம். 
இது துணியின் முன் பககத்திலும் பின் பககத்திலும் 
ஒ்ர மொதிரியொக கொணபபடும், (பைம் 9.13).

பைம் 9.13 ்நரத் ட�யல்

எம்பிைாயடரி எபநபாது உருவானது 
?

எம்பிரொயைரி ்�ொற்றம் க்ரொ ்மக்னன் நொட்கள் 
அல்ைது 30,000 கி.மு. ஆண்டுகளுககு முறபட்ைது. 
அண்டமயில் த�ொல்தபொருள் கண்டுபிடிபபின் ் பொது 
டகத் ட�யலினொல் அைஙகரிககபபட்ை ஆடை, 
பூட்ஸ் மறறும் த�ொபபி கண்டுபிடிககபபட்டுள்ைது.

எம்பிரொயைரி பி்ரம் 
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மந்திை சஙகிலி தையல்  
(Magic Chain Stitch)
இது ஒரு வேடகயொன ்ஙகிலித் ட�யல் 
ஆகும். இ�றகு இரண்டு வேரண நூல்கள் 
பயன்படுத்�பபடுகி்றது. இந� ்ஙகிலித் ட�யலில் 
மொறுபட்ை நி்ற நூல்கடை மொறறி சுறறுவே�ொல் 
மநதிர ்ஙகிலித்ட�யல் உருவேொககபபடுகின்்றது, 
(பைம் 9.19)

பைம் 9.19 மநதிர ்ஙகிலி ட�யல்

கம்பளித் தையல் (Blanket Stitch)
இந� ட�யல், கம்பளியின் ஓரஙகடைத் ட�ககப 
பயன்படுகி்றது. இடவே விளிம்புகடைப பொதுகொககப 
பயன்படுகி்றது  மறறும் இ�டன இைபபககமிருநது 
வேைபபககமொக  அல்ைது வேைபபககத்திலிருநது 
இைது பககமொக ட�ககைொம், (பைம் 9.20).

பைம் 9.20 கம்பளித் ட�யல்

அதடபபுத் தையல் (Satin Stitch)
இத்ட�யல் ஒரு அடைபபுத் ட�யல் ஆகும். இது 
சிறிய வேடிவேஙகடை நிரபபப பயன்படுகி்றது. இந� 
ட�யல் ்நரொன மறறும் �ட்டையொன ட�யல் 
ஆகும், (பைம் 9.21).

சஙகிலித் தையல் (Chain Stitch)
அடுககடுககொக ்ஙகிலி ்பொன்்ற வேடிவேம்  தகொண்டு 
இந� ட�யல் உருவேொககபபடுகி்றது.  அடனத்துத் 
ட�யல்களிலும் இது பழடமயொன ட�யல் ஆகும், 
(பைம் 9.17).

பைம் 9.17 ்ஙகிலித் ட�யல்

நைசி ்டயசி தையல் (Lazy Daisy Stitch)
இது �னித்�னியொக ட�ககபபடும் ட�யல் 
ஆகும். ஒரு ்ஙகிலித் ட�யல் ஓர ்ைஸி தையசி 
ட�யடைத் ்�ொறறுவிககின்்றது, (பைம் 9.18).

பைம் 9.18 ்ைசி தையசி ட�யல் 

ைானியகக எம்பிைாயடரி 
என்்றால் என்ன ?

�ொனியகக எம்பிரொயைரி என்்றொல் ஒரு அடிபபடை 
ஜிக ஜொக ட�யல் இயநதிரத்ட�ப பயன்படுத்தி 
வேண்ண வேடிவேஙகடை உருவேொககுகி்றது. 
இந� வேடகயொன இயநதிரம் மு�ன்டமயொன 
ட�யல் இயநதிரம். அ�னொல் சி்றந� �ொனியஙகி 
இயநதிரத்தில் உள்ை அம்்ஙகள் இதில் இல்டை.

இயநதிர எம்பிரொயைரி
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அனுபபுவே�ன் மூைம் உருவேொககபபடுகி்றது. 
ட�யல்கள் இருபு்றமும் ஒ்ர மொதிரியொக இருககும், 
(பைம் 9.22 b).

தையல் வதக 301 - இது தபொதுவேொக 
பூட்டு ட�யல் என்று அடழககபபடுகி்றது இது ஒரு 
வேலுவேொன அைவுள்ை மடிபபு மறறும் ட�ககபபட்ை 
துணியின் இருபு்றமும் ஒ்ர மொதிரி இருககும். 
(பைம் 9.22 c )

தையல் வதக 401 - இது ஒரு ஊசி 
நூலுைனும் மறறும் ஓர வேடையம் உைன் ்்ரநது 
உருவேொககபபடுவே�ொகும். ஊசியில் இருநது த்ல்லும் 
ஒரு நூல் துணியில் வேடையத்துைன் த்ன்று 
பொபின் நூடை வேடையத்துைன் பின்னுகி்றது.
இது பின்னர ஆடைகடை எம்மிங த்யவே�றகும் 
எைொஸ்டிக மறறும் ்ைட் உள்ைொடைகளில் 
தபொருத்துவே�றகும் பயன்படுகி்றது, (பைம் 9.22 d ) 

தையல் வதக 504- இது ஒரு ஊசி 
நூலுைன் ஓர வேடையத் ட�யல் மறறும் ஒரு 
ஓர கவேர நூல் ்்ரத்து உருவேொககபபடுகி்றது 
இத்ட�யல் துணிகளின் கடரகடை 
இடணபப�றகொன உறுதிடயயும் வேலுடவேயும் 
�ருகின்்றது, (பைம் 9.22 e)..

தையல் வதக 601- இரு ஊசி 
நூல்களுைன் ஒரு வேடைய நூல் தகொண்டு 
உருவேொககபபட்ை�ொகும். ஊசியில் இருநது 
தவேளிபபடும் நூல் துணியில் ஊடுருவும் மறறும் 
வேடைய நூைொனது துணியின் அடியில் இருநது 
வேருமொறு அடமககபபட்டிருககும் இ�னுைன் 
துடண நூைொனது பொதுகொபபிறகொகவும் 
அைஙகொரத்திறகொகவும் ்்ரககபபடுகின்்றது, 
(பைம் 9.22 f ) 

பைம் 9.21 அடைபபுத் ட�யல்

9.5  இயந்திை தையல்களின் 
வதககள் 

ஒரு வேடையத்தின் அடிபபடை உருவேொககம் அல்ைது 
வேடையத்தின் திருபபத்�ொல் ஒரு துணிடய 
மறத்றொரு துணி அல்ைது துடண தபொருளுைன் 
இடணபபது ட�யல் எனபபடும். ட�யல்கள் 
அைஙகொரத்திறகொகவும் த்யயபபைைொம் . 
ட�ககபபட்ை துணியின் பயன்பொடு மறறும் 
வேடகடயப தபொறுத்து ட�யல் மொறுபடும். ஆடைத் 
த�ொழிலில் பயன்படுத்�பபடும் மிகவும் தபொதுவேொன 
இயநதிரத் ட�யல்கள் பின்வேருமொறு; 

தையல் வதக 101 - இது சிஙகிள் திரட் த்யின் 
ட�யல் என்றும் அடழககபபடுகி்றது. இது ஒரு 
�றகொலிக இடணபபிறகொக பயன்படுத்�பபடுகி்றது 
இது ஊசியில் ஒரு நூைொல் உருவேொககபபடும் 
ஒறட்றத் ட�யல் ஆகும், (பைம் 9.22 a).

தையல் வதக 201 -இரு இரண்டுஊசி 
நூல்கடை ஒ்ர  துடைககுள் எதிர எதிதரதிர 
திட்யில் இருநது பின்னிப பிடணககொமல் 
அல்ைது ஒன்்்றொடு ஒன்று இடணககொமல் 

a) ட�யல் வேடக 101

d) ட�யல் வேடக 401

b) ட�யல் வேடக 201

e) ட�யல் வேடக 504

c) ட�யல் வேடக 301

f) ட�யல் வேடக 601

பைம் 9.22 இயநதிர ட�யல்களின் வேடககள்
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பைம் 9.23 கணினி மயமொககபபட்ை எம்பிரொயைரி

9.7 பாடசசுருககம்
ட�யல் கடைசத்ொறகள், துணிடயத் 
்�ரநத�டுககும் ்பொதும் ஆடைகடை 
தவேட்டும்்பொதும் மறறும் ட�ககும்்பொதும் 
பயன்படுத்�பபடுகின்்றன. இந� 
கடைசத்ொறகடைப பறறிய த�ளிவேொன 
கருத்து ஆடை உருவேொககத்திறகொன 
வேலுவேொன அடித்�ைத்ட� அடமககி்றது. ஆடை 
உருவேொககத்திறகு முன் அடிபபடை ட�யல்கள் 
அடித்�ைமொக பயன்படுத்�பபடுகின்்றன. 
ஆடைகளின் த்யல்பொடு மறறும் அைஙகொரத்ட� 
்மம்படுத்� இடவே பயன்படுத்�பபடுகின்்றன. இந� 
அடிபபடை ட�யல்கள் ட�யல் த்யயும் ்பொது 
வேழிகொட்டு�ல்கைொகப பயன்படுத்�பபடுகின்்றன. 
எம்பிரொயைரி ட�யல், ஆடைகளில் அழகொன 
வேடிவேத்ட� அளிககி்றது. குழநட�கள், சி்றொரகள், 
தபண்கள் மறறும் ஆண்கள் ஆகி்யொரின் 
அடனத்து வேடகயொன ஆடைகளிலும் இவேறட்றப 
பயன்படுத்�ைொம்.

9.6  கணினி மயமாககபபடட 
பூ நவதை (Computerized 
Embroidery)

டகயொல் ட�ககபபடும் பூ ்வேடை ஒரு 
உன்ன�மொன வேடகயொகும். இது கிட்ைத்�ட்ை 
அடனத்து வேடகயொன ஆடைகளிலும் 
பயன்படுத்�பபடுகி்றது. இன்ட்றய கொைகட்ைத்தில் 
பூ ்வேடை இயநதிர மயமொககபட்டுள்ைது.  
தமன்டமயொன பூ ட�யல்கள் விரும்பிய 
துணியில் ட�ககபபடுகின்்றன. ஒ்ர மொதிரியொன 
அைவு வேடிவேடமபபுகள் மறறும் வேண்ணஙகடை 
உருவேொகக, குறிபபிட்ை கருவிகள் மறறும் குறியீட்டு 
முட்றகள் இயநதிரத்தில் த்யயபபடுகின்்றன. 
கணினி மயமொககபபட்ை எம்பிரொயைரி (பைம் 9.23) 
சிறிய அைவில் இருநது தபரிய அைவிைொன 
த�ொழில்்ொடைகளில் பயன்படுத்�பபடுகி்றது. 
கணினி மயமொககபபட்ை எம்பிரொயைரிகடைப 
பயன்படுத்துவேதில் உள்ை முககிய நன்டமகள்;
● சீரொன மறறும் துல்லியமொன வேடிவேடமபபுகடை 

உருவேொகக முடியும்
● குறுகிய கொைத்தில் அதிக உறபத்தி
● வேடிவேடமபபுகடை மொற்றைொம் அல்ைது 

மொற்றஙகள் த்யயைொம் அல்ைது 
எம்பிரொயைரியின் அைடவே மொற்றைொம்

1. இடழ்யொட்ைல் 
Tack

நிடையொன ட�யல் ட�பப�றகு முன் நிடையற்ற ட�யல் ட�த்�ல்.  
A temporary stitching before making permanent stitch.

2. முன் பககம்  
Right Side

துணியின் முன் பககம் உடையின் தவேளிபபககம் இருகக ்வேண்டும்.  
The front side of fabric which should be outside of finished garments.

3. முன் பககம் 
்்ரத்து  Right Side 
Together

ட�ககும்்பொது துணியின் முன் பககத்ட� உட்பு்றம் டவேத்து தவேளி்ய ட�யல் 
இடுவேது.  
Right side of the fabric facing each other.

4. பின் பககம் Wrong 
Side

துணியின் பின் பககம் உடையின் உட்பககம் இருகக ்வேண்டும்.  
The side of the fabric which should be inside of the finished garment.

5. பூ ்வேடை 
Embroidery

துணியில் ஊசி, நூல் மூைம் ஒரு வேடிவேத்ட� அைஙகரிபபது.  
Craft to decorate fabric using needle and thread.

6 கிடரன் Grain தந்வியலில் கிடரன் (Grain) என்பது ஊடை (weft) மறறும் பொவு (warp) நூல்களின் 
திட்கடைக குறிககி்றது.  
For woven textiles, grain refers to the orientation of the weft and warp threads

7 ட�யல் நீைம் 
Stitch Length

ஒரு ட�யல் இயநதிரத்�ொல் ட�ககபபட்ை, ஊசியின் த�ொைரசசியொன இரண்டு 
குத்துககளுககு இடையிைொன தூரமொகும் It is a distance between two consecutive 
punches of a needle in one step sewn by a sewing machine

்சாறகளஞ்சியம் 
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நிதனவில் ்காள்க 
● ஒரு துணியில் உள்ை நூல்களின் திட்டய நீைவேொககிலும் மறறும் குறுககுவேொககிலும்   

குறிககபபடுவேது கிடரன் ஆகும்.
● ஜமுள் ஓரஙகள் என்பது ஒரு துணியின் நீைமொன விளிம்புகள் .
● ட�யல் நொட்்ஸ் என்பது ட�யல் வேடிவேத்தில் சிறிய முக்கொணஙகள் அல்ைது அடையொைஙகைொல் 

ஆடை ்பனடை தபொருத்� உ�வுகி்றது.
● அடிபபடை ட�யல்கள் உருவேொககம்  மறறும் அைஙகொரம் என  இரண்டு வேடககைொகும்.
● ட�யல் த்யவே�றகு முன், உருவேொககத் ட�யல்கள் வேழிகொட்டு�ைொகப பயன்படுத்�பபடுகின்்றன.
● ஆடைகளுககு அழகு ்்ரகக அைஙகொர ட�யல்கள் தி்றம்பை பயன்படுத்�பபடுகின்்றன.

ஆசிரியர்களுககான ்சயல்பாடுகள்
● பல்்வேறு அடிபபடை மறறும் எம்பிரொயைரி ட�யல் த்யவே�றகு கறபித்�ல்.
● எம்பிரொயைரிககொன வேடிவேடமபபு ஆல்பத்ட� உருவேொகக மொணவேரகடை �யொரபடுத்து�ல்

மாைவர்களுககான ்சயல்பாடுகள்
● ஒவதவேொரு எம்பிரொயைரி ட�யலுககும் ஒரு வேடிவேம் (Motif) �யொர த்ய�ல்.
● எம்பிரொயைரி ட�யல்களுைன் ஒரு மொதிரிடய உருவேொகக மொணவேரகடை ஊககபபடுத்து�ல்.

வினாககள்
பகுதி – I
குறிகநகாள் நகள்விகள்:

1. கிடரன் (Grain) என்பது துணியில் உள்ை 
நூல்களின்………………….. ஐ குறிககி்றது.

 (அ) திட் (ஆ) வேலிடம
 (இ) முருககு (ஈ) எண்ணிகடக
2. ………என்பது ஒரு குறிபபிட்ை பரபபில் 

உள்ை ட�யல்களின் எண்ணிகடக ஆகும்.
 (அ) ட�யல் நீைம்
 (ஆ) நூல் நி்றம்
 (இ) ட�யலின் வேகுபபு
 (ஈ) ட�யல் அைரத்தி

3. இது ஒரு ்மமொன நீைம் தகொண்ை ட�யல். 
 (அ) ்மமொன இடழ்யொட்ைல்
 (ஆ) ்மமற்ற இடழ்யொட்ைல்
 (இ) ்ொயவேொன இடழ்யொட்ைல்
 (ஈ) ட�யல்கொரர 
4. ட�பப�றகு முன் இரண்டு அல்ைது 

மூன்று அடுககுத் துணிகடைச ்்ரத்துப 
பிடிபப�றகுப பயன்படுத்�பபடுவேது 
______________ஆகும். 

 (அ) ்மமொன இடழ்யொட்ைல் 
 (ஆ) ்மமற்ற இடழ்யொட்ைல்
 (இ) ்ொயவேொன இடழ்யொட்ைல் 
  (ஈ) ட�யல்கொரர 
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6. ்மமொன இடழ்யொட்ைலின் பயன்கள் 
யொது? 

7. நிடையொன ட�யல்களின் தபயரகடை 
பட்டியலிடு. 

8. உருட்டுத் ட�யடை விைககுக. 
9. தகட்டித் ட�யலின் பயன்பொடுகள் யொடவே? 
10. மடிபபுத்ட�யல் என்்றொல் என்ன?

பகுதி – III 
ஒரு பத்திஅளவில் பதிைளிககவும்

1. இடழ்யொட்ைல் மறறும் அ�ன் வேடககடை 
விைககுக.

2. அடைபபுத் ட�யடைத் ட�ககும் முட்றடய 
விைககுக. 

3. ஒரு சிறிய வேடிவேத்ட� வேடரநது நொன்கு 
வேடகயொன எம்பிரொயைரி ட�யடைக 
குறிககவும். 

பகுதி – IV 
ஒரு பகக அளவில் பதிைளிககவும்

1. ஐநது வேடகயொன அைஙகொரத் ட�யடை 
விவேரிககவும். 

2.  அடிபபடைத் ட�யல்கடை விவேரிககவும்.

குறிகநகாள் நகள்விகளுககான பதில்கள்
1) (அ)  2) (ஈ)  3) (அ)  4) (இ)
5) (இ)  6) (இ)   7) (ஈ)

5. துணிகளின் முடனகடை முடிககப 
பயன்படுத்�பபடுவேது _________ ஆகும். 

 (அ) தகட்டித்ட�யல் 
 (ஆ) மடிபபுத் ட�யல்
 (இ) உருட்டுத் ட�யல் 
 (ஈ) இயநதிரட�யல்
6. அைஙகொரத் ட�யல்கடைப  பயன்படுத்தும்  

கடைடய இவவேொறு அடழககபபடுகி்றது. 
 (அ) பிரிண்டிங  
 (ஆ) தந்வு 
 (இ) எம்பிரொயைரி 
 (ஈ) எதுவும் இல்டை
7. ஒரு சிறிய ஒட்டுத் ட�யல்___________ 

என்றும் அடழககபபடுகி்றது. 
 (அ) கொம்புத்ட�யல் 
 (ஆ) ்ஙகிலித்ட�யல்
 (இ) விரிந�ட�யல் 
 (ஈ) விட�த்ட�யல்

பகுதி – II 
மூன்று (அல்ைது) �ான்கு வரிகளில் பதில் 
எழுைவும்

1. கிடரன் (Grain) மறறும் அ�ன் வேடககடை 
வேடரயறு.

2. த்ல்்வேட்ஜ் (Selvedge) என்்றொல் என்ன?
3. ட�யல் நீைம் வேடரயறு.
4. ட�யல் ்கொடு பறறி எழுதுக.
5. கணினி மயமொககபபட்ை எம்பிரொயைரின் 

பயன்கடைக குறிபபிடுக
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இணைப்புகள் மற்றும்  
துணிணை சுருக்கும் முணைகள்

10.1 அறிமுகம்
தையல் பல நுணுக்கமான விபரங்கதைக 
க்காண்ட ஒரு சுவாரசியமான ்கதலயாகும். இது 
ஊசி வவதல அல்லது ஊசி த்கவிதன என 
விவரிக்கபபடுகிறது. த்க அல்லது இயந்திரம் 
மூலம் தைக்கலாம். ்கற்காலத்தில் எலும்பு்கதை 
ஊசியா்க பயனபடுத்தியும், விழுது்கதை நூலா்க 
பயனபடுத்தியும் மிரு்கங்களின வைால்்கதைத் 
தைத்ைார்கள். இனறு பல்வவறு வத்க துணி்கதை 
ஒனறு வேரபபைறகு ஊசி்கள், நூல்்கள் மறறும் 
இயந்திரங்களில் பல்வவறு வத்க்கள் உள்ைன. 
ஒரு ஆத்டதயத் தைக்க அடிபபத்டத் தையல் 
்கருத்து்கதைத் கைரிந்து க்காள்ைவவணடும். 
தையலின அடிபபத்ட ்கருத்து்கள் பினவருமாறு : 
● இதைபபு்கள்  
● இதைபபு்கதைச் சுத்ைம் கேய்யும் முதற
● துணிதயச் சுருககும் முதற்கள் 

10.2  இணைப்புகள் மற்றும் 
இணைப்புகளின் வணககள் 
(Seams and Types of Seams)

ஆத்டையாரித்ைல் எனபது ைடத்டயான 
துணி்கதை முபபரிமாைம் க்காண்ட மனிை 
உ்டலுககுப கபாருத்ைமா்க ையாரித்ைல் ஆகும். 

10

கற்ைலின் ந�ாக்கஙகள்
● இதைபபு்களின வத்க்கள் மறறும் துணிதய சுருககும் முதற்கள் பறறிய அறிதவப 

கபறுைல்
● பல்வவறு  வத்கயான இதைபபு்கள், இதைபபு்கதை சுத்ைம் கேய்யும் முதற்கள் மறறும் 

துணிதய சுருககும் முதற்கள் ஆகியவறதறத் தைககும் திறன்கதைப கபறுைல்.

கவடடுத் துணி்கதை ஒனறா்க வேரத்து தைபபது 
இதைபபு (சீம்ஸ்) என அறியபபடுகிறது. 
இரணடு துணடு்கள் அல்லது இரணடிறகும் 
வமறபட்ட துணடு்கதை ஒனறா்க தைபபது 
இதைபபு்கைாகும். இதைபபு்கதைத் தையல் 
இயந்திரத்திலும், த்கயினாலும் தைக்கலாம்.

இதைபபு்கதைத் வைரவு கேய்வைற்கான 
முககிய ்காரணி்கள்;
● துணியின ைனதம
● ஆத்ட வடிவதமபபு மறறும் ஆத்ட வத்க்கள் 
● ஆத்ட உபவயா்கம்
● இதைபபு இதைககும் இ்டம்
● ஆத்டதய அணிபவரின வயது மறறும் 

பாலினம்
● பாணி (Fashion)

இணைப்புகளின் வணககள் 
கபாதுவா்க இதைபபு்கள் பல வத்கபபடும். 
அவறறில் முககியமான ஐந்து இதைபபு்கள் 
ோைாரை இதைபபு, ரன அணடு பால் இதைபபு , 
பிரஞ்சு இதைபபு , மாணடுவாவமக்கர இதைபபு 
மறறும் தபபடு இதைபபு ஆகும்.

சாதாரை இணைப்பு (Plain Seam)
ோைாரை இதைபபானது மி்கவும் முககியமான 
மறறும் எளிதமயான இதைபபு ஆகும். 

106
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கபாதுவா்க பயனபடுத்ைககூடிய இதைபபாகும், 
(ப்டம் 10.3). இந்ை இதைபபின முககிய நனதம 
வநரத்தியா்கவும், நீடித்து உதைக்கக கூடியைா்கவும் 
இருககும்.

மாண்டுவாநமக்கர் இணைப்பு  
(Mantua Makers Seam)
மாணடுவாவமக்கர இதைபபு ஒரு எளிய 
இதைபபு ஆகும். இது நடுத்ைர ைடிமனான 
துணி்களுககுப கபாருத்ைமானது,(ப்டம் 10.4). 
இது ஒரு எளிய, நல்ல மறறும் ைடிமனான 
வைாறறத்து்டனும் ்காைபபடுகிறது .

ணபப்டு இணைப்பு (Piped Seam)
தபபடு இதைபபு எனபது ஒரு ோைாரை 
இதைபபின மாறறமாகும். இது ஆத்டககு 
அலங்காரம் வேரககிறது. இந்ை இதைபபு ஒரு 
குறுககுத்துணடு அல்லது ஒரு நா்டாதவச் 
ோைாரை இதைபபுககு நடுவவ தவத்து தைக்க 
வவணடும். இந்ை இதைபபு ்கழுத்து வதைவு, 
இடுபபு, த்க இதைபபுப பகுதி, வயாக மறறும் பக்க 
இதைபபுப பகுதி்களிலும் தைக்கலாம். மாறுபட்ட 
வணை தபபடு இதைபபு ஆத்ட்களுககு அைகு 
வேரககிறது, (ப்டம் 10.5).

10.3 இைப்புகணைச் சுததம் 
சசய்யும் முணைகள் மற்றும் 
வணககள் (Seam Finishes and 
Types of Seam Finishes)

துணியின சிைரமுதன அல்லது இதைபபு்களின 
விளிம்பு்கள்  விதரவில் பிரிந்து வரககூடியைா்க 
இருககும். ஆத்கயால் நூல் பிரிந்து வராமல் 
இருக்க சிைர முதன்கதை இதைபபைறகுப 
பல்வவறு முதற்கள் உள்ைன. இரடத்ட படிமான 

இது அதனத்து வத்க ஆத்ட்களுககும் 
பயனபடுத்ைலாம், (ப்டம் 10.1) ோைாரை இதைப 
தபத் தைபபது எளிது. கமல்லிய, ஒளி ஊடுருவுகிற 
மறறும் சிைர முதன (Ravel) துணி்கதைத் ைவிர 
பிற துணி்கதை தைபபைறகு இவ்விதைபதப 
பயனபடுத்ைலாம். இது த்க்கதை இதைக்கவும் 
ேடத்ட, ்கவுன, பாவாத்டயின பக்க ஓரங்கதைத் 
தைக்கவும் பயனபடும் கபாதுவான இதைபபு 
ஆகும். இந்ை இதைபபின முககிய நனதம எனபது, 
தைக்க குதறவான  வநரவம வைதவபபடுகிறது.

ரன்மற்றும்சபல் இணைப்பு   
(Run and Fell Seam )
இந்ை இதைபதபத் ைடத்டயான இதைபபு 
(ரன மறறும் கபல் இதைபபு) எனறும் கூறுவர. 
இந்ை இதைபதபக த்கயின மூலமும் தையல் 
இயந்திரத்திலும் தைக்கலாம். இந்ை இதைபபின 
முககிய நனதம இதைபபு வலிதமயா்கவும் 
மறறும் நீண்ட நாள் உதைககும் ைனதம 
க்காண்டது. மறற இதைபபு்கவைாடு ஒபபிடும் 
கபாழுது இந்ை இதைபதபத் தைக்க அதி்க வநரம் 
வைதவபபடுகிறது. வதைந்ை விளிம்பு்களுககும் 
்கனமான துணி்களுககும் இம்மாதிரியான இதைபபு 
கபாருத்ைமானது இல்தல. இந்ை இதைபபு 
குைந்தை்களின ஆத்ட்கள், விதையாடடு ஆத்ட்கள் 
மறறும் ேடத்ட்கள் தைக்க ஏதுவானது, (ப்டம் 10.2).

பிரஞ்சு இணைப்பு (French Seam)
பிரஞ்சு இதைபபு ்டபுள் சீம் எனறு அதைக்கபபடுகிறது. 
இது ைடிமனான இதைபபு ஆகும்.எனவவ சிறந்ை 
கமல்லிய மறறும் கமனதமயான துணி்களுககுப 
கபாருத்ைமானது. இைன குதறபாடு வதைந்ை 
விளிம்பு்கள் அல்லது ைடித்ைத் துணி்கள் மீது 
கேய்யமுடியாது. இந்ை இதைபபு குைந்தை்களின 
ஆத்ட மறறும் படடு அல்லது வலோன ஆத்ட்களுககுப 

ப்டம் 10.1 
ோைாரை 
இதைபபு

ப்டம் 10.2 
ரன அணடு கபல் 

இதைபபு

ப்டம் 10.3 
பிரஞ்சு இதைபபு

ப்டம் 10.4 
மாணடுவா வமக்கர 

இதைபபு

ப்டம் 10.5 
தபபடு இதைபபு

இணைப்புகளின் வணககள் 
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இதைபபுச் சுருைககூடிய துணி வத்க்கள் 
மறறும் அதி்கமா்க சிலும்பல் பிரிந்து வரககூடிய 
துணி்களுககுச் கேய்யபபடுகிறது. உைாரைம் : 
பினனலாத்ட கெரஸி.

பல் கததரிைால் சுததம் சசய்யும் முணை 
(Pinked Finish)
்கரடு முர்டான முதனயின விளிம்பு்கதைக 
பல்்கத்ைரியினால் கவடடி விடுவைால் நூல்்கள் 
பிரிந்து வராமலிருககும் , (ப்டம் 10.7). இது ஒரு 
ோைாரை மறறும் எளிைான முதற ஆகும். இதை 
முடிபபைறகு அதி்க வநரம் எடுக்காது. ஆனால் அது 
எளிைா்க பிரிந்து வரும் துணி்களுககு ஏறறது 
அல்ல. (உ.ம்.) ோடடின.

தையல், ்காஸ்டிங தையல், கெரிஙவபான 
தையல், கெம்மிங தையல், குறுககு கநடுககு 
தையல், ்கவ்வும் படடி க்காணடு சுத்ைம் கேய்யும் 
முதற்கைா்க முடிக்கபபடுகினறது.

இணைப்புகணைச் சுததம் சசய்யும் 
முணையின் வணககள்

இரடணடணதைலால் சுததம் சசய்யும் முணை 
(Double Stitched Seam Finish)
இரடத்ட தையலால் சுத்ைம் கேய்ைல் எனபது  
முைலில் தைத்ை இதைபபிலிருந்து 0.25 கே.மீ. 
ைள்ளி மறகறாரு தையல் தைக்கபபடுகிறது, 
(ப்டம் 10.6). இது வநரா்கவவா அல்லது குறுககு 
கநடுககுத் தையலா்கவவா தைக்கலாம். இந்ை 

ப்டம் 10.6 இரடத்டதையலால் சுத்ைம் 
கேய்யும் முதற

ப்டம் 10.7 பல் ்கத்ைரியால் சுத்ைம் 
கேய்யும் முதற

ப்டம் 10.8 தைத்து பல் ்கத்ைரியால் 
கவடடி சுத்ைம் கேய்யும் முதற

ப்டம் 10.9 மீன முள்ளுத் தையல் 
சுத்ைம் கேய்யும் முதற

ப்டம் 10.10 கெம்மிங முதறயில் 
சுத்ைம் கேய்ைல் முதற

ப்டம் 10.11 ஓவர ்காஸ்டிங சுத்ைம் 
கேய்யும் முதற

ப்டம் 10.12 ஓரங்கதை மடித்து சுத்ைம் 
கேய்யும் முதற ப்டம் 10.13 குறுககு கநடுககு 

தையல் க்காணடு சுத்ைம் கேய்யும் 
முதற

ப்டம் 10.14 ்கவ்வும் படடி க்காணடு 
சுத்ைம் கேய்யும் முதற

இைப்புகணைச் சுததம் சசய்யும் முணைகள் மற்றும் வணககள்
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இதைக்காமல் துணியின முதன்கதைத் 
தைக்க வவணடும். இந்ை இதைபபு ஒரு அைகிய 
வைாறறத்தை அளிககிறது. ஏகனனில் இந்ை 
இதைபபு ்கனமா்க இருபபைால், வதைவான 
பா்கங்களுககுப கபாருந்ைாது, (ப்டம் 10.12).

குறுக்கு ச�டுக்கு ணதைல் சகாண்டு சுததம் 
சசய்யும் முணை (Zig Zag Seam Finish)
குறுககு கநடுககுத் தையல் இரணடு 
மடிபபு்களின விளிம்பு்கதையும் ஒனறா்க 
இதைத்துத் தைக்கபபடுகிறது. இந்ை இதைபபு 
ஃபரதுணி்களுககு ஏறறது. (ப்டம் 10.13). 

கவ்வும் படடி சகாண்டு சுததம் சசய்யும் 
முணை (Bound Seam Finish) 
பின பக்கத்தில் உள்ை இதைபதப ்கவ்வும் படடி 
துணியின துணத்டக க்காணடு இதைத்துச் 
சுத்ைம் கேய்யும் முதறயாகும் , (ப்டம் 10.14). இந்ை 
தையல் இதைபபின விளிம்பில் கேய்யபபடுகிறது. 
இந்ை இதைபபு வ்காடடு்கள் மறறும் விதையாடடு 
ேடத்ட்களில் பயனபடுகிறது.

10.4  துணிணைச் சுருக்கும் 
முணைகள் (Fullness)

ஆத்ட்களில் ஒரு வடிவதமபதப ைருவைறகு 
துணிதய சுருககும் முதற்கள் கேய்யபபடுகிறது. 
இதவ ஆத்டயின கபாருத்ைமான அதமபபிறகு 
வழிவகுககிறது இதவ ஆத்ட வடிவதமபபில் 
விருபபமான வடிவதமபபு விவரங்கதைச் 
வேரககிறது. இந்ை முதற்கள் ஆத்ட  அணிபவரின 
இயக்கத்திறகும், வேதிக்கா்கவும் ஆத்ட்களில் 
அறிமு்கபபடுத்ைபபடுகிறது. இதில் பல விைமான 
துணிதயச் சுருககும் முதற்கள் உள்ைன. 
கபாதுவான சுருககும் வத்க்கள் ்டாரட, ்டகஸ், 
மடிபபு்கள் மறறும் சுருக்கம் ஆகும்.

டார்ட மற்றும் டார்ட வணககள்  
(Darts and Types of Darts)
்டாரட ஒரு முகவ்காைமடிபபு ஆகும். இது உத்டயில் 
ஒரு முககிய பகுதியா்கச் கேயல்படுகினறன. இது 
உ்டலின மாரபுப பகுதி, த்க இதைபபுப பகுதி, 
்கழுத்து மறறும் இடுபபு ஆகியவறறின உ்டலின 
வதைவு்களுககு ஏறறவாறு ைடத்டயான 
துணிதய மடித்து தைபபைாகும். 

ணததது பல் கததரிைால் சவடடி சுததம் 
சசய்யும் முணை (Stitched and Pinked Finish) 
முைலில் துணிதய ோைாரை இதைபதப 
க்காணடு இதைத்து க்காள்ைவவணடும், (ப்டம் 
10.8). துணி்கதை ஒரு வரிதேயில் வேரத்து 
க்காள்ை  வவணடும். பினனர துணியின 
விளிம்பு்கதைப பல்்கத்ைரியால் கவடடி சுத்ைம் 
கேய்யவவணடும். இந்ை சுத்ைம் கேய்யும் முதற 
பிரிந்து வரும் துணி்களுககு ஏறறது அல்ல. 

மீன் முள்ளுத ணதைல் சுததம் சசய்யும் 
முணை (Herring Bone Seam Finish)
கெரரிங வபான இதைபபு முதன்கதை மடித்து 
ஆத்டயின மீது தவத்து ஒரு வரிதேயில் கெரரிங 
வபான தையல் தைககும் முதற கெரரிங வபான 
தையல் எனறு அதைக்கபபடுகிறது, (ப்டம் 10.9). 
துணியின விளிம்பு்கள் கைரியாைைால் இந்ை 
இதைபபு மி்கவும் சுத்ைமா்கவும் இருககும். இந்ை 
இதைபபு ்கனமான துணி்களுககு ஏறறது.  
(உ.ம்) ஆண்கள் வ்காட. 

செம்மிங முணையில் சுததம் சசய்தல் 
முணை (Hem Stitched Seam Finish)
கெம்மிங தையல் முதற கெரரிங வபான 
தையல் வபானறது. இந்ை முதறயில் துணியின 
விளிம்பு்கதை மடித்து ஆத்டயு்டன அழுத்தி 
ஒரு வரிதே கெம் தையல் தைக்க வவணடும், 
(ப்டம் 10.10).  இது மி்கவும் வநரத்தியானது. 
ஏகனனறால் வலதுபுறத்தில் சினன புள்ளி மடடுவம 
்காைபபடுகிறது. 

ஓவர்காஸ்டிஙசுததம் சசய்யும் முணை 
(Overcast Seam Finish)
ஓவர ்காஸ்டிங சுத்ைம் கேய்யும் முதற ைடிமனான 
மறறும் கமல்லிய, சீககிரம் பிரிந்து வரும் 
துணி்களுககும் மி்கவும் கபாருத்ைமானது. 
இைதனக த்க வேரககும் இ்டம், இடுபபு, வயாககு்கள் 
மறறும் ஆத்டயின ஓரத்திலும் பயனபடுத்ைலாம். 
ோைாரை இதைபபு முைலில் கேய்யபபடுகிறது. 
பினபு துணியின விளிம்பு்கள் வமவலாட்டமான 
தையல்்களு்டன ைனித்ைனியா்க நிதறவு 
கேய்யபபடுகினறன, (ப்டம் 10.11).

ஓரஙகணை மடிதது சுததம் சசய்யும் முணை 
(Edge Stitched Seam Finish)
துணியின விளிம்பு்கதைத் தைத்து முதன்களில் 
மூ்டபபடடிருககும். இதை ேடத்டயு்டன 
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அல்லது கேயல்பாடடு வநாக்கத்திற்கா்கப 
பயனபடுத்ைபபடுகிறைா எனபதைப கபாறுத்து, 
துணியின முனபக்கம் அல்லது பினபக்கத்தில் 
்டகஸ் தைக்கபபடுகிறது. இதவ அலங்காரத்துககு 
அல்லாமல் ஒரு ஆத்டயில் சுருக்கத்தைச் 
வேரபபைறகும் பயனபடுத்ைபபடுகினறன. இதவ 
ேனனமான மறறும் கமனதமயான துணியில் 
தைககும்வபாது மி்கவும் ்கவரச்சியா்க ்காைபபடும். 
்டகஸின பல்வவறு வத்க்கைாவன  பின்டகஸ் 
(Pin Tucks) ,குறுககு ்டகஸ் (Cross Tucks) , ்கயிறு 
தவத்துத் தைககும் ்டகஸ் (Piped Tucks) சிபபி 
அல்லது வதைவு ்டகஸ் (Shell Tucks) ஆகும்.

பின் டக்ஸ் (Pin Tucks) 
பின்டகஸ் 0.25 கே.மீ அைவில் மடிக்கபபட்ட 
வநரகீழ் வ்காடடில்  வமலிருந்து கீைா்க 
தைக்கபபடுவைாகும், (ப்டம் 10.17) அவறதறத் 
ைனியா்க அல்லது வரிதேயா்க தைக்கலாம். இது 
கபரும்பாலும் ஆத்ட்களின அலங்காரங்களுககுப 
பயனபடுத்ைபபடுகினறன. ஆத்கயால் ஆத்டயின 
குறிபபிட்ட பகுதி மறறும் ்கவுனின வயாக பகுதியில் 
அதமக்கபபடுகிறது. பின்டகஸ் குைந்தை்களின 
ஆத்ட்களிலும் கபண்களின ஆத்ட்கள், வயாகஸ் 
மறறும் ஆண்களின ேடத்ட்களில் அலங்கரிக்க 
தைக்கபபடுகினறன.
குறுக்கு டக்ஸ் (Cross Tucks): குறுககு ்டகஸ் 
பின்டகஸ் வபானறது. குறுககும் கநடுககுமா்க ஒவர 
அைவா்க ்டகஸ் முழுவதையும் தைக்க வவணடும். 
இது ேதுரம் வபானற வைாறறத்தை அளிககிறது, 
(ப்டம் 10.18). இதவ பாகக்கடடு்கள், வயாககு்கள் 
மறறும் கபரிய பகுதி்களில் அை்கான வைாறறத்தை 
உருவாககுகினறன. 

அதவ கபரும்பாலும் கபண்களின 
ஆத்ட்களில் பயனபடுத்ைபபடுகிறது. ஆத்ட 
ையாரிபபில் முைல் படியா்க ்டாரடடு்கள் 
அதமக்கபபடுகினறது.இதவ ஆத்ட்கதை 
சுருககி அைற்கான வடிவத்தையும் கபாருத்ைமான 
அதமபதபயும் ைருகினறது. ்டாரடடு்கள் இரணடு 
வத்கபபடும் . அதவ அதர ்டாரட அல்லது ஒரு முதன 
்டாரட(Single Pointed Dart) மறறும் முழு ்டாரட அல்லது 
இரு முதன ்டாரட(Double Pointed Dart) ஆகும்.
அணர  டார்ட (Single Pointed Dart): இதை 
நிதலயான ்டாரட எனறும் ஒரு முதன ்டாரட 
எனறும் கூறுவர. இது ஒரு முதன அ்கலமா்கவும் 
மறுமுதன கூரதமயா்கவும் முகவ்காைம் வபால் 
்காடசியளிககும் (ப்டம் 10.15). அதர ்டாரடேடத்ட்கள், 
பாவாத்ட்கள், வபணடு்கள், ்கவுன்கள்,  மறறும் 
்கமீஸ்்களில் பயனபடுத்ைபபடுகிறது.
முழு டார்ட (Double Pointed Dart): முழு ்டாரட 
இரு முதன ்டாரட எனவும் அதைக்கபபடுகிறது. 
இந்ை ்டாரட்கள் இரு முதன்களிலும் கூரதமயா்க 
உள்ைது மறறும் நடுவில் அ்கலமா்க இருககும். முழு 
்டாரடத்டத் ைடிமனான துணி்களின மீது தைககும் 
வபாது முதன்கள் சிறிைா்க கவட்டபபடுகிறது. 
(ப்டம் 10.16).முழு ்டாரட ோைாரை ேடத்ட மறறும் 
்கமீஸ் ஆத்டயில் பயனபடுத்ைபபடுகிறது.

டக்ஸ் மற்றும் டக்ஸின் வணககள்
டக்ஸ் (Tucks): ்டகஸ் எனபது ஒரு வத்கயான 
மடிபபாகும். இதவ்கள் துணிதயத் வைதவயான 
இ்டத்தில் தைத்து ஆத்ட்களுககு ஓர 
அதமபதபத் ைருவைாகும். ்டகஸ் ஆத்ட்கதை 
வடிவதமபபைற்கா்க உைவுகிறது வமலும் ்டகஸ் 
ேமமான அ்கலத்தில் இருக்க வவணடும். அலங்கார 

ப்டம் 10.15 அதர ்டாரட ப்டம் 10.16 முழு ்டாரட

டார்ட வணககள்

XI_TM_TDD_CHAP10_2022.indd   110 4/28/2022   03:00:19 PM



111பாடம் 10 இணைப்புகள் மற்றும் துணிணை சுருக்கும் முணைகள்

மடிப்புகள்  மற்றும் மடிப்புகளின் 
வணககள்
மடிபபு்கள் உத்ட்களின இடுபபு, வயாகஸ் மறறும் 
த்க்கள் பகுதி்களில் சீரான அைவில் தைக்கபபடடு 
ஒரு அதமபதப ைருகினறன. மடிபபு்கள் வமலிருந்து 
தைக்கபபடுகினறன. அைனால் மடிபபு்கள் கீவை வரும் 
வபாது அ்கனறு அை்கான வைாறறம் அளிககிறது. ஒரு 
மடிபதபச் கேய்வைறகு மடிபபின அைவில் மூனறு 
ம்டஙகு துணி வைதவபபடுகிறது. கபாதுவா்க ஒரு 
மடிபபின அைவு 2.5 லிருந்து 5.0 கே.மீ. ஆகும். 
இதவ ்கண்கதை ஒவர பக்கமா்க கேலுத்துவைறகும் 
ஆத்ட்களில் புதிய பாணிதய உருவாககுவைறகும் 
பயனபடுத்ைபபடுகினறன. உபவயாகிககும் 
துணிதயப கபாருத்தும் , ஒரு மடிபபின அைவு 
துணியின எத்டதயப கபாருத்தும், தைககும் 
ஆத்டயின அதமபதப கபாருத்தும் மடிபபு்களின 
வைாறறம் அதமயும். பல்வவறு வத்கயான 
மடிபபு்கைாவன; ்கத்தி மடிபபு (Knife Pleat) ,கபடடி 

கயிறு ணவதது ணதக்கும் டக்ஸ் (Piped Tucks (or) 
Cord Tucks):  இதவ தைக்க வவணடிய இ்டத்தின 
பின பக்கம் ்கயிதற தவத்து தைபபைாகும். தையல் 
்கயிதற ஒடடிவய இருக்க வவணடும். ்கயிறறின 
ைடிமதன கபாருத்து ்டகஸின விதரபபுத் ைனதம 
இருககும். ்கயிறு எந்ை ைடிமனா்க இருந்ைாலும் 
பயனபடுத்ைலாம், (ப்டம் 10.19). இவ்வத்கயான 
்டகஸ் குைந்தை்களின ஆத்ட்களில் ைடிமனான 
வைாறறத்தை அளிக்கப பயனபடுத்ைபபடுகிறது. 
சிப்பி அல்லது வணைவு டக்ஸ் (Shell or scalloped 
Tucks): சிபபி அல்லது வதைவு ்டகஸ் ்கம்பளி 
தையல் வபானறது மறறும் ஆத்ட்களில் 
வதைவான வைாறறத்தை உருவாககுகிறது 
(ப்டம் 10 .20). சிபபி அல்லது வதைவு ்டகஸ் 
கமனதமயான துணி, உள்ைாத்ட்கள் மறறும் 
குைந்தை்களின ஆத்ட்கள், இரவில் அணியும் 
ஆத்ட்களில் த்க ்கழுத்துபபகுதி்கதை சுறறியும் 
பயனபடுத்ைபபடுகிறது.

ப்டம் 10.17 பின ்டக ப்டம் 10.18 குறுககு ்டகஸ்

ப்டம் 10.19 ்கயிறு தவத்து தைககும் ்டகஸ் ப்டம் 10.20 சிபபி அல்லது வதைவு ்டகஸ்

டக்ஸின் வணககள்
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மடிபபு (Box Pleat) , ைதலகீழ் கபடடி மடிபபு (Inverted 
Box Pleat) மறறும் கிக மடிபபு (Kick Pleat) ஆகும்.

கததி மடிப்பு (Knife Pleat) 
்கத்தி மடிபபு கைா்டஙகும் இ்டத்தில் ஒவர திதேயில் 
தையல் தைத்துக ்கத்தி மடிபதபச் கேய்யவவணடும். 
இைதனத் கைா்டரச்சியா்க ஐந்து , ஆறு மடிபபு்கதை 
ஒவர மடிபபா்கவும் பயனபடுத்ைலாம். இதவ 
தைககும் இ்டத்தில் கூரதமயா்கவும் முடிவத்டயும் 
இ்டத்தில் விரிவா்கவும் ்காைபபடும். ்கத்தி 
மடிபபு்கள் ோைாரை பாவாத்ட, வபனட (Pant) 
மறறும் ்கவுன்களில் பயனபடுத்ைபபடுகிறது, 
(ப்டம் 10.21).

சபடடி மடிப்பு (Box Pleat) 
இரணடு ்கத்தி மடிபபு ஒனறு்டன ஒனறு 
எதிரபுறமா்க இருந்ைால் அது கபடடி மடிபபு ஆகும் 
(ப்டம் 10.22). இரணடு கபடடி மடிபபு்களின 
முதன்கள் ஒனதற ஒனறு கைாடும். ஒவர இ்டத்தில் 
இரணடு கபடடி மடிபபு்கள் கேய்ைால் அது இரணடு 
கபடடி மடிபபு்கள் எனறு அதைக்கபபடுகிறது .கபடடி 
மடிபபு குைந்தை்களின ஆத்ட்கள், பள்ளி சீருத்ட, 
பாவாத்ட, ஆண்களின ேடத்டயில் பினபுறத்தில் 
உபவயா்கபபடுத்ைபபடுகிறது. இைதன ேடத்டப 
தபதய அலங்கரிக்கவும் பயனபடுத்துகிறார்கள்.

தணலகீழ் சபடடி மடிப்பு

ப்டம் 10.21 ்கத்தி மடிபபு ப்டம் 10.22 கபடடி மடிபபு

 10.23 ைதலகீழ் கபடடி மடிபபு ப்டம் 10.24 கிக மடிபபு

மடிப்புகளின் வணககள்
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ைைரவா்க வி்டபபடும் துணிதய ஒழுங்கா்கவும், 
அைகுபடுத்தி தைபபைற்கா்கவும்  இம்முதறதயக 
த்கயாைலாம். இந்ை துணிதயத் தைபபைறகு 
எடுக்கபபடும் துணியானது தைககும் இ்டத்தின 
சுறறைதவபவபால் இரணடு ம்டஙகு அதி்கமா்க 
அல்லது வைதவயான வைாறறத்தைப கபாறுத்து 
எடுத்துக க்காள்ை வவணடும். ்கஞ்சி வபாட்ட பருத்தி 
துணியில் இந்ை சுருக்கங்கதைத் தைககும் வபாது 
ஆத்ட விதரபபா்க இருககும். ஆனால் மனிைனால் 
உருவாக்கபபட்ட இதை்கைால் அல்லது படடு 
இதை்கைால் கேய்யபபட்ட உத்ட்கதைப 
பயனபடுத்தும் வபாது அது உ்டவலாடு ஒடடி அைகிய 
வைாறறம் அளிககும். சுருக்கங்கதைக த்கயினாவலா 
அல்லது இயந்திரத்தினாவலா , எலாஸ்டிக 
கபாருத்திவயா தைக்கலாம். சுருக்கங்கள், ்கழுத்து 
வதைவு்கள், த்க்கள், இடுபபுபபகுதி்கள் மறறும் 
வயாககில் பயனபடுத்ைபபடுகிறது.

ப்டம் 10.25 சுருக்கங்கள்

முதல் ப்ளீட எப்நபாது வடிவணமதது 
தைாரிக்கப்படடது?.

முைல் மடிபபு பணத்டய ்காலத்தில் 
அறிமு்கபபடுத்ைபபட்டது. வமல்ைடடு மக்கைால் 
லினன டூனிகஸ் எனபபடும் எகிபதிய ஆத்ட்கள் 
பயனபடுத்ைபபட்டன. பணத்டய எகிபதியர்களில் 
லினனின ஆத்ட்களில் மடிபபு்கதை 
பயனபடுத்தியவர  யார எனபது உறுதியா்க 
கூற இயலவில்தல. ஆனால் இரணடு வழி்கள் 
பரிந்துதரக்கபபடுகினறன. துணிதய கவறுமவன 
மடிபபது . மறகறாரு வாய்பபு எனனகவனறால், 
துணியில் மடிபதப ஏறபடுத்தி மரப பலத்க்கள் 
க்காணடு இஸ்திரி கேய்து, அவறறில் ஒரு 
வத்கயான பதே, நிறம் பூேபபடடு மடிபபு்கதை 
்கதலயாமல் தவத்திருககும் முதறயாகும்.

இது ஒரு கபடடி மடிபபுககு எதிரானது. ஆத்டயின 
வலது பக்கத்தில் மடிபபு்கள் நடுவில் வேரும் 
வத்கயில் ஒனறுகக்கானறு திரும்பிய இரணடு 
்கத்தி மடிபபு்கைால் ஆனது, (ப்டம் 10.23). இது 
வைக்கமா்க தமயத்திறகு முன அல்லது தமயப 
பினபுறத்தில் வடிவதமக்கபபடடுள்ைது மறறும் 
இரணடு ்கத்தி மடிபபு்கள் ஒனதறகயானறு 
எதிரக்காள்ளும் வத்கயில் துணியின 
அடிபபகுதியில் இருககும். ைதலகீழ் மடிபபானது, 
மடிபபு குவியலின கபரும்பகுதிதய பாரதவயில் 
இருந்து மதறத்து தவக்க உைவுகிறது.

கிஙகுஷி மடிப்பு என்ைால் என்ை?

கிஙகுஷி மடிபபு எனபது ஸ்்காடலாந்து எனபபடும் 
சிறிய ந்கரத்தில் முைலாவைா்க உருவாக்கபபட்ட 
மடிபபு ஆகும். பிறவ்க இது கிஙகுஷி எனறு 
கபயரி்டபபட்டது. கிஙகுஷி மடிபபு முனபக்கத்தின 
நடுவில் கபடடி மடிபதபயும் மறற பக்கங்களில் 
்கத்தி மடிபதபயும் க்காணடுள்ைது.

கிக் மடிப்பு (Kick Pleat) 
ோைா மடிபபு , ்கத்தி மடிபபு அல்லது கபடடி மடிபபு 
இதவ்கதை தவத்து தைத்ைப பிறகு மடிபபு்களின 
வமல் படிமானப படுத்தி விருபபம் வபால் 
வைதவயான நீைத்தில் தைத்து அலங்கரிபபது 
கிகமடிபபு ஆகும். இந்ை மடிபபின அடியில் 
துணி விரிந்து ்காைபபடுகிறது, (ப்டம் 10.24). 
கிகமடிபபு விதையாடடு உத்ட்கள், ்கவுன மறறும் 
பாவாத்ட்களில் பயனபடுத்ைபபடுகிறது

சுருக்குதல் (Gathers) 
சுருககுைல் எனபது துணிதய அைகுபபடுத்தி 
நிரையிக்கபபட்ட அைவில் தைபபைாகும். ஸிரரிங 
எனபது ஒனறுககு வமறபட்ட சுருககுைதல 
தைத்து ஒரு அதமபதப ஏறபடுத்துவைாகும் . 
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நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்114

ஆணடகளில் சுருக்கும் முணைகளின் பைன்பாடுகள்
வ எண் சுருக்கும் முணையின் சபைர் பைன்படுததும் ஆணடகள்
1 அதர ்டாரட ரவிகத்க ஓரங்கள் மறறும் பிற ஆத்ட்களில் சுருக்கத்தை 

்கடடுபபடுத்துைல்
2 முழு ்டாரட அலங்காரத்திற்கா்க கநகதலதனச் சுறறிஅதமத்ைல், ஏ தலன 

ஃபிராக, ்கமீஸ் மறறும் சிஙகிள் பீஸ் ஆத்டயின இடுபபுபபகுதியில்
3 பின ்டககு்கள் மறறும் குறுககு 

்டககு்கள்
குைந்தை்களின ஆத்ட்கள் மறறும் ்கமீஸ், ்கவுனின த்க மறறும் அதர 
பாவத்டயின ேடத்ட

4 ்கயிறு தவத்து தைககும் 
்டககு்கள் மறறும் சிபபி அல்லது 
வதைவு ்டககு்கள்

கபண்கள் மறறும் குைந்தை்களின ஆத்ட்களில் அலங்கார 
அதமபபிற்கா்க விளிம்பு மடிபபு , த்க, வயாக, ்காலர்கள் மறறும் 
பாகக்கடடு்களில் அதமத்ைல்.

5 ்கத்தி மடிபபு சுருககுைல் அல்லது அலங்காரத்திற்கா்க பாவாத்ட, ரவிகத்க, ேடத்ட 
மறறும் ்கமீஸில் தைத்ைல். 

6 கபடடி மடிபபு மறறும் ைதலகீழ்  
கபடடி மடிபபு

சீருத்ட ேடத்ட்கள், கிக்கரஸ், பாவாத்ட்கள் மறறும் குைந்தை்கள் 
அணியும் ஆத்ட்கள்

7 கிக பளீடஸ் பாவாத்ட, அதரப பாவாத்டயின ேடத்ட மறறும் ்கமீஸ்
8 சுருககுைல் அதனத்து வத்கயான கபண்கள் மறறும் குைந்தை்கள் உத்ட்கள் 

10.5 பாடச் சுருக்கம்
ேரியான இதைபபு மறறும் இதைபபு்கதைச் 
சுத்ைம் கேய்யும் முதறயானது ஆத்டயில் 
இதைபபு இருககும் இ்டம், அணிபவரின வயது, 
தைககும் துணியின வத்க்கதைப கபாருத்ைது. 
இதைபபு்கள் ஆத்ட்களுககு அைத்கயும், 
அைன உறுதித்ைனதமதயயும் உயரத்துகிறது. 
துணிதய சுருககும் முதற்கள் ஆத்ட்களுககு 

உறுதிதயயும் அைத்கயும் ைருகினறது. உ்டலின 
வதைவு்களுககு ஏறறவாறு அதமய துணிதயச் 
சுருககும் முதற்கள் உைவுகிறது, இதவ 
ஆத்ட்களுககுக ்கவரச்சியான வைாறறத்தை 
அளிககினறது. ்டாரடஸ், ஆத்ட்களுககு வடிவம் 
ைருகிறது. மடிபபு்கள், சுருக்கங்கள் மறறும் 
்டகஸ் ஆத்ட்களுககு விரிந்ைைனதமதயத் 
ைருகிறது. துணியின ைனதமதயப கபாருத்துச் 
சுருக்கங்கதைத் வைரவு கேய்யலாம்.

நிணைவில் சகாள்க 
● பல வத்கயான ஆத்ட்கள் ையாரிக்க துணிதயச் சுருககும் முதற உைவுகிறது. 
● ஆத்ட்கள் மனிை உ்டலில் வநரத்தியா்கவும் கபாருத்ைமா்கவும் இருபபைறகும் துணிதயச் சுருககும் முதற 

உைவுகிறது. 
● மடிபபு்கள், ்டகஸ்்கள் மறறும் சுருக்கங்கள் தைககும் துணிதய விரிவாக்கப பயனபடுகிறது. 
● ்டாரடஸ் ேமமான வடிவங்கதை உ்டலுககு ஏறறவாறு உருவாககுகிறது.
● துணிதயச் சுருககும் முதற்கள் ஆத்ட்கதை அலங்கரிக்கப பயனபடுத்ைபபடுகிறது. 

ஆசிரிைர்களுக்காை சசைல்பாடுகள்
● பல்வவறு இதைபபு்கள், இதைபபு்கதைச் சுத்ைம் கேய்யும் முதற்களு்டன முடிக்கபபட்ட 

ஆத்ட்களின ப்டங்கதைக ்காடடுைல்

மாைவர்களின் சசைல்பாடு 
● பல்வவறு வத்கயான இதைபபு்கள், இதைபபு்கதைச் சுத்ைம் கேய்யும் மறறும் சுருககும் முதற்கள் 

ஆகியவறதற வதரயவும்.
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115பாடம் 10 இணைப்புகள் மற்றும் துணிணை சுருக்கும் முணைகள்

4. இதில் சிறிய புள்ளி்கள் ஒரு வரிதேயில் 
்காைபபடுகிறது. 

 (அ) வயாக இதைபபு்கள் 
 (ஆ) கெம் தையல் சுத்ைம் கேய்யும் முதற
 (இ)  ்கவ்வும் படடி க்காணடு சுத்ைம் கேய்யும் 

முதற
 (ஈ)  குறுககு கநடுககு க்காணடு சுத்ைம் கேய்யும் 

முதற
5. ்கனமான நா்டா வ்காரத்துத் தைககும் 

இதைபதப இவ்வாறு அதைபபர. 
 (அ) ோைாரைஇதைபபு
 (ஆ) பிரஞ்சு இதைபபு 
 (இ) தபபடு இதைபபு
 (ஈ) பிைாடகபல் இதைபபு 
6. இது ஒரு முகவ்காை மடிபபு்கள் ஆகும். 
 (அ) ்டாரடஸ்  (ஆ) மடிபபு்கள் 
 (இ) ்டகஸ்   (ஈ) சுருக்கங்கள் 
7. இரு முதன ்டாரட இவ்வாறு 

அதைக்கபபடுகிறது. 
 (அ) முழு ்டாரட 
 (ஆ) அதர ்டாரட 
 (இ) வநரத்தியான ்டாரட 
 (ஈ) வதைந்ை ்டாரட

விைாக்கள்
பகுதி – I
குறிக்நகாள் நகள்விகள்:
1. ரனஅணடு கபல் இதைபதப இபபடியும் 

அதைக்கலாம். 
 (அ) ோைாரை இதைபபு 
 (ஆ) பிரஞ்சு இதைபபு 
 (இ) தபபடு இதைபபு 
 (ஈ) பிைாடகபல் இதைபபு 
2. இந்ை இதைபபு ஒளிபுகும் மறறும் கமல்லிய 

துணி்களுககு ஏறறது. 
 (அ) பிரஞ்சு இதைபபு
 (ஆ) ேைாரை இதைபபு 
 (இ) தபபடு இதைபபு 
 (ஈ)  இரடத்ட தையலால் சுத்ைம் கேய்யும் 

முதற
3. ஓவர ்காஸ்டிங சுத்ைம் கேய்யும் முதற இைறகு 

மி்கவும் கபாருத்ைமானது. 
 (அ) சுருககிய இதைபபு 
 (ஆ) வயாக விளிம்பு்கள்
 (இ) பக்க இதைபபு 
 (ஈ) கெம் வ்காடு்கள் 

1. Darts
்டாரட

Triangular fold that gives shape and fit to garment.
உ்டலில் உத்ட ேரியா்க கபாருந்துவைறகு முகவ்காைம் வபால் மடிபபது.

2. Single pointed dart
ஒரு முதன ்டாரட

Dart narrow at one end and wide on the other end.
அடியில் அ்கனறும் வமவல குறுகியும் வநரா்க இருபபது.

3. Double pointed dart
இரு முதன ்டாரட

Dart wide in middle and pointed at end.
நடுவில் அ்கனறும் இரு முதனயிலும் கூரதமயா்க இருபபது.

4. Tuck  ்டக Stitched fold in a garment. உத்டயில் மடித்து தைபபது.

5. Pleat 
சுருக்கம் (மடிபபு)

Fold in a garment held by stitching on top.
ைாராைத்திறகு விடும் துணிதய மடித்து தைபபது.

கணலச்சசாற்கள்
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பகுதி – III 
ஒரு பததிைைவில் விணடைளிக்கவும் 

1. ்கவ்வும் படடிதயச் சுத்ைம் கேய்யும் 
முதறதய விவரிக்கவும். 

2. ோைா இதைபதப பறறி சுருக்கமா்க எழுது.
3. ஆத்ட ையாரித்ைலில் பிகரஞ்ச் இதைபபின 

கபாருத்ைத்தை பறறி எழுது
4. பின ்டகஸ் பறறி விைககு
5. ்கத்தி மடிபதப வதரந்து விைககு.
6. ஆத்ட்களில் சுருககும் முதற்களின 

பயனபாடு்கள் பறறி விைககு.
பகுதி – IV 
ஒரு பக்கஅைவில் விணடைளிக்கவும் 

1. ைடிமனான துணி்கதைத் தைக்க இயலாை 
இதைபபு்கதை படடியலிடடு விைககு்க. 

2. இதைபபு்கதைச் சுத்ைம் கேய்யும் 
முதறதயப பறறி விரிவா்கஎழுது்க.

3. ்டாரடதேப ப்டத்தின மூலம் விைககு்க. 
4. எதவவயனும் இரணடு வத்கயான 

மடிபபு்கதை விைககு்க.

குறிக்நகாள் நகள்விகளுக்காை பதில்கள்
1. (ஈ) 2. (அ) 3. (ஆ) 4. (ஆ) 5. (இ)
6. (அ) 7. (அ) 8. (இ) 9. (ஆ) 10. (அ)

8. நா்டா இதில் பயனபடுத்ைபபடுகிறது. 
 (அ) பின்டகஸ்  (ஆ) குறுககு ்டகஸ் 
 (இ) தபபடு ்டகஸ்  (ஈ) சிபபி ்டகஸ் 
9. ஒரு மடிபபு தைக்கத் வைதவபபடும் 

துணியினஅைவு _____________ 
 (அ) 2 ம்டஙகு அதி்கம்  (ஆ) 3 ம்டஙகு அதி்கம் 
 (இ) 4 ம்டஙகு அதி்கம்  (ஈ) 5 ம்டஙகு அதி்கம் 
10. இவறறுள் எதவ _____________ 

வ்காடடுககு மி்கவும் அரு்காதமயில் 
தைக்கபபடுகிறது. 

 (அ) ்கத்தி மடிபபு  (ஆ) கபடடி மடிபபு 
 (இ) அக்காரடியன மடிபபு  (ஈ) கிகமடிபபு

பகுதி – II 
மூன்று (அல்லது) �ான்கு வரிகளில் பதில் 
எழுதவும்

1. பிைாடகபல் இதைபதப விவரிக்கவும். 
2. ோைாரை இதைபபிறகும் மறறும் தபபடு 

இதைபபிறகும் உள்ை வித்தியாேங்கதைக 
கூறு்க. 

3. ஒரு முதன அதர ்டாரட எனறால் எனன? 
4. ்கயிறு தவத்துத் தைககும் ்டகதேபபறறி 

விைககு்க. 
5. மடிபபு்களினமுககிய ைனதம்கதை 

வரிதேபபடுத்து்க. 
6. குறுககு ்டகதஸை வதர்க
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பாடம்

ஆடடகூறுகள்

11.1  அறிமுகம்
ஆடை என்பது மனித உைலுக்கேற்றவாறு 
டதககேப்படை  துணி ஆகும். இதடை டிரெஸ் 
எனறும் அப்்பெல் எனறும் கூ்றலாம். ஆடைககு 
இெண்டு முககிய ்பகுதிகேள் உள்்ளை. அடவ 
உைலின முன ்பககேம் , பின்பககேம் ஆகும் . அதாவது 
ஒரு உைலின முன ்பககேதடதயும்  மறறும் பின 
்பககேதடதயும் இடைததுதான ஒரு முழுடமயாை 
்மலாடைடய  உருவாககே முடியும். இதனின 
நுனிக்கோடுகேட்ள விரிவு்படுததி உைலின 
்மல்்பாகேதடதயும் கீழ்பாகேதடதயும் மூடும்்படி ஒரு 
ஆடை தயாரிககேலாம்.ரவவ்வறு வடகேயாை 
ஆடைகேட்ள டதககேவும் , உைலின டகே ்்பான்ற 
்பகுதிகேட்ள மூைவும் ஒரு ஆடைககு ரவவ்வறு 
வி்ளககேஙகேள் ்ேரககேப்பை ்வண்டும். கேழுதது 
்கோடு ,கோலரகேள், டகே,்பாவாடை, ேடடைபட்ப 
மறறும் ்யாககுகேள் ஆடைகேளின முககிய 
கூறுகே்ளாகும்.

11
கற்றலின் ந�ாககஙகள்
● அடிப்படை ஆடை கூறுகேட்ள ்பறறி புரிந்து ரகோள்ளுதல்.
● தகுந்த ஆடைக கூறுகேட்ளத ்தரந்ரதடுதது டதப்பதில் தி்றடமகேட்ளப ர்பறுதல்.

11.2   கழுத்துக நகாடுகள் (Neck Lines)

 கேழுததுக ்கோடுகேள் என்பது கேழுதடதச் சுறறியுள்்ள 
ெவிகடகேயின ஒரு ்பகுதியாகும். இது ்பல்்வறு 
வடிவஙகேள் மறறும் அ்ளவுகேளில் இருககேலாம். 
எந்தரவாரு ஆடையிலும் ரெகடலன மிகே 
முககியமாை ்பகுதியாகும். ரெகடலடைத 
்தரந்ரதடுககும் ர்பாழுதும், அடதத டதககும்்்பாதும் 
மிகேவும் கேவைமாகே இருககே ்வண்டும். ரெகடலன 
வேதியாகே இருப்பது மடடுமல்லாமல், முகேம் மறறும் 
உைல் அ்ளவிறகு ஏற்றதாகேவும் இருககே ்வண்டும். 
ரெகடலடை முன ெவிகடகே ரெகடலன மறறும் 
பின ெவிகடகே ரெகடலன எை பிரிககேலாம். ேரியாை 
ரெகடலன அடமப்பாைது அணி்பவரின ் தாற்றதடத 
மாற்ற உதவும். ரெகடலடை ஆடைகேளில் 
அலஙகோெமாகேப ்பயன்படுததலாம். ரெகடலனின 
உயெம் மறறும் அகேலமாைது அணி்பவரின, வயது, 
்பாலிைம், ்பயன்படுததப்படும் துணி வடகே மறறும் 
ஆடை வடகேடயப ர்பாறுதது அடமயும், (்பைம் 11.1).

Round neckline Square shaped
neckline

V- shaped
neckline

Heart shaped
neckline

Keyhole neckline

்பைம் 11.1 ரெகடலன  வடிவஙகேள்

117
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11.3  ந�கடலைன் மறறும் ந�கடலைன் வடககள்

கேழுதது வட்ளவின 
ர்பயர வி்ளககேம் ர்பாருததமாை 

துணி வடகேகேள்
ர்பாருததமாை 

ஆடைகேள்

வடைம் (Round neck) ● வடை வடிவம் 
● டமய முன ்ொககி வட்ளந்த வடிவம்
● முன கேழுதது வட்ளவு பின கேழுதது 

வட்ளடவ விை கீழி்றஙகி இருககும் 
● அலஙகோெததிறகோகே ட்பபபிஙடகேச் 

்ேரககேலாம். 

அடைதது 
வடகேயாை துணி 

● ேடடை 
● மிடி ைாபஸ் 
● குரதா 
● குழந்டதகேளின 

கேவுன 

ேதுெம் (Square neck) ● ேதுெ வடிவம் 
● ொனகு கூரடம யாை மூடலகேளிலும், 

முனனும் பினனும் டமய முன 
்பககேததிலிருந்து ேதுெமாகே ரேல்லும்.

● இந்த கேழுதது வட்ளடவப 
்்பசிஙகிைால் ்பல வடகேயாை 
நி்றஙகேட்ளக ரகோண்ை துணிகேள் 
ரகோண்டு டதககேலாம். 

அடைதது 
வடகேயாை 
கேைமாை மறறும் 
ரகேடடியாை 
துணிகேள்.

● ேடடை
● குரதா 
● கேமீஸ் 
● குழந்டதகேளின 

கேவுன 

V வடிவம்  
(V-shaped neck)

● டமயததில் முன வரிடேயில் முனைால் 
ஒரு V வடிவதடத உருவாககுகி்றது. 

● பின கேழுதது வடை வடிவததில் உயெமாகே 
உள்்ளது. 

● ர்பாய் துண்டு ரகோண்டு முடிததல்.

அடைதது 
வடகேயாை 
துணிகேள் 

● ேடடை 
● குரதா
● கேமீஸ் 

U வடிவம்  
(U-shaped neck) 

● U வடிவததின முன கேழுதது வட்ளவுகேள் 
பின கேழுதது வட்ளடவ விை மிகே 
அதிகேம்.

அடைதது 
வடகேயாை 
துணிகேள் 

● ேடடை
● குரதா
● கேமீஸ் 

இதய வடிவ கேழுதது 
வட்ளவு  
(Heart shaped neck)

● முன கேழுதது பின கேழுதடத விை 
இ்றககேமாகே இருககும்.

● பின கேழுதது வடைம் அல்லது உயெக 
கேழுததாகே இருககும்.

● முன கேழுதது வட்ளவு இதய வடிவததில் 
இருககும். 

அடைதது 
வடகேயாை 
துணிகேள்

● ேடடை
● ைாபஸ் 
● கேமீஸ் 

்பைகு கேழுதது 
வட்ளவு  
(Boat shaped neck)

● இது ்பாரப்பதறகுப ்பைகு வடிவம் ்்பால் 
முன பு்றமும் பின பு்றமும் ்பககேவாடடில் 
உயரந்து விரிந்து கோைப்படும்.

● மற்ற கேழுதது வட்ளடவ விை இது முன 
பு்றமும் பின பு்றமும் ஆழம் குட்றவாகே 
இருககும். 

்லோை எடை 
துணிகேள் மறறும் 
ரெடைட துணிகேள் 

● ்்பனசி புைடவ 
ப்ளவுஸ் 

● மிடி ைாபஸ் 

ஹால்ைர கேழுதது 
வட்ளவு (Halter 
neck)

● முன கேழுதது ்பாதி வடைம் ்்பான்ற 
்தாற்றதடதத தரும்.

● பின கேழுததிறகு தனியாை கேழுதது 
வட்ளவு கிடையாது. 

● முன கேழுதடதயும் பின கேழுதடதயும் ஒரு 
கேயிறு இடைககி்றது. 

ரமனடமயாை 
துணிகேள், 
்லோை எடை 
துணிகேள் 
(டலனிங 
்ேரககேவும்)

● குழந்டதகேளின 
வி்ேஷ ஆடைகேள் 

● கேவுன 
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கேழுதது வட்ளவின 
ர்பயர வி்ளககேம் ர்பாருததமாை 

துணி வடகேகேள்
ர்பாருததமாை 

ஆடைகேள்

ஸ்கூப கேழுதது 
வட்ளவு (Scoop 
neck)

● இ்றஙகிய முன கேழுதது வட்ளவு 
● ்பாடை வடிவம் 
● இதடைப ்பாடை கேழுதது வட்ளவு 

எனறும் கூறுவர.

அடைதது 
வடகேயாை 
துணிகேள்

● கேமீஸ்
● ஆடைகேள்

ோவி துவாெ கேழுதது 
வட்ளவு  
(Keyhole neck)

● ஆழமாை பின கேழுதது வட்ளவு
● முன கேழுதது ோவி துவாெம் ்்பானறு 

வடிவடமககேப்படடிருககும் (2 முதல் 3 
ரே.மீ. அகேலம்)

அடைதது 
வடகேயாை 
துணிகேள்

● கேமீஸ்
● ஆடைகேள்

கேவுல் கேழுதது 
வட்ளவு (Cowl neck)

● முன கேழுதது வட்ளவு மடிபபுைன 
கோைப்படும்.

