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ΦΟΡΕΜΑ  1  

 

Παρατηρήςτε προςεκτικά το φόρεμα 1 και απαντήςτε ςτα εξήσ: 

1. Πωσ ονομάηεται το μανίκι του φορζματοσ?  

2. Ποια βάςθ κα χρθςιμοποιιςετε για τθν καταςκευι του & πωσ κα 

δθμιουργιςετε τθν εβαηζ γραμμι του?  

3. Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο κα δθμιουργιςετε τθ λαιμόκοψι του.  

4. Με ποιόν τρόπο επιτυγχάνεται το ςτυλιηάριςμα ςτο μποφςτο?. 

Απαντήςεισ  

1. Μανίκι νυχτερίδα (ι κιμονό) με ωμίτθ 

2. Α’ τρόποσ: Βάςθ ςτενισ με ραφι ςτθ μζςθ. Για να δθμιουργιςω εβαηάριςμα, 

κα κλείςω τισ πζνςεσ και κα αφιςω το άνοιγμα ςτον ποδόγυρο. 
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B’ τρόποσ: Θα δθμιουργιςω ξεχωριςτά το κορςάη (βάςθ ςτενισ) & τθ 

φοφςτα (μιςόσ κφκλοσ). 

3. Κατεβαίνω 1 εκ. από τθ βάςθ του κορςάη πίςω & ςτουσ ϊμουσ & 2,5 εκ. 

εμπρόσ. ανεβάηω ςτθ ςυνζχεια 2εκ. + 2 εκ. για το γφριςμα, ςχεδιάηοντασ μια 

ελαφρά αν φορμ γραμμι από τθν άκρθ του ψθλότερου ςθμείου τθσ 

λαιμόκοψθσ προσ τον ϊμο. 

4. Δθμιουργϊ πζνςα ςτικουσ & τθ μεταφζρω ςτθ μζςθ. Σθν κλείνω & ςχεδιάηω 

τθ διαγϊνια γραμμι για το μανίκι νυχτερίδα, όπου ενςωματϊνω ςτο 

άνοιγμα τθσ τθν πζνςα μζςθσ. 

ΦΟΡΕΜΑ  2.  

 

Παρατηρήςτε προςεκτικά το φόρεμα 2 και απαντήςτε ςτα εξήσ: 

1. Με ποιόν τρόπο κουμπϊνει/ξεκουμπϊνει το φόρεμα?  

2. Που βρίςκονται οι πζνςεσ μζςθσ ςτο κορςάη?  
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3. Πϊσ κα δθμιουργιςετε τθν πτφχωςθ ςτθ φοφςτα & πωσ ονομάηεται αυτι?  

4. Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο κα δθμιουργιςετε τθ λαιμόκοψι του 

και πωσ ονομάηεται αυτι.  

5. Πϊσ ονομάηεται θ λωρίδα ςτον ποδόγυρο και με ποιόν τρόπο κα τθν 

καταςκευάςω?.  

 

Απαντήςεισ  

1. Σο φόρεμα ανοίγει με πλαϊνό φερμουάρ (ςτθν πλαϊνι ραφι), που φτάνει ωσ 

το φψοσ των γοφϊν ι με φερμουάρ ςτο κζντρο πίςω. 

2. Οι πζνςεσ μζςθσ μεταφζρκθκαν ι κάτω από το ςτικοσ (γαλλικι), ι ςτθν 

αναδίπλωςθ τθσ λαιμόκοψθσ. 

3. Πρόκειται για «ανοιχτζσ κουφόπιετεσ» και τισ δθμιουργϊ ςτθ κζςθ τθσ 

πζνςασ εμπρόσ προςκζτοντασ 8+8+8+8 εκ για βάκοσ πιζτασ 8 εκ. Επίςθσ 

δθμιουργϊ άλλθ μία 8+8 ςτο κ.ε πάνω ςτθ δίπλωςθ. Κατά τθ ραφι, ενϊνω 

τισ πάνω άκρεσ τουσ & τισ αφινω ανοιχτζσ. 

4. Είναι λαιμόκοψθ χαμόγελο. Μεταφζρω ςτθ λαιμόκοψθ τθν πζνςα ςτικουσ 

&/ι τθν πζνςα μζςθσ και ςτο άνοιγμά τθσ προςκζτω επιπλζον εκατοςτά, τα 

οποία ςτθ ςυνζχεια κα αναδιπλϊςω για να δθμιουργιςω το ςχζδιο τθσ 

φωτογραφίασ. 

5. Είναι μία φάςα 20 εκ. περίπου. Θα μετριςω 20 εκ. από το ποδόγυρο τθσ 

φοφςτα προσ τα πάνω και κα κόψω. τισ αντιγραφζσ κα προςκζςω τον 

πόντο ραφισ και ςτα δφο κομμάτια προκειμζνου να διατθριςω το αρχικό 

μου φψοσ. 
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ΦΟΡΕΜΑ  3.  

