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 يعتمدددالتريكو ، والتي  مالبستعددد مرحلددة الكي أحددد المراحدد  الإددامددة في إتمددا  عمليددة إنتدداج 

كانت من  ءسوا تجلعدة عوام  و التي تؤثر بدورها على جدودة المن األمث  االستخدا على  نجاحإا

 االسددتخدا  األمث ،  المالبسردة أو مجتمعة و التي تتمث  في الخامات المسددتخدمة في صددناعة منف

ة من خامات أقمشددة فمع تعدد و توافر خلطات مختلالكي  آالتالكي ، التدريب على اسددتخدا   ألالت

ى والتي تحتاج إل المالبسالكي المسددددددتخدمة في تصددددددنيع  التريكو إلي جانب توافر العديد من آالت

طة بإا وغير ذلك من لمرتبية التعام  معإا والعوام  افوكياتإا فومواصدددد ألنواعإاالمعرفة الكاملة 

التريكو  األقمشدددددددةبطرق كي  اإللما الناجح لإذه المرحلة الإامة ، فعد   ءزمة ألداالالمعلومات ال

الملبسي  جدي إلى تغيير في شك  أبعاد المنتالجاهزة يؤ المالبسة التي تستخد  في صناعة فالمختل
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نا ما يعرق  ة حتى يمكن التغفمراح  التصددددددنيع المختل ءالتعام  مع أقمشدددددددة التريكو أث لب على 

 ملبسي تتوفر فيه متطلبات الجودة المطلوبة جالوصول بإا كمنت
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o 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 
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