● ஒனறு அல்லது அதிகே மடிபபுகேள் 
அலஙகோெததிறகோகே ்பயாஸ் துணிடய 
ரவடடி ்பயன்படுததவும்.

எடை குட்றந்த 
ரமல்லியதாகேவும் 
மறறும் ரெகிழவுத 
தனடமயுள்்ள 
துணிகேள் 

● வி்ேஷ ஆடைகேள் 
● ர்பண்கேளின 

ஆடைகேள் 

ஆபபு வடிவ கேழுதது 
வட்ளவு  
(Wedge shaped 
neck)

● முன கேழுதது ஆபபு வடிவமாகே இருககும்.
● ்தாளின உயர மடைததிலிருந்து 

கேழுதடத ஒடடியவாறு இருககும். 
● பின கேழுதது உயெமாைது. 
● முன கேழுதது ஆழமாைது. 
● கீ்ழ கேழுதது அகேலமாகே இருககும்.
● இடவ வட்ளவுக ்கோைாகேவும், அல்லது 

அலஙகோெக ்கோைாகேவும் இருககும். 

அடைதது 
வடகேயாை 
துணிகேள்

● வி்ேஷ ஆடைகேள் 
● கேமீஸ்
● ஆடைகேள்
● கேவுன

கேயிறு டவதது 
சுருககும் கேழுதது 
(Draw String neck)

● இந்த கேழுதது வட்ளவில் ொைா 
்கோரககேப்படடிருககும். 

● ஒருவரின விருப்பததிற்கேற்றவாறு 
சுருககு ொைாடவ இழுதது ேரி 
ரேய்யலாம். 

எடை குட்றந்த 
மறறும் 
ரமனடமயாை 
துணிகேள் 

● குழந்டதகேளின 
கேவுன

● ஜபலா 

11.3   கழுத்து வடைடவ முடித்்தல் 
(Neck Finishing)

கேழுதது வட்ளடவ முடிததல் மிகேவும் 
முககியததுவம் வாய்ந்தது. இது ஆடைகேளின 
இறுதி ்தாற்றதடதப ்பாதிககி்றது மறறும் 
தி்றபபுகேள் இல்லாமல் இருககும் உடைகேள், 
குறிப்பாகே உடைகேட்ள அணியும் ்்பாது மிகேவும் 
சிெமததிறகு ஆ்ளாகி்றது. எை்வ கேழுதது வட்ளவு 
வலுவாகேஇருககே ்வண்டும். கேழுதது வட்ளவு 
நீடிககும் தனடம மறறும் அ்ளடவயும் ்பாதுகோககே 
்வண்டும். ர்பரும்்பாலும் ்பயாஸ் துண்டுகேட்ளக 
ரகோண்டு கேழுதது வட்ளவுகேட்ள முடிககேலாம். 
இதறகு அதன இழுபபுத தனடம கோெைம் ஆகும். 

முடிககும் கேழுதது வட்ளவுகேள் ர்பாய்த துண்டுகேள் 
ரகோண்டு முடிததல் (Facing) ,கேவவும் ்படடி ரகோண்டு 
முடிததல் (Binding) மறறும்  கோலரகேள் ரகோண்டு 
முடிததல் (Collaring) எை மூனறு வடகேகே்ளாகே 
உள்்ளை.

்பைம் 11.2 ்பயாஸ் துண்டை இடைப்பது 
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வடிவதடத நிட்றவு ரேய்ய உதவுகி்றது. கேழுதது 
வட்ளவு ்ெொகே இருககும் ்்பாது ர்பாய் துண்டு 
ஆடையின ஒரு ்பகுதியிலிருந்து ரவடைப்பை 
்வண்டும். ஆடை வடிவம் வட்ளந்திருந்தால் 
ர்பாய் துண்டைக குறுககுததுண்டில் ரவடை 
்வண்டும். ர்பாய் துண்டுகேட்ள ஆடையின முன 
்பககேததிலும் கோைப்பைலாம். ர்பாய் துண்டுகேட்ளக 
ரகோண்டு ஸ்்கேலப அல்லது சிபபி வடிவததில் 
அலஙகோெததிறகோகே முடிககேலாம். குறுககுத 
துண்டுகேட்ள ஆடையின முன ்பககேததில் டவதது 
அலஙகோெததிறகோகேத டதககேலாம். (்பைம் 11.4).

்பைம் 11.4 ர்பாய் துண்டு ரகோண்டு முடிததல்

11.5  காலைர் (Collars)
கோலர ஒரு கேழுதது வட்ளடவ அழகோகே கோண்பிககேச் 
்ேரககேப்படடுள்்ளது. அதன ்தாற்றதடத அதிகேரிககே 
கோலரகேட்ள இெடடை அடுககுத துணிகே்ளால் 
தயாரிககேப்படுகின்றை. ்மலும் கேழுதது வட்ளவு 
மறறும் முடைகேட்ள முடிககே உதவுகி்றது. கோலரகேள் 
அணி்பவரின முகேத ் தாற்றதடத ் மம்்படுததுவதால் 
இடத அணி்பவருககு ஏற்றவாறு ்தரந்ரதடுககே 
்வண்டும்.கோலரகேட்ளத ்தரந்ரதடுககே முககிய 
கோெணிகேள் துணி வடிவடமபபு, துணி வண்ைம் 
, ஆடைவடகே , அணி்பவரகேளின ்பாலிைம் மறறும் 
வயது அணி்பவரின ்தாற்றம் ஆகும். 

11.4   ஒறட்ற மறறும் இரடடட 
கவ்வும் படடி

குறுககுத் துண்டு (Bias Piece)
ஒரு உண்டமயாை ்பயாஸ் ஒரு குறுககு 
ரெடுவரிடேயில் 45° ்கோைததில் அடமந்த 
கிொஸ் பீஸ் ஆகும். குறுககுத துண்டில் மற்ற 
திடே துணிகேட்ள விை இழுபபுத தனடம அதிகேம் 
இருககும். குறுககுத துண்டு, ர்பாய் துண்டு மறறும் 
கேவவும் ்படடி டதககேப ்பயன்படுததலாம். மறறும் 
குறிப்பாகே வட்ளந்திருககும் கேழுதது வட்ளவு, 
டகே வட்ளவு மறறும் சிபபி வடிவம் ்்பான்ற 
வட்ளவுகேளுககுப ்பயன்படுததலாம்.

கவ்வும் படடி நகாண்டு முடித்்தல் ( Binding 
or Piping) 
ட்பயாஸ் கேவவும் ்படடி ரகோண்டு முடைகேட்ள 
முடிதது வலுப்படுததவும், ஆடைகேளுககு 
அலஙகோெம் ரேய்யவும் ்பயன்படுததப்படுகி்றது. 
இது ஆடைகேளின முன மறறும் பின ்பககேதடத 
அறிந்து ரகோள்்ள உதவுகி்றது. முன ்பககேததில் 
முடிதத கேவவும் ்படடியின அகேலம் ஒ்ெ மாதிரியாகே 
தடடையாகேவும் ரமனடமயாகேவும் டதயல்கேட்ள 
மட்றதது ஆடைடய அழகோகே கோடடும். இடவ 
இெண்டு வடகேப்படும். ஒறட்ற கேவவும் ்படடி (Single 
Binding), பிரெஞ்ச் கேவவும் ்படடி அல்லது ட்பபபிங 
(French Binding or Piping), (்பைம் 11.3).

்பைம் 11.3 கேவவும் ்படடி ரகோண்டு முடிததல் 

நபாய் துண்டு நகாண்டு முடித்்தல் (Facing) 
ர்பாய் துண்டு ரகோண்டு முடிததல் ஆடைகேளின 
்ெரததியாை அடமபட்ப வழஙகுவதறகுப 
்பயன்படுததப்படுகி்றது. இது ஒரு கேழுதது 
வட்ளவு, டகேவட்ளவு மறறும் கோலரகேளின 
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காலைரின் வடககள் 
கோலரின வடிவடமபபிறகு ஏற்றவாறு கோலரின 
நுனிப்பகுதி சுறறு, வடைம்,ேதுெம் மறறும் 
கூரடமயாகே இருககேலாம். கோலர வடகேகேளில் சில 
வடைக கோலர, பீடைர ்பான கோலர, ஸ்்கேலப கோலர, 
ரேய்லர கோலர, தடடை கோலர, ேடடை கோலர, ் ்பண்டு 
கோலர மறறும் ஷால் கோலர ஆகியடவ ஆகும்

வடட காலைர் அல்லைது ஒரு துண்டு பீடடர் 
பான் காலைர் (Round or One Piece Peter 
Pan Collar)
வடை கோலர அல்லது ஒரு துண்டு பீடைர ்பான 
கோலர ர்பரும்்பாலும் குழந்டதகேள் ஆடைகேளில் 
்பயன்படுததப்படுகி்றது. முனகேழுதது ்பாகேதடதயும் 
பின கேழுததுப ்பாகேதடதயும் ஒரு ்கோடடில் 
வடைமாை முடைகே்்ளாடு பிரிககேப்படுகி்றது. இந்த 
கோலரஅடமபட்ப முன மறறும் பின மததிய ்பகுதியில் 
ரவடடி இெண்டு துண்டுகே்ளாகே இடைததால் 
அது இெண்டு துண்டு பீடைர்பானகோலர எனறு 
அடழககேப்படுகி்றது, (்பைம் 11.6). 

சடடட காலைர் (Shirt Collar  )
ேடடைகோலர ர்பயர குறிபபிடுவது ்்பால ஆண்கேள், 
ர்பண்கேள் அல்லது குழந்டதகேள் ேடடைகேளில் 
்பயன்படுததப்படுகி்றது. ர்பாதுவாகே இது இெண்டு 
்பாகேஙகேளில் கோலர உள்்ளது. இெண்டு ்பகுதியாகே 
இருககும் ் ்பண்ட என்பது கோலடெ ் ெொகே நிறுதத 
உதவுகி்றது. சில ்ெெஙகேளில் குழந்டதகேள் ேடடை 
கோலர ்்பண்ட இல்லாமல் வடிவடமககேப்படுகி்றது, 
(Figure 11.7).

காலைரின் பாகஙகள்  
(Parts of Collar) (படம் 11.5)
● படடட (Band): ேடடையின கோலர ்பகுதி நிமிரந்து 

நிறுததும் ்பகுதி
● டடககான  இடடநவளி  (Tie  Space):    டை 

முடிச்சிடுவதறகோகே கோலரின ் மல் புள்ளிகேளுககு 
இடைப்படை தூெம்

● புள்ளி (Point): இது கோலரின முடையாகும். சில 
கோலரகேளில் புள்ளிகேளில் ்படைன ் ்பாடுவதறகோகே 
்படைன துட்ள ்்பாைப்படடிருககும்.

● இடடநவளி  (Spread): கோலரின ஒரு 
முடையிலிருந்து மறர்றாரு முடைககு 
இடைப்படைத தூெம்.

● சாய்வு (Slope): கேழுததுப்படடை முடையிலிருந்து 
புள்ளிடய ்ொககி ோய்வாகே உள்்ள கோலரின 
தூெம் 

● கழுத்துபபடடட  முடன  (Neckline  Edge ): 
கேழுததுப்படடையாைது கேழுததுவட்ளவுைன 
இடையும் ்பகுதி.

● காலைர் ்தாஙகி ( Collar Stand): கேழுததுவட்ளவின 
பின்பகுதியில் கோலரின நிறகும் உயெம்.

● வரிடசகநகாடு  (Roll  Line): கோலர தாஙகியின 
்மல் கோலர உருளும் ்பகுதி 

● நலைபள் (Lapel): கேழுததுப்பகுதியிலிருந்து மடிந்து, 
கோலரின ்பாணிககு ஏற்ப வடிவடமககேப்படை 
கோலரின ்பகுதி.

்பைம் 11.5 கோலரின ்பாகேஙகேள் ்பைம் 11.7 ேடடை கோலர ்பைம் 11.6 
பீடைர ்பான கோலர 
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டகபபகுதியின் பாகஙகள்( Parts of 
Sleeves) (படம் 11.10)
● நமல்நகாடு  (Cap  Line)  : உைலிலிருந்து 

பிரிககேப்படும் டகேப்பகுதியிடைச் சுறறி 
உள்்ளது. 

● பககவாடடு இடைபபு (Side Seam): ஒரு நீண்ை 
குழாய் ்்பான்ற டகே அடமபட்ப உருவாககே 
இடைககேப்படும் ்பகுதி. டகேயின ஓெதடத 
முடிததல்.

நசய்லைர் காலைர்(Sailer Collar)
ரேய்லர கோலர ஒரு தடடையாை கீழ ்ொககி 
இருககும் கோலர ஆகும். இது ேடடையின 
முன்பககேததில் V வடிவததிலும் பின ்பககேததில் 
ேதுெ வடிவததிலும் இருககும், (்பைம் 11.8).

சிபபி வடிவ காலைர் (Scalloped Collar)
இது  கோலரின முடைப்பகுதிகேட்ள சிபபி வடிவததில்  
உருவாககுதலால் ஏற்படுகி்றது. ர்பாதுவாகே வடை 
கோலடெ்ய முடைப்பகுதிகேட்ள அலஙகேரிதது 
சிபபி வடிவ கோலர ஏற்படுததப்படுகி்றது, (்பைம் 11.9)

11.6  டகபபகுதி (SLEEVES)
்மல் ஆடையின ஒரு ்பகுதி டகே ஆகும். இது 
உைல்்பகுதியில் டகே ்பகுதியின ்மல் ்கோடடில் 
(Arm Hole) இடைககேப்படுகி்றது. டகேப்பகுதி 
எல்லா வடகேயாை ஆடைககும் அழடகேயும் 
கேவரச்சிடயயும் கூடடுகி்றது. டகேப்பகுதிகேட்ள 
அணி்பவருடைய உருவததிறகுப ர்பாருந்துமாறு 
மாறறி அடமககேலாம். டகேகேளில் ்பல்்வறு வடகேகேள் 
உள்்ளை. அவறறில் சில, டகேகேள் இறுககிப பிடிததும் 
மற்றடகேகேள் த்ளரவாகேவும் முழுடமயாகேவும் 
ர்பாருந்துகின்றை. டகேப்பகுதியின நீ்ளம், 
குடடை, முழஙடகேவடெ, முககோல் டகே மறறும் 
முழுகடகே வடெ எைவும் மாறறி அடமககேலாம். 
டகேப்பகுதியில் ்வறு்பாடுகேட்ள உருவாககே நி்றம், 
வடிவடமபபு, வடிவம் மறறும் அ்ளவுகேளிலும் 
மாற்றஙகேட்ள ஏற்படுததலாம். டகேப்பகுதிகேள் 
ோதாெைமாகே நீ்ளவாடைததில்(Grain) 
்ெரக்கோடடி்ல்ய(Straight Grain) ரவடைப்படும். 
்வறு்பாடுகேட்ளக கோடை, குறுககு வாடடிலும் 
(Cross Grain) ரவடைலாம்.

்பைம் 11.8 ரேய்லர கோலர   11.9 சிபபி வடிவ கோலர

Cap line
Upper seam 

round

Side seam

Side seam

Elbow 
round

Wirst round
Hemline

்பைம் 11.10 டகேப்பகுதியின ்பாகேஙகேள்
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சுருககம் அடமந்த டக (Gathered 
Sleeves) 
சுருககேம் அடமந்த டகே என்பது “்பஃபடகே” ஆகும். 
இது அதிகேமாகே, ஆடைகேளிலும் ர்பண்கேளின 
ெவிகடகேகேளிலும் ்பயன்படுகி்றது. இது ்மறபு்ற 
முடை அல்லது ்மறபு்றம் மறறும் கீழபபு்ற 
டகேப்பகுதிகேளில் அகேலமாகே உள்்ளது. (்பைம் 11.12).

்பைம் 11.12 சுருககேம் அடமந்த டகே 

நபல் டக (Bell Sleeve)
ர்பல் டகேப்பகுதி, ோதாெை டகேப்பகுதி 
அடமபபுைன தயார ரேய்யப்படுகி்றது. இந்த 
அடமபபு கீழ முடையிலிருந்து ரவடைப்படடு, 
அதிகே அகேலததிறகோகேப ்பெப்பப்படுகி்றது. இந்த 
வடிவடமபபு ஒரு புதிய தாளின மீது வடெந்து 
ரவடைப்படுகி்றது. கீழ முடை அகேலததிறகோகே, 
த்ளரவாகே விைப்படுகி்றது, (்பைம் 11.13).

்பைம் 11.13 ர்பல் டகே 

நரகலைான் டக (Raglan Sleeve) 
இது விட்ளயாடடு உடை, குழந்டதகேள் உடை 
மறறும் ‘T’ ஷரட ஆகியவறறிறகுப ர்பரும்்பாலும் 
்பயன்படுததப்படுகி்றது. இதில் டகே ்மல் 
்கோடடிலும், ்தாள்்படடை ்பகுதியிலும் டதயல் 
வொது. ்ெகலான டகேப்பகுதி, ோதாெைக டகே 
்பகுதியுைன தயார ரேய்யப்படடு, இந்த அடமபபுககு 

● முடனபபகுதி  (Hem  Line): டகேப்பகுதியின 
முடிககேப்படை ஓெ விளிம்புப ்பகுதி. 

● நமல்  டக  வடடம்  (Upper  Sleeve  Round): 
டகேப்பகுதியின ்மல்்பகுதிடயச் சுறறிலும் 
உள்்ள ்பகுதி. 

● முழஙடக  வடடம்  (Elbow  Round): முழஙடகே 
்பகுதிடயச் சுறறிலும் உள்்ளது. 

● மணிககடடு வடடம் (Wrist Round): உள்்ளஙடகே 
ரதாைஙகும் ்பகுதியில் உள்்ள டகேப்பகுதிடயச் 
சுறறிலும் உள்்ளது. 

டகபபகுதியின் வடககள்  
(Types of Sleeves)
ஆடைகேளுககுத தககேவாறு டகேப்பகுதிகேளும் 
மாறும். ்பயன்படும் துணி, ஒருவரின விருப்பஙகேள் 
மறறும் ்தடவகேட்ளப ர்பாருததும் அடமயும். 
டகேப்பகுதியின நீ்ளமும் அகேலமும் மாறறி 
அடமதது, புது வடிவடமபபுகேட்ள ஏற்படுததலாம். 

சா்தாரை டக (Plain Sleeve)
இது அடிப்படைக டகே எைவும் அறியப்படுகி்றது. 
இது அடைதது வடகேயாை ஆடைகேளிலும் 
்பயன்படுததப்படுகி்றது எனினும் ்ேடல, 
ெவிகடகேகேளில் மிகேவும் பிெ்பலமாைது ஆகும். இது, 
எந்த அகேலமும் இனறி, டகேப்பகுதியுைன இருககேமாகே 
சுறறி அடமகி்றது. ்மல் டகேப்பகுதியின மீது 
வட்ளந்து அடமகி்றது. டகேப்பகுதியின நீ்ளம், 
வடிவடமப்பா்ளரகேளின விருப்பததிறகு ஏற்ப 
மாறு்படுகி்றது, (்பைம் 11.11) .

்பைம் 11.11 ோதாெை டகே
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நமகியார் டகபபகுதி (Magyor Sleeve)
்மகியார டகேப்பகுதியும் கி்மா்ைா டகேப்பகுதி 
்்பால்வ தான இருககும். இதில்  உைல்்பகுதி 
வடிவடமபபு, ்தாள்  ்படடையின உயரந்த 
புள்ளியிலிருந்து 5 ரே.மீ. தூெததில் ்தாள்்படடை 
நுனியிலிருந்து உைல்்பகுதி வடிவடமபபு 
விரிவுப்படுததப்படுகி்றது. கீழ டகேப்பகுதி 
(வட்ளயம்) வடைம், உைற்பகுதிககுச் ரேஙகுததாகே 
வடெயப்படடு, வடிவடமபபின முடையில் 
இடைககேப்படுகி்றது , (்பைம் 11.16).

்பைம்11.16 ்மகியார டகேப்பகுதி 

11.7  தி்றபபுகள் (PLACKETS)
தி்றபபுகேள், மடிபபு மீது அல்லது ஒரு தி்றந்த இைது 
்பககேம் அல்லது ஒரு ஆடையில் ரவடடிய ்பகுதியில் 
டதககேப்படுகி்றது. இது ஆடைடய அணிய அல்லது 
நீககே உதவுகி்றது. ஒரு மடிபபு மீது ரேய்யப்படை 
தி்றபபுகேள் வலுவாைது மறறும் ஒரு சி்றந்த 
முடிடவத தருகி்றது. 
● ெல்ல தி்றபபுகேள் தடடையாகே இருககே 

்வண்டும். 
● ஒரு தி்றபபுகேள் தடிதது இருககேககூைாது மறறும் 

விளிம்புகேளில் இடைரவளிகேள் இருககே கூைாது. 
● தி்றபபுகேளின நிடல எளிதில் அணுகே்வண்டும். 
● தி்றப்பானகேட்ளச் ்ேரககும் முடைகேளில் 

அதிகேமாை டதயல் டததது இடைபபுகேட்ள 
வலுப்படுதத ்வண்டும். 

விரிவாககேம் ரேய்யப்படடு ்பாடீஸ் முன, பின 
்பகுதியுைன இடைககேப்படடு ்ெகலான டகேயின 
இறுதி மாதிரி வடிவம் தயாரிககேப்படுகி்றது.இந்த 
டகேப்பகுதி கேழுததுப ்பகுதியிலிருந்து ஆம் ்ஹால் 
்கோடு வடெ டதககேப்படுகி்றது, (்பைம் 11.14).

்பைம் 11.14 ்ெகலான டகே

கிநமாநனா டக (Kimono Sleeve)
கி்மா்ைா டகேப்பகுதிகேள், அதிகே 
வேதிகேள் ்தடவப்படும் ஆடைகேளில் 
்பயன்படுததப்படுகின்றை. இது ர்பரும்ளவில் 
விட்ளயாடடு உடை, குழந்டதகேள் ஆடை, 
ொடடிய உடைகேள் மறறும் ர்பண்கேளின 
்மல்ேடடைகேள் ஆகியவறறிறகுப ்பயன்படுகின்றை. 
கி்மா்ைா டகேப்பகுதியில் ஆம் ்ஹால் அல்லது 
்தாள்்படடையில் டதய்ல கிடையாது. இந்த 
டகேப்பகுதிகேளின வடிவடமபபு, உைல் அடமபபுைன 
்ேரதது ரவடைப்படுகி்றது. இவவாறு, டகேப்பகுதிகேள், 
டகேப்பகுதியின ்பககேவாடடு டதயலில் இருந்து, 
உைற்பகுதியின ்பககேவாடடு டதயல் வடெ 
ரேல்கி்றது, (்பைம் 11.15).

்பைம் 11.15 கி்மா்ைா டகே
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துண்டுத துணிடய ்மல் பு்றததிலிருந்து உள் 
்பககேமாகே அடமககும் வடகேயிலும் டதககே 
்வண்டும், (்பைம் 11.18).

டமடடர் தி்றபபு (Miter Placket  )
டமடைரதி்றபபு ர்பாதுவாகே ஆண்கேளின 
ேடடையிலும் டகே மடிபபிலும் கேழுதது 
தி்றபபுகேளிலும் குழந்டதகேளின ஆடைகேளிலும் 
்பயன்படுததப்படுகி்றது. இது வலிடம அதிகேமாகே 
்தடவப்படும் இைஙகேளில் டதககேப்படுகி்றது. 
இதடை ரைய்லரதி்றபபு எனறும் அடழப்பர, 
(்பைம் 11.19).

்பைம் 11.19 டமடைர தி்றபபு

ஜிபபர் தி்றபபு (Zipper Placket)
ஜிப்பர என்பது பி்ளாஸ்டிக அல்லது 
உ்லாகேததிைால் ஒரு வரிடே ்பறகேட்ளக 
ரகோண்ைடவ. இடத ஒரு ெனைர ரகோண்டு 
தி்றககேவும் மூைவும் முடியும். இடவ ஒரு 
ஆடைடய அணியவும் நீககேவும் ்பயன்படுகின்றை. 
இடவ தி்றபபுகேளுைன இடைககேப்படுகின்றை. 
ேந்டதயில் ்பல வடகேயாை ஜிப்பரகேள் 
உள்்ளை. இடவ ஆடைகேளின நி்றததிறகு 
ஏற்றவாறும் தி்றபபுகேளுககு ஏற்றவாறும் 
்தரந்ரதடுககேப்படுகி்றது. இடவ்பல வடகேயாை 
நி்றததிலும் நீ்ளததிலும் கிடைககி்றது, (்பைம் 11.20).

்பைம் 11.20 ஜிப்பர தி்றபபு

● தி்றபபுகேள் ் தரந்ரதடுககும் ் ்பாது தி்றபபுகேளின 
நிடல, துணி, வயது மறறும் ்பாலிைம், 
இனட்றய ொகேரீகேதடதத தற்்பாடதய 
்பாணியில் டவததுத டதககே ்வண்டும். 

Types of Plackets தி்றபபுகளின் 
வடககள் 
ந்தாடர்ச்சியான தி்றபபு  
(Continuous Bound Placket):
இந்த தி்றபபு ஒரு இடைபபு அல்லது ஒரு ரவடடு மீது 
ரேய்யப்படுகின்றை. ஆைால் வட்ளந்த இடைபபுப 
்பருமைாை துணிகேள் மீது டதககேககூைாது. இடத 
ஒரு துண்டு தி்றபபு எனறு அடழககேப்படுகி்றது. இது 
சிறுவரகேளுககோை ஆடைகேள், ர்படடி்கோட மறறும் 
டகேதி்றபபுகேளில் கேப மறறும் ்்பண்ட இடைககும் 
இைததில் ்பயன்படுததப்படுகி்றது (்பைம் 11.17).

்பைம் 11.17 ரதாைரச்சியாை தி்றபபு

துண்டு கவ்வும் படடி அல்லைது இரு துண்டு 
தி்றபபு (Two Piece Open) (Bound and Faced 
Placket) 
ர்பயருக்கேற்றவாறு இடவ இெண்டு துணிகே்ளால் 
ரேய்யப்படுகின்றை. ்பாவாடை, ர்படடி ் கோட மறறும் 
ேடடைகேளின பினபு்றததில் டதககேப்படுகி்றது. 
ஃ்்பசிஙகிறகோகே ்பயன்படுததப்படும். ஒரு துண்டுத 
துணி தி்றபபின அடிப்பகுதியிலும் மறர்றாரு 

்பைம் 11.18 துண்டு கேவவும் ்படடி அல்லது இரு துண்டு 
தி்றபபு
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சுருககுப  பாவாடட (Gathered Skirt)
சுருககுப ்பாவாடை முழு ்பாவடை எனறு 
அடழககேப்படுகி்றது. இந்த வடகேயாை 
்பாவடைகேளில் இடுபபுப ்பகுதியில் சுருககுகேள் 
அடமககேப்படுகின்றை. ்பாவாடையின அ்ளவு, 
்பாவாடைப ்பகுதியில் உள்்ள துணி அ்ளவு 
மூலம் தீரமானிககேப்படுகி்றது. இது ெடுததெ எடை 
துணிகேளுககு ஏற்றது . ்பாவாடையின கீழ சுற்ற்ளவு 
இடுபட்ப விை மூனறு மைஙகு அதிகேமாகும், 
(்பைம் 11.22)

்பைம் 11.22 ்ேகேரிககேப்படை ்பாவடை

மடிபபு பாவாடட( Pleated Skirt)
மடிபபு ்பாவாடை என்பது இடுபபு அல்லது இடுபபு 
மடைததிலிருந்து ரதாைஙகும் இது ரேஙகுதது 
மடிபபுகேளுைன கூடிய ்பாவாடை ஆகும். கேததி 
மடிபபுகேள், ்பாகஸ் பளீடஸ் மறறும் தடலகீழ ்பாகஸ் 
பளீடஸ் ்்பான்றடவ ்பாவாடை வடகேகேளில் 
ர்பாதுவாகேப ்பயன்படுததப்படுகின்றை. 
்பாவாடையின கீழ சுற்ற்ளவு இடுபட்ப விை மூனறு 
மைஙகு அதிகேமாகே இருககும், (்பைம் 11.23).

்பைம் 11.23 மடிபபு ்பாவாடை

11.8  பாவாடட (SKIRTS)
ர்பண்கேள் அலமாரியில் ்பாவாடைககு எை 
தனிபபிரிவு உண்டு. சிறுமிகேள், ர்பண்கேள் 
இடுபபிறகுக கீழ அணியும் உடை்பாவாடை ஆகும். 
இதன நீ்ளமாைது இடுபபிலிருந்து அணி்பவரின 
விருப்பததிற்கேற்ப மாறு்படுகி்றது. ்பாவாடையின 
நீ்ளததிற்கேற்ப ர்பயரகேள்  மாறு்படும். 
உதாெைமாகே  இடுபபு ்பகுதியிலிருந்து தடெ வடெ 
உள்்ள ்பாவாடைடய முழு ்பாவாடை எனகி்்றாம். 
சுருககேஙகேள் டவததும் அலஙகோெம் ரேய்தும் 
்பாவாடைகேட்ளத டதககேலாம். ்பாவாடைடய 
எளிடமயாகேவும் அல்லது நுணுககேமாகேவும் 
வடிவடமககேலாம் (உ.ம்.): ோதாெை ்பாவாடை 
அல்லது மூனறு தடடு ்பாவாடை(Plain skirt (or) 
three layered skirt). 

பாவாடடயின் வடககள்  
(Types of Skirts)
அடிபபடட பாவாடட (Basic Skirt):
அடிப்படை ்பாவாடையாைது  எளிய அல்லது 
்ெொை ்பாவாடை எனறும் அடழககேப்படுகி்றது. 
இது அடிப்படை ்பாவாடையில் முன மறறும் 
பினபு்றததில் உள்்ள இடுபபில் முக்கோை 
வடிவததில் ேம நீ்ளம் ரகோண்ை ைாரடடுகேட்ள 
ரகோண்டிருககும்.  அ்ளடவச் சுருககுவதறகுப 
்பயன்படுகி்றது. இந்த ்பாவாடையின மாதிரிடய 
அடிப்படையாகேக ரகோண்டு மற்ற ்பாவாடை 
மாதிரிகேட்ள தயார ரேய்ய உ்ப்யாகேப ்படுததலாம். 
்பாவாடையின கீழ சுற்ற்ளவு இடுபபு அ்ளடவ விை 
15 முதல் 30 ரேமீ வடெ அதிகேமாகே இருககும். (்பைம் 
11.21)

்பைம் 11.21 அடிப்படை ்பாவாடை
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11.9  சடடட டபகள் (POCKETS)
‘்பாகரகேட’ என்ற ரோல் பிரெஞ்ச் ரோல்லாை ர்பாகயூ 
என்பதிலிருந்து உருவாககேப்படைது. இதன ர்பாருள் 
“துணியின ்மல் டதககேப்படை ட்ப” என்பதாகும். 
்பயன்பாடடிறகோகேவும் அழகிறகோகேவும் ட்பகேட்ள 
டவககேலாம். ்பயன்பாடடிறகு டவககேப்படும் 
ட்பயில் சிறிய ர்பாருடகேள்அல்லது விடல 
உயரந்த ர்பாருடகேட்ள டவததுக ரகோள்்ளலாம். 
்மலும் அலஙகோெ ட்பகேள் ஆடைகேளுககு 
ெல்ல ்தாற்றதடதக ரகோடுககும். ்பல விதமாை 
ட்பகேட்ளச் சிறுமிகேள், சிறுவரகேள், ஆண்கேள், 
ர்பண்கேள் உடைகேளில் ்பயன்படுததலாம். 
ட்பகேட்ளத டததது ஆடைகேளில் ஒடடுபட்பயாகே 
்ேரககேலாம் அல்லது இடைபபிடை்ய 
அடமககேலாம் அல்லது ்தடவயாை இைஙகேளில் 
ரவடடித டதககேலாம்.

சடடடபடபகளின் வடககள்  
Types of Pockets
ேடடைப ட்பகேட்ள மூனறு வடகேகே்ளாகே 
பிரிககேலாம். அடவ ஒடடு ட்ப, துணியின இடை்ய 
அடமககேப்படை ட்ப, இடைபபுககிடை்ய 
அடமககேப்படை ட்ப என்பதாகும்.

ஒடடுபடப ( Patch Pocket)
ஒடடுபட்ப என்பது உடைகேளில் எளிடமயாகே 
டதககேப்படும் ட்ப. ஒடடுபட்பகேட்ள ென்றாகே 
வடிவடமதது முடிவு ரேய்தபின உடையின 
்மல்பு்றம் இடைககேப்படுகி்றது.  ஆண்கேளின 
உடைகேளில் ர்பாதுவாகே இந்தபட்ப 
கோைப்படுகி்றது. குழந்டதகேளின உடைகேள் 

வடட பாவாடட (Circular Skirt)
வடை வடிவ ்பாவாடையாைது சில ்ெெஙகேளில் 
ஸ்்கேடைர ்பாவாடை எனறும் அடழககேப்படுகி்றது, 
இது ஒரு வடை வடிவததில் ரவடைப்படுகி்றது. துணி 
அணிந்தவரின இடுபபில் ேரியாகே அமரந்திருககும் 
இடுபபுப ்படடையுைன இடைககேப்படடுள்்ளது. 
்பாவாடைடய தடடையாகே விரிககும் ர்பாழுது 
ஒரு வடைதடத உருவாககுகி்றது. சுறுசுறுப்பாை 
ரவளிபபு்ற உடைகேளுககு வடை வடிவ ்பாவாடை 
சி்றந்த ்தாற்றதடத அளிககி்றது. அடெ மறறும் முழு 
வடைப ்பாவாடை ் ்பான்றடவ வடைப்பாவடைகேளில் 
உள்்ளைககியதாகும் (்பைம் 11.24).

்பைம் 11.24 வடை ்பாவாடை

குடடட பாவாடட (Mini skirt)
இது ஒரு 1960ஆம் ஆண்டுகேளுைன  ரதாைரபுடைய 
ஒரு வெலாறறு  சினைமாை ்பாவாடையாகும், மறறும் 
ர்பயருக்கேற்றவாறு இது மிகேவும் குடடையாை 
்பாவாடை யாகும். ஆடை வடிவடமப்பா்ளர ்மரி 
குவாண்ட இந்த ்பாவாடைடய பிெ்பலமாககிைார. 
இது மிகேக குட்றந்த துணிடயப ்பயன்படுததுவதால் 
தயாரிப்பது சிககேைமாைது. மினிஸ்கிரடடுகேள் 
்பாெம்்பரியமாகே ர்பாருததப்படைடவ, ஆைால் அடவ 
விரிவடைந்து அல்லது வடைமாகேவும் இருககேலாம். 
ோதாெை ்தாற்றததிறகு ரைனிம் மினி ஸ்கேரடகேள் 
அணிய எளிதாைது ஆகும், (்பைம் 11.25).

்பைம் 11.25 குடடை ்பாவாடை

Hobble Skirt என்்றால் என்ன  ?

Hobble Skirt என்பது 
அடிப்பகுதி குறுகியும் 
மடிபபு ்பகுதி சிறியதாகே 
மடிதது hemming ரேய்தல், 
1908- லிருந்து 1914 
வடெ இடைப்படை 
கோலததில் இந்த ்்பஷன 
உ ச் ே க கே ட ை த தி ல் 
இருந்தது. 

Hobble Skirt
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்பைம் 11.27 துணியின இடை்ய அடமககேப்படை ட்ப

இடைபபுககிடடநய  
அடமககபபடட டப (Slash Pocket) 
துணியின இடை்ய, ஆடைகேளின பின ்பககேததில் 
டதககேப்படுகி்றது. முடிககேப்படை ஸ்லாஷ் ்பாகரகேட 
ஆடையின ெல்ல ்பககேததில் ஒரு ்கோடடிடைப 
்்பானறு ்தாற்றமளிககும். இந்தக ்கோடடை 
ட்பயின தி்றப்பாகே ்பயன்படுததப்படுகி்றது, 
(்பைம் 11.28).

்பைம் 11.28 இடைபபுககிடை்ய அடமககேப்படை ட்ப

11.10  நயாககுகள் (Yokes)
்யாககுகேள் என்படவ உடைகேளில் 
ர்பாருந்தககூடிய ஒரு ்பாகேமாகும். குழந்டதகேள், 
ஆண்கேள், ர்பண்கேள் உடைகேளில் இடத 
கோைலாம் . ஒரு ஆடையின ்தடவக்கேற்ப 
மறறும்  சுருககேஙகேட்ள உருவாககே ்யாககுகேள் 
ஆடைகேளில் அறிமுகேப ்படுததப்படுகின்றை. 
அலஙகோெததிறகோகே இடத ் தாள்்படடை, இடுபபின 
்மற்பாகேம் மறறும் கீழ்பாகேஙகேளில் இடதத 
டதககேலாம். ்யாககுகேள் ்பல வடிவஙகேளிலும், 

டதககும் ்்பாது ட்பகேள்(Pockets) ேதுெமாகே்வா, 
முக்கோைமாகே்வா அல்லது ்கேலிச் 
சிததிெவடிவில் அடமககேப்படடு ்லஸ், ட்பபபிங, 
எம்பிொய்ைரி முதலியவற்றால் அலஙகேரிககேலாம்.  
இடவகேட்ள டலனிங டவததும், டலனிங 
இல்லாமலும், அலஙகோெத துணியிலும் டதககேலாம்.  
ஒடடுப ட்படய உள்துணி ரகோடுத்தா, 
ரகோடுககோம்லா டதககேலாம். இழுபபுத 
தனடம ரகோண்ை துணிகேளுககும் ரமல்லிய 
துணிகேளுககும் உள்துணி ரகோடுககே்வண்டும். 
இறுககேமாகே ரெய்யப்படை துணிகேளுககு உள் 
துணி ்தடவயில்டல. (்பைம்  11.26)

்பைம் 11.26 ஒடடுபட்ப

துணியின் இடடநய  
அடமககபபடட டப (Inseam Pocket) 
இடைபபுககு இடை்ய அடமககேப்படும் ட்ப, சீம் 
டதககும் ்்பாது தி்றபபு விைப்படடு டதககேப்படுவது 
ஆகும். இந்த வடகேயாை தி்றபபுகேள் ஆடையின 
இைது ்பககேததில் டதககேப்படும்.இடவ ஆண் 
குழந்டதகேளின அடெ கோல் ேடடையிலும் 
ர்பண்கேளின  கோல் ேடடையிலும்  ட்பஜாமா, 
குரதாவிலும் டதககேப்படுகி்றது. இது உடையின 
இடைபபின இடை்ய அடமககேப்படும் 
ட்பயாகும். இபட்படய உைலின மாதிரி்யாடு 
இடைதது ரவடைலாம். உடைத துணி 
கேைமாகே இருந்தால் உள்துணி (Lining) ரகோடுதது 
டதககேலாம், (11.27).
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்யாககுகேட்ளச் ோதாெை துணியில் அல்லது 
ஒனறு அல்லது அடுககுத துணிகேளில் விடெபபுத 
தனடமககோகே டதககேலாம்.்பாவாடைகேளில் 
்யாககுகேள் இடுபட்பச் சுறறி அடமககேலாம். 
இதன கீழ்பகுதிடயச் சுருககேம் ரேய்து ்யாககுைன 
இடைககேலாம். ்யாககின கீழ்பகுதியும் 
்பாவாடையின சுருககிய ்பகுதியும் ஒ்ெ அகேலததில் 
இருககே ்வண்டும்.வட்ளந்த ்கோடுகேள் ரகோண்ை 
உடைத துண்்ைாடு ர்பாருந்திய (Skirt with Panel) 
்யாககுகேளுககு ்லப்பட இடைபபு (Lapped 
Seam) ரகோண்டு இடைககேலாம். குழந்டதயின 
பொக ்பாடி ்பகுதியிலும், கேம்மீஸ், இெவு உடையிலும் 
்மல்்பகுதியில் ்பல விதஙகேளில் ்யாக ரவடடி 
டததது இடைககேலாம். ்பாவாடையின இடுபபு 
்பகுதியில் விரும்பிய வடிவஙகேளில் ரவடடி அதன 
்மல் பூ்வடலப்பாடு ரேய்து இடுபபின அ்ளவிறகு 
ஏற்ற்படி டதககே ்வண்டும், (்பைம் 11.30).

்பைம் 11.30 அலஙகேரிககேப்படை ்யாக

வண்ைஙகேளிலும் அவெவர விருப்பப்படி 
அடமததுக ரகோள்்ளலாம். (உ.ம்.) ‘V’ வடிவம் 
அல்லது வடை வடிவம் 

ஜீன்ஸ் நபண்டடில் (Jean Pant)  
சிறிய டபகடை எ்தறகாக 
ட்தககபபடுகி்றது ?

இனட்றய கோலககேடைததில் 
உலகேம் முழுவதும் ஜீனஸ் 
்்பண்டை ஆண், ர்பண் 
இருவரும் (twill woven) 
(டிவில் ரெேவிைாலாை) 
அணிந்து வருகின்றைர. 
1800 ஆம் ஆண்டுகேளில் 
அரமரிககோவில் ஆடுகேட்ளயும் கேனறுகேட்ளயும் 
்மய்ப்பவரகேள் (cowboys) தஙகேளுடைய 
சிறிய டகேககேடிகோெஙகேட்ளச் ேஙகிலியுைன 
இடைததிருப்பாரகேள். இடவ அறுந்து ்்பாகோமல் 
இருப்பதறகுச் சிறிய ட்பகேட்ளத டதததாரகேள். 
இடதக கேருததில் ரகோண்டு “லிவிஸ் நிறுவைம்” 
(Levis) சிறிய ட்பகேட்ள ஜீனஸ் ்்பண்டில் 
கேடிகோெஙகேள் டவப்பதறகோகே டதததிருககி்றாரகேள். 

Jean Pant

நயாககுகளின் வடககள்  
(Types of yokes)
ஆடையின மாதிரிக்கேற்றவாறு, ோதா அல்லது 
்்பசிக ்யாக மறறும் அலஙகோெ ்யாக எைவும் 
வடகேப ்படுததப்படடிருககி்றது

நபசிக நயாக (Basic Yoke) / சா்தாரை 
நயாக Plain/ Basic Yoke
மிகேவும் எளிடமயாை வடிவஙகேட்ளக ரகோண்ைது. 
ஆண்கேள் ேடடையின முன, பின ்பகுதிகேளில் 
டவககேலாம். உடையின வடிவம், உடையின 
உ்ப்யாகேம், அணி்பவரின வயதுக்கேற்றவாறு 
்யாகடகேத தனியாகே ரவடடி டததது இடைககே 
்வண்டும். ்யாககுகேட்ள ட்பபபிங அல்லது 
இடைபபுகேளுைன ்ேரதது ஆடைகேளில் 
்ேரதது வடிவடமககேலாம். (உ.ம்.) ்பாடீசின முன 
்பகுதிடயச் ேரி ்பாதியாகே ரவடடி கீழ்பகுதியில் 
சுருககேம் ்ேரககேலாம், (்பைம் 11.29).

அலைஙகரிககபபடட நயாக   
(Decorative Yoke)
ஒரு வண்ைத துணியில் ்யாககும் மறர்றாரு 
வண்ைத துணியில் மடிபபுத துண்டுகேளும் 
(Frill) ்வர்றாரு கேலரில் ்பாடியும் அடமததுக 
ரகோள்்ளலாம். அணி்பவரின விருப்பததிற்கேற்ப 
ட்பபபிங டவததும் அலஙகேரிககேலாம். 

்பைம் 11.29 ோதெை ்யாக
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11.12  பாடச் சுருககம்
அடைவரும் ஒவரவாருவரிைமிருந்தும் 
தனிததுவமாகே இருககே விரும்புகி்றாரகேள்.
இடத அடைய ேரியாை ஆடை ்தரவும் , 
ர்பாருததமாை ஆடை கூறுகேட்ள ்ேரப்பது  
அவசியமாகும். கேழுதது்கோடு, கோலரகேள், டகேகேள், 
தி்றபபுகேள் மறறும் ்யாககுகேள் ஆகியடவ 
ஆடைக கூறுகேளின முககிய பிரிவுகேள் ஆகும்.
இந்த ஒவரவாரு கூறுகேட்ளயும் ரவவ்வறு 
வடகேயாகே மாற்றம் ரேய்து ்பல வடகேயாை 
ஆடைகேள் தயாரிககேலாம். இந்த கூறுகேட்ளப 
்பறறிய ரதளிவாை அறிவும்,்பயன்பாடுகேளும் 
ஒருவடெஆடை வடிவடமப்பா்ளாொகே ஆககே 
உதவும்.  

11.11   ்தடடட வடரபடம் (Flat 
Sketching )

ஒரு தடடை வடெ்பைம் என்பது இரு 
்பரிமாை ரதாழில்நுட்ப வடெ்பைம் ஆகும். 
இது அடிப்படை திைமாை ்கோடுகேளுைன ஒரு 
ஆடைடய விவெஙகேள் ்பறறி  வி்ளககுகி்றது. 
ஃ்்பஷன துட்றயில் தடடை வடெ்பைமாைது 
ஆடையின ரதாழில்நுட்ப வடெ்பைம் எனறும் 
அடழககேப்படுகி்றது. இடைபபுகேள் மறறும் 
டதயல் ்கோடுகேள் ்்பான்ற வடிவடமபபு 
விவெஙகேள் இதில் குறிககேப்படடுள்்ளை.  
வடிவடமபட்ப வடெவதறகோை வழிகோடடியாகே 
இது ரேயல்்படுகி்றது, இது ஆடை உருவாககும் 
ரேயல்முட்ற முழுவடதயும் ரதரிந்து ரகோள்்ள  
வடிவடமப்பா்ளர மறறும் வடிவடமபபு 
தயாரிப்பா்ளருககு உதவுகி்றது.

நிடனவில் நகாள்க
● வடை கோலர/ பீடைர ்்பன கோலர வழககேமாகே குழந்டதகேள் மறறும் ர்பண்கேளின ஆடைகேளில் 

்பயன்படுததப்படுகின்றை.
● தி்றப்பானகேள் ஒரு ஆடைடய அணியவும் நீககேவும் உதவுகின்றை.
● ்பாவாடைகேள் என்பது உைலின கீழப்பகுதியில் மட்றககும் ஆடைகேள் ஆகும் .
● அழகிறகோகேவும் ்பயன்பாடடிறகோகேவும் ்பலவித வடிவஙகேளில் ட்பகேள் டதககேப்படுகி்றது.
● ்யாக உடைகேளில் தனியாகே டவககும் ்பகுதி. 
● ்பாகரகேடடுகேள் ஒருவரின சிறிய ர்பாருடகேட்ள எடுததுச் ரேல்ல உதவும்.

ஆசிரியர்களுககான நசயல்பாடுகள் 
● ஆடை வடிவடமபபின முககியததுவதடத அறியும் வடகேயில் ஆடைகூறுகேளின ்பைதடத ்ேகேரிதது 

அறிவிபபு ்பலடகேயில் ஒடடிடவததல்.
● ்பவர ்பாயிண்டைடய ்பயன்படுததி ஆடையின ்பயன்பாடுகேட்ள கோடடுதல்

மாைவர்களுககான நசயல்பாடுகள்
● ்பலவிதமாை ஆடையின கோகித வடிவடமபபுகேட்ள வடெயச் ரேய்தல்
● ஆடையின ்பயன்பாடுகேள் ோரந்த ்பைஙகேட்ள ்ேகேரிததல்.
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பகுதி – II 
மூன்று (அல்லைது) �ான்கு வரிகளில் பதில் 
எழு்தவும்
1. வடைக கேழுதது வட்ளடவ விவரிககேவும். அதில் 

்வறு்படும் கேழுதது வடகேகேளின ர்பயரகேட்ள 
எழுதுகே.

2. ஜிப்படெவி்ளககுகே. 
3. வடைப்பாவாடை(Flared skirt) என்பது யாது ? 
4. ஒடடுபட்பககும், இடைபபிறகும் இடை்ய 

உள்்ளட்பககும் உள்்ள விததியாேஙகேட்ள 
எழுதுகே. 

5. ஐந்துவித அலஙகோெ ்யாகடகேவிவரி.

பகுதி – III 
ஒரு பத்தியைவில் விடடயளிககவும்
1. வடைப்பாவாடை(Flared skirt) மறறும் மடிபபு 

்பாவாடை– ்வறு்படுததுகே.
2. “கி்மா்ைாடகேப்பகுதி” என்பது யாது? 

வி்ளககுகே.
3. டமடைர தி்றபட்ப ்பறறி விவரி..

பகுதி – IV 
ஒரு பகக அைவில் விடடயளிககவும்
1. டகேபகுதியின ்பல்்வறு வடகேகேட்ள 

வி்ளககுகே..
2. ்யாக என்றால்எனை? இெண்டு விதமாை 

்யாககுகேட்ள வடெந்து விவரி.

குறிகநகாள் நகள்விகளுககான பதில்கள்
1. (இ)  2. (ஈ)  3. (இ)  4. (ஆ)  5.(அ)

வினாககள்
பகுதி – I
குறிகநகாள் நகள்விகள்:
1. ்ேகேரிககேப்படை டகேப்பகுதி 

அதிகேமாகே ்பயன்படுததப்படும் ஆடை 
_________________ ஆகும்

 அ) குரதா    ஆ) ேடடைகேள்  இ) ஆடைகேள்  ஈ) 
விட்ளயாடடு ஆடைகேள்

2. ஸ்கூப கேழுதது வட்ளவு _____________
்்பான்ற ்தாற்றதடத ரகோடுககும்

 அ) வடைம்
 ஆ) இதயம்  
 இ) ்பாடை 
 ஈ) கூரடம
3. கேழுததுவட்ளவு நீடடிககேப்படுவதறகு 

பினவருவைவறறில் எது 
்பயன்படுததப்படுகி்றது?

 அ) பினைப்படை வைஙகேள்
 ஆ) பினைப்படை துணி 
 இ) ்பயாஸ் துண்டு 
 ஈ) ேரிடகே
4. ஒரு ெல்லதி்றபபுகேள் இவவாறு இருககே 

்வண்டும். 
 அ) தடிமைாை 
 ஆ) தடடையாை 
 இ)வட்ளந்த 
 ஈ) த்ளரவாை 
5. ___________ டகேப்பகுதியில், ஆம் 

்ஹாலி்லா அல்லது ்தாள் ்பகுதியி்லா 
டதயல் கோண்்பதில்டல. 

 அ) கி்மா்ைா 
 ஆ) சுருககேம் அடமந்த 
 இ) ர்பல்
 ஈ) பிட்ளன

XI_TM_TDD_CHAP11_2022.indd   131 4/28/2022   03:02:40 PM



பாடம்

ஆடட அலங்ாரம் மற்றும் அழகு படுத்துதல்

12.1 அறிமு்ம்
அலங்காரம் மற்றும் அலங்கார மிக்ப்படுத்துதல் ்பல 
ஆகை்ளுக்கு ஒரு விதமகான அழ்கான ததகாற்்றத்கத 
அளிக்கின்றது. அலங்காரங்ள் ஆகை்ளுக்கு அழகு 
தேர்க்கின்றன மற்றும் அலங்கார மிக்ப்படுத்துதல் 
ஆகை்ளுக்குச் சி்றபபு தேர்க்கின்றன. ஆகை 
அலங்கார முக்ற்ளும் மிக்ப்படுத்துதலும் 
ஒவ்வகாரு ஆகை்ளுக்கு ஏற்்ப மகாறு்படுகி்றது. 
இவவக்யகான ஆகையலங்கார முக்ற்ள் 
ஆகை்ளுக்கு ஒரு தனித்துவமகான அலங்கார 
அகமபக்ப அளிக்கின்றது. தமலும் அலங்காரங்ள் 
ஆகை்ளுக்கு ்பல வக்யகான ததகாற்்றத்கதயும் 
ஏற்்படுத்துகி்றது. துணி வக்்ள் மற்றும் ஆகை 
வடிவகமபபுக்கு ஏற்்ற ஆகையலங்காரங்கை 
தேர்த்தியுைன ததர்்ந்தடுக்் தவண்டும். 

12.2 அலங்ாரம் அல்லது 
அலங்ாரமிட் படுத்துவதற்கு 
திடடமிடலின் க்ாளட்்ள 

● ஆகை்ளின வடிவத்கத வலுப்படுத்தப்படும் 
வடிவகமபபுப புள்ளியில் இகைக்்ப்பை 
தவண்டும். 

● அலங்காரம் மற்றும் அலங்கார மிக்ப்படுத்துதல் 
ஆகையில் ேமநிகலகய உருவகாக்கி முழு 
ஆகைகயயும் மக்றக்் தவண்டும். 

● துணி நி்றம் மற்றும் ஆகை நி்றத்திற்குப 
்்பகாரு்நத தவண்டும். 

12
்ற்்றலின் ந�ாக்ங்ள
● ஆகை்கை அலங்ரித்தல் மற்றும் அலங்கார மிக்ப்படுத்துதல் ்பற்றிய ்ருத்கத 

புரி்நது்்காள்ளுதல்.
● ஆகை்ளில் ்பல்தவறு அலங்காரங்ள் மற்றும் அலங்கார மிக்ப்படுத்துதல் ்ேய்யும் 

தி்றன்கைப ்்பறுதல்.

● அலங்காரங்ளுக்கு இகையில் த்பகாதுமகான 
இகை்வளி இருக்் தவண்டும். 

● ்பயன்படுத்தப்படும் அலங்காரங்ள் அல்லது 
அலங்கார மிக்ப்படுத்துதல் ஆகைக்கு  ேல்ல 
ததகாற்்றத்கதக் ்்காடுக்் தவண்டும். 

● அலங்காரம் மற்றும் அலங்கார 
மிக்ப்படுத்துதலின தரத்கத உறுதி ் ேய்யப்பை 
தவண்டும். 

● ஒரு இயற்க்யகான ்பகாணியுைன ஒபபிடும் த்பகாது 
அலங்கார வடிவகமபபு்ள் ஆகை்ளுக்குத் 
தனித்துவ ்பகாணிகய அளிக்கின்றது. 

12.3 தி்றப்பு்ளுக்ான ்ருவி்ள 
மற்றும் வட்்ள (Fasteners and 
Types of Fasteners)

தி்றப்பு்ளுக்ான ்ருவி்ள (Fasteners)
தி்றபபு்ளுக்்கான ்ருவியகானது உகையின 
தி்றபக்ப மூடியகமக்் உதவுவதகாகும். இகவ 
அலங்காரத்திற்்கா்வும் ததகவக்்கா்வும் 
்்பகாருத்தப்படுகின்றன. அகவ்கைத் 
ததர்்ந்தடுக்கும் ்்பகாழுது துருபபிடிக்்காத 
மற்றும் ேலகவயின த்பகாது உகையகாத தி்றபபுக் 
்ருவியகா்வும் இருக்் தவண்டும். இகவ 
துணி்ளின தனகமக்கும் வடிவத்திற்கும் 
நி்றத்திற்கும் மற்றும் ததகவ்ளுக்கு ஏற்்றதகா் 
இருக்் தவண்டும்.
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கபாத்தானும் கபாத்தான் 
துவாரமும்(Buttons and Button Holes):
்்பகாத்தகானும் மற்றும் ்்பகாத்தகான துவகாரமும் ஒரு 
ததகவக்்கா்வும் மற்றும் அலங்காரத்திற்்கா்வும் 
்பயன்படுகி்றது. ்்பகாத்தகான்கை ஆகை்ளின 
வர்ைம், வடிவம் மற்றும் துணியின தனகமகய 
மனதில் ்்காண்டு ்வனமகா் ததர்்ந்தடுக்்ப்பை 
தவண்டும். அலங்கார ்்பகாத்தகான்ள் ்ண்ைகாடி, 
உதலகா்ம் மற்றும் பிைகாஸ்டிக் என வடிவில் 
மகாறு்படுகி்றது. ்்பகாத்தகான்ளில் இரண்டு அல்லது 
ேகானகு துகை்ள் உள்ைன, (்பைம்12.3). 

்பைம் 12.3 ்்பகாத்தகானும் ்்பகாத்தகான துவகாரமும்(Buttons 
and Button Holes)

ஜிப்பர்ள (Zippers)
ஜிப்பர்ஸ் ்பல்தவறு வண்ைங்ள், நீைம் மற்றும் 
்பல வக்்ளில் கிகைக்கின்றன. அகனத்து 
ஜிப்பர்்ளும் உதலகா்ம் , பிைகாஸ்டிக் ்பற்்ள், 
்பருத்தி அல்லது சி்நதடிக் சுருள் துணியுைன 
இகைத்து ்பகாலியஸ்ைரகால் ்ேய்யப்படைது. 
ஜிப்பருக்கு தமலும் கீழும் ஒரு ்ேயற்க்ச் சுருள் 
அல்லது ஒரு ேஙகிலி ்்காண்டுள்ைது. ஜிபபின 
தமலும், கீழும் ஸ்ைகாப்பர்ஸ் உள்ைது. இகவ ஜிப்பர் 
இயஙகும் த்பகாது ஸ்கலைர்்ள் ்வளிதய வரகாமல் 
தடுக்கின்றன. மூனறு அடிப்பகை வக்யகான 
ஜிப்பர்்ள் கீழ் வருமகாறு, (்பைம் 12.4):

்பைம் 12.4 ஜிப்பர்்ள்

தி்றப்பு்ளுக்ான ்ருவி்ளின் 
வட்்ள(Types of Fasteners)
அமுககும் கபாத்தான்்ள( Press Button)
அமுக்கும் ்்பகாத்தகான்ள் ்வவதவறு அைவு்ளில் 
மற்றும் எகை்ளில் கிகைக்கின்றன . ஆகையின 
விளிம்பு்கைச் தேர்த்து ஆகை அணியும் ்்பகாழுது 
சிரமம் இல்லகாதவகாறு ்பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
அகவ இரண்டு பிரிவு்ைகா் உள்ைன. ஒனறு 
குழியகா்வும், மற்்்றகானறு குமிழகா்வும் 
இருக்கும். குமிழ் தி்றபபின தமல் ்பகா்த்திலும் 
குழிவகான ்பகுதி தி்றபபின கீழ்்பகுதியிலும் 
இகைக்்ப்படடிருக்கும். அமுக்கும் ்்பகாத்தகான்ள் 
ேகானகு துகை ்்காண்டிருக்கும். இகவ ்படைன  
த�கால் கதயல் மூலம் அழுத்தமகா் ஆகையில் 
்்பகாருத்தப்படுகின்றது. இது குழ்நகத்ள் அணியும் 
ஆகைக்கு ்்பகாருத்தமகானதகாகும்,(்பைம் 12.1).

்பைம்12.1 அமுக்கும் ்்பகாத்தகான்ை

க்ாககியும் ்ாதும் (அ) க்ாககியும் லூப்பும் 
டதத்தல்(Hook and Eyes/Loops)
்்காக்கியும் ்காதும் ்்பகாதுவகா் ஆகை்ளின 
தி்றபபில் மி்வும் அழுத்தம் உள்ை இைத்தில் 
்பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ்்காக்கி தமல்மடிபபின 
பின ்பக்்த்தில் 0.5 ்ே.மீ. முடிக்்ப்படை 
விளிம்பிற்குள் கவக்்ப்படுகி்றது மற்றும் ்காது 
அல்லது வகையம் தி்றபபு்ளின கீழ்பு்றத்தில் 
வருகி்றது. ்்காக்கி்ள் மற்றும் ்காது்ள் ஆகியகவ 
்்பரும்்பகாலும் ரவிக்க் த்பகான்ற இருக்்மகான, 
மூடிய ஆகை்ளில் ்பயன்படுத்தப்படுகின்றன, 
(்பைம் 12.2). 

்பைம் 12.2 ்்காக்கியும் ்காதும் (அ) ்்காக்கியும் லூபபும்
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ஜிப்பர்ள எப்நபாது 
்ணடுபிடிக்ப்படடன ?

1893-ஆம் ஆண்டு ஜிப்பர்்ள் ் ண்டுபிடிக்்ப்படைன. 
இகவ ஷூக்்கையும், பூடஸ்்கையும் த்பகாைவும், 
்ழற்்றவும் ்பயன்படுத்தப்படைது. பி்றகு இதகனப 
த்பண்டடு்ளிலும், ்பகாவகாகை்ளிலும் ்பயன்படுத்தத் 
்தகாைஙகினகார்்ள். 

ஜிப்பர்

கவல்கநரா (Velcro) 
்வல்க்தரகா என்பது இரண்டு ்பகா்ங்ைகா் 
இருக்கும். அதில் ஒனறு தமல் லூபக்ப த்பகாலவும 
மற்்்றகானறு ்்காக்கிகயப த்பகாலவும் ்காைப்படும். 
இவற்க்ற ஒனறுைன ஒனறு கவத்து அழுத்தும் 
த்பகாது ஒடடிக் ்்காள்ளும். பிரிக்கும்வகர 
வில்காது. இகவ கேலகானகால் ஆனது. இகவ 
மீடைர் ்ைக்கில் கிகைக்கும். இகவ்ள் 
க்யின ்ஃப ்பகுதியிலும், க்ப்ளிலும், தி்றபபு 
்பகுதியிலும், வீடடிற்்கான துணி வக்்ளிலும் 
்பயன்படுத்தலகாம், (்பைம்12.6).

்பைம் 12.6 ்வல்க்தரகா

வார பூடடு (Buckle) 
வகார்பூடடு, தி்றபபு்ளுக்்கான ்ருவி்ளுள் 
ஒரு சுவகாரஸ்யமகான ்ருவியகாகும். இகவ 
்பல வடிவங்ளிலும், ்பல அைவு்ளிலும், 
உதலகா்ங்ைகாலும் பிைகாஸ்டிக்்காலும் ் ேய்யப்படடு 
இருக்கும். ் கை்ளில் ் வவதவறு வடிவங்ளிலும், 

அகவ
● வழக்்மகான ஜிப்பர் (Conventional Zipper) : 

இகவ்வளிப பு்றத்திலுள்ை ்பற்்ள் அல்லது 
ேஙகிலி்ள் தமதல தி்றக்்வும் மூைவும் கீதழ 
இகை்நதும் இருக்கும். 

● தனித்தனிதய பிரிக்்க் கூடிய ஜிப்பர் 
(Separating Zipper): இது தமல் பு்றமும் கீழ் 
பு்றமும் தனிதய பிரிக்கும் ்படி அகம்நதிருக்கும். 
உதகாரைம் : ஜகாக்்்டஸ்

● ்ண்ணுக்குத் ்தரியகாமல் இருக்கும் 
ஜிப்பர் (Invisible Zipper): இது ஒரு புது 
வக்யகான ஒரு ஜிப்பர் ஆகும். இது 
்்பயருக் த்ற்்ப ்ண்ணுக்குத் ்தரியகாமல் 
அகமக்்ப்படடும் ்்பகாருத்தப்படடும் இருக்கும். 
இகவ ்்பகாதுவகா் ்பகாவகாகை்ளிலும் 
்காைப்படுகின்றன. 

எலாஸ்டிக(Elastics)
இழு தனகம ததகவப்படும் இைங்ளில் 
எலகாஸ்டிக்க்ப ்பயன ்படுத்தப்படுகி்றது. 
எலகாஸ்டிக் ்பல விதங்ளிலும் ்பல அ்லங்ளிலும் 
கிகைக்கின்றன. இதகனத் ததர்்ந்தடுக்கும் 
்்பகாழுது அவற்றின ்பயன்பகாடு,வக் மற்றும் 
ஆகையின நீடித்த தனகமகய ் வனித்து ் ்காள்ை 
தவண்டும்.இதகன ஆகையில் த்கார்ப்பதன 
மூலமும், தேரடியகா் ஆகையின மீது கவத்தும் 
கதக்்லகாம், (்பைம் 12.5). 

்பைம் 12.5 எலகாஸ்டிக்ஸ்

�ாடாவும் ்யிறும் (Tapes and Cords)
ேகாைகாவும் ்யிறும் ததகவக்்கா்வும், 
அலங்காரத்திற்்கா்வும் உ்பதயகா்ப 
்படுத்தப்படுகி்றது. ேகாைகாக்்ளும், ்யிறு்ளும் 
்பலவிதமகான அ்லங்ளிலும் வண்ைங்ளிலும் 
கிகைக்கின்றன. இகவ்கைத் உகை்ளின 
இறுதிப ்பயன்பகாடடிற்த்ற்்ப ததர்்ந்தடுக்்லகாம். 
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துணி அலங்ாரம் 
துணியினகாலகான அலங்காரம் என்பது 
துணி்கைக் ்்காண்டு தயகாரித்து அகத 
ஆகை்ளில் உ்பதயகா்ப்படுத்துவதகாகும். 
துணியிலகான அலங்காரப ் ்பகாருட்ள், ஆகை்ளின 
விளிம்பு்ள் அல்லது குறிபபிடை ்பகுதி்ளில் 
இகைக்்ப்படுகி்றது. இதனகால் ஆகை்ளில் 
அலங்காரம் தமம்்படுகின்றது. சில ஆகை அலங்கார 
முக்ற்ள் கிதழ விைக்்ப்படடுள்ைது;

டாம்நபக கபாத்தான்்ள என்்றால் 
என்ன ?

ைகாம்த்பக்  என்பது ்வண்்ல ்லகாயினகால் ஆனது. 
இதில் 5-20% ்காப்பர் மற்றும் துத்தேகா்ம் (ஜினக்) 
தேர்த்து அலங்காரத்திற்்கா் ்பயன்படுத்தப்படுகி்றது.  
த்ரம் (டின) மற்றும் ்லட (lead) தேர்ப்பதினகால் 
்பலவக்யகான நி்றமுள்ை ்்பகாத்தகான்ள் 
கிகைக்கின்றன. 

வண்ைங்ளிலும், அைவு்ளிலும் இகவ்ள் 
கிகைக்கின்றன, (்பைம் 12.7). 

்பைம் 12.7 வகார்பூடடு

12.4 அலங்ாரப் கபாருட்ள மற்றும் 
அலங்ார மிட்ப்படுத்துதலின் 
வட்்ள (Classification of Decoration 
and Embellishments)

அலங்காரம் மற்றும் அலங்கார 
மிக்ப்படுத்துதலுக்கு ்பயன்படுத்தப்படும் 
மூல ்்பகாருட்ள் மற்றும் தவகலப்பகாடு்ளின 
அடிப்பகையில் வக்ப்படுத்தப்படடுள்ைன. 
இவற்றின அடிப்பகைவக்்ள் கீழ்்காணும் 
அடைவகையில் ்காடைப்படடுள்ைது.

அலங்காரம் மற்றும் அலங்கார 
மிக்ப்படுத்துதல்

துணி அலங்காரம்

• ரிக் ரகாக் தலஸ்
•  ரஃபில்ஸ் 

மற்றும் பிரில்ஸ்
• ஸ்த்ல்லபஸ்
•  ஒடடு 

தவகலப்பகாடு
•  அபளிக்  

(Applique)
• குல்டிங
•  ் ்பல்ட்ள் 

(்படகை்ள்)
• ்்பை
• ஸ்மகாக்கிங
• தலஸ்

•  ேமிக்கி  மற்றும் 
்பகாசி்ள்

• ்ண்ைகாடி்ள்
• கரன ஸ்தைகான
•  ் வப்ப ்பரிமகாற்றி்ள்

அலங்கார 
மிக்ப்படுத்துதல்

அலங்கார 
ஃ்பகாஸ்டனர்ஸ்

்பயனுறு  
அலங்கார 

மிக்ப்படுத்துதல்

்்பல்டிங ்பயகாஸ் 
க்பண்டிங 

ேகாடடின 
ரிப்பன 

தவகல
துணி 

சுழல்்ள்
ஆரி 

மற்றும் 
ஜர்ததகாஸி

அலங்கார 
்்பகாத்தகான்ள்

3டி 
ஃத்பகாம் தமக்ரமி
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ரஃப்பில்ஸ் மற்றும் ஃபிரில்ஸ்  
(Ruffles and Frills) 
ரஃபபில்ஸ் என்பது ஒரு துண்டு துணியினகாலகானது.
இகவ்கைத் துணியில் மடிபபு்ைகாலும் மற்றும் 
சுருக்்ங்ைகாலும் கதக்்ப்படடு துணி்ளின 
ஓரத்தில் இகைக்்ப்படுவதகால் ஆகை்ளுக்கு ஒரு 
விரி்நத அகமபக்பத் தருகின்றது. இது அலங்கார 
ஓரங்ள் கதப்பதற்கும் துணியின ஓரத்கத 
தேர்த்தியகா் கதப்பதற்கும் ்பயன்படுகி்றது. 
ரஃபபில்ஸ் ் ்காண்டு , ஆகை மற்றும் ஒரு ்பகுதிகய 
மிக்ப்படுத்தி அலங்ரிக்்லகாம்,(்பைம்12.9). 
ஃபிரில்ஸ் என்பது ஆகையின ஓரத்திலும் மற்றும் 
ஏததனும் ஒரு ்பகுதியிலும் இகைக்்லகாம்.

ஸ்ந்லப் (Scallops)
ஒர் ஆகைகய எளிதகா் அலங்ரிக்் ஸ்த்லபக்பக் 
்்காண்டு கதக்்லகாம். இகவ ்வகு தேர்த்தியகா் 
ஒதர அைவில் அகமக்் தவண்டும். தமலும் 
ஸ்த்லபக்ப ஒதர மகாதிரியகான வடிவகமபபுகைய 
விளிம்க்பத் கதப்பதற்குப ்பயன்படுகி்றது. ஒரு 
ஆகையில் ்ழுத்து மற்றும் விளிம்பு்ள் மீது 
ஸ்த்லப அகமக்்ப்படுவதகால் ஆகை்ளுக்கு 
தமலும் அழக்த் தருகின்றது, (்பைம் 12.10).

்பைம்12.10 ஸ்த்லப

ரிகராக (Ric Rac)
இது அலங்கார மிக்்படுத்துதலுக்்கா் 
்பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வக்யகான குறுக்கு 
்ேடுக்்கான நீை அலங்கார தலேகாகும். இது 
்வவதவறு வண்ைத்தில் குக்றவகான விகலயில் 
கிகைக்கி்றது. இது ஒரு அலங்கார வடிவமகா் 
்பயன்படுத்தலகாம் அல்லது ஒரு ஆகை மீது 
தடகையகா் கவத்தும் கதக்்லகாம். அகவ்பருத்தி, 
கேலகான மற்றும் ்பகாலி்யஸ்ைர் த்பகான்ற ்பல்தவறு 
இகழ்ைகால் தயகாரிக்்ப்படுகின்றன, (்பைம் 12.8).

்பைம் 12.8 ரிக்ரகாக்

்பைம்12.9  ரஃபபில்ஸ் மற்றும் ஃபிரில்ஸ்
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்பைம் 12.12 அபளிக்

குல்டிங (Quilting)
குல்டிங என்பது ஆகை வடிவகமபபில் ஒரு உயர்்நத 
ததகாற்்றத்கதக் ்்காடுக்கும் நுட்பமகாகும். இது எகை 
மற்றும் ்த்தப்பகான தனகமகயச் தேர்க்கின்றது. 
்்பகாதுவகா் வடிவியல் (ஜிதயகா்மடரிக்) வடிவங்ள் 
்பயன்படுத்தப்படுகி்றது (உ.ம்.) வடைவடிவங்ள், 
கைமன வடிவங்ள் மற்றும் ேதுர வடிவங்ைகால் 
குல்டிங அகமக்்ப்படுகின்றது. குல்டிங 
வடிவங்ள் ஆகை்கை ்வடடுவதற்கு முனனர் 
கதக்்ப்படுகின்றது.(்பைம், 12.13) உடபு்றத்துணி 
மற்றும் முன்பக்் துணிக்கு இகையில் 
ஒரு ்பஞ்சு கவக்்ப்படடு குல்டிங ததகாற்்றம் 
உருவகாக்்ப்படுகின்றது.

்பைம் 12.13 குல்டிங

கபல்ட்ள (Belts)
்்பல்ட ஒரு முக்கியமகான ேகா்ரீ் அணி்லனகா் 
்ருதப்படுகி்றது. இது ஆகை வடிவகமபபில் 

ஒடடு நவடலப்பாடு (Patch Work)
அலங்காரத்திற்்கா் ஓர் துணியுைன தவ்்றகாரு 
துணி ்்காண்டு குறிபபிடை இைத்தில் இகைப்பது 
ஒடடு தவகலப்பகாைகாகும். இம்மகாதிரி ஒடடு 
தவகலக்குப ்பயன்படுத்தப்படும் துணி்ள் 
்வவதவறு நி்றத்திலும், தவகலப்பகாடு்ள் 
நிக்ற்நததகா்வும் இருக்்லகாம். இதகனக் 
க்யினகாலும் அல்லது இய்நதிரத்கத ்பயன 
்படுத்தியும் கதக்்லகாம். க்்ளினகால் ் ேய்யப்படும் 
இவவக்யகான ஒடடு தவகலக்குப ்்பகாத்தகான 
துவகாரத் கதயகலப ்பயன்படுத்தலகாம். ஒடடு 
தவகல்கைத் துணி்ள், தமகே விரிபபு்ள், 
ேகாற்்காலி உக்ற்ள் மற்றும் சிறுவர் ஆகை்ளில் 
்பயன்படுத்தலகாம், (்பைம் 12.11).

