
خیال رکھیں، اجاڑیں نہیں
از ڈیئرڈر نیلسن  میک 

لرن



اس سرگرمی کے بارے میں:
ہمارے کپڑوں کی مرمت کے بارے میں ورکشاپوں کا ایک سلسلہ 

تاکہ ہم انہیں طویل عرصے تک
پہن سکیں!

دائروی معیشت 
پارچات کی مرمت کرنا

 خیال رکھیں، 
اجاڑیں نہیں
از ڈیئرڈر نیلسن

دائروی معیشت کیا ہوتی ہے؟ 

انسان بہت ہی زیادہ فضلہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم مصنوعات تیار کرتے ہیں، انھیں استعمال 
کرتے ہیں اور پھر انہیں پھینک دیتے ہیں، اور اس عمل میں ہم کرہ ارض پر کوڑا 
کرکٹ پھیالتے ہیں۔ اس کو سوچنے کا ایک خطی طریقہ کہتے ہیں۔ خطی کا مطلب 

ہے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک قدموں کے ایک واحد سلسلے میں، یا ایک 
سیدھی لکیر میں آگے بڑھنا۔ لیکن اگر کام کرنے کا ایک مختلف طریقہ بھی ہوتا تو؟

قدرتی دنیا میں، کوئی کوڑا کرکٹ یا لینڈفل نہیں ہوتی ہے۔ توانائی سورج سے آتی ہے ، 
ایک نُوع کا فضلہ دوسری چیز کی خوراک ہوتی ہے اور جب زندہ اجسام مر جاتے ہیں 

تو ان کے غذائی اجزاء مٹی میں لوٹ جاتے ہیں — زندگی کے دائرے میں۔ بدقسمتی 
سے، انسان زیادہ خطی طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں… اسی لیے ہمیں فطری دنیا 

سے تحریک پاتے ہوئے ایک دائروی معیشت کی طرف جانے کی ضرورت ہے جہاں ہر 
چیز کی قدر ہوتی ہے اور کچھ ضائع نہیں ہوتا ہے۔

 دائروی معیشت تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کے وسائل محدود ہیں اور انہیں تحفظ فراہم 
کرنے کی ضرورت ہے۔ خوش سلیقہ ڈیزائن اور دستکاری میں کچھ ضائع نہیں ہوتا ہے۔ 
دائروی معیشت فضلہ کو وسائل میں بدل دیتی ہے۔ خام مال کو پوری طرح سے بازیافت، 

دوبارہ ڈیزائن اور نئی مصنوعات میں دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔

اس سرگرمی میں تقریباً دو 
سے تین گھنٹے لگیں گے 

اور یہ تین سیشنوں میں 
تقسیم ہوتی ہے۔

 شروع کرنے سے پہلے
 ڈیئرڈر کے ساتھ

فلم دیکھیں۔
فلم دیکھیں

سوال!
کیا آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو پھینک دی جاتی ہو، 

لیکن جسے آپ دوبارہ تخلیق یا دوبارہ ڈیزائن اور کسی اور چیز کے لیے استعمال 
کر سکتے ہوں؟ 

 میک 
لرن



آئیے ان کپڑوں کے بارے میں سوچیں جو ہم پہنتے ہیں

تیز فیشن کیا ہے؟ 
تیز فیشن ایک اصطالح ہے جو کیٹ واک کے رجحانات اور اعلٰی فیشن ڈیزائنوں کی 

تقلید کرنے اور ان کو کم قیمت پر بڑے پیمانے پر تیار کرنے پر مبنی انتہائی منافع بخش 
کاروباری ماڈل کی وضاحت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

پارچات کیا ہوتے ہیں؟ 
پارچات ایک قسم کا کپڑا یا بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں۔ کپڑے بنانے میں پارچات کا 

استعمال ہوتا ہے۔ جب ہر موسم )بہار/گرما اور خزاں/سرما( کے لیے نئے کپڑے بنائے 
جاتے ہیں تو اس کو فیشن کہتے ہیں۔

CO اخراج کے تقریباً 8 فیصد حصے کے لیے ذمہ دار ہے۔ توقع 
2
فیشن انڈسٹری عالمی 

ہے کہ 2030 تک کپڑوں کی عالمی کھپت 62 ملین ٹن سے تقریباً دوگنی ہو کر 102 
ملین ٹن ہو جائے گی۔ پارچات کے فضلے )وہ کپڑے یا مواد جو ہم پھینک دیتے ہیں( کی 

