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  תדמיתנותמשולב  ,מעשיתקורס תפירה 

  
חודי שפותח במיוחד עבור מורים. כולל בתוכו קורס של תפירה מעשית שבו כל אדם החפץ ללמוד לתפור יקורס י 

וכן ללמוד לפתח גזרה מוכנה.  " או "גזרה עולמית")ורדה("בעיתון גזרות יכול ללמוד לתפור ולהוציא גזרה מ
  . חצאיותבניית לתדמיתנות ובנוסף לזה לומדים גם קורס בסיסי 

  
  במהלך הקורס לומדים  : 

 (סוגי מכונות תפירה וציוד עזר). הכרת כלי עבודה •
 עבודה מעשית על מכונת תפירה ביתית ומכונה אוברלוק. •
 לימוד  טקסטיל. תודעת עבודה עם סוגי בדים שונים.  •
 טכנולוגית תפירה. •
 חלקי הבגד.רוב לימוד  תפירה של   •
 תהליכי תפירת. הבנת טכנולוגיה וסדר פעולות בתפירת הבגד. •
 ."בורדה"עיתון גזרות  , הוצעת גזרה מעבודה עם גזרות •
 (חלקים), קלוש (שמש) לפי מידות אישיות GODETבניית שלושה סוגי גזרות חצאיות : ישר,  •
 בניית בסיסים אישיים מבד גולמי •
 פיתוח גזרה לפי מודל •
 תפירת דוגמאות לפי תדמית אישית •
  סוגי חצאיות שונות וגזרותיהן  •
 מדידה נכונה של הגוף •

  
בעלת תואר שני בעיצוב אופנה ותדמיתנות ותואר שני בטכנולוגיה והנדסת  -  רוזה סקובלוב על ידיהקורס נבנה 

שנה בעיצוב בגדים, תדמיתנות והוראת התפירה. בעלת "סטודיו רוזה"  20טקסטיל, עם ניסיון מעשי של מעל 
  לשמלות כלה וערב.

  
  דקות). 15קה שעות אקדמיות (לא כולל הפס 4מפגשים, כל מפגש בן  14שעות אקדמיות :  56משך הקורס: 

  המחיר כולל שימוש בציוד, נייר גזרות ובד לדוגמאות.₪  2800 עלות הקורס למשתתף:
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       1שיעור מס' 
 ., השכלה, תפר ישר, תפר זיגזגהכרות עם מכונת תפירה •

        2שיעור מס' 
 לקיחת מידות .הכרות עם עיתון גזרות "בורדה",  •

      3שיעור מס' 
  . תיקוניםמכפלת,  •

      4שיעור מס' 
 .קיבוצים  •

     5שיעור מס' 
 .רוכסנים  (ניסתר ורגיל)  •

      6שיעור מס' 
  . סוגים, בנייה ותפירהכיסים •

     7שיעור מס' 
 . בנייה ותפירהחגורות  •

  8שיעור מס' 
  התחלת בניית בסיס לחצאית ישרה , לקיחת מידות, הכרת סוגי חציות •

   9שיעור מס' 
 תהליכי תפירה, גולמיגזירת חצאית מבד  •
  עבודת בית : תפירת בסיס לפי הוראות •

   10שיעור מס' 
 גזירת חצאית מבד אמיתי לפי פיתוח, מבוא לפיתוח חצאית, תיקונים, מדידת חצאית •
  עבודת בית : תפירת חצאית •

   11שיעור מס' 
מבד גולמי והסבר   GODETגזירת חצאית , GODETבניית בסיס , (חלקים)  GODETסוגי חצאית  •

 תהליכי תפירתה
  מבד גולמי  GODETעבודת בית : תפירת חצאית  •

  12שיעור מס' 
   GODETגזירת חצאית ,  GODETפיתוח חצאית , מבד גולמי ותיקונים  GODETמדידת חצאית  •
   GODETעבודת בית : תפירת חצאית  •

  13שיעור מס' 
 פיתוח חצאית קלושעבודה עם סריגים ובדי ליקרה, גזירת חצאית ליקרה, ייחודיות ה, סוגי חציות קלוש •
 עבודות בית : תפירת חצאית קלוש •

   14שיעור מס' 
 ,המשך עבודות פיתוח, מדידות חצאית קלוש •
 סיכום החומר הנלמד •

  
  

  זמני המפגש :
  מפגשים פעם בשבועה •

 ת.דקו 15הפסקה של שעות אקדמאיות כאשר בין שעה שנייה לשלישית יש  4כל מפגש בן 
  