்பைம் 12.11 ஒடடு தவகலப்பகாடு

அப்ளிக(Applique)
அபளிக் என்பது ஒரு ்்பரிய துணியின தமல் 
மற்்்றகாரு துணிகய அலங்காரத்திற்்கா் 
அகமக்்ப்படுவதகாகும். அபளிக் இகைத்தவுைன 
அதகன தேர்த்தியகா் ்வடை தவண்டும். 
அபளிக் வடிவம், நி்றம் மற்றும் துணி்ளின 
தனகமயகாலும் மகாறு்பைலகாம். இது க்யகாலும் 
மற்றும் இய்நதிரத்தகாலும் இகைக்்ப்படுகி்றது, 
(்பைம்12.12). 
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்பைம்12.16  ஸ்மகாக்கிங

நலஸ்(Laces )
தலஸ் என்பது துணி விளிம்பில் ஒரு ஆகைகய 
அலங்ரிக்்வும், நீைத்கத அதி்ரிக்்வும் 
்பயன்படுத்தப்படுகி்றது. அலங்கார தலஸ்்கை 
க், இய்நதிரம், குதரகாஷகா ஊசி மற்றும் 
ைகாடடிஙகினகால் தயகாரிக்்லகாம். தலஸ்்கை 
அலங்கார விளிம்பு்ைகா் குதரகாஷகா ஊசி மூலம் 
ஆகை்ளின ஓரங்ளில் இகைக்்லகாம். இ்நத 
வக்யகான தலஸ்்ள் குழ்நகத்ளின ்வுன, 
தகலக்்கான ்தகாபபி, புைகவ, ேகால்கவ மற்றும் 
்பகாவகாகை ஆகியவற்க்றஅலங்காரம் ்ேய்ய 
்பயன்படுத்தப்படுகி்றது, (்பைம் 12.17).

்பைம் 12.17 தலஸ்

பயனுறு அலங்ார மிட்ப்படுத்துதல்  
(AppliedEmbellishments)
்பயனுறு அலங்கார மிக்ப்படுத்துதல் என்பது 
துணி்கைக் ்்காண்டு, துணி்ளின 
தமற்்பகுதியில் ்ேய்யப்படும் அலங்காரமகாகும். 

ஓர் அங்மகா்வும் அல்லது ஆகையின முக்கிய 
வடிவகமப்பகா்வும் ்பயன்படுத்தலகாம். ்்பல்ட 
ஒரு ்மல்லிய ்கலேயத்கதக் ்்காடுக்கி்றது, 
(்பைம் 12.14). ்்பல்டடுைன ்்காக்கி்ள், ்பக்கிள்்ள், 
கிைகாபஸ், கை, ஸ்ைடஸ் ஆகிய தி்றபபுக் ்ருவி்ள் 
்பயன ்படுத்தப்படுகி்றது.

்பைம் 12.14 ்்பல்டடு்ள்

கபௌ (Bows)
்்பை என்பது ஃ்பகாஸ்ைனர்்ைகா்வும் 
அல்லது ஆகை்ளில் அலங்கார அம்ேமகா் 
்பயன்படுத்தப்படுகி்றது. ைபபீடைகா, ்பருத்தி மற்றும் 
லினன துணி ஆகியவற்றிலிரு்நது தயகாரிக்்ப்படும் 
்்பை்ள் (Bows) ஒரு கூர்கமயகான மற்றும் 
விகரப்பகான ததகாற்்றத்கத உருவகாக்குகி்றது. 
்மனகமயகான துணி்கைக் ்்காண்டு 
்ேய்யப்படும் ்்பை்ள் ்படி்நது ்காைப்படும். 
்்பைகவ ்ழுத்து, இடுபபு மற்றும் ஆகையின பின 
்பகுதியில் இகைக்்ப்படும் ்்பகாழுது ்வர்ச்சியகான 
ததகாற்்றத்கதத் தருகின்றது, (்பைம்12.15). 

்பைம் 12.15 ்்பௌ

ஸ்மாககிங(Smocking )
ஸ்மகாக்கிங என்பது அலங்கார தேகாக்்த்திற்்கா் 
சுருக்்ப்படை துணி விளிம்பில் எம்பிரகாய்ைரி 
்ேய்யப்படுவதகாகும்.. இது குழ்நகத்ளின 
ஆகை்ளில் தயகாக், க், ேடகை மற்றும் ்ழுத்து 
்பகுதி்ளில் ்பயன்படுத்தலகாம்,(்பைம் 12.16).
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ஆரி மற்றும் ஜரநதாசி நவடல்ள
ஆரி எம்்பரகாய்ைரி அல்லது ஆரி தவகலப்பகாடு 
அதற்்்னத்ற உள்ை ்்காக்கி்ள் மூலம் 
்ேய்யப்படுகி்றது. இத்கதயலுைன ்பகாசி்ள், 
ஜர்ததகாசிக் ்ம்பி்ள் தேர்த்து கதக்்ப்படுகி்றது. 
்படடு நூல்்ள் மற்றும் உதலகா்க் ்ம்பி்ள் 
்பயன்படுத்தப்படுகி்றது. ஜர்ததகாசி வக்யகான 
பூச்சித்திரம் நூல் த்பகான்ற ஜர்ததகாசி ்ம்பி்கைப 
்பயன்படுத்தி வடைம் மற்றும் சுழல் வடிவில் 
்ேய்யப்படை அலங்காரத் துண்டு்கைச் தேர்த்து 
கதக்கும் தவகலப்பகாைகாகும். தங்ம் மற்றும் ் வள்ளி 
நி்ற நூல்்ள் ்பயன்படுத்தப்படுகி்றது, (்பைம் 12.20).

்பைம் 12.20 ஆரிமற்றும்ஜர்ததகாசிதவகல்ள்

3D ஃநபாம் (3DFoam) 
3D ஃத்பகாம் எம்்பரகாய்ைரி என்பது சி்றபபு டிஜிடைல் 
முக்ற ்தகாழில் நுட்பமகாகும். இகவ ஓர் குறிபபிடை 
வடிவங்கை உருவகாக்்ப ்பயன்படுகி்றது. 
உதகாரைமகா் ஒரு எழுத்து அல்லது பூக்்ளின 
வடிவகமபபு அகமத்தல். இதன பினனர் 
இய்நதிரத்கதப ்பயன்படுத்தி கதக்்ப்படுகி்றது. 
இம் மகாதிரியகான 3D ஃத்பகாம் எம்்பரகாய்ைரி 
கதயல் ்்காண்டு ஒரு துணியின தமல் 
இகைக்்ப்படுகி்றது , (்பைம் 12.21).

்பைம் 12.21 3D ஃத்பகாம்

்்பகாதுவகா்  ்பயன்படுத்தப்படும் சில வக்யகான 
அலங்கார மிக்ப்படுத்துதல் ்பற்றிய விைக்்ங்ள் 
கீழ்க்்ண்ைவகாறு தரப்படடுள்ைன;

ஃகபல்டடிங(Felting)
ஃ்்பல்ட என்பது ்ேேவற்்ற துணி வக்யகாகும். 
இவவக்யகான துணி்ள் நூலிகழ்கை 
அதி் ்வப்பத்கதக் ்்காண்டு அழுத்துதல் 
மூலம் உருவகாக்்ப்படுகின்றது. ்ம்்பளி, 
்ேயற்க் மற்றும் ்பருத்தி நூலிகழ்கை 
்வப்பத்தகால் அழுத்தி இவவக்யகான ஃ்்பல்ட 
துணி்ள் தயகாரிக்்லகாம். ஃ்்பல்டடிங துணி 
தயகார் ்படுத்துதலில் சி்றபபு வக்யகான ஊசி்ள் 
்பயன்படுத்தப்படுகின்றது,(்பைம் 12.18). 

்பைம் 12.18 ஃ்்பல்டடிங

சாடடின் ரிப்பன்்ள(SatinRibbon)
ேகாடடின ரிப்பன்ள் ்ேய்த துணியிலகான நீண்ை 
்மல்லிய ேகாைகா ஆகும். இது அழகிய வடிவங்கை 
உருவகாக்்ப ்பயன்படுகி்றது. திருமை ஆகை்ள் 
மற்றும் அலங்காரப ்்பகாருட்ள் தயகாரிபபிற்கு 
இகவ்கைப ்பயன்படுத்தலகாம், (்பைம் 12.19). 

்பைம் 12.19 ேகாடடின ரிப்பன்ள்
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்பைம் 12.23 ்ண்ைகாடி்ள்

டரன்்ற்்ள(Rhinestones) 
கரன்ற்்ள் என்பது தடகையகான கவரம் 
த்பகானறு மினனும் ஒரு வக்யகான ்பகாக்றக்்ற்்ள் 
ஆற்்றங்கரயில் இருப்பது த்பகான்றதகாகும். 
அகவ்ள் ்பல வக்யகான வடிவத்திலும், 
நி்றத்திலும், அைவிலும் கிகைக்கின்றன. 
இக்்ற்்கை எளிதகா் துணி்ளின தமல் 
கதக்்லகாம் மற்றும் ்பகேயுைன ஒடைலகாம். 
இகவ்ள் ேகாதகாரை உகை்ளின ததகாற்்றத்கத 
தமம்்படுத்தி ்காடடும், (்பைம் 12.24).

்பைம் 12.24 ்ற்்ள்

கவப்பபரிமாற்்றங்ள(Stickers) 
்வப்ப்பரிமகாற்றி்ள் ் ்பகாதுவகா் ஸ்டிக்்ர்்ள் எனறு 
அகழக்்ப்படுகின்றன. ்வப்ப்பரிமற்்றத்திற்த்ற்்ப 
அலங்கார வடிவகமபக்ப ஒரு சி்றபபு ்காகிதத்தில் 
உருவகாக்்ப்படுகி்றது. பினபு இ்நத தகாள் உகையின 

அலங்ார மிட்ப்படுத்துதல்  
(DecorativeEmbellishments)
அலங்கார மிக்ப்படுத்துதல் என்பது சிறிய 
அலங்காரப ்்பகாருட்ள் ்்காண்டு ஆகை்ளில் 
்்பகாருத்தித் கதப்பதகாகும். அகவ்ள்  கீழ் 
வருவனவற்க்ற  உள்ைைக்கியதகாகும்;

சமிககி்ள மற்றும் பாசி்ள 
(Sequins and Beads) 
ேமிக்கி்ள் ஓர் தடகையகான வடிவமுகையது. 
இச்ேமிக்கி்ள் ் வவதவறு முக்றயில் கதக்்ப்படும் 
்்பகாழுது ஒளிக்்ற்க்ற்கைப ்பல வக்யகா் 
்வளிப்படுத்துகி்றது. இகவ்ள் துணியின 
ஓரத்திலும் அல்லது ்பல இைங்ளில் சிறிய 
வடிவங்ளிலும் ்பயன்படுத்தலகாம்.

்பகாசி்ள் துணி்ளுக்கு ஒரு ேல்ல 
ததகாற்்றத்கத அளிக்கின்றது. இகவ்ள் 
மரம், உதலகா்ம், பிைகாஸ்டிக் ்்காண்டு 
தயகாரிக்்ப்படுகின்றன. ்பல வக்யகான 
நி்றங்ளிலும், ததகாற்்றங்ளிலும் கிகைக்்ப 
்்பறுகின்றது. ்பகாசி்ளில் ஒரு சிறு துகை 
இருப்பதகால் துணி்ளில் கதப்பதற்கு ஏதுவகா் 
இருக்கின்றது, (்பைம்12.22).

்பைம் 12.22 ேமிக்கி்ள் மற்றும் ்பகாசி்ள்

்ண்ாடி்ள (Mirrors)
்ண்ைகாடி்ள் அல்லது சிறிய ்ண்ைகாடி த்பகான்ற 
்மடைல் ்ண்ைகாடி்ள் கிகைக்்ப ்்பறுகின்றது. 
்மடைல் ்ண்ைகாடி்ளின விளிம்பு்ளில் சிறிய 
துகை்ள் உள்ைன. இத்துகை்ள் துணியுைன 
தேர்த்துத் கதப்பதற்கு ஏதுவகா் உள்ைது, 
(்பைம் 12.23).
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க்பண்டிங அலங்கார விளிம்பு்கை உருவகாக்் 
்பயகாஸ் த்பசிங்கா்வும் ்பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

துணி வடையங்ள (Fabric loops)
துணி வகையங்ள் உருகை வடிவ 
முகையதகாகும். ்்பகாதுவகா் ஆகைக்  த்ற்்றவகாறு 
கதக்்ப்படுகின்றன. இகவ ததகாள்்படகை்ளில் 
ஒரு ்படகை்ைகா்  ்பயன்படுத்தலகாம். தமலும் 
ஜிபபிற்குப ்பதிலகா்  ்்பகாத்தகானுைன இ்நத துணி 
்்காக்கி்கைப ்பயன்படுத்தலகாம், (்பைம்12.26). 

்பைம் 12.26 துணி வகையங்ள்

அலங்ாரகபாத்தான்்ள 
(DecorativeButtons )
ே்நகதயில் ்பல்தவறு வக்யகான அலங்கார 
்்பகாத்தகான்ள் கிகைக்கி்றது. அகவ அைவு, 
வடிவம், நி்றம் மற்றும் மூலப ்்பகாருட்ைகால் 
தவறு்படுகின்றன. ஆகை வக்்ளுக்குப 
்்பகாருத்தமகா் அலங்கார ்்பகாத்தகான்கைத் 
ததர்்ந்தடுக்்லகாம். அகவ முக்கியமகா் 
அலங்காரத்திற்்கா் மடடுதம ்பயன்படுத்தப்படுகி்றது. 
தமலும் ஆகை்கை அணியவும் ்ழற்்றவும் 
இகவ்ள் ்பயன்படுவதில்கல,(்பைம் 12.27).

்பைம் 12.27 அலங்கார ்்பகாத்தகான்ள்

தமல் குறிபபிடை இைத்தில் கவத்து சூைகா் இஸ்திரி 
்ேய்யப்படுகி்றது. இதனகால் சூைகான அழுத்தம் 
சி்றபபு ்காகிதத்திலுள்ை அலங்கார வடிவத்கத 
ஆகையில் இைம் மகாற்றுகி்றது. ்்பகாதுவகா் 
எண்்ள் மற்றும் ்்பயர்்ள் இ்நத முக்றயில் 
இைமகாற்்றம் ்ேய்யப்படுகின்றன. தமலும் 
குழ்நகத்ளின ஆகையிலுள்ை த்லிச் சித்திரம் 
(்கார்டடூன) வடிவகமபபு்ள் இவவகாறு தகான 
்பதிக்்ப்படுகி்றது,(்பைம்12.25).

்பைம் 12.25 ்வப்ப்பரிமகாற்்றங்ள்

அலங்ார தி்றப்புக்ருவி்ள  
(Decorative Fasteners)
ேரியகான முக்றயில் அலங்கார தி்றபபுக் 
்ருவி்கைத் ததர்்ந்தடுத்தகால் ஆகை்ளுக்கு 
ேல்ல ததகாற்்றத்கதயும் ஆகை்ள் அணிவதற்்கான 
வேதி்கையும் தேர்த்திகயயும் தருகின்றது. இகவ 
அலங்கார தேகாக்்த்திற்்கா் ்பயன்படுத்தப்பைலகாம். 
இவவகா்றகான தி்றபபுக் ்ருவி்ள் உதலகா்ம், மரம், 
துணி மற்றும் ததகாலினகாலகானது. ஒரு ்வற்று 
ஆகையின ததகாற்்றத்கத அலங்கார தி்றபபுக் 
்ருவி்ள் மிக்ப்படுத்துகின்றது. ்படைன்ள் 
்்காக்கி மற்றும் ்ண் சிபபி்ள், ்்காக்கியும் ்காதும், 
ஜிப்பர்்ள்,்பக்கிள்்ள் ,்வல்க்தரகா, ஃபிரகாக்கிங, 
குரூ்மடஸ் ,்கா்நதபதரகாச்்ேஸ், ஆகியகவ 
அலங்கார தி்றபபுக் ்ருவி்ளின வக்யகாகும். 
சில அலங்கார தி்றபபுக் ்ருவி்ள் கீதழ 
விவரிக்்ப்படடுள்ைன.

Bias Binding (பயாஸ்டபணடிங)
்பயகாஸ் க்பண்டிங துணி்ளின குறுக்குவகாடடில் 
எதிர் வண்ை நி்றத்துணியிலும் அல்லது 
ஏதகாவது ஒரு துணியிலும் ்வடைப்படுகி்றது. 
்பயகாஸ் க்பண்டிங எ்நத ்வகாரு ஆகை்ளிலும் 
உள்ை ்வடடு விளிம்பு்கை மக்றத்து கதக்்ப 
்பயன்படுகி்றது. இவவகாறு தயகாரிக்்ப்படும் ்பயகாஸ் 
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நமகரமி (Macrame)
தமக்ரமி என்பது ்யிறு்கைக் ்்காண்டு 
பினனப்படும் ்பல்தவறு வக்யகான 
முடிச்சு்ைகாகும். இம்முடிச்சு்ள் ்பல விதமகான 
ததகாற்்றத்கத உருவகாக்குகி்றது. தைசில்ஸ் 
மற்றும் பிரினஞ்்ைகா் இம்முடிச்சு்கைப 
்பயன்படுத்தலகாம். இதனுைன  ்பகாசி்கையும் 
இகைக்்லகாம். ்யிறு்ளின  ்ைத்கத மகாற்றி 
்ேய்யும் ்்பகாழுது ்வவதவறு மகாதிரியகான 
ததகாற்்றத்கத அளிக்கி்றது. ்பல நி்றங்கைக் 
்்காண்டு ்பல வக்யகான முடிச்சு்கை 
உருவகாக்்லகாம். இவதவகலயகானது குக்ற்நத 
விகலயில் எளிதகா்வும் ்ேய்யலகாம். அகர முடிச்சு 
மற்றும் ேதுர வடிவ முடிச்சு்ள் இம்மகாதிரியகான 
தமக்ரமி தவகலக்குப ்பயன்படுத்தப்படுகி்றது. 
இம் முடிச்சு்ள் ்்காண்ை ்யிறு்ள் ஆகை்ளின 
ஓரத்தில் இகைக்்ப்படுகி்றது. ்்பல்ட்ள் மற்றும் 
ஆகை்ளுக்குப ்பயன்படுத்தும் ேகாைகாக்்கை இம் 
முக்ற்கைக் ்்காண்டு ்ேய்யலகாம், (்பைம்12.28).

12.5 பாடச்சுருக்ம்
அலங்காரமகானது ்்பகாருத்தமகா்  இகைக்்்படும் 
்்பகாழுது ஆகைக்கு அழகு தேர்க்கி்றது. அலங்கார 

மிக்ப்படுத்துதகல ததர்்ந்தடுக்கும் த்பகாது 
மி்வும் ்வனமகா் இருக்் தவண்டும்  ரிக் 
தரக், எம்பிரகாய்ைரி, ரஃபிள்ஸ், ஃபரில்ஸ், 
பீடஸ், சீக்வினஸ், தமக்ரமி த்பகான்ற ்பல்தவறு 
அலங்காரங்ள் ்பயன்படுத்தப்பைலகாம் . இரண்டு 
அல்லது மூனறு வக்யகான அலங்காரங்ளின 
்லகவயும்  ஒரு  உகையில் தேர்க்்ப்பைலகாம். 
இது வடிவகமப்பகாைரின ்பகைப்பகாற்்றகலக் 
்காடடுகி்றது.

்பைம் 12.28 தமக்ரமி

நிடனவில் க்ாள் 
● இரண்டு அல்லது அதற்கு தமற்்படை அலங்காரங்கை ஒர் ஆகையில் அலங்காரகா மிக் 

்படுத்துதலுக்்கா் இகைக்்லகாம்.
● அலங்காரம் துணி, வயது அணி்பவரின ்பகாலினம்,்பயன்பகாடு மற்றும் ஒவ்வகாருவரின விருப்பத்கதப 

்்பகாறுத்து தவறு்படுகின்றது,
● ்பயன்பகாடடின வக் மற்றும் தனி ே்பர்்ளின விருப்பம்.
● ஒவ்வகாரு அலங்காரத்திற்கும் தனித்துவமகான கதயல் முக்ற உள்ைது.
● ்பக்கிள்்ள் ்்பல்ட்ளுைன தேர்த்து ்பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

ஆசிரியர்ளுக்ான கசயல்பாடு்ள
● ்பவர் ்பகாயிண்ட ்மன்்பகாருகை ்பயன்படுத்தி அலங்காரத்தின வக்்கை ்பல விதமகான 

துணி்ளில் அலங்கார்படுத்திக் ்காடடுதல். 
● YouTube ல் துணி அலங்காரம் ்ேய்தகல ்பதிவி்றக்்ம் ்ேய்து ்காண்பித்தல் . 

மா்வர்ளுக்ான கசயல்பாடு
● ்படைன்ள், தலஸ்்ள், ரிப்பன்ள், ்்பை்ள், ரிக்ரகாக், தலஸ், எம்பிரகாய்ைரி தலஸ்்ள், பிரிண்ைட 

தலஸ்்ள், பகைன தலஸ்்ள், குதரகா்ேட தலஸ்்ள் மற்றும் எம்பரகாய்ைரி த்பனல்்ள் த்பகான்ற ்பல்தவறு 
அலங்காரப ்்பகாருட்கைச் தே்ரித்து, அலங்காரகா மிக்ப்படுத்துதலுக்கு ஆல்்பம்’ தயகாரிக்்வும்

● ஏததனும் இரண்டு அலங்காரங்கை ்்காண்ை ஆகை்கை உருவகாக்்வும்.
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கசாற்்ைஞ்சியம்

1. Ric rac
ரிக்ரகாக்

Zig zag ribbon used for decorating a garment. 
அலங்காரத்திற்்கா் ்பயன்படுத்தப்படும் ஜிக்ஜகாக்ரிப்பன

2. Appliqué 
அபளிக்

Ornamental needle work in which a small piece of fabric is sewn (or) stuck onto a 
large background to form a pattern. 
சிறு துண்டு துணியில் வடிவம் அகமத்து ஊசியினகால்  கதத்து ்்பரிய ஊசியினகால் 
அலங்காரப்படுத்துவது. 

3. Smocking 
ஸ்மகாக்கிங

A embroidery techniques to gather fabric. 
துணி்கைச் சுருக்கி அதன தமல் பூ தவகல ்ேய்வது. 

4. Scallops 
வகைவு்ள்

A continuous series of convex curves along the edges of a fabric. 
துணியில் சிபபி த்பகான்ற வகைவு ஓரங்கைத்  ்தகாைர்ச்சியகா் அகமக்்ப்படுவது. 

5. Lingerie 
உள்ைகாகை 

Women’s innerwear and night clothes. 
்்பண்்ள் அணியும் உள்ைகாகை மற்றும் இரவு ஆகை 

6. Macramé 
தமக்ரமி

A decorative fabric made by weaving and knotting cords. 
்ேேவு மற்றும் ேகாண்்ள் மூலம் முடியிைப்படும் துணி. 

7. Rhinestones 
கரன்ற்்ள்

An irritation diamond used for decoration. 
அலங்காரத்திற்்கா் ்பயன்படும் ்பை்பைபபுைன கூடிய ்ற்்ள். 

8. Patch work 
ஒடடு தவகல

A Piece of fabrics attached together for decorative purpose. 
அலங்காரத்திற்்கா் துண்டு துணி்கை ஒனத்றகாடு ஒனறு இகைத்தல்.

இட்யதை மு்வரி

https://www.youtube.com/watch?v=rPp6Nn4mmYk சிர்ரிஙக் எவவகாறு கதப்பது?

https://www.youtube.com/watch?v=0VwYHenyvhs சுருக்்ங்ள் ்ேய்யப்படுவது எப்படி?

வினாக்ள
பகுதி – I
குறிகந்ாள ந்ளவி்ள:
1. சுருக்்ப்படை துணி விளிம்பில் தேர்க்்ப்படும் 

எம்பரகாய்ைரி எவவகாறு அகழக்்ப்படுகி்றது?
 (அ) ஸ்மகாக்கிங (ஆ) தலஸ் 
 (இ) அபளிக்  (ஈ) ரிக்தரக்

2. இது ஒரு துணி மீது ரிதமிக் வடிவத்கத 
ஏற்்படுத்த ்பயன்படுகி்றது. 

 (அ) ஸ்த்லபஸ் (Scallops) 
 (ஆ) ்ற்்ள் (Rhinestone) 
 (இ) தமக்ரமி
 (ஈ) ்்பௌ (Bows) 
3. கரன ்ற்்ள் எஙகு கிகைக்கும் ?
 (அ) ஆறு (ஆ) மகல
 (இ) ்ைல்  (ஈ) ்காடு்ள்
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பகுதி – II 
மூன்று (அல்லது) �ான்கு வரி்ளில்  
பதில் எழுதவும்
1. ரிக்ரகாக் என்றகால் எனன?
2. ஸ்மகாக்கிங விைக்கு.
3. அலங்கார தி்றபபு ்ருவி்ள் ்பற்றி விைக்கு.
4. ்்பல்டிங ்பயன்கை வரிகேப்படுத்து.
5. தமக்ரமி என்றகால் எனன?
6. ஜிப்பகர விைக்கி அதன வக்்கை எழுது.

பகுதி – III 
ஒரு பத்திஅைவில் பதிலளிக்வும்
1. ரஃபள்ஸ் மற்றும் பிரில்ஸ் ்பற்றி சிறு குறிபபு 

வகர்.
2. ஒடடு தவகலப ்பகாடகை விவரி.
3. துணி வகையங்கை ்பற்றி விைக்கு.
4. ்வல்க்்ரகா விைக்கு.

பகுதி – IV 
ஒரு பக் அைவில் பதிலளிக்வும்
1. ஏததனும் ஐ்நது அலங்கார ்்பகாருட்கை ்பற்றி 

விைக்கு.
2. ஏததனும் ஐ்நது தி்றபபு ்ருவி்ள் (Fasteners) 

்பற்றி விவரி

4. இகவ தடகையகா்வும் ஒளிகயப 
பிரதி்பலிப்பதகா்வும் இருக்கும் .

 (அ) ்்பௌ.  (ஆ) ேமிக்கி்ள்
 (இ) ரஃபபில்ஸ் (ஈ) அபளிக்
5. ்பயகாஸ் குழகாயிற்குப ்பதிலகா்___________ 

்பயன்படுத்தப்படும். 
 (அ) ேமிக்கி்ள்
 (ஆ) ்்பௌ.  
 (இ) ்ற்்ள் 
 (ஈ) ்பயகாஸ்அலங்கார மிக்ப்படுத்துதல்
6. இகவ்ள் ரவிக்க் த்பகானறு ேனகு 

்்பகாரு்நதும் ஆகை்ளில் ்பயன்படுத்துவதகாகும்
 (அ) ஜிப்பர்்ள்
 (ஆ) ்்காக்கிமற்றும்வகையங்ள்
 (இ) ்வல்க்தரகா
 (ஈ) ேகாைகாமற்றும்்யிறு்ள்
7. இவற்றில் எது வகையங்ளுைன ஒரு 

்பகுதியிலும் , மற்்்றகானறு ்்காக்கி்ளுைன 
மற்்்றகாரு ்பகுதியிலும் இரண்டும் ேன்றகா் 
்்பகாரு்நதும் ்படி கதக்்ப்படடிருக்கும்

 (அ) ்வல்க்தரகா 
 (ஆ) ்்காக்கி மற்றும் வகையங்ள்
 (இ) ேகாைகா மற்றும் ்யிறு்ள்
 (ஈ) ஜிப்பர்்ள்

குறிகந்ாள ந்ளவி்ளுக்ான பதில்்ள
1. (அ)  2. (அ)  3. (அ)  4.(ஆ)  5. (ஈ)  6. (ஆ)  7. (அ)
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பாடம்

ஆடடத் த�ாழிலில் சுகா�ாரம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு நடவடிகடககள்

13.1 அறிமுகம்
சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு நடைமுடை  
எனபது பணியிைத்தில் சுகாதாரம் மற்றும் 
பாதுகாப்பின அடைத்து அம்்சஙகடையும் 
டகயாளும் பலதரப்படை ச்சயல்பாடுகள் ஆகும். 
பணியிை அபாயஙகடைத் தடுப்பது, பாதுகாப்பாை 
மற்றும் ஆரராக்கியமாை பணிச்சூழடல உறுதி 
ச்சயதல் மற்றும் பணியிைஙகளில் சதாழில்துடை 
சுகாதாரத்டதப் ரபணுவதற்காை சதாழில்முடை 
அணுகுமுடைடயப் பயிற்சி ச்சயதல் ஆகியடவ 
இதன முக்கிய ரநாக்கஙகைாகும்.

ரவறு சதாழில்கள் ரபாலல்லாமல், ஆடை 
தயாரிப்பு நிறுவைஙகள் நச்சு / அபாயஙகள் 
/ அதிக சவப்பநிடலயில்  ரவடல ரபானை 
நிடலடமகடை டகயாள்வதில்டல. இருப்பினும், 
பசுடமயில் ஒரு அலகு அடமப்பது எனபது 
இயந்திரஙகளுக்காை  இடைசவளி, பாதுகாப்பு 
சநறிமுடைகள், அடிப்படை சுகாதாரம், ்சரியாை 
சவளிச்்சம் மற்றும் காற்ரைாடைம் ஆகியடவ 
முடையாை ச்சயல்பாடடிற்காை சதாழில்துடை 
ரதடவகடை பூர்த்தி ச்சயகினைை.

13

கற்்றலின் நநாககஙகள்
● ஆடைத் சதாழிலில் பினபற்ைப்படும் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு நைவடிக்டககள், 

நடைமுடைகள் மற்றும் ச்சயல்பாடுகடை பற்றி கற்றுக்சகாள்ளுதல்
● பணியாைர்கள் மற்றும் உரிடமயாைர்களின உரிடமகள் மற்றும் சபாறுப்புகடை பற்றி 

புரிந்து சகாள்ளுதல்.
● பணிச்சூழலில் உருவாகும் ஆபத்து மற்றும் அபாயஙகடையும் , ஆடைத் துடையில் 

பணிச்சூழல் வடிவடமப்புகளின கருத்துக்கள் பற்றியுமாை  அறிடவப் சபறுதல்

13.2 உரிடமகள் மற்றும் 
கடடமகள் ( Rights and Duties )

சதாழிலாைர் மற்றும் முதலாளியின உரிடமகள் 
மற்றும் அடிப்படைத் ரதடவகடைப் பாதுகாக்க 
ஒவசவாரு சதாழிற்்சாடலயிலும் சவவரவறு 
்சடைஙகள் மற்றும் அர்சாஙகக் சகாள்டககள் 
கடைபிடிக்கப்படுகிைது. இடதத் தவிர உற்பத்தி 
இலக்டக அடைய சதாழிலாளி மற்றும் முதலாளிக்கு 
குறிப்பிடை கைடமகள் உள்ைை.

ஊழியரகளின் உரிடமகள் மற்றும் 
கடடமகள்:
சதாழிலாைர்கள், முதலாளிகள் மற்றும் 
அர்சாஙகஙகள் இந்த உரிடமகள் 
பாதுகாக்கப்படுவடத உறுதிச்சயது, ஒழுக்கமாை 
பணிச்சூழல் உருவாக்கி மற்றும் பணிச்சூழடல 
தக்கடவக்க முயற்சிக்க ரவண்டும். 

இனனும் ்சரியாக :
● பாதுகாப்பாை மற்றும் ஆரராக்கியமாை 

ச்சயல்பாடடு சூழலில் ரவடல நைக்க ரவண்டும்
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● அடைத்து உபகரணஙகள், இயந்திரஙகள் 
மற்றும் பாதுகாப்பு தரஙகளுக்கு ஏற்ைவாறு 
உள்ைது எை உறுதி ச்சயதல்.

● பணியிைத்தில் ரதடவப்படும் காற்ரைாடைம் 
மற்றும் காற்ரைாடைத்திற்காை வ்சதிகடை 
அடமத்தல்

13.3 பாதுகாப்பு 
நடவடிகடககளின் முககியத்துவம்:

● பாதுகாப்பாை மற்றும் ஆரராக்கியமாை 
பணியிைமாைது காயம் மற்றும் ரநாயிலிருந்து 
சதாழிலாைர்கடைப் பாதுகாப்பது 
மடடுமல்லாமல், காயம்/ரநாயச் ்சார்ந்த 
ச்சலவுகடைக் குடைக்கிைது, பணிக்கு 
வராமல் இருப்படதக் குடைக்கிைது மற்றும் 
வருவாடய ரமம்படுத்துகிைது. இடதசயாடடி, 
இது உற்பத்தித்திைடையும் தரத்டதயும் 
அதிகரிக்கிைது மற்றும் ஊழியர்களின மை 
உறுதிடயயும் அதிகரிக்கிைது.

● ஒவசவாரு ரவடல நாளின முடிவிலும் 
சதாழிலாைர்கள் பாதுகாப்பாகவும் 
ஆரராக்கியமாகவும் வீடு திரும்புவதில் மிகுந்த 
அக்கடைடய இது உறுதி ச்சயகிைது. 

● சதாழிலாைர்களின உைல்நலம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு உறுதி ச்சயயப்படைால், அவர்கள் 
பணியிைஙகளில் அதிக உற்பத்தித் திைன 
சகாண்ைவர்கைாக இருப்பார்கள்.

● இது ரநாய மற்றும் விபத்துகைால் ஏற்படும் 
ரவடலயில்லா ரநரத்டத குடைக்கிைது, 
(ைவுன ரநரம்; Down Time).

● முடையாகப் பினபற்ைப்பைாவிடைால், 
்சடைப்பூர்வ இடைசவளிகள் மூத்த 
நிர்வாகிகளின ஆயவு, அபராதம் மற்றும் 
சிடைத்தண்ைடைக்கு வழிவகுக்கும்.

● நிடலத்தனடம மற்றும் சபருநிறுவை 
்சமூகப் சபாறுப்புக்காை அர்ப்பணிப்பு 
முதலீடைாைர்கடையும் கூடைாைர்கடையும் 
ஈர்க்கிைது

● சநறிமுடை நடைமுடைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு 
ச்சயல்திைன பிராண்டிற்கு நற்சபயடர 
உருவாக்குகிைது

● சதாழிலாைர்களின ஆரராக்கியம், நல்வாழ்வு 
மற்றும் மனித மரியாடத நம்பகமாைதாகவும் 
நல்ல நிடலயில் இருக்க ரவண்டும்

● சுய-நிடைவு, ்சமூகத்திற்காை ர்சடவ மற்றும் 
தனிப்படை ்சாதடைக்காை உண்டமயாை 
வாயப்புகடை ரவடலயாைது வழஙக 
ரவண்டும்

பணியில் இருக்கும்ரபாது, ஊழியர்கள் தஙகள் 
ச்சாந்த பாதுகாப்பு மற்றும் ்சக ஊழியர்களின 
பாதுகாப்டப கவனித்துக் சகாள்ை ரவண்டும், 
அவர்கள் இயக்கஙகள் அல்லது பிடழகள் மூலம் 
பாதிக்கப்பைலாம். ்சடைம் மற்றும் விதிமுடைகளுைன 
விதிமுடைகடை பூர்த்தி ச்சயய அவர்கள் தஙகள் 
முதலாளியுைன ஒத்துடழக்க ரவண்டும். நலன, 
சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்்சஙகளுக்கு 
எதிராக பணியிைத்தில் உள்ை வ்சதிகடை ஒரு 
ஊழியர் தவைாகப் பயனபடுத்தக் கூைாது.

மு�லாளியின் கடடமகள் மற்றும் 
தபாறுப்புகள்:
● பயிற்சி எனபது முதலாளிகைால் ச்சயயப்பை 

ரவண்டிய கடைாயப் பணிகளில் ஒனைாகும். 
பணிபுரியும் இைத்தில் பணிபுரியும் ்சக 
ஊழியர்களின வாழ்க்டக மற்றும் 
ஆரராக்கியத்டதப் பாதுகாப்பது மற்றும் 
ரவடல ்சார்ந்த அறிவு சதாழிலாைர்களுக்கு 
ரதடவயாகும்.

● ஆபத்துகள், விபத்துக்கள் மற்றும் அவ்சர 
நிடலகளுக்கு எதிராை பாதுகாப்பு 
மற்றும் ஆபத்துகடைத் தடுப்பது மற்றும் 
கடடுப்படுத்துவது குறித்த பயிற்சி மற்றும் 
தகவல் திடைஙகடைத் சதாைஙகுதல்.

● முதலுதவி வ்சதிகள், ரபாதுமாை ஏற்பாடுகள், 
ரவடல சதாைர்பாை காயஙகள் மற்றும் 
ரநாயகளுக்காை இழப்பீடு மற்றும் பணியாைர் 
உைைடியாக திரும்புவதற்கு மறுவாழ்வு 
வ்சதிகடை வழஙகுதல்.

● ரதடவயாை அடைத்து பாதுகாப்பு உபகரண 
விவரஙகடையும் அதன ச்சயல்திைன 
விவரஙகடையும் ரதடவயாை ரவடலக்கு 
வழஙகுதல்.

● இதில் காது பாதுகாப்பு கருவிகள், 
கண்ணாடிகள், பாதுகாப்பு ஆடைகள், 
பாதணிகள், டகயுடைகள் முகமூடிகள் 
ரபானைடவ அைஙகும்.
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●  ரவகத்டத கடடுப்படுத்தும் முடையுைன கூடிய 
சவடடும் கத்திகடைப் பயனபடுத்தலாம்.

● காலால் அழுத்தப்படும் எளிதாை டக 
அட்சவுைன கூடிய கத்திகளின பயனபாடு 

● நமக்ரகற்ைவாறு இருக்கும் உயரத்டத 
்சரிச்சயயக்கூடிய பணி ரமடை டை கடடிங 
பயனபாடடிற்கு ரதடவ. 

● துடையிைப்படை ரமடைகடை 
பயனபடுத்துவது துணி நழுவுவடதத் 
தவிர்க்கும்

● கடுடமயாை அதிர்வுகடைத் தடுக்க  
அழுத்தம் கடடுப்படுத்த கூடிய மின ரம்பத்டத 
பயனபடுத்துதல், (பைம் 13.3) .

● விபத்துகடைத் தடுக்க அடைத்து வடகயாை 
உபகரணஙகளிலும் இயந்திரஙகளிலும் 
தானியஙகி நிறுத்த சபாத்தானகள் 
பயனபடுத்தப்படும்.

பைம் 13.3 மின ரம்பம்

ட�யல் பிரிவில் பாதுகாப்பு 
நடவடிகடககள்
● உற்பத்தி வரிட்சயில் ஆடை மூடடைகடை 

எடுத்துச் ச்சல்ல பிக்-அப் தடடுகடைப் 
பயனபடுத்தவும்.

● பணிநிடலயத்தில் சபாருள் சகாண்டு ச்சல்ல 
நகரும் ்சக்கர வண்டிகடைப் பயனபடுத்தவும் 
(பைம் 13.4).

● முடிக்கப்படை ஆடைகளின சுருக்கத்டதத் 
தவிர்க்க ்சக்கரஙகளில் சதாஙகும் 
கம்பிகளுைன கூடிய நகரும் தாஙகிடய 
பயனபடுத்தவும் (பைம் 13.5).

13.4 பாதுகாப்பு 
நடவடிகடககளுககுப் 
பயன்படுத்�ப்படும் கருவிகள் 
மற்றும் உபகரணஙகள்

தவட்டும் பிரிவில் பாதுகாப்பு 
நடவடிகடககள்
● சுய-பாதுகாப்பிற்காக சவடடுக் 

கருவிகடைப் பயனபடுத்தும்ரபாது 
உரலாக வடலயிைாலாை டகயுடைகள் 
பயனபடுத்தப்பை ரவண்டும்,(பைம் 13.1)

● தூசி முகமூடிகள் மற்றும் முகமூடிகடைப் 
பயனபடுத்துவது, மாசுபடை காற்றிைால் 
சதாழிலாளிகள் பாதிக்கப்படுவடதத் தடுக்கும். 
(பைம் 13.2)

● பாதுகாப்பு காலணிகள் மற்றும் டகயுடைகடை 
அணிவது மின்சார அதிர்ச்சியிலிருந்து 
பாதுகாக்கலாம்.

பைம் 13.1 உரலாக வடலயிைாலாை டகயுடைகள்

பைம் 13.2 முகமூடிகள்
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படழயடவ ரதயந்துவிடைாரலா அல்லது 
குறிப்பிைப்படை உத்தரவாதக் காலத்திலிருந்து 
காலாவதியாைாரலா உைைடியாக மாற்ைப்பை 
ரவண்டும். 

● கண்ணாடிகள், முகக் கவ்சஙகள், டவ்சர்கள் 
ரபானைவற்டைப் பயனபடுத்தவும்.

● இயந்திரஙகடைக் டகயாளும் ரபாது நல்ல 
பாதுகாப்பு நடைமுடைகடைப் பினபற்ைவும்.

● உபகரணஙகள் மற்றும் இயந்திரஙகடை 
நல்ல நிடலயில் பராமரித்தல் மற்றும் 
நம்பகத்தனடமடய உறுதி ச்சயவது 
ரதடவயாை முக்கிய பாதுகாப்பு அம்்சமாகும்.

● அவ்சரகால விைக்குகள், அலாரஙகள், 
கூடும் பகுதிகள் மற்றும் சவளிரயற்றும் 
திடைஙகள் ரபானை முக்கியமாை அவ்சர கால  
நைவடிக்டககள் சதாழிலாைர் பாதுகாப்டப 
உறுதி ச்சயய ரவண்டும்.

● விபத்துக்காை காரணஙகடைக் குறிப்பிடுவதற்கு 
விபத்துப் பதிவுகடைப் பராமரிப்பது 
கடைாயமாகும், ரமலும் இது காப்பீடடுக் 
ரகாரிக்டக மற்றும் அதன தீர்மாைஙகடைக் 
கண்காணிப்பதற்கும் உதவுகிைது.

அழுத்தும் மற்றும் தகாதிகலன் பிரிவில் 
பாதுகாப்பு நடவடிகடககள்
● சதாழிலாைர்களுக்காை அவ்சரகால 

பாதுகாப்பு அடழப்புகளில் கலந்துசகாள்ளும் 
வடகயில் ரபாதுமாை ர்சடவயாைர்களுைன 
சகாதிகலன பிரிவு ச்சயல்பை ரவண்டும்.

● ஊசி காப்பானகள் நனகு பராமரிக்கப்பை 
ரவண்டும் மற்றும் அடிக்கடி மாற்ைப்பை 
ரவண்டும்.

● கண்ணாடிகள், முகக் கவ்சஙகள், டவ்சர்கள் 
ரபானை கண் பாதுகாப்பு ்சாதைஙகடைப் 
பயனபடுத்தவும்.

● டதயல் இயந்திரத்தில் வாத்து கழுத்து 
சகாண்ை விைக்குகள் (பைம் 13.6) அதிகபடியாை 
உற்று ரநாக்கலுக்கு பயனபடுத்தப்பைலாம்.

● கூசும் தனடமடயத் தவிர்க்க ரபாதுமாை 
சவளிச்்சத்டதப் பயனபடுத்தவும்

சாயமிடு�ல் மற்றும் அச்சிடு�ல் பிரிவில் 
பாதுகாப்பு நடவடிகடககள்
● ்சாயஙகள் மற்றும் ர்சாயைஙகைால் 

பாதிக்கப்படுவடதத் தடுக்க, தனி நபர் 
பாதுகாப்பு உபகரணஙகடை (Personal 
Protective Equipment) அணியவும்.

● தனி நபர் பாதுகாப்பு உபகரணஙகள் ்சரியாை 
நிடலயில் உள்ைது எனபடத உறுதிப்படுத்தவும். 

பைம் 13.4 நகரும் ்சக்கர வண்டி
பைம் 13.5 நகரும் தாஙகி

படம் 13.6 வாத்து கழுத்துக் சகாண்ை விைக்குகள்
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● உயிரியல் ஆபத்து காரணிகள்: ஒரு 
உயிரிைத்தின ச்சயல்பாடு மற்றும் 
நைத்டதடய பாதிக்கும் அடைத்து 
காரணிகளும் இவற்றில் அைஙகும்

● இரசாயன ஆபத்து காரணிகள்: 
இர்சாயைத்தால் ஏற்படும் ஆபத்து இரண்டு 
காரணிகடைப் சபாறுத்தது ஆகும்: இர்சாயைம் 
உள்ைைக்கிய நச்சுத்தனடம (ஆபத்து);  ஒரு 
டகயாளும் நபடர பாதிக்கும் இர்சாயைத்தின 
அைவு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பகுதியில் (எ.கா., 
மண், நீர் மற்றும் காற்று) இர்சாயைத்தின 
அைவு எனபதும் ஆகும்.

● உடல் ஆபத்து காரணிகள்: உைல் ஆபத்து 
காரணிகள் எனபது  சதாைக்கூடிய அல்லது 
உணரக்கூடிய அடைத்து ஆபத்துகடை 
உள்ைைக்கியது. இது சபரிய அைவிலாை 
கதிர்வீச்சு, திருகுகள், கண்ணாடி ரபானை 
வடிவஙகளில் இருக்கலாம்.

● உளவியல், �னிப்பட்ட மற்றும் பி்ற ஆபத்து 
காரணிகள்: சதாழிலாைர்களின பணி 
மற்றும் பணியிை நிடலடமகளுக்கு 
(ரமற்பார்டவயாைர்கள் மற்றும் ்சக 
ஊழியர்களுைன பணிபுரியும் உைவுகள் 
உடபை) உைவியல் ரீதியாை பாதிக்கக்கூடிய 
விஷயஙகள்.

இடர மதிப்பீடு மற்றும் நமலாணடம
இைர் மதிப்பீடு எனபது தீஙகு விடைவிக்கும் 
(ஆபத்து அடையாைம் காணல்)  அபாயஙகள் 
மற்றும் ஆபத்து காரணிகடைக் கண்ைறிவதற்காை 
ஒடடுசமாத்த ச்சயல்முடை அல்லது ச்சயல்பாடடை 
விவரிக்கப் பயனபடுத்தப்படும் ச்சால் ஆகும். இைர் 
மதிப்பீடு எனபது ஆபத்டத அடையாைம் காண 
பணியிைத்தில் ஒரு ஆயவு ச்சயல்முடை ஆகும். 
குறிப்பாக மக்களுக்கு தீஙகு விடைவிக்கும் 
விஷயஙகள், சூழ்நிடலகள், ச்சயல்முடைகள் 
ரபானைடவ அடையாைம் காணப்படை பிைகு, 
தீஙகு விடைவிப்படதத் திைம்பை அகற்ை அல்லது 
கடடுப்படுத்த அந்த இைத்தில் ரபாதுமாை பாதுகாப்பு 
நைவடிக்டககள் எடுக்கப்பை ரவண்டும்.

ஒவசவாரு தனிநபரும் தஙகள் நிடல, 
சபாறுப்பு மற்றும் சபாறுப்புணர்டவ அறிந்திருக்கும் 
ரபாது, அது நிறுவைத்தில் இருக்கும் அடைவரின 
பஙரகற்டபயும் ஒருஙகிடணக்கும் சபாழுது 
இைர் ரமலாண்டமத் திடைம் பயனுள்ைதாக 

● சகாதிகலனகளில் ஏற்ை இைக்கமாை 
அழுத்தஙகளில் எச்்சரிக்டக ச்சயய 
பயனபடுத்தப்படும் தானியஙகி சுடடிகாடடும் 
அடமப்பு.

● சகாதிகலன பகுதி ரபாதுமாை 
காற்ரைாடைத்துைன ச்சயல்பை ரவண்டும்.

தவட்டு�ல் துட்றயில் எற்படும் 
சாத்தியமான விபத்துககள்

● ரநராை மற்றும்  வடை கத்தி சவடடும் 
இயந்திரத்டத முடையற்ை டகயாளுதலின 
ரபாது ஏற்படும் அபாயகரமாை காயம்

● பைக்கும் பஞ்சு காரணமாக மூச்சுத்திணைல் 
ரபானை சுவா்ச பிரச்்சடை

● துணி உருடைகடை முடையற்ை முடையில் 
டகயாளுதல் தட்ச காயத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

ht tps://www. onl i necl othingstudy.com/2020/03/
factory-safety-what-couldgo-wrong.html 

13.5  ஆபத்து மற்றும் ஆபத்து 
காரணிகள்

ஆடைத் சதாழிலில் பணிபுரியும் இைத்தில் 
அபாயஙகள் சதாைர்புடைய ஆபத்து காரணிகள் 
உள்ைை: அடவ ்சரியாகக் டகயாைப்பைாவிடைாரலா 
அல்லது தவைாகப் பயனபடுத்தப்படைாரலா அடவ 
சதாழிலாைர்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ை மக்களுக்கு 
சபரிய தீஙகு விடைவிக்கும். முடையாை பயிற்சி 
சபற்ை பணியாைர்கள் மற்றும் நிடலயாை இயக்க 
முடை ஆகியடவ அபாய அைடவக் குடைக்கும்.

அபாயம்: தீஙகு விடைவிக்கக்கூடிய 
ஒனறு - நச்சு இர்சாயைஙகள்

ஆபத்து: தீஙகு விடைவிக்கும் 
்சாத்தியக்கூறுகளின அைவு – திைந்த நிடலயில்  
இயந்திரத்டத இயக்குதல்

ஆபத்துக காரணி: சகாடுக்கப்படை 
விடைரவாடு சதாைர்புடைய காரணிடயக் குறிக்கப் 
பயனபடுகிைது. இது முக்கிய காரணஙகளிலிருந்து 
பலவற்டை உள்ைைக்கியது.– சவப்பநிடல, 
அழுத்தம், ஈரமாை பகுதியில் மினசுற்றுகள். 

ஆபத்துக காரணிகள்
ைவுளி மற்றும் ஆடைத் சதாழிற்்சாடலயில் 
சபாதுவாகக் காணப்படும் ஆபத்து காரணிகள் 
கீரழ தரப்படடுள்ைை.

XI_TM_TDD_CHAP13_2022.indd   149 4/28/2022   03:08:06 PM



நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்150

உதாரணமாக, 5 அடி 7 அஙகுல உயரத்தில் 
ஒரு டதயல் இயந்திர ரமட்ச அடமக்கப்பைலாம். 6 
அடி 4 அஙகுலஙகள் சகாண்ை ஒரு ஆபரரடைருக்கு, 
ரமட்ச மிகவும் குடைவாை உயரத்தில் இருக்கும், 
இதைால் முதுகு வலி ஏற்படும்.

பைம் 13.7 ்சரியாை ரதாரடணக்ரகற்ை இருக்டக 
மற்றும் ்சரியாை ரமட்ச உயரம் எை ்சரியாை கலடவ 
அவசியமாகும். ஆபரரடைர்கள் சபாதுவாக வடைந்த 
ரதாரடணடய ஏற்றுக்சகாள்கிைார்கள், இதன 
விடைவாக அச்சௌகரியம் ஏற்படுகிைது.

● கருவி வடிவடமப்பு: ரமட்சகள் மற்றும் 
நாற்காலிகள் ரபானைடவ இதில் அைஙகும்

● உபகரண வடிவடமப்பு – டதத்தல், சவடடுதல், 
இஸ்திரி ச்சயதல் ரபானை உபகரணஙகளின 
வடிவடமப்பு,

● ரவடல/பணி வடிவடமப்பு: பல 
ரவடலகளில் பல்ரவறு பணிகடைச் ச்சயது 
முடிக்க ரவண்டும். சில ரவடலகளில் 
அதிக உைல் இயக்கஙகள் மற்றும் அதிக 
ஆபத்துக்கள் இருக்கும். சிலவற்றிற்கு குடைந்த 
அபாயத்துைன குடைந்த இயக்கஙகள் ரதடவ.

● பணிநிடலய வடிவடமப்பு: இது பணிபுரியும் 
பகுதி மற்றும் அதன உைைடி சூழலுைன 
சதாைர்புடையது, ்சக பணியாைர்களின 
சநருக்கம், மக்கள், சவளிச்்சம், மற்றும் 
காற்ரைாடைம் ஆகியடவ இதில்அைஙகும்.

பணிச்சூழலின் முககியத்துவம்
● பணிச்சூழலியல் திைன மற்றும் உற்பத்தி 

அல்லது வணிக அடமப்டப உயர்த்துகிைது 
மற்றும் பணியிைத்தில் ஒரு மனிதனின 
ஆரராக்கியம், பாதுகாப்பு மற்றும் வ்சதிடய 
ரநாக்கி முனரைறுகிைது.

● ்சரியாை உைல் ரதாரடணடய எளிதாக்குதல் 
மற்றும் சவவரவறு உற்பத்தித்திைன மாதிரிகள் 
மற்றும் பணிச்சூழலியல் பயனபாடு ஆகியடவ 
சதாழிலாைர்களின ரவடலயில்லாடமடய 

இருக்கும், இதற்கு வைஙகள் மற்றும் ரதடவப்படும் 
சபாருடகள், நடைமுடைகடை நிறுவுதல் 
ரபானைடவ ரதடவப்படுகிைது. திடைமிைலில் 
பயிற்சி நிடல, ர்சாதடைக்காை தரநிடலகள் 
மற்றும் உற்றுரநாக்கல்கள் அவசியமாைதாகும்.

ஆடைத் சதாழிற்்சாடலயில் ஏற்படை 
முக்கிய விபத்துகள்

பணியிடத்தில் ஏற்படும் முககிய 
ஆபத்துகள்
ைவுளி மற்றும் சதாழிற்்சாடலகளில் ஏற்படும் 
சபரிய ஆபத்து கீழ்வருமாறு
● விழுதல் மற்றும் சபாருடகள் விழுதல் - பல 

மாடி கடடிைத்தில் இருந்து ஆடை பண்ைல்கள் 
மாற்றும் சபாழுது ஏற்படுதல்

● இர்சாயை சவளிப்பாடு – பதனிடும் முடையில் 
பயனபடுத்தபடும் இர்சாயைஙகள் தீஙகு 
விடைவிக்கும்

● தீ ஆபத்துகள் - அதிக சவப்பம், மனித பிடழ, 
வளிமண்ைல நிடலடமகள் மற்றும் இயந்திர 
பழுதிைால் ஏற்படும் தீ விபத்துகள் 

● மின அபாயஙகள் - ஷார்ட ்சர்க்யூட, மின 
இயந்திரஙகள் ரமா்சமாை இடணப்பு

● மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் காயம் - அதிக 
ரநர பணிச்சுடம, நீண்ை ரநரம் ஒரர ரவடல 
ச்சயல்பாடு.

13.6 பணிச்சூழலியல்
பணிச்சூழல் எனபது உபகரண வடிவடமப்பு 
மற்றும் பணியிை வடிவடமப்பிற்காை பயனபாடடு 
அறிவியலுைன சதாைர்புடையது ஆகும். இஃது 
ஆபரரடைர் ர்சார்வு மற்றும் அச்சௌகரியத்டத 
குடைப்பதன மூலம் உற்பத்தித்திைடை 
ரமம்படுத்த முனசமாழியப்படைது. பல சதாழில்கள் 
்சரா்சரி ஊழியர்களின ரதடவகளுக்ரகற்ைவாறு 
பணியிைஙகடை வடிவடமக்கினைை. 
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சபாருத்தமாை ரநரத் தரஙகளுைன கூடிய 
்சரியாை முடைகள் சதாழில்நுடப ச்சயல்பாடுகளின 
சிைந்த கடைடமப்டப உறுதி ச்சயகிைது. பைம் 13.8 
இல் சகாடுக்கப்படடுள்ை ஒரு டதயல் பிரிவு 
வடிவடமப்பின தைவடமப்பு. 

அ.  பணியிடத்ட� வடிவடமப்பதில் 
பணிச்சூழலியல் நகாட்பாடுகள்

● பணியடையின வடிவடமப்பாைது 
உடகார்ந்ரதா  அல்லது நினறு சகாண்ரைா 
இருக்கும் ரதாரடணயில் ரவடல ச்சயயும் 
தனடமயின அடிப்படையில் இருக்க 
ரவண்டும்,.

● பணி ரமடையின  உயரத்டத 
வடிவடமக்கும்சபாழுது  நினறு ரவடல 
ச்சயய உயரத்டத பரிசீலிக்க ரவண்டும் .

● ரவடல ச்சயபவர் தைது பணியிைத்தில் 
டதக்கும் சபாழுது மைநிடைவுைன கால்கடை 
நீடடுவதற்கு பணியிைத்தில் ரபாதுமாை இைம்  
இருக்க ரவண்டும்.

● பணியாைர்களுக்கு உயரத்தில் ரவறுபாடுகள் 
உள்ைை, எைரவ உடகார்ந்து அல்லது நினறு 
ரவடல ச்சயயும் உயரத்திற்ரகற்ைவாறு  
நாற்காலியின உயரத்டத மாற்ைக்கூடியதாக 
இருத்தல் ரவண்டும்

குடைக்கிைது மற்றும் உற்பத்தித்திைடை 
ரமம்படுத்துகிைது.

● பணியிைத்தில் பணியாைர்கடை மிகவும் 
வ்சதியாக ஆக்குகிைது மற்றும் தயாரிப்பு 
தரத்டத ரமம்படுத்துகிைது.

● டபண்ைர்கள் மற்றும் செம்மர்கடைப் 
பயனபடுத்துவது, செம்மிங, சநக் டபண்டிங, 
பின ைக்கிங ரபானை பல ச்சயல்பாடுகளில் 
ஆபரரடைரின விரடலக் டகயாளும் 
ரவடலடயக் குடைக்கிைது. பணிச்சூழலியல் 
ரீதியாக வடிவடமக்கப்படை கத்தரிக்ரகால்கள் 
சதாழிலாைர்கள் நீண்ை காலத்திற்கு 
ரவடலகடைச் சுகமாகச் ச்சயய உதவும்.

● ்சர்வரத்ச தரத்தினபடி, கால்்சடடை, ்சடடை . 
ைாகிங சூட, ரபானை தயாரிப்பு வடககளுக்கு 
கிடைத்தடை 60-95% ச்சயல்பாடடு 
ச்சயல்முடைகள் சபாதுவாைடவ ஆகும். 
ரவடல ச்சயயும் தனடமயில் மாைாமல் ச்சயயும் 
ஒரர ரவடலயாகும் டக வலி மற்றும் மீண்டும் 
மீண்டும் ரவடல விகிதஙகள் சதாைர்பாக 
குறிப்பிைத்தக்க சதாைர்பு ஏற்படுகிைது.

பணிச்சூழலியல்-�ளவடமப்பு 
திட்டமிடல்
ஒவசவாரு பணியிைத்தின முடையாை 
பணிச்சூழலியல் வடிவடமப்பு மற்றும் 

பைம் 13.8 பணிச்சூழலியல்-தைவடமப்பு
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உள்ை இைத்தில் டவக்கப்பை ரவண்டும், அஃது 
ஆபரரடைரின குடைந்தபட்ச இயக்கத்டத 
உறுதி ச்சயயும் வடகயில் ரநரத்டத 
மிச்்சப்படுத்துகிைது.

● ச்சயல்பாடடில் ரதடவப்படும் கருவிகள், 
சபாருடகடை எடுக்க இயக்குபவரின 
ரதடவயற்ை இயக்கத்டதத் தவிர்க்க 
ரவண்டும். (உ.ம்) துண்டுகடை ர்சகரிக்கும் 
ரபாது அல்லது அனுப்பும் ச்சயல்முடையின 
ரபாது உைல் குனிவடத தவிர்க்க, அடவ 
பணி ரமடையின ரமரலா அல்லது  அருகிரலா 
டவக்கப்பை ரவண்டும்.

● தகுந்த சூழ்நிடலக்ரகற்ைவாறு சுடம 
தூக்கும் நைவடிக்டககடை ரமற்சகாள்ளும் 
ரபாது பினபற்ை ரவண்டிய வரம்புகள் 
மற்றும் நடைமுடைகளின பரிந்துடரகள் 
எனைசவனில் சதாைர்ச்சியாை நிரந்தர 
தூக்கும் ச்சயல்பாடுகளுக்கு, அனுமதிக்கப்படை 
சுடம வரம்பு ஆண்களுக்கு 176 N & 
சபண்களுக்கு 98 N ஆகும். அரதரபால், 
அவவப்ரபாது தூக்கும் ரபாது, ஆண்களுக்கு 
490 N மற்றும் சபண்களுக்கு 294N ஆகும். 
குறிப்பாக துணிகடை கடடிங ரைபிளுக்கு 
எடுத்துச் ச்சல்லும்ரபாது துணிகடை 
எடுத்துச் ச்சல்லும் பணியில் இந்த வரம்பு  
முக்கியமாைதாகும்.

ஈ.  சூழடல வடிவடமப்பதில் 
பணிச்சூழலியல் நகாட்பாடுகள்

● பகல் அல்லது ச்சயற்டக சவளிச்்சத்டதப் 
பயனபடுத்துவதன மூலம் கண்டண 
கூசுவடதத் தடுக்க ரவண்டும் மற்றும்  
சவளிச்்சத்திைால் கண்களில் ஏற்படும் 
சிரமத்டதத் தடுக்க ரவண்டும்.

● சவவரவறு வடகயாை ச்சயல்பாடடிற்கு 
சவவரவறு வடகயாை விைக்குகள், 
சவளிச்்சத்தின வடக, பரவல்கள் எை 
பல்ரவறு ச்சயல்பாடுகளுக்கு ரவறுபடைதாக 
இருக்கும். இனனும் ச்சயல்பாடுகடைச் 
்சரிபார்ப்பதற்கு அல்லது தர மதிப்பீடடிற்கு அதிக 
அைவிலாை சவளிச்்சம் ரதடவ 

ஆ .  நவடல தசய்யும் தசயல்முட்றகடள 
வடிவடமப்பதில் பணிச்சூழலியல் 
நகாட்பாடுகள்

● ரவடலச் ச்சயல்பாடடைச் ச்சயயும்ரபாது,   
பணிடய முடிக்க ஆபரரடைரால் 
ச்சலவிைப்படும்  ஆற்ைல் குடைந்த அைவில் 
இருக்க ரவண்டும்.

● பணியாைது மை அழுத்தமில்லாத ,ஒரர 
வடகயாை மற்றும் மீண்டும் எளிடமயாக 
ச்சயயும் வடகயில் திடைமிைப்பை ரவண்டும்.

● டகயில் அதிக விட்ச ரதடவப்படும் ரபாது 
நகராமல் நிற்கும் ரதாரடணக்கு  முனனுரிடம 
அளிக்கரவண்டும். எடுத்துக்காடடுகள் 
சவடடுதல், தரத்டத ்சரிபார்த்தல் அழுத்துதல் 
ரபானை பணிகள்.

● கால்கைால் இயக்கப்படும் கருவிகள் 
அல்லது இயந்திரஙகளில் ரவடல 
ச்சயயும் சபாழுதுரபாது, ஆபரரடைர்கள் 
எந்த ரநரத்திலும் தைது டககடை 
ரவடலயிலிருந்து விடுவிக்கலாம்.

● பணியிைஙகள் ச்சயல்பாடடின படி ்சரியாை 
சவளிச்்சத்துைன பார்டவக்கு எளிடமயாக 
வடிவடமக்கப்பை ரவண்டும். உதாரணம் - 
திருப்திகரமாை உடகாரும் ரதாரடணயுைன, 
உடகாரும் நாற்காலியுைன டவக்கப்படடுள்ை 
ஒரு டதயல் பணி ரம ட்சயாைது முதுகின 
ரமல் பகுதியில் சிறிது வடைந்திருக்கும் மற்றும் 
டதயல் ச்சயயும் ரபாது கண் சுழலும் (~10°) 
குடைந்த பட்சம் ்சாத்தியமுள்ை நிடலயில் 
உைடல எளிதாகச் சுழற்ை அனுமதிக்கிைது. 
இது அதிக காடசித் துல்லியத்டத அடைகிைது 
மற்றும் ச்சயல்பாடடு நிர்வாகத்திற்கு  ஏற்ைது.

● ஆபரரடைருக்கு அருகிலுள்ை பணியிைமாைது, 
பார்டவக் கூர்டமயுைன, கால்கள், டககள் 
மற்றும் உைற்பகுதியின நிகழ்ரநர இயக்கத்டத 
இயக்குபவர் ச்சயயும் வடகயில் தரப்படுத்தப்பை 
ரவண்டும்.

இ.  தபாருள் மற்றும் கருவிகடளக 
டகயாள்வதில் பணிச்சூழலியல் 
நகாட்பாடுகள்

● ஆடைக்கு ரதடவயாை பகுதிகள் மற்றும் 
பாகஙகள் ்சரியாை இைத்தில் அல்லது அருகில் 
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13.7 பாடச் சுருககம்
சதாழில்துடையில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார 
நைவடிக்டககள் முக்கிய பஙகு வகிக்கினைை. 
உைல் நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பிரச்்சடைகள் 
இர்சாயைஙகள் சவளிப்பாடு, துணி தூசி 
சவளிப்பாடு, ்சத்தம் சவளிப்பாடு, உயிரியல் ஆபத்து, 
உைவியல் ஆபத்து மற்றும் பணிச்சூழலியல் 
சிக்கல்கள்.ஆடைத் சதாழிலில் ஏற்படும் பல்ரவறு 

சதாழில் அபாயஙகள் குறித்து சதாழிலாைர்கள் 
விழிப்புைன இருப்பது அவசியம். எைரவ, 
நிர்வாகம் தஙகள் ஊழியர்களுக்கு இது குறித்து 
பயிற்சி அளிப்பது கடைாயமாகும். அபாயகரமாை 
சூழ்நிடலகளில் இருந்து சதாழிலாைர்கடைப் 
பாதுகாக்க, நிடலயாை இயக்க நடைமுடைகடைப் 
பினபற்ைவும், அடைத்து ச்சயல்முடைகளிலும் 
்சரியாை பாதுகாப்பு உடைகடைப் பயனபடுத்தவும் 
பயிற்சி ச்சயதல் ரவண்டும்.

நிடனவில் தகாள்க 
● பயிற்சி எனபது முதலாளிகைால் பணியாைர்களுக்கு ரமற்சகாள்ைப்படும் முக்கியமாை பணிகளில் 

ஒனைாகும்.
● பாதுகாப்பாை மற்றும் ஆரராக்கியமாை பணியிைமாைது காயம் மற்றும் ரநாயிலிருந்து 

சதாழிலாைர்கடைப் பாதுகாப்பது மடடுமல்லாமல், காயம் / ரநாயச் ச்சலவுகடைக் குடைக்கிைது, 
பணிக்கு வராமல் இருப்படதக் குடைக்கிைது மற்றும் வருவாடய ரமம்படுத்துகிைது.

● சதாழிலாைர்கள் அதிக உற்பத்தித்திைடை ரமம்படுத்த ஏதுவாக குடைந்த ர்சார்வு, பாதுகாப்பாை 
பணிச்சூழல் (குடைவாை விபத்துக்கள்), குடைவாை ரவடலயில்லாடம மற்றும் குடைந்த 
உடழப்பு ஆகியவற்டை அடைய பணிச்சூழலியல் உதவுகிைது.

● சதாழிலாைர்கடைப் பாதுகாப்பதன மூலம், பணிக்கு வராமல் இருப்படதக் குடைப்பதன மூலம், 
பணியிை பாதுகாப்டப உறுதிச்சயதல் மிகவும் அதிகமாை உற்பத்திடய அளிக்கிைது.

● வலுவாை இணக்க சபாறுப்பு மற்றும் நிடலத்தனடம நடைமுடைகள் சிைந்த பணியாைர்கடைத் 
தக்கடவத்துக்சகாள்கினைை.

● பணிச்சூழலியல் உற்பத்தி அல்லது வணிக அடமப்பின ச்சயல்திைன மற்றும் உற்பத்தித்திைடை 
அதிகரிக்கிைது மற்றும் ரவடல ச்சயயும் இைத்தில் ஒரு மனிதனின ஆரராக்கியம், பாதுகாப்பு 
மற்றும் வ்சதிடய ரமம்படுத்துகிைது

ஆசிரியரகளுககான தசயல்பாடுகள்
● ஆடைத் சதாழிற்்சாடலயின காசணாளிடய காடடி, பாதுகாப்பு நைவடிக்டககடை 

முனனிடலப்படுத்தவும்

மாணவரகளுககான தசயல்பாடு
● அருகிலுள்ை ஆடைத் சதாழிற்்சாடலக்கு ச்சனறு, ஆபத்துக்காை ்சாத்தியஙகடை படடியலிைவும்.

இடணய�ள முகவரி

https://youtu.be/vMknBsbcR60 ஆடைத் சதாழிலில் ரவடல ச்சயயும் இைத்தின பாதுகாப்பு 
https://youtu.be/5JFoIASTmiM பணியிை பாதுகாப்பு பயிற்சியின முக்கியத்துவம்
https://youtu.be/_fpRmqQ9uj8 பாதுகாப்பு கலாச்்சாரம்
https://youtu.be/vMknBsbcR60 ஆடைத் சதாழிலில் ரவடல ச்சயயும் இைத்தின பாதுகாப்பு
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தசாற்களஞ்சியம்

1 Environment சுற்றுச்சூழல் A surrounding place  சுற்றியுள்ை இைம்
2 Ethical activities சநறிமுடை 

நைவடிக்டககள்
Moral acts தார்மீக ச்சயல்கள்

3 Perforated tables
துடையிைப்படை ரமட்ச

A tables with sucking air system to hold fabric
துணிடயப் பிடிக்க உறிஞ்சும் காற்று அடமப்புைன கூடிய ரமட்ச

4 Assessment  மதிப்பீடு Inspection ஆயவு
5 Hazard  ஆபத்து A danger or risk இைர்பாம்
6 Standards தரநிடலகள் A level of quality தரத்தின ஒரு நிடல
7 Ergonomic பணிச்சூழலியல் Efficient designing திைடமயாை வடிவடமப்பு
8 Factors  காரணிகள் Contributes to a result  ஒரு முடிவுக்கு பஙகளிக்கிைது

வினாககள்
பகுதி – I
குறிகநகாள் நகள்விகள்:
1. சதாழில்்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரராக்கியம் 

எனபது பணியிைத்தில் உைல்நலம் மற்றும் 
பாதுகாப்பின அடைத்து அம்்சஙகடையும் 
டகயாளும் ஒரு _____________ 
நடைமுடையாகும்.

 அ) சபாறியியல்
 ஆ) பல்துடை
 இ) அறிவியல் 
 ஈ) கடல
2. _______ நடைமுடைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு 

ச்சயல்திைன பிராண்டிற்கு நற்சபயடர 
உருவாக்குகிைது

 அ) நல்ல ஆ) நியாயமாை 
இ) சநறிமுடை ஈ) ரமா்சமாை

3. சவடடுக் கருவிகடைப் பயனபடுத்தும் 
சதாழிலாைர்களுக்கு விரல் 
காயஙகளிலிருந்து அவர்கடைப் 
பாதுகாக்க __________ டகயுடைகடை 
வழஙகவும்

 அ) உரலாக வடல ஆ) ரப்பர்
 இ) துணி ஈ) PP

4. ________ எனபது தீஙகு 
விடைவிக்கக்கூடிய ஒனறு.

 அ) ஆபத்து
 ஆ) ஆபத்து காரணி
 இ) தவைாை நடைமுடைகள்
 ஈ) இைர்பாடு
5. ___________ ஆபத்து காரணிகள் 

ஒரு உயிரிைத்தின ச்சயல்பாடு மற்றும் 
நைத்டதடய பாதிக்கினைை.

 அ) ரவதியியல் 
 ஆ) உைல் 
 இ) உயிரியல் 
 ஈ) பணியாைர்கள்

பகுதி – II 
மூன்று (அல்லது) நான்கு வரிகளில் பதில் 
எழு�வும்
1. ஊழியர்களின உரிடமகடை படடியலிைவும்.
2. ஆடைத் சதாழிலில் பயனபடுத்தப்படும் 

ஏரதனும் இரண்டு வடகயாை பாதுகாப்புக் 
கருவிகடைக் குறிப்பிைவும்

3. ஆடைத் சதாழிலுைன சதாைர்புடைய ஆபத்து 
காரணிகள் எனைால் எனை?

4. பணியிைத்தில் பினபற்ைப்படும் பாதுகாப்பு 
நைவடிக்டககடை படடியலிைவும்.

5. பணிச்சூழலியல் வடிவடமப்பு எனைால் எனை?
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பகுதி – IV 
ஒரு பகக அளவில் விடடயளிககவும்
1. ஆடைத் சதாழிலில் பினபற்ைப்படும் பாதுகாப்பு 

நைவடிக்டககளின முக்கியத்துவத்டத பற்றி 
விைக்கவும்.

2. ஆடை டதயல் பிரிவுக்காை பணிச்சூழலியல் 
ரல அவுட திடைத்டத வடிவடமக்கவும.

