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Szerkesztés-modellezés
Divat és stílustervező osztályok
11. évfolyam /11. a,b osztályok/ heti 2 óra
A vizsgára vonatkozó szabályok:
A vizsga típusa: gyakorlati + szóbeli
- A tanuló egy szerkesztési feladatot kap adott témakörből az évfolyam követelményeinek
megfelelően, melyet M 1: 4- es méretarányban kell elkészítenie
- A vizsga időtartama a szerkesztési- modellezési feladat nehézségétől függően 35- 45 perc
- Hibás, vagy sikertelen megoldás esetén lehetőség van egy pótfeladat megoldására az
évfolyam minimum követelményeinek figyelembe vételével
A vizsgáztatást végzők:
Vizsgabizottság: 3 főből áll, a kérdező, illetve a feladatot meghatározó tanár a tanulót tanító
szaktanár, a vizsgabizottság másik két tagja is a tantárgyat tanító szaktanár
A vizsga értékelése:
Az adott szerkesztési- modellezési feladat pontozási útmutatója alapján!
A feladatok megoldásánál a megadottól eltérő más helyes megoldás is elfogadható!
Értékelési útmutató az írásbeli vizsgafeladat pontszámának érdemjeggyé alakításához:

0- 33 pont

elégtelen

34- 49 pont

elégséges

50- 69 pont

közepes

70- 85 pont

jó

86- 100 pont

jeles
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A megadott évfolyamokon tanított tananyagegységek:
- Mellformázó nélküli női blúz és ujj alapszerkesztése
Női blúzfajták, divatrajzolvasás, méretek
Blúz alapszerkesztése mellformázóval
Alapminta kialakítása
Karöltő rajzolat készítése
Blúzujj szerkesztése kézelővel
Ujj alapminta kialakítása
Ingblúz modellezése, szabásminta készítése
- Női ruha és ujj alapszerkesztése
Női ruhafajták és divatrajzolvasás
Méretvétel, mérettáblázat készítése
Női ruha alapvonalai, csípő kivétes női ruha alapszerkesztése egyedi testalkatra
Ujja és karöltő összefüggései
Bevarrott ujj szerkesztése
Ujj alapminta kialakítása
- Mellformázó varrások áthelyezési módjai ruhaderékon
Divatrajzolvasás, az áthelyezés lehetőségei, szabályai, ruhából derékrész kialakítása
Oldalvonalból induló, derékformázóba helyezett, eleje középen ráncolt megoldások, szabásminták
készítése
Mellformázóból szabásvonalak, ráncolt nyakkör, és vállvonal kialakítása, szabásminták készítése
Római hajtással készülő eleje megoldások modellezése, szabásminták készítése
Különleges eleje kialakítások

- Bevarrott ruhaujjak modellezése
Divatrajzolvasás, ujja alapszerkesztés ismétlése
Felsővarrással kettéosztott ujj kialakítása
Kétvarrásos ujj kialakítása
Ujja rövidítések (rövidujj, ¾- es ujj)
Bevarrott rövidujjak modellezése (ujja körnél ráncolt, alul- felül ráncolt, harang és repülőujj,
hajtókás ujj)
Bevarrott hosszúujjak modellezése: sonkaujjak, trombitaujj
Hosszú, kézelőbe fogott ujjak modellezése
Felhasznált tankönyvek:
Benkő Istvánné- Hodován József- Kun Andrásné:
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Szabás – szakrajz / Magyar Divatintézet-Göttinger Kiadó/ - sárga tankönyv
Ábrahámné Tóth Ágnes- Benkő Istvánné- Kun Andrásné:
Szabás- szakrajz I. / Magyar Divatintézet- Göttinger kiadó/ - zöld könyv
Minimum követelmények:
- Női ruha alapszerkesztése /csípő kivétes forma/
- Bevarrott ruha ujj szerkesztése
- Ujjkörnél ráncolt, és harang ujj modellezése
1. Mintafeladat:

-

Formázó varrás nélkül készülő női blúz alapszerkesztése megadott táblázat szerint,
ingblúz szerkesztése témakörben

Feladat: Táblázat felhasználásával, formázó varrással készülő női blúz alapszerkesztése. Ujja
és karöltő rajzolat elkészítése, ujj szerkesztés méreteinek meghatározása. Ingblúz ujj
megszerkesztése!
Összesen: 100 pont / 50+15+35 pont/
2. Mintafeladat
- Ruhaderékon mellformázó áthelyezések, és ujjak modellezése témakörben
Feladat: Alapminták felhasználásával a modellrajzokon látható eleje felsőrészek / 2 db/
kialakítása, és a modellrajz szerinti ujj modellezése.
A modellezett alkatrészek varrásszélesség nélküli szabásmintáinak elkészítése!
Összesen: 100 pont / 20+20+25+35 pont/

Budapest, 2017-09-30
Ujhelyiné Kiss Judit
szaktanár

