
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1الخطوة 
 .. ُقم ِبلّف الجسم حول أصبعك بحيث يتوافق معه 1
 .ُقم بالخياطة على طول الحاشية المفتوحة. ثم 2

 :5الخطوة 
 .. ضِع الجسد فوق ظهر الفستان1
 .ُقم بوضع الجزء األمامي للفستان من فوق و ُصّفه مع ظهر القميص. ثم 2
 .. ُقم بخياطة حواشي الفستان: الكِتفان و الذراعان و الجانبان3

 :  2الخطوة 
 .الُعلوي  الحاشية. ُقم بصّف أجزاء الرأس ثّم ُقم بالخياطة على طول 1
 .َضع كرة القطن التي تّم مّدها داخل الرأس. 2
 .. ُقم بخياطة ما تبقى من الحاشية المفتوحة حول الرأس و العنق 3
 . ارسم وجه فاطمة أو ألِصق نسخة من صورتها.   4

 
 :3الخطوة  

  .. ُقم بخياطة الشعر على الجانب األمامي للرأس مضيفًا ُغَرزًا حول1
 .(3الخطوة )راجع ... الصورة في  الحاشية الخارجية 

 :4الخطوة 
 .. ضِع الرأس على الحاشية الُعليا )ِقّمة( للجسد1
 .ُقم بالخياطة للّربط. ثم 2

 :7الخطوة 
   .واِسْطُه  نحو الرأس على الوجه . ُخد وجه الِوشاح األمامي و 1
ُه متواِفقًا مع الوجه األمامي للِوشاح2  .. ُخد الوجه الخلفي للِوشاح ُصفَّ
 .. دبِّس للّتثبيت3
 .. ُقم بخياطة حواشي الِوشاح مع بعضها و تأّكد من الّربِط  بالرأس4
 .أضف ُغْرزة لربط الِوشاح بالُعُنق . 5

   :6الخطوة 
 .. ضع كل يّد داخل أسفل الُكمّ 1
 .. أِضف بعض الُغرز للّربط2
 .. ُقم بخياطة الزخارف على الفستان3
 .. ضِع الحزام على الخصر و ِخْطُه من الوراء4

 :8الخطوة 
 .. أِضف بعض الزخرفة للشعر، مثل أشرطة 1

 1الخطوة 

 

 2الخطوة 

 

 3الخطوة 

 4الخطوة  

 

 5الخطوة 

 

 6الخطوة 

 

 7الخطوة 

 

 قصص الهدهد التعليمية
 كيفية صنع ُدمية أصابع
 فاطمة الغاِزلة و الخيمة 
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 استَمتِع ! 



 

 ُقم بالّلف بهذه الطريقة 

 الّلوازم وِقطع نماذج لدمى األصابع

 
 

 الّلوازم :
 . كرة قطن1
 . قماش الِلّباد: ُبّني و أزرق فاتح و خوخي فاتح و 2

 أحمر و فيروزي )أزرق مائل للُخضرة( و أصفر     
 . أقالم تخطيط ذات رؤوس دقيقة: أسود و أحمر 3
 . إبرة خياطة 4
 . مقّص 5
 . دبابيس مستقيمة 6
 . خيط7

 اختياري : 
رة من وجه  فاطمة    1  .نسخة ُمصوَّ
 ِغراء  .2

األعمال اليدوية  مالحظة: الِغراء الخاص بورق 
 يناسب بشكل أفضل

الوجه األمامي  
 للِوشاح

 أزرق فاتح

 الشعر
 ُبّني

 2ُقص  -اليد 
 خوخي فاتح

 الوجه الخلفي للِوشاح
 أزرق فاتح

 زخرفة
 أصفر

 أصفر  - الحزام

 2ُقص  -الرأس 
 خوخي فاتح

 الجسم
 فيروزي )أزرق ُمْخَضر( 

 2ُقص  -الفستان 
 أحمر

 
  

استخدام المقص للّتقطيع و استعمال إبرة  تحذير:   تفادى اإلصابة ! ُينصح إشراف الكبار إذا استدعى األمر. يتضمن هذا المشروع 
  خياطة حاّدة و كذلك دبابيس مستقيمة و حاّدة !


