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The Effect of Ironing Approach on dimensional Stability of 

Tricot Products in the Ready-made Clothing Manufactories 
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Subject 

 بحث منشور ع

E Research 

 إنجليزي عربي        :لغة الوثيقة

 

 المستخلص
Abstract 

 ع

إنتاج مالبس التريكو ، والتي يعتمدد نجاحهدا تعد مرحلة الكي أحد المراحل الهامة في إتمام عملية 
على االستخدام األمثل لعدة عوامل و التي تؤثر بدورها على جدودة المندتس سدواا كاندت من دردة أو 
مجتمعة و التي تتمثل في الخامات المستخدمة في صندددداعة المالبدس ، االستددددخدام األمثدل  الت 

 الكي ، التدريب على استخدام آالت الكي
تعدد و توافر خلطات مختل ة من خامات أقمشة التريكو إلي جانب توافر العديد من آالت  مع

الكي المستخدمة في تصنيع المالبس والتي تحتاج إلى المعرفة الكاملة ألنواعها ومواص اتها 
وكي ية التعامل معها والعوامل المرتبطة بها وغير ذلك من المعلومات الالزمة لألداا الناجح لهذه 

لمرحلة الهامة ، فعدم اإللمام بطرق كي األقمشة التريكو المختل ة التي تستخدم في صناعة ا
المالبس الجاهزة يؤدي إلى تغيير في شكل أبعاد المنتس الملبسي وعدم رجوعها إلى وضعها 

 الصحيح وعدم ثبات أبعاد المنتس
التعامل مع أقمشة التريكو أثناا مراحل التصنيع المختل ة  كي يةالتعرف على  ويهدف البحث الى

 حتى يمكن التغلب على ما يعرقل الوصول بها كمنتس ملبسي تتوفر فيه متطلبات الجودة المطلوبة

E 

   The research revealed that the approach of ironing separated clothing 

parts, led to lower shrinkage rates, compared with complete clothing 

ironing. 

The ironing of separated clothing parts is adopted in the tricot clothing, 

when the tricot yarns contain wool fibers. The shrinkage rates are precisely 

evaluated and taking them in mind upon the determination of the required 

product dimensions 

 The research is aiming defining the approaches of ironing tricot fabrics, in 

the ready- made clothing manufactories and the influencing factors, to 

reach coded criteria of tricot ironing, suitable for different materials in 

clothing production, to acquire the product the needed quality degree. 
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