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  خوانيد: چه در اين مقاله ميآن

  مقدمه

  اهميت وجود سرويس آشپزخانه در خانه

  وسايل الزم براي دوخت سرويس آشپزخانه 

  گيرينتيجه

  پردازيم:مي موضوعاتدر اين مقاله به بررسي اين 

  مقدمه 

زل و استفاده از وسايل مختلف براي زيبايي و راحتي كار ادكوراسيون منامروزه 

هاي جديد و اي به دنبال طرحدر خانه اهميت بسيار زيادي پيدا كرده است. عده

در صورت دهند اي هستند و برخي نيز ترجيح مينوين و صنعتي در هر زمينه

كنند. سرويس آشپزخانه نيز  منزل برايتهيه وسايل الزم  اقدام بهخود  ،امكان

از اين قاعده مستثني نبوده و بسياري از مردم با تهيه وسايل الزم براي دوخت 

دوخت، خودشان كار دوخت را انجام  هايو آشنايي با روشآن در منزل 

  دهند. مي

  اهميت وجود سرويس آشپزخانه در خانه

اي است و در هر خانه در سرويس آشپزخانه از جمله وسايل الزم و ضروري

هاي اين سرويس شامل بخش رود.واقع جزء جدايي ناپذير آن به شمار مي
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 مختلفي چون دمكني، دستگيره، پيشبند، سبدنان، كاور و دستمال است.

ها عالوه بر د و حضور آننهاي مختلف وجود دارها و طرحها در رنگسرويس

كند سبب زيبايي و شادابي محيط خانه تر كمك ميسادهكه به آشپزي راحت و اين

ي بسياري نيز با تهيه سرويس آشپرخانه براي خود عالوه بر اين عدهشود. مي

اي كه در اين اند و به كمك خالقيت و سليقهكسب و كاري خانگي درست كرده

با توجه به مطالب ذكر شده و لزوم وجود  كنند.زمينه دارند امرار معاش مي

د نياز براي دوخت ها بهتر است با وسايل مورس آشپزخانه در تمامي خانهسروي

  آن آشنا بشويم.

  

  

  وسايل الزم براي دوخت سرويس آشپزخانه

  پارچه كتان:- 1

اين كه انواع ايراني و يا خارجي ( جداي از اينجنس پارچه بسيار اهميت دارد

هاي و به هيچ عنوان نبايد از پارچه تواند مورد استفاده قرار گيرد)ميپارچه 

پالستيكي استفاده كرد چرا كه مقاومت كمي در برابر حرارت دارند و به سرعت 

  هرچند استفاده از انواع ديگر پارچه نيز بالمانع است. خواهند سوخت.

بايد پارچه را حداقل به مدت يك ساعت داخل آب  ،قبل از اقدام به دوخت 

چون اين نوع  ،شود آبرفت پارچه برطرف شوديگذاشت. اين كار باعث م

  دارند.  زيادي ها معموًال آبرفتپارچه

هاي متراژ پارچه معموًال به طرز برش، عرض پارچه موردنظر و تعداد تكه

تاثير نيست و البته مهارت شخص هم در اين زمينه بيسرويس بستگي دارد. 
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يس آشپزخانه كامل خواهد تر از حد نياز نيز يك سروگاهي شخص با متراژي كم

تر از مقدار نياز پارچه تهيه با اين حال بهتر است هميشه كمي بيشدوخت. 

 ها نيزمانند پاپيون كنيد تا بتوان براي كارهاي تزييني روي سرويس آشپزخانه

دهيد و نياز به كاهي نيز برش الگو را اشتباه انجام مياز آن استفاده كرد. 

  ت. پارچه اضافي خواهيد داش

د تا زيبايي ندر دو رنگ كامالً متضاد با هم تهيه شو هاهمچنين بهتر است پارچه

بعد از خشك كردن پارچه بايد آن را اتو زده و سپس . شودبكار دوچندان 

  اقدام به برش بر مبناي طرح يا الگوي مورد استفاده كنيد. 

  نسوز:شيشهپشم - 2

توان به جاي شيشه بايد حداقل دو سانتيمتر باشد. نميضخامت پشم 

وشو شيشه از اليه ابر استفاده كرد چرا كه دوام چنداني در برابر شستپشم

  ندارد. 

  چرخ خياطي و نخ و سوزن: -3

  گيرد. براي دوخت سرويس بعد از برش مورد استفاده قرار مي

   صابون خياطي:- 4

  شود. تعيين محل برش بر روي پارچه استفاده مي به منظور كشيدن الگو و

  نوار توري - 5

توان از انواع تور و نوار و روبان براي تزيين حاشيه سرويس آشپزخانه مي

  استفاده كرد. 

  اتو  - 6

  شود. بعد از شستن پارچه و آبرفت آن براي رفع چروكيدگي استفاده مي
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  نوار اريب- 7

  گيري:نتيجه

با  آشپزخانه هايتهيه سرويسامرزوه گيريم كه با توجه به مطالب باال نتيجه مي

ساده و امكاناتي محدود قابل انجام است و در بسياري موارد به بسيار ابزاري 

را به خود جلب كرده است.  زياديكه افراد  درآمده شغلشكل يك حرفه و 

كه خود از انجام اين كار ه بر اينمند به كارهاي تزييني و خياطي عالوافراد عالقه

از اين طريق كسب درآمد داشته باشند و بدون صرف د نتوانمي برندلذت مي

تر چند به اين حرفه بپردازند. در مقياس بزرگخروج از منزل يا و  بسياروقت 

توانند يك كارگاه توليدي كوچك ايجاد مي خياطي دارندكه چرخ دارنفر خانم خانه

  ي ديگري نيز كمك نمايند. اشتغال خود و عدهكنند و به 

وسايل الزم براي دوخت سرويس اطالعات مربوط به شما مخاطبان عزيز 

 درسال سايتوب اين. كنيد دنبال فايل 118 وبسايت در توانيدمي را آشپزخانه

 محتواي توليد با و است كرده آغاز رسمي صورت به را خودفعاليت  1394

وكار، زبان، مهاجرت، پوست و مو كسبمثل  هاي مختلفزمينه در متنوع آموزشي

 بتواند كه عزيزاست با اين اميد كاربران شما درخدمت و زيبايي و ورزش

  موجبات رضايت شما را فراهم آورد. 
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