குறிகநகாள் நகள்விகளுககான பதில்கள்
1. (ஆ) 2. (இ) 3. (அ) 4. (ஈ) 5. (இ)

பகுதி – III
ஒரு பத்தி அளவில் பதிலளிககவும்
1. முதலாளியின கைடமகள் மற்றும் 

சபாறுப்புகடை விவரி.
2. பாதுகாப்பு நைவடிக்டககளுக்காை கருவிகள் 

மற்றும் உபகரணஙகளின பயனபாடுகடைப் 
படடியலிைவும்

3. நானகு ஆபத்து காரணிகடை பற்றி விைக்கு.
4. இைர் மதிப்பீடு மற்றும் ரமலாண்டம 

ச்சயல்முடைடய பற்றி விைக்கவும்.
5. ஆடைத் சதாழிலில் பணிச்சூழலியல் 

முக்கியத்துவத்டத விைக்கவும்
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பாடம்

ஆடடத் த�ாழிலில்  
த�ாழில்துடை தபாறியியல்

14.1  அறிமுகம்
ஆடைத் த�ொழிலில் உள்ள நவீன கொல 
சவொல்கட்ள த�ொழில்துடை த�ொறியியல் 
த�ொைர�ொன அறிடவக் தகொண்ை திைம�ை 
எதிரதகொள்ள முடியும. ஏைக்குடைய அடனத்து 
உயர்மடை ஆடைத் த�ொழிறசொடலகளும 
,அவரகளின் த�ொழிறசொடலக்்கறைவொறு 
த�ொழில்துடை த�ொறியியல் தசயல்முடைகட்ள 
வடிவட்மத்துள்ளன. ஆடைத் த�ொழிலில் 
த�ொழில்துடை த�ொறியியலொனது, உற�த்தி 
தசயல்முடைகளில் உள்ள விரயத்ட� அகறை 
உ�வுகிைது ்மறறும த�ொழிலொ்ளரகள, இயந்திரஙகள, 
த�ொருடகள, �கவல் ்மறறும ஆறைல் ஆகியவறடை 
ஒருஙகிடைத்து ஒரு �யொரிபட� உருவொக்க 
அல்லது ்�டவயொன விவரக் குறிபபுகளின்�டி 
்சடவடய வழஙகும ஒரு திைட்மயொன 
அட்மபட� உருவொக்க உ�வுகிைது. த�ொழில்துடை 
த�ொறியியலின் (IE) முக்கிய ்நொக்கம உற�த்தித் 
திைடனஅதிகரிப�து, விரயத்ட� குடைப�து ்மறறும 
வ்ளஙகட்ள சிைந்� முடையில் �யன்�டுத்துவ�ொகும.

ஆடைத் த�ொழிலில் த�ொழில்துடை 
த�ொறியியல் �ணிகள (Industrial Engineering Tasks 
in Apparel Industry)

14

கறைலின் ந�ாககஙகள்
● ஆடைத் த�ொழிலில் த�ொழில்துடை த�ொறியியலின்அடிப�டைகட்ளகறைல்.
● த�ொழில்துடை த�ொறியியலில் கடலசதசொறகட்ள அறி�ல்
● த�ொழில்துடை த�ொறியியல் கருத்துகட்ளப �றறி புரிந்து தகொளளு�ல்

● ஒரு ்வடலடயச தசயவ�றகொன 
மு�ன்ட்மயொன த�ொரு்ளொ�ொர வழிடயக் 
கணைறி�ல்

● உத்தி, த�ொருடகள, கருவிகள ்மறறும 
உ�கரைஙகட்ள �ரப�டுத்து�ல்

● திைட்மயொன ்மறறும �குதி திைட்மயொன 
த�ொழிலொளியின் ்வடலடய முடிப��றகொன 
்நரத் ்�டவடயத் தீர்மொனித்�ல்.

● புதிய முடைடய தசயல்�டுத்துவதில் 
த�ொழிலொ்ளரகளுக்கு �யிறசி அளித்�ல்.

● இயந்திரஙகள ்மறறும ்மனி�வ்ளத் 
்�டவகளின் இருபட� புரிந்துதகொளளு�ல்

● அடையக்கூடிய இலக்குகட்ளத்  திடைமிடு�ல்- 
குறுகிய ்மறறும நீணை கொல இலக்கு.

● ட�யல் ்வடலகள, ட�யல் அல்லொ� 
்வடலகள,  வடிவட்மத்�ல், வடர�ல், 
விரித்�ல், தவடடு�ல், ஆயவு, ்�க்்கஜிங, 
்மறறும ஆடை உற�த்தியில் ஈடு�டும 
நிரவொக நைவடிக்டககள ஆகிய 
அடனத்தும தசயல்�ொடுகள எனப�டுகிைது. 
த�ொழில்துடையின் திைடனப த�ொறுத்து ஒரு 
ஆடை உற�த்தியின் வரிடசடய நிரையித்�ல் 
அல்லது கைக்கிடு�ல் தசயல்�ொடடு நிரையம 
(Operation Break Down) ஆகும.

156
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ஆராய்ச்சி மறறும் நமம்பாட்டுத் துடை( 
Research & Development)
ஆரொயசசி ்மறறும ்்மம�ொடடுத்துடையொனது, 
குடைந்� �டச கொலக்கடைத்தில் சிைந்� �ர்மொன 
�யொரிபபுகட்ள உற�த்தி தசயவ�றகொன 
சிக்கன்மொன �ணி நடைமுடைடய �ரப�டுத்� 
�ல்்வறு ஆயவுகட்ள நைத்துகிைது.

ஆடட பகுபபாய்வு துடை 
(Garment Analysis)
இந்� துடையொனது ஆடை �ொணி �குப�ொயவில் 
கவனம தசலுத்துகிைது, இத்துடை, ஆரைர 
அ்ளவுக்கு ஏற� ்�டவயொன இயந்திரஙகள 
்மறறும �ணியொ்ளரகளின் எணணிக்டக, முழு 
தசயல்�ொடடிறகு  எடுத்துதகொளளும்நரம, உற�த்தி 
இலக்கு, வரிடச வடிவட்மபபு, சீரொனட�யல் 
பிரிவு வரிடச,இயக்கு�வரின் தசயல்திைன், 
உற�த்தித்திைன் அறிக்டக உருவொக்கம ்மறறும 
�குப�ொயவுஆகியவறடைஉள்ளைக்கியது.

நேடை அளவீட்டுத் துடை  
(Work measurement & Time study)
இந்�த் துடையொனது ஒரு தசயல்�ொடு அல்லது 
த�ொைர தசயல்�ொடுகளின் தசயல்திைடன முடிக்க 
எடுக்கும ்நரத்ட�க் கைக்கிடடு �குப�ொயவு 
தசயகிைது. �ல்்வறு தசயல்�ொடுகட்ளச தசயவ�றகு 
நிடலயொன ் நரஙகட்ள நிரையம தசயவது இ�ன் 
்வடலயொகும. இந்� ்வடல ஆயவின் கீழ், ஒரு 
ஆடை உற�த்திக்கொன முடை �றறிய ஆயவு ்மறறும 
நிடலயொன அனு்மதிக்கப�டை நிமிைஙகள (SAM- 
Standard Allowed Minutes), ஒரு தசயல்�ொடடிறகொன  
தசலவின் அடிப�டையில் நிடலயொன நிமிை ்மதிபபு 
(SMV- Standard Minute Value) அடனத்தும ்வடல 
அ்ளவீடடுத்துடையொல் கைக்கிைப�டுகின்ைன.

● ்�டவயொன உற�த்தி இலக்டகத் திடைமிடடு, 
ஒடடுத்மொத்� உற�த்தித்திைடன அதிகரிக்க 
இயந்திரத் ்�டவகள, த�ொருள அனுபபீடு 
்மறறும �ணி்மடனயின் எணணிக்டக 
ஆகியவறறிறகு த�ொருத்�்மொன வடிவட்மபட� 
உருவொக்கு�ல்

● �்ளவட்மபட� வடிவட்மக்க நவீன 
கருவிகட்ளப �யன்�டுத்து�ல்

த�ொழில்துடை த�ொறியியலின் 
�ந்ட� யொர ?

அத்மரிக்க த�ொழில்துடை 
த � ொ றி ய ொ ்ள ர 
ஃபிரதைரிக்ைபிளயூ. தையலர 
(1856-1915) த�ொழில்துடை 
த�ொறியியலின் �ந்ட� ஆவொர.

14.2 ஆடடத் த�ாழிலில் 
த�ாழில்துடை தபாறியியல் 
தெயல்முடைகளின் ேரிடெ

கீ்ழ  உள்ள ஓடை வி்ளக்கப�ை்மொனது (�ைம 14.1) 
ஆடைத் துடையில் த�ொழில்துடை த�ொறியியலின் 
தசயல்முடை வரிடசடய ்கொடிடடுக் கொடடுகிைது. 
த�ொழில்துடை த�ொறியியலொனது ஆரொயசசி 
்மறறும ்்மம�ொடு, ஆடை �குப�ொயவு, ்வடல 
அ்ளவீடு ்மறறும �ரவு அடிப�டை ்்மம�ொடடுத் 
துடைகளுைன் ்நர ஆயவு ஆகியவறடைக் 
உள்ளைக்கியது. இந்� துடைகள, ஆடை 
உற�த்தியின் முழு நைவடிக்டகடயயும 
தசயல்கட்ளயும த�ொழில்துடை த�ொறியொ்ளரின் 
மூலம �க்கடவத்துக் தகொளகின்ைன.

த�ாழில்துடை தபாறியியல்  
Industrial Engineering

ஆராய்ச்சி மறறும் 
நமம்பாட்டுத்துடை 

Research & 
Development

ஆடடப பகுபபாய்வுத் 
துடை (Garment 

Analysis)

நேடை 
அளவீட்டுத்துடை& 
ந�ரஆய்வு (Work 

measurement & Time 
study )

�ரவுகள் 
நமம்பாட்டுத்துடை 

(Database 
Development)

�ைம 14.1 ஆடைத் த�ொழிலில் த�ொழில்துடை த�ொறியியல் தசயல்முடைகளின்வரிடச
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�குதி-திைட்மயொன ்மறறும திைட்மயறைவரகள 
என அவரகளின் திைட்மக்்கறைவொறு 
்மதிபபிைப�டுகிைொரகள. ்வடல ்நரம, சம�்ளம, 
புதிய இயந்திரஙகள ்மறறும உ�கரைஙகட்ள 
வொஙகு�ல் ்�ொன்ை எளி�ொன முடிதவடுக்கும 
தசயல்முடைகட்ள தசயவ�றகு இத்துடை 
நிரவொகத்திறகு மிகவும உ�வுகிைது.

14.3 ஆடடத் த�ாழிலில் 
த�ாழில்துடை தபாறியியல் பறறிய 
கருத்துககள்

த�ொழில்துடை த�ொறியியலின் மிக 
முக்கிய்மொன சில கருத்துக்கள உற�த்தி 
திைன், வரிடச ச்மநிடல, தசயல்�ொடடு 
வரிடச நிரையம ்மறறும அறிவியல் �யிறசி 
முடைகளஆகியவறடைஉள்ளைக்கிய�ொகும.

உறபத்தி திைன் (Production Capacity)
உற�த்தித் திைன் என்�து கிடைக்கக் கூடிய 
வசதிகட்ளக் தகொணடு அடையக்கூடிய அதிக�டச 
உற�த்தியொகும. ஒரு த�ொழிறசொடலயின் 
உற�த்தித் திைன், அந்� ்நரத்தில் ்வடல 
தசயயும த�ொழிறசொடலயொல் ஒரு நிமிைம அல்லது 
ஒரு ்மணி ்நரத்தில் தசயயப�டை ஆடைகளின் 
எணணிக்டகயொல் குறிக்கப�டுகிைது. 

முடை�றறியஆயவு
Method Study

்�டவயறை இயக்கத்ட�க் குடைப��ன் மூலமும, வழக்க்மொன நுட�ஙகட்ளக் 
கொடடிலும �யனுள்ள நவீன முடைகட்ள ்மொறறுவ�ன் மூலமும சம�ந்�ப�டை 
்வடலடயக் குடைப��றகொன முக்கிய நுட�ம இஙகு மு�ன்ட்மயொக  
தசயயப�டுகிைது.

கூடு�ல்்நரஒதுக்கு
Allowance Time

இது ஒரு தசயல்�ொடடின் அடிப�டை ்நரத்துைன் ்சரக்கப�டும கூடு�ல் 
்நர்மொகும. �ணியொ்ளர ்�டவகளுக்கொக  ஒதுக்கப�டை ்நரம, மூலபத�ொருடகள 
வருவ�றகொன கொத்திருபபு ்நரம அல்லது இயந்திர �ழுது கொரை்மொக ஏற�டும 
�ொ்ம�ஙகள, �ணியொ்ளரகளின் ்சொரவு, இயந்திர ்நரஒதுக்கு, �றதசயல் ஒதுக்கு 
்மறறும நிறுவனத்தின் தகொளடககளுக்குள கரு�ப�டும பிை சிைபபு சூழ்நிடலகள 
ஆகியடவ இதில் அைஙகும. �ல்்வறு வடகயொன கூடு�ல்்நர ஒதுக்குகள �ைம 
14.2இல் த�ளிவொகக் கொடைப�டடுள்ளன

நிடலயொன அனு்மதிக்கப�டை 
நிமிைஙகள Standard Allowed 
Minutes

நிடலயொன தசயல்திைன் ்மதிபபீடடில் ஒரு ்வடலடயச தசயய அல்லது முடிக்க 
�குதியொன �ணியொ்ளருக்கு ்�டவப�டும ்நர்்ம நிடலயொன அனு்மதிக்கப�டை 
நிமிைஙகள (SAM-Standard Allowed Minutes) ஆகும. ஆடைத்த�ொழிலில், 
ஆடையின் ஒவதவொரு கூறுகட்ளயும முடிக்க எடுக்கும ்நரத்ட� அ்ளவிடுவ�றகு 
நிடலயொன அனு்மதிக்கப�டை நிமிைம (SVM-Standard Value Minute) 
�யன்�டுத்�ப�டுகிைது.

கூடு�ல் ்நர 
ஒதுக்கு

இயந்திரத்திறகொன 
்நர ஒதுக்கு

ஓயவிறகொன ்நர 
ஒதுக்கு

�னிப�டை ்நர 
ஒதுக்கு

�றதசயல் 
நிகழ்விறகொன 
்நர ஒதுக்கு 

்சொரவிறகொன 
்நர ஒதுக்கு

�ைம 14.2 கூடு�ல் ்நரஒதுக்கின் வடககள

�ரவுத்�ள நமம்பாட்டுத் துடை  
(Data Base Development Department):
இந்�த்துடையொனது த�ொழிலொ்ளரகளின் 
தசயல்திைன் ்மறறும உற�த்தி வரிடசயின் 
திைன் ஆகியவறறின் அடிப�டையில் �ரடவ 
உருவொக்குகிைது. �ணியொ்ளரின் தசயல் 
திைனொனது நிடலயொன தசயல்�ொடடு 
நடைமுடையுைன் (SOP- Standard 
Operating Procedure) ஒபபிைப�டுகிைது 
்மறறும த�ொழிலொ்ளரகள திைட்மயொன, 
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159பாடம் 14 ஆடடத் த�ாழிலில் த�ாழில்துடை தபாறியியல்

்்மம�டுத்� ்வணடிய�ன் அவசியத்ட� கீழ் 
உள்ளவொறு கைக்கிைப�டடு குறிபபிடுகிைது.

குடைக்கப�டை உற�த்தி திைன் = (100/21) X 15 
= 71.42% (இது 100% அல்ல)

இைககுகடள ெரிபாரத்�ல்  
(Check Targets)
ஆரைரகளின் அடிப�டையில் ஒவதவொரு ட�யல் 
வரிடசக்கும ஒரு நொட்ளக்கு உருவொக்க 
்வணடிய ஆடைகளின் எணணிக்டகக்கொன 
இலக்டகநிரையிக்கிைது. இது ஒவதவொரு 
இயக்கு�வரின் ட�யல் திைடனப த�ொறுத்�து, 
ந�ருக்கு ந�ர ்மொறு�டும. சில இயக்கு�வரக்ளொல் 
அதிக எணணிக்டகயிலொன ஆடைகட்ள 
முடிக்க முடியும. என்வ, சிைந்� ட�யல் திைடன 
அடைய, ஒவதவொரு பிரிவு ்்மற�ொரடவயொ்ளரும 
ட�யல் ஆ�்ரடைரகளின் �ணிகட்ள�குந்�வொறு 
ஒதுக்கீடு தசயய ்வணடும. எடுத்துக்கொடைொக 
உயர தசயல்திைன் தகொணை ஆ�்ரடைருக்கு 
உற�த்தி வரிடசயில் கடின �ணி ஒதுக்கப�ைலொம 
்மறறும �ரொ்மரிக்க எளி�ொன �ணிக்கு �குதி 
தசயல்திைன் ஆ�்ரடைரகள நியமிக்கப�ைலொம. 
இந்� வடகயொன சரியொன ச்மநிடலயொனது 
தினசரி இலக்டக அடைய உ�வுகிைது.

இயககுபேரகடள ஊககுவித்�ல் 
(Motivate the Operators)
திைன் �ரவுகளின் அடிப�டையில், 
்்மற�ொரடவயொ்ளரொல் உயர ்மடைப �ணிடயச 
தசயய இயக்கு�வரகட்ள ஊக்குவித்�ல்்வணடும. 
அ்� ்நரத்தில் ்்மற�ொரடவயொ்ளர, குடைந்� 
தசயல்திைன் தகொணை �குதிதிைன் இயக்கு�வரகள 
அவரகளின் �லத்ட� உைர/திைடன்்மம�டுத்�/
அடையொ்ளம கொை ஊக்குவிக்க ் வணடும ்மறறும 
அன்ைொை இலக்குகட்ள அடைய இயக்கு�வரகட்ள 
ஊக்கப�டுத்� ்வணடும.

பிரிவு �யாரிபபு திைன்  
(Section Product Capability)
�னிப�டை ஆ�்ரடைரின் திைன்கட்ள 
அ்ளவிடுவ�ன் மூலம, வரிடச அல்லது பிரிவு 
்்மற�ொரடவயொ்ளர அவரகளின் பிரிவுகளின் 
ஒடடுத்மொத்� உற�த்தி திைடன கைக்கிை 
முடியும. இஃது உற�த்தி இலக்டக நிரையிக்க 

உ�ொரை்மொக:
உற�த்தி திைடனக் கைக்கிை 

(துணடுகளின் எணணிக்டக)
● ஒரு நொட்ளக்கொன த�ொழிறசொடல திைன் 

(நிமிைஙகளில்)
ட�யல் இயந்திரத்தின் த்மொத்� எணணிக்டக = 
200; 
சரொசரி ்வடல ்நரம = 8்மணி்நரம
த்மொத்� த�ொழிறசொடல திைன் = 200×8×60 = 
96,000 நிமிைஙகள/நொள
● சரொசரியொகஅனு்மதிக்கப�டை நிமிைம 

(SAM)/1சடடை = 23 நிமிைஙகள
● த�ொழிறசொடலயின் சரொசரி தசயல்திைன் 63% 

(அனு்மொனம)
த�ொழிறசொடல உற�த்தி திைன் (துணடுகளில்) 
=(நிமிைஙகளில் த�ொழிறசொடல திைன்/ 
உற�த்தியின்SAM) × த�ொழிறசொடலயின் 
சரொசரி தசயல்திைன்
= (96000/23) X 63% =4,174 X (63/100)= 
2,630 சடடைகள / நொள
ஒரு ்மொ�த்தில் 26 நொடகள த�ொழிறசொடல 
இயஙகினொல், 
்மொ�ொந்திர தசயல்திைன் =2,630 X 26 = 68,830 
சடடைகள

இந்� கைக்கீடடில், த�ொழிறசொடலயின் 
சரொசரி தசயல்திைன் 63% ஆகக் கரு�ப�டுகிைது, 
ஆனொல் முடை ஆயவு, த�ொழிலொ்ளர �யிறசி ்மறறும 
இயந்திரஙகட்ள நல்ல நிடலயில் �ரொ்மரிப��ன் 
மூலம இந்� அ்ளடவ  ்்மம�டுத்�லொம.

திைன் ஆய்வு(Capacity Study):
தகொடுக்கப�டை ் வடலடய முடிக்க எடுக்கும ் நரம 
்மறறும ஒரு �ணியொ்ளரின் �ரம ஆகியடவ திைன் 
ஆயவு என குறிபபிைப�டுகிைது. எடுத்துக்கொடடு: 
ஒரு த�ொழிலொளி ஒரு ஆடைடய 23 நிமிைஙகளில் 
ட�த்து முடிக்கலொம, ்மறதைொரு த�ொழிலொளிக்கு 
அ்� ்வடலக்கு 32 நிமிைஙகள ்�டவப�டும. 
என்வ த�ொழிலொ்ளரகள ஒருகுறிபபிடை ்நரத்தில் 
முடை்ய 21 ்மறறும 15 ஆடைகட்ள உற�த்தி 
தசயகின்ைனர. ஆடைடய முடிக்க 32 நிமிைஙகள 
்�டவப�டும த�ொழிலொளியின் தசயல்திைடன 
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நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்160

உற�த்தி திைடன 
்்மம�டுத்துவ�றகொன 

நுணுக்கஙகள

ஒழுக்கம 
& சரியொன 
திடைமிைல்

�ணியிைத்தின் 
முழுட்மயொன 

�யன்�ொடு

இயந்திரத்தின் 
முழுட்மயொன 

�யன்�ொடு
த�ொருடகளின் 
முழுட்மயொன 

�யன்�ொடு

்மனி� சக்திடய 
முழுட்மயொக 

�யன்�டுத்து�ல்

்நரத்ட� 
மிசசப�டுத்தும 

யுத்திகள

�ைம 14.4 உற�த்தி திைடன ்்மம�டுத்தும 
நுணுக்கஙகள

தெயல்திைன் (Efficiency)
அதிக தசயல்திைன் தகொணை இயக்கு�வர அதிக 
ஆடைகட்ள உற�த்தி தசயவொர. இ�னொல் 
ஆடையின் உற�த்தி தசலவு குடைகிைது. 
வரிடச அல்லது பிரிவின் தசயல்திைன் அல்லது 
இயக்கு�வரின் திைனுக்கு ஏற� த�ொழிறசொடல 
திைன் கணிக்கப�டுகிைது. என்வ, தசயல்திைன் 
என்�து  �ணியின் தசயல்திைடனக் குறிக்க 
உ�வும த�ொதுவொன அ்ளவீடடு கருவியொகும. ஆடை 
�யொரிப��றகு தசலவழித்� நிமிைஙகளிலிருந்து 
்நர நிரவொகத்தின்  தசயல்திைடனக் 
கைக்கிைலொம ்மறறும த�ொழில்துடையின் 
தசயல்திைடன ஒரு நொட்ளக்கு த�ொழில்துடையொல் 
உற�த்தி தசயயப�டை துணடுகளின் 
எணணிக்டகயிலிருந்து புரிந்து தகொள்ள முடியும.

நிமிைஙகளில் தசயல்திைன் ச�வீ�ம = (உற�த்தி 
தசயயப�டை நிமிைஙகள ÷தசலவிடை நிமிைஙகள)X 
100
அ்ளவில் தசயல்திைன் ச�வீ�ம = (உற�த்தி 
தசயயப�டை அ்ளவு ÷  இலக்கு அ்ளவு) X100
இங்க,
உற�த்திதசயயப�டை நிமிைம = த்மொத்� ்வடல 
நிமிைஙகள
தசலவிடை நிமிைஙகள = ஒரு தசயல்�ொடடை முடிக்க 
எடுக்கும ்நரம.
உற�த்தி தசயயப�டை அ்ளவு = உற�த்தி தசயயப�டை 
பீஸகளின் எணணிக்டக
இலக்கு அ்ளவு = ஆரைர அ்ளவின்�டி உற�த்தி தசயய 
எதிர�ொரக்கப�டுமஅ்ளவு

்்மற�ொரடவயொ்ளருக்கு மிகவும �யன்�ரக்கூடியது 
ஆகும.

உறபத்தி மறறும் உறபத்தித்திைன் 
(Production and Productivity) 
உற�த்தி என்�து மூலபத�ொருட்ள 
விருப�்மொன �ரத்துைன் இறுதிப த�ொரு்ளொக 
்மொறறுமதசயல்முடையொகும. ஆடைத் துடையில் 
புதுட்மயொன ்யொசடனகள, வடிவட்மபபு, 
திடைமிைல், வடிவஙகள �யொரித்�ல், துணிகட்ளத் 
்�ரவு தசய�ல், துணிகட்ளஅனுபபு�ல், �ொகஙகள 
ஆகியடவ உளளீடுக்ளொகக் கரு�ப�டுகின்ைன. 
த�ொழில்துடை த�ொறியியல் தசயல்�ொடடில் 
உந்து�ல், ஒருஙகிடைபபு, கடடுப�ொடு ்மறறும 
உற�த்தி ் �ொன்ைடவ ் ்மலொணட்ம அமசஙக்ளொக 
கரு�ப�டுகின்ைன, அ்�ச்மயம, முடிக்கப�டை 
ஆடைகள தவளியீைொக கரு�ப�டுகின்ைது, 
(�ைம 14.3) . உ�ொரைம ஒரு த�ொழிலில் ஒரு 
நொட்ளக்கு 8000 ஆடைகள தசயயப�டைொல் 
அது்வ ஆடை த�ொழிறசொடலயின் உற�த்தி 
திைன் எனஅறியப�டுகிைது. 

• ஆடைகள
• ்சடவகள

• மூலபத�ொருடகள
•  ் யொசடனகள 

்மறறும 
திடைமிைல்

• ஒருஙகிடைத்�ல்
• கடடுப�டுத்து�ல்
• ஊக்கப�டுத்து�ல்

உளளீடு

தசயல்முடை

தவளியீடு

�ைம 14.3 உளளீடடை தவளியீைொக ்மொறறும 
தசயல்முடை

உற�த்தித்திைன் என்�து தவளியீடு 
்மறறும உளளீடு ஆகியவறறிறகிடை்ய 
உள்ள விகி�்மொகும. இது வ்ளஙகட்ள திைம�ை 
�யன்�டுத்துவ�றகொன ஒரு அட்மபபின் 
குறியீைொகும. ஒரு ஆடைத் த�ொழிறசொடலயொனது 
400 ஆ�்ரடைரகட்ளக் தகொணடு ஒரு நொளில் 
8,000 ஆடைகட்ள உற�த்தி தசயகிைது என்று 
டவத்துக் தகொள்வொம, உற�த்தித்திைன் = 
8,000/400=20 /ஆ�்ரடைருக்கு.

உற�த்தித்திைன் ்்மம�ொடடு நுட�ஙகளில் 
இைம, ஆடகள, த�ொருள, இயந்திரம ்�ொன்ை 
வ்ளஙகட்ள சரியொன திடைமிைல் ்மறறும 
ஒழுக்கத்துைன் குடைந்��டச கொல இடைதவளியில் 
திைம�ை �யன்�டுத்��டுகிைது. இது �ைம 14.4இல் 
த�ளிவொகக் கொடைப�டடுள்ளது.
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● த�ொழில்நுட�ம - அதிக மூல�ன மு�லீடு, 
டிஜிடைல் அடிப�டையிலொன தசயல்�ொடு 
்மறறும கணினி உ�வி வடிவட்மபபு

● அரசொஙக ஒழுஙகுமுடை - ஜிஎஸடி, 
�னிப�யன் அனு்மதி, குடைந்� வரி விலக்கு, 
அதிகரித்� திருபபிச தசலுத்தும கொலம ்மறறும 
கைன்களுக்கொன வடடி விகி�ம

உறபத்தி மறறும் நெடேகளில் 
உறபத்தித்திைடை பாதிககும் காரணிகள்
● அட்மபபு வடிவட்மபபு - ஆரொயசசி ்மறறும 

்்மம�ொடு, வடிவட்மபபு ்லஅவுட; ்மதிபபு 
கூடைப�டை தசயல்முடை / �யொரிபபுகள 
்மறறும த�ொழில்துடை த�ொறியொ்ளரகளின் 
தசயலில் �ங்கறபு.

● இயந்திரஙகள ்மறறும உ�கரைஙகள - நவீன 
இயந்திரஙகளின் �யன்�ொடு, ்ரொ�ொடடிக்ஸ, 
கன்்வயரகள, CNC ்மறறும CAD ்�ொன்ை 
நிரலொக்க அடிப�டை இயந்திரஙகட்ளப 
�யன்�டுத்�லொம.

● உற�த்தி அ்ளவு - த�ொழிறசொடலயின் அ்ளவு 
அல்லது திைன், இயக்கு�வரகள ்மறறும 
�யிறசியொ்ளரகளின் திைன்

14.4  அறிவியல்  முடையிைாை 
பயிறசி (Scientific Method of 
Training)

ஒரு ்வடலடயச தசயவ�றகுத் ்�டவயொன 
அடிப�டை திைன்கள அல்லது திைனுடைய 
நிபுைரக்ளொல் �னித்�னியொகப �யிறறுவிக்கப�ை 
்வணடும.  �யிறசிகள அடிப�டை திைன்கட்ள 
்்மம�டுத்� வடிவட்மக்கப�டடுள்ளன. 
இயக்கு�வரகளின் தசயல்திைடனப த�ொறுத்து, 
முழு்வடலக்கொன தசயல்திைடன அடையும வடர 
த�ொைரசசியொன �யிறசித் திடைம வடிவட்மக்கப�ை 
்வணடும. �யிறசியொனது ஏறறுக்  தகொள்ளக்கூடிய 
�ன்ட்ம, �ரநிடலகள, குடை�ொடுகள ்மறறும 
பிடழகள �றறிய அறிடவ வழஙகும வடகயில் 
இருத்�ல்்வணடும. விஞ்ொனமுடைப �யிறசியின் 
சில நன்ட்மகள, சிைந்� �ர்மொன �யொரிபபுகட்ள 
உருவொக்கு�ல், அதிகம ்�ரந்� நிபுைரக்ளொல் 
த�ொழிலொ்ளரகள �யிறசி த�று�ல், ்மறறும உற�த்திச 
தசலடவ குடைத்�ல் ்�ொன்ைடவயொகும.

ட�யல் ேரிடெ திைன் கணககீடு
ஒரு ட�யல் வரிடசயின் உற�த்தி இலக்கு 
1,240 ஆனொல் அ�ன் தவளியீடு 900 துணடுகள, 
எனில்அ�ன் தசயல்திைனின்அ்ளவு ச�விகி�த்ட�க் 
கைக்கிைவும

உற�த்தி தசயயப�டை அ்ளவு = 900
உற�த்தி இலக்கின் அ்ளவு = 1,240
அ்ளவில் தசயல்திைன் ச�வீ�ம = (உற�த்தி 
தசயயப�டை அ்ளவு ÷ உற�த்தி இலக்கு அ்ளவு) 
x 100
திைன் ச�வீ�ம =( 900/1,240) × 100 = 72.58%

உறபத்தித் திைனின் �ன்டமகள் 
(Productivity Benefits)
● நிரவொகத்திறகொன நன்ட்மகள - 

சிைந்� �ரி்மொறைம, நிறுவனத்தின் அதிக 
உற�த்தித்திைன் நிடலத்�ன்ட்ம, அதிக 
விற�டன ்மறறும நிறுவனத்தின் புகழ் 
அதிகரித்�ல்.

● த�ொழிலொ்ளரகளுக்கொன நன்ட்மகள - அதிக 
வருவொய, சிைந்� வொழ்க்டகத் �ரம, சிைந்� 
்வடலச சூழ்நிடல, ்வடல �ொதுகொபபு 
்மறறும திருபதி.

● நுகர்வொருக்கு நன்ட்மகள- சிைந்� �ர்மொன 
�யொரிபபு, விடலயில் �ளளு�டிகள ்மறறும 
அதிக்மொனத் திருபதி

● ்�சத்திறகொன நன்ட்மகள- ்�சத்தின் 
தசல்வத்ட� அதிகரிக்கிைது, �னிந�ர வருவொய 
்மறறும த்மொத்� உளநொடடு உற�த்திடய 
்்மம�டுத்துகிைது, �ரப�டுத்�ப�டை 
�யொரிபபுகளுைன் சரவ்�ச சந்ட�டய 
விரிவு�டுத்துகிைது, வொழ்க்டகத்�ரத்ட� 
்்மம�டுத்துகிைது ்மறறும நொடடின் வ்ளஙகட்ள 
உகந்� முடையில் �யன்�டுத்� உ�வுகிைது.

உறபத்திதிைன் மிகக ந�ெத்ட�  
ந�ாககிய இைககு. (Aim towards the 
Productive Nation)
்�சிய உற�த்தி திைடன �ொதிக்கும கொரணிகள
● ்மனி� வ்ளஙகள - சுகொ�ொரம, சமூக 

அ்ளவிலொன கல்வி, அதிகரித்� திைன் 
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● அ்ளவீடுகள ்மறறும கடடுப�ொடுகள: 
�யிறசி த�று�வரின் ்்மம�ொடுகள 
ஒவதவொரு நிடலயிலும வி்வகத்துைன் 
அ்ளவிைப�டுகிைது, இ�ன்மூலம �யிறசி 
த�று�வர ்மறறும நிபுைர இருவரும 
முழுட்மயொன அறிடவப த�றறுள்ளனர.

● �னிப�டை திடைம: ஒவதவொரு �யிறசியொ்ளரும 
�ஙகள திைனுக்கு ஏற� முன்்னறி, 
்வடலயின் அடனத்து அமசஙகட்ளயும 
�யிறசி தசயவதில் குறிப�ொக அவரகள 
கடின்மொக இல்லொ� �ணிகளில் �ஙகள 
்நரத்ட�ச தசலவிடுகிைொரகள,.

● �யிறசி ட்மயம: �யிறசி த�று�வரகள 
எந்� இடையூறும இல்லொ்மல் கறக ஏறை 
சூழ்நிடலடய தகொணடிருக்க ்வணடும. 
உற�த்திப �குதியில் �யிறசி நைத்�க் கூைொது.

● �ர விவரக்குறிபபு: �யிறசியில் முழுட்மயொன 
�ர விவரக்குறிபபுகள பின்�றைப�ை ்வணடும

● �ங்கறபு: �யிறசியொ்ளரகள நிரவொகம 
்மறறும �யிறசி நைவடிக்டககளில் தீவிர்மொக 
�ஙகளிப��ன் மூலம த�ொறுபபுைரவு ்மறறும 
த�ருட்ம உைரடவ வ்ளரத்துக் தகொளளும 
உந்து�டல த�றுகின்ைனர.

● �யிறசி �யிறறுனரகள: முழு ்நர�யிறறுனரகள 
தவறறிகர்மொன �யிறசி தசயல்�ொடடில் 
உ�வுகிைொரகள.

14.5  ேரிடெ ெமநிடை  
(Line Balancing)

உற�த்தி இலக்டக எடடுவ�றகும, ஏறறுக் 
தகொள்ளக்கூடிய �ரத்தில் ஆடைகட்ள உற�த்தி 
தசயவ�றகும எந்� ்நரத்திலும ஒவதவொரு 
தசயல்�ொடடிலும ஒ்ர அ்ளவிலொன சரக்கு அல்லது 
சுட்மகட்ள டவத்திருப�து ச்மநிடலப�டுத்து�ல் 
ஆகும.
வரிடச ச்மநிடல என்�து ஒரு ட�யல் வரிடசயில் 
அல்லது எந்� ஒரு தசயல்�ொடடு வரிடசயில் 
உள்ள அடனத்து தசயல்�ொடுகளிலும ஏற�டும 
இடையூறுகட்ள அகறறுவ�றகும (Bottle Neck) 
கூடு�ல் திைடன நிரவகிப��றகும ஏதுவொக  
�ணிசசுட்மடய ச்மநிடலப�டுத்துகிைது. உயர 
நிடல தசயல்திைன் தகொணை ்வடல/�ணியின் 
தசயல்�ொடு சீரொக இருப�ட� உறுதி தசயவ�றகொக 

அறிவியல் பயிறசியின் கூறுகள் 
(Scientific Training Components)
தசயல்�ொடடு �குப�ொயவு - சிைந்� முடைகட்ளக் 
கணைறியவும சிைந்� தசயல்திைனுக்குத் 
்�டவயொன திைன்கட்ளத் தீர்மொனிக்கவும 
ஒவதவொரு �ணியும தசயல்முடையும முழுட்மயொக 
�குப�ொயவு தசயயப�டுகின்ைன.
● ஒறடை ்வடலக்கொன �யிறசி வகுபபு: 

�யிறசி த�று�வருக்கு்வடலயின் ஒவதவொரு 
அமசத்ட�யும �னித்�னியொகக் கறறுக் 
தகொளவ�றகும, �யிறசியின் தவவ்வறு 
நிடலகளில் �ஙகட்ள வ்ளரத்துக் 
தகொளவ�றகும ஒவதவொரு தசயல்�ொடடிறகும 
ஒரு சிைபபு �யிறசி வகுபபு திடைமிைப�டடுள்ளது.

● திைன் ்்மம�ொடு: குறிபபிடை ்வடலக்குத் 
்�டவயொன திைன்கட்ள வ்ளரப��றகொக 
சிைபபுப �யிறசிகள வடிவட்மக்கப�டடுள்ளன.

● �குதிக்ளொகப பிரித்�ல் – ்வடலயொனது சிறிய 
கூறுக்ளொகப பிரிக்கப�டடு, �யிறசி த�று�வர 
ஒவதவொன்ைொகக் கறறுக் தகொளகிைொர.
அடனத்து �குதிகட்ளயும நன்கு கறறு ் �ரந்� 
பிைகு இயக்கு�வர �ணிடய ஒருஙகிடைத்து 
முழு தசயல்�ொடடையும முடிக்கிைொர.

● இடைதவளி கறைல்: �யிறசி த�று�வரின் 
தசயல்�ொடுகளில் ்மொறைத்ட� வழஙகுவ�றகொக 
திடைமிைப�டடுள்ளது. இது �யிறசியொ்ளரகளின் 
ஆரவத்ட�யும கவனத்ட�யும �க்கடவக்க 
உ�வுகிைது.

● ரி�ம ்மறறும ்வகம: �யிறசியொ்ளர 
்வடலயின் ஒவதவொரு �குதிடயயும 
திைடனயும ஆரம�த்தில் இருந்்� 100% 
முழுட்மயொக �டிக்கிைொர.

● சகிபபுத்�ன்ட்ம உருவொக்கம: மு�லில் 
குறுகிய கொலத்திறகு �யிறசி அளிக்கப�டுகிைது, 
த�ொறுட்மடய ்்மம�டுத்� நீணை கொலத்திறகு 
�யிறசி நீடடிக்கப�டுகிைது.

● குறிக்்கொளகள ்மறறும இலக்குகள: 
�யிறசியின் ஒவதவொரு கடைத்திறகும 
குறிக்்கொளகள அட்மக்கப�டடுள்ளன. இ�ன் 
மூலம ஒவதவொரு �யிறசியொ்ளரும �ொஙகள 
எவவொறு முன்்னறுகிைொரகள என்�ட� 
அறியவும, சொ�டன உைரடவ அவரகளுக்கு 
அளிக்கவும உ�வுகிைது.
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● அதிக்நரஉடழபட� குடைத்�ல் அல்லது 
�விரத்�ல்

● ஆ�்ரடைரகளின் வருவொடய 
உறுதிப�டுத்து�ல் ்மறறும �ொதுகொத்�ல்

ேரிடெ ெமநிடையின் படிகள்  
(Steps in Line Balancing)
வரிடச ச்மநிடல முடையொனது 
த�ொழிறசொடலக்கு த�ொழிறசொடல ்மொறு�டும 
்மறறும அது �யொரிக்கப�டும ஆடைகளின் 
வடகடயப த�ொறுத்�து ஆகும; ஆனொல் எந்�ச 
சந்�ரப�த்திலும, வரிடச ச்மநிடலயொனது, 
வரிடசடய ஏற�டுத்துவது ்மறறும வரிடசடய 
இயக்குவது ்�ொன்ை இரணடு �னித்துவ்மொன 
�யன்�ொடுகளுைன் �ன்னகத்்� உள்ளைக்கியது. 
வரிடசதசயல்�ொடடில் வரிடசடய 
ஏற�டுத்துவதில் த�ொழிலொ்ளர ்�டவகளின் 
கைக்கீடு, தசயல்�ொடடு வரிடசடய நிரையித்�ல், 
்கொட�ொடடு தசயல்�ொடடு ச்மநிடல ்மறறும ஆரம� 
ச்மநிடல ஆகியடவ அைஙகும. வரிடசடய 
இயக்குவது என்�து உணட்மயொன உற�த்தியில் 
ச்மநிடல கடடுப�ொடடைக்குறிக்கிைது.

ஒவதவொரு தசயல்�ொடடின்’ �ணிசசுட்மடய 
ச்மநிடலப�டுத்துவ்�’ இசதசயல்முடையின் 
்நொக்க்மொகும. கொத்திருபபு ்நரத்ட� குடைக்க 
இந்� தசயல்முடை முன்த்மொழியப�டைது. ஒரு 
்மொதிரி ச்மநிடல தசயல்�ொடு �ைம 14.5 இல் 
வி்ளக்கப�டடுள்ளது.

ஒரு ்மணி்நரத்திறகு மிகக் குடைந்� 
உற�த்தியுைன் தசயல்�டுவது ஒரு குறிபபிடை 
ட�யல் வரிடசக்கொன இடையூறு தசயல்�ொடு 
என்று அடழக்கப�டுகிைது. ஒரு வரிடசயில் 
ஏற�டும இடையூறு தசயல்�ொைனது தவளியீடடைத் 
தீர்மொனிக்கிைது. என்வ, இடையூறு 
தசயல்முடைகள அல்லது தசயல்�ொடுகட்ளத் 
�விரப�து அல்லது அகறறுவது மிகவும 
முக்கிய்மொகும.

ேரிடெ ெமநிடையின் ந�ாககஙகள்  
(Line Balancing Objectives)
● உற�த்தி இலக்டக அடை�ல்
● கொத்திருபபு ்நரத்ட�த் �விரத்�ல் அல்லது 

குடைத்�ல்

�ைம 14.5 குறிக்்கொள, குறிக்்கொளஅட்மபபு, இயந்திரவடக, திைன்அ்ளவு ்மறறும �ணியொ்ளரவடகடய 
உள்ளைக்கிய ட�யல் வரிடச
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�ொளில் தசயல்�ொடடு வரிடசக்கொன �டடியடலத் 
�யொரிக்கும முடையொனது தசயல்�ொடடு 
வரிடசடய நிரையித்�ல் என அடழக்கப�டுகிைது. 
டிஷரட தசயல்�ொடடின் வரிடச நிரையித்ட� 
�ைம (14.6) இல் த�ளிவொக புரிந்து தகொள்ள 
தகொடுக்கப�டடுள்ளது.

14.6  தெயல்பாட்டு ேரிடெடய 
நிரணயித்�ல் (Operation 
Break-Down)

ஒரு குறிபபிடை �ொணியிலொன ஆடைக்கொன 
வரிடச அல்லது �டடியலிைப�டை தசயல்�ொடுகளின் 

வ எண தசயல்�ொடுகள SAM இயந்திரத்தின்  வடக
தவடடும தசயல்முடைகள Cutting Operations)
1 பி்ளொக்தகடடை இடைத்�ல் (Fuse Placket) 0.13 Fusing machine
2 முன் ஓர பி்ளொஙதகட (Hem Front Placket) 0.55 SNLS
3 அடி ஓரஙகள  (Bottom Hem) 0.64 Flat Lock w/trimmer
4 அ்ளவு ்லபிள மு�ல்  முக்கிய ்லபிள (Size label to main label) 0.22 SNLS w/ UBT
5 முக்கிய ்லபிள மு�ல் ்யொக் வடர   (Main label to yoke) 0.28 SNLS w/ UBT
ட�த்�ல் தெயல் முடைகள்   Stitching Operations
1 முன் �க்க பி்ளொக்தகடடை இடைத்�ல் (Attach placket to front) 0.83 SNLC

பி்ளொக்தகடடை தவடடு�ல் (Cut placket) Manual
2 முன் �க்க பி்ளொக்தகடடின் ஓரஙகட்ள ட�த்�ல் (Front placket 

edge stitch)
0.51 SNLC

3 பி்ளொக்தகட த�டடி ட�த்�ல் (Sew Box at placket) 0.68 SNLS w/ CP
4 ்யொக்டக பின் புைத்தில் இடைத்�ல் (Yoke attach to back) 0.46 DNLS
5 ்�ொள�டடை ஓவர லொக் (Shoulder over lock) 0.56 ST O /L
6 ்்மல் ட�யல் (்�ொள�டடை)  (Top stitch shoulder) 0.34 SNLS
7 கொலருைன் ட�பட� இடைத்�ல் (Tack piping at collar ends)

கொலருைன் ட�பபிஙடக இடைக்கவும(Attach piping to collar) 0.77 SNLS
8 பி்ளொக்தகடடை திருபபி ட�பபிங முடித்�ல் (Turn placket ends 

inside out Finish Piping)
1.00 SNLS

9  கப ட�த்�ல் (Cuff O/F) 0.45 5T O/L
10 கப ்்மல் ட�யல்(Cuff Topstitch) 0.59 SNLS
11 டக இடைத்�ல் (Sleeve attach) 0.89 5T O/L
12 டக ்்மல் ட�யல் (Sleeve top stitch) 0.60 SNLS
13 பி்ளொக்தகட பி்ளவு  (Slits Making) 1.40 SNLS
14 இடைத்�ல் ்மறறும அடி ்மடித்�ல் (Side seam bottom placket) 0.86 4T O/L
15 ைக்கிங அடித்�ல்  (Tack at sleeve ends) 0.30 SNLS
இறுதிககட்ட தெயல்பபாடுகள் Finishing Operations
1 �டைன் துட்ள  (Button Hole) 0.29 B/H m/c
2 �டைன் இடைத்�ல் (Button attaching) 0.30 Buttoning m/c
3 நூல் தவடடு�ல் (Thread trimming) 0.35 Manual
4 ஆடை ஆயவு(Garment inspection) 1.45 Manual
5 இஸதிரி தசய�ல்(Ironing the garment Manual) Manual
6 ்�க்கிங தசய�ல் (Packing) 0.43 Manual

SAM ன் த்மொத்�ம 12.65

�ைம 14.6 டி-ஷரடடிறகொன தசயல்�ொடு வரிடச நிரையம 
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18 ஆம நூறைொணடின் பிற�குதியில் 
த�ொழில் துடையின் த�ொைக்கத்திறகு புரடசி 
ஏற�டை்�ொது த�ொழில்துடைத�ொறியியல் 
த�ொைஙகியது.

த�ாழிதுடை தபாறியியலின்  
ேயது என்ை?

14.7 பாடச்சுருககம்
ஆடை உற�த்தி தசயல்முடையில் ்மனி�ன், 
இயந்திரம ்மறறும த�ொருள விரயத்ட� 
குடைப��றகொக த�ொழில்துடை த�ொறியியல் 
தசயல்�ொடுகள �யன்�டுத்�ப�டுகின்ைன. 
ஆடையின் �ொணியின் அடிப�டையில் அடனத்துப 
பிரிவுகளின் உற�த்தித்திைன் விவரஙகட்ள 
�குப�ொயவு தசய�ல் ்மறறும அறிவு/த�ொழில்நுட� 
அணுகுமுடைக்கொன  திருத்�ம ்மறறும திைந்� 
�ன்ட்மக்கொன நுட�ஙகட்ள ்மதிப�ொயவு தசய�ல். 
்வடல ஆயவு, முடை ஆயவு, வரிடச ச்மநிடல 
்மறறும தசயல்�ொடடு வரிடசடய நிரையித்�ல் 
ஆகியடவ சிைந்� உற�த்தி தசயல்திைனுக்கொக 
அடிக்கடி ்மறுவடரயடை தசயயப�டும 
முக்கிய்மொன �ணிக்ளொகும.

தெயல்பாட்டு ேரிடெ நிரணயித்தின் 
பயன்பாடு Application of Operation 
Breakdown
ஆடை உருவொக்கத்தில் �டிகட்ளப புரிந்து 
தகொளவ�றகொக ஒரு ஆடையின் தசயல்�ொடடு 
வரிடச நிரையம தசயயப�டுகிைது-
உ�ொரை்மொக, ்மொதிரி ஆடை �யொரிப�தில் 
�யன்�டுத்�ப�டும ட�யல் வரக்கம ்மறறும 
இடைபபு வடககள.
● ்மொதிரி ஆடை �யொரிபபிறகு ்�டவயொன 

தசயல்�ொடுகளின் எணணிக்டகடய 
அடையொ்ளம கொணு�ல்.

● ்�டவயொன ட�யல் இயந்திரஙகள ்மறறும 
பிை உ�கரைஙகளின் எணணிக்டக ்மறறும 
வடககட்ள அடையொ்ளம கொணு�ல்.

● புதிய தசயல்�ொடடு வரிடசடய 
பின்�றறுவ�றகு ஒரு ந�ர அல்லது 
வரிடச ்்மற�ொரடவயொ்ளரகள அல்லது 
த�ொறியொ்ளரகளின் த�ொகுபட�  ஒதுக்கு�ல்.

ஒரு த�ரிய உற�த்தித் துடையில் 
தசயல்�ொடுகள அடனத்தும தசயல்�ொடுகளின் 
�டடியல் ்மறறும ஒரு குறிபபிடை �ொணிக்கு 
ஒதுக்கப�டைஇயந்திரஙகளுக்கு அடையொ்ள எண 
மூலம குறிபபிைப�டுகின்ைன.

நிடைவில் தகாள்க 
● ஆடைத் த�ொழிலில் உள்ள த�ொழில்துடை த�ொறியியல், உற�த்தி தசயல்முடைகளில் உள்ள 

விரயத்ட� அகறை உ�வுகிைது ்மறறும த�ொழிலொ்ளரகள, இயந்திரஙகள, த�ொருடகள, �கவல் 
்மறறும ஆறைடல ஒருஙகிடைத்து ஒரு �யொரிபட� உருவொக்க அல்லது ்�டவயொன விவரக் 
குறிபபுகளின்�டி ்சடவடய வழஙக ஒரு திைட்மயொன அட்மபட� உருவொக்க உ�வுகிைது.

● ்�டவயறை இயக்கத்ட�க் குடைப��ன் மூலமும, வழக்க்மொன நுட�ஙகட்ளக் கொடடிலும 
�யனுள்ள நவீன முடைகட்ள ்மொறறுவ�ன் மூலமும சம�ந்�ப�டை ் வடலடயக் குடைப��றகொன 
முக்கிய நுட�ம முடை ஆயவு ஆகும.

● �ணி அ்ளவீடுகள என்�து ஒரு தசயல்�ொடு அல்லது த�ொைர தசயல்�ொடுகளின் தசயல்திைடன 
முடிக்க எடுக்கும ்நரத்ட� �குப�ொயவு தசயது கைக்கிடுகிைது.

● ட�யல் ்வடலகள, ட�யல் அல்லொ� ்வடலகள அ�ொவது வடிவட்மத்�ல், வடிவட்மத்�ல், 
வடர�ல், விரித்�ல், தவடடு�ல், ஆயவு தசய�ல் ்மறறும ்�க்்கஜிங தசய�ல் ்மறறும ஆடைத் 
�யொரிபபில் ஈடு�டும நிரவொக ்வடலகள எனப�டும.
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● சரவ்�ச பிரொணடுகள/வொஙகு�வரகளுைன் டகயொளும ஆடை உற�த்தியொ்ளரகள த�ொழில்துடை 
த�ொறியியலின் அவசியத்ட� புரிந்துதகொளகிைொரகள. த�ொழில்துடை த�ொறியியல் �திவுகள 
்மறறும �யன்�ொடு த�ரும�ொலும உற�த்திப �குதிகளில் ஆடைத் த�ொழிலில் த�ரும �ொக்கத்ட� 
ஏற�டுத்தியுள்ளது.

● ச்மப�டுத்து�ல் என்�து உற�த்தி இலக்டக எடடுவ�றகும, ஏறறுக்தகொள்ளக்கூடிய �ர்மொன �ரத்தில் 
ஆடைகட்ள �யொரிப��றகும எந்� ்நரத்திலும ஒவதவொரு தசயல்�ொடடிலும ஒ்ர அ்ளவிலொன 
சரக்கு அல்லது சுட்மகட்ள டவத்திருப�து ஆகும.

ஆசிரியரகளுககாை தெயல்பாடுகள்
● ஆடைத் த�ொழிலில் பின்�றைப�டும த�ொழில்துடை த�ொறியியல் நடைமுடைகளின் வீடி்யொடவக் கொடைவும.

மாணேரகளுககாை தெயல்பாடு
● முழு டக சடடைக்கொன தசயல்�ொடடு வரிடசயின் வி்ளக்கப�ைத்ட� �யொர தசயயவும.

தொறகளஞ்சியம்

Operation தசயல்�ொடு The action of functioning ஒரு கொரியநிரையம
Performance தவளிப�ொடு An action தசயல்�ொடு
Layout  �்ளவட்மபபு The process of setting or arranging ஒரு ்வடலக்கொன இைஒதுக்கீடு
Database �ரவுத்�்ளம a structured set of data ஒரு கடைட்மக்கப�டை �ரவுத் த�ொகுபபு
Capacity அ்ளவு The amount that something can produce. உற�த்தி தசயயக்கூடிய த�ொகுபபு.
Capability ஆறறுமதிைட்ம The power or ability to do something ஏ�ொவது தசயயும ஆறைல் அல்லது 

திைன்
Stamina சகிபபுத்�ன்ட்ம The ability to sustain prolonged physical or mental effort உைல் அல்லது 

்மன முயறசிடயத் �க்கடவக்கும திைன்
Line Balancing  வரிடச 
ச்மநிடல

Keeping the same level of inventory or load சரக்கு அல்லது சுட்மடய ஒ்ர 
அ்ளவில் டவத்திருத்�ல் 

Inventory உளளிருபபு A complete list of items or  goods in stock, or the contents of a 
building சரக்கு டகயிருபபில் உள்ள த�ொருடகள அல்லது த�ொருடகளின் 
முழுட்மயொன �டடியல் 

Wastefulness  
த�ொறுப�றை�ன்ட்ம

கவனக்குடைவொக அல்லது த�ொறுப�றை முடையில் த�ொருடகட்ளப 
�யன்�டுத்தும �ழக்கம
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பகுதி – II 
மூன்று (அல்ைது) �ான்கு  
ேரிகளில் பதில் எழு�வும்
1. த�ொழில்துடை த�ொறியியலின் ்நொக்கஙகட்ள 

எழு�வும.
2. நிடலயொன அனு்மதிக்கப�டை நிமிைஙகள 

(SAM) என்ைொல் என்ன?
3. வரிடச ச்மநிடலயின் ்நொக்கஙகட்ள 

�டடியலிைவும.
4. உற�த்தி ்மறறும உற�த்தித்திைடன 

வடரயறுக்கவும.
5. ்வடல அ்ளவீடு என்ைொல் என்ன?

பகுதி – III 
ஒரு பத்திஅளவில் பதிைளிககவும்
1. ஆடைத் த�ொழிலில் த�ொழில் த�ொறியொ்ளர 

�ணிடயக் குறிபபிைவும.
2. முடை ஆயவு குறித்து வி்ளக்கு.
3. ஆடைத் த�ொழிலில் த�ொழில்துடை த�ொறியியல் 

கடடுப�ொடு குறித்� வி்ளக்கப�ைத்ட� 
வடரயவும.

4. ஆடைத் த�ொழிலின் உற�த்தித்திைடனப 
�ொதிக்கும கொரணிகட்ளப �டடியலிைவும.

5. ஆடைத் த�ொழிலில் தசயல்�ொடடு 
வரிடசநிரையத்தின் �யன்�ொடடை எழு�வும.

பகுதி – IV 
ஒரு பகக அளவில் பதிைளிககவும்
1. டி-ஷரடடுக்கொன தசயல்�ொடடு வரிடச 

தசயல்முடைடயப �றறி விரிவொக 
விவரிக்கவும.

2. �யிறசியின் அறிவியல் முடைடய �றறி 
விரிவொக விவரிக்கவும.

குறிகநகாள் நகள்விகளுககாை பதில்கள்
1. (அ) 2. (இ) 3. (ஆ) 4. (இ) 5. (ஆ)

விைாககள்
பகுதி – I
குறிகநகாள் நகள்விகள்:

1. த�ொழில்துடை த�ொறியியலொ்ளரகள உற�த்தி 
தசயல்முடைகளில்_______________ 
தசயய வீணவிரயத்திறகொன வழிகட்ளக் 
கணடுபிடிக்கின்ைனர

 அ) நீக்கு�ல் ஆ) அதிகரிபபு
 இ) த�ரியது ஈ) ்்மம�டுத்து�ல்

2. ஒவதவொரு தசயல்�ொடடின் ட�யல் வடக 
்மறறும இடைபபுகளின்_________ டய 
தீர்மொனிக்க ஒரு ஆடையின் தசயல்�ொடடு 
வரிடச �யன்�டுகிைது

 அ) உடை ஆ) ்மொறு�ொடு
 இ) த�ொைரசசி ஈ) பிரிவு

3. ஒரு ்மணி ்நரத்திறகொன குடைந்� 
உற�த்தியுைனொன தசயல்�ொடு ஒரு 
_________ தசயல்�ொடு என்று 
அடழக்கப�டுகிைது

 அ) ்்மொச்மொன
 ஆ) �ொடடில் தநக் (இடையூறு)
 இ) சிறிய
 ஈ) �குதித் திைன்

4. வரிடச ச்மநிடல என்�து இடையூறுகள 
்மறறும அதிகப�டியொன திைடன நீக்க 
ஒரு வரிடசயில் உள்ள அடனத்து 
தசயல்�ொடுகளிலும உள்ள �ணிசசுட்மடய 
------------------ ஆகும.

 அ) நிரவகித்�ல் ஆ) �கிர�ல்
 இ) ச்மன்�டுத்து�ல் ஈ) சரிதசய�ல்

5. ஆடைத் த�ொழிறசொடல திைன் 
___________ அல்லது வரிடசயின் 
திைனின் �டி ்மதிபபிைப�டுகிைது.

 அ) இயந்திரம ஆ) இயக்கு�வர
 இ) உற�த்தி ஈ) த�ொழில் அ்ளவு
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பாடம்

ஃபபஷன் - அறிமுகம்

15.1 அறிமுகம் 
ஃபேஷன் என்ேது உலகெங்கும் ேயன்ேடுத்தபேடும் 
ஒரு வாரத்்தயாகும். வயது மற்றும் ோலினம் மீறி 
ஒவகவாரு நேரும் நாெரீெமாெ ோர்கெ பவண்டும். 
ே்ைபோற்்றல் ப்த்வ என்ே்தால் ஃபேஷன் ஒரு 
ெ்ல என்றும் விவரி்கெபேடுகி்றது. இதில் ஆ்ை, 
முடி திருதது்தல் மற்றும் ஆேரணங்ெள் அ்னததும் 
அைங்கும். ஃபேஷன் க்தாழிலில் பவறுேடை 
மு்்றெள், ோணிெள் மற்றும் கெயல்ோடுெள் 
ேயன்ேடுத்தபேடுகின்்றன. இந்த விதிமு்்றெ்ைப 
ேற்றி அறி்தல் ஆ்ை வடிவ்மபபு ோணியின் 
ெருததுெ்ைப புரிநது கொள்ை உ்தவும். 
ஃபேஷன் ெ்ல மற்றும் அறிவியல் இரண்்ையும் 
உள்ைை்ககியது. மற்்ற ெ்லதக்தாழில்ெள் 
போலல்லாமல் ஆ்ை வடிவ்மபபு புது்ம, 
ஆ்கெபபூரவமான பயாெ்னெள் மற்றும் 
முன்பனா்ககிய சிந்த்ன்ய அடிபே்ையாெ 
கொண்ைது. ஃபேஷன் ஒவகவாருவரு்ககும் 
்தனிபேடை நி்லயாெ விவரி்கெபேைலாம். 
ஏகனன்்றால் இது ஒரு உைல், உைவியல் மற்றும் 
ெமூெ நி்லயின் பிரதிேலிபோகும். ஆனால் 
மற்க்றாரு ே்கெம் ோர்ககும் கோழுது கோதுவானது 
என்று கூ்றலாம். ஏகனன்்றால் ஒரு மு்்ற ஒரு 
நாெரீெம் அறிமுெபேடுத்தபேடைால் அ்னவரும் 
பின்ேற்றும் கோதுவான நாெரீெம் ஆகிவிடும். 

15

168

கற்றலின் ப�ாககஙகள்
● ஃபேஷன் து்்றயில் ேயன்ேடுத்தபேடும் அடிபே்ை ெருததுெள் மற்றும் கொற்ெள் ேற்றி 

புரிநது கொள்ளு்தல்.
● ஃபேஷன் பொடோடுெ்ைப ேற்றி அறிநது கொள்ளு்தல். 

வ�ார்த் வீடு என்்றால் என்்ன 
(House of Worth) ?

கவாரத வீடு என்ேது ஒரு பிரஞ்சு உயர நாெரீெ 
வீைாகும். இதில் சி்றபபு வாயந்த ஹாட பொபைார, 
ஆயத்த ஆ்ைெள் மற்றும் வாெ்ன திரவிய-
ங்ெள் வீைாகும். இந்த வரலாற்று இல்லம் 1858 ஆம் 
ஆண்டு ொரலஸ் ஃபிரகைரி்க கவாரத என்ேவரால் 
நிறுவபேடைது.

15.2  ஃபபஷன் வ�ாறகளஞ்சியம் 
நிழல் �டி�ம் (ஷிப�ாட் Silhoutte) 
நிழல் வடிவம் (ஷிபலாட) ஒரு உருவததின் கவளி 
வடிவம் அல்லது எல்்ல பொடு ஆகும். நாெரீெததில் 
மாற்்றம் ஏற்ேடைால் நிழல் வடிவம் மாறுேடும். இதில் 
மூன்று அடிபே்ை வடிவங்ெள் உள்ைன. 
● குழாய (Tubular)
● மணி (Bell)
● பின்பு்றம் கேரியது (Back Fullness) (பின்பு்ற 

்தாராைததிற்ொெ விைபேடை துணி்யச் 
சுரு்ககு்தல்)

XI_TM_TDD_CHAP15_2022.indd   168 4/28/2022   03:18:12 PM



169பாடம் 15 ஃபபஷன் அறிமுகம்

�� �ாகரீகம் / ஹாட்டி காட்டீர் (Haute 
Couture) 
இது உயர ஃபேஷன் ்தயாரிப்ே்க குறி்ககி்றது. 
வடிவ்மபோைரெளுைன் கூடிய ஃபேஷன் வீடுெள் 
அெல் வடிவ்மபபுெ்ை உருவா்ககுகின்்றன.

ஹாட் பகாஷ்டி என்்றால் என்்ன ?

ஹாட பொஷ்டி என்ேது ஒவகவாரு 
்தனிபேடைவரு்ககும் ்தனித்தன்்மயுைன் 
உருவா்கெப-ேடுகி்றது. இந்த வ்ெ ஆரம்ேம் மு்தல் 
இறுதி வடிவம் வ்ர உயர்தரமான, வி்லயுயரந்த 
மிெவும் விததியாெமான துணிெ்ை்க கொண்டு 
்ெப்தரந்த ்்தயல்ொரரெைால் நுணு்கெமாெ, 
்ெெைால் மடடும் ்தயாரி்கெபேடுகி்றது. 

ஹாட பொஷ்டி

பகாட்டிரீர் (Couturier)
நவநாெரீெ உ்ைெளு்ககு ஆண் 
வடிவ்மபோை்ர்க (Couturier) குறி்ககும் 
பிரஞ்சு கொல். கேண் வடிவ்மபோைர 
பொடடிரீயர (Couturiere) என அ்ழ்கெபேடுகி்றது. 
வடிவ்மபோைரெள் ்தங்ெள் கொந்த ஃபேஷன் 
நிறுவனம் ் வததிருபேர. ஒவகவாரு ேருவததிற்கும் 

வடிவ்மபோைரெள் புதிய ஃபேஷன் ஆ்ைெ்ை 
அறிமுெபேடுததுகின்்றனர. 

அ�ண்ட்-கார்பட (Avant-garde) 
இந்த வாரத்்த ொடு வடிவ்மபபுெ்ை்க 
குறி்ககி்றது. இந்த ோணிெள் வடிவ்மபபு மற்றும் 
வண்ணங்ெள் அ்னவ்ரயும் ஈர்ககின்்றன. 

வ�குஜ்ன பாணி (Mass Fashion) 
இந்த ோணிெள் கேரும்ோன்்மயான ம்கெைால் 
ஏற்று்க கொள்ைபேடுகின்்றன. இ்வ எல்லா வி்ல 
வரம்புெளிலும் ோணிெளிலும் கி்ை்ககின்்றன. 

தனி �பர் பாணி (Custom Made) 
இது ்தனி நேர ஒருவரு்கொெ ்்த்கெபேடை 
பிரதபயெ ஆ்ை. இது ஒரு ்தனி நேரு்ககு மிெவும் 
பநரததியாெ கோருநதும். உ்ைெள் மிெவும் 
ெவனமாெ உருவா்கெபேடுகின்்றன. 

�ாக-ஆப் (Knock-off) 
இது உயர ஃபேஷன் டி்ென்ெளின் நெல் 
கெயயபேடை ேதிப்ே்க குறி்ககி்றது. கு்்றவான 
வி்லயில் உற்ேததி கெயயபேடுகி்றது. அவரெள் 
கு்்றந்த ்தர கோருடெள் மற்றும் சிறிய 
க்தாழிற்ொ்லெளில் (மலிவான ேணிம்னயில்) 
உற்ேததி கெயயபேடுகின்்றன. 

இரண்டாம் தர �கககள் (Seconds) 
இ்வ க்தாழிற்ொ்லயிபலபய நிராெரி்கெபேடைது 
மற்றும் கு்்றந்த வி்ல்ககு விற்ெபேடுகி்றது. 

பபடு (FAD) 
கு்்றந்த ொல நாெரீெம். 

�டி�கைப்பு (Design) 
ஒரு புது வடிவம் (Design) ்தனிபேடை ோணியில் 
வடிவ்ம்கெபேடை ேதிபபு. இது ொ்தாரணமாெ 
ோர்ககும் கோழுது ஓர உயர்தர ஆ்ை 
மாதிரியாகும். கோதுவாெ அங்ொடிெளில் இ்த்ன 
அறிமுெபேடுததியவுைன் இ்்த்க ொண இயலாது. 

15.3  ஃபபஷன் சுழறசி (Fashion 
Cycle) 

ெந்்தயில் வரும் எந்தகவாரு புதிய ்தயாரிபபு 
கமதுவாெ ம்கெள் ேயன்ேடுத்த ஆரம்பிபோரெள். 
அ்தன் பி்றகு அ்தன் உற்ேததி மற்றும் விற்ே்னெள் 

ஹாட் பகாஷ்டியின் தநகத யார் ?

ொரலஸ் ஃபிரகைரி்க கவாரத என்்ற ஆங்கிபலய 
ஆ்ை வடிவ்மபோைரால் 19 மற்றும் 20 ஆம் 
நூற்்றாண்டுெளின் முன்னணி ஃபேஷன் நிறு-
வனங்ெளில் ஒன்்றாெ நிறுவபேடைது கவாரத 
ஹவுஸ். அவர ேல ஃபேஷன் வரலாற்்றாைரெைால் 
ஹாட பொஷ்டியின் ்தந்்தயாெ ெரு்தபேடுகி்றார. 

ொரலஸ் ஃபிரகைரி்க கவாரத

XI_TM_TDD_CHAP15_2022.indd   169 4/28/2022   03:18:14 PM



நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்170

அதிெரி்ககும், இறுதியாெ இந்த ்தயாரிபபு ேயன்ோடு 
கமதுவாெ வீழ்ச்சிய்ையும். இது ஃபேஷன் 
து்்றயில் கூை உண்டு. ஒரு ஃபேஷன் ்தயாரிபபு 
இந்த வைரச்சி மற்றும் வீழ்ச்சி ஃபேஷன் சுழற்சி 
என்று அ்ழ்கெபேடுகி்றது. 

ஃபேஷன் சுழற்சி ஐநது நி்லெளில் 
(ேைம் 15.1) சித்தரி்கெபேடுகி்றது.
● அறிமுெம்
● எழுச்சி 
● உச்ெ்க ெடைம்
● ெரிவு 
● நிராெரிபபு அல்லது முரண்ோடு 

அறிமுகம் (Introduction) 
● இது ஃபேஷன் சுழற்சியின் மு்தல் ெடைமாகும்.
● புதிய ோணி்ய அறிமுெபேடுததியது.
● ோணி்ய உருவா்கெ வடிவம், நி்றம் மற்றும் 

அ்மபபு மாற்்றபேடடுள்ைது. 
● ஆ்ைெள் கு்்றந்த அைவு உற்ேததி 

கெயயபேடுகின்்றன.
● அ்வ வி்ல உயரந்த்வ.

எழுச்சி (Rise) 
● இது ஃபேஷன் சுழற்சியின் இரண்ைாம் ெடைம். 
● பமலும் இந்த உ்ைெள் ேல நேரெைால் 

ஏற்றுகொள்ைபேடுகி்றது. 
● அது வாங்குபவார ெவனத்்த ஈர்ககின்்றன.

● ோணியில் ப்த்வ அதிெமாகும் இந்த 
நி்லயில் இந்த ோணி ஆ்ைெளு்ககுத 
ப்த்வெள் அதிெரி்ககின்்றன. 

உச்�க கட்டம் (Peak)
● இது ஃபேஷன் சுழற்சியின் மூன்்றாவது 

ெடைமாகும்.
● இந்த ோணி ப்த்வ அதிெமானது.
● பமலும் ஆ்ைெளின் உற்ேததி அதிெரி்ககும்.
● அ்னதது வி்ல வரம்புெளிலும் கி்ை்ககும்.
● சில பநரங்ெளில் இந்த ோணி நிரந்தர 

ோணியாெ நி்ல்ககும்.

�ரிவு (Decline) 
● ப்த்வ கு்்றநதுள்ைது. 
● நுெரபவார புதிய வடிவ்மபபுெ்ைப 

ோரபோரெள். 
● இந்த நி்லயில் கோருடெள் ்தள்ளுேடி 

விற்ே்ன்ககு்க கி்ை்ககும். 
● குறிபபிடை ோணி்ய உற்ேததி கெயவது 

நிறுத்தபேடும். 
● இந்த ோணி மிெவும் கு்்றந்த வி்ல்ககு 

விற்ெபேடுகின்்றன. 

நிராகரிப்பு அல்�து முரண்பாடு (Rejection 
or Obsolescence) 
● ஃபேஷன் சுழற்சியின் ெ்ைசி ெடைமாகும். 
● நுெரபவார ோணி்ய நிராெரி்ககி்றாரெள்.
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ேைம் 15.1 ஃபேஷன் சுழற்சி
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● உ்ை இன்்்றய நி்ல்ககு முரணாெ 
இரு்ககும். 

● கோருடெள் மிெ கு்்றந்த வி்ல வரம்பில் 
விற்ெபேடும். 

● சில்ல்்ற விற்ே்னயாைரெள் முற்றிலும் 
இந்த வ்ெ ேங்குெ்ை நிராெரி்ககி்றாரெள்.

வ�ண்வடல் பராட்ரிகஸ் யார் ?

கவண்கைல் பராடரி்கஸ் ஒரு இநதிய ஃபேஷன் 
டி்ெனர ஆவார. இவர இநதியாவின் நான்ொவது 
உயரந்த குடிமென் கெௌரவமான ேதமஸ்ரீ ேடைத்்த 
இநதிய ஜனாதிேதி பிரணாப முெரஜியிைம் 
(ஃபேஷன் வடிவ்மபபு) ெ்ல மற்றும் நாெரீெததி-
ற்ொெ விருதி்னப கேற்்றார.
அவர 1986 மு்தல் 1988 வ்ர அகமரி்கொவிலும், 
பிரான்சிலும் ஃபேஷன் டி்ென்ெ்ைப ேடித்தார. 
பொவாவிலிருநது கவண்பைல்லின் மு்தல் ஆ்ை 
வடிவ்மபபுெள் அவரு்ககு ‘குரு ஆஃப மினிமலிெம்‘ 
என்்ற ேடைத்்தப கேற்றுத ்தந்தது. பமலும் 1995 இல் 
அவரது அடுத்த க்தாகுபபு ‘ரிஸாரட உ்ைெள்’ மற்றும் 
‘சுற்று சூழலு்ககு உெந்த ஆ்ைெள்’ கவளியானது.

