
 שרטוט תדמיות יסוד

 שעות אקדמיות 84: היקף שעות

   8קורס מס'   –תשתית 

 שעות אקדמיות שבועיות 3 –שעות אקדמיות שבועיות, טרימסטר ב'  3 –פריסת הקורס: טרימסטר א' 

 :רציונל

 מקנה ידע בטכניקות ביצוע בשרטוט

 מקנה ידע בבניית גזרות יסוד של פרטי לבוש שונים

 מקנה ידע בקריאת טבלאות מידה שונות לקהל יעד שונה

 והבנה במבני גוף  שוניםמקנה ידע 

 מקנה ידע ויכולת טכנית בשרטוט 

 דרש הסטודנט לבנות את גזרות היסוד במידות שונות.ילצד רכישת בסיס ידע טכני ותיאורטי י

 

 :יוצר בסיס וידע הקורס 

 טבלאות מידה שונות

 שרטוט

 יצירת תדמית

 מבנה גוף

 פרופורציות

 חלק ממקצועות התשתית בסיס הידע הינו תיאורטי ומעשי והקורס מהווה

 

 :מטרת הקורס

 שרטוט תדמיות יסודלהקנות ידע ומיומנות בתחום 

 קריאה והבנה של טבלאות מידה שונות .1
 היכרות ועבודה עם כלי שרטוט שונים .2
 אריסטו, עקומות שונותסרגל משולש פורמסטר, סרגל , זוויתסרגלים: סרגלי  .3
 סרבל, שמלה, מקטורן, מעיל ושכמיה שרטוט בסיסים של חצאית, מכנס, חולצה, אוברול/ .4
 בניית יסודות במידות תעשייתיות שונות .5

 

 

 

 

 

 

 



  תכנים:  שרטוט תדמיות יסוד

 הכרת טבלת מידות

 בגדי נשים
 הוצאת מידות לבניית חצאית יסוד

 טבלה מדורגת
 טבלת גובה אחיד

 שרטוט חצאית יסוד בהתאם לטבלת המידות המדורגת/ גובה אחיד
 

6 

 
 המשך חצאית יסוד 

 המשך בניית יסוד חצאית עם מתפרים
 שיפורים

 הוצאת תדמית יסוד חצאית ישרה
 חצאית קצרה

 חצאית ארוכה
 

3 

 
 בניית חצאיות פעמון

 חצי פעמון/ פעמון קל
 פעמון שלם/ פעמון מלא

 חצאית מורחבת
 

3 

 
 הוצאת מידות לבניית מכנסי יסוד

 טבלה מדורגת
 טבלת גובה אחיד

 יסוד בהתאם לטבלת המידות המדורגת/ גובה אחידשרטוט מכנסי 
 בניית קדמי מכנסי יסוד קלאסיות

 

6 

 
 בניית גב על בסיס קדמי יסוד מכנסיים קלאסיות

 שיפורים
 הוצאת תדמית יסוד מכנסיים

 מכנסים צמודות
 מכנסים  ישרות

 

3 

 

 הוצאת מידות לבניית חולצת יסוד גברית
 טבלה מדורגת

 טבלת גובה אחיד
 חולצת יסוד גברית בהתאם לטבלת המידות המדורגת/ גובה אחידשרטוט 
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 שיפורים

 הוצאת תדמית חולצת יסוד גברית
 בניית שרוול בשתי שיטות

 הוצאת תדמית יסוד שרוול לחולצת יסוד גברית
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 בניית מידה נוספת
 בניית יסודות של צווארון גברי ספורטיבי סיני ובייבי

 

 
 בסיס מכנסיים יסוד וחולצת יסודבניית אוברול/ סרבל על 

 שיפורים
 יצירת תדמית יסוד
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 הוצאת מידות לבניית חולצת יסוד סריג/טריקו

 טבלה מדורגת
 טבלת גובה אחיד

 שרטוט חולצת יסוד סריג/טריקו בהתאם לטבלת המידות 
 שיפורים

 הוצאת תדמית חולצת יסוד סריג/טריקו
 בניית שרוול  

 ולצת יסוד סריג/טריקוהוצאת תדמית יסוד שרוול לח
 בניית מידה נוספת
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 הוצאת מידות לבניית שמלת יסוד עם מתפרים ותעלה

 טבלה מדורגת
 טבלת גובה אחיד

 שרטוט שמלת יסוד בהתאם לטבלת המידות בשלבים
 שיפורים

 הוצאת תדמית שמלת יסוד  
 בניית שרוול  

 הוצאת תדמית יסוד שרוול לשמלת יסוד 
 

9 

 
 מתפרים על בסיס שמלת יסוד עד המותןתרגיל בהעברת 

 מתפר מותן
 מתפר זרוע
 מתפר צד 

 יצירת תדמיות יסוד 
 מתפר מותן
 מתפר זרוע

 מתפר צד
 יצירת תדמית יסוד גב עד המותן
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 הוצאת מידות לבניית מעיל יסוד  

 טבלה מדורגת
 טבלת גובה אחיד

 שרטוט מעיל יסוד בהתאם לטבלת המידות בשלבים
 שיפורים

 הוצאת תדמית מעיל יסוד  
 בניית שרוול  

  הוצאת תדמית יסוד שרוול למעיל יסוד 
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 הוצאת מידות לבניית שכמיית יסוד  
 טבלה מדורגת

 טבלת גובה אחיד
 שרטוט שכמיית יסוד בהתאם לטבלת המידות בשלבים

 שיפורים
 הוצאת תדמית שכמיית יסוד  

 בניית כובע / ברדס בשתי שיטות
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 הוצאת מידות לבניית מקטורן יסוד  

 טבלה מדורגת
 טבלת גובה אחיד

 שרטוט מקטורן יסוד בהתאם לטבלת המידות בשלבים
 שיפורים

 הוצאת תדמית מקטורן יסוד  
 בניית שרוול  מקטורן יסוד בשיטת שני חלקים

 הוצאת תדמית יסוד שרוול למקטורן יסוד
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