
מושגי יסוד בתפירה
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תפר ישר-תוספת התפר שניתן בשלב השירטוט-בדרך כלל 1 ס”מ

1. נניח את הבד ימין על ימין ,נקבע עם סיכות 

 נקבע עם סיכות בצורה אנכית .

2. נתפור 1 ס”מ מהקצה . 

3. נבצע תפר חיזוק עליון ותחתון

4. נפתח את הבד שמאל.

*נגהץ את הבד.

5.נפתח את הבד ימין.

תוצאה סופית.

תוספת תפר

 תפר חיזוק תפר

שמאל הבד

שמאל הבד

שמאל הבד

שמאל הבד

תפרים ומה שבינהם
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תפר קישוט- תפר שנמצא על ימין הבד. ניתן להשתמשבחוט במגװן צבעים ומגװן תיפורים 

(נותן מראה עיצובי אחר).

*נתפור תפר ישר

*נפרוס את התפר באמצעות גיהוץ פרוס

 *נתפור במרחק שװה מחיבור הבד 

מושגי יסוד בתפירה
תפרים ומה שבינהם

3

 ימין הבד

שמאל הבד

1

2

שמאל הבד
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*ניתפור במרחק שװה מהבד

יש לשים לב שתפסנו את 

תוספות התפרים בצד התחתון.



מושגי יסוד בתפירה
תפרים ומה שבינהם
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תפר הפניה 1- הפנײת התפר לצד אחד לגימור “סגור” (כמו בג’ינסים).

2. נפנה את תוספות התפרים לצד אחר ונגהץ.
(בעיבודים נפנה את תוספות התפרים

 לכיװן הפנימי של הבגד).

3. נגזור מעט את תוספות התפרים.

1. נניח את שתי פיסות הבד ימין על ימין

ונתפור במרחק 1 ס”מ מהקצה

1 ס”מ

שמאל הבד

שמאל הבד

שמאל הבד

 ימין הבד

0.5 ס”מ

את התפר ניתן לתפור כ-0.5 ס”מ מהחיבור.

4. נתפור תפר קישוט על החתך הרחב יותר.



מושגי יסוד בתפירה
תפרים ומה שבינהם
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תפר הפניה 2- הפנײת התפר לצד אחד לגימור “סגור” (כמו בג’ינסים).

2. נפנה את תוספות התפרים לצד אחר ונגהץ.

(בעיבודים נפנה את תוספות התפרים

 לכיװן הפנימי של הבגד).

3. נגזור מעט את תוספת התפרים, של צד אחד.

1. נניח את שתי פיסות הבד ימין על ימין

ונתפור במרחק 1 ס”מ מהקצה

1 ס”מ

שמאל הבד

שמאל הבד

שמאל הבד

 ימין הבד

4. ”נעטוף” את תוספת התפר 

הגזורה והצרה,

ע”י תוספת התפר הרחבה יותר.

5. נתפור על ימין הבד עד הקצה.



מושגי יסוד בתפירה
תפרים ומה שבינהם
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תפר צרפתי- שימוש בבדים דקים שלא נתן או קשה לתפור גימורי אוברלוק או זיגזג, או סתם כך כדי לשבח את הבגד 

כשאין ברצוננו שהתפרים יהיו חשופים גם בצד הפנימי של הבגד.

3. נהפוך את הבגד על צד שמאל

ונגהץ. 

4.ניתפור 6 מ”מ 

מהתפר הפנימי העטוף.

5. צד ימין

תוצאה סופית

*לשים לב: כשאנחנו תופרים ,התפר הפנימי נמצא בפנים ולא יוצאים ממנו חוטים.

1. נניח את שתי פיסות הבד שמאל על שמאל,

ונתפור במרחק 1 ס”מ מהקצה.

1 ס”מ

0.6 ס”מ

שמאל הבד

2. נגזור מעט את תוספות התפרים,

(3 מ”מ),

ונגהץ.

שמאל הבד



מושגי יסוד בתפירה
תפרים ומה שבינהם

תפר עגול חיצוני- נועד לחבר חלקים עגולים בגזרה.

נתפור כל תפר בנפרד תפר שנקרא תפר תגבור 

*תפר שנתפר בעזרת תכים קטנים יותר במכונה שגורמים לתפר להיות חזק יותר, ומשתמשים בו למפתחים עגולים

תפר מפשעה ופינות.

“rainforcment”

1414

1. נתפור ימין על ימין,

2. נחתוך משולשים.

3. גזרה חתוכה.

4. נהפוך ונגהץ.



מושגי יסוד בתפירה
תפרים ומה שבינהם

תפר עגול פנימי- נועד לחבר חלקים של עיגול פנימי.

נתפור כל תפר בנפרד תפר שנקרא תפר תגבור 

*תפר שנתפר בעזרת תכים קטנים יותר במכונה שגורמים לתפר להיות חזק יותר, ומשתמשים בו למפתחים עגולים

תפר מפשעה ופינות.

“rainforcment”
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1. נתפור ימין על ימין,תפר של 1 ס”מ.

*נגזור אל תוך התפר בקװים ישרים.

2. נהפוך צד.