پیمائش 92 ٹن ساالنہ ہے، جو زیادہ تر غریب ممالک میں لینڈ فلز میں پھینک دیا جاتا ہے۔ 
اتنی بڑی مقدار میں مواد تحلیل ہونے میں سینکڑوں سال لگ سکتے ہیں اور جب یہ گلتا 

سڑتا ہوتا ہے تو اس عمل سے زہریلی گیس میتھین ماحول میں شامل ہوتی ہے۔

روکیں، کم کریں، مرمت کریں، دوبارہ استعمال کریں، ری سائیکل کریں

کیا آپ دائروی معیشت کا حصہ بننا پسند کریں گے؟ 
 آئیے سوچتے ہیں کہ فیشن میں دائروی معیشت کی معاونت کے لیے آپ کیا کر 

 سکتے ہیں: 

اپنے گھر والوں یا نگہداشت کرنے والوں کو کم کپڑے خریدنے کی ترغیب دیں• 
اپنے گھر والوں یا نگہداشت کرنے والوں کو دائروی فیشن برانڈز سے خریداری • 

کرنے کی ترغیب دیں جو ری سائیکل شدہ مواد سے دیرپا کپڑے بناتے ہیں
استعمال شدہ کپڑوں کی دکانوں سے خریداری کریں یا اپنے دوستوں کے ساتھ • 

کپڑے ادل بدل کرنے کی کوشش کریں 
اپنے پسندیدہ کپڑوں کی مرمت کریں تاکہ وہ زیادہ عرصے تک قابل استعمال رہیں• 

 ڈیئرڈر نیلسن کی جانب سے مرمت شدہ سویٹر بین
)اوپر( اور اسٹیفن )نیچے( پر



آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہو گی

ایک کپڑا جو آپ کو پسند ہو• 
پین یا پینسل• 
قینچی• 
سوئی اور سوتی دھاگا • 
فالتو کپڑا• 
سوراخوں والی جراب• 
رفوگری والی سوئی یا ُگلکاری والی • 

سوئی
عمدہ ُسوت• 
پیمانہ / پیمائش کرنے واال فیتہ• 

 رفوگری واال مشروم )آپ بجلی کا • 
بلب، سیب، آلو وغیرہ بھی استعمال 

کر سکتے ہیں(
کپڑے کا ٹکڑا جس پر آپ پیوند لگا • 

رہے ہیں
 پیوند – ہو سکے تو کپڑا ری • 

سائیکل کریں!
کڑھائی والی سوئی• 
پنیں• 

سیشن 1
آپ کے لباس کے لیے کہانی تخلیق کرنا

حصہ اول

1  آپ اپنی پسند کا اپنا کوئی کپڑا ڈھونڈیں۔ یہ ٹی شرٹ، قمیض ، پوری آستینوں کی 

موٹے کپڑے کی شرٹ، پتلون یا جینز ہو سکتی ہے۔

2   آئیے کپڑے کے ٹکڑے کے بارے میں ایک کہانی بنائیں۔ اس کے بارے میں سوچیں 

کہ آپ کو یہ کیوں پسند ہے؟ آپ نے اسے کہاں سے خریدا تھا؟ یہ کہاں بنایا گیا تھا؟ 
کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ اسے کس نے بنایا یا یہ کس ملک 
میں بنایا گیا تھا؟ یہ کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ کس قسم کا مواد؟ ان سواالت کے 

جوابات دینے میں اپنی مدد کے لیے کچھ تحقیق کریں۔ کیا آپ کو کپڑوں کے لیبل پر 
معلومات مل سکتی ہیں، کیا دکان یا برانڈ کی ویب سائٹ آپ کو مزید کچھ بتاتی ہے؟

3   اپنے لیبل پر کہانی لکھیں یا بنائیں۔ اگر آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے تو اپنے لیبل 

کو کاغذ کے ٹکڑے پر بنائیں۔
 



حصہ دوئم

اب وقت آگیا ہے کہ ٹانکے لگانے کی کچھ مشق کریں۔

سیدھا ٹانکا
یہ سیکھنے کے لیے ایک بہت اہم ٹانکا ہے کیونکہ سیدھا ٹانکا کپڑے کے دو ٹکڑوں 

کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے یا کسی کپڑے، جیسے کہ پیوند، کو کسی دوسرے کپڑے 
پر جوڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی کپڑے کی سجاوٹ کے لیے بھی 

استعمال کیا جا سکتا ہے۔

1    اپنی سوئی میں دوہرا یا اکہرا دھاگا ڈالیں۔

2    اپنی سوئی نیچے سے داخل کریں۔ اپنی سوئی کو کپڑے کے نیچے سے یا اندرونی 

طرف سے داخل کریں اور اوپر الئیں۔

3  اب سوئی کو تھوڑی دوری پر کپڑے سے نیچے گزاریں – آپ کا پہال ٹانکا لگ 

گیا ہے!

دہرائیں۔  4

مشورہ
اگر آپ اپنے سیدھے ٹانکے میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے پہلے ٹانکوں کے 

ساتھ ایک مختلف رنگ کا دھاگا اندر باہر گزار سکتے ہیں۔ اسے بیل واال سیدھا ٹانکا 
کہتے ہیں اور اس سے مرمت کا کام زیادہ رنگین اور آرائشی نظر آتا ہے۔

مشورہ
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنی سیدھے ٹانکے کو کہاں لے 
جانا چاہتے ہیں۔ اس میں مدد کے لیے، پنسل کا استعمال کرتے ہوئے ایک الئن 

لگائیں جس پر آپ نے چلنا ہو، اور جو کہ سالئی ختم کرنے کے بعد آسانی سے 
مٹائی جا سکتی ہے۔

1234

سیدھا ٹانکا

 

کپڑے کا سامنے کا حصہ

سیم االؤنس

کپڑے کا پچھال حصہسیدھا ٹانکا

بیل واال سیدھا ٹانکا



1  اپنی جراب کو الٹا کریں اور اس کے اندر   
ایک رفوگری واال مشروم )یا بجلی کا بلب، 
سیب یا آلو( ڈالیں۔ اس سے آپ کا کام بہت 

 آسان ہو جائے گا۔

2   اپنی جراب سے ملتے جلتے رنگ کے 

دھاگے کا انتخاب کریں۔ آپ اپنی مرمت کو 
نمایاں بنانے کے لیے ایک مختلف رنگ کا 

بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ دھاگے کو سوئی 
کی آنکھ سے گزاریں، اور پھر اس کو اتنا 

کھینچیں کہ اس کا زیادہ تر حصہ ایک 
 طرف ہو اور دوسری طرف صرف 

5 سینٹی میٹر کے لگ بھگ ہو۔ سالئی کے 
دوران دھاگا سوئی میں سے نکل جانے 

سے روکنے کے لیے سوئی کی آنکھ پر 
سے گرفت کریں۔ دھاگے کے آخر میں گرہ 

لگائے بغیر ہی رفوگری والی سوئی سے 
ٹانکے لگائیں۔ گرہ لگانے سے مرمت بڑی 

نظر آئے گی۔

3   جراب کے صحیح حصے سے شروع   
کرتے ہوئے، سوراخ کے اوپر اور دائیں 

بائیں 2 سینٹی میٹر چھوڑتے ہوئے سیدھے 
ٹانکے سے سالئی کریں۔

4  سوراخ کی جانب بڑھتے ہوئے آگے پیچھے    
سالئی جاری رکھیں۔

سیشن دوئم
5  جب آپ سوراخ تک پہنچیں تو سوئی کو سوراخ کے ایک کنارے میں داخل کریں جراب کو رفو کرنا

اور سوراخ میں اور اس کے دوسری طرف لمبے سیدھے ٹانکے لگانا جاری 
رکھیں۔

6  سالئی اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ ٹانکے 1 سینٹی میٹر تک سوراخ 

 کے دوسری طرف نہ چلے جائیں۔

7  مخالف سمت میں ٹانکے لگانے کے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے جراب کو   
گھمائیں۔ اس دفعہ اپنے سیدھے ٹانکے پہلے دھاگوں کے اوپر اور نیچے سے بنتے 

ہوئے لگائیں۔

8  آگے پیچھے جاری رکھیں جب تک کہ آپ سوراخ کو مکمل طور پر نہ بھر لیں۔    
اضافی دھاگہ کاٹ دیں۔ عمدہ ہے! آپ نے جراب کی مرمت کر لی ہے!