கவண்கைல் பராடரி்கஸ்

15.4  ஃபபஷன் பகாட்பாடுகள் 
(FASHION THEORY) 

ஃபேஷன் பொடோடுெள் ஃபேஷன் ெருதது்கெளின் 
கெயல்மு்்ற்யச் சுடடி்கொடடுகின்்றன. இந்த 
பொடோடுெள் ஃபேஷன் ந்ைமு்்றெ்ை 
விை்ககுகின்்றன. ஒரு ொல்கெடைததிலிருநது 
பவறு நி்ல்ககு எபேடி ஃபேஷன் நெரவது 
என்ேது ேற்றியும் இது கூறுகி்றது. ஃபேஷன் மூன்று 
பொடோடுெள் உள்ைன (ேைம் 15.2).
● பமலிருநது கீழ் நெர்தல் பொடோடு.
● கி்ைமடை நெரவு பொடோடு.
● கீழிருநது பமல் நெரவு.

«ñL¼‰¶ W›
 ïè˜î™ «è£†ð£´

WN¼‰¶ «ñ™
 ïè˜¾

A¬ìñ†ì ïè˜¾ 
«è£†ð£´

ேைம் 15.2 ஃபேஷன் பொடோடுெள்

பைலிருநது கீழ் �கர்தல் பகாட்பாடு 
(Trickle Down Theory) 
● இது ேழ்மயான பொடோடு ஆகும்.
● இது உண்்மயான ோணி்ய்க குறி்ககி்றது.
● இது மு்தல் ெமூெ மடைததிலிருநது கு்்றந்த 

ெமூெ மடை ம்கெள் வ்ர க்தாைங்குகி்றது.
● அரெ குடும்ேங்ெைால் ேழங்ொல நாடெளில் 

ஃபேஷன் அறிமுெபேடுத்தபேடைன.
● ேடிபேடியாெ பமல் வர்கெததினர மற்றும் கீழ் 

்தடடு ம்கெைால் பின்ேற்்றபேடுகி்றது.
● ஃபேஷன் ்த்லவரெளிைமிருநதும் கீழ் ்தடடு 

ம்கெளு்ககும் ஃபேஷன் நெரும்.
● உ்தாரணம் : ஜீன்ஸ், ெமச்சீரற்்ற பமலா்ை 

கிகடைட்ட �கர்வு பகாட்பாடு  
(Horizontal Flow Theory) :
● இது டரி்கபல அ்கராஸ் தியரி எனவும் 

அ்ழ்கெபேடுகி்றது.
● 20 வது நூற்்றாண்டில் ஃபேஷன் அ்னதது 

ம்கெள் மடைங்ெளிலும் ஒபர நி்லயில் ஒபர 
பநரததில் ேயன்ேடுத்தபேடைது. 

● எந்த பிரிவு ம்கெைாலும் ்தனிபேடை நாெரீெம் 
உருவா்கெபேடுவதில்்ல. 

● பிரேலங்ெள் நாெரீெததின் அ்ையாைத்்த 
உருவா்ககுகின்்றனர. 

● ேல்பவறு வடிவ்மபோைரெள் 
புதிய வ்ெெ்ை மலிவு வி்லயில் 
அறிமுெபேடுததுகின்்றனர.

● உயர வி்ல ஆ்ைெ்ைப போலபவ 
அதிெ ஆ்ைெ்ைத ்தயாரிதது அ்னதது 
்தரபபினரு்ககும் விற்ே்ன கெயயபேடுகி்றது.

XI_TM_TDD_CHAP15_2022.indd   171 4/28/2022   03:18:15 PM



நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்172

● எடுதது்கொடடுெள் : ஜா்ககிங் சூடஸ், கேல் 
ோடைம் மற்றும் குர்தா நாெரீெ பமல் ஆ்ைெள். 

கீழிருநது பைல் �கர்வு  
(Trickle Up Theory) 
● இந்த பொடோடு ஒரு புதிய பொடோைாகும்.
● இது கேரும்ோலும் இ்ைஞரெளின் 

விருபேமாெ கவளியாகும்.
● இ்ைஞரெளிைமிருநது கேரிபயாரெளு்ககு்க 

ெைநது இந்த ோணி (நாெரீெம்) நெரகி்றது. 
● இது க்தரு ோணியாெவும் அ்ழ்கெபேடுகி்றது. 
● இ்ைஞர புதிய வ்ெெ்ை்க 

ெலநதும், பெரததும் ோணிெ்ையும் 
உருவா்ககுகின்்றனர. 

● ஃபேஷன் ேடிபேடியாெ கீழ்்தடடு 
ம்கெளிைமிருநதும் ஃபேஷன் ்த்லவரெளிைம் 
நெரகி்றது.

● உ்தாரணம் : கைனிம், மினுமினு்ககும் 
பமலா்ை, டி ஷரடஸ், கமடைல் ்ஷன், 
உபலாெ ேதிபபுெள் கொண்ை ஆ்ைெள். 

15.5  ஃபபஷன் முன்்னறிவித்தல் 
(Fashion Forecasting)

ஃபேஷன் முன்னறிவித்தல் என்ேது நுெரபவார 
நைத்்த, மனநி்ல மற்றும் ஆரவங்ெ்ைப  
ேற்றிய முன்கூடடிய ெணிபோகும். 
வாடி்க்ெயாைரெள் விரும்பி வாங்கும் நைத்்த  
ேற்றிய ெணிபபுெ்ை ஆராயநது, உருவா்ககும் 
கெயல்மு்்றயாெ இதுவ்ரயறு்கெபேடுகி்றது. 
முன்னறிவிபோைரெள், மதிபபீடு 
மற்றும் ெணிபபுெளின் அடிபே்ையில், 
வடிவ்மபோைரெள் மற்றும் 
உற்ேததியாைரெளு்ககு எதிரொலத்்தப 
ேற்றிய ோர்வ்ய வழங்ெ முடியும். 
முன்னறிவிபோைரெள் ஆராயச்சிெள் மூலம், 
நுெரபவாரின் ெலாச்ொர, கநறிமு்்ற மற்றும் 
ெமூெ மாற்்றங்ெ்ை அ்ையாைம் ெண்டு, இந்த 
மாற்்றங்ெள் எதிரொல நுெரபவாரநைத்்த்ய 
எவவாறு ோதி்ககும் என்ே்்த ெணிபோரெள். 
ஃபேஷன் முன்னறிவிபோைரெள் நுெரபவா்ர 
ஈர்ககும் போ்க்ெ வடிவ்மதது, 
உற்ேததியாைரெள் மற்றும் சில்ல்்ற வணிெங்ெள் 
்தங்ெள் பிராண்்ை விற்ெ உ்தவுகி்றாரெள்.

முன்னறிவிபபின் மு்ககியததுவம்
அ்னதது வணிெங்ெளிலும் முன்னறிவிபபு 
என்ேது ்தவிர்கெ முடியா்த ேகுதியாகும் . 
நுெரபவார விருபேங்ெள் மற்றும் ஆரவங்ெ்ை 
ேற்றிய துல்லியமான ேகுபோயவு ஒரு பிராண்டின் 
தி்ெ்யயும் பமம்ோடடிற்கும் மு்ககிய 
ேங்ெளிபே்தாகும், இது இறுதியில் பிராண்டுெளின் 
வைரச்சி மற்றும் கவற்றி்ய உறுதி கெயகி்றது. 

ஃபேஷன்முன்னறிவிபபில் சில 
மு்ககியமான ந்ைமு்்றெள் :
● ேருவொலத்்த ெருததில் கொண்டு (வெந்தம்/

பொ்ை/ இ்லயுதிர ொலம்/குளிரொலம்) 
மிெவும் வெதியான மற்றும் நுெரபவாரு்கபெற்்ற 
ஃபேஷ்னத ப்தரநக்தடு்கெ  உ்தவுகி்றது.

● ப்தரநக்தடு்கெபேடை  ேருவம் மற்றும் ெந்்த 
திருபேங்ெள் அடிபே்ையில் போ்ககுெ்ை 
ஆராயவது

● குறிபபிடை ேகுதியின் ம்கெள் க்தா்ெ்யப 
புரிநது கொள்ளுவது

● மிெ மு்ககியமாெ, ்தயாரிபபு வ்ெ்யத 
தீரமானித்தல்

ஃபபஷன்முன்்னறிவிப்பாளரின் பஙகு
ஒரு ஃபேஷன் முன்னறிவிபோைர வரவிரு்ககும் 
ேருவததிற்பெற்்ற , ோணி, நி்றம், அ்மபபு, 
பிரிண்டுெள், துணிெள், ோெங்ெள், ொலணிெள் 
போன்்றவற்்்ற்க ெணி்ககி்றார. அவரெள்  
சில்ல்்ற விற்ே்ன நி்லயங்ெளில் 
்தற்கோழுது நிெழும் , புதிய  வைரநது வரும் 
போ்ககுெ்ையும் கவவபவறு க்தாழில்ெளில் 
ஒரு ொலம் மு்தல் மறுொலம் வ்ர ந்ைகேறும் 
நிெழ்வுெ்ை ெவனி்ககி்றாரெள். ஃபேஷன் 
முன்னறிவிபோைரெள் ்தற்போது உலகில் நை்ககும் 
ேல்பவறு நைபபு விஷயங்ெ்ையும் ெருததில் 
கொள்கின்்றனர.

ஃபபஷன்முன்்னறிவிப்பு முககைகள்
● WGSN : மதிபபுள்ை உலெைாவிய ோணி 

கநடகவார்க (World Global Style Network)
WGSN ஆனது 1998 ஆம் ஆண்டு 
பமற்குலண்ைனில் ஜூலியன் மற்றும் மார்க 
கவாரத ஆகிபயாரால் நிறுவபேடைது. இது ஒரு 
போ்ககு முன்ெணிபபு பெ்வ நிறுவனமாகும், 
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ஆ்ை வடிவ்மபோைரெள், ்தங்ெளின் பநரம், 
முயற்சி மற்றும் வடிவ்மபபு தி்றன் ஆகிய வற்்்றச் 
பெரதது ஆ்ைெ்ை வடிவ்ம்ககி்றாரெள். 
அவரெள் கேரும்ோலும் ெலாச்ொர மனபோன்்ம, 
அழகியல் மற்றும் ஆரவங்ெ்ை ்தங்ெள் 
வடிவ்மபபுெளு்ககு கொண்டு வர முயற்சி 
கெயகி்றாரெள். ஒரு ஃபேஷன் டி்ெனரால் எந்த 
குறிபபிடை ேகுதியிலும் சி்றந்த வடிவ்மப்ே 
ஏற்ேடுத்த முடியும். எடுதது்கொடைாெ ொலணிெள்.

ஃபபஷன் டிக�்னர்களின் பஙகு
பேஷன்  டி்ெனரெள் ேல்பவறு வ்ெ 
ஆ்ைெள் மற்றும் ஆேரணங்ெ்ை 
வடிவ்மதது அ்்த உருவா்ககுகி்றாரெள். 
இ்வ வாடி்க்ெயாைரெளின் ப்த்வ்ககும் 
விருபேததிற்கும் ஏற்்றேடி இரு்ககும் 
.வடிவ்மபோைர ேல்பவறு ஆ்ைெளின் 
வடிவ்மபபு / ஓவியங்ெ்ை பமலும் ஆராயநது, 
ோணி்ககு ஏற்்ற வண்ணம், துணிெள் மற்றும் 
ோெங்ெ்ைப ேற்றி நன்கு ஆராயகி்றாரெள். 
அவரெள் வாடி்க்ெயாைரின் விருபேங்ெளு்ககு 
ஏற்ே ஆ்ையின் இறுதி ப்தாற்்றத்்த முன்னறிநது 
பவ்ல கெயகி்றாரெள்.

ஒரு ோணி்ய உருவா்ககுவ்தற்ொன 
மு்தல் ேடி என்னகவனில் ்தற்போ்்தய ஃபேஷன் 
மற்றும் எதிரொலததிற்ொன ெணிபபுெ்ைப 
ேற்றிய ஒரு ஆயவு நைதது்தல் ஆகும். பநரத்்த 
மிச்ெபேடுத்த எண்ணி சிலர போ்ககு அறி்க்ெெ்ை 
்வதது்க கொண்டு ோணி்ய உருவா்கெலாம், 
ஆனால் ோணிெளில் ்தங்ெளின் சி்றந்த பலபி்ை 
உருவா்கெ விரும்பும் வடிவ்மபோைரெள் 
்தாங்ெைாெபவ கொந்த ஆராயச்சி்ய 
பமற்கொண்டு வாடி்க்ெயாைரெளு்ககு 
சி்றந்த்்த்க ெண்ைறிவாரெள்.

ஃபபஷன் டிக�்னர்களின் �கககள்
● ே்ைபபுத தி்றனுைனான வடிவ்மபோைர

ே்ைபபுத தி்றனுைனான வடிவ்மபோைர 
என்ேவர முழு ஃபேஷன் அ்மபபிலும் 
மு்தல் இைத்்தப பிடிததுள்ைார. இவரெள் 
துணிெ்ை வடிவ்மபே்தற்குப 
ேதிலாெ புதிய ஃபேஷன் ெருதது்கெ்ை 
வடிவ்மதது உருவா்ககுகி்றாரெள். இவரெள் 
்தனிததுவமான வ்ரேைங்ெள் மற்றும் 
விை்கெபேைங்ெளுைன் கூடிய புதிய ஃபேஷன் 

இது மார்ககெடடிங், வணிெ உததிெள் 
மற்றும் சில்ல்்ற வி்ல நிரணயம் ேற்றி 
வடிவ்மபோைரெள், பிராண்டுெள், சில்ல்்ற 
விற்ே்னயாைரெள் நன்கு க்தரிநது கொள்ை 
உ்தவுகி்றது. இவரெளின் அறி்க்ெெள், 
ேைங்ெள் மற்றும் வடிவ்மபபு ஆ்தாரங்ெளில் 
இருநது எவரும் ்தங்ெளு்ககு ப்த்வயான 
முன்மாதிரி்யயும் ,க்தாழில் ொரந்த 
உதபவெத்்தயும் மற்றும் வடிவ்மபபு 
பயாெ்னெ்ையும் கே்றலாம்.

15.6 ஃபபஷன்டிக�னிங
ஃபேஷன்டி்ென் என்ேது ஆ்ை மற்றும் 
அலங்ொரங்ெ்ை உருவா்கெ வடிவ்மபபு 
மற்றும் ோணி்யப ேயன்ேடுததுவ்தாகும். 
ஃபேஷன் டி்ெனிங் ெமூெ பநா்கெங்ெளுைன் 
க்தாைரபு்ையது ஆகும், இது சில இைம்மற்றும் 
ொலததிற் பெற்ேமாறுேடும். பி்றகு ஏற்்ற இ்ற்கெமாெ 
மாறுோடடுைன் இரு்ககும்.

ஃபபஷன்டிக�னிஙகின் பஙகு
ஃபேஷன் என்ே்தன் அரத்தம் ஒருவரு்ககு ஒருவர 
மாறுேடும். சிலரு்ககு, ஆ்ை, அணிெலன்ெள், 
ொலணிெள் போன்்றவற்றில் ்தற்போ்்தய 
போ்க்ெ பின்ேற்றுவதில் உள்ைது, சிலரு்ககு 
இது ஒரு வாழ்்க்ெ மு்்ற மற்றும் வாழும் 
ோணியாகும். ஃபேஷனில் ஃபேஷன் ஊைெங்ெள் 
மற்றும் ேததிரி்ெெ்ைப பின்ேற்றுவ்தன் மூலம் 
ஆரவமுள்ைவரெள் ஃபேஷன், ஸ்்ைல்ெள் 
மற்றும் போ்ககுெள் ேற்றிய அறி்வ புதுபபிதது்க 
கொண்பையிரு்கெ முயற்சி கெயகி்றாரெள்.
ஒவகவாருவரின் வாழ்்க்ெயிலும் ஃபேஷன் 
மு்ககியமான ஒன்்றாகும், ஏகனன்்றால் அது 
அவர/அவள் ெமீேததிய போ்ககில் உள்ை சி்றந்த 
உ்ை்ய அணிநதிருபே்்தப ேற்றிய ஒரு 
ப்தாற்்றத்்த அளி்ககி்றது.

15.7  ஆகட �டி�கைப்பாளர் 
அல்�து ஃபபஷன்டிக�்னர்கள்

பேஷன் டி்ெனரெள் ்தங்ெளு்ைய ெணிபபில் 
உருவாகும் அெல் வ்ரேைம், ஆ்ைெளு்கொன 
வடிவ்மபபுெள், ொலணிெள் மற்றும் அது ொரந்த 
ஆ்ைெள் ஆகியவற்்்ற உருவா்ககுகி்றாரெள். 
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ெருதது்கெ்ைப ே்ை்ககி்றாரெள். இது ஒரு 
புதிய ஃபேஷ்ன உருவா்கெவும் பிராண்டிங் 
மற்றும் பலபிளு்ககும்  உ்தவுகி்றது.

● க்தாழில்நுடே ஆ்ை வடிவ்மபோைர
ே்ைபபுத தி்றனுைனான 
வடிவ்மபோைரெளின் ே்ைபோற்்றலானது 
க்தாழில் நுடே வடிவ்மபோைரெைால் 
பூரததி கெயயபேடடு முடி்கெபேடை ஆ்ையாெ 

மாற்்றபேடுகி்றது. ே்ைபபுத தி்றனுைனான 
வடிவ்மபோைரெளின் பயாெ்னெ்ைப 
பிரதிேலி்ககும் இறுதி ்தயாரிப்ே இவரெள் 
்தருகின்்றனர. ப்த்வயான ஃபேஷன் 
உ்ை்யப கே்ற ே்ைபபுத தி்றனுைனான 
வடிவ்மபோைரெளின் வடிவ்மபபுெளில் 
க்தாழில்நுடே வடிவ்மபோைரெைால் சில 
திருத்தங்ெள் கெயயபேடுகின்்றன.

�ர்�பத� ஆகட �டி�கைப்பாளர்கள்

கேயர மற்றும் நாடு ேங்ெளிபபு  & ோராடடு்கெள்
பொபொபெனல்

பிரான்ஸ்

பஙகளிப்பு 
ொலத்தால் அழியா்த டி்ென்ெள், டிபரட மார்கசூடெள் மற்றும் சிறிய ெருபபு 
ஆ்ைெளு்ககு புெழ்கேற்்ற ஆ்ை வடிவ்மபோைர, பொபொபெனலின் 
ே்ைபோற்்றலின் உண்்மயான எடுததுொடைாவார.

ோராடடு்கெள்
● பொபொபெனல் கஜரசி துணி்யப ேயன்ேடுததி கேண்ெளின் 

அலங்ெரி்கெபேடை உள்ைா்ைெ்ை உருவா்ககும், ஆ்ைெ்ை உருவா்ககும் 
ெருத்்த அறிமுெபேடுததியதில் மு்ககியமான நேராெ அறியபேடைவர.

● ்ைம்ஸ் இ்தழின் 20 ஆம் நூற்்றாண்டின் மிெவும் கெல்வா்ககு மி்கெ 100 
நேரெளின் ேடடியலில் இைம்கேற்்ற ஒபர ஆ்ை வடிவ்மபோைர

● இன்்்றய பேஷன் உலகின் ்த்லசி்றந்த பிராண்டுெளில் ஒன்்றாெ பெனலின் 
பிராண்டு திெழ்கி்றது.

ஜாரஜிபயா அரமானி

மிலன், இத்தாலி

பஙகளிப்பு 
இவரது  வடிவ்மபபுெள் பேஷன் வரி்ெயில் ்தனிததுவம், பநரததி மற்றும் 
ஸ்்ைலு்ககு பிரேலமானது. ஆ்ைெ்ைத ்தவிர, நிறுவனததின் எல்்லெள் 
உலகின் ்தனிததுவமான வாெ்ன திரவியங்ெள், பஹாடைல்ெள், உணவெங்ெள் 
மற்றும் ெஃபே்கெள் ஆகியவற்றுைன் இவர வி ரிவு ேடுததியுள்ைார

பாராட்டுககள்
● பைவிடடி கைானா கைல்பலா பொல்ைன் பிபைட விருது
● சி.எப.டி.எ. பவலன்டிபனா ொரவானி மற்றும் கியாங்ெரிபயா கியாகமடடி 

ெரவப்தெ விருது (CFDA Valentino Garavani and Giancarlo Giammetti) 
● ோம்பி – ே்ைபோற்்றலு்கொன விருது

ொல்வின்கி்ைன்

நியூயார்க

பஙகளிப்பு 
ஃபேஷன் து்்றயில் ்தனது ஆைம் ேரததிற்ொெ உலெம் முழுவதும் அறியபேடேடை 
டி்ெனர ஆவர 

பாராட்டுககள்
● பொடடி விருது 1973 மு்தல் 1975 வ்ரயிலான மதிபபுமி்கெ பொடடி விருதுெள், 

ொ்த்ன்ய அ்ைந்த இ்ைய வடிவ்மபோைர
● 1981, 1983 மற்றும் 1993 இல் அகமரி்கொவின் ஃபேஷன் டி்ென்ஸ் 

ெவுன்சிலின் விருதுெள்
● 1983 இல் ெரவப்தெ சி்றந்த ஆ்ை அணிநப்தார ேடடியலில் ேடடியலிைபேடைது
● அகமரி்கெரெளில் 1996 ்ைம்ஸ் இ்தழால் கவளியிைபேடை 25 கெல்வா்ககு 

மி்கெ ேடடியலில் இைம்கேற்்றவர
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கைானாகைல்லாகவரபெஸ்

இத்தாலி

பஙகளிப்பு 
பெடவா்க பெெரிபபுெள் மற்றும் திபயடைர மற்றும் ோபல ஆகியவற்றிற்ொன 
ஆ்ைெ்ை உருவா்ககியதில் குறிபபிடை இைம். இவரின் மிெவும் குறிபபிைத்த்கெ 
ே்ைபபுெள் நைன இய்ககுனர மாரிஸ் கேஜாரடடிற்ொெ வடிவ்ம்கெபேடடுள்ைன. 
சி்றபபு ோெங்ெள், வீடடு அலங்ொரப கோருடெள் மற்றும் பஹாடைல்ெள், கவரபெ்ஸ 
ஒரு முழு்மயான வாழ்்க்ெ மு்்ற பிராண்ைாெ மாற்றிய்மததுள்ைது

பாராட்டுககள்
● பராடிபயா டி்ரவ வா்க ஆஃப ஸ்்ைல்’. மற்றும் ‘ஃபேஷன் குரூப 

இன்ைரபநஷனல் சூபேர ஸ்ைார விருது’ (2007) 
● குழந்்தெளு்ககு ெ்லப கோருடெ்ை வழங்கிய்தற்ொெ’ டூ ெம்திங் வித 

ஸ்்ைல்   விருது’ (VH1)்ககு ேரிநது்ர்கெபேடைது (2010)

லீஅகல்கொண்ைரகம்கவீன்

லண்ைன்

பஙகளிப்பு 
நாெரீெததின் போ்க்ெ மாற்றியது மற்றும் வடிவ்மபோைரெளு்ககு ்்தரியமாெ 
இரு்கெ ெற்று்க கொடுத்தது; அவரெளின் ெற்ே்னெ்ை ஆராயநது அவரெளின் 
பநர்ம்ய நி்லநிறுததியது

ோராடடு்கெள்
● 1996 மற்றும் 2001 ்ககு இ்ையில் நான்கு மு்்ற பிரிடடிஷ் ஃபேஷன் 

ெவுன்சிலால் கே்றபேடை சி்றந்த பிரிடடிஷ் வடிவ்மபோைர விருது.
● அகமரி்கொவின் ஃபேஷன் டி்ெனரெள் ெவுன்சிலால் ஆண்டின் சி்றந்த 

ெரவப்தெ வடிவ்மபோைர விருது (2003)
கிறிஸ்டியன்லூபுடின்

பிரான்ஸ்

பஙகளிப்பு 
வரலாற்றில் மிெவும் பிரேலமான ொலணி வடிவ்மபோைரெள் மற்றும் 
உணரவுபபூரவமான, ஆைம்ேரமான ொலணிெளு்ககு கேயர கேற்்றவர

ோராடடு்கெள்
● ஃபேஷன்ெ்ல்கொன 2019 Couture ெவுன்சில் விரு்்த கவன்்றவர.
● கரடபொல், எஃப.ஐ.டி யில் (FIT) உள்ை அருங்ொடசியெததின் பொடடூர 

(Couture) ெவுன்சில் கெௌரவிபபு

விவிகயன்கவஸ்டவுட

பிரிடடிஷ்

பஙகளிப்பு 
மால்ொம் கம்கலாரனின் இன்ஃபலுன்சியல் கிங்ஸ் பராடு ஸ்பைார என்்ற நிெழ்வில், 
1970 ஈர்கெபேடை டி்ென்ெள், கோது இைங்ெளில் அணிவ்தற்கு ஏற்்ற்தாெ்க 
ெரு்தபேடைவற்்்றப புரடசிெரமாெ மாற்றியது. 

பாராட்டுககள்
● ோம்பி (1996) ஃபேஷன் விருது.
● • பிரிடடிஷ்GQ பமன்ஆஃப தி இயர (2021)
● • ஃபேஷன் விருதுெள். ஸ்வபராவஸ்கி விருது (2018)

ொரல்லாெரஃகேல்ட

பஜரமனி

பஙகளிப்பு 
பெனலின் ஆயத்த ஆ்ைெள் மற்றும் ஆ்ைெ்ை வடிவ்மத்தது. அவரு்ைய 
கொந்த பலபிள், மற்றும் ஃகேண்டியின் ஆயத்த ஆ்ை பெெரிபபுெ்ை உருவா்கெ 
சில்வியா ஃகேண்டியுைன் இ்ணநது ேணியாற்றியது. 

ோராடடு்கெள்
● சி.எப.டி.எ. (CFDA)  ஃபேஷன் விருது(1982)
● து்ண வடிவ்மபோைர விருது(1991)
● வாழ்நாள் ொ்த்னயாைர விருது(2002) ேங்ெளிபபு 
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நி்கபொலஸ்கெஸ்குபவர

பிரான்ஸ்

பஙகளிப்பு
ோலன்சியாெ (1997-2012) கிரிபயடடிவ இய்ககுனர மற்றும் லூயிஸ் உயடைனின் 
(2013-) ெ்ல இய்ககுனர
அவரது ்த்லமு்்றயின் மிெவும் அெல் வடிவ்மபோைராெ புெழ் கேற்்றார

பாராட்டுககள்
● அவன்ொரடி கவா்க வடிவ்மபோைர விருது
● சி்றந்த கேண் ஆ்ை வடிவ்மபோைர-CFDA 
● மிெவும் கெல்வா்ககு மி்கெ நேரெள்- TIME 100.

மியூசியாபிராைா

இத்தாலி

பஙகளிப்பு 
இவரின் ஆ்ை அணிெலன்ெள் மற்றும் ெண்ணாடிெள், வி்ையாடடு 
மு்தல் ெ்லெள் மற்றும் மிடைாயெள் வ்ர பிரேலமானது. பிராைாபிராண்ட  
ஆைம்ேரமானது

பாராட்டுககள்
● ே்ைபோற்்றல் பிரிவின் ஃபேஷன் விருது -2020
● ஆண்டின் சி்றந்த கேண்ெள் விருது- 2016
● குடியரசின் ஆரைர ஆஃபகமரிடடின் மிெ உயரந்த கெௌரவப ேடைம், ் நடஆஃப 

தி கிராண்டகிராஸ் என்்ற ேடைம் -(2005)

மார்க பஜ்கெபஸ்

நியூயார்க

பஙகளிப்பு 
மிெவும் குறிபபிைத்த்கெ "கிரன்ஞ்" ெல்க ஷன், இது 1990 ெளின் கிரன்ஞ் 
ப்தாற்்றத்்த அறிமுெபேடுததிய கேரு்ம்ககுரியது

ோராடடு்கெள்
● புதிய ஃபேஷன் தி்ற்ம்கொன அகமரி்கொவின் கேரரி எல்லிஸ் விரு்்த 

ஃபேஷன் டி்ெனரஸ் ெவுன்சிலில் கேற்்ற இ்ைய வடிவ்மபோைர.
● அகமரி்கொவின் ஃபேஷன் டி்ெனரஸ் ெவுன்சிலின்ஆண்டின் சி்றந்த கேண் 

ஆ்ைவடிவ்மபோைர விருது_1993

இநதிய ஆகட �டி�கைப்பாளர்கள்
கேயர மற்றும் பி்றந்த இைம் ேங்ெளிபபு  & ோராடடு்கெள்

ெபயொசிமுெரஜி

கொல்ெத்தா

பஙகளிப்பு 
முரஷி்தாோத கநெவாைரெ்ை ஆ்தரிபே்தற்ொெ, இலாே பநா்கெற்்ற அடிபே்ையில், 
்ெயால் கநயயபேடை இநதிய புை்வெ்ை ேயன்ேடுத்த, பெவ தி பெரி்ய (save 
the saree ) துவ்ககினார
ோராடடு்கெள்
● ஹிநதுஸ்்தானின் சி்றந்த MTV ்ல்கரா ஸ்்ைல் வடிவ்மபோைரு்கொன 

விருது
● சி்றந்த புதிய இநதிய வடிவ்மபோைரு்கொன கொ்ெடடி அச்சீவரஸ் விருது.
● இத்தாலியின் உள்நாடடு பேஷன் பஷா பெஸ்மிலன் ஃபேஷன்வீ்க 

2004 இல்ொடசிபேடுத்த இநதிய வடிவ்மபோைரெலில் இவர மடடுபம 
அ்ழ்கெபேடைார
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பராஹித ோல்

ொஷ்மீர

பஙகளிப்பு
்ைம் இ்தழ் இவ்ர"இநதியாவின் துணி மற்றும் ெற்ே்னயின் மாஸ்ைர" என்று 
அ்ழத்தது. 2006 ஆம் ஆண்டு இநதிய பேஷன் விருதுெளில் அவரது ஆ்ைெளில் 
்தாம்ர மற்றும் மயில் உருவங்ெ்ைப ேயன்ேடுததுவதில் மிெவும் பிரேலமானவர

ோராடடு்கெள்
● 2006 ஆம்’ஆண்டின் சி்றந்த வடிவ்மபோைர’ விருது
● 2001 இல்கிங்பிஷர பேஷன் ொ்த்ன விருதுெளில்’ஆண்டின் 

வடிவ்மபோைர’விருது
● Lakme Grand 2012 இறுதிப போடடி வடிவ்மபோைர

மணீஷ்மல்பஹாதரா

மும்்ே

பஙகளிப்பு
பொடூரியர, (Coututier)
ஆ்ை ஒபே்னயாைர, க்தாழில்மு்னபவார மற்றும் மறுமலரச்சியாைர
தி்ரபேைங்ெளில் ஆ்ைெளின் மு்ககியததுவம் குறித்த அவரது 
ெண்பணாடைததிற்ொெ பிரேலமானார.

பாராட்டுககள்
● ோலிவுட ஃபேஷனு்ககு 30 வருை சி்றந்த ேங்ெளிபபு

அஞ்சு பமாடி

ஜார்கெண்ட

பஙகளிப்பு 
ோரம்ேரிய ்ெவி்னபகோருடெள் மற்றும் ஜவுளிெளின் மறுமலரச்சி்கொன 
ஒதது்ழபபு

பாராட்டுககள்
● சி்றந்த ஆ்ை வடிவ்மபபிற்ொன பிலிம்பேர விருது-2016

ரிதுகுமார

அமிர்தெரஸ்

பஙகளிப்பு 
இநதியாவின் மிெபகேரிய டி்ெனர-பவர பிராண்ட(Wear Brand). 1969 மு்தல் 
இநதிய ்ெவி்னத தி்றனின் ேண்்ைய மரபுெளின் ்தனிததுவமான ோணி்ய 
உருவா்ககியது

பாராட்டுககள்
● NIFT வழங்கும் வாழ்நாள் ொ்த்ன விருது.
● கிங்பிஷரகுழுமததின் வாழ்நாள் ொ்த்னயாைர விருது.
● PDHCC வழங்கும் சி்றந்த கேண் க்தாழில்மு்னபவார விருது.
● பிகரஞ்சு அரொங்ெததின் "கெவாலியர கைஸ் ஆரடஸ் எடகைஸ் கலடைரஸ்" 

விருது.
● கிங்ஃபிஷர  ஃபேஷன்  ஃபேன்ைாசியாவில் வாழ்நாள் ொ்த்னயாைர விருது 

(2000)
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்தருண் ்தஹிலியானி

மும்்ே

பஙகளிப்பு 
இநதியாவின் மு்தல் மல்டி டி்ெனர கோடடி்க பிரி்வ தி்றந்தது

பாராட்டுககள்
● சிபமாயட மற்றும் ொண்ைன் ஃபேஷன் டரிபயூட 2004 இநதியாவிற்ொன 

ஆண்டின் சி்றந்த வடிவ்மபோைரு்கொன விருது, பமலும் அ்கபைாேர 2004 
இல் ஹாங்ொங்கில் இநதியா்வப பிரதிநிதிததுவபேடுத்த அ்ழ்கெபேடைார.

● 2004 -சி்றந்த கேண்ெள் ஆ்ை வடிவ்மபோைரு்கொன எஃப விருது 
● இநதிய ஃபேஷன்டி்ென் ெவுன்சில் அலுவலெ உறுபபினர. .

அனி்தாபைாங்பர

மும்்ே

பஙகளிப்பு 
எண்ணற்்ற கிராமபபு்ற கேண்ெளு்ககு வாழ்வா்தார வாயபபுெள் மற்றும் தி்றன் 
ேயிற்சிெ்ை வழங்குவ்தன் மூலம், நவீன அழகியல் ஆ்தரவுைன் ெமமான மதிப்ே 
வழங்குவ்தற்ொெ, உள்நாடடு ்ெவி்ன ோரம்ேரியததின் மீ்தான க்தாைர்ே 
உருவா்கெ  ்ெகயாபே ோணி்ய(signature Style) அறிமுெபேடுததினார.

ோராடடு்கெள்
● 2013 ஆ்ை வடிவ்மபபில் சி்றந்த வரு்கொன விருது 
● 2014 EY   க்தாழில் மு்னபவார விருது-.2014,

நீ்தாலுல்்ல

மும்்ே

பஙகளிப்பு 
்தனது 60 ெ்தவீ்த வடிவ்மபபுெளு்ககு ோரம்ேரிய இநதிய ஜவுளிெ்ைப 
ேயன்ேடுததுகி்றது, இது அவரது பிராண்டின் மீது நி்லயான ெவனத்்த 
அதிெரி்ககி்றது

பாராட்டுககள்
சி்றந்த ஆ்ை வடிவ்மபோைர. ்தால் தி்ரபேைம் (1999)க்தாழில் நுடே விருது 
[கவற்றியாைர] (2009) சி்றந்த ஆ்ை வடிவ்மபபு. பஜா்தா அ்கேர தி்ரபேைம் 
(2008)
● க்தாழில் நுடே  சி்றபபு்கொன விருது [கவற்றியாைர] (2003) சி்றந்த ஆ்ை 

வடிவ்மபோைர. ப்தவ்தாஸ் தி்ரபேைம் (2002)
● க்தாழில் நுடே சி்றபபு்கொன விருது [கவற்றியாைர] (2000

பிபுகமாஹேதரா

ரூரபெலா.

பஙகளிப்பு 
2016 ஆம் ஆண்டில் இநதியாவில் ்வர ந்ெெளின் க்தாகுப்ே ஃோர எவர 
மார்கடிபீரஸின் ஒரு பிரிவாெ அறிமுெபேடுததினார

ோராடடு்கெள்
● பேஷன் குரூப இன்ைரபநஷனல் மூலம்
● கேண்ெளின் ஆ்ை்கொன 2010 ்ரசிங் ஸ்ைார விருது,” 
● பநஷனல் ஆரடஸ்கிைபபில் இருநது "இைம் ெண்டுபிடிபோைர விருது"

15.8 பாடச்சுருககம் 
ஃபேஷன் அ்னவ்ரயும் ஈர்ககும். இது 
அவவபபோது மாறி்ககொண்பை இரு்ககி்றது. 
ஒவகவாரு ேருவததிற்கும் புதிய்தாெ உருவாகி்றது. 

ஃபேஷன் ேல ோணிெ்ை்க கொண்டுள்ைது. 
எனபவ இந்த கொற்ெைஞ்சியம் ோணிெ்ையும் 
அவற்றின் அம்ெங்ெ்ையும் அ்ையாைம் ொணப 
ேயன்ேடுகி்றது. ஃபேஷன் சுழற்சியாெ நை்ககி்றது. 
ஃபேஷன் ெந்்தயில் அறிமுெபேடுத்தபேடடு 
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மாறுேடுகி்றது. ஃபேஷன் சுழற்சியின் க்தாைரோெ 
மூன்று பொடோடுெள் உள்ைன. அவரெள் 
பமலிருநது கீழ் நெர்தல் பொடோடு, கி்ைமடை 
நெரவு பொடோடு மற்றும் கீழிருநது பமல் நெரவு. 
ஃபேஷன் பமல் ்தடடு ம்கெளிைமிருநது கீழ் ்தடடு 
ம்கெளு்ககும் நெரகி்றது. சில கவகுஜன ோணிெள் 
மீண்டும் பமல் ்தடடு ம்கெளின் ஃபேஷனாெ 
மீண்டும் ப்தான்றுகி்றது. 

பிரேலம்ைகி்றது. ஒரு ொலததிற்குப பி்றகு 
ோணியின் புெழ் கு்்றநது விடும். ஃபேஷன் 
சுழற்சி, அறிமுெம், எழுச்சி, உச்ெ்கெடைம், ெரிவு 
மற்றும் நிராெரித்தல் / முரண்ோடு போன்்ற ஐநது 
நி்லெ்ை்க கொண்டிரு்ககி்றது. ஃபேஷன் 
சுழற்சியின் நி்லெளுைன் கோதுவாெ ம்கெள் 
அ்ையாைம் ொணலாம். ம்கெள் ஒரு ோணி்ய 
ஏற்று்க கொள்வது, வி்ல மற்றும் ஊ்ககுவிபபு 
போன்்ற சில ொரணிெளின் அடிபே்ையில் 

நிக்னவில் வகாள்க 
● ஃபேஷன் ஒரு ெ்ல மற்றும் அறிவியல் ஆகும்.
● ஃபேஷன் ோணி்யப புரிநது கொள்ை ஃபேஷன் கொற்ெள் உ்தவுகின்்றன.
● ஃபேஷன் சுழற்சியில் அறிமுெம், எழுச்சி, உச்ெ ெடைம், வீழ்ச்சி மற்றும் நிராெரிபபு அல்லது முரண்ோடு 

போன்்ற ஐநது நி்லெள் உள்ைன. 

ஆசிரியர்களுககா்ன வ�யல்பாடுகள்
● வண்ணமயமான இ்தழ்ெள் / நூல்ெள் ொடசிபேடுதது்தல்.
● உ்தாரணங்ெள் ொடடுவது – தி்ரபேை ஆ்ைெள் மற்றும் நிறுவனம் மற்றும் முததி்ர ஆ்ைெள். 

ைாண�ர்களுககா்ன வ�யல்பாடு
● ஃபேஷன் வ்ெெளு்ககுப ேை ஆல்ேத்்தத ்தயார கெயவது.

1. Silhoutte
ஷில்பலாட  

The silhouette is an outline or contour of a garment.
நிழல் வடிவம். 

2. Haute Couture
ஹாடடி  பொடூர 

It means high fashion making. Fashion houses with designer create original designs. 
இது உயர பேஷன் ்தயாரிப்ே குறி்ககி்றது. வடிவ்மபோைரெளுைன் கூடிய 
பேஷன் வீடுெள் அெல் வடிவ்மபபுெ்ை உருவா்ககுகின்்றன. 

3. Fashion cycle
பேஷன் சுழற்சி 

The growth and decline of fashion.
பேஷன் வைரச்சி மற்றும் ெரிவு. 

4. Avant-garde
அவண்ட-ொரபை 

This term indicates the wild designs.
அவண்ட-ொரபை இந்த ொல வடிவ்மபபுெ்ை்க  குறி்ககி்றது. 

5. Trickle-up-theory
பமலிருநது கீழ் 
நெர்தல் பொடோடு 

This theory is a new theory. It is purely an idea of youngsters. Eg. Denim, T-Shirts.
இந்த பொடோடு ஒரு புதிய பொடோைாகும். இது இ்ைஞரெளின்  ஒரு பயாெ்ன. 
எ.ொ. : கைனிம், டி-ெரடஸ் 

6. Trickle-down-theory
கீழிருநது பமல் நெரவு 

This is the oldest theory of fashion. It indicates the true fashion. Eg. Jeans. 
இது பேஷன் ேழ்மயான பொடோைாகும். இது உண்்மயான ோணி்ய்க 
குறி்ககி்றது. எ. ொ. : ஜீன்ஸ்.

வ�ாறகளஞ்சியம்
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வி்னாககள்

பகுதி – I
குறிகபகாள் பகள்விகள்:
1.  ____________ பேஷன் ோணியின் 

இயல்ோன ்தன்்ம்ய கவளிபேடுததுகி்றது.
 அ) பொதி்க ஃபேஷன் ஸ்்ைல்  
 ஆ) துடிபோன ஃபேஷன் ஸ்்ைல்
 இ) ொ்தாரண ஃபேஷன் ஸ்்ைல்   
 ஈ) பகரபபி ஃபேஷன் ஸ்்ைல்
2. WSGN யாரு்ககு உ்தவாது?
 அ) உற்ேததியாைரெள்
 ஆ) வடிவ்மபோைரெள்
 இ) பிராண்டுெள்
 ஈ) சில்ல்்ற விற்ே்னயாைரெள்
3. விை்கெபேடை ேைத்்த அ்ைய கவவபவறு 

துணியுைன் பவ்ல கெயவது ________ 
இன் பவ்ல

 அ) ே்ைபபுத தி்றனுள்ை வடிவ்மபோைர
 ஆ) க்தாழில் நுடே வடிவ்மபோைர
 இ) துணி வடிவ்மபோைர 
 ஈ) இல்லஸ்டபரடைர
4. குறிபபிடை ொலெடைததில் மிெவும் பிரேலமான 

ோணி.
 அ. பேடு (Fad)  ஆ. ஃபேஷன்
 இ. பைஸ்ட  ஈ. வடிவ்மபோைர பிராண்ட 
5. குறுகிய ொல ஃபேஷன்
 அ. பேடு (Fad)  ஆ. நி்்ற (கோதுவ்ெ) 
 இ. குறுகிய ொல  ஈ. நா்க-ஆப 
6. உயர வி்ல ோணியின் நெல் 
 அ. கவகு ஜன உ்ை 
 ஆ. கு்்றந்த ஃபேஷன் 
 இ. பேடு (Fad) 
 ஈ. நா்க ஆஃப

7. ந்ைமு்்றயில் இல்லா்த ஆ்ைெள் 
விற்ெேடுவது ஃபேஷன் சுழற்சியின்  இந்த 
நி்ல 

 அ. அறிமுெம்  ஆ. எழுச்சி 
 இ. ெரிவு  ஈ. முரண்ோடு ெடைம் 
8. கீழிருநது பமல் நெரும் பொடோடடிற்கு ஒரு 

உ்தாரணம் 
 அ. உயர ஃபேஷன்
 ஆ. கவகுஜன ஃபேஷன் 
 இ. க்தரு ஃபேஷன்
 ஈ. பிரேல ோணியில் 

பகுதி – II 
மூன்று (அல்�து) �ான்கு �ரிகளில் பதில் 

எழுதவும்
1. கவகுஜன ோணி – ்தனி நேர ோணி இ்ைபய 

உள்ை பவறுோடு யாது ?
2. நா்க-ஆப (Knock-off) என்்றால் என்ன ?
3. கி்ை மடை்க பொடோடு ேற்றி உ்தாரணததுைன் 

விை்ககு. 
4. ஷிபலாட – விை்ககுெ.

பகுதி – III 
ஒரு பத்தி அளவில் பதி�ளிககவும்
1. ஃபேஷன் சுழற்சி்யப ேற்றி உ்தாரணததுைன் 

எழுது.
2. ஃபேஷன் பொடோடுெ்ை விவரி.

பகுதி – IV 
ஒரு பகக அளவில் பதி�ளிககவும்
1. ஃபேஷன் கொற்ெைஞ்சியங்ெள் ேற்றி விவரி . 
2. ஃபேஷன் சுழற்சி்ய விரிவா்ககுெ. 

குறிகபகாள் பகள்விகளுககா்ன பதில்கள்

1. (இ)  2. (அ)   3. (ஆ)   4. (ஆ) 
5. (அ)   6. (ஈ)   7. (ஈ )  8. (இ)

https://www.youtube.com/watch?v=7S0yjUYuwlg எபேடி உங்ெள் கொந்த ஃபேஷன் 
பெெரிப்ே  உருவா்ககுவது ?

இகணயதள முக�ரி
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181ைாதிரி வி்னாத்தாள்

ைாதிரி வி்னாத்தாள்
வ��வியலும் ஆகட �டி�கைப்பும் - கருத்தியல்

�குப்பு : XI ைதிப்வபண்கள் : 90

பகுதி – I
�ரியா்ன விகடகயத் பதர்நவதடுத்து எழுதுக (15 x 1 = 15)
1. சீரான வி்தததில் உை்ல ம்்றபே்தற்கு ________ ந்ைமு்்றயாெ ோர்கெபேடுகி்றது. 
 அ. அ்ையாைபேடுததுவது ஆ. சீரு்ை இ. ெண்ணியம் ஈ. அ்ையாைச் சின்னம் 

2. _____________ இயற்்ெ இ்ழ ஆகும்.
 அ. பரயான் ஆ. ்நலான் இ. ேடடு ஈ. அசிபைட 
3. நீைவா்ககில் கொண்ை துணியின் விளிம்புெ்ை _________ என்று அ்ழ்கெபேடுகி்றது. 
 அ. ோவுநூல் ஆ. ஊ்ை நூல் இ. கெல்பவஜ் ஈ. நிரபபும் நூல் 
4. _________ நாைா்கெள் பொர்கெப ேயன்ேடுத்தபேடுகி்றது. 
 அ. திம்பிள் ஆ. லூப்ேத திருபபும் ெருவி  இ. பிகரஞ்ச் ெரவ  ஈ. ோடகின்

5. மிஷின் ்்தயலு்ககுச் ெமமான ்்தயல்.
 அ. ஓடடுத்்தயல்  ஆ, மடிபபுத்்தயல்  இ. கெடடித்்தயல்  ஈ. உருடடுத்்தயல் 

6. ்்தயல் இயநதிரத்்த இய்ககுவ்தற்கு உ்தவுவது எது?
 அ. இய்ககும் ெ்கெரம் ஆ. ே்கெவாடடு ்தெடு 
 இ. இய்ககும் ெ்கெரத்்த பிடி்ககும் திருொணி  ஈ. நூ்ல இறு்கெபபிடி்ககும் ்தெடு 

7. மனி்தனின் உயரத்்த எத்த்ன ோெங்ெைாெப பிரி்கெலாம் ?
 அ. 6 ஜாண்  ஆ. 8 ஜாண் இ. 9 ஜாண் ஈ. 5 ஜாண்

8. இ்ணபபுெ்ைச் பெர்கெ கோருத்தமான _________ இ்ணபபு்க பொடுெளில் குறி்கெ பவண்டும். 
 அ. நாடெஸ் ஆ. பொடுெள்  இ. தி்றபபுெள் ஈ. ்்தயல்ெள் 

9. இததுணி க்தாடுவ்தற்குச் கொரகொரபோெ இரு்ககும்.
 அ. ேருததி ஆ. ேடடு இ. ெம்ேளி  ஈ. பரயான் 

10. ________ ரன் அண்ட கேல் இ்ணப்ேப கோதுவாெ இவவாறு கூ்றபேடுகி்றது.
 அ. பிகரஞ்ச் இ்ணபபு ஆ. ்ேபடு இ்ணபபு 
 இ. மாண்டுவ பம்கெர இ்ணபபு ஈ. ்தட்ையான இ்ணபபு 

11. பமகியார ்ெயில் எந்த ோெம் அதிெபேடுத்தபேடுகி்றது ?
 அ. ப்தாள்ேட்ை ஆ. ஆரம் பஹால் இ. முன் துண்டு, பின் துண்டு ஈ. ெழுதது வ்ைவு 
12. இது பமகலழுந்த ப்தாற்்றத்்த்க கொடு்ககும்.
 அ. அபளி்க ஆ. குவில்டிங் இ. ஸ்பெலப  ஈ. கேைவ (Bow)
13. இது உயர பேஷன் ்தயாரிப்ே்க குறி்ககி்றது. 
 அ. நாஃ்க-ஆப  ஆ. உயர பேஷன் ்தயாரிபபு
 இ. அகவன்கிபரபை  ஈ. கிைாசி்க ஃபேஷன் 
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27. ஆ்ையா்கெத து்்றயில் ஏற்ேடும் மு்தன்்ம 
ஆேததுெ்ை குறிபபிடுெ.

28. கெயல்ோடடு வரி்ெ என்்றால் என்ன? 

பகுதி – III
எக�பயனும் ஐநது வி்னாககளுககு 
ைட்டும் விகடயளிககவும்  (5 x 5 = 25)
34-�து வி்னாவிறகு கட்டாயைாக 
விகடயளிககவும்

29. ஒரு டி்ென் வ்ரநது அதில் இரண்டு 
வி்தமான பூச்சிததிரத ்்தயல் ்்த்ககும் 
மு்்ற்ய விை்ககுெ. 

30. ஊசி உ்ைவ்தற்ொன ொரணமும், அ்்த 
நிவரததி கெயயும் மு்்ற்யயும் விவரி.

31. ொகி்த மாதிரியின் நன்்மெள் யா்வ ?
32. ஆ்ைெள் அலங்ெரிபே்தற்கு பின்ேற்்றபேடும் 

கொள்்ெெ்ை விவரி.
33. கவடடு்தல் து்்றயில் பின்ேற்்றபேடும்  

ோதுொபபு வழிமு்்றெள் யா்வ?
34. ஆ்ையா்கெ து்்ற்கொன  கெயல்ோடடு 

வரி்ெ ெமநி்ல  ேற்றி குறிபபு எழுது.
35. ெழுதது வ்ைவுெளின் வ்ெெ்ை வ்ரநது 

விை்ககு.

பகுதி – IV
விரி�ா்ன விகடயளிககவும்  (2 x 10 = 20)
37.  ஆ்ைெளின் ப்த்வெ்ை எடுதது்கொடடு-

ைன் விவரி.

 அல்லது 

  கவடடுவ்தற்கும் குறிபே்தற்கும் ேயன்ேடும் 
ெருவிெள் ேற்றி விவரி.

38.  இ்ணபபுெளின் வ்ெெ்ை எழுதி, ேைம் 
வ்ரநது விை்ககுெ.

 அல்லது 

  ஃபேஷன் சுழற்சி ேற்றி எடுதது்கொடடுைன் 
விவரி.

ைாதிரி வி்னாத்தாள்

14. க்தாழில்து்்ற கோறியியலின்  மு்ககிய 
பநா்கெம்
 அ)  ப்தரநக்தடு்கெபேடை மூல்தனத்்த 

ேயன்ேடுதது்தல் 
 ஆ)  உற்ேததி தி்ற்ன அதிெரித்தல் மற்றும் 

பெ்தாரத்்த கு்்றத்தல்
 இ)  விஞ்ஞான ேயிற்சி மு்்றெ்ை 

ேயன்ேடுதது்தல் மற்றும் பநரத்்த 
மிச்ெபேடுதது்தல்

15.  இய்ககுேவரு்ககு க்தளிவாெ 
ோரபே்தற்பெதுவாெ  ------------ ல் 
வாதது ெழுதது ப்த்வபேடுகி்றது

 அ) பவ்ல்கொன விை்ககி 
 ஆ) உைன் ெடை்மபேதி  
 இ) மின்ொர அ்்ற விை்ககி 
 ஈ) பமல் ெ்கெர விை்ககி 

பகுதி – II
எக�பயனும் பத்து வி்னாககளுககு 
ைட்டும் விகடயளிககவும் (10 x 3 = 30)
27-ஆம் வி்னாவிறகு கட்டாயைாக பதில் அளிகக 
ப�ண்டும்

16. க்தாழிற்ொரந்த ஆ்ைெள் ேற்றி சிறு குறிபபு 
வ்ரெ. 

17. இயற்்ெ இ்ழெளின் ேயன்ெள் யா்வ ?
18. அசிபைடடின் ேண்புெ்ை்க கூறு.
19. நூலின் முறு்கெம் என்்றால் என்ன ?
20. ்தறியின் மு்ககிய ோெங்ெ்ை வரி்ெபேடுதது.
21. ்்தயற்ொர இ்ழபயாடைலின் ேயன்ெள் 

யா்வ ?
22. ் ்தயல் இயநதிரததில் பமல்நூல் பொர்ககும் 

மு்்ற்ய விவரி.
23. முழங்்ெ மற்றும் மணி்கெடடு அை்வ 

எவவாறு எடுபோய ?
24. உ்ையில் பயா்ககின் உேபயாெகமன்ன ?
25. கீழிருநது பமல் நெரவு பேஷன் என்்றால் 

என்ன ?
26. வ்ர்தல் ( sketching) விை்ககு.
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நசய்முடை
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நசய்முடை

டையல் இயந்திரம் –  
இயககும் முடை பற்றிய விளக்கம்

1

்கற்ைலின் நொக்கங்கள்:
● தையல்	 இயந்திரத்தை	 இயக்குவேைற்கு	 ஏற்ப	

த்க	மற்றும்	்ககால் ஒருஙகிதைபபு	முதைதய  
்கற்றுக்	ச்ககாள்ளுைல்

● தையலின்	 அைர்த்தி,	 இயந்திரம்	 இயக்கும்	
முதை,	தையலின்	நீளம்	முைலியவேற்தை	பற்றி	
அறிந்து	ச்ககாள்ளுைல்.

நைடவயான ்கருவி்கள் ைற்றும் உப்கரணங்கள்
நசயல் முடையின் ைடைப்பு வ.எண் உப்கரணங்களின் நபயர் ைதிப்பு அளவு
தையல்	இயந்திரத்தை	
இயக்குவேைற்கு	ையகாரகாகுைல்

1. தையல்	இயந்திரம் - 1
2.  தைக்கும் உப்கரைங்களுதைய சபடடி - 1	அலகு

தையல்	இயந்திரம்	இயக்கும்	
முதை

1. செயதித்ைகாள்	மற்றும்	குறிக்கும்	
்கருவி்கள்

- 2

2. துணி ்ககாைகாத்துணி ½	மீடைர் 

பின்பற்ைநவண்டிய நசயல்பாடு்களின் வரிடச

பகாபினில்	நூல்	சுற்றுைல்	மற்றும்	சபகாருத்துைல்

நூல்	்்ககார்க்கும்	பயிற்சி

தைபபைற்்ககான	பயிற்சி

பாபினில் நூல் சுற்றுைல், ைற்றும் 
நபாருத்துைல்
நசயல்முடை
படிநிடை 1:	 நூல்	 ைகாஙகியில் நூதல	 தவேத்து	

அைற்கு	் ம்ல	உள்ள	உ்லகா்கக்	ச்ககாக்கி்கள்	
வேழியகா்க	நூதலக்	்்ககார்க்்கவும்.

படிநிடை 2:	சிறிய	துதள	வேழியகா்க	நூதல	கீ்ே	
ச்ககாண்டு	வேந்து	சைன்்ஷன்	டிஸக்த்க	சுற்றி	
ச்ககாண்டு	வேரவும்.

படிநிடை 3:	இயந்திரத்தில்	உள்ள	குமிழ்	(Knob)	மீது	
பகாபிதன	 தவேக்்கவும்	 மற்றும்	 த்கயினகால்	
நூதல	பகாபினில்	சில	சுற்று்கள்	சுற்ைவும்

படிநிடை 4:	இயந்திரத்தை	இயக்்கச்	செயயவும்.
படிநிடை 5:	 ்ககால்	 மிதிதய	 அழுத்துவேைன்	மூலம்	

பகாபிதன	சமதுவேகா்க	சுேற்ைவும்.

படிநிடை 6:	 நூல்	 சுற்ைபபடை	 பகாபிதன	 பகாபின்	
்்கஸில்	சபகாருத்ைவும்.

படிநிடை 7:	 நூதல	 இைது	 பக்்கம்	 இழுத்து	
ெற்று	 பின்்னகாக்கி	 வேந்து	 பிைகு	 அதை	
இதைசவேளிக்கு	 பின்னகால்	 உள்ள	
உ்லகா்கத்	துண்டின்	அடியிலிருந்து நூதல	
்்ககார்த்து	எடுக்்கவும்.
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படிநிதல	 10:	 ்கண்	 துதள	 வேழியகா்க	 நூதல	
ஊசியின்	இைமிருந்து	வேலமகா்க	இழுக்்கவும்.

படிநிதல	 11:	அழுத்தும்	அடியின் வேழியகா்க	நூலின்	
நுனிதய	 ்ைகாரகாயமகா்க	 5	 செ.மீ.	 வேதர	
இழுக்்கவும்,	

படிநிதல	 12:	 இயந்திரத்தின்	 அடிபபகுதியில்	
பகாபினில்	 இருந்து	 வேரும்	 நூல்	 ்மல்	
நூ்லகாடு இதையும்	 வேத்கயில் த்க	
ெக்்கரத்தை	 சமதுவேகா்க	 உங்கதள	 ்�காக்கி	
சுற்ைவும்.

படிநிதல	 13:	 ஊசி	 மற்றும்	 துணிதய	 �்கர்த்தும்	
பற்்களுக்கு	 இதையில்	 ்மல்	 நூல்	 சென்று	
கீழ்	 நூலுைன்	 தையதல	 ஏற்படுத்ை	
்வேண்டும். 

டைப்பைற்்கான பயிற்சி
நசயல்முடை
படிநிடை 1:	 15	 X	 15	 செ.மீ	 அளவுள்ள	 மூன்று	

துண்டுத்	 துணி்கதள எடுத்து	 அைதன	
மகாதிரி	1,	2	மற்றும்	3	என்று	குறிக்்கவும்.

படிநிடை 2:	 துணி	மகாதிரி	 1	 மற்றும்	 2ல், 2	 செ.மீ	
இதைசவேளியில்	்�ர்்்ககாடு்கள்	வேதரயவும்.

படிநிடை 3:	 துணி	 மகாதிரி	 2ல் குறிக்்கபபடை	
்�ர்்்ககாடு்கதள	 U	 வேடிவேத்தில்	
இதைக்்கவும்.	

படிநிடை 4:	 துணி	 மகாதிரி	 3ல்	 ஒன்ைன்	 பின்	
ஒன்ைகா்க	 ஒவசவேகான்றிற்கும்	 இதை்ய	 
1	 செ.மீ	 இதைசவேளி	 உள்ளவேகாறு	
வேடைங்கதள	வேதரயவும்	

படிநிடை 5:	இயந்திரத்தை	இயக்்கவும்.
படிநிடை 6:	 அழுத்தும்	 அடிதய	 உயர்த்தி	 த்க	

ெக்்கரத்தை	சமதுவேகா்க	்ம்ல	சுேற்ைவும்
படிநிடை 7:	 துணி	 மகாதிரி	 ஒன்தை	 அழுத்தும்	

அடியின் கீழ்	தவேக்்கவும்.
படிநிடை 8:	 துணியில்	 வேதரயபபடை	 முைல்	

்்ககாடடின்	 விளிம்தப	 ஊசியின்	
முதனயுைன்	 சபகாருத்துவேதில்	 ்கவேனமகா்க	
இருத்ைல்	்வேண்டும்.

படிநிடை 9:	 துணி	 �்கரகாமல்	 இருக்்க அழுத்தும்	
அடிதய	கீ்ே	இைக்்கவும்

படிநிதல	 10:	 த்க	 ெக்்கரத்தை சுேற்றி	 சமதுவேகா்க	
மிதிக்்கத்	 சைகாைங்கவும்,	 ்்ககாடு்களுக்கு	

படிநிடை 8:	 பகாபின்	்்கஸின்	்மல்	உள்ள	சிறிய	
பகுதிதய	 இழுத்து	 பிடித்துச்ககாண்டு	
பகாபிதன	 ்்கஸில்	 பகாபிதன	 சபகாருத்ைவும்.	
பகாபின்	 ்்கஸில்	 பகாபிதன	 ெரியகா்க	
சபகாருத்திய	பிைகு அந்ை	சிறுபகுதிதய	விடடு	
விைவும்.

படிநிடை 9:	்மல் ைடதை	திைந்து	இயந்திரத்தின்	
கீழ்	 பகுதியில்	 பகாபின்	 ்்கதை	 ெரியகா்க	
சபகாருத்ைவும்.

நூல் ந்கார்ககும் பயிற்சி
நசயல்முடை
படிநிடை 1:	இயந்திரத்தை	நிறுத்ைவும்.
படிநிடை 2:	 அழுத்தும்	 அடியின்	 (Presser	 Foot) 

லீவேதர	்மல்	்�காக்கி	உயர்த்ைவும்.
படிநிடை 3:	த்க	ெக்்கரத்தை	உங்கதள	்�காக்கி	

சுற்றுவேைன்	மூலம்	ஊசிதய	உயர்த்ைவும்	
குறிப்பு: ஊசி சரியா்க உயர்த்ைப்பைவில்டை 
என்ைால் டையல் இயந்திரத்தில் நூல் ந்கார்க்க 
இயைாது.
படிநிடை 4:	ஸபூல்	பின்	மீது	ஒரு	ஸபூல்	நூதல	

தவேத்து,	 நூல்	 வேழி்ககாடடி	 மூலம்	 தையல்	
இயந்திரத்தின்	 முன்பகுதியில்	 நூதல	
ச்ககாண்டு	வேரவும்.

படிநிடை 5:	 ’S’	 வேடிவேம்	 ்பகால்	 இருக்கும்	
மூன்று	 துதள்கள்	 வேழியகா்க	 ்மல்	நூதல	
்்ககார்க்்கவும்.

படிநிடை 6:	முைல்	துதளயில்	நூதல	வேலமிருந்து	
இைமகா்க	 ்்ககார்க்்கவும்,	 இரண்ைகாவேது	
துதளயின்	 வேழியகா்க	 ்மலிருந்து	
்்ககார்க்்கவும்.

படிநிடை 7:	 சைன்்ஷன்	 டிஸக்கில் நூதல	 சுற்றி,	
பின்னர்	 வேதளயத்தின்	 வேழியகா்கவும்,	
மற்றும்	 உ்லகா்க	 குமிழ்	 வேழியகா்க நூதல	
்்ககார்க்்கவும்.

படிநிடை 8:	 நூதல	 இயக்கும்	 ்கருவி	 வேழியகா்க	
(Take	 Up	 Lever)	 நூதல	 ச்ககாண்டு	 வேந்து	
வேழி�ைத்தும்	உ்லகா்க	வேதளயம்	வேழியகா்க	
நூதல	செலுத்ைவும்.

படிநிடை 9:	 உ்லகா்க	 ச்ககாக்கி	 வேழியகா்க 
நூதலக்	 ்கைந்து	 ஊசிக்கு	 ்ம்ல	 உள்ள	
வேழி்ககாடடிக்குப	 பின்னகால்	 நூதல	
்்ககார்க்்கவும்.
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படிநிதல	 15:	 கிதைமடைக்	 ்்ககாடு	 தைக்்கக்கூடிய	
வேத்கயில்	 அழுத்தும்	 அடிதய	 தூக்கி	 ஊசி	
நுதேந்து	உள்ளபடி	 சமதுவேகா்க	 துணியின்	
திதெதய	திருபபவும்

படிநிதல	 16:	 அழுத்தும்	 அடிதய	 கீழிைக்கி	
கிதைமடைக்	 ்்ககாடடின்	 முதன	 வேதர	
தைக்்கவும்.

படிநிதல	 17:	 இ்ை	முதையில்	துணி	மகாதிரி	 2ல்	
உள்ள	அதனத்து	U	வேடிவே	்்ககாடு்கதளயும்	
முடிக்்கவும்.

படிநிதல	 18:	துணி	மகாதிரி	 1ல்	உள்ள கிதைமடை	
்்ககாடு்கதள	 தைக்கும்	 முதைதயப	
பின்பற்றி	துணி	மகாதிரி	3	யும்	தைக்்கவும்.

படிநிதல	 19:	 அவவேகாறு	 தைக்கும்	 சபகாழுது	
துணிதய	 சமதுவேகா்க	 வேடை	 வேடிவில்	
்கவேனமகா்க	�்கர்த்ை	்வேண்டும்.

்�ரகா்க	 துணிதய	 �்கர்த்துவேதில்	
்கவேனம்	 செலுத்ைவும்.	 த்க	 மற்றும்	 ்ககால்	
அதெவு்களுக்கு	இதை்ய	ஒருஙகிதைபபு	
இருக்்க	்வேண்டும்.

படிநிதல	 11:	 இ்ை	 முதையில்	 துணி	 மகாதிரி	 1ல்	
உள்ள	 அதனத்து	 ்்ககாடு்களிலும்	 தைத்து	
முடிக்்கவும்.

படிநிதல	12:	துணி	மகாதிரி	1க்கு	் மற்ச்ககாள்ளபபடை	
படி	 நிதல்கதளப	 பின்பற்றி	 துணி	 மகாதிரி	
2	தை	அழுத்தும்	அடியின்	கீழ்	தவேக்்கவும்.

படிநிதல	 13:	 செஙகுத்துக்	 ்்ககாடு	 வேழியகா்க	
தையல்்கதள	 உருவேகாக்்க	 இயந்திரத்தை	
இயக்்கவும்.

படிநிதல	 14:	முைல்	 செஙகுத்து	்்ககாடு	முடிந்ைதும்	
்்ககாடடின்	 விளிம்பில்	 உள்ள	 துணி	 மீது	
ஊசிதய	நுதேத்து	நிறுத்ைவும்.

செஙகுத்துக்	்்ககாடு்கள்ச்ககாண்ை	
துணி	மகாதிரி	1

U	வேடிவே	்்ககாடு்கள்	ச்ககாண்ை	
துணி	மகாதிரி 2

வேடை	வேடிவேங்கள்	ச்ககாண்ை	
துணி	மகாதிரி	3

முடிவுடர
● தையல்	இயந்திரத்தின்	இயக்்கத்தைப	பற்றி	புரிந்து	ச்ககாள்ளபபடைது.
● தையல்	 ்வேதல	 செயயும்	 ்பகாது	 ்ககால்	 மற்றும்	 த்க	 அதெவு்கதள	 ஒருஙகிதைக்கும்	 திைன்்கள்	

சபைபபடைது.

்காநணாளி பரிந்துடர
வே.எண் ைதலபபு	/	்�காக்்கம் இதைபபு
1. தையல்	இயந்திர	செயல்பகாடு http://youtu.be/uc4ci-t5M60 

எளிய ைதிப்பீடு்கள்

மகாைவேர்்களுக்்ககான	வீடடுப	பயிற்சி செயதித்ைகாதள	அடிபபதையகா்க	பயன்படுத்தி	மூன்று	துணி	
மகாதிரி்கதள	ையகார்	செயயவும்

விருந்தினர்	விரிவுதர	பரிந்துதர்கள் -

சைகாழிற்ெகாதல	/	்கள	ஆயவு பரிந்துதர்கள். த்க	மற்றும்	்ககால்்களின்	ஒருஙகிதைபதபக்	்கவேனிக்்க	
அருகிலுள்ள	தையல்	்கதை	/	சைகாழிற்ெகாதலக்கு	செல்லவும்
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அடிப்படை ைற்றும்  
அைங்காராத் டையலுக்கான  
ைாதிரி்கடளத் ையார் நசய்ைல்2

்கற்ைலின் நொக்கங்கள்:
● அடிபபதை	 தையல்	 முதை்கதள	 புரிந்து	 ச்ககாள்ளுைல்	 மற்றும்	 அடிபபதை	 மற்றும்	 அேகுபடுத்தும்	

தையல்்களின்	வித்தியகாெத்தை	சைரிந்து	ச்ககாள்ளுைல்
● அடிபபதை	தையல்்கள் மற்றும்	அலங்ககார	தையல்்கதள	தைக்கும்	திைதனப	சபறுைல்.

பின்பற்ைநவண்டிய நசயல்பாடு்களின் வரிடச

தையல்கள்

அடிபபதைத்	தையல்்கள்

நிதலயற்ை	தையல் நிதலயகான	தையல்

1.		ெமமகான	
இதே்யகாடைல்

2.	ெமமற்ை	இதே்யகாடைல்
3.		ெகாயவேகான	

இதே்யகாடைல்
4.		தையல்்ககாரர்	

இதே்யகாடைல்

1.	ஓடடுத்	தையல்
2.	ச்கடடித்தையல்
3.	மடிபபுத்	தையல்
4.	உருடடுத்	தையல்

அலங்ககாரத்	தையல்்கள்

1.	்ககாம்புத்	தையல்
2.	்�ர்த்	தையல்
3.	இைகுத்	தையல்
4.	விதை	தையல்
5.	்்கபிள்	தையல்
6.	ெஙகிலித்	தையல்
7.	்லசி	சையசி	தையல்
8.	மந்திர	ெஙகிலித்	தையல்
9.	்கம்பளித்	தையல்
10.	அதைபபுத்	தையல்

நைடவயான ்கருவி்கள் ைற்றும் உப்கரணங்கள்
செயல்	முதையின்	ைதலபபு வே.எண் ்கருவி்கள்	/	உப்கரைங்களின்	சபயர்	 மதிபபு அளவு

அடிபபதை	மற்றும்	அலங்ககாரகா	
தையலுக்்ககான மகாதிரி்கதளத்	
ையகார்	செயைல்

1 தைக்கும்	உப்கரைங்களுதைய	
சபடடி	(Sewing	kit	)

- 1	அலகு

2 ்ககாைகாத்துணி - 1	மீடைர்

நசய்முடை
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படிநிடை 3:	புள்ளி	2ன்	வேழியகா்க	துணியின்	முன்	
பக்்கத்திலிருந்து	பின்	பக்்கத்திற்கு	ஊசிதய	
செலுத்ைவும்.

படிநிடை 4:	 புள்ளி	 3ன்	 வேழி்ய	 துணியின்	
பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	 முன்	 பக்்கத்திற்கு	
ஊசிதயக்	 ச்ககாண்டு	 வேரவும்.	 புள்ளி	 2	
மற்றும்	3ற்்ககான	இதைசவேளியகானது புள்ளி	
1	 மற்றும்	 2ன்	 அளவில்	 பகாதியகா்க	 இருக்்க	
்வேண்டும்.

படிநிடை 5:	 ்மற்்ககாண்	 படி்கதளத்	 சைகாைர்ந்து	
செயய	்வேண்டும்.

குறிப்பு: முன் பக்கத்தில் உள்ள டையல்்களின் 
நீளத்தில் பாதி அளநவ பின் பக்கத்தில் உள்ள 
டையல்்களின் நீளம் இருககும். முன் பக்கத்திலுள்ள 
டையல்்கள் பின்புைத்தில் உள்ள டையல்்கடள 
விை நீளைா்க இருககும். ைாறுபடை வண்ண நூல் 
பயன்படுத்ைப்பை நவண்டும்.

Even Tacking Uneven Tacking

Diagonal Tacking Tailor Tacking 

3

2 1

3

2 1

2

3 1

3 2

1

ெமமற்ை	இதே்யகாடைல்

சாய்வான இடைநயாடைல்  
(Diagonal Tacking )
படிநிடை 1: துணியின்	 விளிம்பு்கதள	 மடித்து	

தையல்்கதள	வேலமிருந்து	இைமகா்க	தைக்்க	
்வேண்டும்.

படிநிடை 2:	பைத்தில்	்ககாடைபபடடுள்ளபடி,	புள்ளி	1ன்	
வேழியகா்க	 துணியின்	 பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	
முன்	பக்்கத்திற்கு	ஊசிதயச்	செலுத்ைவும்.

படிநிடை 3:	 துணியின்	 முன்புைத்திலிருந்து	
புள்ளி	 2ன்	 வேழியகா்க ஊசிதய	 ெகாயவேகா்க	
செலுத்தி துணியின்	பின்புைத்தில்	ஊசிதய	
எடுக்்கவும்.

படிநிடை 4:	 ஊசிதய	 மடிபபின்	 சவேளிபபுை	
விளிம்பில்	 செலுத்தி	 புள்ளி	 3ன்	 வேழியகா்க	
துணியின்	 முன்	 பக்்கத்திற்கு	 ச்ககாண்டு	
வேரவும்.

படிநிடை 5:	 ்மற்்ககாண்	 படி்கதளத்	 சைகாைர்ந்து	
செயய	்வேண்டும்.

அடிப்படை டையல்்கள் (Basic Stitches)
நசயல்முடை்கள் 

1. நிடையற்ை டையல்்கள்  
(Temporary Stitches)

சைைான இடைநயாடைல் ( Even Tacking)
படிநிடை 1:	 துணியின்	 விளிம்பு்கதள	 மடித்து	

தையல்்கதள	வேலமிருந்து	இைமகா்க	தைக்்க	
்வேண்டும்.