תפירת פינות

נתפור כל תפר בנפרד תפר שנקרא תפר תגבור 

מושגי יסוד בתפירה
תפרים ומה שבינהם
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1. נתפור ימין על ימין,תפר של 1 ס”מ.

2. כשנגיע לפינה, נשאיר את המחט בדיוק בפינה,

נרים את הרגלית ונסובב את הבד להמשך התפירה.

3. נגזור פיק עד 2 מ”מ מהתפר.

4. נהפוך את הבגד ונגהץ.



*תפר כיװץ- משמש ליצירת כיװצים אחידים בבד.

*תפירת שני תפרים מקבילים בתך רחב ללא חיזוק.

*קשירת שארית החוט בצד אחד.

*משיכת החוט העליון בצד השני ױצירת כיװץ.

*פיזור הכיװץ באופן שװה

*תפירת חגורה

מושגי יסוד בתפירה
תפרים ומה שבינהם

1

2

3

4

5
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גימורים
כל תפר מצריך גימור, בין אם זה לפני חיבור חלקים או אחרי.

*בד אריג דורש גימורים כדי למנוע מהחוטים להיפרם.

*בד סריג לעומתו דורש גימור כדי למנוע מהבד להתגלגל.

הגימורים גורמים לבגד להראות יותר מדױיק!

*לא לװתר על גימורים ,אפילו אם הם לא נראים.

תוספות תפרים:

בדי טריקו- תוספת המותאמת למכונה בה מחברים את הבד.

בדי אריג- תוספת של רגל מכונה לכל התפרים אשר מחברים שני חלקי בד והופכים אותם לאחר מכן.

לדוגמה:

*חגורה, כיסים, צװארונים, ועיבודים.

*רוכסן-תוספת 2 ס”מ לחיבור.

*מכפלת-תוספת 4 ס”מ . 

גימור בעזרת מכפלת רגילה

1.נתפור במרחק 0.5 ס”מ מקצה תוספת התפר.

( לא נצטרך את התפר הזה, נעזר בו לשלב הבא).

2. נקפל את התפר פנימה ונתפור בקצה הקיפול.
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תפר זיגזג זיגזג צמוד לקו התפר

1.נכװן את המכונה לתפר זיגזג. שמאל הבד

תפר אוברלוק

תפר המתבצע באמצעות מכונת אוברלוק.

מכונת האוברלוק מיועדת אך ורק לתפר האוברלוק, 

היא חותכת את הבד בקצה וסוגרת אותו

מיועד לעיבוד קצות הבד.

במכונות הביתיות ישנו מגװן תפרים שמחליפים את המכונה המקצועית. 

(עײן בחוברת ההסברה של המכונה).

גימורים

19

תפרים שנועדו לגימור קצװת של בדים, כאשר אין מכונת אוברלוק שתעשה זאת

2.נתפור ליד צמוד להתפר.

3. נגזור צמוד לתפר עם מספרים.

4. אם הבד מתכװץ-

הורידו את מתח התפר במכונה.



גימור בעזרת מספרי זיגזג

גימורים

20

1 ס”מ

*נתפור תפר של 1 ס”מ מהקצה.

0.5 ס”מ

*נתפור תפר במרחק 0.5 ס”מ 

מהקצה של תוספת התפר.

גזירה עם מספרי זיגזג

 *נגזור צמוד לתפר עם מספרי זיגזג משובחות.

2



סרט אלכסון כשמו כן הוא, גזור באלכסון בזױת של 45 מעלות לאורך הבד,

גורם לסרט להיות גמיש וקל לעבודה בגימורים עגולים (למשל: מפתח צװאר, בית שחי, מכפלות עגולות וכו’).

סרטי אלכסון מגיעים במגװן בדים, עובײם וצבעים והם תוספת משובחת לכל בגד ופריט.(כריות, דיגלונים וכ’).

חשוב להתאים את סרט האלכסון לתכונות הבד (כותנה עם כותנה, סינטטי עם סינטטי).

אם אין ברשותינו סרט אלכסון מוכן, נוכל להכין את סרט האלכסון מהבד עצמו.

סרט אלכסון מהבד עצמו

סרט אלכסון מוכן

סרט אלכסון 

 נניח את הבד באלכסון-45 מעלות לאמרה.

גימורים

45 מעלות

תפר סנדװיץ’

21

סרט אלכסון 

סרט אלכסון פתוח



גימורים

תפירת סרט אלכסון טכניקה 1

*נתפור את ימין הסרט על ימין הבד.

*נהפוך את הקצה השני של הסרט

 לכיװן שמאל הבד.

*נגהץ ונתפור בקצה.

שמאל הבד

שמאל הבד

ימין הבד

1 ס”מ

2222

1

2

3



גימורים

תפירת סרט אלכסון טכניקה 2

*נתפור את ימין הסרט הפתוח על ימין הבד.

*נהפוך את הקצה השני של הסרט עם קצה הבד

 לכיװן שמאל הבד.

*נגהץ ונתפור בקצה.

שמאל הבד

1 ס”מ

2323

ימין הבד

*תוצאה סופית:

שפת הבגד נקיה.

ימין הבד 4

שמאל הבד

1

2

3
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