
 דרוג תדמיות יסוד בגדי נשים

 שעות אקדמיות 56: היקף שעות

 12מס' קורס  –התמחות 

 שעות  אקדמיות שבועיות 4 -פריסת הקורס: טרימסטר א' 

 :רציונל
 

 מקנה ידע בטכניקות ביצוע בדרוג
 מקנה ידע בדרוג גזרות יסוד שונות

 ידע בקריאת טבלאות מידה שונות לקהל יעד שונהמקנה 
 מקנה ידע בניית טבלת הקצאות דרוג

 מקנה ידע ויכולת טכנית בהוצאת מידות שונות/ תדמיות במידות שונות 
 מקנה בסיס לתדמיתנות ממוחשבת

 לצד רכישת בסיס ידע טכני ותיאורטי ידרש הסטודנט לבנות את גזרות היסוד במידות שונות
 

 :ר בסיס וידע יוצהקורס 
 טבלאות מידה שונות

 טכניקות דרוג
 עבודה עם הקצאן דרוג

 יצירת תדמיות במידות שונות
 התאמה למבנה גוף

 פרופורציות
 בסיס הידע הינו תיאורטי ומעשי והקורס מהווה חלק ממקצועות התמחות

 
 :מטרת הקורס

 
 להקנות ידע ומיומנות בתחום הקטנה והגדלת מידות

 עיים שונים שמהווים בסיס ליסודות הדרוגהבנת מונחים מקצו .1
 קריאה והבנה של טבלאות מידה שונות .2
 היכרות ועבודה עם כלי שרטוט שונים .3
 פורמסטר, אריסטו סרגל סרגלים: סרגלי זוית, הקצאן דרוג,  .4
 דרוג בסיסים של חצאית, מכנס, חולצה, אוברול/ סרבל, שמלה, מקטורן, מעיל ושכמיה .5
 שונות דרוג יסודות במידות תעשייתיות .6
 דרוג יסודות לעבודה עצמית .7
 בסיס לתדמיתנות ממוחשבת יתקנה .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   תכנים:  דרוג תדמיות יסוד בגדי נשים

 
 הכרת טבלת מידות

 בגדי נשים
 הוצאת מידות לבניית טבלת הפרשים לדרוג חצאית

 טבלה מדורגת
 טבלת גובה אחיד

 הסבר שיטת הדרוג והדגמה
 ליםהסבר אפשרויות עבודה עם סרג

 הסבר שיטת עבודה בטכניקת צבעים שונים 
 דרוג חצאית יסוד בהתאם לטבלת המידות  

 דרוג בשלוש מידות בצבעים שונים
 דרוג בחמש מידות בצבעים שונים

 שיפורים ווקטורים
 

8  

 
 הכרת טבלת מידות בגדי נשים

 הוצאת מידות לבניית טבלת הפרשים לדרוג מכנסיים
 טבלה מדורגת

 טבלת גובה אחיד
 הסבר שיטת הדרוג והדגמה 

 דרוג מכנסיים יסוד בהתאם לטבלת המידות  
 דרוג בשלוש מידות בצבעים שונים
 דרוג בחמש מידות בצבעים שונים

 שיפורים ווקטורים
 
  

4 

 
 הוצאת מידות לבניית טבלת הפרשים לדרוג חולצת יסוד גברית

 טבלה מדורגת
 טבלת גובה אחיד

 הסבר שיטת הדרוג והדגמה 
 חולצת יסוד גברית בהתאם לטבלת המידות  דרוג 

 דרוג בשלוש מידות בצבעים שונים
 דרוג בחמש מידות בצבעים שונים

 שיפורים ווקטורים
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 הוצאת מידות לבניית טבלת הפרשים לדרוג שרוול לחולצה גברית

 הסבר שתי שיטות הדרוג והדגמה 
 דרוג בהתאם לטבלת המידות  
 ניםדרוג בשלוש מידות בצבעים שו

 דרוג בחמש מידות בצבעים שונים
 דרוג צווארון גברי או ספורטיבי

 שיפורים ווקטורים
 

 

4  

  



 
 

 הכרת טבלת מידות בגדי נשים
 הוצאת מידות לבניית טבלת הפרשים לדרוג שמלת יסוד עם מתפר כתף

 טבלה מדורגת
 טבלת גובה אחיד

 הסבר שיטת הדרוג והדגמה 
  דרוג שמלת יסוד בהתאם לטבלת המידות 

 דרוג בשלוש מידות בצבעים שונים
 דרוג בחמש מידות בצבעים שונים

 שיפורים ווקטורים
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 דרוג שמלת יסוד עם מתפר מותן )אפשרות חלק עליון עד המותן(

 ודרוג גב
 שיפורים ווקטורים

 

4 

 
 דרוג שמלת יסוד עם מתפר זרוע )אפשרות חלק עליון עד המותן( 

 שיפורים ווקטורים
 

4 

 
 סוד עם מתפר צד )אפשרות חלק עליון עד המותן( דרוג שמלת י

 שיפורים ווקטורים
 

4 

 
 הוצאת מידות לדרוג מקטורן יסוד  

 דרוג מקטורן יסוד בהתאם לטבלת המידות בשלבים
 הוצאת תדמית מקטורן יסוד  

 דרוג שרוול  מקטורן יסוד בשיטת שני חלקים
 שיפורים ווקטורים  
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