படிநிடை 2:	 பைத்தில்	 ்ககாடைபபடடுள்ளபடிநிதல,	
புள்ளி	 1ன்	 வேழியகா்க	 துணியின்	 பின்	
பக்்கத்திலிருந்து	ஊசிதயச்	 செலுத்தி, முன்	
பக்்கத்திற்கு	ச்ககாண்டு	வேரவும்.

படிநிடை 3:	துணியின்	முன்	பக்்கத்திலிருந்து	பின்	
பக்்கத்திற்கு	 புள்ளி	 2ன்	வேழியகா்க	ஊசிதய	
செலுத்ைவும்.

படிநிடை 4: ஊசிதய	 புள்ளி	 3ன்	 வேழியகா்க	
செலுத்தி துணியின்	 பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	
முன்	பக்்கத்திற்கு	ச்ககாண்டு	வேரவும்.

படிநிடை 5:	 ்மற்்ககாண்	 படி்கதளத்	 சைகாைர்ந்து	
செயய	்வேண்டும்.

குறிப்பு: டையல்்களுககு இடையிைான தூரம் 
சைைா்க இருக்க நவண்டும். ைாறுபடை வண்ண 
நூல்்கடள பயன்படுத்ைப்பை நவண்டும்

Even Tacking Uneven Tacking

Diagonal Tacking Tailor Tacking 

3

2 1

3

2 1

2

3 1

3 2

1

ெமமகான	இதே்யகாடைல்

சைைற்ை இடைநயாடைல் (Uneven Tacking) 
படிநிடை 1:	 துணியின்	 விளிம்பு்கதள	 மடித்து	

தையல்்கதள	வேலமிருந்து	இைமகா்க	தைக்்க	
்வேண்டும்.

படிநிடை 2:	பைத்தில்	்ககாடைபபடடுள்ளபடி,	புள்ளி	1ன்	
வேழியகா்க	 துணியின்	 பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	
ஊசிதயச்	 செலுத்தி	 ,	 துணியின்	 முன்	
பக்்கத்திற்கு	ச்ககாண்டு	வேரவும்.
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முன்	 பக்்கங்கள்	 ஒன்தைசயகான்று	
இதைந்திருக்கும்படி தவேக்்கவும்.

படிநிடை 2: விளிம்பு்களிலிருந்து	0.5cm தூரத்தில்	
ஒரு	்�ர்	்்ககாடதை	வேதரயவும்.

படிநிடை 3:	 தையல்்கதள	 வேலமிருந்து	 இைமகா்க	
தைக்்கவும்.

படிநிடை 4:	பைத்தில்	்ககாடடியுள்ளபடி	வேதரயபபடை	
்்ககாடடின்	 ஆரம்பத்திலிருந்து	 ஊசிதய 
பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	 முன்	 பக்்கத்திற்கு	
தைக்்கவும்.

படிநிடை 5: ்்ககாடடின்	 முன்புைத்திலிருந்து	
பின்புைத்திற்கு	ஊசிதயச்	செலுத்தி	ஒரு	சிறு	
தையதல	ஏற்படுத்ைவும்.

படிநிடை 6:	 ்மற்்ககாண்	 படி்கதளத்	 சைகாைர்ந்து	
செயய	்வேண்டும்.

குறிப்பு: துணியின் முன் ைற்றும் பின் புை 
பக்கங்களில் டையல் நீளம் சைைா்க இருக்க 
நவண்டும். நபாருந்ைககூடிய வண்ண நூடைப் 
பயன்படுத்ைவும்.

ஓடடுத்	தையல்

ந்கடடித் டையல் (Back Stitch)
படிநிடை 1:	 ஒன்ைகா்க	 தைக்்க	 ்வேண்டிய	

இரண்டு	 துணி்கதள	 எடுத்து	 அவேற்றின்	
முன்	 பக்்கங்கள்	 ஒன்தைசயகான்று	
இதைந்திருக்கும்படி	தவேக்்கவும்.

படிநிடை 2: விளிம்பு்களிலிருந்து	 0.5	 செ	 .மீ	
தூரத்தில்	ஒரு	்�ர்	்்ககாடதை	வேதரயவும்.

படிநிடை 3:	 தையல்்கதள	 வேலமிருந்து	 இைமகா்க	
தைக்்கவும்.

படிநிடை 4:	 வேதரயபபடை	 ்்ககாடடின்	
விளிம்பிலிருந்து	 0.5	 செமீ	 சைகாதலவில்	
உள்ள	 புள்ளி	 1ன்	 வேழியகா்க	 பின்	
பக்்கத்திலிருந்து	 முன்	 பக்்கத்திற்கு	
ஊசிதயச்	செலுத்ைவும்.

குறிப்பு: துணியின் பின்பக்கத்தில் நெர் 
டையல்்களும் முன்பக்கத்தில் சாய்வான 
டையல்்களும் ்காணப்படும்.

Even Tacking Uneven Tacking

Diagonal Tacking Tailor Tacking 

3

2 1

3

2 1

2

3 1

3 2

1

ெகாயவேகான	இதே்யகாடைல்

டையல்்காரர் இடைநயாடைல்  
(Tailor’s Tacking )
படிநிடை 1:	 தையல்்கதள	 வேலமிருந்து	 இைமகா்க	

தைக்்க	்வேண்டும்.	
படிநிடை 2:	பைத்தில்	்ககாடைபபடடுள்ளபடி,	புள்ளி	1ன்	

வேழியகா்க	 துணியின்	 பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	
முன்	பக்்கத்திற்கு	ஊசிதயச்	செலுத்ைவும்.

படிநிதல	3	:	பிைகு	துணியின்	முன்	பக்்கத்திலிருந்து	
பின்	 பக்்கத்திற்கு	 ஊசிதய புள்ளி	 2ல்	
செலுத்ைவும்.

படிநிடை 4:	 பைத்தில்	 ்ககாடைபபடடுள்ளபடி	
தையதல	 முழுவேதுமகா்க	 இறுக்்கமகா்க	
இழுக்்ககாமல்	வேதளயத்தை	ைளர்வேகா்க	விடடு,	
புள்ளி	 3ன்	 வேழியகா்க	 பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	
முன்	 பக்்கத்திற்கு	 ஊசிதயக்	 ச்ககாண்டு	
வேரவும்.

குறிப்பு: டையல்்களுககு இடையில் ஒநர 
ைாதிரியான இடைநவளி இருக்க நவண்டும்.

Even Tacking Uneven Tacking

Diagonal Tacking Tailor Tacking 

3

2 1

3

2 1

2

3 1

3 2

1

தையல்்ககாரர்	இதே்யகாடைல்

2. நிடையான டையல்்கள்  
(Permanent Stitches) நசயல்முடை்கள்

ஓடடுத் டையல் (Running Stitch) 
படிநிடை 1:	 ஒன்ைகா்க	 தைக்்க	 ்வேண்டிய	

இரண்டு	 துணி்கதள	 எடுத்து	 அவேற்றின்	
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உருடடுத் டையல் (Whipping Stitch )
படிநிடை 1:	 துணியின்	 விளிம்பு்கதள	 உருடடி	

தையல்்கதள	 இைமிருந்து	 வேலமகா்க	
தைக்்கவும்	

படிநிதல 2:	பைத்தில்	்ககாடைபபடடுள்ளபடி,	புள்ளி	1ன்	
வேழியகா்க	 துணியின்	 பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	
முன்	பக்்கத்திற்கு	ஊசிதயச்	செலுத்ைவும்.	

படிநிடை 3:	 ஊசிதய	 முன்	 பக்்கத்திலிருந்து	
சுருடைபபடை	 விளிம்பு்கதள	 சுற்றி	
எடுத்துச்	 சென்று புள்ளி	 2ல்	 துணியின்	
பின்புைத்திலிருந்து	செலுத்ைவும்.

படிநிடை 4:	துணியின்	முன்	பக்்கத்திலிருந்து,	படி	
2ன்	செயல்முதைதயப	பின்பற்றி	புள்ளி	3ல்	
ஊசிதயச்	செலுத்ைவும்.

படிநிடை 5:	துணி	முடிவேதையும்	வேதர	் மற்்ககாண்	
படி்கதளத்	சைகாைர்ந்து	செயய	்வேண்டும்.

படிநிடை 6:	 பிைகு	 ஏற்்கன்வே	 செயயபபடை	
தையல்்களுக்கு	 ்மல்	 வேலது	
பக்்கத்திலிருந்து	 இைது	 பக்்கம்	 வேதர	 1,	 2	
மற்றும்	3	படி்கதள	திருபபி	செயயவும்.

படிநிடை 7:	புள்ளி	1	வேதர	தையலிடும்	படி்கதளத்	
சைகாைரவும்.

குறிப்பு: டையல்்கள் "X” என்ை எழுத்துக்கடளப் 
நபால் இருககும். உருடைப்படை விளிம்பு்கள் 
முடிந்ைவடர குறுகியைா்க இருக்க நவண்டும்.

Hemming Stitch

Whipping Stitch

1

1

2

2 3

உருடடுத்	தையல் 

3. அைங்கார டையல்்கள்  
(Decorative Stitches) 
நசயல்முடை்கள்

்காம்புத் டையல் (Stem Stitch)
படிநிடை 1:	்ககாம்புத்	தையலுக்்ககான	்்ககாடு	அல்லது	

வேடிவேதமபதப	வேதரயவும்.
படிநிடை 2:	 பைத்தில்	 ்ககாடைபபடடுள்ளபடி,	 புள்ளி	

1ன்	 வேழியகா்க	 பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	 முன்	
பக்்கத்திற்கு	ஊசிதயச்	செலுத்ைவும்.

படிநிடை 5:	மீண்டும்	ஊசிதய	புள்ளி	2ன்	வேழியகா்க	
(புள்ளி	1ன்	வேலது	பக்்கம்	குறிக்்கபபடடுள்ளது)	
முன்	 பக்்கத்திலிருந்து	 பின்	 பக்்கத்திற்கு	
செலுத்ைவும்.	

படிநிடை 6:	 பைத்தில்	 ்ககாடைபபடடுள்ளபடி	 புள்ளி	
2லிருந்து	புள்ளி	3ன்	வேழியகா்க	செருகுவேைன்	
மூலம்	ஊசிதய	முன்	பக்்கத்திற்கு	ச்ககாண்டு	
வேரவும்.

படிநிடை 7:	 ்மற்்ககாண்	 படி்கதளத்	 சைகாைர்ந்து	
செயய	்வேண்டும்.

குறிப்பு: ந்கடடித் டையல்்கள் சீரானடவ ைற்றும் 
இயந்திரத் டையல்்கள் நபால் இருககும்.

3 1 2

ச்கடடித்	தையல்

நெம் டையல் (Hem Stitch )
படிநிடை 1:	 துணியின்	 விளிம்பு்கதள	 மடித்து	

தையல்்கதள	 வேலமிருந்து	 இைமகா்க	
தைக்்கவும்

படிநிடை 2:	 பைத்தில்	 ்ககாடைபபடடுள்ளபடி,	
புள்ளி	 1ன்	 வேழியகா்க	 ஊசிதய	 துணியின்	
பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	 முன்	 பக்்கத்திற்கு	
செலுத்ைவும்.

படிநிடை 3:	புள்ளி	2ல்	முன்	பக்்கத்திலிருந்து	பின்	
பக்்கத்திற்கு	ஊசிதயச்	செலுத்தி	ஒரு	சிறிய 
ெகாயந்ை	தையதல	உருவேகாக்்கவும்.

படிநிடை 4:	 ்மற்்ககாண்	 படி்கதளத்	 சைகாைர்ந்து	
செயய	்வேண்டும்..

குறிப்பு: துணியின் முன் பக்கத்தில் டையல்்கள் 
சாய்ந்ை நிடையில் இருககும்.

Hemming Stitch

Whipping Stitch

1

1

2

2 3

செம்	தையல்
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2
4

1
3

்�ரகான	தையல் 

இைகுத் டையல் (Fly Stitch)
படிநிடை 1:	இைகுத்	தையலுக்்ககான	்்ககாடு	அல்லது	

வேடிவேதமபதப	வேதரயவும்.
படிநிடை 2:	 புள்ளி	 1ன்	 வேழியகா்க	 துணியின்	

பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	 முன்	 பக்்கத்திற்கு	
ஊசிதயச்	செலுத்ைவும்.

படிநிடை 3:	 பைத்தில்	 ்ககாடைபபடடுள்ளபடி,	 ஒரு	
வேதளயத்தை	 உருவேகாக்்க	 ஊசியின்	
நூதல	கீ்ே	 ெற்று	 ைளர்வேகா்க	விடடு	 புள்ளி	
2ல்	 முன்	 பக்்கத்திலிருந்து	 துணியின்	 பின்	
பக்்கத்திற்கு	ஊசிதய	எடுக்்கவும்.

படிநிடை 4:	 புள்ளி	 3ன்	 வேழியகா்க	 பின்	
பக்்கத்திலிருந்து	 துணியின்	 முன்	
பக்்கத்திற்கு	 ஊசிதயக்	 ச்ககாண்டு	 வேரவும்.	
ஊசிதய	 வேதளயத்தின்	 ்மல் வேருமகாறு	
எடுத்து	செல்லவும்.

படிநிடை 5:	 புள்ளி	 3ன்	 கீ்ே	ஊசிதயச்	 செருகி,	
ஒரு	 சிறிய	 தையல்	 செயது,	 துணியின்	
பின்புைத்திற்கு	எடுத்துச்	செல்லவும்.

படிநிடை 6:	 ்மற்்ககாண்	 படி்கதளத்	 சைகாைர்ந்து	
செயய	்வேண்டும்.

குறிப்பு: டையல்்கள் "Y" என்ை எழுத்துக்கடளப் 
நபால் இருககும். புள்ளி 3 எப்நபாதும் புள்ளி 1 
ைற்றும் 2ககு இடையில் 0.2 நச.மீ கீநை இருக்க 
நவண்டும். 

3

3
22

4

11

இைகுத்	தையல்

படிநிடை 3:	 பைத்தில்	 ்ககாடைபபடடுள்ளபடி,	 புள்ளி	
2ல்	சிறிய	ெகாயவேகான	தையலுைன்	துணியின்	
முன்	 பக்்கத்திலிருந்து	 பின்	 பக்்கத்திற்கு	
ஊசிதய	செலுத்ைவும்.

படிநிடை 4:	 புள்ளி	 3ன்	 வேழி்ய	 துணியின்	
பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	 முன்	 பக்்கத்திற்கு	
ஊசிதயக்	 ச்ககாண்டு	 வேரவும்.	 புள்ளி	 2	
மற்றும்	3	ற்்ககான	இதைசவேளியகானது புள்ளி	
1	 மற்றும்	 2ன்	 அளவில்	 பகாதியகா்க	 இருக்்க	
்வேண்டும்.

படிநிடை 5:	்்ககாடு	அல்லது	வேடிவேதமபபு	முடியும்	
வேதர	இச்	செயதல	சைகாைரவும்.

குறிப்பு: அடனத்து டையல்்களின் நீளமும் ஒநர 
ைாதிரியா்க இருக்க நவண்டும்.

2

31

்ககாம்புத்	தையல் 

நெரான டையல் ( Straight Stitch)
படிநிடை 1:	் �ரகான	தையலுக்்ககான	் ்ககாடு	அல்லது	

வேடிவேதமபதப	வேதரயவும்.
படிநிடை 2:	பைத்தில்	்ககாடைபபடடுள்ளபடி	புள்ளி	1ன்	

வேழியகா்க	 துணியின்	 பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	
முன்	பக்்கத்திற்கு	ஊசிதயச்	செலுத்ைவும்.

படிநிடை 3:	பைத்தில்	்ககாடைபபடடுள்ளபடி	புள்ளி	2ன்	
வேழியகா்க	 துணியின்	முன்	 பக்்கத்திலிருந்து	
பின்	பக்்கத்திற்கு	ஊசிதய	எடுக்்கவும்.

படிநிடை 4:	 மீண்டும்	 புள்ளி	 3ன்	 வேழியகா்க	 பின்	
பக்்கத்திலிருந்து	முன்	பக்்கத்திற்கு	ஊசிதய	
எடுத்து,	 பைத்தில்	 ்ககாடைபபடடுள்ளபடி,	
துணியின்	 முன்	 பக்்கத்திலிருந்து	 பின்	
பக்்கத்திற்கு	புள்ளி	4ன்	வேழியகா்க	ஊசிதயச்	
செலுத்ைவும்.

படிநிடை 5:	 ்மற்்ககாண்	 படி்கதளத்	 சைகாைர்ந்து	
செயய	்வேண்டும்.

குறிப்பு: ஒநர திடசயில் இந்ை டையடை டைத்ைல் 
நவண்டும். எ.்கா. கீழிருந்து நைல் அல்ைது 
நைலிருந்து கீைா்க.
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படிநிடை 5:	 1	மற்றும்	3	புள்ளி்களுக்கு	இதையில்	
குறிக்்கபபடை	புள்ளி	2ன்	வேழியகா்க	ஊசிதய 
துணியின்	 முன்	 பக்்கத்திற்கு	 ச்ககாண்டு	
வேரவும்.	 வேதரயபபடை	 ்்ககாடடிற்கு	 ்ம்ல	
தையல்	இருக்கும்படி	ச்ககாள்ளவும்.

படிநிடை 6:	புள்ளி	4ன்	வேழியகா்க	துணியின்	முன்	
பக்்கத்திலிருந்து	பின்	பக்்கத்திற்கு	ஊசிதயச்	
செருகுவேைன்	மூலம்	தையதல	முடிக்்கவும்.

படிநிடை 7:	்மற்்ககாண்	படி்கதளத்	்ைதவேயகான	
இைங்களில்	சைகாைர்ந்து	செயய	்வேண்டும்.

குறிப்பு: டையைானது வடரயப்படை ந்காடடிற்கு 
நைநையும் கீநையும் ஒரு சிறிய வடளவு நபால் 
நைாற்ைம் அளிககும்.

3

1

2

4

்்கபிள்	தையல்

சஙகிலித் டையல் (Chain Stitch)
படிநிடை 1:	 ெஙகிலித்	 தையலுக்்ககான	 ்்ககாடு	

அல்லது	வேடிவேதமபதப	வேதரயவும்.
படிநிடை 2:	 புள்ளி	 1ன்	 வேழியகா்க	 துணியின்	

பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	 முன்	 பக்்கத்திற்கு	
ஊசிதயச்	செலுத்ைவும்.

படிநிடை 3:	பிைகு	அ்ை	புள்ளி	1ன்	வேழியகா்க	ஊசிதயச்	
செலுத்ைவும்,	 பைத்தில்	 ்ககாடைபபடடுள்ளபடி	
புள்ளி	 2ன்	 வேழியகா்க	 அதை	 எடுக்்கவும்.	
தையதல	 ஏற்படுத்தும்	 சபகாழுது	 ஊசிக்கு	
கீ்ே	நூல்	இருக்கும்	படி	தவேக்்கவும்.

படிநிடை 4:	 ஊசியின்	 கீ்ே	 உள்ள	 நூல்	 ஒரு	
வேதளயத்தை	 உருவேகாக்குகிைது.	 ஊசிதய	
சமதுவேகா்க	இழுக்்கவும்.

படிநிடை 5: ்மற்்ககாண்	 படி்கதளத்	 சைகாைர்ந்து	
செயய	்வேண்டும்..

குறிப்பு: டையல்்கள் நெருக்கைா்க அடைக்கப்படை 
வடைங்கள் நைாைர்ச்சியா்க அடைந்ைது நபாை இருககும்.

2 1

ெஙகிலித்	தையல்

விடைத் டையல் (Seed Stitch) 
படிநிடை 1:	விதைத்	தையலுக்்ககான	் ்ககாடு	அல்லது	

வேடிவேதமபதப	வேதரயவும்.
படிநிடை 2:	 புள்ளி	 1ன்	 வேழியகா்க	 துணியின்	

பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	 முன்	 பக்்கத்திற்கு	
ஊசிதயச்	செலுத்ைவும்.

படிநிடை 3:	 புள்ளி	 2ல்	 துணியின்	 முன்	
பக்்கத்திலிருந்து	 பின்	 பக்்கத்திற்கு	 ஊசிதய	
செலுத்தி	ஒரு	சிறிய	தையதல	உருவேகாக்்கவும்.

படிநிடை 4:	 புள்ளி	 3ன்	 வேழியகா்க	 பின்	
பக்்கத்திலிருந்து	துணியின்	முன்	பக்்கத்திற்கு 
ஏற்்கன்வே	 உள்ள	 தையலுைன் ்ெர்ந்து	
வேரும்	படி ஊசிதய	ச்ககாண்டு	வேரவும்.

படிநிடை 5:	 புள்ளி	 4ன்	 வேழியகா்க	 ஊசிதயச் 
செலுத்தி	துணியின்	பின்புைம்	அதை	எடுத்து,	
புள்ளி	 1மற்றும்	 2ன்	 வேழியகா்க	 ஏற்்கன்வே	
செயயபபடை	தையலுக்கு	அருகில்	ஒரு	சிறிய	
தையதல	உருவேகாக்்கவும்.	

படிநிடை 6:	 ்மற்்ககாண்	 படி்கதளத்	 சைகாைர்ந்து	
செயய	்வேண்டும்.

குறிப்பு: டையல்்கள் ஒன்றுகந்கான்று நெருக்கைா்க, 
இரண்டு சிறிய நெர்ந்காடு்கள் நபாை இருககும்.

3
4

2
1

விதைத்	தையல்

ந்கபிள் டையல் (Cable Stitch)
படிநிடை 1:	 துணியில்	 ்்கபிள்	 தையலுக்்ககான	

்்ககாடதை	வேதரயவும்.
படிநிடை 2:	 பைத்தில்	 ்ககாடைபபடடுள்ளபடி	

்்ககாடடின்	 மீது	 1,	 2,	 3	 மற்றும்	 4	 எனக்	
�கான்கு	புள்ளி்கதள	குறிக்்கவும்.

படிநிடை 3:	 புள்ளி	 1ன்	 வேழியகா்க	 துணியின்	
பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	 முன்	 பக்்கத்திற்கு	
ஊசிதயச்	செலுத்ைவும்.

படிநிடை 4:	புள்ளி	3ன்	வேழியகா்க	துணியின்	முன்	
பக்்கத்திலிருந்து	பின்	பக்்கத்திற்கு	ஊசிதய	
செலுத்ைவும்.	 வேதரயபபடை	 ்்ககாடடிற்கு	
கீ்ே	 தையல்	 இருபபதை	 ்கவேனத்தில்	
ச்ககாள்ளவும்.
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ைந்திர சஙகிலித் டையல்  
(Magic Chain Stitch)
படிநிடை 1: மந்திர	ெஙகிலித் தையலுக்்ககான	்்ககாடு	

அல்லது	வேடிவேதமபதப	வேதரயவும்.
படிநிடை 2:	 ெஙகிலித்	 தையல்	 தைக்்கப	

பயன்படுத்ைபபடும்	படி்கதளப	பின்பற்ைவும்.
படிநிடை 3:	 ெஙகிலித்	 தையதல	 ஏற்படுத்தும்	

சபகாழுது	 ஒரு	 வேண்ை	 நூதல	
பயன்படுத்துவேைற்கு	 பதிலகா்க	 இரண்டு	
வேண்ை	நூல்்கதளப	பயன்படுத்ைவும்.

குறிப்பு: இரண்டு வண்ணங்களின் டையல்்கள் 
இரு விைைா்க அடைக்கப்படை வடைங்கள் நபால் 
இருககும்.

மந்திர	ெஙகிலித் தையல்

்கம்பளித் டையல் (Blanket Stitch)
படிநிடை 1:	 ்கம்பளித்	 தையலுக்்ககான	 ்்ககாடு	

அல்லது	வேடிவேதமபதப	வேதரயவும்.
படிநிடை 2:	 புள்ளி	 1ன்	 வேழியகா்க	 துணியின்	

பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	 முன்	 பக்்கத்திற்கு	
ஊசிதயச்	செலுத்ைவும்.

படிநிடை 3:	புள்ளி	2ன்	வேழியகா்க	துணியின்	முன்	
பக்்கத்திலிருந்து	பின்	பக்்கத்திற்கு	ஊசிதய	
எடுத்து	செல்லவும்.

படிநிடை 4:	 நூதல	 இழுக்கும்	 முன்	 புள்ளி	 1க்கு	
இதையகா்க	நூதல	தவேக்்கவும்.

படிநிடை 5:	 இப்பகாது	 ஊசிதய	 பின்	
பக்்கத்திலிருந்து	 துணியின்	 முன்	
பக்்கத்திற்கு	புள்ளி	3	ன்	வேழியகா்க	ச்ககாண்டு	
வேரவும்.

படிநிடை 6:	 நூல்	 ஊசிதயச்	 சுற்றி	 ஒரு	
வேதளயத்தை	உருவேகாக்குகிைது.

படிநிடை 7:	 ்மற்்ககாண்	 படி்கதளத்	 சைகாைர்ந்து	
செயய	்வேண்டும்.

குறிப்பு: டையல்்கள் "U" என்ை எழுத்துக்கடள 
வரிடசயா்க ஒன்ைன் பின் ஒன்ைா்க அடைக்கப்படைது 
நபால் ்காணப்படும். இத்டையல்்கடள 
நெருக்கைா்கவும் இடைநவளியுைனும் டைக்கைாம்.

நைசிநைய்சி டையல் (Lazy Daisy Stitch)
படிநிடை 1:	 ்லசிசையசித்	 தையலுக்்ககான ்்ககாடு	

அல்லது	வேடிவேதமபதப	வேதரயவும்.
படிநிடை 2:	 புள்ளி	 1ன்	 வேழியகா்க	 துணியின்	

பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	 முன்	 பக்்கத்திற்கு	
ஊசிதயச்	செலுத்ைவும்.

படிநிடை 3:	 புள்ளி	 1க்கு	 அருகிலுள்ள	 புள்ளி	 2ன்	
வேழியகா்க	 துணியின்	முன்	 பக்்கத்திலிருந்து	
பின்பக்்கத்திற்கு	 ஊசிதய	 மீண்டும்	
செலுத்ைவும்.

படிநிடை 4:	நூதல	இைது	பக்்கத்திலிருந்து	வேலது	
பக்்கமகா்க	 ஊசிக்குக்	 கீ்ே	 இழுத்து,	 புள்ளி	
2ல்	ஊசிதய	சமதுவேகா்க	இழுத்து	துணியின்	
முன்	 பக்்கமகா்க	 ஒரு	 வேதளயத்தை	
உருவேகாக்்கவும்.

படிநிடை 5:	 வேதளயத்தை	 ்ெர்த்து	 பிடிக்கும்படி  
ஊசிதய	 புள்ளி	 3ல்	 செலுத்தி	 துணியின்	
பின்புைமகா்க	எடுக்்கவும்	.	இது	வேதளயத்தின்	
விளிம்பில்	 ஒரு	 சிறிய	 தையதல	
உருவேகாக்குகிைது.

படிநிடை 6:	 ்மற்்ககாண்	 படி்கதளத்	 சைகாைர்ந்து	
செயய	்வேண்டும்.

குறிப்பு: இத்டையல்்கள் , ஒநர ஒரு சஙகிலித் டையல் 
ஒர் நெரான ஓடடுத் டையலுைன் இருப்பது நபால் 
்காணப்படுகிைது. இத் டையடை வடை வடிவில் 
டைப்பைன் மூைம் ஒரு பூ நபால் நைாற்ைத்டை 
அளிககும்.

2
1

3

B

்லசிசையசி	தையல்
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படிநிடை 4:	 புள்ளி	 3ன்	 வேழியகா்க	 ஊசிதய	
பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	 துணியின்	 முன்	
பக்்கத்திற்கு	ச்ககாண்டு	வேரவும்.

படிநிடை 5:	புள்ளி	4ன்	வேழியகா்க	துணியின்	முன்	
பக்்கத்திலிருந்து	பின்	பக்்கத்திற்கு	ஊசிதய	
எடுக்்கவும்.

படிநிடை 6:	 ்மற்்ககாண்	 படி்கதளத்	 சைகாைர்ந்து	
செயய	்வேண்டும்.

குறிப்பு: துணியின் முன் ைற்றும் பின் பக்கங்களில் 
டையல்்கள் ஒநர ைாதிரியா்க இருககும்.

1
1

2
2

3 3
4

4

அதைபபுத்	தையல்

3

3

2
2

1
1

்கம்பளித்	தையல்

அடைப்புத் டையல் (Satin Stitch )
படிநிடை 1:	 அதைபபுத்	 தையலுக்்ககான	 ்்ககாடு	

அல்லது	வேடிவேதமபதப	வேதரயவும்.
படிநிடை 2:	 புள்ளி	 1ன்	 வேழியகா்க	 துணியின்	

பின்	 பக்்கத்திலிருந்து	 முன்	 பக்்கத்திற்கு	
ஊசிதயச்	செலுத்ைவும்.

படிநிடை 3:	 புள்ளி	 2ல்	 துணியின்	 முன்	
பக்்கத்திலிருந்து	பின்	பக்்கத்திற்கு	ஊசிதய	
எடுக்்கவும்.

முடிவுடர 
● சவேவ்வேறு	 வேத்கயகான	 தையல்்கதளயும்	 மற்றும்	 ஆதை்களில்	 அவேற்றின்	 பயன்பகாடு்கதளப	 பற்றி	

புரிந்து	ச்ககாள்ளுைல்
● அடிபபதை	மற்றும்	அலங்ககாரத்தையல்்கதளத்	தைக்கும்	திைதன	சபறுைல்.

்காநணாளி பரிந்துடர்கள்
வே.எண் ைதலபபு	/்�காக்்கம் இதைபபு

1. அடிபபதைத்	தையல்்கள் https://youtu.be/kKnBUa4l2k4

எளிய ைதிப்பீடு்கள்
மகாைவேர்்களுக்்ககான	வீடடுப	பயிற்சி துணி	அல்லது	்மதை	விரிபபு்களில்	தையல்்கதள	

ஏற்படுத்துைல்
விருந்தினர்	விரிவுதர	பரிந்துதர்கள் அலங்ககாரத்	தையலுக்்ககான	பணி	மதனதய	�ைத்துைல்

சைகாழிற்ெகாதல	/
	்கள	ஆயவு பரிந்துதர்கள்.

-
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நசய்முடை
இடணப்பு்கள் ைற்றும் இடணப்பு்கடளச் 
சுத்ைம் நசய்யும் முடை்களுக்கான 
ைாதிரி்கடளத் ையார் நசய்ைல்3

்கற்ைலின் நொக்கங்கள்:
● அடிபபதை	இதைபபு்கள்	மற்றும்	இதைபபு்கதளச்	சுத்ைம்	செயயும்	முதை்கள்	பற்றி	புரிந்து	ச்ககாள்ளுைல்.
● பல்்வேறு	 இதைபபு்கள்	 மற்றும்	 இதைபபு்கதளச்	 சுத்ைம்	 செயயும்	 முதை்கதள செயைல்	 பற்றிய	

அறிதவேப	சபறுைல்.
● சவேவ்வேறு	 வேத்கயகான	 இதைபபு்கதளச்	 சுத்ைம்	 செயயும்	 முதை்களின்பயன்பகாடு்கள்	 சைகாைர்பகான	

திைன்்கதளப	சபறுைல்.

பின்பற்ைப்பைநவண்டிய நசயல்பாடு்களின் வரிடச

இதைபபு்கள்

ெகாைகாரை
ரன்	

அண்டு	
சபல்	

பிரஞ்சு	 தபபடு	 இரடதை	
தையல்

பல்	
்கத்ைரியகால்

ஓவேர்	
்ககாஸடிங

ஓரங்கதள	
மடித்து

இதைபபு்கள்	சுத்ைம்	
செயயும்	முதை

நைடவப்படும் ்கருவி்கள் ைற்றும் உப்கரணங்கள்
செயல்முதையின்	

ைதலபபு வே.எண் ்கருவியின்	சபயர் மதிபபு அளவு

இதைபபு்கள் மற்றும்	
இதைபபு்கள்	சுத்ைம்	
செயயும் முதைக்்ககான	
மகாதிரி	ையகாரித்ைல்

1 தையல்	இயந்திரம் சைகாழில் துதை	தையல்	
இயந்திரம்

1

2 தையல்	உப்கரைங்கள்	சபடடி - 1	
அலகு

3 பற்்கதளயுதைய	்கத்திரி்்ககால் - 1

1.இடணப்பு 
நசயல்முடை

சாைாரண இடணப்பு
படிநிதல	 1:	 இரண்டு	 துணி்களுதைய	 முன்	

பக்்கங்கள்	 ஒன்தைசயகான்று ்�ரகா்க	
இருக்குமகாறு தவேக்்க	்வேண்டும்.

படிநிதல	 2:	 தையல்	 ்்ககாடு்கள்	 ெரியகா்க	
சபகாருந்துகிைைகா	என்று	ெரிபகார்க்்கவும்.

படிநிதல	3:துணி	�்கரகாமல்	இருக்்க	இதைபபுக்	
்்ககாடு்களுக்கு	 ்�ரகா்க	 ஊசியினகால்	
துணி்கதளக்	குத்ைவும்.

படிநிதல 4:	இதைபபுக்	்்ககாடு்களின்	மீது	ஒடடு	
தையல்	 ்பகாடை	 பின்	 ஊசியிதன	 அ்கற்ை	
்வேண்டும்.
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a

b

R S1/2

1/2

1/4

R S

ரன்	அண்டு	சபல்	இதைபபு

பிரஞ்சு இடணப்பு
படிநிதல 1: இதைபபிற்்ககான	 ்்ககாடதை	

துணியின்	பின்புைம்	குறிக்்கவும்.
படிநிதல 2: இரண்டு	துணியின்	பின்	 பக்்கங்கள் 

ஒன்ைகா்க	 ்ெர்ந்திருக்கும்படி தவேக்்க	
்வேண்டும்.

படிநிதல	3:	இதைபபு	்்ககாடு்கள்	சபகாருந்துகிைைகா	
என்று	ெரி	பகார்க்்கவும்.

படிநிதல	4:	இதைபபு	்்ககாடடிற்கு	சவேளி்ய	0.5	
செ.மீ.	 ைள்ளி	 ்�ர்க்்்ககாடடில்	 ஒரு	 தையல்	
்பகாைவும்.

படிநிதல 5:	் ்ககாடடிற்கு	சவேளி்ய	் ைதவேயில்லகாை	
துணிதய	சவேடைவும்

படிநிதல 6:	 துணிதய	 முன்	 பக்்கம்	 திருபபி	
இஸதிரி	செயயவும்.

படிநிதல 7:	இதைபபுக்	் ்ககாடடிலிருந்து	0.5	செ.மீ	
மடித்து	ஊசியகால்	 இரண்டு	 துணி்கதளயும்	
�்கரகாமல்	குத்ைவும்.	

படிநிதல 8: இதைபபுக்	்்ககாடடில்	தைக்்கவும்.
படிநிதல 9:	பிரஞ்ச்	இதைபதப �ன்கு	இஸதிரி	

செயயவும்.

	பிரஞ்சு	இதைபபு

படிநிதல	 5:	த்கயின்	மூல்மகா	 அல்லது	தையல்	
இயந்திரத்தின்	 மூலமகா்க்வேகா	 இந்ை	
இதைபதபத்	தைக்்கலகாம்.

படிநிதல	 6:	 இதே்யகாடைதல	 அ்கற்றி	
அதி்கபபடியகான	நூல்கதள டிரிம்	செயயவும்.

படிநிதல	 7:	 இதைபதப	 �ன்ைகா்க	 இஸதிரி	
செயயவும்.

ெகாைகாரை	இதைபபு

ரன் அண்டு நபல் இடணப்பு 
படிநிதல 1: இதைபபிற்்ககான	்்ககாடதை	துணியின்	

பின்புைம்	குறிக்்கவும்.
படிநிதல 2: இரண்டு	துணியின்	முன்	பக்்கங்கதள	

ஒன்ைகா்க	தவேக்்க	்வேண்டும்.
படிநிதல	 3:	 தைக்கும்	 ்்ககாடு்கள்	 சபகாருந்துகிைைகா	

என்று	ெரி	பகார்க்்கவும்.
படிநிதல	 4:	 துணி	 �்கர்வேதை	 ைடுக்்க	 இதைபபு	

்்ககாடடில்	 இரண்டு	 துணி்கதளயும்	 ஓடடுத்	
தையலகால்	இதைக்்கவும்.

படிநிதல	 5:	 இதைபபிற்்ககான	 ்்ககாடடில்	
இயந்திரத்தை	பயன்படுத்தி	தையலிைவும்.

படிநிதல	 6:கீழ்பகுதியில்	 உள்ள	 துணியில்	
அளதவே	விளிம்பிலிருந்து	0.25	செ.மீ.	ைள்ளி	
சவேடைவும்.

படிநிதல	 7:	 ்ம்ல	 உள்ள	 துணியின்	 அளதவே	
கீ்ே	உள்ள	துணியின்	மீது	மடிக்்கவும்.	

படிநிதல 8:	 இதை	 �ன்ைகா்க	 மடித்து	 இஸதிரி	
செயயவும்

படிநிதல	9:	மடிக்்கபபடை	பகுதியின்	மீது	தைக்்கவும்.	
படிநிதல 10:	ரன்	அண்டு	சபல்	இதைபதப �ன்கு	

இஸதிரி	செயயவும்.
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இரடதை	தையலகால்	சுத்ைம்	செயயும்	முதை

பல் ்கத்ைரியால் சுத்ைம் நசய்யும் முடை
படிநிதல	 1:	 இரண்டு	 துணி்கதளயும்	 ெகாைகாரை	

இதைபதப	பயன்படுத்தி	இதைக்்கவும்.
படிநிதல	 2:	 பல்	 ்கத்ைரிக்்்ககாலகால்	 சீம்்களின்	

விளிம்பு்கதள	சவேடைவும்.
படிநிதல	 3:	 துணிதய	 முன்பக்்கம்	 திருபபி	

இஸதிரி	செயயவும்.

பல்	்கத்ைரியகால்	சுத்ைம்	செயயும்	முதை

ஓவர் ்காஸ்டிங சுத்ைம் நசய்யும் முடை
படிநிதல	 1:	 இரண்டு	 துணி்கதளயும்	 ெகாைகாரை	

இதைபதப	பயன்படுத்தி	இதைக்்கவும்.
படிநிதல	 2:	 பின் பக்்கம்	 திரும்பி	 இரண்டு	

விளிம்பு்கதளயும்	 ைனித்ைனியகா்க	 பிரித்து	
இஸதிரி	செயயவும்.

படிநிதல	 3:	 விளிம்பு்களில்	 ைனித்ைனி்ய	 ஓவேர்	
்ககாஸட	தையல்்கதள	உருவேகாக்்கவும்.

படிநிதல	 4: இதைபபு்கதள	 அழுத்தி	 இஸதிரி	
செயயவும்.

ஓவேர்	்ககாஸடிங	சுத்ைம்	செயயும்	முதை

டபப்டு இடணப்பு 
படிநிதல	 1: இதைபபிற்்ககான	 ்்ககாடதை	

துணியின்	பின்புைம்	குறிக்்கவும்.
படிநிதல	2: இரண்டு	துணியின்	பின்	 பக்்கங்கள் 

ஒன்ைகா்க	 ்ெர்ந்திருக்கும்படி 	 தவேக்்க	
்வேண்டும்.

படிநிதல	3:	இதைபபு	்்ககாடு்கள்	சபகாருந்துகிைைகா	
என்று	ெரி	பகார்க்்கவும்.

படிநிதல	 4:	 இரண்டும்	 துணிதயயும்	
ெகாைகாரை	 இதைபதப	 பயன்படுத்தி 
இதைபபைற்்ககா்க	 ்ெர்த்து	
தவேக்்கபபடுகிைது.	

படிநிதல	 5:	 துண்டு	 துணிதய	 இரண்டு	
துணி்களுக்கு	இதை்ய	நுதேக்்கவும்.

படிநிதல 6:	நுதேக்்கபபடை	துணியுைன்	்ெர்த்து	
ஒரு	வேரிதெ	தைக்்கவும்.

படிநிதல 7:	தபபடு	இதைபதப �ன்கு	இஸதிரி	
செயயவும்.

Right side

தபபடு	இதைபபு

2.  இடணப்பு்கடள  
சுத்ைம் நசய்யும் முடை்கள்

இரடடை டையைால்  
சுத்ைம் நசய்யும் முடை
படிநிதல 1:	 இரண்டு	 துணி்கதளயும்	 ெகாைகாரை	

இதைபதப	பயன்படுத்தி	இதைக்்கவும்.
படிநிதல 2:	 முைலில்	 தைத்ை	 இதைபபிலிருந்கு	

0.25	 செ.மீ.	 ைள்ளி மற்சைகாரு	 தையல்	
தைக்்கவும்.	

படிநிதல	 3:	 இதைபபு்கதள	 திருபபி	 இஸதிரி	
செயயவும்.

குறிப்பு: இது நெரா்கநவா அல்ைது குறுககு 
நெடுககுத் டையைா்கநவா டைக்கைாம்.
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மைக்கி	 வேரிதெயகா்க	 ்மல்	 தையல்	
செயயவும்.

படிநிதல	4:	இதைபதப	திருபபி	�ன்கு	இஸதிரி	
செயயவும்.

ஓரங்கதள	மடித்து	சுத்ைம்	செயயும்	முதை

ஓரங்கடள ைடித்து சுத்ைம் நசய்யும் 
முடை
படிநிதல1:	 இரண்டு	 துணிதயயும்	 ெகாைகாரை	

இதைபதப	பயன்படுத்தி இதைக்்கவும்
படிநிதல	 2: துணியின்	 பின்பக்்கம்	 திருபபி	

இரண்டு விளிம்பு்கதளயும்	 ைனித்ைனியகா்க	
இஸதிரி	செயயவும்.

படிநிதல	 3:	 0.5	 செ.மீ.	 கீ்ே	 மடித்து	துணியுைன்	
மடிபதப	 இதைக்்ககாமல்	 விளிம்பு்களில்	

முடிவுடர
பல்்வேறு	வேத்கயகான	இதைபபு்கள்	மற்றும்	இதைபபு்கதள	சுத்ைம்	செயயும்	முதை்கதள	உருவேகாக்குவேதில்	
திைன்்கதளப	சபறுைல்.

்ககாசைகாளி	பரிந்துதர்கள்

வே.எண் ைதலபபு	/்�காக்்கம் இதைபபு

1. அடிபபதை	இதைபபு்கள் https://youtu.be/k27m4KFNUWE
2 இதைபபு்கள்	சுத்ைம்	செயயும்	 

முதை்களின்	வேத்க்கள்
https://youtu/be/q-glrh6hjxw

எளிய ைதிப்பீடு்கள்
மகாைவேர்்களுக்்ககான	வீடடுப	பயிற்சி ெகாைகாரை	இதைபதப	ையகார்	செயது பல்	்கத்திரிதய	

பயன்படுத்தி	இதைபதப	சுத்ைம்	செயயும்	முதைதய	
செயதித்ைகாளில்	செயது	்ககாடைவும்

விருந்தினர்	விரிவுதர	பரிந்துதர்கள் -

சைகாழிற்ெகாதல	/்கள	ஆயவு பரிந்துதர்கள். -
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நசய்முடை

துணி்கடள சுருககும் முடை்களுக்கான 
ைாதிரி்கடளத் ையார் நசய்ைல்4

்கற்ைலின் நொக்கங்கள் :
● ஆதை்களில்	பயன்படுத்ைபபடும்	பல்்வேறு	சுருக்கும்	முதை்கதளப	பற்றி	புரிந்து	ச்ககாள்ளுைல்
● பல்்வேறு	வேத்கயகான	சுருக்கும்	முதை்கதளப	பயன்படுத்துவேைற்கு	ஆதையில்	ெரியகான	இைத்தைப	பற்றி	

அறிைல்.

பின்பற்ைநவண்டிய நசயல்பாடு்களின் வரிடச

துணிதய	சுருக்கும்	முதை்கள்

1. ைார்டஸ்
• அதர	ைகார்ட
• முழு	ைகார்ட

2. ைகஸ்
• பின்	ைக்ஸ
• குறுக்கு	ைக்ஸ
•  ்கயிறு	தவேத்துத்	
தைக்கும்	ைக்ஸ

•  சிபபி	அல்லது	
வேதளவு	ைக்ஸ

3. ைடிப்பு்கள்
• ்கத்தி	மடிபபு
• சபடடி	மடிபபு
• கிக்	மடிபபு

4. சுருக்கங்கள்

நைடவப்படும் ்கருவி்கள் ைற்றும் உப்கரணங்கள்
செயல்	முதையின்	

ைதலபபு வே.எண் ்கருவியின்	சபயர் மதிபபு அளவு

ைகார்டஸ
ைக்ஸ
மடிபபு்கள்
சுருக்்கங்கள்

1
2
3
4

தையல்	இயந்திரம் சைகாழில்	நுடப	தையல்	
இயந்திரம்

1

தைக்கும்	உப்கரைங்களுதைய	சபடடி	 - 1
அலகு
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படிநிதல	6:	ைகார்டதை	மடித்து	இஸதிரி	இைவும்.

Dartsமுழு	ைகார்ட	

2. ைகஸ் (Tucks) டைககும் முடை
பின் ைக (Pin Tuck)  
படிநிதல	 1:	 பின்	 ைக்ஸ	 தைக்கும்	 இைங்கதளக்	

குறிக்்கவும்.
படிநிதல	2:	குறிக்்கபபடடுள்ள	புள்ளி்களின்	அருகில்	

0.25	 செ.மீ	 இதைசவேளியுைன்	 செஙகுத்து	
்்ககாடு்கதள	வேதரயவும்	

படிநிதல	 3:	 துணிதய	 மடித்து	 குறிக்்கபபடை	
புள்ளி்களின்	்மல்	தைக்்கவும்்வேண்டும்.

படி	 நிதல	 4:அடுத்ை	 ்்ககாடடிற்கும்	 அ்ை	
செயல்முதைதய	மீண்டும்	செயயவும்.	

படி	நிதல	5:	மீைமுள்ள	நூல்்கதள	சவேடைவும்.
குறிப்பு :சைைான இடைநவளிககு முககியத்துவம் 
ந்காடுத்துப் பின் ைககு்கடளத் டைக்க நவண்டும். 

பின்	ைக்

குறுககு ைக (Cross Tuck)  
படிநிதல	1:	குறுக்கு	ைக்ஸ	தைக்கும்	புள்ளி்கதளக்	

குறிக்்கவும்.
படிநிதல	2:	துணிதய	மடித்து	செஙகுத்து	மற்றும்	

கிதைமடை	திதெயில்	்்ககாடு	்பகாைவும்

1. ைார்டஸ் (Darts) - டைககும் முடை
நசயல்முடை

ஒரு முடன ைார்ட (Single Pointed Dart)                                                  
படிநிதல	1:	ைகார்ட	தைக்கும்	இைத்தைத்	துணியில்	

குறித்துக்	ச்ககாள்ளவும்.
படிநிதல	 2:	 ்ைதவேயகான	 அளவு	 துணிதயச்	

அ்கலமகான	 பகுதியில்	 முன்	 பக்்கங்கள்	
்ெர்ந்திருக்குமகாறு	மடிக்்கவும்

படிநிதல	 3:	 அ்கலமகான	 முதனயிலிருந்து	
கூர்தமயகான	 முதன	 வேதர	 தையல்	
இயந்திரத்தை	ச்ககாண்டு	தைக்்க	் வேண்டும்.

படிநிதல	 4:	 கூர்தமயகான	 முதனயில்	 தைத்ை	
நூதலப	பிரியகாை	வேண்ைம்	முடிச்சிைவும்.

படிநிதல	 5:	 தைத்ை	 இைத்தை	 மடித்து	 இஸதிரி	
செயயவும்.

Dartsஅதர	ைகார்ட

முழு ைார்ட 
படிநிதல	1:	ைகார்ட	தைக்கும்		இைத்தைத்	துணியில்	

குறித்துக்	ச்ககாள்ளவும்.
படிநிதல	 2:	 அ்கலமகான	 பகுதிக்கு	 இதைபபடை	

பகுதிதய	ெரியகான	பக்்கம்	் ெர்ந்திருக்குமகாறு		
துணிதய		மடிக்்கவும்.

படிநிதல	 3:	 அ்கலமகான	 முதனயிலிருந்து	 ஒரு	
கூர்தமயகான	 முதனக்குத்	 தைக்்கத்	
சைகாைங்கவும்.

படிநிதல	4:	் மற்கூறிய	செயல்முதைதய	பின்பற்றி	
மற்சைகாரு	முதனதயத்	தைக்்கவும்.	

படி	நிதல	5:	உதையின்	�ல்ல	வேடிவேதமபபிற்்ககா்க	
ைகார்டதைத்	 தைத்ை	 பின்	 தமயபபகுதியில்	
குறுக்்ககா்க	தையல்	்்ககாடு	வேதர	சவேடைவும்.
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படிநிதல	 4:	 	 இரண்டு	 அல்லது	 மூன்று	 ஒடடுத்	
தையல்்கதள	 ஊசிதயக்	 குத்திய	 பகுதி	
வேதர	தைக்்கவும்.

படிநிதல	 5:	தையல்	 ஓவேர்்ககாஸடிங	 செயது	 சிபபி	
அல்லது	வேதளவு	்ைகாற்ைம்	கிதைக்கும்.

படி	நிதல	6:	்ைதவேயற்ை	நூல்்கதள	சவேடடி	விை	
்வேண்டும்.

குறிப்பு:சிப்பி வடளவு ைககு்களுககு இடைநய 
உள்ள இடைநவளி சீரா்க இருத்ைல் நவண்டும்.

சிபபி	அல்லது	வேதளவு	ைக்

3. ைடிப்பு்கள் (Pleats) - டைககும் முடை
்கத்தி ைடிப்பு (Knife Pleat) 
படிநிதல	 1	 :	 	தையலிடும்	 ்்ககாடு்கதள	வேதரந்து	

்கத்தி	 மடிபபு	 வேரும்	இைத்தில்	 	 புள்ளி்கதள	
குறிக்்கவும்.

படிநிதல	2	:	 	பின்	மடிபதப	மடித்து	பந்து	முதன	
ஊசியகால்	குத்ைவும்.	

படிநிதல	 3	 :	 	 பிைகு	 �ன்ைகா்க	 இஸதிரி	 செயது	
தையல்	 ்்ககாடடின்	 வேழி்ய	 ்�ரகா்க	
தைக்்கவும்.	

படிநிதல	 4	 :	 பந்துமுதன	 ஊசி்கதள	 அ்கற்றி	
்ைதவேயற்ை	நூல்்கதள	சவேடைவும்.

்கத்தி	மடிபபு

படிநிதல	 3:	 செஙகுத்து	 திதெயில்	 ைக்தை	
தைக்்கவும்

படிநிதல	 4:	 பிைகு	 கிதைமடை	 வேெத்தில்	 ைக்தை	
தைக்்கவும்

படி	நிதல	5:	மீைமுள்ள	நூல்்கதள	சவேடைவும்

குறுக்கு	ைக்

்கயிறு டவத்து டைககும் ைகஸ்  
(Piped Tuck)
படிநிதல	 1:	 	 ்கயிறு	தவேத்துத்	தைக்கும்	 ைக்ஸின்	

தைக்கும்	இைங்கதளக்	குறிக்்கவும்.	
படிநிதல	2:	துணியின்	பின்பக்்கத்தில்	

்ைதவேயகான	இைத்தில்	்கயிதை	தவேத்து		
அஃது	குேகாயகுள்	அ்கபபடும்படியகா்க	தைக்்க	
்வேண்டும்.

படிநிதல	3:	்மற்்ககாண்	படி்கதள	சைகாைர்ந்து	
செயயவும்.

படிநிதல	4:	்ைதவேயற்ை	நூல்்கதள	சவேடைவும்.
குறிப்பு: டபப்புடு ைககு்களுககு இடைநய உள்ள 
இடைநவளி சீரா்க இருத்ைல் நவண்டும்.

்கயிறு	தவேத்து	தைக்கும்	ைக்ஸ

சிப்பி அல்ைது வடளவு ைக  
(Shell or scalloped Tuck) 
படிநிதல	 1:	 சிபபி	 ைக்ஸ	 தைக்கும்	 இைங்கதளக்	

குறிக்்கவும்.	 	 முைலில்	 விளிம்பு்கதள	 0.25	
செ.மீ.	மடிக்்கவும்.	

படிநிதல	 2:	 1	 செ.மீ.	 அ்கல	 இதைசவேளியில்	
புள்ளி்கள்	 தவேத்துக்	 குறித்துக்	 ச்ககாண்டு	
பின்	குத்ைவும்.	சிபபி	வேதளவின்	இதைசவேளி	
ெரியகான	 இதைசவேளியில்	 உள்ளைகா	
என்பதை	்கவேனத்தில்	ச்ககாள்ளவும்.	
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கிக்	மடிபபு

4. சுருககுைல் (Gathers)-டைககும் முடை
படிநிதல	1:			துணியில்	சுருக்குைல்	செயய	் வேண்டிய		

மூன்று	்்ககாடு்கதள	வேதரயவும்.
படிநிதல	2:		குறிக்்கபபடை		்்ககாடு்களில்	ைளர்வேகான	

தையல்்கதளத்	தைக்்கவும்.	
படிநிதல	 3:	 பைத்தில்	 ்ககாடடியுள்ளவேகாறு	 பகாபின்	

நூதல	 சமதுவேகா்க	 இழுத்து	 துணிதயச்	
சுருக்்கவும்.

படிநிதல	 4:	 சுருக்கிய	 துணியின்	 ைடதை	
பகுதிதயக்	பந்துமுதன	ஊசியகால்	குத்ைவும்.

படிநிதல	 5:	 சுருக்்கங்கதளச்	 ெமமகா்க	 பிரித்து	
பந்துமுதன	ஊசியகால்	குத்ைவும்.

படிநிதல	 6:	 தையல்	 இயந்திரத்தினகால்	
கிதைமடைமகா்க	 தைக்்கவும்	 .	 பின்பு	
பந்துமுதன	ஊசி்கதள	அ்கற்ைவும்.

படிநிதல	7:		்ைதவேயற்ை	நூல்்கதள	சவேடைவும்.
குறிப்பு: சுருககுைல் ைடிப்பு்களுககு  இடைநய 
உள்ள இடைநவளி சீரா்க இருத்ைல் நவண்டும்.

சுருக்குைல்

நபடடி ைடிப்பு (Box Pleat) 
படிநிதல	 1:	 	 சபடடி	 மடிபபு	 வேரும்	 ்்ககாடு்கதளக்	

புள்ளி்களகால்	 குறிக்்கவும்.தையல்	
்்ககாடு்கதள	வேதரயவும்.

படிநிதல	2:	இரண்டு	்கத்திமடிபதப	எதிர்	எதி்ர	
தவேத்து	ஒரு	சபடடி		்பகால்	மடிக்்கவும்.	

படிநிதல	3:		சபடடிமடிபதப	பந்து	முதன	ஊசியகால்	
குத்தி	இஸதிரி	செயயவும்.

படிநிதல	4	:		பந்துமுதன	ஊசி்கதள	நீக்கி	விடடு	
கிதைமடை	தையல்்்ககாடடில்	தைக்்கவும்.	

படிநிதல	 5	 :	 	 பின்பு	 ்ைதவேயற்ை	 நூல்்கதள	
சவேடைவும்.	

குறிப்பு: நபடடி ைடிப்பு்களுககு  இடைநய உள்ள 
இடைநவளி சீரா்க இருத்ைல் நவண்டும்.

சபடடி	மடிபபு	

கிக ைடிப்பு (Kick Pleat)  
படிநிதல	 1	 :	 முைலில்	 சபடடி	 மடிபபு	 வேரும்	

புள்ளி்கதள		குறிக்்கவும்.
படிநிதல	 2	 :	 மடிபபின்	 விளிம்பில்	 ்ைதவேயகான	

நீளத்திற்குத்	 செஙகுத்ைகா்க	 கீழ்	 ்�காக்கி	
தைத்து	 பிைகு	 அபபடி்ய	 ்மல்்�காக்கி	
தைத்ைல்	்வேண்டும்.

படிநிதல	 3	 :	 இவவேகாறு	 ஒவசவேகாரு	 மடிபபிலும்	
செயைல்		்வேண்டும்.

படி	 நிதல	 4	 :	 	 பின்பு	 ்ைதவேயற்ை	 நூல்்கதள	
சவேடைவும்.	

குறிப்பு : கிக ைடிப்பு்களுககு இடைநய உள்ள 
இடைநவளி சீரா்க இருத்ைல் நவண்டும்.
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முடிவுடர
● பல்்வேறு	 வேத்கயகான	 சுருக்குைல்	 முதைதயயும்	 ,ஆதை்களில்	 அவேற்றின்	 பயன்பகாடதையும்	 புரிந்து	

ச்ககாண்்ைகாம்.
● சுறுக்குைலின்	பல்்வேறு		வேத்க்கதள		தைக்கும்		திைன்்கதளப	சபற்்ைகாம்.

்காநணாளி பரிந்துடர
வே.எண் ைதலபபு	/்�காக்்கம் இதைபபு

1. சுருக்குைல்	முதையின்	வேத்க்கள். http://youtu.be/yQmm/0FRbg8

எளிய ைதிப்பீடு்கள்
மகாைவேர்்களுக்்ககான	வீடடுப	பயிற்சி செயதித்	ைகாள்்கதளப	பயன்படுத்தி	ஏ்ைனும்	5	

வேத்கயகான	சுருக்குைல்	மகாதிரி்கதள	உருவேகாக்்கவும்
விருந்தினர்	விரிவுதர	பரிந்துதர்கள் -

சைகாழிற்ெகாதல	/்கள	ஆயவு பரிந்துதர்கள். ஆதை்களில்	சுருக்குைலின்	பயன்பகாடதைக்	்கவேனிக்்க	
பிரகாண்ட	்்ஷகாரூம்்களுக்கு	செல்லவும்.
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நசய்முடை

பல்நவறு வட்கயான ஆடை பா்கங்களின் 
ைாதிரி்கடளத் ையார் நசய்ைல் 5

்கற்ைலின் நொக்கங்கள் :
● ஆதை	வேடிவேதமபபில்	உள்ள	்கழுத்து	வேதளவு்கள்,	த்க்கள்,	்ககாலர்்கள்,	திைபபு்கள்,	்யகாக்கு்கள்	மற்றும்		

ெடதைப	தப்கள்	்பகான்ை	ஆதைபகா்கங்களின்	பகாணிதயப	பற்றி	புரிந்து	ச்ககாள்ளுைல்
● அடிபபதை	ஆதைபகா்கங்கதள	உருவேகாக்கும்		செயல்	திைதனப	சபறுைல்.

பின்பற்ை நவண்டிய நசயல்பாடு்களின் வரிடச

்கழுத்து	வேதளவு்கள்	
(Necklines)

த்க்கள்	(Sleeves)

்ககாலர்்கள்	(Collars)

திைபபு்கள்	(Plackets)

ெடதைப	தப்கள்	(Pockets)

்யகாக்கு்கள்	(Yokes)

•	சபகாய	துண்டு	ச்ககாண்டு	முடித்ைல்
•	்கவவும்	படடி	ச்ககாண்டு	முடித்ைல்

•	ெகாைகாரை	த்க	பஃபத்க	
•		் மலும்	கீழும்	சுருக்்கத்துைன்	
கூடிய	த்க	பகுதி

•	பீடைர்	பகான்	்ககாலர்	
• ெடதை	்ககாலர்	

•	சைகாைர்ச்சியகான	திைபபு
•	இரு	துண்டு	திைபபு

•	ஒடடு	தப
•		துணியின்	இதை்ய	
அதமக்்கபபடை	தப

•	சுருக்்கம்	இல்லகாை		்யகாக்கு்கள்
•	சுருக்்கம்	உள்ள	்யகாக்கு்கள்
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 நைடவயான ்கருவி்கள் ைற்றும் உப்கரணங்கள்
செயல்முதையின்		ைதலபபு வே.	எண் ்கருவி	/உப்கரைங்களின்	சபயர் அளவு

்கழுத்து	வேதளவு்கள்	
த்க்கள்
்ககாலர்்கள்
திைபபு்கள்	
ெடதைப	தப்கள்
்யகாக்கு்கள்	

1.	 தையல்	உப்கரைங்கள் 1

2. தையல்	இயந்திரம் 1

3. பகாபளின்	துணி,	இதைபபுத்துணி,	
(்்கன்வேகாஸ)	

ஒவசவேகான்றிலும்		1	மீடைர்	

4. பழுபபுத்ைகாள்	/	செயதித்ைகாள்,	ஜிப	 ஒவசவேகான்றிலும்	ஒன்று

1 ்கழுத்து வடளவு்கள் (Necklines)
நசயல்முடை்கள்

்கழுத்து வடளடவ நபாய் துண்டு 
ந்காண்டு முடித்ைல்
படிநிதல	 1:	 10x10	 செமீ	 அளவுள்ள	 துணிதய	

்ைர்ந்சைடுத்துக்	ச்ககாள்ளவும்.
படிநிதல	 2:	 ்ைதவேபபடும்	 ்கழுத்து	 வேதளதவே	

10x10	செமீ	துணியில்	வேதரயவும்.
படிநிதல	3:	குறுக்கு	துண்டு	படதைதய		2.5	செ.மீ	

அ்கலம்	மற்றும்		்கழுத்து	வேதளதவே	விை	2	
செ.மீ	அதி்க	நீளத்தில்	சவேடைவும்.

படிநிதல	4:	குறுக்குத்	துண்டின்	முன்	பக்்கத்தையும்	
மகாதிரி	 துணியின்	 	 முன்	 பக்்கத்தையும்	
ஒன்தை	 ஒன்று	 பகார்த்துக்	 ச்ககாள்ளும்படி	
சபகாருத்ைவும்.

படிநிதல	 5:	 ்கழுத்து	 வேதளவில்	 தையல்	
வேரிதெதய	 உருவேகாக்்கவும்.	 குறுக்கு	
துண்டு	 மற்றும்	 துணிதயயும்	 ஒன்ைகா்க	
்ெர்ந்திருக்குமகாறு	 ்கவேனமுைன்	 பகார்த்துக்	
ச்ககாள்ளவும்.

படிநிதல	 6:குறுக்குத்	 துண்டு	 படதைதய	 பின்		
பக்்கமகா்க	 	 திருபபி	 	 0.25	 செமீ	 வேதர	
மடிக்்கவும்.

படிநிதல	 7:	 துண்டின்	 மடித்ை	 விளிம்தப		
துணியின்	பின்	பக்்கத்தில்	�ன்ைகா்க	மடித்து	
தவேக்்கவும்.

படிநிதல	 8:	 துணிதய	 ்�காக்கி	 செம்மிங	
செயயவும்	அல்லது	தைக்்கவும்.

படிநிதல	9:	தைத்ை	மகாதிரிதய	இஸதிரி	செயயவும்.

்கழுத்து	வேதளதவே	சபகாயதுண்டு	ச்ககாண்டு	முடித்ைல்

்கழுத்து வடளடவ ்கவ்வும் படடி / 
டபப்பிங ந்காண்டு முடித்ைல்
படிநிதல	 1:	 10x10	 செமீ	 அளவுள்ள	 துணிதய	

்ைர்ந்சைடுத்துக்	ச்ககாள்ளவும்.
படிநிதல	 2:	 ்ைதவேபபடும்	 ்கழுத்து	 வேதளதவே	

10x10	செ.மீ	துணியில்	வேதரயவும்.
படிநிதல	3:	குறுக்கு	துண்டு	படதைதய		2.5	செ.மீ	

அ்கலம்	 மற்றும்	 	 ்கழுத்து	 வேதளதவே	 விை	
2.செ.மீ	அதி்க	நீளத்தில்	சவேடைவும்.

படிநிதல	4:	குறுக்குத்	துண்டின்	முன்	பக்்கத்தையும்	
மகாதிரி	 துணியின்	 	 முன்	 பக்்கத்தையும்	
ஒன்தை	 ஒன்று	 பகார்த்துக்	 ச்ககாள்ளும்படி	
சபகாருத்ைவும்.

படிநிதல	5:	துணியின்	வேலது	பக்்கத்தில்	0.5	செமீ	
விடடு	்கழுத்து	வேதளவுைன்	குறுக்கு	துண்டு	
படதைதய	மடிக்்கவும்.

படிநிதல	 6:	 குறுக்கு	 துண்டு	 படதையின்	
விளிம்பு்கதள	மடித்து,	்கழுத்து	வேதளவுைன்	
்ெர்த்து	சபகாருத்ை	்வேண்டும்.

XI_TM_TDD_PRACTICALS_2022.indd   206 4/29/2022   02:47:21 PM



207நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்-நசய்முடை

படிநிதல	 8:	 முதன	நூல்்கதள	 ஒழுங்கதமத்து,	
த்கமகாதிரிதய	இஸதிரி	செயயவும்.

E

G H

F

1 2

Back Front

3 4

ெகாைகாரை	த்க

நைலும் கீழும் சுருக்கத்துைன் கூடிய ட்க
படிநிதல	 1:	 1/4	 அடி	 அளவு	 ெடதையின்	

முன்பகுதி	 மற்றும்	 பின்பகுதி	 மகாதிரியுைன்	
சபகாருத்துவேைற்்்கற்ை	 த்கமகாதிரிதய	
சவேடடி	ையகார்	செயது	ச்ககாள்ளவும்.

படிநிதல	2:	த்க	மகாதிரிதய	மடித்து,	்ைகாள்படதை	
மடிபதப	 ்ெர்பபைற்்ககா்க	 முக்்்ககாை	
சவேடடு்கதள		சவேடைவும்	

படிநிதல	 3:	 த்கயின்	 ்மல்	 ்்ககாடு	 	 மற்றும்	
மடிபபு	 பகுதி	வேதரயுள்ள	 	த்க	 பகுதி்கதள	
குறித்து,	4	ெம	பகா்கங்களகா்க	பிரிக்்கவும்.இந்ை	
புள்ளி்கதள	செஙகுத்ைகா்க	இதைத்து,இதை		
1,	2,	3	மற்றும்	4	எனக்	குறிக்்கவும்.

படிநிதல	4:	அதனத்து	் ்ககாடு்கதளயும்	சவேடைவும்.
படிநிதல	 5:	 சவேடைபபடை	 பகுதி்கதள	 பழுபபு	

ைகாளில்	 தவேத்து,	 ்மல்	 மற்றும்	 கீழ்	 2.5	
முைல்	 5	 செ.மீ	 இதை்வேளி	 விடடு	 பரபபி	
தவேக்்கவும்.	

படிநிதல	 6:	 பழுபபு	 ைகாளில்	 சவேளிக்்்ககாடு்கதள	
�்கசலடுக்்கவும்	 மற்றும்	 இறுதி	 மகாதிரிதய	
சவேடைவும்.

படிநிதல	7:	இறுதி	மகாதிரிதய	துணிக்கு		மகாற்றி,	
த்கமகாதிரிதய	சவேடைவும்.

படிநிதல	8:	த்கமகாதிரியின்	மடிபபுக்்ககா்க	விைபபடை	
துணிதய	 	 இயந்திர	 தையல்்களின்	
வேரிதெயுைன்	முடிக்்கவும்.

படிநிதல	 9:	 தையதல	 ்கடடுபபடுத்தும்	
திரு்ககாணிதய	 ெரிசெயது	 5-ல்	தவேத்து	 5	
தையல்்கதள	2.5	செ.மீ-ல்	உருவேகாக்்கவும்.		

படிநிதல	10:	த்கயின்	்மல்	்்ககாடு	 	முைல்	மடிபபு	
பகுதி	வேதர	தையலிைவும்,	குதைந்ைது	4-5	

படிநிதல	 7:	 தையல்்கதள	 ஒ்ர	 வேரிதெயில்	
உருவேகாக்்கவும்.

படிநிதல	8:தையல்	வேரி்களில்	தைத்ை	முதன்கதள	
முடிபபதில்	்கவேனம்	ச்ககாள்ளவும்.

படிநிதல	9:	தைத்ை	மகாதிரிதய	இஸதிரி	செயயவும்.
குறிபபு:	 முடிக்்கபபடை	 பிதைபபு	 துணியின்	
இருபுைமும்	சீரகான	அ்கலம்	இருக்்க	்வேண்டும்

W.S W.S

R.S R.S
a b

்கழுத்து	வேதளதவே	்கவவும்	படடி		ச்ககாண்டு	முடித்ைல்

2. ட்க்கள் (Sleeves)
நசயல்முடை்கள் 

சாைாரண ட்க 
படிநிதல	 1:	 1/4	 அடி	 அளவிலகான	 ரவிக்த்க	

முன்பகுதி	மற்றும்	பின்பகுதிக்கு	ஏற்ைவேகாறு	
சபகாருத்ை	ஒரு	த்க	மகாதிரிதய	ையகார்	செயது	
சவேடைவும்.

படிநிதல	2:	த்க	மகாதிரிதய	மடித்து,	்ைகாள்படதை	
மடிபதப	 ்ெர்பபைற்்ககா்க	 முக்்்ககாை	
சவேடடு்கதள		சவேடைவும்.

படிநிதல	 3:	 ெடதையின்	 முன்பகுதி	 மற்றும்	
பின்பகுதி	 மகாதிரிதய,	 ்ைகாள்படதை	 மடிபபு	
மற்றும்	 ெடதையின்	 பக்்க	 மடிபதபயும்	
இதைக்்கவும்.

படிநிதல	 4:	 த்க	 மகாதிரியின்	 மடிபபு	 பகுதிதய	 1	
செ.மீ.	மடித்து	தைக்்கவும்.

படிநிதல	5:	த்கமகாதிரிதய	ெடதையின்	முன்பகுதி	
மற்றும்	 பின்பகுதியில்,	 முன்	 பக்்கத்தில்	
குறிக்்கபபடை	 முக்்்ககாை	 சவேடடு்களுைன்	
(Notches)	சபகாருத்ைவும்	.

படிநிதல	6:	த்கமகாதிரியின்	தமயத்தில்	இருந்து	
தைக்்கத்	 சைகாைங்கவும்.	முைலில்	முன்பகுதி	
த்க	 வேதளவில்	 முன்பகுதி	 ெடதை	
மகாதிரிதய	 தைத்து,	 பின்பு	 பின்பகுதி	
த்கவேதளவிலிருந்து	 பின்பகுதி	 ெடதை	
மகாதிரி	வேதர	தைக்்கவும்.

படிநிதல	7:	த்கயின்	பக்்க	இதைபதப	தைத்து,	
அைன்	விளிம்பு்கதள	பகாது்ககாபபு	செயயவும்.
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படிநிதல	5:	பைத்தில்	்ககாடைபபடடுள்ளவேகாறு	்ககாலர்	
வேடிவேத்தை	 இதைபபு	 அளவுைன்	 சவேடை	
்வேண்டும்.	

Front

Front
Back

Back
Fold

X

Y
S

Z

T

R

வேடை	்ககாலர்

டையல் நசயல்முடை 
படிநிதல	 1:	 ்ககாலர்	 துண்டு்களின்	 முன்பக்்கம்	

ஒன்்ைகாசைகான்று	இதைந்து	இருக்குமகாறு	
தவேத்து	 இயந்திரம்	 மூலம்	 சவேளிபபுை	
விளிம்பில்	தைக்்கவும்.	வேதளந்ை	 பகுதியில்	
0.2	 செ.மீ	 V	 குறிசவேடடு	 செயது	 ்ககாலதர	
திருபபி	விடடு	இஸதிரி	செயயவும்.

படிநிதல	 2:	 ்ககாலரின்	 ்கழுத்துப	 பகுதிதயயும்,	
முன்	 மற்றும்	 பின்	 பக்்க	 ரவிக்த்க	
்கழுத்துக்்்ககாடடுைன்	சபகாருத்தி	தவேக்்கவும்.

படிநிதல	3:	 பின்	தமயபபகுதியில்	இருந்து	முன்	
்�காக்கி	 ்ககாலதர	 சுற்றி	 தைக்்கவும்,	 இ்ை	
்பகால்	 ்ககாலரின்	 மறுதிதெயிலும்	 தைத்து	
முடிக்்கவும்.

படிநிதல	 4:	 ்ககாலரின்	 தமயபபகுதியும்,	
ரவிக்த்கயின்	 தமயபபகுதியும்	 ெமமகா்க	
இருக்குமகாறு	 பகார்த்துக்	 ச்ககாள்ளவும்.
்ககாலரின்	 விளிம்பு்கதள	 ்கவவும்	 படதை	
ச்ககாண்டு	முடிக்்கவும்.

படிநிதல	5:	தையல்்கள்	மற்றும்	முதன	நூல்்கதள	
ஒழுங்கதமத்து,	்ககாலர்	மகாதிரிதய	இஸதிரி	
செயயவும்.

ஒரு துண்டு சடடை ்காைர் 
டிராஃப்டிங நசயல்முடை 
படிநிதல	1:	ஒரு	செவவே்க	ABCD-தய		வேதரயவும்

செமீ	 கூடுைல்	 நூல்	 விடடு	 விளிம்பு்கதள	
விைவும்.

