
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΡΗ ΣΕ ΡΑΤΟΝ 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ARMANI 

Νο 1 

 

 

 

 Μεςάτο ςακάκι (ςελ.26) με πλαϊνό 

κομμάτι και Γαλλικι πζνςα. 

 Ρζτο γιακάσ Κλαςςικόσ ςταυρωτόσ 

τφπου Ναυτικόσ. Σχζδιο 18. Σελ.134 

 Διπλό επανϊτιςμα. 

 Μανίκι θμίςτενο. Σχζδιο 3. Σελ.108 



Νο 2 

 

 

 

Νο 3 

 

 

 Μεςάτθ γραμμι. Σελ.26 

 Αςφμμετρο:  Αριςτερό 

ςτυλιηάριςμα- πζνςα ςτικουσ 

και μζςθσ. Σελ.96.   

  Δεξί ςτυλιηάριςμα- μεταφορά 

πζνςασ ςτικουσ και μζςθσ ςτο 

κζντρο εμπρόσ για δθμιουργία 

τεςςάρων πιετϊν. 

 Γιακάσ ελαφρφσ χαμθλόσ. 

Σχζδιο 3. Σελ.128 

 Μανίκι με 2 ραφζσ και 

μανςζτα με απλι μόςτρα. 

Σχζδιο 4. Σελ.126 

 Μεςάτθ γραμμι ςελ.26 

 Στυλιηάριςμα ςτθν 

τςζπθ, όπωσ ςχζδιο 8. 

Σελ 144. 

 Χωρίσ επανϊτιςμα. 

 Πρκιοσ γιακάσ από 

προζκταςθ ϊμου. 

 Μανίκι με 2 ραφζσ. 

Σελ.32 



Νο 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μεζάηη γραμμή. Σελ.26 

 Μονό επανώηιζμα. 

 Μονόκοσμπο ζηο ύυος ηης 

μέζης. 

 Γιακάς κλαζζικός γσριζηός.  

(smoking) Στέδιο 12. Σελ.132. 

 Μανίκι ημίζηενο ηριών 

ηεηάρηφν.. Στέδιο 3. Σελ.108. 

 Τζέπες με θιλέηα και καπάκι. 

 

 



CHANEL 

Νο 5 

 

 

Νο 6 

 

 Μεςάτθ γραμμι ςελ.26. 

 Βαςικι λαιμουδιά. 

 Χωρίσ επανϊτιςμα με 

εςωτερικι μόςτρα και 

κακάριςμα πίςω λαιμοφ. 

 Οριηόντια ραφι ςτο 

ςτζρνο. Επάνω από το 

ςτικοσ ανφόρμ. Κάτω 

από το ςτικοσ γαλλικι 

ραφι. 

 Μανίκι ςτενό. Σχζδιο 5. 

Σελ.108 

 Τςζπεσ με καπάκια. 

 Άνετο ςακάκι ςελ.26 

τφπου BOX. 

 Κακαρι λαιμουδιά χωρίσ 

γιακά. 

 Μονό επανϊτιςμα με 

εςωτερικι μόςτρα και 

κακάριςμα πίςω λαιμοφ. 

 Μανίκι ρεγκλάν ¾ 

ςχζδιο.3. ςελ.118 με 

ελαφριά ςοφρα ςτθν 

μανικοκόλλθςθ.  



 

Νο 7 

 

Νο 8 

 

 Κουφόπιετα ςτο Κ.Ρ.Χ. 

εςωτερικό βάκοσ 

περίπου 24 εκ. ςυνολικό. 

 Γιακάσ όρκιοσ 

ςτρογγυλόσ. Σχζδιο 6. 

Σελ.130. 

 Μανίκι ¾ χωρίσ 

μανικοκόλλθςθ με 

ωμίτθ. Σχζδιο 30. 

Σελ.116 

 Μανςζτα ανφόρμ (λόγω 

πυκνότθτασ υφάςματοσ) 

ςχζδιο 5. Σελ.126 

 Βάςθ ελαφρϊσ μεςάτθ 

γραμμι. Σελ.26 

 Μανίκι μονοκόμματο ¾ 

με βάτεσ. Σχζδιο 8. 

Σελ.108 

 Γιακάσ Ρόλο ςχζδιο 7. 

Σελ.130. με επανϊτιςμα 

αντίκετο από το 

επανϊτιςμα του 

ςϊματοσ. 