1

3

مشورہ
اپنی سوئی کے سائز کے بارے میں سوچیں۔ یہ ضروری ہے کہ ایسی سوئی کا انتخاب 

کیا جائے جو آپ کے پروجیکٹ کے لیے مناسب ہو اور وہ اس دھاگے کے ساتھ کام 
کرے جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔

مشورہ
ٹانکے سخت کرنے کے لیے 
دھاگے کو مت کھینچیں۔ ایسا 

کرنے سے شکنیں بن جائیں گی۔

مشورہ
آپ جیسے ہی کسی کپڑے میں سوراخ دیکھیں، جلد از جلد اسے رفو کریں! ایک 

چھوٹا سا سوراخ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو سکتا ہے۔



رفو شدہ لمبی جرابیں رفوگری واال مشروم استعمال کرتے ہوئے جراب کو رفو کرنا



2  آپ پیوند کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے پن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 

اختیاری ہے کیونکہ کچھ لوگ سالئی کے دوران اسے پکڑے رکھنے کو ترجیح 
دیں گے اور اس پر سخت گرفت رکھ سکتے ہیں۔

3  تقریبا 35 سینٹی میٹر لمبائی کا دھاگا کاٹیں۔ سوئی میں دھاگا ڈالیں اور آخر میں گرہ   
لگا دیں۔ مظبوطی پیدا کرنے کے لیے آپ دھاگے کو دوہرا کر سکتے ہیں۔

4   اگر ضرورت ہو تو پیوند کو اوپر اور نیچے سے انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ    
پکڑے رکھیں۔ دھاگے والی سوئی کو کپڑے اور پیوند میں پیچھے سے داخل کریں۔

5  سیدھے ٹانکے کا استعمال کرتے ہوئے پیوند کے ارد گرد آہستہ آہستہ سالئی کریں۔

6  پیوند کے گرد ٹانکے لگنے ختم کریں۔ جب پیوند کی سالئی مکمل ہو جائے تو اضافی 

دھاگے کو کپڑے کی پچھلی طرف گرہ لگائیں اور کاٹ دیں۔

سیشن 3
اپنے کپڑوں پر پیوند لگانا

پیوند کے ساتھ مرمت کرنا
ہم نے سیدھے ٹانکے لگانا سیکھ لیا ہے اور ایک جراب کو رفو کر لیا ہے۔ اب وقت آ گیا 

ہے کہ کسی کپڑے کی پیوند سے مرمت کی کوشش کی جائے۔ کوئی ایسا کپڑا ڈھونڈیں 
جو چر گیا ہو یا اس میں سوراخ ہو۔ آئیے آپ کے لباس میں چیر یا سوراخ کے بارے 
میں مختلف انداز میں سوچتے ہیں۔ اس کو ذرا سا داغ سمجھیں جو آپ کے لباس کی 

تاریخ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمیں مزید تفصیل سے بتاتا ہے کہ آپ نے اس لباس میں کیا 
مہم جوئی کی ہے! چیر یا سوراخ کیسے ہوا؟ کیا اس میں کوئی مزاحیہ کہانی ہے؟

سب سے پہلے، آئیے اپنے پیوند کے بارے میں سوچیں۔
کیا ہم اس پر کوئی ایسی چیز بنانا یا لکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے لباس کی کہانی بیان 
کرتی ہو۔ آپ اپنے پیوند پر لکھ سکتے یا بنا سکتے ہیں اور اپنی ڈرائنگ کو سیدھے 

ٹانکے کے ساتھ سجانے کے لیے اسے بطور رہنما استعمال کر سکتے ہیں۔

ہم اس کی مرمت کیسے کریں گے؟
ہم ایک ہی رنگ کے دھاگے یا کپڑے کا استعمال کرتے ہوئے کپڑے کی مرمت کر 

سکتے ہیں یا ہم مختلف رنگوں کا استعمال کر کے ہر ایک کو اپنی مرمت کو دیکھنے کا 
موقع دے سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں کپڑے کی کہانی سنانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ہمارے 

کپڑوں کو دوسروں سے مختلف بھی بناتا ہے!

