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 מידות:
  היקף חזה❏
 היקף מותן❏
 היקף ירכיים❏
 אורך גב❏
 רוחב גב❏
 אורך כתף❏
 היקף צוואר❏
 גובה בית השחי❏
 גובה ירכיים❏
 אורך שרוול❏
 היקף פרק כף היד❏
 אורך קו בית השחי (נלקח לאחר שרטוט החולצה)❏
 גובה בית השחי פלוס 2 ס"מ (עבור שרטוט השרוול)❏

 
 

 שרטוט מסגרת
 שרטט זווית ישרה בקצה הדף. סמן במפגש בין הצלעות את נקודה מס' 0.●
 0-1 אורך גב + 1 ס"מ●
 1-2 גובה ירכיים●
 0-3 גובה בית השחי + 2 ס"מ●

 
 שרטוט בית הצוואר

 0-4 1.5 ס"מ●
 0-5 ⅙ היקף צוואר●
 5-6 1.5 ס"מ●
 חבר את נקודות 0-6 בעזרת סרגל עקלתון●

 
 שרטוט גב

 3-7 ½ רוחב גב פחות 1 ס"מ●
 מתח קו בזוית של תשעים מעלות מעלה מנקודה מס' 7●



  שרטוט כתף:●
 מדד מנקודה מס' 6 את אורך הכתף, עד שהמידה פוגשת את הקו שיוצא מנקודה

 מס' 4. סמן את נקודה מס' 8.
 3-9 ¼ היקף חזה פחות ס"מ●
 2-10 ¼ היקף חזה פחות ס"מ●
 חבר את נקודות 9 ו-10●
 שרטוט קו בית השחי:●

 מצא את האמצע של קו מס' 7○
 חבר באמצעות סרגל עקלתון את נקודה זו עם נקודות מס' 8 ו-9. הקו צריך○

  לעבור דרך כל הנקודות.
 הכנס פנימה 2 ס"מ בקו המותן, סמן את נקודה מס' 12.●
 חבר את נקודות 9, 12 ו-10 באמצעות סרגל עקלתון.●

 
 שרטוט בית הצוואר של הקדימה

 0-13 ⅙ היקף צוואר פלוס 2 ס"מ●
  חבר בין נקודה 6 לנקודה 13 בקו מעוגל●

 
 שרטוט שרוול

 לקח את המידות הבאות:●
 אורך קו בית השחי (העובר בין נקודות 8 ו-9)○
 גובה בית השחי פלוס 2 ס"מ○

 מתח קו במרחק של 30 ס"מ מקו האמצע של השרטוט, שרטט זוית ישרה.●
 14-15 אורך שרוול●
 מתח מנקודה 15 קו בתשעים מעלות●
 14-16 גובה בית השחי פלוס 2 ס"מ, לחלק לשלוש, ולהכפיל בשתיים (כלומר ⅔●

  המידה שלקחנו בסעיף הראשון של השרוול).
 מתח מנקודה 16 קו בתשעים מעלות●
 מדד מנקודה מס' 14 את אורך קו בית השחי, עד שהמידה פוגשת את הקו שיוצא●

 מנקודה מס' 16. סמן את נקודה מס' 17.
 חבר את נקודות 14 ו-17●
 חלק את קו 14-17 לשלושה חלקים●
  בשליש הקרוב לנקודה 14, עולים 2 ס"מ●
  את השליש הקרוב לנקודה 17 יש לחלק לחצי, ולרדת ½ ס"מ.●



 חבר את נקודות 14 ו-17 דרך נקודות אלו, בעזרת סרגל עקלתון.●
 15-18 ½ פרק כף היד פלוס 1 ס"מ.●
 חבר את נקודות 17 ו-18.●
 חלק את קו 17-18 לחצי, והיכנס 1 ס"מ פנימה. חבר את הקו מחדש דרך נקודה זו●

  באמצעות סרגל עקלתון.