படிநிதல	 11:	 மடிபபு	 பகுதியில்	 பகாபின்	 நூதல	
பிடித்து	 தைக்்கவும்,	 ஒரு	 பக்்கத்தில்	 த்க	
மற்றும்	மடிபபு	பகுதியில்	சுருக்்கம்	வேருமகாறு	
சமதுவேகா்க	இழுக்்கவும்.

படிநிதல	 12:	 படிநிதல	 9ஐ	 மீண்டும்	 செயயவும்.	
த்கயின்	 ்மல்	 ்்ககாடடில்	 பகாபின்	 நூல்	
சுருக்்கம்	நிதைந்ை	த்கயின்	்மல்	்்ககாைகா்க		
மகாறுகிைது.

படிநிதல	 13:	 ெகாைகாரை	த்க	மற்றும்	சுருக்்கமகான	
த்கதய	 முடிக்்க	 5,	 6,	 7	 மற்றும்	 8	
படிநிதல்கதளப	பின்பற்ைவும்.

1 2 3 4

்மலும்	கீழும்	சுருக்்கத்துைன்	கூடிய	த்க

3. ்காைர்ஸ்

வடை ்காைர் அல்ைது பீடைர் பான் ்காைர்

டிராஃப்டிங நசயல்முடை
படிநிதல	 1:	 முன்பகுதி	 மற்றும்	 பின்பகுதி	

மகாதிரியிலிருந்து	 ்கழுத்து	 வேதளதவே	
�்கசலடுக்்கவும்.

படிநிதல	2:	பின்	்கழுத்து	படதையும்	முன்	்கழுத்து	
படதையும்	 ஒன்்ைகாடு	 ஒன்று	 0.25	 செ.மீ.	
்ம்ல	 வேருமகாறு	 ்ககாகிை	 மகாதிரி்கதள	
தவேக்்கவும்.

படிநிதல	 3:	 ்ககாகிை	 மகாதிரியின்	 முன்	 பக்்கத்தின்	
சவேளி்்ககாடு்கதள	 வேதரயவும்.முன்	 பக்்க	
்ைகாள்படதை	பகுதிதய	 ‘	Y	 ‘	என்றும்,	பின்	
்கழுத்துப	 பகுதிதய	 ‘	 R	 ‘	 என்றும்,	 முன்	
்கழுத்துப	பகுதிதய	‘	T		‘	என்றும்	குறிக்்கவும்.

படிநிதல	4:	X,	Y,	Z	-தய	பைத்தில்	்ககாடடியவேகாறு	
R,	 S,	 T-க்கு	இதையகா்க	3	 செ.மீ	முைல்	7		
செ.மீ	வேதர	்கழுத்துபபகுதிக்கு	இதையகா்க	
குறிக்்கவும்.
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படிநிதல	2:	இதைபபுத்	துணியில்	சவேடடிசயடுத்து	
்ககாலரின்	 பின்	 பக்்கத்தில்	 தவேத்து	
இஸதிரி	 செயயவும்.	 சவேடடிசயடுக்்கபபடை	
இதைபபுத்துணி,	 இதைபபு	 அளவு	
இல்லகாமல்	 இருபபதை	 உறுதிபபடுத்திக்	
ச்ககாள்ளவும்.

படிநிதல	 3:	 இரண்டு	 ்ககாலர்	 துண்டு்கதளயும்	
ெரியகான	பக்்கம்	ஒன்தைசயகான்று	பகார்த்துக்	
ச்ககாள்ளும்படி	தவேத்து	சவேளிபபுை	பகுதிதய	
படதையுைன்	இதைக்்கவும்.

படிநிதல	 4:	 இதைபபு	 அளவுைன்	 சிறிய	
குறிசவேடடு்கதள	 உருவேகாக்கி,	 ்ககாலதர		
திருபபி	விடடு	இஸதிரி	செயயவும்.	

படிநிதல	 5:	 பகாடகிதன	 	 பயன்படுத்தி	 ்ககாலரின்		
விளிம்பு	 புள்ளி்கதள	 வேடிவேதமக்்கவும்.	
(முதன்கதள	 வேடிவேதமக்்க	
அல்லது	 �காைகாதவே	 உள்நுதேக்்கப	
பயன்படுத்ைபபடும்	ஒரு	சிறிய	கூர்தமயற்ை	
்கருவி)

படிநிதல	6:	்ககாலர்	்ைகாற்ைத்தை	அதி்கரிக்்க	்ககாலர்	
விளிம்பு்களில்	0.5	செ.மீ	இதைசவேளி	விடடு	
தைக்்கவும்.

படிநிதல	7:	முன்	மற்றும்	பின்	ெடதை	மகாதிரியின்	
்ைகாள்படதையில்	இதைக்்கவும்.

படிநிதல	 8:	 முன்	 ெடதை	 மகாதிரியில்	 தமய	
திைபபு்கதள	முடிக்்கவும்.

படிநிதல	 9:	 ெடதையின்	 முன்பக்்க	 மற்றும்	
பின்பக்்க	 மகாதிரியில்	 ்கழுத்து	 வேரியுைன்	
்ககாலரின்	 ்கழுத்து	 வேரிதய	 சபகாருந்தும்படி	
தவேக்்கவும்.

படிநிதல	 10:	 ்ககாலதரச்	 சுற்றி	 பின்பகுதி	
தமயத்திலிருந்து	 முன்பகுதி	 வேதர	
தைக்்கவும்	 மற்றும்	 ்ககாலதர	 முடிக்்க	 எதிர்	
திதெயிலிருந்து	மீண்டும்	தையலிைவும்.

படிநிதல	11:	்ககாலரின்	கீழ்	விளிம்தப,	முடிக்்கபபடை	
்கழுத்து	்்ககாடடுக்கு	்ம்ல	தவேத்து	மடித்து	
த்கத்தையலிைவும்.	 ்கழுத்துக்்்ககாடடின்	
வேடிவேத்தை	 உருவேகாக்்கக்	 ்கவேனமகா்க	
இருக்்கவும்.

படிநிதல	 12:	 த்கத்	 தையதல	 சுற்றி	 இயந்திர	
தையல்்களின்	வேரிதெதய	உருவேகாக்்கவும்.

படிநிதல	 13:	தையல்்கதள	உறுதி	செயது,	த்கத்	
தையதல	 அ்கற்றி,	 விளிம்பு	 நூல்்கதள	
ஒழுங்கதமத்து	 மற்றும்	 ்ககாலர்	 மகாதிரிதய	
்�ர்த்தியகா்க	இஸதிரி	செயயவும்.

படிநிதல	2:	AB=1/2	்கழுத்து	அளவீடு
படிநிதல	3:	BC=	்ககாலரின்	அ்கலம்	+	5	செ.மீ	்ககாலர்	

்பண்ட(Collar	Band)	அ்கலம்	
படிநிதல	 4:	தமயப	 பின்	்்ககாடதைக்	 BC	 என்று	

குறிக்்கவும்	(மடிபபில்)
படிநிதல	5:	CE	மற்றும்	DF	=	்பண்ட	அ்கலம்	 (5	

செ.மீ)
படிநிதல	 6:	 D-D1	 =	 2	 செ.மீ	 (D	 தய	 D1	 வேதர	

நீடடிக்்க)
படிநிதல	7:	D1-Fஐ	இதைத்து	்ககாடைபபடடுள்ளபடி	

வேடிவேதமக்்கவும்
படிநிதல	 8:	 புள்ளி	 A	 முைல்	 H	 =	 4	 செமீ	 வேதர	

நீடடிக்்கவும்
(குறுக்்ககா்க	்ககாடைபபடடுள்ளபடி)
படிநிதல	9:		‘G’	புள்ளிதய	குறுக்்ககா்க	H-ல்	இருந்து	

1	செ.மீ	சைகாதலவில்	பைத்தில்	்ககாடடியவேகாறு	
குறிக்்கவும்	(G	-	H	=	1	செ.மீ)

படிநிதல	 10:	 ்ககாலர்	 முதனக்கு	 புள்ளி	 Hஐ	
வேடிவேதமக்்கவும்.

படிநிதல	 11:	 B-E-C-D-D1-F-H-B	 புள்ளி்கதள	
பைத்தில்	்ககாடடியவேகாறு	இதைக்்கவும்.

A H

G

D D1

F

B

E

C

ஒரு	துண்டு	ெடதை	்ககாலர்

டையல் நசயல்முடை 
படிநிதல	 1:	 ்ககாலர்	மகாதிரிதய	படதை	இல்லகாமல்	

இதைபபுத்துணியில்	�்கல்	எடுக்்கவும்.
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படிநிதல	 12:	 துணிதய	 மடித்து	 முன்	 தைத்ை	
தையலின்	 மீது	 மடித்து	 தவேத்து	 செம்	
பண்ை	்வேண்டும்.	

படிநிதல	 13:	 தைத்து	 முடித்ை	 பின்	 ்கவவும்	 படடி	
பகுதிதய	 அழுத்தி	 ஒன்றின்	 ்மல்	 ஒன்று	
சபகாருந்தும்படி	அதமய	்வேண்டும்.	

படிநிதல	 14:	 தைத்ை	 மகாதிரி	 துணிதய	 இஸதிரி	
செயயவும்.

குறிப்பு: ஃ திைப்புப்்கடள்கடள நபாருத்திய பிைகு.
இடைநயாடைல் அ்கற்ைப்பை நவண்டும்.

சைகாைர்ச்சியகான	திைபபு

இரு துண்டு திைப்பு
படிநிதல	 1:	 10x10	 செமீ	 அளவுள்ள	 துணிதய	

்ைர்ந்சைடுத்துக்	ச்ககாள்ளவும்.
படிநிதல	 2:	 இரண்டு	 ைனித்ைனியகான	 துண்டு	

துணி்கதள	 சவேடடிக்	 ச்ககாள்ள	 ்வேண்டும்.	
ஒன்று	 8	 செ.மீ.	 அ்கலத்தில்	 ்மல்	
துண்டுக்்ககா்கவும்	 கீழ்	 பகுதிக்கு	 6	 செ.மீ.	
அ்கலமுள்ள	 துண்ைகா்கவும்	 சவேடைபபை	
்வேண்டும்.

படிநிதல	 3:	 திைபபு்கதள	 விை	 2.5	 செ.மீ.	 நீளம்	
அதி்கமகா்க	 சவேடடிய	 துணி	 இருக்்க	
்வேண்டும்.	

படிநிதல	 4:	 குறுகிய	 துண்தை	 ்மற்பகுதிக்கும்	
அ்கலமகான	 துண்தை	 துணியின்	
கீழ்பபகுதிக்கும்	உப்யகா்கபபடுத்ை	் வேண்டும்.	

படிநிதல	 5:	 8	 செமீ	 அ்கலம்	 ச்ககாண்ை	 துண்தை	
ெரியகான	 பக்்கங்கள்	 ஒன்றிதைந்து	
இருக்குமகாறு	 தையலிைவும்.	 பின்	 மறுபுைம்		
0.25	 செ.மீ	 இதைசவேளி	 விடடு	 துண்தை	
மடித்து	 த்கத்தையல்	 அல்லது	 இயந்திர	
தையலிைவும்.

படிநிதல	 6:	 திைபபகானின்	 தையல்	 ்்ககாடும்	
துணியின்	 தையல்	 ்்ககாடும்	 ஒன்்ைகாடு	
ஒன்று	வேருமகாறு	பகார்த்துக்	ச்ககாள்ளவும்.

4.திைப்பு்கள் (Plackets)
நசயல்முடை்கள்

நைாைர்ச்சியான திைப்பு  
(Continuous Bound Placket)
படிநிதல	 1:	 10x10	 செமீ	 அளவுள்ள	 துணிதய	

்ைர்ந்சைடுத்துக்	ச்ககாள்ளவும்.
படிநிதல	2:	துணியின்	தமயப	பகுதியில்	5	செ.மீ		

அளவு	ெகாயவேகா்க	சவேடடி	எடுக்்கவும்.
படிநிதல	 3:	 சவேடடிய	 துணி	 3	 முைல்	 6	 செ.மீ.	

அ்கலமும்	திைபபின்	இரு	 மைஙகு	 நீளத்தை	
விை	 3	 செ.மீ.	 நீளமும்	 அதி்கமகா்க	 இருக்்க	
்வேண்டும்.

படிநிதல	 4:	 ெதுர	 விளிம்பின்	 முடிவில்	 நீளமகான	
விளிம்பின்	 தமயத்தைப	 சபகாருத்தி	
துணியின்	 முன்	 பக்்கத்தையும்	 ஆதையின்	
முன்	 பக்்கத்தையும்	 ஒன்்ைகாசைகான்று	
இதைத்து	தவேக்்கவும்.

படிநிதல	5:	திைபபு்களின்	விளிம்பில்	இருந்து	0.25	
செ.மீ.	 வேதர	உள்ள	 சவேடடின்	முதனதய	
இழுத்து	குண்டூசியகால்	குத்ைவும்.	

படிநிதல	 6:	 0.25	 செ.மீ.	 முதனயில்	
திைபபகான்்களுைன்	 சவேடடி	
துண்டுத்துணியின்	 ஓரத்தில்	 0.25	 செ.மீ.	
தைத்து	ஓடடுத்	தையல்	இைவும்.	

படிநிதல	 7:	 ஓடடு	 தையல்	 மீது	 தையல்	
இயந்திரத்தில்	ஒரு	முதனயிலிருந்து	அைன்	
தமயபபகுதி	வேதர	தைக்்கவும்.	

படிநிதல	8:	துணிதய	ஊசியின்	அடியில்	தவேத்து,	
அழுத்தும்	 அடிதய	 உயர்த்தி	 தைத்ை	
பகுதிதய	பின்	இழுக்்கவும்.	இது	துணியில்	
சுருக்்கம்	வேருவேதைத்	ைவிர்க்கும்.

படிநிதல	 9:	 அழுத்தும்	 அடிதய	 கீ்ே	 இைக்கி	
தையல்	 இயந்திரத்தினகால்	 மற்சைகாரு	
முதன	வேதர	தைக்்கவும்.

படிநிதல	 10:	 தையல்்கள்	 குறு்கலகா்க	 கீழ்்�காக்கி	
�டுபபுள்ளி	 மற்றும்	 �டுபபகுதியிலிருந்து	
சவேடடு	 விளிம்பின்	 வேதர	 இருக்குமகாறு	
பகார்த்துக்	ச்ககாள்ளவும்.

படிநிதல	11:	இதைபபு்கதளத்	திைபபகான்்களுக்கு	
்�ரகா்க	�ன்ைகா்க	அழுத்ைவும்.கீழ்	படதையின்	
விளிம்தப	ைவேைகான	பக்்கத்திற்கு	0.25	செ.மீ	
மடிக்்கவும்.

XI_TM_TDD_PRACTICALS_2022.indd   210 4/29/2022   02:47:22 PM



211நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்-நசய்முடை

ஒடடுப	தப

துணியின் இடைநய  
அடைக்கப்படை டப (Inseam Pocket)
படிநிதல	1:	இரண்டு	்ைகாடி	பகாக்ச்கட	துண்டு்கதள	

அடிபபதை	 துணி	 அல்லது	 ெகாைகாரை	
துணியில்	எடுத்துக்	ச்ககாள்ளவும்.

படிநிதல	 2:	 பகாக்ச்கடடின்	 துண்டின்	 அதனத்து	
விளிம்பு்கதளயும்	முடிக்்கவும்.

படிநிதல	 3:	 பகாக்ச்கட	 துண்டு்களின்	 	 முன்பகுதி	
மற்றும்	பின்பகுதி		திைபபு்கதளத்	தைக்்கவும்,	
பகாக்ச்கடடிற்்ககா்க	 தைக்்க	 விடடிருக்கும்	
துணிதய	மடித்து	இஸதிரி	செயயவும்.

படிநிதல	 4:	 முன்பகுதி	 மற்றும்	 பின்பகுதி	
வேடிவேங்கதள	 பின்	 செயது,	 பகாக்ச்கடடின்	
தையல்	வேரியில்	சபகாருத்ைவும்.

படிநிதல	 5:	 மடிபதபக்	 	 குறுக்்ககா்கத்	 தைத்து,	
மற்றும்	ெடதைப	தபதய	சுற்றி	தைக்்கவும்.	
வேலுவூடைக்கூடிய	 	 தையல்்கதளப	
பயன்படுத்ைவும்.	 தையல்	 தைக்்க	
விடடிருக்கும்	 துணிதய	 ெமமகா்க	 இஸதிரி	
செயயவும்.

படிநிதல	6:	ெடதைப	தபதய	முன்	பக்்கம்	்�காக்கி	
திருபபவும்.

குறிப்பு: பயாஸ் துண்டை ந்காண்டு சடடைப் 
டபயின் ஓரங்கடள முடித்ைால் அது பார்க்க 
நெர்த்தியா்க இருககும்.நவவ்நவறு வட்கயான 
வடிவங்கடள உருவாக்க பை நபாத்ைான்்கடள 
சடடைப்டபயுைன் இடணக்கைாம்.

படிநிதல	 7:	தைக்்கபபடை	 திைபபு்கள்	 0.25	 செ.மீ.	 
அ்கலமகா்க	 இருக்்க	 ்வேண்டும்.	
்மல்பகுதிதய	 முழுவேதுமகா்க	 ஆதையின்	
பின்	 பக்்கத்தில்	 திருபபி	 2.5	 செ.மீ.	 மடித்து	
த்கயகால்	தைக்்க	்வேண்டும்.

படிநிதல	 8:	 தைத்ை	 மகாதிரி	 துணிதய	 இஸதிரி	
செயயவும்.	

இரு	துண்டு	திைபபு

5. சடடைப் டப்கள் (Pockets) 
நசயல்முடை்கள்

ஒடடுப் டப
படிநிதல	 1:	 10x10	 செமீ	 அளவுள்ள	 துணிதய	

்ைர்ந்சைடுத்துக்	ச்ககாள்ளவும்.	மற்றும்	அதில்	
பகாக்ச்கட	நிதலதய	குறிக்்கவும்.

படிநிதல	2:	5	x	5	 	செ.மீ	அளவுள்ள	அச்சிைபபடை		
துணிதய		ெடதைப	தப்கள்	செயய	சவேடை	
்வேண்டும்.

படிநிதல	 3:	 ெடதைப	தபயின்	 	 ்மல்	விளிம்பில்		
2.5	 செ.மீ	 	 மடித்து	 தைபபைற்்ககா்க	 அதி்க	
துணி	விடடும்	மற்ை	மூன்று	விளிம்பு்களிலும்	
இதைபபு்களுக்்ககா்க	 1.25	 செ.மீ	 அதி்க	
துணி	விடடும்		குறிக்்கவும்	

படிநிதல	4:	ெடதைப	தபயின்	் மல்	விளிம்தப	த்க	
மற்றும்	இயந்திரத்ைகால்	தைத்து	முடிக்்கவும்.

படிநிதல	 5:	 ெடதைப	 தபயின்	 பகுதிதய	 துணி	
மீது	குறிக்்கபபடை	இைத்தில்	தவேக்்கவும்

படிநிதல	6:	 பந்து	முதன	ஊசி்கதளப	சபகாருத்தி	
மூன்று	 பக்்கங்கதளயும்	 தையலிைவும்	
மற்றும்	 தைத்ை	 மகாதிரிதய	 இஸதிரி	
செயயவும்.

குறிப்பு: பாகந்கடடின் கீழ் விளிம்பு்கடள, ஆடை 
வட்க, பயன்படுத்ைப்படும் நபாருள் ைற்றும் அவரவர் 
விருப்பப்படி வடிவடைக்கைாம்.
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அடிபபதை	்யகாக் சுருக்்கம்	இல்லகாை	்யகாக் சுருக்்கம்	உள்ள	்யகாக்

படிநிதல	 3:	 	 ஒரு	 ்்ககாடு	 வேதரந்து,	 ்ககாகிை	
மகாதிரியில்	இருந்து	சவேடடி	எடுக்்கவும்.

படிநிதல	 4:	 அச்சிைபபடை	 துணியில்	 ்ககாகிை	
மகாதிரிதய	 	 இதைபபு	 அளவுைன்	 �்கல்		
எடுக்்கவும்.

படிநிதல	5:	்யகாக்	பகுதிதய	ெடதை	பகுதியுைன்	
ெகாைகாரை	 இதைபபுத்	 தையல்	 மூலம்	
இதைத்து	்மல்	தையல்	இைவும்.

படிநிதல	6:	தையல்	மற்றும்	விளிம்பு	நூல்்கதளச்	
ெரி	செயது,	் யகாக்	மகாதிரி	துணிதய	இஸதிரி	
செயயவும்.	

சுருக்கம் உள்ள நயாககு்கள்:
படிநிதல	 1:	 சுருக்்கம்	 உள்ள	 ்யகாக்கிற்கு,	

்யகாக்த்க	விை	இரு	மைஙகு	அதி்க	துணிதய	
மடிபபிற்்ககா்க	எடுக்்க	்வேண்டும்.

படிநிதல	 2:	 துணியில்	 பின்	 ைக்கு்கதள	
அறிமு்கபபடுத்தி,	 ்யகாக்த்க	 ெரியகான	
அளவீடடிற்குக்	ச்ககாண்டு	வேரவும்.

படிநிதல	 3:	 சுருக்்கம்	 இல்லகாை	 ்யகாக்கிற்கு	
பின்பற்றிய	 தையல்	 முதைதயப	
பயன்படுத்தி	மகாதிரிதய	தைக்்க	்வேண்டும்.

துணியின்	இதை்ய	அதமக்்கபபடை	தப

6. நயாககு்கள்
நசயல்முடை்கள்

சுருக்கம் இல்ைாை நயாககு்கள்
படிநிதல	1:	் யகாக்கிற்கு	அச்சிைபபடை	துணிதயயும்,	

ெடதைக்கு	 ெகாைகாரை	 துணிதயயும்	
்ைர்ந்சைடுக்்கவும்.

படிநிதல	2:	அடிபபதை		முன்பகுதி	ெடதை	மகாதிரிதய	
�்கல்	 எடுத்து	 ்ைகாள்படதை	 ்்ககாடடிற்கு	
அடியில்	்யகாக்	்்ககாடு	வேதரயவும்.

முடிவுடர
● ஆதையின்	பகா்கங்கதள	உருவேகாக்குவேைற்்ககான	துணி்கதளத்	் ைர்ந்சைடுபபதில்	அறிதவேப	சபறுகின்ைனர்
● ஆதை	வேடிவேதமபபில்	்கழுத்து	வேதளவு்கள்,	த்க்கள்,	்ககாலர்்கள்,	திைபபு்கள்,	்யகாக்கு்கள்	மற்றும்	ெடதைப	

தப்கள்	்பகான்ைவேற்தை	உருவேகாக்குவேைற்்ககான	திைதன	வேளர்த்துக்	ச்ககாள்கிைகார்்கள்.
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்காநணாளி பரிந்துடர்கள்: 
வே.எண் ைதலபபு	/	்�காக்்கம் இதைபபு
1 ்கழுத்து	வேதளவு்கள் https://www.youtube.com/watch?v=ZpiA87ynraI
2 த்க்கள் https://www.youtube.com/watch?v=1ObWd6EICe0
3 ்ககாலர்்கள் https://www.youtube.com/watch?v=bTTFsWYTIlk
4 திைபபு்கள் https://www.youtube.com/watch?v=XGbFtwRgEyg
5 பகாக்ச்கடடு்கள்	 https://www.youtube.com/watch?v=19do41o3BEA

https://www.youtube.com/watch?v=404i7jFsJ_8
6 ்யகாக்கு்கள் https://www.youtube.com/watch?v=tNCTgE2OPt4

எளிய ைதிப்பீடு்கள் 
மகாைவேர்்களுக்்ககான	வீடடுப	பயிற்சி ்ம்ல	விவேகாதிக்்கபபடை	ஒவசவேகாரு	ைதலபபுக்கும்	ஒரு	

மகாதிரிதயத்	ையகாரிக்்கவும்
விருந்தினர்	விரிவுதர	பரிந்துதர்கள் -

சைகாழிற்ெகாதல	/்கள	ஆயவு பரிந்துதர்கள். தையல்	சைகாழிற்ெகாதலக்கு	சென்று	பகார்தவேயிடுைல்
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்கற்ைலின் நொக்கங்கள்
● ்ககாகிை	மகாதிரிதய	உருவேகாக்குவேைற்கு	அறிதவேப	சபற்ைல்
● அடிபபதை	்ககாகிை	மகாதிரி	மற்றும்	டிரகாஃபடிங	ையகாரிக்கும்	வேழிமுதை்களில்		திைன்	சபறுைல்.

பின்பற்ைப்பை நவண்டிய நசயல்பாடு்களின் வரிடச

அளசவேடுத்ைல்	:	அடிபபதை	சைகாகுதி்கள்	ையகாரிக்்க	 
்ைதவேயகான	முக்கிய	அளவீடு்கள்

செயல்	விளக்்கம்	:	அடிபபதை	்ககாகிை	மகாதிரி	சைகாகுபபு	வேதரைல்,	 
அடிபபதை	ெடதை,	பகாவேகாதை,	த்க	,	(BasicBodice,Skirt	and	Sleeve)

நைடவயான ்கருவி்கள் ைற்றும் உப்கரணங்கள் 
செயல்முதையின்	
ைதலபபு எண். ்கருவி	/	உப்கரைங்களின்	சபயர்்கள் மதிபபு அளவு

அளசவேடுபபைற்்ககான	
்கருவி்கள் 1 அளவு	�காைகா,	அடிக்்்ககால்,	்�காடடு	அடதை - ஒவசவேகான்றிலும் 

ஒன்று 
வேதரவேைற்்ககான	
்கருவி்கள் 2 பழுபபுத்	ைகாள்,	மகாதிரி	உதை,	பந்து	முதன	ஊசி	

மற்றும்	சமத்தை - ஒவசவேகான்றிலும் 
ஒன்று 

குறிபபைற்்ககான	
்கருவி்கள் 3

வேண்ை	சபன்சில்்கள்	(சிவேபபு,	நீலம்)	அதையகாள	
நிைக்்கடடி,	மகார்க்கிங	ெக்்கரம்,	சையலர்ஸ	ஸ்்கல்,	
பிசரஞ்சு	வேதளவு,	ஹிப	(பின்	புை)	வேதளவு

- ஒவசவேகான்றிலும் 
ஒன்று	1

நைாகுதிக்கான அடிப்படை வழிமுடை்கள்
● சைகாகுதியின்	சபயர்:		எடுத்துக்்ககாடடு:	பகாவேகாதை	முன்பகுதி,	ரவிக்த்க	பின்பகுதி	்பகான்ைதவே.
● கிதரன்	்்ககாடு	(Grain	):	இது	ஒவசவேகாரு	வேடிவேத்	துண்டின்	முடிவிலிருந்து	இறுதி	வேதர	வேதரயபபடை	

பகுதி.	 துணியின்	 நீளமகான	 இதேயின்	 முதை	 எவவேகாறு	 சீரதமக்்கபபை	 ்வேண்டும்	 என்பதை	 இது	
குறிக்கிைது.

்�ரகான	கிதரன் குறுக்கு	கிதரன் பயகாஸ	கிதரன்

நசய்முடை

்காகிை ைாதிரிடய உருவாககுைல்:  
அடிப்படை ்காகிை ைாதிரி்கடளத்  

ையார் நசய்ைல்
6
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● அளவு:	உைகாரைம்:	32,	34,	36	or	S,	M,	L

நைாகுப்பிற்்கான அளவு்கள்
எந்ைசவேகாரு	அடிபபதை	்ககாகிை	மகாதிரிதயயும்	ையகாரிபபைற்கு	முன்,	்ககாகிை	மகாதிரி	வேதரபைம்	செயவேைற்கு	சில	
முக்கிய	அளவீடு்கள்	்ைதவேபபடுகின்ைது.	துல்லியமகான	அளவீடு்கள்	ஆதை்களின்	ெரியகான	சபகாருத்ைத்திற்கு	
வேழிவேகுக்கும்.	 அடிபபதைத்	 சைகாகுதி்களுக்்ககான	 ்ககாகிை	 மகாதிரிதய	 ையகாரிக்்கத்	 ்ைதவேயகான	 அடிபபதை	
அளவீடு்கள்	பின்வேருமகாறு	;

அடிபபதை	ெடதை	(முன்பகுதி/பின்பகுதி) அடிபபதை	பகாவேகாதை	
(முன்பகுதி/பின்பகுதி)

அடிபபதை	த்க

1.	 பின்புை	தமய	நீளம்
2.	 முன்புை	தமய	நீளம்
3.	 மகார்பின்	சுற்ைளவு	
4.	 ்ைகாள்படதை	குறுக்கு	
5.	 இடுபபு	சுற்ைளவு
6.	 ்கழுத்தின்	சுற்ைளவு
7.	 ்கழுத்து	ஆேம்
8.	 பின்புை	குறுக்கு
9.	 முன்	மகார்பு	குறுக்கு
10.	 மகார்பின்	உயரம்
11.	 	மகார்பு	புள்ளியிலிருந்து	மகார்பு	புள்ளி	வேதர	

1.	 பகாவேகாதையின்	நீளம்
2.	 புடைச்	சுற்ைளவு
3.	 இடுபபு	சுற்ைளவு
4.	 ஹிப	நீளம்
5.	 	இடுபபு	படதையின்	உயரம்	
6.	 புடை	உயரம்

1.	 முழுக்த்கயின்	நீளம்
2.	 ஆம்்ெகால்	சுற்ைளவு
3.	 த்கயின்	திைபபு்கள்
4.	 ்மல்	ஆர்ம்	சுற்று	
5.	 முேஙத்க	சுற்று
6.	 மணிக்்கடடு	சுற்று
7.	 	முேஙத்கயிலிருந்து	

மணிக்்கடடு	வேதர

ைாணவர்்கள் நசயல்பாடு-1
ச்ககாடுக்்கபபடடுள்ள	 அடைவேதையில்	 ைனது	 �ண்பரின்	 உதைக்குக்குத்	 ்ைதவேயகான	 அளவீடு்கதள	
மகாைவேர்்கள்	 எழுை	 ்வேண்டும்.	 நிதலயகான	 அளவீடு்கள்	 (ஆதை	 வேடிவில்	 இருந்து)	 குறிபபுக்்ககா்க	 கீ்ே	
ச்ககாடுக்்கபபடடுள்ளன.
நிதலயகான	அளவீடு்கள்	 மகாைவேர்	அளவீடு்கள்

வே.	
எண். அளவீடடு	புள்ளி அளவீடு்கள்	

செ.மீ.
வே.	

எண். அளவீடடு	புள்ளி அளவீடு்கள்	
செ.மீ.

1. பின்புை	தமய	நீளம் 42 1. பின்புை	தமய	நீளம்

2. மகார்பின்	சுற்ைளவு 92 2. மகார்பின்	சுற்ைளவு

3. ்ைகாள்படதை	குறுக்கு 38 3. ்ைகாள்படதை	
குறுக்கு

4. முன்பக்்கம்	குறுக்கு 34 4. முன்பக்்கம்	குறுக்கு

5. பின்புைம்	குறுக்கு 36 5. பின்புைம்	குறுக்கு

6. இடுபபு	சுற்ைளவு 65 6. இடுபபு	சுற்ைளவு

7. மகார்பின்	நீளம் 25 7. மகார்பின்	நீளம்

8. மகார்பு	புள்ளியிலிருந்து	மகார்பு	
புள்ளி	வேதர 18.5 8.

மகார்பு	
புள்ளியிலிருந்து	
மகார்பு	புள்ளி	வேதர

9. ்கழுத்து	சுற்ைளவு 37 9. ்கழுத்து	சுற்ைளவு
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வடரபைம் நசயல்முடை : அடிப்படை சடடை
அடிப்படை ந்காடு்கள் : நீளம் ைற்றும் அ்கைம்
குறியீடடு	எண். விளக்்கம் அளவீடடு	புள்ளி அளவீடு்கள்
0 சைகாைக்்கம்
0-1 பின்புை	தமய	நீளம் CB	்கழுத்து	முைல்	இடுபபு	வேதர 42	செ.மீ.
0-2 த்கயின்	்மற்பகுதி	ஆேம் ¼ மகார்பு	சுற்ைளவு ¼	x	23	=	92 செ.மீ.

0-3 மகார்பின்	உயரம் உயர்	புள்ளி	்ைகாளிலிருந்து	(HPS)	மகார்பு	
அளவு	புள்ளி		அளவு வேதர(BP) 25	செ.மீ.

0-4 பின்புைம்	குறுக்கு 0-2	�டுவில்
0-5 0-4	�டுவில்

2-6 மகார்பு	சுற்ைளவு ½ மகார்பு	சுற்று	+	2	செ.மீ.	(அணிய	
ஏதுவேகா்க)

(½	x	92)	+	2	=	48	
செ.மீ.	

3-3’ மகார்பு	சுற்ைளவு அ்ை	்பகால்	2-6 48	செ.மீ.
1-7 இடுபபு	சுற்ைளவு அ்ை	்பகால்	2-8 48	செ.மீ.
0-8 ்மல்	்்ககாடு அ்ை	்பகால்	2-6 48	செ.மீ.
7-8 முன்புை	தமய	நீளம் அ்ை	்பகால்	0-1 42	செ.மீ

பின்பகுதி சடடை
குறியீடடு	எண். விளக்்கம் அளவீடடு	புள்ளி அளவீடு்கள்

0-9 ்கழுத்துச்	சுற்ைளவு 1/5	்கழுத்து	சுற்ைளவு	–	0.5	செ.மீ.
(1/5	x	37)	–	0.5
6.9	செ.மீ.

9-10 பின்	்கழுத்து	ஆேம் 2	செ.மீ.

0-10 பின்	்கழுத்து	பகுதி பிசரஞ்சு	வேதளதவே	பயன்படுத்தி	0-10	
வேடிவேம்	வேதர

4-11 பின்	பகுதி	குறுக்கு ½ பின்புைம்	முழுவேதும்	+	0.5	செ.மீ. (½	x	36)	+	0.5	=	
18.5

ெதுரம்	கீழ்	12	மற்றும்	ெதுரம்	வேதர	13	&	14
13-15 3	செ.மீ.க்கு	்மல்

15-16 15-ல்	இருந்து	
குறுக்்ககா்க	2	செ.மீ.	
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10-16 ்ைகாள்படதை	பகுதி இதைபபு	10-16
2-17 பின்புை	மகார்பு	பகுதி 2-6	�டுவில்
1-18 பின்	இடுபபு	பகுதி அ்ை	்பகால்	2-6

1-19 பின்	இடுபபு ¼ இடுபபு	சுற்ைளவு	+	3	செ.மீ.	(ைகார்ட)	+	1	
செ.மீ.(வேெதிக்்ககா்க)

(1/4	x	65)	+	3	+	1	=	
20.25

17-19 பின்	பக்்க	மடிபபு 17-19	இதைத்ைல்
20. ்ைகாள்படதை	ைகார்ட	பகுதி 10-16-க்கு	�டுவில்
20-21 ைகார்ட	நீளம் 8	செ.மீ.
20-22	&	20-23 ைகார்ட	அ்கலம் 0.5	செ.மீ.
24 இடுபபு	ைகார்ட	புள்ளி �டுவில்	2-12
25 இடுபபு	ைகார்ட	நிதல 24-25-ல்	இருந்து	ெதுரம்
25-26	&	25-27 ைகார்ட	அ்கலம் 1.5	செ.மீ.

முன்பகுதி சடடை
குறியீடடு	எண். விளக்்கம் அளவீடடு	புள்ளி அளவீடு்கள்

8-28 ்கழுத்து	அ்கலம் 1/5	்கழுத்து	சுற்று	–	0.5	செ.மீ. (1/5	x	37)	–	0.5		=	6.9	
செ.மீ.

8-29 முன்	்கழுத்து	வீழ்ச்சி 1/5	்கழுத்து	சுற்று (1/5	x	37)	=	7.4	செ.மீ.

28-29 முன்	்கழுத்து	பகுதி பிசரஞ்சு	வேதளதவே	பயன்படுத்தி	
28-29	வேடிவேம்

28-13 ்ைகாள்படதை	விளிம்பு இதைபபு
28-30 அ்ை	்பகால்	10-23

30-31 ்ைகாள்	படதை	ைகார்ட	
அ்கலம் 4	செ.மீ.

31-32 அ்ை	்பகால்	22-16
32-33 ்ைகாள்	படதை	முதன கீ்ே	ெதுரமகாக்குைல் 0.5	செ.மீ.

6-34 மகார்பு	நிதல	குறுக்கு 1/3	(6-29)	+	1	செ.மீ.	=	6.1	
செ.மீ.
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34-35 முன்	வேரிதெ	குறுக்கு
½	முன்	குறுக்கு	+	2	செ.மீ.	(அதர	
முன்	ைகார்ட	அ்கலம்)	+	0.25	செ.மீ.
(வேெதிக்்ககா்க)

(½	x	34)	+	2	+	0.25	=	
19.25	செ.மீ.

இதைபபு		35-33
கீ்ே	ெதுரமகாக்கு		35-36
A	என்பது	35-36க்கு	�டுவில்	உள்ளது.

A-B த்கயின்	்மற்சுற்று	
வேடிவே	வேழி்ககாடடி 1	செ.மீ.

33	–	B	–	35	–	17 முன்த்க	ஆேம் பிசரஞ்சு	வேதளதவேப	பயன்படுத்தி	
35-B,	35-17	வேடிவேம்

7-37 முன்	இடுபபு ¼	இடுபபு	சுற்ைளவு	+	4	செ.மீ.	(ைகார்ட)	+	1	
செ.மீ.	ஈஸ	(வேெதிக்்ககா்க) ¼	65	+	4+1	=	21.25	செ.மீ.

17-37 பக்்க	மடிபபு 17-37	இதைத்ைல்
6-38 முன்	ைகார்ட	புள்ளி ½	மகார்பு	இதைசவேளி ½	x	18.5	=	9.25

30-38	மற்றும்	31-38	தய	இதைத்து,	முன்்ைகாள்படதை	ைகார்ட-தய	முடிக்்கவும்

39 இடுபபு	ைகார்ட	நிதல 38-லிருந்து	கீ்ே	ெதுரபபடுத்துைல்
40 இடுபபு	ைகார்ட	புள்ளி பஸட	தலனில்	நிதல
39-41	&	39-42 ைகார்ட-ன்	அ்கலம் ஒவசவேகான்றும்	2	செ.மீ.
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ைாணவர் நசயல்பாடு-2
செயல்பகாடு	 1-ல்	 பதிவு	 செயயபபடை	உங்கள்	 �ண்பரின்	அளவீடு்களுைன்	வேேங்கபபடை	வேதரபைத்ைகாளில்	
அடிபபதை	ெடதை	சைகாகுதியின்	(முன்	பகுதி	மற்றும்	பின்	பகுதி	¼	்ககால்	அளவு)		்படைன்	வேதரயவும்.

ைாணவர் நசயல்பாடு-3
ச்ககாடுக்்கபபடை	 விளக்்கபபைத்தில்	 மகாைவேர்	 ைனது	 �ண்பரின்	 அடிபபதை	 பகாவேகாதைக்குத்	 ்ைதவேயகான	
அளவீடு்கதள	 குறிக்்க	 ்வேண்டும்.	 நிதலயகான	 அளவீடு்கள்	 (ஆதை	 வேடிவில்	 இருந்து)	 கீ்ே	
ச்ககாடுக்்கபபடடுள்ளன;

நிதலயகான	அளவீடு்கள் மகாைவேர்	அளவீடு்கள்

வே.	
எண். அளவீடடுப	புள்ளி அளவீடு்கள்	

செ.மீ.
வே.	

எண். அளவீடடுப	புள்ளி அளவீடு்கள்	
செ.மீ.

1. பகாவேகாதை	உயரம் 60 1. பகாவேகாதை	உயரம்

2. புடைம்	சுற்ைளவு 94 2. புடைம்		சுற்ைளவு

3. இடுபபு	சுற்ைளவு 68 3. இடுபபு	சுற்ைளவு

4. புடைம்	உயரம் 20 4. புடைம்	உயரம்

5. இடுபபு	படதை	உயரம் 4 5. இடுபபு	படதை	உயரம்

குறிபபு:
● அளவீடு்கதள	 எடுபபைற்கு	 முன்	 அதனத்து	 ஆயத்ை	 �ைவேடிக்த்க்கதளயும்	 மகாைவேர்்கள்	 பின்பற்ை	

்வேண்டும்.

வடரபைம் நசயல்முடை : பாவாடை
அடிப்படை ந்காடு்கள் : நீளம் ைற்றும் அ்கைம்
குறியீடடு	
எண். அளவீடடு	புள்ளி்கள் விளக்்கம் அளவீடு்கள்

0 சைகாைக்்கம்

0-1 நீளம் பகாவேகாதை	நீளம்	–	இடுபபு	படதை	உயரம் 60-4	=	56	செ.மீ.

0-2 இடுபபு	்்ககாடு ½ புடைச்	சுற்ைளவு	+	5	செ.மீ.	(வேெதிக்்ககா்க)	 ½	x	52	=	5	+	94 செ.மீ.

1-3 புடைக்	்்ககாடு அ்ை	்பகான்று	0-2 52	செ.மீ.

0-4 இடுபபு	உயரம்	(நீளம்)	
இடுபபிலிருந்து	புடைம்	வேதர இடுபபு	நீளம்	–	இடுபபு	படதை	உயரம் 20-4	=	16	செ.மீ.

4-5 இடுபபு	்்ககாடு அ்ை	அளவு	0-2 52	செ.மீ.

0-6 முன்	மற்றும்	பின்	பகிர்வுப	பகுதி ½	(1	+	(2-0 செ.மீ. (½	x	52)	+	1	=	27	செ.மீ.

6-7-8-லிருந்து	ெதுரத்தின்	கீழ்
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பின்பக்கப் பாவாடை
குறியீடடு	எண். புள்ளி	அளவு்கள் விளக்்கம் அளவீடு்கள்

0-9 (அளவீடடு	புள்ளி்கள்)	பின்புை	
இடுபபு	வேதளவு

¼ இடுபபு	சுற்ைளவு	+	1	செ.மீ.	(வேெதிக்்ககா்க)	
+	6	செ.மீ.	(ைகார்ட)

(¼	x	68)	+	1	+	6	
=	24

9-10 ெதுரமகாக்குைல் 2	செ.மீ.

0-11 குறியீடடு	புள்ளி 1	செ.மீ.

10-11 பின்புை	இடுபபு	பகுதி இடுபபு	வேதளதவேப	பயன்படுத்தி	10-11	
வேடிவேம்	வேதரயவும்.

11-12 ைகார்டஸின்	முைல்	நிதல 8	செ.மீ.

12-13 ைகார்ட	நுதேவு 3	செ.மீ.

A	12-13-க்கு	�டுவில்	உள்ளது

A-A’ ைகார்ட	நீளம் 14	செ.மீ.

12-A	மற்றும்	13-A	இதைத்ைல்

13-14 ைகார்டஸின்	இரண்ைகாம்	நிதல 4	செ.மீ.

14-15 ைகார்ட	நுதேவு 3	செ.மீ.

B	14-15-க்கு	�டுவில்	உள்ளது

B-B ைகார்ட	நீளம் 14	செ.மீ.

14-B’	மற்றும்	15-B’	இதைத்ைல்

10-7-8 பக்்க	இதைபபு இடுபபு	வேதளதவேப	பயன்படுத்தி	10-7	
வேடிவேம்	வேதரயவும்.
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முன்பக்கப்  பாவாடை
குறியீடடு	
எண். அளவீடடு	புள்ளி்கள் விளக்்கம் அளவீடு்கள்

2-16 முன்பக்்க	இடுபபின்	வேதளவு ¼	இடுபபு	சுற்ைளவு	+	1	செ.மீ.	
(வேெதிக்்ககா்க)	+	4	செ.மீ.(	ைகார்ட	)

(¼	x	68)	+	1	x	8	
=	22	செ.மீ.

16-17 ெதுரமகாக்குைல் 2	செ.மீ.

2-17 முன்பக்்க	இடுபபு	பகுதி இடுபபு	வேதளதவேப	பயன்படுத்தி	
2-17	வேடிவேம்	வேதரைல்

2-18 இைத்திற்கு	ஏற்ைவேகாறு	முைல்	ைகார்ட	
அதமக்்கவும் 8.5	செ.மீ.

18-19 ைகார்ட	நுதேவு 2	செ.மீ.
C	,	18-19இன்	�டுபபகுதி

C-C’ ைகார்ட	நீளம் 10	செ.மீ.
18-C	மற்றும்	19-Cயுைன்	இதைத்ைல்

19-20 இைத்திற்கு	ஏற்ைவேகாறு	இரண்ைகாம்	ைகார்ட	
அதமத்ைல் 4	செ.மீ.

20-21 ைகார்ட	நுதேவு 2	செ.மீ.
D,	20	-	21இன்	�டுபபகுதி

D-D’ ைகார்டின்	நீளம் 10	செ.மீ.
20-D’	மற்றும்	21-D’	இதைத்ைல்

17-7-8 பக்்க	இதைபபு இடுபபு	வேதளதவேப	பயன்படுத்தி	
17-7	வேதரயவும்.
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இடுப்புப் படடை
குறியீடடு	எண். அளவீடடு	புள்ளி்கள் விளக்்கம் அளவீடு்கள்
0 சைகாைக்்க	புள்ளி
0-1 இடுபபு	படதையின்	உயரம் 2	x	இடுபபு	படதையின்	உயரம் 2	x	8	=	செ.மீ.
0-2	&	1-3 இடுபபு	படதையின்	நீளம் ½	இடுபபின்	சுற்ைளவு	(ைகார்டதை	மூடிய	பின்) 37	செ.மீ.
2-3 இடுபபு	படதையின்	உயரம் அ்ை	்பகால்	0-1 16	செ.மீ.
2-4	&	3-5 சபகாத்ைகான்்கதள	அதி்கபபடுத்துைைல் அடிபபதை	அளவீடு்கள் 5	செ.மீ.

4-5	இதைத்ைல்

ைாணவர் நசயல்பாடு-4
செயல்பகாடு-1இல்	பதிவு	செயயபபடை	உங்கள்	�ண்பரின்	அளவீடு்களுைன்	வேேங்கபபடை	வேதரபைத்ைகாளில்	
அடிபபதை	பகாவேகாதைத்	சைகாகுதியின்	(முன்	மற்றும்	பின்)	¼	அளவு	வேதரபைம்	வேதரயவும்.
குறிப்பு: ஆசிரியர் ¼ அளவு ஸ்ந்கடை, ¼ அளவு வடரபைம் வடரவைற்கு வைங்க நவண்டும்.
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அடிபபதை	அளவீடு்கள் மகாைவேர்	அளவீடு்கள்
எண். அளவீடடுப	புள்ளி்கள் அளவீடு்கள்	செ.மீ. எண். புள்ளி	அளவு்கள் அளவீடு்கள்	செ.மீ.
1. த்கயின்	நீளம் 58 1. த்கயின்நீளம்
2. ஆம்்ெகால்	சுற்ைளவு 42 2. ஆம்்ெகால்	சுற்ைளவு
3. த்கயின்	்கஃப 22 3. த்கயின்	்கஃப

ைாணவர் நசயல்பாடு- 5
கீ்ே	 ச்ககாடுக்்கபபடை	 அடைவேதையில்	 மகாைவேர்்கள்	 அவேர்்களுதைய	 �ண்பர்்களின்	 த்க	 அளவீடு்கதள	
எழுை	்வேண்டும்.	நிதலயகான	அளவீடு்கள்	(ஆதை	வேடிவில்	இருந்து)	கீ்ே	ச்ககாடுக்்கபபடடுள்ளது;

வடரபைம் நசயல்முடை : ட்க
அடிப்படை ந்காடு்கள் : நீளம் ைற்றும் அ்கைம்
குறியீடடு	எண். அளவீடடு	புள்ளி்கள் விளக்்கம் அளவீடு்கள்
0 சைகாைக்்கம்
0-1 த்க	நீளம்	(�டுபபகுதி) 58	செ.மீ.
0-2 சைகாபபி	உயரம்	(கிரீைம்	உயரம்) ¼	ஆம்்ெகால்	சுற்ைளவு ¼	x	42	=	10.5	செ.மீ.
2-3	&	2-4 ்மற்	த்க	்்ககாடு 2	லிருந்து	ெதுரம்
1-5	&	1-6 மடிபபு	பகுதி 1	லிருந்து	ெதுரம்

பின் பகுதி  ட்க
குறியீடடு	எண். அளவீடடு	புள்ளி்கள் விளக்்கம் அளவீடு்கள்

0-3 த்கயின்	்கஃப	வேழி்ககாடடி	்்ககாடு ½	ஆம்்ெகால்	சுற்ைளவு	–	0.5	செ.மீ. (½	x	45)	-	0.5	=	23.5	
செ.மீ.

0-3ஐ	�கான்கு	ெம	பகா்கங்களகா்கப	பிரித்து	முதை்ய	7,	8,	9	எனக்	குறிக்்கவும்
7-10 ெதுரமகாக்குைல் 2	செ.மீ.
8-11 ெதுரமகாக்குைல் 1	செ.மீ.
9-12 ெதுரத்தின்	கீழ் 0.5	செ.மீ.

0-10-11-12-13 ்கஃபின்	பின்புை	பகுதி பிசரஞ்சு	வேதளதவே	பயன்படுத்தி	
வேடிவேம்	வேதர்க

1-5 மடிபபு	பகுதி ½	த்கயின்	சுற்ைளவு ½	x	22	=	11	செ.மீ.
3-5 அக்குள்	மடிபபு 3-5	இதைபபு
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முன் பகுதி  ட்க
குறியீடடு	
எண். அளவீடடு	புள்ளி்கள் விளக்்கம் அளவீடு்கள்

2-4 த்கயின்	்்கபதப	வேழி்ககாடடி	்்ககாடு ½	ஆம்்ெகால்	சுற்ைளவு	–	0.5	செ.மீ. (½	x	42)	-	0.5	=	23.5	
செ.மீ.

2-4	�கான்கு	ெம	பகா்கங்களகா்க	வேழி�ைத்தி	முதை்ய	13,	14,	15	எனக்	குறிக்்கவும்
13-14 ெதுரமகாக்குைல் - 2	செ.மீ.
15-16 ெதுரத்தின்	கீழ் - 2	செ.மீ.
0-13-14-
16-4 ்கஃப-யின்	முன்	பகுதி பிசரஞ்சு	வேதளதவே	பயன்படுத்தி	

வேதரைல் -

1-6 புடைப	பகுதி ½	த்கயின்	சுற்ைளவு ½	x	22	=	11	செ.மீ.
4-6 அக்குள்	மடிபபு 4-6	இதைபபு -
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ைாணவர் நசயல்பாடு - 6
செயல்பகாடு	 5ல்	 பதிவு	 செயயபபடை	 உங்கள்	 �ண்பரின்	 அளவீடு்களுைன்	 வேேங்கபபடை	 வேதரைகாளில்	
அடிபபதை	த்க	(முன்	மற்றும்	பின்)	1/4	அளவு	வேதரபைம்	வேதரயவும்.

முடிவுடர
● அடிபபதை	அளவீடு்கள்	மற்றும்		அவேற்தை	எவவேகாறு	அளவிடுவேது	என்பதைப	புரிந்து	ச்ககாண்ைனர்.
● ஒவசவேகான்றிற்கும்	 ச்ககாடுக்்கபபடை	 செயல்முதைதயப	 புரிந்து	 ச்ககாள்வேைன்	 மூலம்	 அடிபபதைத்	

சைகாகுதி்களுக்்ககான	வேடிவேத்தைத்	ையகாரிக்கும்	ஆற்ைதலப	சபற்ைனர்.

்காநணாளி பரிந்துடர்கள்
எண். ைதலபபு	/	்�காக்்கம் இதைபபு

1. உைல்	அளதவே	எடுக்கும்	முதை	(ைமிழ்) http://www.youtube.com/
Watch?V=UdgvYEolV4st=20s

2. அளவு	�காைகா	மற்றும்	அளவு்்ககால்	தவேத்து	அளவு	
எடுக்கும்	முதை http://www.youtube.com/Watch?V=AxklYtSCiek

3. அடிபபதை	பகாடீஸ	(Bodies)	வேடிவேங்கதள	வேதரைல்	
(ஆஙகிலம்)

http://www.youtube.com/
Watch?V=HRdWcLMgpsst=4s

4. ்படைர்ன்	்கடடிங	–	பிளகாட	்படைர்ன்	டிரகாஃபடிங,	பகாடீஸ	
சைகாகுதியின்	பகுதி-1 http://www.youtube.com/Watch?V=EdJSUd71Cd1

எளிய ைதிப்பீடு்கள்
கீ்ே	ச்ககாடுக்்கபபடடுள்ள	அடைவேதையில்	உள்ளவேற்றிற்கு	வேத்க்கள்	மற்றும்	அளவீடு்கதளக்	்கண்ைறியவும்.
முன்பகுதி	குறுக்கு,	ஆதையின்	நீளம்,	மகார்பு,	்கழுத்தின்	அ்கலம்,	்கழுத்தின்	சுற்ைளவு,	மகார்பின்	இதைசவேளி,	
ஆம்்ெகால்	ஆேம்,	ஆம்்ெகால்	சுற்ைளவு,	இடுபபின்	நீளம்,	்ைகாள்படதை	குறுக்கு,	த்கயின்	நீளம்,	மடிபபின்	
அ்கலம்	மகார்பின்	நீளம்.

வே.	எண். நீள	அளவீடு்கள் அ்கல	அளவீடு்கள் சுற்ைளவின்	அளவீடு்கள்

மகாைவேர்்களுக்்ககான	வீடடுப	பயிற்சி கீ்ே	கூறிய	அளவு்கதள	அதையகாளம்	்கண்டு	அவேற்றின்	
வேத்க்கதள	விளக்கு

விருந்தினர்	விரிவுதர	பரிந்துதர்கள் -

சைகாழிற்ெகாதல	/	்கள	ஆயவு		பரிந்துதர்கள். -
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நசய்முடை

பல்நவறு அைங்காரங்கள் ைற்றும்  
அைங்கார மிட்கப்படுத்ைலுக்கான  

ைாதிரி்கடளத் ையார் நசய்ைல்
7

்கற்ைலின் நொக்கங்கள்:
● ஆதை்கள்	மற்றும்	வீடடுப	பயன்பகாடடு	சபகாருட்களில்	அலங்ககாரங்கள்	மற்றும்		அலங்ககார	மித்கபபடுத்துைல்	

பயன்படுத்துவேதில்	்பகாதுமகான	அறிதவேப	சபறுைல்
● ஒடடு	 ்வேதலபபகாடு,	 குல்டிங,	 அபளிக்,	 ்லஸ	 மற்றும்	ஸ்்கலப	ஆகியவேற்தை	தைபபைற்கு	திைதனப	

சபறுைல்.

பின்பற்ைப்பை நவண்டிய நசயல்பாடு்களின் வரிடச
ஒடடு	்வேதலபபகாடு	:	படதை்கள்,	ெதுரங்கள்,	

முக்்்ககாைம்	அல்லது	பிை	வேடிவே	துண்டு்கதள	
துணியுைன்	த்கயகால்	அல்லது	இயந்திரத்ைகால்	

இதைத்ைல்.

அபளிக்	:	ஒரு	சபரிய	துணியின்	்மல்	மற்சைகாரு	
மகாறுபடை	துணி/டிதென்	துணிதய	 
அலங்ககாரத்திற்்ககா்க	இதைத்ைல்.

்லஸ	:	ஆதை்கதள	அலங்கரிக்்க,	
அலங்ககார	்லஸ்கதள	த்க,	

இயந்திரம்,	கு்ரகாச்செட	ஊசி	மற்றும்	
ைகாடடிஙகினகால்	ையகாரிக்்கலகாம்.

ஸ்்கலப	:	ஒரு	துணி	
அல்லது	ஆதையில்	

உன்னை	்கதல�யமிக்்க	
விளிம்தபக்	ச்ககாடுக்கிைது.

குல்டிங	:	வேடிவியல்	வேடிவேங்களகான	
வேடைம்,	தைமன்		மற்றும்	ெதுர	

வேடிவேங்கள்	துணி்களின்	அடுக்கு்களில்	
பயன்படுத்ைபபடுகின்ைன.

நைடவயான ்கருவி்கள் ைற்றும் உப்கரணங்கள்
செயல்முதையின்	ைதலபபு வே.	எண். ்கருவி	/	உப்கரைங்களின்	சபயர் 	மதிபபு அளவு

ஒடடு	்வேதலபபகாடு 1.
ெகார்ட	ைகாள்,	பல்்வேறு	வேத்கயகான	
துணி்கள்,	தையல்	இயந்திரம்,	
தையல்	உப்கரைங்கள்.

- 10	x	10	செ.மீ.	துணி
இருவேத்க	்கலர்	துணி

அபளிக் 2.
அலங்கரிக்்கபபடை	துணி,	சரடி்மட	
அபளிக்,	தையல்	இயந்திரம்,	தையல்	
உப்கரைங்கள்.

- 10	x	10	செ.மீ.	துணி	
மற்றும்	அபளிக்

்லஸ 3.
ெரித்க	நூலகால்	ஆன	துணி	
(்லஸ),	தையல்	இயந்திரம்,	தையல்	
உப்கரைங்கள்

- 10	x	10	செ.மீ.	துணி
்லஸ	:	½	மீடைர்

குல்டிங 4.
துணி,	ஃ்பகாம்	ைகாள்,	இதைபபுத்	
துணி,	தையல்	இயந்திரம்,	தையல்	
உப்கரைங்கள்

-
10	x	10	செ.மீ.	துணி
ஃ்பகாம்	இதைபபுத்	
துணி

ஸ்்கலப 5. ஆைம்பரமகான	துணி	தையல்	
இயந்திரம்,	தையல்	உப்கரைங்கள் - 10	x	10	செ.மீ.	துணி
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படிநிதல	3:	துணியின்	மீது	அபளிக்-ஐ	தவேக்்கவும்.
படிநிதல	4:	அபளிக்	துண்டு்கதள,	த்க	தையலகால்	

துணியுைன்	ைற்்ககாலி்கமகா்க	இதைக்்கவும்.
படிநிதல	 5:	 அபளிக்	 துண்தை	 உறுதியகா்க	

இதைக்்க,	 ்�ரகான,	 ெகாடடின்	 மற்றும்	
பின்புை	ச்கடடித்	தையல்	அல்லது	சபகாத்ைகான்	
துதள	தையதல	பயன்படுத்ைவும்.

குறிப்பு: இயந்திர டையல்்கடளயும் அப்ளிக 
இடணக்கப் பயன்படுத்ைைாம்.

அபளிக்

3. நைஸ்
நசயல்முடை
படிநிதல	 1:	 	 10	 x	 10	 செ.மீ.	 அளவுள்ள	துணிதய	
எடுத்துக்	ச்ககாள்ளவும்.	
படிநிதல	2:		ெரித்க	நூல்்களகால்	ஆன	அலங்ககாரத்	
துணிதய	(்லஸ)	்ைர்ந்சைடுக்்கவும்.
படிநிதல	 3:	 	 துணியின்	 அடிபபகுதியிலும்	
அல்லது	 துணிதயச்	 சுற்றியுள்ள	 பகுதியிலும்	
இதைக்்கலகாம்.
படிநிதல	 4:	 	 ஓரங்களுக்கு	 தைக்்கவிைபபடை	
துணிதய	 மடித்து	 ஓரங்கதளத்	 தைக்்கவும்.
இைன்	 ்மல்	 ்லஸின்	 நுனி	 பகா்கத்தை	 தவேத்து	
தைக்்கவும்.
படிநிதல	 5:	 	 ்லஸ	இதைக்்கபபடை	 துணிதய	
்�ர்த்தியகா்க	இஸதிரி	செயயவும்.
குறிப்பு:  சிறிய அளவிைான நைஸ்்கடள 
்கழுத்து்களில் டவக்கைாம். குைந்டை்களுக்கான 
ஆடை்களில் நபரிய அளவிைான நைடை டவத்து 
நயாககு்களா்கவும், ்காைர்்களா்கவும் அைங்காரம் 
நசய்யைாம்.

1. ஒடடு நவடைப்பாடு
நசயல்முடை
படிநிதல	1:	ஒடடு	்வேதலபபகாடடிற்்ககான	

வேடிவேதமபதப	்ககாகிைத்தில்	வேதரயவும்.	
படிநிதல	2:	ைடிமனகான	அடதையில்	

சைம்ப்ளடதைத்	(ஒடடு	்வேதலபபகாடு	
செயய	பயன்படுத்தும்	வேடிவேம்)	
ையகாரிக்்கவும்

படிநிதல	 3:	 துணி	 மீது	 சைம்ப்ளடதை	 தவேத்து,	
தைக்்க	தவேத்திருக்கும்	துணியுைன்	சவேடைவும்.

படிநிதல	 4:	 வேடிவேத்தில்	 உள்ளபடி	 துணி	
துண்டு்கதள,	 த்க	 அல்லது	 இயந்திரம்	
மூலம்	இதைக்்கவும்.

படிநிதல	 5:	 ஒடடு	 ்வேதலபபகாடடின்	
சைகாைக்்கத்திலும்	 முடிவிலும்	 இதே்கதள	
முடிக்்கவும்.

குறிப்பு: நபாதுவா்க முகந்காணம், டைைன் 
வடிவம் ைற்றும் அறுஙந்காண வடிவங்கள் 
பயன்படுத்ைப்படுகின்ைன.

எடுத்துக்்ககாடடு:	 அறுங்்ககாை	
வேடிவேங்கதள	 ்ககாகிைத்தில்	 வேதரந்து	 அடதைப	
பலத்கயில்	 சவேடை	 ்வேண்டும்.	 இதை	 துணியின்	
மீது	 தவேத்து	 �்கசலடுத்து,	 தைக்்க	 விைபபடை	
துணியுைன்	சவேடைவும்.	துணி்கதள	த்க	அல்லது	
இயந்திர	 தையதலப	 பயன்படுத்தி	 இதைத்து	
ஒ்ர	துண்டு	துணியகா்க	உருவேகாக்்கலகாம்.

ஒடடு	்வேதலபபகாடு

2. அப்ளிக
நசயல்முடை
படிநிதல	 1:	 ஒரு	 அபளிக்	 துண்தை	 ்ைர்வு	

செயயவும்.
படிநிதல	2:	ஒரு	துணிதய	்ைர்ந்சைடுத்து	அதை	

்�ர்த்தியகா்க	இஸதிரி	செயயவும்.	
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5. ஸ்ந்கைப்
நசயல்முடை
படிநிதல	 1:	 அதர	 வேடை	 மகாதிரி	 சைம்ப்ளடதை	

ையகாரிக்்கவும்.	
படிநிதல	 2:	 சைம்ப்ளடதை	 துணியின்	 மீது	

தவேத்து,	அதர	வேைை	மகாதிரிதய	குறிக்்கவும்.
படிநிதல	3:	்கத்ைரிக்்்ககாலகால்	துணியின்	கூடுைல்	

விளிம்பு்கதள	 சவேடைவும்.துணியின்	
விளிம்பு்கள்	ெரியகான	வேடை	வேடிவில்	இருக்்க	
கூர்தமயகான	்கத்திரி்்ககாதலப	பயன்படுத்ை	
்வேண்டும்.

படிநிதல	4:	 ெகாடடின்	தையல்,	 சபகாத்ைகான்	துதள	
தையல்	 அல்லது	 ஓவேர்்ககாஸடிங	 தையல்	
மூலம்	விளிம்பு்கதளத்	தைக்்கவும்.

குறிப்பு: விளிம்பு்கடள முடிக்க எம்பிராய்ைரி 
இயந்திரத்டை பயன்படுத்ைைாம்.

ஸ்்கலப

முடிவுடர
● ஒடடு	 ்வேதலபபகாடு,	 அபளிக்,	 குல்டிங	

மற்றும்	 ்லஸ	 இதைபபு	 ்பகான்ைவேற்தை	
வேடிவேதமத்து	 உருவேகாக்குவேதை	 புரிந்து	
ச்ககாள்ளுைல்.

● மகாைவேர்்கள்,	 துணி	 மற்றும்	 அைற்குரிய	
துதைப	 சபகாருட்கதளத்	 ்ைர்ந்சைடுபபதில்	
திைன்	சபறுைல்.

்லஸ

4. குல்டிங
நசயல்முடை
படிநிதல	1:	டிதென்-ஐ	உருவேகாக்்க	துணியின்	மீது	

்்ககாடு்கதள	குறிக்்கவும்.
படிநிதல	 2:	 ்ைதவேயகான	 அளவு்களுக்்்கற்ப	

துணி,	 (துணிபபுத்	 துணி	 (Foam)	 மற்றும்	
இதைபபுத்	 (இண்ைர்தலனிங)	துணிதய		
சவேடைவும்.

படிநிதல	3:	சவேளிபபுைத்	துணி	மற்றும்	இதைபபுத்	
துணி்களுக்கு	 இதையில்	 ஃ்பகாம்	 ைகாதள	
தவேக்்கவும்.

படிநிதல	 4:	 பந்துமுதன	 ஊசியகால்	 மூன்று	
அடுக்கு்கதளயும்	 ்ெர்த்து	 த்கத்தையலகால்	
இதைக்்கவும்.

படிநிதல	5:	குல்ட	டிதெதனப	சபை,	த்க	அல்லது	
இயந்திரத்	 தையல்	 மூலம்	 குறிக்்கபபடை	
்்ககாடு்களில்	தைக்்கவும்.

குல்டிங
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்காநணாளி  பரிந்துடர்கள்

எண். ைதலபபு	/	்�காக்்கம் இதைபபு

1. ஒடடு	்வேதலபபகாடு,	ைதலயதை	்கவேர்,	கு்ஷன்	சுவேர்	
அலங்ககாரம்

https://www.seasonedhomemaker.com/
how-to-make-an-easy-patchwork-quilt/

2. அபளிக்-ஃபரகாக்,	்ெதல,	ைதலயதை	்கவேர்,	வேகால்	
்ெங்கர்ஸ

https://www.youtube.com/
watch?v=MJXOdumXP9g

3. ்லஸ-்மதை	விரிபபு,	த்கக்குடதை்கள்
https://www.google.com/search?q=how+to+
stitch+lace+on+saree&bih=531&biw=1034&h
l=en&sxsrf=APq-

4. குல்டிங-கு்ஷன்	்கவேர்,	்பகார்தவே https://www.marthastewart.com/1529650/
techniques-for-hand-quilting

5. ஸ்்கலபபிங-ஃபரகாக்,	ஸ்கர்ட,	்மதை	துணி https://www.youtube.com/
watch?v=EM2DH6ilS6s

எளிய ைதிப்பீடு்கள்
மகாைவேர்்களுக்்ககான	வீடடுப	பயிற்சி ்ம்ல	 விவேகாதிக்்கபபடை	 ஒவசவேகாரு	 ைதலபபுக்கும்	 ஒரு	

மகாதிரிதயத்	ையகாரிக்்கவும்.

விருந்தினர்	விரிவுதர	பரிந்துதர்கள் -

சைகாழிற்ெகாதல	/	்கள	ஆயவு		பரிந்துதர்கள். -
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நசய்முடை

ஆடை பா்கங்களுக்கான ைடடை 
வடரபைத்டை வடரைல் 8

்கற்ைலின் நொக்கங்கள் :
● ைடதை	வேதரபைம்	பற்றிய	அறிதவேப	சபறுைல்
● ஆதை	 	 பகா்கங்களின்	 ைடதை	 வேதரபைம்	 மற்றும்	 அைன்	 விவேரம்	 பற்றிய	 சைளிவேகான	 சிந்ைதனதயப	

சபறுைல்.

பின்பற்ைப்பை நவண்டிய நசயல்பாடு்களின் வரிடச

�ல்ல	ைரமகான	ஸச்கடச்	
/்்கடரிடஜ்	்ககாகிைம்	

எடுத்துக்	ச்ககாள்ளவும்	

பிளகாட		ஸச்கடச்்களின்	
விவேரங்கதளக்	

குறிக்்கவும்

ஆதை	பகா்கங்கதள	
வேதரவேைற்கு	

அ்ை	(்மற்கூறிய)	
செயல்பகாடு்கதளப	

பின்பற்ைவும்

அவுடதலனுக்கு	
HB	சபன்சிலுைன்	
சைகாைங்கவும்

்மம்படை	்ைகாற்ைத்திற்கு	
்கதை்கதள	அழிக்்கவும்

அவுடதலதன	4B	
சபன்சில்்கள்	மூலம்	
ைடிமனகாக்்கவும்

2B	&	3B	சபன்சில்்கள்	
மூலம்	படிபபடியகா்க	்்ஷடு	

செயயவும்

நைடவயான ்கருவி்கள் ைற்றும் உப்கரணங்கள்

செயல்முதையின்		ைதலபபு வே.	
எண். ்கருவி	/	உப்கரைங்களின்	சபயர் 	மதிபபு அளவு

பல்்வேறு	ஆதை	பகா்கங்களுக்கு	
பிளகாட	ஸச்கடச்	ையகாரித்ைல்	

1 சபன்சில்்கள்-HB,	2B,3B	மற்றும்	4B - 1

2 சபன்சில்	சீவி்கள்		மற்றும்	அழிபபகான்்கள் - 1

3 மிருதுவேகான	்கருபபு	்பனகாக்்கள் - 1

4 ஸச்கடச்	/	்்கடரிடஜ்	்ககாகிைம் - 1
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படிநிதல	 4:	 ஏ்ைனும்	 சபன்சில்	 குறியீடு	
இருந்ைகால்	 அழித்து,	 ்ைதவேபபடைகால்	
திரும்ப	 வேதரயவும்.	 முன்	 மற்றும்	 பின்புை	
வேதரபைங்கதளத்	 ்ைதவேபபடைகால்	
பிரிக்்கவும்.

படிநிதல	 5:	 ்ைர்ந்சைடுக்்கபபடை	 ஆதையின்	
முன்	 மற்றும்	 பின்	 பகுதிதய	 ெரிபகார்த்து	
(்ைதவேபபடைகால்)	வேதரயவும்.

ைடடை வடரபைம்(Flat Sketching) 
நசயல்முடை 
படிநிதல	 1:	 ்ககாகிைத்தின்	 தமயத்தில்	 ஒரு	 ்�ர்	

்்ககாடதை	 வேதரயவும்.	 இக்்்ககாடதை	
ஆதையின்	 முன்	 தமய	 ்்ககாடு	 என்று	
்கருைவும்.	 ்ககாகிைத்தின்	 பின்னகால்	
கு்ரகாக்கிதய	 (Croquis)	 தவேத்து	 .	 அதை	
்�ர்த்தியகா்க	�்கசலடுக்்கவும்.

படிநிதல	2:	்ககாகிைத்தை	மடித்து,	கு்ரகாக்கியின்	மற்ை	
பகாதிதய	ஆதையின்	பின்புை	வேடிவேத்திற்கு	
வேதரயவும்.	் ைர்ந்சைடுக்்கபபடை	ஆதையின்	
சவேளிபபுைத்தை	வேதரயவும்.

படிநிதல	 3:	 ்ககாகிைத்தை	விரித்து,	 வேதரபைத்தை	
�்கசலடுக்்கவும்.	 அ்ை	 வேதரபைத்தில்	
ஆதையின்	 முன்	 மற்றும்	 பின்புைத்தை	
வேதரயவும்.
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படிநிதல	6:	மடிபபு,	சுருக்்கம்,	படைன்்கள்,	்ககாலர்்கள்,	
எம்பிரகாயைரி	 ்பகான்ை	 வேடிவேதமபபு	
விவேரங்கதளச்	்ெர்க்்கவும்.

படிநிதல	 7:	 	 ைடதை	 வேதரபைத்தின்	 சவேளிபபுை	
்்ககாடு்களுக்கு	 திைமகான	 ்்ககாடு்கதளப	
பயன்படுத்ைவும்.	

படிநிதல	8:	ைடதை	வேதரபைத்தின்	விவேரங்கதளக்	குறிக்்கவும்.

முடிவுடர
● ஆதை	பகா்கங்களின்	வேடிவேம்	மற்றும்	அைன்	பிை	குறிபபிடை	விவேரங்கதளப	பற்றிய	ஒரு	சிந்ைதனதய	

ைடதை	வேதரபைம்	ைருகின்ைன
● ஒவசவேகாரு	ஆதைதயயும்	உருவேகாக்கும்	சைகாழில்நுடபக்	கூறு்கதளப	பற்றித்	் ைதவேயகான	ை்கவேல்்கதளப	

மகாதிரி	ையகாரிபபகாளருக்கு/	மகாைவேர்்களுக்கு	இந்ை	வேதரபைம்	வேேஙகுகிைது.

