
  کجا شروع کنم؟ ت؟ نيدل رو از نيدل پانچ چيس

ی . مهمترين وسيلههنرهای گلدوزی و دوختنی ميباشد که ظاهری شبيه به گلدوزی و مخمل دوزی دارد  نيدل پانچ از جمله
 .های متفاوت در بازار يافت ميشوندها و مارکهای آن هستند که در مدل اين هنر زيبا سوزن

 
 پانچ تاريخچه نيدل 

 
در کشتی به پانچ  گردد، روزهايی که دريانوردان برای پر کردن وقتشانقدمت اين هنر زيبا به چند صدهزار سال پيش برمي 

هايی  ها با پانچ دوزی ،فرشينه و ... درست ميکردند البته به نامهای بسيار دور زندوزی ميپرداختند و يا در ايران از سال 
هايی که ناخته ميشود و با سرسوزنمثل گونی دوزی، موتيف و ... معروف بود و هنوز در برخی مناطق ايران به اين نام ش

  .بايد به سرنگ وصل شوند استفاده ميشود

 
  :انواع دستگاه پانچ دوزی

 
های ظريف نيدل پانچ که معموال سه سوزن در سايزهای ها از سايز خيلی ظريف تا ضخيم هستند.دستگاهاين دستگاه

های متنوع را  و تنظيم ارتفاع سوزن برای دوخت متوسط،ظريف و خيلی ظريف همراه خود دارند و قابليت تعويض سوزن
های پانچ دوزی های دوخت گلدوزی را ميتوانيد با دستگاهدارند ،برای گلدوزی و پانچ دوزی مناسب هستند . شما تمام مدل

 .نيدهای عمامه و کامواهای خيلی ظريف ميتوانيد استفاده کهای گلدوزی، نخاجرا کنيد. برای اين دستگاه ظريف از نخ 
های ضخيم نيدل پانچ معموال تک سوزنه هستند و در دو نوع عرضه ميشوند، يک مدل ارتفاع سوزن قابل تنظيم است  دستگاه

دوزی و پانچ دوزی با کاموا استفاده ميشوند، شما  و يک مدل ارتفاع سوزن قابل تنظيم نيست. و برای مخمل دوزی و گره
 .و .... استفاده کنيدخت کوسن، ديوارکوب، فرشينه های ضخيم برای ساميتوانيد از اين سوزن

  

 کدام سوزن را بخرم ؟ 

 
ای ميباشد، اما الزم ديدم برای کسانی که آشنايی ندارند و بسياری  ابتدا بايد عرض کنم که انتخاب سوزن کامال سليقه

 .ترين انتخاب را داشته باشيددوستان سوال ميپرسند به اين پرسش مهم تا حدودی پاسخ دهم تا به شما کمک کند به از
 .ی محصولی که ميخواهيد درست کنيد استتوجه داشته باشيد که مهمترين چيز برای انتخاب سوزن، طرح و اندازه

پانچ است و يا ميخواهد هنرجوی عزيز اگر قصد گلدوزی با ظرافت دارد و يا خواهان ظريف کاری با سوزن نيدل 
های  ل، جواهرات و ... درست کند بايد سوزن ظريف تهيه کند. اين سوزن که با نخهای خيلی کوچک مثل پيکساکسسوری

آورد که با آن ميتوانيد گلدوزی را مولينه، گلدوزی و عمامه استفاده ميشود، هنردستی کامال زيبا برای شما به ارمغان می
ن سوزن ظريف ميتوانيد به سايت ارشمی  ی ايراحتتر انجام دهيد و حتی کسب و کار شخصی خود را شروع کنيد. برای تهيه

های کامل برای افرادی که  ها و پکهايی مناسب مبتدیسر بزنيد و سوزن مناسب و باکيفيت را پيدا کنيد، در اين سايت پک
 .تمام لوازم را ميخواهند موجود است که به راحتی شما برای بهترين انتخاب کمک ميکند

يد و ميخواهيد با کاموا گلدوزی انجام دهيد که طرح برجسته روی کار ايجاد شود و همچنين اگر قصد دوخت ظريف را ندار
يا کوسن و فرشينه ببافيد، سوزن ضخيم نياز داريد. برای کار با اين سوزن ميتوانيد از کاموا متوسط و يا ضخيم استفاده کنيد.  