 Ρζνςα ςτικουσ κάτω 

από το χζρι. 



Νο 9 

 

Νο 10 

 

 

 

 

 Βάςθ άνετθσ γραμμισ  

(BOX) με μικρότερθ 

πζνςα ςτικουσ. Σελ.26 

 Επανϊτιςμα διπλό 

ςταυρωτό μζχρι τθν 

κζςθ κθλισ (ςθμείο 25 

ςτθν βάςθ) 

 Μανίκι μονοκόμματο ¾ 

Ημίςτενο ςχζδιο 3 

ςελ.108 

 Βάςθ ελαφρϊσ μεςάτθ γραμμι. 

Σελ.26 

 Μονό επανϊτιςμα 

 Γιακάσ όρκιοσ ςτρογγυλόσ 

(ςχζδιο 6 ςελ.130) με μεγάλο 

άνοιγμα ςτον ϊμο περίπου 

10cm, και ελαφρφ κατζβαςμα 

λαιμουδιάσ ςτο Κζντρο Εμπρόσ. 

 Μανίκι Dolman ανφόρμ ¾ 

(ςχζδιο 39. Σελ.122) με ψαλιδιά 

ςτο κζντρο του ϊμου για αζρα. 

Ρροςκικθ βάτασ. Και μανςζτα 

ανφόρμ. 

 Εςωτερικζσ τςζπεσ με καπάκια. 



BALENCIAGA 

Νο 11 

 

 

Νο 12 

 

 

 

 Σακάκι άνετθσ γραμμισ. 

Σελ.26 

 Διπλό επανϊτιςμα. 

 Γιακάσ χαμθλόσ 

ςχζδιο.16. ςελ.132. με 

παραλλαγι. 

 Μανίκι με πεςμζνουσ 

ϊμουσ και χαμθλι 

μαςχάλθ. Σχεδιο.25. 

ςελ.114 

 Σακάκι άνετθσ γραμμισ 

(ςάκοσ). 

 Ψαλιδιά ςτο κζντρο 

πίςω για αζρα ςτθν 

πλάτθ. 

 Μονό επανϊτιςμα και 

κλαςςικόσ γιακάσ με 

πζτα. Σχεδιο 17. Σελ.134. 

 Μανίκι μονοκόμματο με 

πεςμζνουσ ϊμουσ και 

χαμθλι μαςχάλθ. Σχεδιο 

25. Σελ.114 



Νο 13 

 

 

Νο 14 

 

 

 

 

 

 Επανωφόρι με 

ςυνδυαςμό 2 ςχεδίων. 

Επάνω μζροσ: Κοντι 

κάπα. Σχζδιο 46. 

Σελ.124. Κάτω μζροσ: 

όπωσ το ςχζδιο 8. 

Σελ.154. 

 Διπλό επανϊτιςμα. 

 Βαςικι λαιμουδιά, χωρίσ 

γιακά. 

 Σακάκι άνετθσ γραμμισ . 

 Με διπλό επανϊτιςμα 

 Μανίκι με φφλλο 

μονοκόμματο ¾ (ςχζδιο 

45. Σελ.124) 

 Γιακάσ επίπεδοσ 

κολεγιακόσ (ςχζδιο 2. 

Σελ.128) 

 



 

 

 

No 15 

  

 Σακάκι μεςάτο 

 Μονό επανϊτιςμα, 

αντρικό κοφμπωμα. 

 Κλαςικόσ γιακάσ με πζτα 

(ςχζδιο 17. Σελ.134) 

 Ψαλιδιά κάτω από τθν 

πζνςα μζςθσ (ςτο φψοσ 

τθσ τςζπθσ) για ζντονο 

εβαηάριςμα μζχρι το 

τελείωμα του ροφχου. 

Εςωτερικι προςκικθ 

βάτασ για διατιρθςθ του 

όγκου. 

 Τςζπεσ εςωτερικζσ με 

καπάκια. 

 Τςζπθ με μονό φιλζτο 

ςτο ςτζρνο. 

 Μανίκι τφπου αντρικό με 

δφο  ραφζσ.(ςελ.32) 



 

DIOR 

Νο 16 

 

 

Νο 17 

 

 Μεςάτο ςακάκι με ραφι 

ρεντικότα. 

 Ζντονο εβαηάριςμα κάτω 

από μζςθ μζχρι το 

τελείωμα του ροφχου. 

