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Abstract 
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وأثر اختالف تلك الخصائص علي  يهدف البحث إلي التعرف علي بعض خصائص أقمشة تريكو السداء (:ع)

امكانات تشكيل األقمشة علي المانيكان، وكذلك ابتكارتشكيالت تصميمية علي المانيكان تبرز المظهر الجمالي 

والسطحي الذي يمكن أن تضيفه الخصائص المختلفة لنفس الخامة ومن خالل الدراسة التحليلة لألقمشة أمكن 

قة تلك الخصائص بعملية التشكيل علي المانيكان وتوييفها في التوصل إلي الخصائص العامة لها وعال

.تصميمات مقترحة تم تنفيذها بأسلوب التشكيل علي المانيكان  
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 This research aims at identifying some wrap knitting material characteristics 

and their role in potential designing of fabric on manikins, creating some design 

collections on manikins that show their beauty and outlooks resulting from the 

different characteristics of the same material.  

Studying the relationship between these characteristics and the designing process 

on manikins and applying that in some proposed designs implemented through 

design on manikins. 
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