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Instructions:
1.
Attempt all questions.
2.
Make Suitable assumptions wherever necessary.
3.
Figures to the right indicate full marks.
4.
Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
5.
Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
6.
English version is authentic.
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Q.3
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Q.4

(a)

Answer any seven out of ten.
State the basic characteristics of Bedford cord weave.
Give the classification of Bedford cord weave.
State the end uses of pile fabric.
State the object of producing Backed cloth.
State the name of different effects produced by using color and weave
combination.
State the loom equipment required for producing terry pile fabric.
State the basic difference between velveteen and velvet.
State the characteristics of crepe weave.
Sate the factors affecting the density of weft pile.
State the formulas to find out weight of warp and weight of weft.
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Explain how the cords are produced in Bedford cord.
OR
Compare welt and pique structure.
Draw design, draft and peg-plan for the following ( Any Two)
(i) Plain faced Bedford cord
(iii) Twill faced Bedford cord
(ii) Crepon Bedford cord
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OR
Draw design, draft and peg-plan for the following ( Any Two)
(i) Ordinary welt structure
(iii) Pique structure
(ii) Fast back welt structure
Give the classification of pile fabric.
OR
How loop are produced on the surface of the pile fabric in terry pile weaving.
Draw design and cross section for the following ( Any Two)
(i) Corduroy / corded Velveteen (iii) Plain Velveteen
(ii) Weft Plushes Velveteen
OR
Draw design and cross section for the following ( Any Two)
(i) 4 Pick Terry
(iii) 3 Pick Terry (Both Side)
(ii) 3 Pick to 1 Wire Velvet

State the difference between warp backed and weft backed structures.
OR
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(a)
(b)

(b)

Q.5

(a)
(b)

State the purpose of using wadding threads in backed cloth.
Draw design, draft and peg-plan for the following ( Any Two)
(i) Warp backed structure
(iii) Weft backed structure
(ii) Wadded warp backed structure
OR
Calculate the weight of fabric from the following particulars.
(i) Length of cloth: 100 yards
(ii) Reed Space: 42 Inch
(iii) Warp & Weft count: 40s Ne (iv) EPI : 72 & PPI: 64
(v) Warp contraction: 9%
(vi) Weft contraction: 10%
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Explain the factor affecting the length of pile in weft pile structure.
Draw design for the following ( Any Two)
(i) Hound’s tooth pattern
(iii) Bird’s eye effect
(ii) Step pattern
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ુ રાતી
ગજ
પ્રશ્ન. ૧

પ્રશ્ન. ર

દમ થ
ાં ી કોઇણ સ તન જળ ફ આો.
૧.

ફેડપોડડ કોડડ વળળની મ ૂલભ ૂત  ક્ષણણકત ઓ જણ ળો.

૨.

ફેડપોડડ કોડડ વળળન ાં ળગીકણડ જણ ળો.

૩.

 ઇ પેબ્રીકન ાં ઉયોગો જણ ળો.

૪.

ફેક ક્ોથ ફન ળળ ન ાં હેતઓ જણ ળો.

૫.

કર અને વળળન ાં કોમ્બફનેનથી ફનતી જદી જદી ઇપેક્ટન ાં ન મ જણ ળો.

૬.

ટે રી  ઇ પેબ્રીક ફન ળળ મ ટે જરૂરી લ ૂમ ઈક્ક્ળમેંટન ાં ન મ ખો.

૭.

ળેળેટીન અને ળેલ્ળેટ ળચ્ચેનો મ ૂલભ ૂત તપ ળત જણ ળો.

૮.

ક્રે વળળન ાં ગણધમો જણ ળો.

૯.

 ઇની ડેક્સસટટને અસર કરત ાં રીફલોન ાં ન મ જણ ળો.

૧૦

ળ ડ અને ળેફ્ટન ાં ળજનને ોધળ મ ટે ળર ત સ ૂત્રો જણ ળો.

