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The effect of differences in Physical Properties of jeans 
fabrics on Appearance Of The Stitching Joints used in the 

production of children's wear 
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 المستخلص
Abstract 

 ع

 :هدف البحث الى 

ألقمشة الجينز ذات  بالنسبةالحياكة المنفذة   وصالتالتعرف على الفروق فى جودة -1

 .الوزن الخفيف ، المتوسط ، والثقيل

ألقمشة الجينز ذات الوزن الخفيف ،  الحياكة  وصالتالتعرف على مدي مالئمة -2

 .المتوسط ، والثقيل

دراسة تأثير الخواص الطبيعية ألقمشة الجينز على وصالت الحياكة المستخدمة فى  -3

 .لمالبس األطفا

ويعتمد البحث على المنهج التجريبي،وتكونت عينة البحث من مجموعة من أقمشة 

الجينز مختلفة األوزان وتم تنفيذ مجموعة من وصالت الحياكة على كل وزن من أوزان األقمشة 

 ( .حياكة المنحنيات  –الركنة  –السوستة  –الكالونية  –الكسرات  –الكشكشة ) محل الدراسة 

لبحث عبارة عن أستمارة تقييم للعينات المنفذة وذلك لألجابة على وكانت أداة ا  

 .تساؤالت البحث

وأسفرت نتائج البحث عن وجود فروق فى جودة وصالت الحياكة المستخدمة بالنسبة 

لألوزان المختلفة ألقمشة الجينز ، وتم التوصل الى أفضل وصلة حياكة لكل وزن من األوزان 

 .لك لتحقيق المظهرية والجودة المطلوبةالمختلفة ألقمشة الجينز وذ

وأوصت الباحثتان بضرورة أجراء المزيد من الدراسات المماثلة للدراسة الحالية والعمل 

على اشتقاق متغيرات من األقمشة بأوزان مختلفة ودراسة مدى تأثرها بأساليب الحياكة والتقنيات 

 .المستخدمة
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Research aims to: 

1 - Defining the differences in Stitching Joints quality executed on jeans 

fabrics lightweight, medium, and heavy. 

2 - Defining the suitability of Stitching Joints for each of the fabrics 

lightweight jeans, medium, and heavy. 

3 - Study the effect of the physical properties of jeans fabrics on 

Stitching Joints used in children's clothing. 

       The research adopted the experimental methodology, The 

research sample comprises a group of jeans fabrics which different in 

weights and its effect on the stitching joints for children wear  

(gathering - pleats – facing pleats - zip - Corner - sewing curves). 

The research instrument was a form for evaluating the carried 

out samples, to answer the research questions.  

      The research results revealed the differences in the stitching 

joints quality, in relation to the fabrics. Also the study showed the best 

stitching joints for each fabric weights . 

The researchers recommended that further similar studies to 

this study and work on the derivation of variables different weights 

and fabrics study, the affected of sewing methods and techniques used. 
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