1  فیصلہ کریں کہ آپ اپنے کپڑوں پر پیوند کو کہاں لگانا چاہتے ہیں۔ پیوند کو چیر یا   
سوراخ کے اوپر ناپ کر سیٹ کریں۔ دیکھیں کہ کپڑے میں کوئی سلوٹ اور کریز 

تو موجود نہیں۔

مشورہ
پیوند کو کپڑے پر پن کے ساتھ لگائیں اور کپڑا پہن کر دیکھیں تاکہ اس بات کا 

یقین ہو جائے کہ پیوند صحیح جگہ پر لگے گا۔
6



میکر کے بارے میں
ڈیئرڈر نیلسن

ڈیئرڈر نیلسن ایسے پارچات بنانے والی ایک میکر ہے جو مزاح ، مقام اور 
معاشرتی تاریخ کے متالشی ہوتے ہیں۔ وہ روایتی مہارتوں کو معاصر طریق 

ہائے کار جیسے ڈیجیٹل پرنٹ کے ساتھ مال کر ایسا کام تخلیق کرتی ہیں 
جو نمائش کے لیے ہی نہیں بلکہ فنکاروں کی رہائش گاہوں اور تعلیمی اور 

معاشرتی منصوبوں میں بھی پیش کیا جاتا ہے۔ نتیجے میں سامنے آنے والے 
کام آرٹ، ڈیزائن اور دستکاری کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ڈیئرڈیر کمیونٹیز کے 

ساتھ معاشرتی اور ماحولیاتی مسائل کو تیاری کے ذریعے دریافت کرنے کے 
لیے کام کرتی ہے، جبکہ فنون اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والی تنظیموں 

کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔

ویب سائٹ
deirdre-nelson.co.uk

سماجی میڈیا
instagram.com/map_making

 پروجیکٹ ‘گلڈ آف کامننگ’ سے
از ڈیئرڈر نیلسن



ضمیمہ 
اضافی وسائل

  — دائروی معیشت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں
دائروی معیشت کی وضاحت کرنا اور معاشرہ کس طرح ترقی کی نئی تعریف کر 

 سکتا ہے | اینیمیٹڈ ویڈیو مضمون - یو ٹیوب
  فیشن کے لیے ایک دائروی معیشت کی تخلیق | پائیداری کی نئی تعریف کریں

- یو ٹیوب

 —  پائیدار فیشن برانڈز کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں
 ایلین میک آرتھر دائروی فیشن پر بات کرتی ہے

 فیشن کو دائروی بنائیں
 بین لندن - پائیدار بیگ

 MUD جینز
 فیشن ڈیزائنر سٹیال میک کارٹنی
 ریبوک میں جوتے اگاتے ہوئے

 آپ کے کپڑے کس نے بنائے
 فکسنگ فیشن

پروجیکٹ ’میڈ ان ایسٹر ہاؤس‘ سے
از ڈیئرڈر نیلسن



میک | لرن میک اور کرافٹ اسکاٹ لینڈ کے مابین ایک شراکت ہے جو 
اسکاٹ لینڈ کے پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں اور ان سے آگے 

دستکاری کی تعلیم کے جائزے کے ذریعہ اسکاٹ لینڈ کے دستکاری کے 
شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔

اسکاٹ لینڈ میں دستکاری کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے کری ایٹو 
اسکاٹ لینڈ کی جانب سے اہدافی مالی معاونت کے ایک حصے کے طور پر 

مالی مدد فراہم کی گئی۔

کری ایٹو کامنز الئسنس / ایٹریبیوشن-نان کمرشل-نو ڈیریویٹوز 4.0 انٹرنیشنل 
)CC BY-NC-ND 4.0( کے تحت شائع کردہ

میک مینیفیسٹو کے لیے سائن اپ کریں اور میلنگ لسٹ میں شامل ہوں۔ 
makemanifesto.com

سوئزیگ کیری نے میک کے لیے پیش کیا
گرافک ڈیزائن از نیل میک گائر + فیونا ہنٹر )اے ٹی این( 

کور کے خاکہ جات از ایلس ڈینسی-رائٹ

 پروجیکٹ ‘گلڈ آف کامننگ’ سے
از ڈیئرڈر نیلسن



مزید جانیں:
makemanifesto.com میک 

لرن