અ

ફેડપોડડ કોડડ મ ાં કોડડ કેળી રીતે ફને છે તે સમજાળો.

૧૪

૦૪

અથળ
અ

ળેલ્ટ અને વકે સ્ટ્રક્ચરની સરખ મણી કરો

૦૪

ફ

નીચેન મ ટે ડીઝ ઇન, ડ્ર ફ્ટ અને ેગપ્ ન દોરો (ગમે તે ફે)

૧૦

(i) પ્ેન પેસ ફેડપોડડ કોડડ (iii) ટ્ળી પેસ ફેડપોડડ કોડડ
(ii) ક્રેોન ફેડપોડડ કોડડ
અથળ
ફ

નીચેન મ ટે ડીઝ ઇન, ડ્ર ફ્ટ અને ેગપ્ ન દોરો (ગમે તે ફે)

૧૦

(i) ઓટડિનરી ળેલ્ટ સ્ટ્રક્ચર (iii) વકે સ્ટ્રક્ચર
(ii) પ સ્ટ્ટ ફૅક ળેલ્ટ સ્ટ્રક્ચર
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પ્રશ્ન. ૩

અ

 ઈ પેબ્રીકન ાં ળગીકરણ જણ ળો

૦૪
અથળ

અ

ટે રી  ઈ ળીવળગમ ાં ક ડની સ ટી ર લ ૂ કેળી રીતે ફને છે ?

૦૪

ફ

નીચેન મ ટે ડીઝ ઇન અને ક્રોસ સેક્ન દોરો (ગમે તે ફે)

૧૦

(i) કોર્ડ રોય / કોરડેડ ળેલ્ળેટીન (iii) પ્ેન ળેલ્ળેટીન
(ii) ળેફ્ટ પ્સીસ ળેલ્ળેટીન
અથળ
ફ

નીચેન મ ટે ડીઝ ઇન અને ક્રોસ સેક્ન દોરો (ગમે તે ફે)
(i) 4 વક ટે રી

૧૦

(iii) 3 વક ટે રી (ફાંને સ ઈડ)

(ii) 3 વક ટ 1 ળ યર ળેલ્ળેટ
પ્રશ્ન. ૪

અ

ળ ડ ફૅક ક્ોથ અને ળેફ્ટ ફૅક ક્ોથ ળચ્ચેનો તપ ળત જણ ળો.

૦૪

અથળ
અ

ફૅક ક્ોથમ ાં ળેટડિંગ થ્રેડસ ળ રળ મ ડ ટેન હેતઓ જણ ળો.

૦૪

ફ

નીચેન મ ટે ડીઝ ઇન, ડ્ર ફ્ટ અને ેગપ્ ન દોરો (ગમે તે ફે)

૧૦

(i) ળ ડ ફૅક સ્ટ્રક્ચર

(iii) ળેફ્ટ ફૅક સ્ટ્રક્ચર

(ii) ળ ડ ળડેડ ફૅક સ્ટ્રક્ચર
અથળ

પ્રશ્ન. ૫

ફ

નીચે આે વળગતો રથી ક ડન ાં ળજન ોધો.
(ii) Length of cloth: 100 Yards
(ii) Reed Space: 42 Inch
(iii) Warp & Weft count: 40s Ne
(iv) EPI : 72 & PPI: 64
(v) Warp contraction: 9%
(vi) Weft contraction: 10%

૧૦

અ

ળેફ્ટ  ઈ સ્ટ્રક્ચરમ ાં  ઈની ાંફ ઈને અસરક રત રીફલો જણ ળો.

૦૪

ફ

નીચેન મ ટે પક્ત ડીઝ ઇન દોરો (ગમે તે ફે)

૧૦

(i) હ ઉંડ ટથ ેટનડ

(iii) ફડડ આઇ ઇપેક્ટ

(ii) સ્ટ્ટે ેટનડ
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