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 מסגרת

 שרטט קו מקביל לקצה של דף השרטוט, במרחק 10 ס"מ, זהו הקו הראשי.●

 בקצה העליון של הקו הראשי סמן נקודה מס' 1●

 1-2 מידת אורך גב●

 מתח שני קווים מנקודה 1 ו-2, בתשעים מעלות לקו הראשי.

 2-3 מידת גובה ירכיים●

 מתח קו מנקודה 3, בתשעים מעלות לקו הראשי.

 1-4 מידת גובה בית השחי + 2 סנטימטר●

 מתח קו מנקודה 4, בתשעים מעלות לקו הראשי.

 4-4א' חצי ממידת היקף החזה●

 2-6 חצי ממידת היקף החזה●

 3-5 חצי ממידת היקף החזה●

 מתח קו המחבר בין נקודות 4א', 6 ו-5.●

 6-7 מידת אורך קדמי (נמדד מנקודה 6 מעלה)●

 מתח קו מנקודה 7, בתשעים מעלות לקו הראשי.

 גב

  1-8 מידת היקף צוואר חלקי 6, פלוס 1 סנטימטר.●

 8-9 2 ס"מ●

 שרטוט בית הצוואר: שרטט בעזרת סרגל עקלתון, קו מעוגל, בין נקודות 1-9●

 4-10 מידת רוחב גב חלקי שתיים●

 מנקודה 10 מותחים קו כלפי מעלה, ובהצטלבות עם הקו שיוצא מנקודה 1, מסמנים את

  נקודה 11.

 11-12  2 ס"מ●

 מתח קו בין נקודה 9-12●

  סמן את אורך הכתף על קו 9-12.  זו תהיה נקודה 13.●

 שים לב, במצב בו מידת אורך הכתף גדולה יותר מאורך הקו, הנקודה יכולה לעבור

 אותו.

  חלק את קו 4-4א' לשניים, וסמן באמצע את נקודה מס' 14.●

  חלק את קו 10-11 לארבעה רבעים.●



 שרטוט קו בית השחי: באמצעות סרגל עקלתון, שרטט קו המחבר את נקודה 13●

  ונקודה 14, דרך נקודת האמצע ודרך נקודת הרבע הראשון.

 קדמי

  מתח קו מנקודה 14 מטה, מקביל לקו הראשי.●

 7-7א' מידת היקף צוואר חלקי 6, פלוס 1 סנטימטר.●

 שרטוט בית הצוואר:●

 מדוד מתחת לנקודה 7 את מידת היקף צוואר חלקי 6, פלוס 1.5 ס"מ.

 חבר באמצעות סרגל עקלתון את נקודה זו עם נקודה 7א'.

 מתח קו עזר בין נקודה 7א' לנקודה שסימנת על קו בית השחי של האחורה (קו 10-11),●

  ברבע האחרון.

 מדוד על קו זה את אורך הכתף, וסמן נקודה.●

 4א'-15 חצי רוחב קדמי●

 מנקודה 15 מתח קו כלפי מעלה. במפגש עם הקו שיוצא מנקודה 7, סמן את נקודה 16.●

 סמן בין נקודה 15 לנקודה 16 את נקודת האמצע, וסמן נקודה נוספת 1 סנטימטר●

  פנימה מנקודה זו.

 שרטוט קו בית השחי: באמצעות סרגל עקלתון, שרטט קו המחבר את נקודת הכתף,●

  הנקודה שסימנו בשלב הקודם, ונקודה 14.

 שים לב - מציירים את קו זה עם העקלתון, בשני שלבים.

 תפר צד וירכיים

 מנקודת האמצע של קו 2-6, סמן נקודה במרחק של 2 ס"מ מכל צד.●

 חבר כל נקודה בקו ישר אל נקודה מס' 14.●

 מנקודת האמצע של קו 3-5, סמן נקודה במרחק של 1.5 ס"מ מכל צד.●

  *על מנת להתאים למידה שלך -

  חשב את חצי היקף הירכיים.

 לאחר מכן החסר את התוצאה בחצי היקף החזה.

  חלק את ההפרש לשניים.

 זה הוא המספר שיש לסמן מכל צד של נקודת האמצע של קו 3-5, בהתאם להיקף

  הירכיים שלך.

  חבר כל נקודה בקו מעוגל אל נקודת המותן, בהתאמה.●