்காநணாளி  பரிந்துடர்கள்:

எண். ைதலபபு	/	்�காக்்கம் இதைபபு

1. சைகாழில்நுடப	பிளகாட	ஸச்கடச்்கதள	த்கயகால்	வேதரவேது	
எபபடி?

https://www.youtube.com/
watch?v=QTuPOPTbxDk

2. பிளகாட	ஸச்கடச்	எபபடி	வேதரயலகாம்	மற்றும்	அைன்	
்கருவி்கள்.

https://www.youtube.com/
watch?v=tqY3YRP-aUQ

எளிய ைதிப்பீடு்கள்
மகாைவேர்்களுக்்ககான	வீடடுப	பயிற்சி சபண்்களின்	ெகாைகாரை	உதை்களின்	ைடதை	வேதரபைம்	

வேதரயவும்.
விருந்தினர்	விரிவுதர	பரிந்துதர்கள் சிைபபு	விருந்தினர்	விரிவுதரக்கு			்பரகாசியர்்கதள	ஆதை	

வேடிவேதமபபுத்துதை	ெகார்ந்ை	நிறுவேனம்	மற்றும்	்கல்லூரியில்	
இருந்து	அதேக்்கவும்.

சைகாழிற்ெகாதல	/	்கள	ஆயவு		பரிந்துதர்கள். -
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நசய்முடை

ஆடை உருவாக்கம் 9

்கற்ைலின் நொக்கங்கள்:
● ்ககாகிை	 மகாதிரி்கதளத்	 (Pattern)	 ையகாரிபபைற்குத்	 ்ைதவேயகான	 அடிபபதை	 அளவீடு்கதளப	 புரிந்து	

ச்ககாள்ளுைல்
● ஆதை்களுக்்ககான	்ககாகிை	மகாதிரிதய	ையகாரித்ைல்
● பல்்வேறு	ஆதை்கதளத்	தைபபதில்	திைதனப	சபறுைல்.

பின்பற்ைப்பை நவண்டிய நசயல்பாடு்களின் வரிடச

உைல்	அளவீடு
டிரகாஃபடிங,	

குறித்ைல்		மற்றும்	
சவேடடுைல்

தையல்

1.	 	ைகாபலகா	மற்றும்	ஃ்பன்டடி	
(Jabla	and	Panty)

2.	 ்ரகாம்பர்	(Romper)
3.	 	குேந்தையின்	்கவுன்	 

(Baby	Frock)
4.	 	ெகாைகாரை	ெடதை		 

(Plain	Blouse)
5.	 	எலகாஸடிக்குைன்	கூடிய	

அதரக்்ககால்	ெடதை	 
(Shorts	with	Elastic)	

6.	 ெடதை		(Shirt)

XI_TM_TDD_PRACTICALS_2022.indd   233 4/29/2022   02:47:25 PM



நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்-நசய்முடை234

நைடவயான ்கருவி்கள் ைற்றும் உப்கரணங்கள்
செயல்முதையின்	

ைதலபபு
வே.	எண் ்கருவி	/	பகா்கங்களின்	

சபயர்
மதிபபு அளவு

உைல்	அளவீடு்கள் 1 அளவு	�காைகா - 1

டிரகாஃபடிங,	
குறித்ைல்	மற்றும்	
சவேடடுைல்
செயல்முதை

2

மகாதிரித்	ைகாள் பழுபபு	்ககாகிைம் 4
பிரஞ்சு	வேதளவு முழு	அளவு 1
ஆர்ம்்ெகால்	வேதளவு முழு	அளவு 1
அடிக்்்ககால்	(60	செ.மீ.) மரத்ைகாலகான 1
L-ஸ்்கல் மரத்ைகாலகான 1
்கடடிங	்ைபிள் - 1
தையல்	உப்கரைங்கள்	
அைஙகிய	சபடடி

- 1	அலகு

்ைதவேபபடும்	துணி -
ைகாபலகா	மற்றும்	ஃ்பன்டடி சவேளிர்	வேண்ைம்/	்�ர்த்தியகான	

அச்சிைபபடை	பருத்தி/	்்கம்பிரிக்	
வேகாயில்/	கிளகாஸ்்ககாமல்	பருத்தி

0.70	செ.மீ

்ரகாம்பர் நீண்ை	துணி	/	பகாபளின்,	பருத்தி	
/	ெகாடடின்	-		ெகாைகாரை	அல்லது	
்்ககாடு்கள்	்பகாடைதவே.

0.80	செ.மீ

குேந்தையின்	்கவுன்	 பருத்தி	/	ெகாடடின்	/	படடு	/	சைனிம்	
/	்கலபபு	துணி்கள்	/	மகாறுபடை	திை	
நிைம்		
்யகாக்கிற்்ககான	அச்சிைபபடை	
துணி்கள்

1.20	மீடைர்

0.25	செ.மீ

ெகாைகாரை	ெடதை பருத்தி/	படடு/	செயற்த்க	படடு/	
பகாலியஸைர்

0.70	செ.மீ

எலகாஸடிக்குைன்	கூடிய	
அதரக்்ககால்	ெடதை

சைனிம்/	்கலபபு	துணி்கள்/	சைர்ரி	
்ககாடைன்/	ஏ்ைனும்	ைடிமனகான	
துணி்கள்

0.60	செ.மீ

ெடதை பகாலியஸைர்/	பருத்தி/	சைர்ரி	
்ககாடைன்	/	படடு/	்்கஸசமன்ட/	
்கலபபு	துணி்கள்

0.50	செ.மீ

தையல்	
செயல்முதை	
மற்றும்	முடித்ைல்

			3 தையல்	இயந்திரம் சைகாழில்துதை/	வீடடு	
உப்யகா்கத்திற்்ககான

1

தையல்	நூல் நிைத்தின்	அடிபபதையில்	
ஒவசவேகாரு	ஆதைக்கும்	ஒரு	
்கண்டு

6

தையல்	உப்கரைங்கள்	
அைஙகிய	சபடடி

- 1

எலகாஸடிக் ஃ்பன்டடிக்கு	்ரகால்	எலகாஸடிக்	
மற்றும்	்ஷகார்டைஸுக்கு	பிளகாட	
எலகாஸடிக்

ஒவசவேகான்றும்	
0.70	செ.மீ
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1. ஜாப்ைா ைற்றும் ஃநபன்டடி
அறிமு்கம்
ைகாபலகா	என்பது	பிைந்ை	குேந்தை்களுக்குப	பயன்படுத்ைபபடும்	ஒரு	ைளர்வேகான	ஆதையகாகும்.	அதவே	சபகாதுவேகா்க	
சுத்ைமகான	 பருத்தி	 துணி்கதளப	 பயன்படுத்தி	 தைக்்கபபடுகின்ைன,	 ஏசனனில்	 இது	 குேந்தை்களுக்கு	
பயன்படுத்ைபபடுகிைது.	இது	அடிபபதையில்	ஒரு	உள்ளகாதையகாைலகால்,	சபகாதுவேகா்க	ஒரு	ஃ்பன்டடி	அல்லது	
நிக்்கர்	உைன்	அணியபபடுகிைது.

வயது பிரிவு: 0-6 ைாைங்கள் 
விவேரங்கள் அளவீடு்கள் ைபலகா ்பண்டி
மகார்பு	அளவீடு 40	செ.மீ
ெடதையின்	நீளம் 25	செ.மீ
இடுபபு	அளவீடு 45	செ.மீ
ஃ்பன்டடி	நீளம் 15	செ.மீ

டிராஃப்டிங முடை
ஜாப்ைா

வே.	
எண்

விவேரங்கள் டிரகாஃபடிங
வேதரமுதை

1 AB நீளம்	+	3	செ.மீ
2 BC ¼	மகார்பு	+	6	செ.மீ
3 AE ¼	மகார்பு
4 AF 4	செ.மீ
5 DH=GI 6	செ.மீ
6 DG 10	செ.மீ
7 J ½		GC
8 JK 1.5	செ.மீ
9 I-I1 2	செ.மீ

ஃநபன்டடி
வே.	

எண் விவேரங்கள் டிரகாஃபடிங	 
வேதரமுதை

1 AB	=CD நீளம்	+	5	செ.மீ
2 AD	=CB 1/3	இடுபபு	
3 DE		 இடுபபு	/	24
4 BF	 இடுபபு	/	12	+	3	செ.மீ
5 DG	 ½	DC

A

F

B C

JK

G

E D H

I1

I

B F C

G

A E D
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படிநிதல	 5:	 ஒரு	 ெகாைகாரை	 இதைபபு	 மூலம்	
பக்்க	இதைபபு	மற்றும்	மூல	விளிம்பு்கதள	
ஓவேர்லகாக்	செயயவும்.

படிநிதல	 6:	 மூல	 விளிம்பு்கதள	 மடித்து,	 செம்	
்்ககாடதை	முடிக்்கவும்.

டையல் நசயல்முடை்கள் - ஃநபன்டடி
படிநிதல	 1:	 2	 செ.மீ	 அ்கலத்தில்	 சபகாயத்துண்தை	

இதைத்து	 ்ககால்	 வேதளதவே	 முடிக்்கவும்.	
இதைத்ை	துண்தை	மறுபக்்கமகா்க	திருபபி,	
மூல	விளிம்பு்கதள	மடித்து	முடிக்்கவும்.

குறிப்பு: ்கால் திைப்பு்களில் 1நச.மீ அ்கை எைாஸ்டிக  
பயன்படுத்ைவும்  (நைடவப்படைால் )
படிநிதல	 2:	 	 பக்்க	 இதைபதப,	 பிளகாட	 ஃசபல்	

இதைபபுைன்	இதைக்்கவும்
படிநிதல	 3:	 இடுபபுக்	 ்்ககாடதை	 முடிக்்க,	 மூல	

விளிம்பு்கதள	 மடித்து	 3	 செ.மீ.	 அ்கலத்தில்	
ஒரு	செருகு	மடிபதப	உருவேகாக்்கவும்.

படிநிதல	4:	இடுபபில்	உள்ள	செருகு	மடிபபினுள்	
ஒரு	 ்ைப	 அல்லது	 எலகாஸடிக்த்க	
இதைக்்கவும்.

முடிவுடர
● ைகாபலகா	 மற்றும்	 ஃ்பன்டடிக்்ககான	 மகாதிரி்கள்		

மற்றும்	 டிரகாஃபடிங	 நுடபங்களுக்கு	
்ைதவேயகான	 அடிபபதை	 அளவீடு்கதளப	
புரிந்து	ச்ககாள்ளுைல்

● ைகாபலகா	 மற்றும்	 ஃ்பன்டடி்கதள	 தைக்கும்	
திைன்	சபறுைல்.

எளிய ைதிப்பீடு்கள்
ைகாபலகா	 மற்றும்	 ஃ்பன்டடி்கதள	 ்மம்படுத்ைப	
பயன்படுத்ைக்கூடிய	 ஐந்து	 வேத்க	 தையல்்களின்	
சவேவ்வேறு	 முதை்கதள	 எழுது.	 (உ.ம்:	 ைகாபலகா	
்கழுத்து	 வேதளவு	 மற்றும்	 ஃ்பன்டடி	 ்ககால்	
திைபபு்கதளச்	 சுற்றி	 அலங்ககாரத்	 தையல்்கதளப	
பயன்படுத்துைல்).

நவடடும் ந்காடு்கள்:
ைகாபலகா முன்	மற்றும்	பின்	–	FEHI1KCB
ஃ்பன்டடி முன்	மற்றும்	பின்	-	AEGF

பா்கங்கள் ைற்றும் நவடடும் துண்டு்கள் 
ைகாபலகா 1	(முன்	மற்றும்	பின்)
சபகாயத்	துண்டு	 
(Shaped	Facing)

1	(முன்	மற்றும்	பின்)

ஃ்பன்டடி		 1	(முன்	மற்றும்	பின்)

குறியிடுைல் ைற்றும் நவடடுைல்
● துணியின்	 ்மல்	 ்ககாகிை	 மகாதிரிதய	 தவேத்து	

அதையகாள	நிைக்	்கடடியகால்	குறிக்்கவும்
● மகாதிரியில்	 முக்்்ககாை	 வேடிவே	 சவேடடு்கதள	

குறித்து	 	 பின்	 மகாதிரிதய	 நீல	 நிைத்திலும்	
மற்றும்	 முன்	 மகாதிரிதய	 சிவேபபு	 நிைத்திலும்	
குறிக்்க	 ்வேண்டும்.	 சவேடடும்	 ்்ககாடு்கதள	
விடுபடை	 ்்ககாடு்கள்	 மூலமகா்கவும்,தைக்கும்	
வேரி்கதள	 சமகாத்ைமகான	 ்்ககாடடின்	 மூலம்	
குறித்ைல்	்வேண்டும்

● ஒரு	 ்கத்ைரிக்்்ககாதலப	 பயன்படுத்தி	
குறிக்்கபபடை	 ்்ககாடு்களின்	 ்ம்ல	 துணிதய	
சவேடைவும்.

டையல் நசயல்முடை்கள் - ஜாப்ைா
படிநிதல	 1:	 ்கழுத்து	 வேதளவில்	 3	 செ.மீ	

அ்கல	 சபகாயத்துண்டு்கதள	 (Facing)	
இதைக்்கவும்.

படிநிதல	 2:	 ்கழுத்து	வேதளவில்	இருந்து	 1	 செ.மீ.	
விடடுத்	தைக்்கவும்.

படிநிதல	 3:	 சபகாயதுண்டு்கதள	 பின்	 பக்்கமகா்கத்	
திருபபி,	 மூல	 விளிம்பு்கதள	 மடித்து,	
செம்மிங	மூலம்	முடிக்்கவும்.

படிநிதல	 4:	 1	 செ.மீ	 மடிபபு	 மற்றும்	 2	 செ.மீ	
விளிம்பு	 மடிபதப	 மடித்து	 பக்்கவேகாடடு	
இதைபபு்கதளயும்	 மற்றும்	 செம்	
தலதன	முடிக்்கவும்.
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்காநணாளி பரிந்துடர்கள்:
வே.எண் ைதலபபு/்�காக்்கம் இதைபபு

1. ைகாபலகா	டிரகாஃபடிங https://youtu.be/VXVUNs8S298

2. ஃ்பன்டடி	டிரகாஃபடிங	(ைமிழ்) https://youtu.be/ztSkpsUgdpQ

நசைவு ைதிப்பீடடுத்  ைாள்

வே.எண் உப்கரைங்களின்	சபயர்/	
்ைதவேயகான	பகா்கங்கள்

எல்தல	/	விவேரக்	
குறிபபு்கள் அளவு செலவு	ரூ.	

(்ைகாரகாயமகா்க)
அருகிலுள்ள	

்கதையில்	மதிபபு

1 துணி சவேள்தள	
பகாபளின் 1	மீடைர் 40	

2 நூல் சவேள்தள 1	ரீல் 10
3 CMT	(்கடடிங,	்மக்கிங,	டிரிம்மிங) ைரநிதல 50

ஊதியம்	மற்றும்	ஓவேர்செட	செலவு:	சபகாருள்	செலவில்	25%
ையகாரிபதப	உருவேகாக்்க/்ெதவே	செயவேைற்்ககான	சமகாத்ை	செலவு

ெந்தையில்	விற்பதன	விதல	

2. நராம்பர்
அறிமு்கம்
்ரகாம்பர்	 என்பது	 ஒரு	 ெடதை	 அல்லது	 ரவிக்த்கதய,	 ்ஷகார்டஸ	 அல்லது	 ஃ்பண்டுைன்	 இதைத்து	
செயயபபடை	ஒரு	துண்டு	ஆதை	ஆகும்	.	இந்ை	ஆதை	சபகாதுவேகா்க	த்கக்குேந்தை்கள்	மற்றும்	சிறுபகாலர்்களகால்	
பயன்படுத்ைபபடுகிைது.	 ்ரகாம்பதர	 அலங்கரிக்்க	 அபளிக்,	 தபபபிங	 மற்றும்	 தபண்டிங	 ஆகியவேற்தைப	
பயன்படுத்ைலகாம்.

வயது பிரிவு - 1 வருைம்
விவேரங்கள் அளவீடு்கள் ்ரகாம்பர்

நீளம் 35	செ.மீ
மகார்பு 55	செ.மீ
பின்புை	இடுபபு	நீளம் 20	செ.மீ
்ைகாள்படதை	அ்கலம் 20	செ.மீ
ஹிப	 60	செ.மீ
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டையல் நசயல்முடை்கள் - நராம்பர்
படிநிதல	 1:	 முன்பகுதி	 தமய	 திைபபில்	

ஒரு	 மீடைர்	 அல்லது	 சைகாைர்ச்சியகான	
திைபதப	 தைக்்கவும்.	 (	 திைபபின்	 தையல்	
வேழிமுதை்களுக்கு	அலகு	5	ஐ	பகார்க்்கவும்)

படிநிதல	 2:	 	 முன்	 மற்றும்	 பின்	 ்ைகாள்படதை	
துண்டு்கதள	ஒன்ைகா்க	இதைக்்கவும்.

படிநிதல	 3:	 	 1செமீ	 அளவுைன்	 ஒரு	 ெகாைகாரை	
தைக்்கவும்.

படிநிதல	4:	்கழுத்து	பகுதியில்	4	செமீ	அ்கலத்தில்	
்கவவும்	படடிதய	இதைக்்கவும்.

படிநிதல	 5:	 ்கழுத்துக்்்ககாடடு	விளிம்பில்	இருந்து	
1	செமீ		அளவில்	இதைபதபத்	தைக்்கவும்.

படிநிதல	 6:	 ்கவவும்	 படடிதய	 மறுபக்்கமகா்கத்	
திருபபி,	மூல	விளிம்புளுைன்	ெமமகான	படடி	
அ்கலத்துைன்	்�ர்த்தியகா்க	மடிக்்கவும்.

படிநிதல	 7:	 3	 செ.மீ	 அ்கலுத்துைன்	 கூடிய	
்கவவும்	 படடியுைன்	 முடிக்்கவும்.	 (்கழுத்து	
வேதளவு்கதளத்	 தைபபைற்கு	 அலகு	 5	 ஐ	
பகார்க்்கவும்).

டிராஃப்டிங முடை
வே. 

எண் விவேரங்கள் டிரகாஃபடிங	

1 AB முழு	நீளம்

2 AG ¼	மகார்பு
3 AC ½	்ைகாள்படதை	அ்கலம்
4 GG1 ½	்ைகாள்படதை	அ்கலம்
5 AH பின்	இடுபபு	நீளம்
6 GD	=	HE ¼	மகார்பு	+	3	செ.மீ
7 BI 1/6	இடுபபு
8 IJ 1/3	இடுபபு
9 BB1 1/12	மகார்பு
10 AA1 5	செ.மீ
11 AA2 8	செ.மீ
12 AA3 5	செ.மீ
13 CC1 1	செ.மீ

நவடடும் ந்காடு்கள்:
முன்பகுதி	 A	1	-A	3	-C	1	-DEJB	1	-B
பின்பகுதி A	2	-A	3	-C	1	-DEJB	1	–B

பா்கங்கள் ைற்றும் நவடடும் துண்டு்கள்  
முன்பகுதி	-	1		 பின்பகுதி	-	1

குறியிடுைல் ைற்றும் நவடடுைல்
● துணியின்	 ்மல்	 ்ககாகிை	 மகாதிரிதய	 தவேத்து,	

அதையகாள	நிைக்	்கடடியகால்	குறிக்்கவும்.
● மகாதிரியில்	 முக்்்ககாை	 வேடிவே	 சவேடடு்கதள	

குறித்து	 	 பின்	 மகாதிரிதய	 நீல	 நிைத்திலும்	
மற்றும்	 முன்	 மகாதிரிதய	 சிவேபபு	 நிைத்திலும்	
குறிக்்க	 ்வேண்டும்.	 சவேடடும்	 ்்ககாடு்கதள	
விடுபடை	 ்்ககாடு்கள்	 மூலமகா்கவும்,தைக்கும்	
வேரி்கதள	 சமகாத்ைமகான	 ்்ககாடடின்	 மூலம்	
குறித்ைல்	்வேண்டும்.

● ்கத்ைரிக்்்ககாதலப	 பயன்படுத்தி	 குறிக்்கபபடை	
்்ககாடு	வேழியகா்க	துணிதய	சவேடைவும்.	
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குறிப்பு : ்கழுத்து வடளவு, ஆர்ம்நொல் ைற்றும் 
்கால் வடளவு ஆகியவற்றிலும் ்கவ்வும்படடிடய 
பயன்படுத்ைைாம்
படிநிதல	12:	ஆதையின்	முன்	திைபபில்	சபகாத்ைகான்	

மற்றும்	 சபகாத்ைகான்	 ்ெகால்்கதள	
தைக்்கவும்.

முடிவுடர
● ்ரகாம்பரின்	 மகாதிரி்கள்	 	 மற்றும்	 டிரகாஃபடிங	

நுடபங்களுக்கு	 ்ைதவேயகான	 அடிபபதை	
அளவீடு்கதளப	புரிந்து	ச்ககாள்ளுைல்

● டிரகாஃபடிங	மற்றும்	்கடைதமபபு	திைன்்கதளப	
சபறுைல்.

படிநிதல	8:	ஒரு	ெகாைகாரை	இதைபபு	மூலம்	பக்்க	
இதைபதபயும்	மற்றும்	மூல	விளிம்பு்கதள	
ஓவேர்லகாக்	மூலமும்	தைக்்கவும்.

படிநிதல	 9:	 ்ககால்	 வேதளவு	 விளிம்பில்	 4	 செ.மீ	
அ்கலத்தில்	 ்கவவும்படடிதய	 இதைத்து,	
0.5	 செ.மீ	 விடடு	 ஒரு	 தையதல	
உருவேகாக்்கவும்.

படிநிதல	 10:	 ்கவவும்	 படடிதய	 திருபபி,	 0.5	
செமீ	 மடித்து,	 விளிம்பு்கதள	 ்�ர்த்தியகா்க	
தைக்்கவும்.

குறிப்பு: ்கால் வடளவில் நைல்லிய எைாஸ்டிக  
பயன்படுத்ைைாம்
படிநிதல	 11:	 ஒரு	 ெகாைகாரை	 இதைபபுைன்	

கிரகாடச்-தெ	 இதைத்து,	 விளிம்பு்கதள	
ஓவேர்லகாக்	செயயவும்

்காநணாளி பரிந்துடர்கள்:
வே.எண் ைதலபபு/்�காக்்கம் இதைபபு

1. ஆண்	குேந்தைக்்ககான	்ரகாம்பதர	தைத்ைல் https://youtu.be/Wi67krBo3Qo

2. ஒரு	சபகாத்ைகான்	திைபதப	உருவேகாக்குவேது	எபபடி	 https://youtu.be/HckkzKvZ6g0

எளிய ைதிப்பீடு்கள்
சிறுபகாலர்க்கு	உ்கந்ை		ஐந்து	சவேவ்வேறு	்ரகாம்பர்	்ககாகிை	மகாதிரி்கதள	வேதரயவும்.

நசைவு ைதிப்பீடடுத்  ைாள்

வே.எண் உப்கரைங்களின்	சபயர்/ 
்ைதவேயகான	பகா்கங்கள்

எல்தல		/	
விவேரக்குறிபபு்கள் அளவு விதல	ரூ.	

(்ைகாரகாயமகா்க)
அருகிலுள்ள	்கதையின்	

மதிபபு	(ரூ.)

1. துணி சவேள்தள	
பகாபளின் 1	மீடைர் 40

2. நூல் சவேள்தள 1	்கண்டு 5
3. எலகாஸடிக் சவேள்தள 0.25	செ.மீ 10
4. சபகாத்ைகான் 	சவேள்தள 5 5

5 CMT	(்கடடிங,	்மக்கிங,	
டிரிம்மிங) - 50

ஊதியம்	மற்றும்	ஓவேர்செட	செலவு:	சபகாருள்	செலவில்	25%
ையகாரிபதப	உருவேகாக்்க/்ெதவே	செயவேைற்்ககான	சமகாத்ை	செலவு	
ெந்தையில்	விற்பதன	விதல	
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3. நபபி ஃபிராக
அறிமு்கம்
ஃபிரகாக்	 என்பது	 பகாடி	 மற்றும்	 பகாவேகாதை	 மகாதிரி்களகால்	 ஒன்ைகா்க	 இதைக்்கபபடை	 ஒரு	 ்கவுன்	 அல்லது	
ஆதையகாகும்.	 இது	 சபகாதுவேகா்க	 சிறுமி்கள்	 மற்றும்	 சபண்்களகால்	 அணியபபடுகிைது.	 வேடிவேதமபதபப	
சபகாறுத்து	நீளம்	மற்றும்	அ்கலம்	மகாறுபடும்.	இது	்லஸ்கள்,	எம்பிரகாயைரி,	அபளிக்ஸ	மற்றும்	பிை	வேத்கயகான	
சுருக்்கங்களுைன்(Fullness)	்மம்படுத்ைபபைலகாம்.

வயது பிரிவு: 3 ஆண்டு்கள்
விவேரங்கள் அளவீடு்கள் ்பபி	ஃபிரகாக்

மகார்பு	சுற்ைளவு 60	செ.மீ
்யகாக்	நீளம் 11	செ.மீ

்ைகாள்படதை	அ்கலம் 24	செ.மீ
த்க	பகுதி	நீளம் 11	செ.மீ

முழு	நீளம் 54	செ.மீ

டிராஃப்டிங முடை
ரவிகட்க ைற்றும் பாவாடை பகுதி :
வே.எண் விவேரங்கள் வேதரமுதை

1 AB முழு	நீளம்	+	5	செ.மீ

2 AE ½	்ைகாள்படதை	அ்கலம்

3 AG	=	EF ்யகாக்	நீளம்

4 AA1 5	செ.மீ

5 AA2 4	செ.மீ

6 AA3 6	செ.மீ

7 GD=	BC ½	மகார்பு	சுற்ைளவு

8 DD1=	DD2 2	செ.மீ

9 EE1 1	செ.மீ
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● ஒரு	 ்கத்ைரிக்்்ககாதலப	 பயன்படுத்தி	
குறிக்்கபபடை	 ்்ககாடு்களின்	 ்ம்ல	 துணிதய	
சவேடைவும்.

டையல் நசயல்முடை்கள் - நபபி ஃபிராக
படிநிதல	1:	பின்புை	ெடதையில்	முழுவேதுமகா்க	இரு	

துண்டு	திைபதப	இதைக்்கவும்.
படிநிதல	 2:	 1.5	 செ.மீ	 அ்கலம்	 ச்ககாண்ை	

்கவவும்படதைதய,	 பின்புை	 ெடதையின்	
இைது	 புை	 	 ்மல்	 திைபபில்	 (Overlap)	
இதைக்்கபபை்வேண்டும்.

படிநிதல	3:	சபகாயத்	துண்தை	வேலதுபுை	ெடதையில்	
கீழ்	 திைபபகா்க	 (Underlap)	 இதைக்்கபபை	
்வேண்டும்.

படிநிதல	4:	திைபபு்கதள	முடிக்்கவும்.	 (அலகு	5ல்	
ைரபபடடுள்ள		செயமுதைதயப	பகார்க்்கவும்)

குறிப்பு: சிறுமி்களுககு, வைது படடை இைது 
படடைககு நைல் இருக்க நவண்டும்
படிநிதல	5:	்ைகாள்படதையின்	முன்	மற்றும்	பின்	

பக்்க	துண்டு்கதள	ஒன்ைகா்க	தைக்்கவும்	
படிநிதல	 6:	 1செ.மீ	 ச்ககாண்ை	 ஒரு	 ெகாைகாரை	

இதைபதப	உருவேகாக்்கவும்.
படிநிதல	 7:	 ்கழுத்து	 ்்ககாடடில்	 4	 செ.மீ	 அ்கலம்	

ச்ககாண்ை	்கவவும்	படடிதய	இதைக்்கவும்.
படிநிதல	8:	 ்கழுத்து	்்ககாடடில்	 1	 செமீ	இதைபபு	

அளவுைன்	தைக்்கவும்.
படிநிதல	 9:	 மூல	 விளிம்பு்கதள	 மடித்து	 ்கழுத்து	

்்ககாடதை	முடிக்்கவும்.
படிநிதல	 10:	 ெகாைகாரை	 இதைபபின்	 மூலம்	

ெடதையின்	முன்	மற்றும்	பின்	பக்்கங்கதள		
இதைத்து,	 விளிம்பு்கதள	 ஓவேர்லகாக்	
செயயவும்.

படிநிதல	 11:	 மூல	 விளிம்பு்கதள	 மடித்து,	 செம்	
்்ககாடதையும்	மடித்து	தைக்்கவும்.

படிநிதல	 12:	 த்க	 பகுதி	 பக்்க	 இதைபதப,	
ெகாைகாரை	இதைபபுைன்	தைக்்கவும்.

படிநிதல	13:	த்க	பகுதி	தமயத்தை	்ைகாள்படதை	
்்ககாடடுைன்	சபகாருத்ைவும்.

படிநிதல	 14:	 த்க	 பகுதிதய	 ெடதையின்	
த்கபகுதியுைன்	்ெர்க்்கவும்.

பஃப் ட்க(Puff Sleeve)
வே.எண் விவேரங்கள் வேதரமுதை
1 AB	=		CD த்க	பகுதி	நீளம்	+	2	செ.மீ

2 AD	=	BC ¼	மகார்பு	+	7	செ.மீ

3 DE 1/3	த்க	பகுதி	நீளம்

4 CF 1	செ.மீ

B

A

F C

E

D

நவடடும் ந்காடு்கள்:
முன்பகுதி	ெடதை A	3	–	A	1	–	E	1	–	G

பின்பகுதி	ெடதை A	2	–	A	1	-	E	1	–	G

பகாவேகாதை G	–	D1–	D2	–	CB

	த்க A	–	E	–	F	–	B

பா்கங்கள் ைற்றும் நவடடும் துண்டு்கள்
முன்	பகுதி	ெடதை		 1
பின்	பகுதி	ெடதை		 2
பகாவேகாதை		 2
த்க	 2

குறியிடுைல் ைற்றும் நவடடுைல்
● துணியின்	 ்மல்	 ்கவுனின்	 ்ககாகிை	 மகாதிரிதய		

தவேத்து,	 அதையகாள	 நிைக்	 ்கடடியகால்	
குறிக்்கவும்.

● மகாதிரியில்	 முக்்்ககாை	 வேடிவே	 சவேடடு்கதள	
குறித்து	 	 பின்	 மகாதிரிதய	 நீல	 நிைத்திலும்	
மற்றும்	 முன்	 மகாதிரிதய	 சிவேபபு	 நிைத்திலும்	
குறிக்்க	 ்வேண்டும்.	 சவேடடும்	 ்்ககாடு்கதள	
விடுபடை	 ்்ககாடு்கள்	 மூலமகா்கவும்,தைக்கும்	
வேரி்கதள	 சமகாத்ைமகான	 ்்ககாடடின்	 மூலம்	
குறித்ைல்	்வேண்டும்.
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படிநிதல	 15:	 பகாவேகாதையின்	 பக்்க	 இதைபதப	 முடித்தும்	 சுருக்்கங்கள்	 அதமத்தும்	 இடுபபுக்	 ்்ககாடடில்	
்ெர்க்்கவும்.
படிநிதல	16	:	சுருக்்கபபடை	பகாவேகாதையின்		இடுபபு	்்ககாடடில்	ெடதையுைன்	இதைக்்கவும்	.
படிநிதல	17:	பகாவேகாதையின்	அடிபபகுதிதய		செம்	செயயவும்.
படிநிதல	18	:	திைபபு	சபகாத்ைகான்	மற்றும்	சபகாத்ைகான்	்ெகாதல	தைக்்கவும்

முடிவுடர
● ்பபி	 ஃபிரகாக்கின்	 மகாதிரிக்கு	 ்ைதவேயகான	 அளவீடு்கதளயும்	 மற்றும்	 அைதன	 அளசவேடுக்கும்	

முதை்கதளயும்		சைரிந்து		ச்ககாள்ளுைல்
● ஆதை்கதளத்	தைக்்க	பயிற்சி	சபறுைல்.

்காநணாளி பரிந்துடர்கள்:
வே.எண் ைதலபபு/்�காக்்கம் இதைபபு

1. ்பபி	ஃபிரகாக்	-	சவேடடுைல்	மற்றும்	தைத்ைல் https://youtu.be/5Q8lm_p-fCU
2. அடிபபதை	ஃபிரகாக்	வேதரமுதை,	சவேடடுைல்	

மற்றும்	தைத்ைல்
https://youtu.be/nb1Zuy0K01I

எளிய ைதிப்பீடு்கள்
்யகாக்கு்களுைனகான	குேந்தை்களின்	ஃபிரகாக்	வேடிவேங்கதள	வேதரயவும்.

நசைவு ைதிப்பீடடுத்  ைாள்
வே.எண் உப்கரைங்களின்	சபயர்/

்ைதவேயகான	பகா்கங்கள்
எல்தல		/	

விவேரக்குறிபபு்கள்
அளவு விதல	ரூ.	

(்ைகாரகாயமகா்க)
அருகிலுள்ள	
்கதையின்	
மதிபபு	(ரூ.)

1. துணி சவேள்தள	
பகாபளின்

1	மீடைர் 40

2. நூல் சவேள்தள 1	ரீல் 5

3. ்ைப சவேள்தள 1	மீடைர் 20

4. சபகாத்ைகான் சவேள்தள 5 5

5. CMT	(்கடடிங,	்மக்கிங	மற்றும்	
டிரிம்மிங)

ைரநிதல 50

ஊதியம்	மற்றும்	ஓவேர்செட	செலவு:	சபகாருள்	செலவில்	25%

ையகாரிபதப	உருவேகாக்்க/்ெதவே	செயவேைற்்ககான	சமகாத்ை	செலவு	

ெந்தையில்	விற்பதன	விதல	
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4. சாைாரண சடடை (Plain Blouse)
அறிமு்கம்:
ெகாைகாரை	 ெடதை	 என்பது	 சிறுமி்கள்	 மற்றும்	
சபண்்கள்	 பயன்படுத்தும்	 ்மலகாதையகாகும்.	 இது	
சபகாதுவேகா்க	பகாவேகாதை்கள்,	பிளகா்ைகாஸ(Palazzos)		
மற்றும்	்பன்ட	ஆகியவேற்றுைன்	அணியபபடுகிைது.	
த்க்கள்,	 ்கழுத்து	 வேதளவு்கள்	 மற்றும்	
செம்தலன்்களில்	 சுருக்்கங்கள்	 ஆகியவேற்றில்	
மகாறுபகாடு்கதள	உருவேகாக்்கலகாம்.

வயது பிரிவு: 3 ஆண்டு்கள்
விவேரங்கள் அளவீடு்கள்
நீளம்	 34	செ.மீ
மகார்பு	 60	செ.மீ
்ைகாள்படதை	அ்கலம் 24	செ.மீ
ஸலீவ	நீளம் 11	செ.மீ

சாைாரண சடடை

வடரமுடை
சாைாரண சடடை:
எண் விவேரங்கள் வேதரமுதை	
1 AB=CD நீளம்	+	5	செ.மீ
2 BB1	=	DD1 5	செ.மீ
3 AC=BD ¼	மகார்பு	+	2	செ.மீ
4 AA1 6	செ.மீ
5 AA2 5	செ.மீ
6 AA3 8	செ.மீ
7 AE ½	்ைகாள்படதை	அ்கலம்
8 CF ¼	மகார்பு	+	2	செ.மீ
9 EE1 1	செ.மீ
10 G ½	FD1
11 GG1 1	செ.மீ
12 II1	=	II2	 6	செ.மீ
13 II3	=	II4	 2	செ.மீ

A C

E

D

D1
D2B1

B

D

D1

I1

I

A3

A2

A1

E1

A E C

I4

I2

I3

G1 G

F

B1

B

.

ட்க (Sleeve):
எண் விவேரங்கள் வேதரமுதை
1 AB த்க	நீளம்	+	5	செ.மீ
2 AC	=	BD ¼	மகார்பு	+	1	செ.மீ
3 CE 1/12	மகார்பு
4 BB1	=	DD1 5	செ.மீ
5 D1D2 2	செ.மீ
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குறிப்பு: சிறுமி்களுககு, வைது படடை இைது 
படடைககு நைல் இருக்க நவண்டும்

படிநிதல	 4:	 முன்பகுதி	 மற்றும்	 பின்பகுதி	
்ைகாள்படதை்கதள	 1செ.மீ	 தூரத்தில்	
ெகாைகாரை	 இதைபபின்	 மூலம்	
இதைக்்கவும்.

படிநிதல	 5:	 ்கழுத்து	 பகுதியில்	 4	 செ.மீ	 அ்கல	
்கவவும்படடிதய	இதைக்்கவும்.

படிநிதல	 6:	 ்கழுத்துக்்்ககாடடு	 விளிம்பிலிருந்து	 1	
செ.மீ	விடடு	தைக்்கவும்.

படிநிதல	7:்கவவும்படடிதய	மறு	பக்்கமகா்க	திருபபி,	
விளிம்பில்	தையல்	ச்ககாடுக்்கவும்.

படிநிதல	 8:	 ஒரு	 ெகாைகாரை	 இதைபபு	 மூலம்	
பக்்க	இதைபபு	மற்றும்	மூல	விளிம்பு்கதள	
ஓவேர்லகாக்	செயயவும்

படிநிதல	9:	இதைபதப	1	செ.மீ	உைனும்	மடிபபு	
விளிம்தப	 2	 செ.மீ	 மடித்து	ஒரு	விளிம்தப	
தைக்்கவும்.

படிநிதல	 10:	 த்க	 பகுதி	 பக்்கங்கதள	 ெகாைகாரை	
இதைபபின்	 மூலம்	 இதைத்து,	
விளிம்பு்கதள	ஓவேர்லகாக்	செயயவும்.

படிநிதல	 11:	 த்க	 பகுதிதய	 ெடதைப	 பகுதியில்	
இதைக்்கவும்.

படிநிதல	12:	முன்	மற்றும்	பின்	ெடதைப	பகுதியில்	
ைகார்ட்கதள	உருவேகாக்்கவும்.

படிநிதல	13:	இதைபதப	1	செ.மீ	உைனும்	மற்றும்	
மடிபபு	விளிம்தப	2	செ.மீ	மடித்து	தைக்்கவும்.

படிநிதல	 14:	 முன்	 திைபபில்	 ச்ககாக்கி்கள்	 மற்றும்	
பின்	திைபபில்	வேதளயத்தையும்		தைக்்கவும்.

முடிவுடர:
● ெகாைகாரை	 ெடதையின்	 மகாதிரி்களுக்கு	

்ைதவேயகான	 அளவீடு்கதளயும்	 அைதன	
எடுக்கும்	முதை்கதளயும்		புரிந்து	ச்ககாள்ளுைல்

● ெகாைகாரை	 ெடதையின்	 டி்ரபடிங	 மற்றும்	
தைத்ைலுக்்ககான		திைதனப	சபறுைல்.

நவடடும் ந்காடு்கள்:
ெகாைகாரை	ெடதை	முன்	பகுதி
A	3	-	A	1	-	E	1	-	F	-	G	1	-	D	1	-	D	–	B
ெகாைகாரை	ெடதை	பின்	பகுதி
A	2	-	A	1	-	E	1	-	F-	G	1	-	D	1	-	D-	B
த்க
AE-	D	2	-	DB

பா்கங்கள் ைற்றும் நவடடும் துண்டு்கள்
முன்	ெடதை	-	2
பின்	ெடதை	-	1
த்க	-	2

குறியிடுைல் ைற்றும் நவடடுைல்
● துணியின்	 ்மல்	 ெகாைகாரை	 ெடதையின்	

்ககாகிை	 மகாதிரிதய	தவேத்து,	 அதையகாள	 நிைக்	
்கடடியகால்	குறிக்்கவும்.

● மகாதிரியில்	 முக்்்ககாை	 வேடிவே	 சவேடடு்கதள	
குறித்து	 	 பின்	 மகாதிரிதய	 நீல	 நிைத்திலும்	
மற்றும்	 முன்	 மகாதிரிதய	 சிவேபபு	 நிைத்திலும்	
குறிக்்க	 ்வேண்டும்.	 சவேடடும்	 ்்ககாடு்கதள	
விடுபடை	 ்்ககாடு்கள்	 மூலமகா்கவும்,தைக்கும்	
வேரி்கதள	 சமகாத்ைமகான	 ்்ககாடடின்	 மூலம்	
குறித்ைல்	்வேண்டும்.

● ஒரு	 ்கத்ைரிக்்்ககாதலப	 பயன்படுத்தி	
குறிக்்கபபடை	 ்்ககாடு்களின்	 ்ம்ல	 துணிதய	
சவேடைவும்.

டையல் நசயல்முடை்கள் - அடிப்படை 
ரவிகட்க
படிநிதல	 1:	 பின்பகுதி	 ெடதையில்	 இரு	 துண்டு	

திைபபு	பயன்படுத்ைபபடுகிைது
படிநிதல	2:	இைது	படதை	2.5செ.மீ	அ்கலத்திற்கு	

்கவவும்	படதையுைன்	இதைக்்கபபடடுள்ளது	
படிநிதல	3:	வேலது	்கவவும்	படதையுைன்	கீழ்	திைபபு	

(	Underlap)	இதைக்்கபபடடுள்ளது
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்காநணாளி பரிந்துடர்கள்:
வே.	எண் ைதலபபு/்�காக்்கம் இதைபபு

1. ெகாைகாரை	ெடதையின்	வேதரபைம்,	சவேடடுைல்	
மற்றும்	தைத்ைல்

https://youtu.be/uOEl5Bo0u_4

2. ெகாைகாரை	ெடதையின்	வேதரபைம்,	சவேடடுைல்	
மற்றும்	தைத்ைல்	(்ெதலயில்	இருந்து	)

https://youtu.be/6vgQ0x3ToLo

எளிய ைதிப்பீடு்கள்
வேடிவேதமபபு்களில்	ஏ்ைனும்	மூன்று	ெகாைகாரை	ெடதை	வேடிவேங்கதள	வேதரயவும்.

நசைவு ைதிப்பீடடுத்  ைாள்
வே.எண் உப்கரைங்களின்	சபயர்/ 

்ைதவேயகான	பகா்கங்கள்
எல்தல		/	

விவேரக்குறிபபு்கள்
அளவு விதல	ரூ.	

(்ைகாரகாயமகா்க)
அருகிலுள்ள	்கதையில்	
உள்ள	மதிபபு	(ரூ.)

1. துணி சவேள்தள	பகாபளின் 1	மீடைர் 40

2. நூல் சவேள்தள 1	ரீல் 5

3. ச்ககாக்கி	மற்றும்	லூப ைரநிதல 6 10

4. CMT	(்கடடிங,	்மக்கிங	
மற்றும்	டிரிம்மிங)

ைரநிதல 50

ஊதியம்	மற்றும்	ஓவேர்செட	செலவு:	சபகாருள்	செலவில்	25%
ையகாரிபதப	உருவேகாக்்க/்ெதவே	செயவேைற்்ககான	சமகாத்ை	செலவு	

ெந்தையில்	விற்பதன	விதல

5. எைாஸ்டிககுைன் கூடிய அடரக்கால் 
சடடை (Shorts with elastic)
அறிமு்கம்
்ஷகார்டஸ	 என்பது	 சிறுவேர்்கள்	 மற்றும்	 ஆண்்கள்	
அணியும்	கீழ்	 	ஆதை்களகாகும்.	இைன்	நீளமகானது,	
சைகாதை்கள்	முைல்	முேங்ககால்்கள்	வேதர	மகாறுபடும்.	
இதில்	 பகாக்ச்கடடு்கதள	 இதைக்்கலகாம்	 மற்றும்	
இடுபபுக்	் ்ககாடு	சபகாதுவேகா்க	எலகாஸடிக்	பயன்படுத்தி	
முடிக்்கபபடும்.	 இது	 அதர	 ்ககால்ெடதை	 என்றும்	
அதேக்்கபபடுகிைது.

வயது பிரிவு: 3 ஆண்டு்கள்
விவேரங்கள் அளவீடு்கள்
நீளம் 30	செ.மீ
இடுபபு 67	செ.மீ

்ஷகார்டஸ
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குறியிடுைல் ைற்றும் நவடடுைல்
● துணியின்	 ்மல்	 ்ககாகிை	 மகாதிரிதய	 தவேத்து,	

அதையகாள	நிைக்	்கடடியகால்	குறிக்்கவும்.
● மகாதிரியில்	 முக்்்ககாை	 வேடிவே	 சவேடடு்கதள	

குறித்து	 	 பின்	 மகாதிரிதய	 நீல	 நிைத்திலும்	
மற்றும்	 முன்	 மகாதிரிதய	 சிவேபபு	 நிைத்திலும்	
குறிக்்க	 ்வேண்டும்.	 சவேடடும்	 ்்ககாடு்கதள	
விடுபடை	 ்்ககாடு்கள்	 மூலமகா்கவும்,தைக்கும்	
வேரி்கதள	 சமகாத்ைமகான	 ்்ககாடடின்	 மூலம்	
குறித்ைல்	்வேண்டும்.

● ஒரு	 ்கத்ைரிக்்்ககாதலப	 பயன்படுத்தி	
குறிக்்கபபடை	 ்்ககாடு்களின்	 ்ம்ல	 துணிதய	
சவேடைவும்.

டையல் நசயல்முடை்கள் - 
எைாஸ்டிககுைன் கூடிய அடரக்கால் 
சடடை
படிநிதல	 1:	 இரண்டு	 ்பனல்்களின்	 உடபுை	

்ககால்	 இதைபபு்கதள	 ஒரு	 ெகாைகாரை	
இதைபபுைன்	தைக்்கவும்.

படிநிதல	2:	விளிம்பு்கதள	ஓவேர்லகாக்	செயயவும்.
படிநிதல	 3:	 ஒரு	 ெகாைகாரை	 இதைபபுைன்	

கிரகாடச்-தய	இதைக்்கவும்
படிநிதல	4:	விளிம்பு்கதள	ஓவேர்லகாக்	செயயவும்.
படிநிதல	5:	மடிபபுக்	் ்ககாடடின்	மூல	விளிம்பு்கதள	

1	 செ.மீ	 மடித்து,	 அதை	 மீண்டும்	 2	 செ.மீ	
மடித்து	விளிம்தபத்	தைக்்கவும்.

படிநிதல	 6:	 இடுபபுப	 பகுதியில்	 இடுபபிற்்ககான	
படதைதய	தவேத்து	முடிக்்கவும்.

முடிவுடர
● எலகாஸடிக்குைன்	 கூடிய	 அதரக்்ககால்	 ெடதை	

மகாதிரியின்	 வேதரமுதை	 திைன்்கதளப	
சபறுவேைற்குத்	்ைதவேயகான	அளவீடு்கதளயும்	
அைதன	 எடுக்கும்	 முதை்கதளயும்	 புரிந்து	
ச்ககாள்ளுைல்

● எலகாஸடிக்குைன்	 கூடிய	 அதரக்்ககால்	
ெடதைதயத்	தைக்்க	பயிற்சி	சபறுைல்.

வடரமுடை முடை - எைாஸ்டிககுைன் 
கூடிய அடரக்கால் சடடை
வே.எண் விவேரங்கள் வேதரமுதை	

1 AB	=CD நீளம்	+	5	செ.மீ
2 AC=BD 1/3	இடுபபு
3 BB1=	DD1 5	செ.மீ
4 CC1 5	செ.மீ
5 CE	 1/3	இடுபபு
6 D1D2 2	செ.மீ

A

E

C1 C

D1B1 D2

B D

நவடடும் ந்காடு்கள்:
அதரக்்ககால்	ெடதை	
முன்	மற்றும்	பின்	
பகுதி

A	–	C	1	-	E	–	D	2	-	D-B

பா்கங்கள் ைற்றும் நவடடும் துண்டு்கள்
அதரக்்ககால்	ெடதை	
முன்பகுதி	-	2

அதரக்்ககால்	ெடதை	
பின்பகுதி	-	2

XI_TM_TDD_PRACTICALS_2022.indd   246 4/29/2022   02:47:27 PM



247நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்-நசய்முடை

்காநணாளி பரிந்துடர்கள்:
வே.எண் ைதலபபு/்�காக்்கம் இதைபபு
1. எலகாஸடிக்குைன்	கூடிய	அதரக்்ககால்	ெடதை்களுக்்ககான	

வேதரமுதை,	சவேடடுைல்	மற்றும்	தைத்ைல்.
https://youtu.be/YF35ir32DbI

2. எலகாஸடிக்குைன்	கூடிய	அதரக்்ககால்	ெடதை்களுக்்ககான	
வேதரமுதை,	சவேடடுைல்	மற்றும்	தைத்ைல்.

https://youtu.be/8wo8VMSE_z0

எளிய ைதிப்பீடு்கள்
அதரக்்ககால்	 ெடதையுைன்	 இதைக்்கபபைக்கூடிய	 மூன்று	 சவேவ்வேறு	 வேத்கயகான	 பகாக்ச்கடடு்கதளப	
படடியலிடடு	வேதரயவும்.

நசைவு ைதிப்பீடடுத்  ைாள்

வே. 
எண்

உப்கரைங்களின்	சபயர்/ 
்ைதவேயகான	பகா்கங்கள்

எல்தல	/	விவேரக்	
குறிபபு்கள் அளவு

விதல	ரூ.	
(்ைகாரகாயமகா்க)

அருகிலுள்ள	
்கதையின்	
மதிபபு	(ரூ.)

1. துணி சவேள்தள	பகாபளின் 1	மீடைர் 40
2. நூல் சவேள்தள 1	ரீல் 5
3. எலகாஸடிக் சவேள்தள .25	மீடைர் 10

5. CMT	(்கடடிங,	்மக்கிங	
மற்றும்	டிரிம்மிங) ைரநிதல 50

ஊதியம்	மற்றும்	ஓவேர்செட	செலவு:	சபகாருள்	செலவில்	25%
ையகாரிபதப	உருவேகாக்்க/்ெதவே	செயவேைற்்ககான	சமகாத்ை	செலவு	

ெந்தையில்	விற்பதன	விதல	

6. ஒரு துண்டு சடடை
அறிமு்கம்:
ெடதை	 என்பது	 ஆண்்கள்	 மற்றும்	 சிறுவேர்்கள்	 அணியும்	 ்மல்	 ஆதையகாகும்.	 இது	 சபகாதுவேகா்க	 ்ககாலர்	
மற்றும்	திைபபுைன்	இதைக்்கபபடடுள்ளது.	 ்யகாக்கு்கள்	 மற்றும்	முழு	த்க்களும்	 சபகாதுவேகா்க	ஆண்்களின்	
ெடதை்களில்	இதைக்்கபபடடுள்ளன.

விவேரங்கள் அளவீடு்கள் ெடதை
நீளம் 45	செ.மீ
மகார்பு 60	செ.மீ
்ைகாள்	படதை	அ்கலம் 24	செ.மீ
த்க	நீளம் 6	செ.மீ
்கழுத்து 26	செ.மீ
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பா்கங்கள் ைற்றும் நவடடும் துண்டு்கள்
முன்பகுதி	ெடதை	 1	(மடித்து)
பின்பகுதி	ெடதை	 1	(மடித்து)
்ககாலர்	துண்டு	 2
இதைபபுத்	துணி	 	1

குறியிடுைல் ைற்றும் நவடடுைல்
● 	துணியின்	 ்மல்	 ்ககாகிை	 மகாதிரிதய	 (Pattern)	

தவேத்து,	 அதையகாள	 நிைக்	 ்கடடியகால்	
குறிக்்கவும்.

● மகாதிரியில்	 முக்்்ககாை	 வேடிவே	 சவேடடு்கதள	
குறித்து	 	 பின்	 மகாதிரிதய	 நீல	 நிைத்திலும்	
மற்றும்	 முன்	 மகாதிரிதய	 சிவேபபு	 நிைத்திலும்	
குறிக்்க	 ்வேண்டும்.	 சவேடடும்	 ்்ககாடு்கதள	
விடுபடை	 ்்ககாடு்கள்	 மூலமகா்கவும்,தைக்கும்	
வேரி்கதள	 சமகாத்ைமகான	 ்்ககாடடின்	 மூலம்	
குறித்ைல்	்வேண்டும்.

● ஒரு	 ்கத்ைரிக்்்ககாதலப	 பயன்படுத்தி	
குறிக்்கபபடை	 ்்ககாடு்களின்	 ்ம்ல	 துணிதய	
சவேடைவும்.

டையல் நசயல்முடை்கள் - ஒரு துண்டு 
சடடை
படிநிதல1:	முன்	துண்டின்	தமயபபகுதியில்	மிடைர்	

திைபதப	இதைக்்கவும்
படிநிதல2:	ஒரு	ெகாைகாரை	இதைபபு	மூலம்	பக்்க	

இதைபபு	மற்றும்		விளிம்பு்கதள	ஓவேர்லகாக்	
செயயவும்.

படிநிதல3:	 ்ககாலரின்	 ஒரு	 துண்டில்	
இதைபபுத்துணிதய	இதைக்்கவும்

படிநிதல4:	 ்ககாலர்	 துண்டு்கதள	 முன்	 பக்்கம்	
ஒன்ைகா்க	தவேத்து	சவேளிபபுை	விளிம்பு்கதள	
தைக்்கவும்

படிநிதல5:	டிரிம்	செயது	வேலது	பக்்கம்	திரும்பவும்.
படிநிதல6:	்ககாலதர	இஸதிரி	செயயவும்
படிநிதல7:	 பகாடிஸ	 ்கழுத்துபபகுதியில்	 ்ககாலதர	

இதைக்்கவும்.
படிநிதல8:	 த்க்களின்	 விளிம்பு்கதள	 1	 செ.மீ	

மடித்து,	அதை	2	செ.மீ	மீண்டும்	மடித்து,	த்க	
பகுதி	விளிம்தப	தைக்்கவும்.

வடரமுடை
தையல்	செயல்முதை்கள்	-	ஒரு	துண்டு	ெடதை

Cut - 1

A A1

A2
A3

F1

E C

G

D

F

B

வே.எண் விவேரங்கள் வேதரமுதை	
1 AB	=	CD முழு	நீளம்	+	3	செ.மீ
2 AC	=	BD ¼	மகார்பு	+	4	செ.மீ
3 AA1 4	செ.மீ
4 AA2 4	செ.மீ
5 AA3 6	செ.மீ
6 CE	=	GF த்க	நீளம்
7 EF	=	CG 1/6	மகார்பு
8 FF1 2	செ.மீ

்காைர்:

A

B

C

DD1

1 AB	=	CD 8
2 AC	=	BD ½	்கழுத்து	+	3	செ.மீ
3 DD1	 1	செ.மீ

நவடடும் ந்காடு்கள்:
முன்பகுதி A	3	-	A	1	-	C-	E-	F	1	-	D-	B
பின்பகுதி A	2	-	A	1	-	C-	E-	F	1	-	D-	B
்ககாலர் A-C-D1-B
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படிநிதல9:	ெடதை	விளிம்பு்கதள	1	செ.மீ	மடிபபைன்	மூலம்	ெடதை	விளிம்பு்கதள	மடித்து	தைக்்கவும்.
படிநிதல10:	பின்	கீழ்	விளிம்தப	மீண்டும்	2	செ.மீ	மடித்து	்�ர்த்தியகா்க	தையல்	செயயவும்.
படிநிதல11	:	முன்	திைபபில்	சபகாத்ைகான்	மற்றும்	சபகாத்ைகான்்ெகால்்கதள	தைக்்கவும்.

முடிவுடர
● ஒரு	துண்டு	 ெடதையின்	 மகாதிரிதய	வேதரவேைற்கு	 ்ைதவேயகான	அளவீடு்கதளயும்	 அைதன	எடுக்கும்	

முதை்கதளயும்	அறிைல்
● ஒரு	துண்டு	ெடதைதயத்	தைக்்க	பயிற்சி	சபறுைல்.

்காநணாளி பரிந்துடர்கள்:
வே.எண் ைதலபபு/்�காக்்கம் இதைபபு
1. ஒரு	துண்டு	ெடதைக்்ககான	வேதரமுதை,	சவேடடுைல்	

மற்றும்	தைத்ைல்
https://youtu.be/mo0gNPtt-
Aw?list=RDCMUCW_
LvHVgdSU8U1UzckIcKRA

எளிய ைதிப்பீடு்கள்
ஏ்ைனும்	மூன்று	சவேவ்வேறு	ெடதை	மகாதிரி்கதள	வேதரயவும்.

நசைவு ைதிப்பீடடுத்  ைாள்

வே.எண் உப்கரைங்களின்	சபயர்/	
்ைதவேயகான	பகா்கங்கள்

எல்தல		/	
விவேரக்குறிபபு்கள் அளவு விதல	ரூ.	

(்ைகாரகாயமகா்க)
அருகிலுள்ள	

்கதையின்	மதிபபு	
(ரூ.)

1. துணி சவேள்தள	
பகாபளின் 2	மீடைர் 80

2. நூல் சவேள்தள 1	்கண்டு 5

3. இதைபபுத்	துணி	
(இன்ைர்தலனிங) சவேள்தள .25செ.மீ 25

4. சபகாத்ைகான் சவேள்தள 12 10

5. CMT	(்கடடிங,	்மக்கிங	
மற்றும்	டிரிம்மிங) ைரநிதல 100

ஊதியம்	மற்றும்	ஓவேர்செட	செலவு:	சபகாருள்	செலவில்	25% 55
ையகாரிபதப	உருவேகாக்்க/்ெதவே	செயவேைற்்ககான	சமகாத்ை	செலவு	

ெந்தையில்	விற்பதன	விதல	
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ஏைாவது ஒரு திடைத்டை ைாணவர்்களுககு ஒதுககுைல் 
திடைத்டை முடிப்பைற்கு 30 ொட்கள் ்காை அவ்காசம் ந்காடுத்ைல்

1.	 இரண்டு	 விைமகான	 ைபலகா	 மற்றும்	 ்ரகாம்பர்	 வேதரவு	 மகாதிரி்கள்	 மற்றும்	 செயல்முதை்கள்	 எழுதி	
அவேற்தை	தைத்து	முடித்ைல்.	

2.	 25	மகாைவேர்்கள்	அல்லது	மகாைவியரின்	உைல்	அளவு்கதள	எடுத்து	உைல்	அளவு	அடைவேதைதய	
ையகார்	செயயவும்	

நசயல்திடைம்

1.	 ஆதை	சைகாழிற்ெகாதல	அல்லது	சபகாடடிக்(Boutique)	்கதை்களுக்கு	சென்று	ஆயவு	�ைத்தி	கீழ்்ககாணும்	
ை்கவேல்்கதள	்ெ்கரித்ைல்;	
● ஆதை	சைகாழிற்ெகாதல/சபகாடடிக்கின்	சபயர்	மற்றும்	விலகாெம்	
● ஆதை	சைகாழிற்ெகாதல/சபகாடடிக்கின்	உரிதமயகாளரின்	சபயர்	
● ஆதை	சைகாழிற்ெகாதல	சபகாடடிக்கின்	வேத்க	(ைனிபபடை	அல்லது		சைகாைர்பு	சபகாடடிக்கு்கள்	)
● ்வேதல	செயயும்	�பர்்களின்	எண்ணிக்த்க
● ்வேதல	செயபவேர்்களகால்	செயயபபடும்	பல்்வேறு	வேத்கயகான	்வேதல்கள்;	

-	 வேடிவேதமத்ைல்	
-	 வேதரமுதை	
-	 மகாதிரி	ையகாரித்ைல்	
-	 சவேடடுைல்	
-	 தைத்ைல்	(உப்யகா்கபபடுத்ைபபடும்	தையல்	இயந்திரங்களின்	வேத்க்கள்)
-	 மடிபபு்கள்	/	இதைபபு்களின்	பயன்பகாடு	
-	 அலங்ககார/மித்கபபடுத்ைலின்	்வேதலபபகாடு	(எதவே்யனும்	இருந்ைகால்)
-	 இஸதிரி	ஆயவு	மற்றும்	்பக்கிங	வேத்க	

2.	 எந்ை	 மகாதிரியகான	 ஆதை	 வேத்க்கள்	 ஆதை	 சைகாழிற்ெகாதல/	 சபகாடடிக்கில்	 (Boutique)		
ையகாரிக்்கபபடுகின்ைது?	

சைகாழில்	ெகார்ந்ை	சவேளிக்ச்ககாைர்வு
(Industrail	Exposure)
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ைாதிரி வினாத்ைாள்-நசய்முடை
நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்

STD.	XI	 	 செயமுதை	வினகாக்்கள்
1.	 ைகாபலகா	/	நிக்்கர்	(1	வேயது)

a.	 மகாதிரிதயத்	ையகாரிபபைற்்ககான	குறிபபு்கள்
b.	 வேதரந்ை	்ககாகிை	மகாதிரிதய	சவேடடுைல்
c.	 ைகாபலகா,	நிக்்கர்	இயந்திரத்தில்	தைத்ைல்

	 (i)	 பக்்க	இதைபபு்கதள	பிளகாட	சபல்	இதைபதப	தைத்து	முடிக்்கவும்.
	 (ii)	 ்பன்டடின்	்ககால்்களில்	திைபபு	தவேத்து	முடிக்்கவும்.
	 (iii)	 	ைகாபலகாவின்்கழுத்து	 ்்ககாடு்கள்	 த்கவிளிம்பு்கதளயும்	 தபபபிங	 அல்லது	 சபகாயத்துண்தை	

தவேத்து	முடித்ைல்.
2.	 ்ரகாம்பர்	(1	வேயது)

a.	 மகாதிரிதயத்	ையகாரிபபைற்்ககான	குறிபபு்கள்
b.	 வேதரந்ை	்ககாகிை	மகாதிரிதய	சவேடடுைல்
c.	 ரகாம்பதர	இயந்திரத்தில்	தைத்ைல்

	 (i)	 ்கழுத்து	திைபபு்கதள	மிடைர்	மடிபபு	ச்ககாண்டு	முடிக்்கவும்.
	 (ii)	 	்கழுத்து	 மற்றும்,	 த்க	 ்்ககாடு்கள்,	 ்ககால்	 திைபபு்கள்	 ஆகியவேற்தை	 தபபபிங	 அல்லது	

சபகாயத்துண்தை	தவேத்து	முடித்ைல்
	 (iii)	 ெடதையின்	முன்பக்்க	்மல்	பகுதியில்	ஒரு	அபளிக்த்க	இதைக்்கவும்.

3.	 குேந்தையின்	்கவுன்	(3	வேயது)
a.	 மகாதிரிதயத்	ையகாரிபபைற்்ககான	குறிபபு்கள்
b.	 வேதரந்ை	்ககாகிை	மகாதிரிதய	சவேடடுைல்
c.	 குேந்தையின்	்கவுதன	இயந்திரத்தில்	தைத்ைல்:	

	 (i)	 	த்க	 பகுதியின்	 ்மல்	 ்்ககாடடில்	 ஃபப	 த்கதய	 இதைக்்கவும்,	 கீழ்க்	 ்்ககாடடில்	 தபபபிங	
ச்ககாண்டு	முடிக்்கவும்.

	 	(ii)	 	பிரகாக்	பின்	புைத்தில்	சைகாைர்ச்சியகான	திைபபு	ச்ககாண்டு	முடித்து,	அதில்	ச்ககாக்கி	மற்றும்	்ககாது	
இதைக்்கவும்.

4.	 பதளன்	பளவுஸ	(3	வேயது)
a.	 மகாதிரிதயத்	ையகாரிபபைற்்ககான	குறிபபு்கள்
b.	 வேதரந்ை	்ககாகிை	மகாதிரிதய	சவேடடுைல்
c.	 பதளன்	பளவுதெ	இயந்திரத்தில்	தைத்ைல்

	 (i)	 	ெடதையின்	முன்	புைத்தில்	சைகாைர்ச்சியகான	திைபபு	ச்ககாண்டு	முடித்து,	அதில்	ச்ககாக்கி	மற்றும்	
்ககாது	இதைக்்கவும்.

	 (ii)	 ்கழுத்து	வேதளதவே	ெதுரமகா்க	மகாற்றி	சபகாயத்	துண்டு	ச்ககாண்டு	முடிக்்கவும்.
5.	 எலகாஸடிக்	உைன்	கூடிய	அதர	்ககால்	ெடதை	(3	வேயது)

a.	 மகாதிரிதயத்	ையகாரிபபைற்்ககான	குறிபபு்கள்
b.	 வேதரந்ை	்ககாகிை	மகாதிரிதய	சவேடடுைல்
c.	 அதரக்்ககால்	ெடதை		-	இயந்திரத்தில்	தைத்ைல்

	 	(i)	 இடுபபு	பகுதியில்	எலகாஸடிக்	தவேத்துத்	தைத்ைல்
	 (ii)	 ்ககால்	பகுதியில்	செம்	செயைல்	
	 (iii)	 	துணியின்	இதை்ய	அதமக்்கபபடை	தபதய	்ககால்	ெடதையின்	பக்்க	இதைபபு	்்ககாடு்களில்	

தைக்்கவும்.
6.	 ஒரு	துண்டு	ெடதை	(3	வேயது)

a.	 மகாதிரிதயத்	ையகாரிபபைற்்ககான	குறிபபு்கள்
b.	 வேதரந்ை	்ககாகிை	மகாதிரிதய	சவேடடுைல்
c.	 ஒரு	துண்டு	ெடதைதய	இயந்திரத்தில்	தைத்ைல்	

	 	(i)	 ்கழுத்து	பகுதியில்	மிடைர்	திைபபு	ச்ககாண்டு	தைக்்கவும்.
	 (ii)		்கழுத்து	வேதளவில்	்ககாலர்	தைத்ைல்.
	 (iii)	 ெடதையின்	்மல்	பகுதியில்	ஒரு	ஒடடு	தபதய	இதைத்ைல்.
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நைாழிற்்கல்வி - நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும் ்கருத்தியல் & நசய்முடை 
நைல்நிடை முைைாம் ஆண்டு

நூலகாசிரியர்்கள்	மற்றும்	்மலகாயவேகாளர்்கள்

புத்ை்க	வேடிவேதமபபு	மற்றும்	ைர	்கடடுபபகாடு
ஆநராககியம் நபலிகஸ்
சென்தன.

ஒருஙகிதைபபு
ர்மஷ்	முனிெகாமி

இந்நூல்	80	ஜி.எஸ.எம்.	எலி்கண்ட	்மபலித்்ைகா	ைகாளில்	அச்சிைபபடடுள்ளது. 
ஆபசெட	முதையில்	அச்சிட்ைகார்:

பகாை	ஒருஙகிதைபபகாளர்்கள்
முடனவர். அ. இளஙந்காவன், உைவிப	்பரகாசிரியர்
(மகாநில	�ல்லகாசிரியர்	விருது	–	2018)
மகாநிலக்	்கல்வியியல்		ஆரகாயச்சி	மற்றும்	பயிற்சி	நிறுவேனம்
சென்தன	–	6.

்காசி. ந்காைதி, விரிவுதரயகாளர்
மகாவேடை	ஆசிரியர்	்கல்வி	மற்றும்	பயிற்சி	நிறுவேனம்
திருவூர்,	திருவேள்ளூர்	மகாவேடைம்.

பா. ைைர்விழி, படைைகாரி	ஆசிரியர்
ஊரகாடசி	ஒன்றிய	�டுநிதலப	பள்ளி
பகாடிய�ல்லூர்,	திருவேள்ளூர்	மகாவேடைம்.

பகாைநூல்	வேல்லு�ர்்கள்
முடனவர். சு. அம்சைணி, ்பரகாசிரியர்	
துணி்கள்	மற்றும்	ஆதையியல்	துதை	
அவினகாசிலிங்கம்		மதனயியல்	மற்றும்	சபண்்கள்	உயர்	்கல்வி	நிறுவேனம்
்்ககாயம்புத்தூர்.

்மலகாயவேகாளர்	
முடனவர். கு. பாகயைஷ்மி,	இதை	்பரகாசிரியர்,
துணி்கள்	மற்றும்	ஆதையியல்	துதை	
அவினகாசிலிங்கம்	மதனயியல்	மற்றும்	சபண்்கள்	உயர்	்கல்வி	நிறுவேனம்,	
்்ககாயம்புத்தூர்.

முடனவர். ரா. கு. பன்னீர் நசல்வம்,	இயக்கு�ர்	(ஓயவு)
இந்திய	த்கத்ைறி	சைகாழில்	நுடப	பயில்கம்,	வேகாரைகாசி	(U	P)
துரு்கம்,	ஒண்ணுபுரம்	அஞ்ெல்
திருவேண்ைகாமதல	மகாவேடைம்.

முடனவர்.நை.சாமுநவல் நவஸ்லி,	்பரகாசிரியர்
ஃ்ப்ஷன்	டிதென்	துதை
NIFT-	சென்தன.

முடனவர் ்கா. முரு்கநஜாதி,	இதை	்பரகாசிரியர்
ஃ்ப்ஷன்	டிதென்	துதை
NIFT-	சென்தன.

முடனவர் ச . ஐஸ்வர்யா,	உைவி	்பரகாசிரியர்
சைக்ஸதைல்	டிதென்	துதை
NIFT-	சென்தன.

முடனவர்.சிவகுைார்,	ைதலவேர்,
ஆதைத்	சைகாழில்நுடபத்	துதை	
SSM	பகாலிசைக்னிக்	்கல்லூரி
குமகாரபகாதளயம்,	�காமக்்கல்

சைகாழிற்துதை	வேல்லுனர்
ரா. சீைாராைன்
துதை	முைல்வேர்
ATDC		-	சென்தன.
பகாைநூல்	ஆசிரியர்்கள்
முடனவர் கு. மு்கைது ஜககிரியா, உைவி	்பரகாசிரியர்
ஃ்ப்ஷன்	டிதென்	துதை
KCG	சைகாழில்நுடபக்	்கல்லூரி,	்ககாரபபகாக்்கம்,	சென்தன.

ச. ்கார்த்தி, சைகாழிற்்கல்வி	ஆசிரியர்
அரசினர்	ஆண்்கள்	்மல்நிதலப	பள்ளி
குமகாரபகாதளயம்,	�காமக்்கல்	மகாவேடைம்.

S. உைா, சைகாழிற்்கல்வி	ஆசிரியர்
ெஸனகாத்ை	–இ-ைகாரியகா	ம்களிர்	்மல்நிதலப	பள்ளி
ைலகால்	சைரு,	ஆம்பூர்,	திருபபத்தூர்	மகாவேடைம்.

V. உைா, சைகாழிற்்கல்வி	ஆசிரியர்
மகா.்க.வி.அ.	ஆண்்கள்	்மல்நிதலப	பள்ளி
ஆரணி,	திருவேள்ளூர்	மகாவேடைம்.

நபா.சந்திரா, சைகாழிற்்கல்வி	ஆசிரியர்
சென்தன	சபண்்கள்	்மல்நிதலப	பள்ளி
எம்.எச்.்ரகாடு,	சபரம்பூர்,	சென்தன,

ச. அனிஸ் ஆயிஷா, முது்கதல	படைைகாரி
CSI	சபயின்	சமடரிக்	்மல்நிதலப	பள்ளி
கீழ்பபகாக்்கம்,	சென்தன.

ை.நராசாலி, சைகாழிற்்கல்வி	ஆசிரியர்
நிர்மலகா	ம்களிர்	்மல்நிதலப	பள்ளி,		மதுதர.
ச.ஜீவ்கனி, சைகாழிற்்கல்வி	ஆசிரியர்
டி.இ.எல்.சி.	சபண்்கள்	்மல்நிதலப	பள்ளி,	உசிலம்படடி.

நபா.அ.ராணி, சைகாழிற்்கல்வி	ஆசிரியர்
டி.இ.எல்.சி.	சபண்்கள்	்மல்நிதலப	பள்ளி,	உசிலம்படடி.

நஜ. ைஞ்சுளா, (சமயபபுத்திருத்துனர்),
அரசு	சபண்்கள்	்மல்நிதலப	பள்ளி,
சபத்ை�காயக்்கன்பகாதளயம்

்கல்வி	ஆ்லகாெ்கர்	மற்றும்	வேல்லு�ர்
முடனவர் நபான். குைார்,
இதை	இயக்குனர்	(பகாைத்திடைம்), 
மகாநிலக்	்கல்வியியல்	ஆரகாயச்சி	மற்றும் 
பயிற்சி	நிறுவேனம்,	சென்தன-6

EMIS	சைகாழில்நுடபக்	குழு	

இரா. ைா. சதீஸ் 
மகாநில	ஒருஙகிதைபபகாளர்	சைகாழில்நுடபம், 
்கல்வி	்மலகாண்தம	ை்கவேல்	முதைதம, 
ஒருஙகிதைந்ை	பள்ளிக்்கல்வி	இயக்்க்கம்.	

இரா. அருண் ைாருதி நசல்வன்,
சைகாழில்நுடப	திடைபணி	ஆ்லகாெ்கர், 
்கல்வி	்மலகாண்தம	ை்கவேல்	முதைதம, 
ஒருஙகிதைந்ை	பள்ளிக்்கல்வி	இயக்்க்கம்.

்க. ப. சத்தியொராயணா,
ை்கவேல்	சைகாழில்நுடப	ஆ்லகாெ்கர், 
்கல்வி	்மலகாண்தம	ை்கவேல்	முதைதம, 
ஒருஙகிதைந்ை	பள்ளிக்்கல்வி	இயக்்க்கம்.
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