
��� �ల�ం� ��కు
అనుకూలం

��� ��� ��
��� 1

�� �, చు���, ��� ��, �రకు ��రు ��న ��ట�� ��ం� �����

�� ������ ��ంట�. 

�� �� చు���



��ష� �� � ��గతం

��ష� �� యం� �జ� అ�� ఈ �ల�ం� ప�శ�మ�
అ�వృ��  �ందుతున� సంస� . � �ల�ం� ����� అ��
���గ�రులను ���ందుకు(measurments)
మ�యు ఏ�� �త� అధు�తన �డ� ల �సం
నమూ�ను �సు�వ��� రూ�ం�ంచబ�న
���గ�రు-��హ�ర�క అ���ష�.

 
 

ప�శ�మ�ఉన��రు తమ ������ ప��రం �యడం�
��� �� ను �ల�ం� �యడం వల� క�� ప��జ�లను
�స��ంచ�ర� �జ���. � �ల� �� ��� �� �ల�ం�
మ�యు దుసు� ల స�యం�, ఒక ���రం ����
�వ�ల ఇ��ంట� �క� �వర�త�క మ�యు
���ట�� సృ��ంచగలదు మ�యు �� కస�మ�

అవస�లకు అనుగుణం� �రు ఆర�� లను అందుకు��ర�
��� �ంచు�వ��� కూ� స�యపడుతుం�



Pattern Making Softwares
��ష� �� యం� �జ� 2009� ��ట�� ��ం� ���
�� ను ��రు ��ం�, ��� �ల��, ��� ల �సం
తమ కస�మ� ల అమ�క(Size) �సం అనవసర�న

గందర���� సృ��ంచకుం� ఉం�ందుకు,
ప�పంచ��ప�ం�, �కు 1000 కం� ఎకు�వ మం�

సం�షకర�న కస�మ� లు ఉ��రు
��ష� �� యం� �జ� ప��శ���న �ల�ం� ��� ��
అ�� కస�మ� ల �లతలను ఆ� �యడం మ�యు ఏ��

�త� అధు�తన �డ� ల �సం, నమూ�లను
�సు�వడం �సం రూ�ం�ంచబ�న ���గ�రు-

��హ�ర�క అ���ష�
 
 

 అందు�టు� ఉన� ��� �� లు

�� �� చు��� ���



��� �� ప��జ�లు

ఏ�� �� �డ� ���� �� వ�� �రు � ��� ��
� అ� �� �సు�వచు�

�� �� చు��� ���

ప�� నమూ��, �లరు�  తదనుగుణం� కుట���� �లు�
కుటు�  గురు� లు అందు�టు� ఉం��.

మనం ప�� కస�మ� �క� �లతలను ఒ��క��� ��
�యవచు�, త��� మనం �� ప����� ఏ

సమయం��� �సు�వచు�.
 



��� �� ప��జ�లు
ఎ�ం� అనుభవం �కుం�� దు���� నడపవచు�, ప��

�డ� �క� నమూ� త��� 2 �����
సులభం� క���ంచవచు�.

�� �� చు��� ���

� నమూ� త�� ��� �� � కస�మ� సంతృ���
�టు ���� ఉత���  క�మం� �రుగుతుం�.

 

� నమూ� త�� ��� �� � �ను�వ� ఎర�� లను
మ�యు క�ం� � అస�న�న, �� ���ం� లను

���ంచవచు�.



��� �� �డ��- �� �

��ష� �� �� � ��ట�� ��ం� ��� �� � ��రణ
3 ��� �� �, 4 ��� �� �, �����- క� �డ� ��యం�,
క�� �� �, �� � �� �� �, ��న� �� � ��ట�� వం�
అ�� ర�ల �� � �డ� లు ఉ���. 500+ కం� ఎకు�వ

�డ�� కల�.



��� �� �డ�� – చు���

��ష� �� ��ట�� ��ం� ��� ��� �� � అ��
ర�ల చు��రు� , కు�� �డ� లు, ��ం� ���, ���� �
కూ�న అ�ర�� అం����  �డ�, ���� �కుం�,
�డ�� �నుల �ల� ���� & ��� �డ��  ఉ���.

300+  కం� ఎకు�వ �డ�� కల�.



��� �� �డ�� – ��� 

��ష� �� ��� ��ట��-��ం� ��� �� �, అ��
ర�ల చు���, �� � �డ��, �హం��, ����

�కుం�, ���� � అ�ర�� యం��ల� ,�డ�� �ను�  &
��� �డ��. 50+ కం� ఎకు�వ  నమూ�లు ఉ���



��� �� ��నం
మనం ��ష� �� ��� �� � �లతలను న�దు ��న
త��త, మన కస�మ� ల �రు��, సంప��ం� నంబ� &

�లతలు వం� �వ�లను �� �యవచు�.

అ��డు మన కస�మ� ఎం�క �సుకున� �డ� లను
ఎంచు�వచు�. �వరకు, నమూ� ��ం� అ��

�సు�వ��� �ద�ం� ఉం�.