 

 

Παρατηρήςτε προςεκτικά το φόρεμα 3 και απαντήςτε ςτα εξήσ: 

1. Πωσ ονομάηεται το μανίκι του πουκαμίςου?  

2. Πϊσ ονομάηεται το κόψιμο ςτο κορςάη & πόςεσ πζνςεσ ζχουν ενςωματωκεί 

ςε αυτό?  

3. Πϊσ ονομάηεται ο γιακάσ του, από πόςα κομμάτια αποτελείται και πωσ 

ονομάηονται αυτά?  

4. Πϊσ ονομάηεται θ λωρίδα ςτθ οποία τοποκετοφνται τα κουμπιά και πωσ τθ 

δθμιουργοφμε?.  

Απαντήςεισ  

1. Κςιο μανίκι ¾ με μανςζτα 
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2. Είναι ραφι ρεντιγκότα και περιλαμβάνει τθν πζνςα μζςθσ & τθν πζνςα 

ςτικουσ. 

3. Είναι γιακάσ πουκαμίςου & αποτελείται από το γιακά & τθ βάςθ του 

(ποδαράκι). 

4. Είναι θ πατιλζτα πάνω ςτθν ποία τοποκετοφμε τα κουμπιά & τισ 

κουμπότρυπεσ. Σθ ςχεδιάηουμε ωσ προζκταςθ ςτο κ.ε. Αν ζχει πάχοσ 2 εκ, 

προςκζτουμε 1 εκ ςτο κ.ε. & ςτθ ςυνζχεια άλλα 2+2 για το 

γφριςμα+κακάριςμα.  

 

 

ΦΟΡΕΜΑ  4.  

Παρατηρήςτε προςεκτικά το φόρεμα 4 και απαντήςτε ςτα εξήσ: 

1. Πωσ ονομάηεται το μανίκι του φορζματοσ?  

2. Πϊσ επιτυγχάνεται το ςοφρωμα ςτο κορςάη?  
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3. Ποια βάςθ κα χρθςιμοποιιςετε για τθν καταςκευι του?  

4. Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο κα δθμιουργιςετε τθν ψθλι μζςθ? 

5. Με ποιόν τρόπο κα επιτφχετε τα γκοντζ ςτο κάτω μζροσ του ροφχου? 

Απαντήςεισ  

1. Μανίκι φουςκωτό εβαηζ. 

2. Αφινουμε ανοιχτζσ τισ πζνςεσ μζςθσ & ςτικουσ και μοιράηουμε το φάρδοσ. 

Αν κζλουμε περιςςότερο φάρδοσ κάνουμε επιπλζον ψαλιδιζσ. 

3. Βάςθ ςτενισ γιατί υπάρχει εφαρμογι ςτθ μζςθ. 

4. Αφοφ φτιάξω τθ βάςθ ςτενισ και δθμιουργιςω τισ πζνςεσ μζςθσ ςε φοφςτα 

και κορςάη, ςχεδιάηω πάνω ςτο πατρόν τθ λοξι ψθλι μζςθ, ανεβάηοντασ 3-4 

εκ. από τθν πλαϊνι και διπλάςια ςτο κ.ε. και ενϊνω με ευκεία. Κόβω & ςτθ 

ςυνζχεια κλείνω τισ πζνςεσ κάτω ενϊ αυτζσ ςτο κορςάη τισ αφινω ανοιχτζσ. 

5. τα 20 εκ. από τθ μζςθ ανοίγω τισ πζνςεσ μου, αφοφ ζχω δθμιουργιςει 

ψαλιδιζσ προθγουμζνωσ για να δϊςω περιςςότερο φάρδοσ.  
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ΦΟΡΕΜΑ  5.  

Παρατηρήςτε προςεκτικά το φόρεμα 5 και απαντήςτε ςτα εξήσ: 

1. Πωσ ονομάηεται ο γιακάσ του φορζματοσ?  

2. Με ποια βάςθ κα το δθμιουργιςετε?  

3. Με ποιόν τρόπο κα δθμιουργιςετε τθ γραμμι του?  

4. Πϊσ ανοίγει το ροφχο?.  

Απαντήςεισ  

1. Κολεγιακόσ ι πουκαμίςου ? 

2. Με τθ βάςθ άνετθσ γραμμισ για τι δεν ζχουμε εφαρμογζσ ςτθ μζςθ. 

3. τον βαςικό ςάκο κα προςκζςω επιπλζον φάρδοσ ςτισ πλαϊνζσ, από το φψοσ 

τθσ μζςθσ περίπου ζωσ τον ποδόγυρο. Ζτςι κα δθμιουργθκοφν δφο τρίγωνα 

(τα οποία ςτθ ςυνζχεια, κα κόψω λοξά?).  

4. Με φερμουάρ από πίςω. Ο γιακάσ διαχωρίηεται ςτα δφο. 


