דיגום חופשי
היקף שעות 112 :שעות אקדמיות
תשתית -קורס מס' 1
פריסת הקורס :טרימסטר א'  4 -שעות אקדמיות שבועיות ,טרימסטר ב'  4 -שעות אקדמיות שבועיות
רציונל:
הקורס יפתח את היכולת לקרוא ולהבין דוגמא.
הקורס יפתח את היכולת להבין פרופורציה.
הקורס יפתח את היכולת לעצב בעזרת אימום.
הקורס יפתח את היכולת הטכנית לעבוד בעזרת בדים שונים.
לצד רכישת בסיס ידע טכני ותיאורטי ידרש הסטודנט להתנסות מעשית בסדנאות בעזרת תרגול
שיפתח את החשיבה היצירתית.
הקורס יוצר בסיסי ידע בתחומים הבאים:











פיתוח היכולת לקרוא ולהבין דוגמא.
עיצוב בגד בעזרת אימום.
עיצוב ובנית תדמיות מתלת ממד על אימום עפ"י ציור נתון או ציור אישי בטכניקות מגוונות.
הבנה טכנית של תהליך עבודה
הבנה טכנית של מרכיבי הדגם
יכולת לבצע תדמית מהאימום ( מהבד אל הנייר /בריסטול /מפל)
הכנת אביזרים לדיגום
טכניקות של סימון
טכניקות של גיהוץ
טכניקות של הנחה



בסיס הידע הינו תיאורטי ומעשי והקורס מהווה חלק ממקצועות התשתית

מטרת הקורס:
להקנות ידע ומיומנות בתחום הדיגום החופשי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

הכרה של מושגי היסוד בדיגום חופשי
הכרה ואימוץ של עקרונות עבודה במקצוע דיגום חופש.
הכרה ,הבנה ויכולת ישום שיטות עבודה בהתאם לחומרים ולמוצר הנדרש.
הכרה וביצוע של פעולות הכנה מוקדמות
הכרה ואימוץ של טכניקות ביצוע במקצוע דיגום חופש.
היכרות עם חומרי הגלם השונים ותכונותיהם.
היכרות וידע בשימוש בדגם ובאביזרי עזר לדיגום.
הכרה וביצוע של פעולות הכנה מוקדמות
הכרת שיטות להעתקת תדמית.
ידע ויכולת לפענח ציורי אופנה ויישומם על הדגם.

דיגום חופשי  -תכנים:
הרצאת מבוא:
נהלי גיהות:
נהלי התנהגות בסדנא
נהלי בטיחות בגיהוץ
הכרת המקצוע דיגום חופשי:
הכרת הדגם (האימום)
סימון הדגם
היקפים /קווי רוחב
עומקים /קווי אורך
חשיבות לקיחת מידות וסימון הדגם

4

הסבר והדגמה של שלבי הדיגום:
פענוח ציור או ציור טכני
הכנה לדיגום
סימון קווי אורך ורוחב
סימון קווי דוגמא
גזירת חלקי הבד
סימון חלקי הבד
הדיגום -הנחת חלקי הבד
סיוק הבדים
סימון הבדים
שיפור קווים ויצירת סימני מפגש
הרכבה ומדידה
הוצאת תדמית ע" העתקה
תוספת של תפרים

8

דיגום חצאית יסוד עם מתפרים
קדמי וגב
חגורה ישרה

4

דיגום חצאית בקווי פרינסס עם כיס

4

דוגמא של חצאית מורחבת
עיבוד מותן רחב (תחליף לחגורה)

4

דיגום חצאית בדוגמא אסימטרית עם ירכית או מותנית

4

דיגום חצאית מעטפת עם רכיסה מיוחדת בתוספת אלמנטים ( כיסים חגורה)

4

דיגום חצאית פרויקט דוגמא חופשית

8

דיגום יסוד חלק עליון /חולצה קדמי וגב

8

דיגום של העברות מתפרים:
מתפר כתף
מתפר זרוע
מתפר צד
מתפר מותן

8

הכרה /הכנת אבזרים לדיגום
ידון
הארכת דגם
הארכת כתף

4

הכנת השרוול
דיגום השרוול

4

דיגום שרוולים מיוחדים

4

דיגום שמלת יסוד
קדמי וגב

6

דיגום שמלה עם קווי פרינסס

8

דיגום שמלה עם דוגמת רבידה קדמי או גב

4

דיגום שמלה בגזרה מחויטת קלאסית עם צווארון

6

דיגום שמלת מעיל מחויטת עם צווארון חליפה /מקטורן עם כפתרה כפולה

8

הוצאת תדמית הכוללת
העתקה,
שיפור קווי
יצירת תדמית
תוספת תפרים

4

פרויקט סיום
שמלה בדיגום חופשי לפי ציור נתון כמבחן או
דוגמא חופשית כעבודה עצמית

8