��� �� ��నం
నమూ� �క� �� ��� �� ��� �యడం ��� మనం
�� ������ ��ంట� � కుటు�  �రు�ల� కస�మ� ��

�క� �ప� క�ం� ను �సు�వచు�.

�� ������ ��ంట� స�యం�, ��ంట� � �ప� (A2)
ప�����(Size) అమర�వచు�, ఇ� మన నమూ�ను

ఖ��త�న ప��ణం� �సుకుంటుం�.



��� �� ��నం
మనం ���త�ం �క� రూ��ఖలను క���ం�న త��త,

నమూ� ���� � గు��ంచ��� �ద�ం� ఉం�.

�వర�, అనుభవ�� �న వ��� �కుం� మనం ఏ�� ����,
ఏ�� ��� ను కత��ంచవచు� . నమూ� త�� ��� ��
ప��ర�త� సమ��� ఆ� �సు� ం�. అ� పద���
చు��� & ��� ��� �� లకు సంబం�ం�న ���లు

ఉ���.



కం��ట� & ఇ����
��ష� �� ��� �� అ�� �ం�� ��. �బ��

���గ�రులు తమ �ం�� �� కం��ట� � ��
��� �� � ��� �� ను ఇ� �� � �సు�వచు�.

��ష� �� ��� �� ��ం� � అత�ంత సుర�త�న�, 
 ప�� ���గ�రుడు �� యంత�ం �సం �� వ���గత
���� �(key) � క�� ఉం�రు. �బ��  ��� �� ���
�యబడదు, కస�మ� �స�� నుం� �� �యబడుతుం�.

 



  � కం��ట� � ��ష� �� ��� �� ఇ� �� �
�యబడుతుం�. కం��ట� �� ��� �� � �క�
��� �: D. ఇ� ���� ఓ���� (offline)�����.

     

కం��ట� & ఇ���� 

       ఏ�� ��ణ & సం��ల �సం, ��ష� ��  ���
పర���ణ ���� ��� క��� �సు� ం� 

ఆ సమయం� �త�� �ము ఆ� �� � క���
అ��లనుకుంటు��ము. 



��ష� �� A2 �� �ప� � మద���� ��ట��
��ం� అ�� �సు��ల� �� ������ ��ంట� �

సూ�సు� ం�.  
     

��ంట� �ప� 

    A2 �ప� (15"X12") కం��ట� �� �1000 �పర�
కట�� వసు� ం�, �బ��  మనం  ఖ��త�న ప��ణం�

ఏ�� �డ� & ప��ణం �క� నమూ�
�సు�వచు�.



��ంట� ��� & ���ం� 

ఏ�� దుసు� ల నమూ� �క� ఒక ప��ణం �సం, 5-
10 �టు�  అవసరం. �బ��  �ం�� ��ం�ం� 

దుసు� లు ఖరు� గ�ష�ం� 7 నుం� 10 రూ. �త��

��రణం� మనం ఈ �� ������ ��ంట� � 
కం��ట� �బు� � �టు  ఉంచవచు� . కం��ట� �బు�

��రణ ��� స���� �సుకుంటుం�.  
   



ఆఫ�� ��� స��� 

ఆ సమూహం�, కస�మ� �� ��� �� & కుటు� కు
సంబం�ం�న  సం��లను ఆడగవచు�,  

� ��ష� �� అ��రులు  (వ��ం� ��� � �త��)
�ంట� స�ం��� రు. 

�ను�లు ��న త��త, ��ష� �� ఒక సమూ���
సృ��సు� ం�. � ��య� ��నరు� , �ం��క ��ణులు,
�����ఇంజ�రు� , మ�యు కస�మ� �� నుం� ఎవ��

�ధ�త  వ��ంచవచు�.  
   



������  &  �� ��ం�  

1.�� � �ట�� ��ం� ����� 
2.చు� �ట�� ��ం� ����� 
3.��� �ట�� ��ం� ����� 
4.�� ������ ��ంట� , ������
5.�ం�� �ప�� అ� A 2 ��� 
6.�లతలు �సుకు� ���లు, �స�రు�
7.��ష� �� �� ��� �స�రు�
8.��� �� �డ� �స�రు�
9.అ�� ������ � ఆర�� బు�ం� బు�� 
 ఇ�� ము 
10.����� � యూస� మను�� & ���ం� 
 ఇ�� ము  
11.�ష� �� ఆర����   యూస� �స���
  
   



������ & �� ��ం�  



ఇ� ఎవ�� అనుకూలం   
��� ��� �ల�ం� �� �,ఇం��  కు��   మ�ళలకు

,మగ�ం �� ���,�త�� �ల�ం� �� ���  �ళ�కు మ�యు
�ల�ం� �� న�� �ళ�కు �ష� �� సూ�సు� ం�.   



�� మ�యు ఇన���ష� �రకు
సంప��ంచం�

 
For Telugu/ English: Mrs. Keerthi Naik 

+91 97913 33719   
 