که  هايی برای شما تدارک ديده اندما پک تمام لوازم نيدل پانچ ظريف و ضخيم در سايت ارشمی موجود است، همکاران
 براحتی تمام لوازم را ببينيد و انتخاب کنيد



 
 نيدل پانچ رو از کجا شروع کنم ؟ 

 
برای شروع اين هنر شما به پيشينه خاصی نياز نداريد اما توجه داشته باشيد که در اول کار حتما بايد يکسری اصول را 

خورده نشويد و باعث آسيب به سوزنتان نشويد چون بعضی ها که روش درست استفاده  بدانيد تا هم اگر مشکلی پيش آمد سر
 از سوزن را بلد نيستند همان اول کار به سوزن آسيب ميزنند

 .و سرخورده ميشوند و ديگر تمايلی برای ادامه دادن نخواهند داشت
درست ميباشد. اگر هنگام تهيه وسايل دقت کافی ی ديگری که حائز اهميت است تهيه وسايل مورد نيازتان با راهنمايی نکته

را به عمل نياوريد ممکن است با مشکل مواجه شويد. برای مثال يکی از مشتريان عزيز ما سوزن نيدل پانچ ضخيم 
خريداری کرده بود و پارچه مورد نيازش را خريداری نکرده بود و اصال نميتوانست دوختی ايجاد کند و نگران شده بود که  

 ما اين اطمينان را به شما ميدهيم که تمامی لوازم اصل هستند  خرازی آنالين ارشمی ا سوزن خراب و يا فيک است! درمباد
های نيدل پانچ قبل از ارسال حتما بررسی ميشوند تا مشکلی نداشته باشند. پس برای خريد وسايل حتما از کسی که و سوزن

 .متخصص است راهنمايی الزم را بگيريد تا اين هنر زيبا را به بهترين نحو ممکن شروع کنيد و ادامه دهيد
طريق باکس چت سايت با   به سايت ارشمی مراجعه کنيد و از خريد لوازم نيدل پانچ دوزی ضمنا شما ميتوانيد برای

 .متخصصان ما ارتباط برقرار کنيد و هر سوالی که داريد بپرسيد

 

 

 
 ! نيدل پانچ و کسب درآمد

 
همانطور که ميدانيد برای کسب درآمد در هر هنری شما نياز به خالقيت داريد تا اثر منحصر به فرد خود را توليد کنيد و  

بتوانيد آنرا به فروش برسانيد. کسب درآمد از اين هنر زيبا کار آسانی ميباشد به شرطی که بتوانيد عالوه بر خالقيت، بستر 
  .تان فراهم کنيد تا بهترين بازدهی را داشته باشيدخوبی برای فروش و ارائه خدمات خود

همچنين با اين هنر شما ميتوانيد وسايلی مثل کاور کوسن، فرشينه، زيرليوانی، ديوارکوب، زيورآالت و ... درست کنيد در 
 .ضمن ميتوانيد برای تزئين لباس و جوراب هم از اين هنر زيبا بهره ببريد

ند ترکيب اين هنر زيبا با مکرومه، منگوله و بافت معمولی با ميل و قالب و حتی ترکيب آن با  های خالقانه ميتوايکی از ايده
ها بسيار جذاب خواهد بود. تيم چوب باشد که بسيار چشم نواز و منحصر به فرد خواهد بود و برای پيشی گرفتن از رقيب



صورت تمايل آثارتان را در پيج اينستاگراممان ارشمی شما را تا رسيدن به هدفتان همراهی و حمايت خواهد کرد. و در 
 .منتشر خواهيم کرد

ای و باتجربه بودن است. حتما بايد به ای شدن و کسب درآمد، آموزش درست و پايهتوجه داشته باشيد قدم اول برای حرفه 
توليد کنيد و اين پروسه  تعداد بيشمار محصول توليد کنيد تا از مرحله آزمون و خطا گذر کنيد و بتوانيد محصولی بی نقص

مستلزم زمان و هزينه ميباشد و پيشنهاد من اينست که اصال نگران اين دو مورد نباشيد چون زمان شما تبديل به تجربه شده  
ها هميشه زمان و انرژی زيادی گذاشتند تا به موفقيت  ایتان به شما برميگردد و بدانيد که حرفهاست و چند برابر سرمايه

 .آيد و بايد صبر زيادی داشته باشيدد، موفقيت مخصوصا در هنر يک شبه به دست نمیدست يافتن

 