 Μονό επανϊτιςμα. 

 Γιακάσ με ςτρογγυλά 

πζτα και κρυφι βάςθ. 

Σχζδιο 20. ςελ.134. 

 Μανίκι με πεςμζνουσ 

ϊμουσ. Σχζδιο 26. 

Σελ.116. 

 Μεςάτο ςακάκι ςελ.26. 

με ζντονο εβαηάριςμα 

από μζςθ μζχρι 

τελείωμα. 

 Γιακάσ. Συνδυαςμόσ 

κλαςςικοφ γυριςτοφ 

ςχζδιο 12. Σελ.132. ΚΑΙ 

Γιακάσ Σάλι με 

περιςςότερο φψοσ και 

αζρα. Σχζδιο 14. Σελ.132 

 Μανίκι μονοκόμματο 

ελαφρϊσ εβαηζ. Σχζδιο 

9. Σελ.110. 



Donna Karan-18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μεςάτο ςακάκι ςελ.26. 

με πλαϊνό κομμάτι. 

 Διπλό αςφμμετρο 

επανϊτιςμα. 

 Γιακάσ με πζτα και 

πλιρθ βάςθ (ςχζδιο 21. 

Σελ.134) 

 Ρροςκικθ κοντισ κάπασ 

(ςχζδιο 46. Σελ.124) 

 Μανίκι θμίςτενο (ςχζδιο 

3. Σελ.108) 

 Τςζπεσ εςωτερικζσ με 

φιλζτα και καπάκια.  



 

SPENCER-19 

 

 

 

 

 

 

 

 Σακάκι πολφ εφαρμοςτό. Σελ.26 

 Τελικό μικοσ, μιςι απόςταςθ ςτικουσ-μζςθσ. 

 Εμπρόσ ςτυλιηάριςμα (μεταφορά πζνςασ ςτικουσ ςε 

κζςθ Γαλλικι) 

 Γιακάσ κλαςςικόσ με πζτα. Σχζδιο 17. Σελ.134. 

 Μανίκι με πίςω ραφι. Σχζδιο 4. Σελ.108 

 Δεφτερο μανίκι με ςοφρα ςτθν κεφαλι. Σχζδιο 17. 

Σελ.112. 



spencer 20 

 

 

 

 

Smoking-21 

 

 Σακάκι πολφ εφαρμοςτό. 

Σελ.26 

 Αςφμμετρο τελείωμα 

πάνω από μζςθ. 

 Διπλό επανϊτιςμα 

περίπου 8cm. 

 Γιακάσ με μπροςτινό 

ρεβζρ (ςχζδιο 11. 

Σελ.132) και όρκιοσ από 

προζκταςθ ϊμου ςτο 

πίςω μζροσ. 

 Μανίκι ςτενό (ςχζδιο 3. 

Σελ.108) 

 

 Σακάκι ελαφρϊσ μεςάτο. 

Σελ.26 

 Γιακάσ κλαςικόσ 

γυριςτόσ (ςχζδιο 12. Σελ 

132) 

 Εςωτερικζσ τςζπεσ με 

φιλζτα. 

 Μανίκι τφπου αντρικό με 

δφο ραφζσ. 

 



Όρθιος γιακάς-22 

 

 

No-23 

 

 Σακάκι μεςάτο. Σελ.26 

 Πρκιοσ γιακάσ από 

προζκταςθ ϊμου με πενςάκια 

για εφαρμογι ςτον λαιμό. 

 Ωμίτθσ. 

 Ρενςάκι 6mm ςτο κζντρο 

εμπρόσ (ανφόρμ) για να μθν 

«πετάει» το άνοιγμα ςτο 

φψοσ του ςτικουσ. 

 Μονό επανϊτιςμα ςτο φψοσ 

τθσ μζςθσ. 

 Αςφμμετρο τελείωμα εμπρόσ 

ςε ςχζςθ με το πίςω μζροσ. 

 Εξωτερικζσ τςζπεσ με φάςα. 

 Μανίκι με δφο ραφζσ. 

 

 Σακάκι μεςάτο. Σελ.26 

 Πρκιοσ γιακάσ από 

προζκταςθ ϊμου. 

 Μονό επανϊτιςμα. 

 Εςωτερικζσ τςζπεσ με 

φιλζτα και καπάκια. 

 Μανίκι ςτενό (ςχζδιο 5. 

Σελ.108) 

 


