
Adrianna Gagis 

Projektowanie, konstrukcja i stopniowanie odzieży 

w kontekście przygotowania dokumentacji 

techniczno technologicznej 



Odzież  

Ubiór okrywający tułów i kończyny człowieka. 

Podstawowe funkcje ubioru to: 
 

 ochrona organizmu przed szkodliwymi wpływami 

warunków atmosferycznych i klimatycznych, 

 zaspokojenie potrzeb estetycznych człowieka, które 

są wyrazem obyczajów danego społeczeństwa  

i przejawem jego kultury. 

 

 

 

 

 



Odzież  

 Ciężka – odzież składająca się z dwóch lub 

trzech warstw; podstawowej i wewnętrznej 

lub podstawowej, wewnętrznej i 

konstrukcyjnej. Taka odzież wymaga 

zastosowania obróbki technologicznej  

o dużym stopniu trudności, np.: żakiet, 

marynarka, płaszcz. 
 

 

 

 

 

 Lekka – wyrób odzieżowy składający się  

z warstwy podstawowej, wymagający 

zastosowania obróbki technologicznej  

o małym stopniu trudności, np.: bluzka, 

koszula, spodnie, spódnica. 
 



Odzież  
 zawodowa: 

 służbowa - przeznaczona dla służb cywilnych np.: sądownictwo, 
komunikacja miejska 

 mundurowa - przeznaczona dla wojska, policji, studentów 
wyższych szkół wojskowych, niektórych grup zawodowych 
(kolejarze, górnicy, leśnicy), niektórych szkół zawodowych (np. 
górniczych), organizacji społecznych (harcerze),  
ochronna - odzież specjalna służąca do ochrony organizmu przed 
działaniem szkodliwych czynników (strażacy), 
 robocza - do ochrony odzieży własnej użytkownika (lub ją 
zastępująca) np.: przed zabrudzeniem 

 

 powszechna: domowa, plażowa, turystyczna, sportowa, wizytowa 

 
 

 
 

 

 

 



Produkcja odzieży 

 Jednostkowa 

 Miarowa  

 Seryjna 

 Masowa 

 



Produkcja Jednostkowa 

 – wykonanie pojedynczych wyrobów odzieżowych 

metodą indywidualną przez krawca.  

Wykonywana przez zakłady usługowe, krawieckie 

i rzemieślnicze wg indywidualnych wymiarów,  

Mr Badura, Protas Fashion 

 

 



Produkcja miarowa 

 rodzaj produkcji jednostkowej, może być 

wykonywana przez krawca według 

indywidualnych wymiarów lub przez zakłady 

produkcyjne dla większej grupy zawodowej 

Vipo, Resconfex, Kanwas 

 

 



Produkcja seryjna 

 – wytwarzanie określonej liczby serii jednakowych 

wyrobów odzieżowych według jednolitej 

technologii, zależnie od liczby wyrobów wyróżnia 

się produkcję mało/średnio i wielkoseryjną 

 małoseryjna np.: Modus 30-50 rozmiarów, 1-2 

nakłady 

 średnioseryjna np.: Resconfex 

 wielkoseryjna np.: Vistula, Wólczanka, Zara, 

Monnari 

 

 



Produkcja masowa 

– wytwarzanie w ciągu dłuższego czasu dużej ilości 

jednakowych wyrobów odzieżowych wg jednolitej 

technologii 

Np.: Fruit of the loom, Russell, Promostars, Tricorp 

 

 



Mierzenie i odzwierciedlanie - 

Typ figury 

 Typ figury – figura o zespole cech wymiarowych 

zbliżonych do tych, którymi charakteryzują się 

przedstawiciele określonej grupy typologicznej. 

Typ figury ludzkiej charakteryzuje zespół 

następujących wymiarów ciała: obwód klatki 

piersiowej, obwód pasa, obwód bioder 

Wyróżniamy 4 typy figur: A, B C i D 

 



Mierzenie i odzwierciedlanie - 

Typ figury 

 Typ A – według PN-81/P-84504 

 grupa typologiczna kobiet, u których różnica 

miedzy obwodem bioder, a obwodem klatki 

piersiowej wynosi 4 cm oraz 

 grupa typologiczna mężczyzn, u których różnica 

między obwodem klatki piersiowej, a obwodem 

pasa wynosi 14cm.  

 Typ B – kobiety 8 cm, mężczyźni 10 cm 

 Typ C – kobiety 12 cm, mężczyźni 6 cm 

 Typ D – kobiety 16 cm, mężczyźni 2 cm 

 



Mierzenie i odzwierciedlanie – 

Typ postawy 

Typ postawy ciała – postawa charakteryzująca się 

układem poszczególnych części ciała podobnym 

do układu charakteryzującego określoną grupę 

ludności. 

Na podstawie porównania bocznego profilu figury 

do figury o prawidłowej postawie wyróżnia się 

następujące typy postawy: 

 Normalny 

 Wyprostowany  

 Pochylony 

 

 



Mierzenie i odzwierciedlanie – 

Typ postawy 



Mierzenie i odzwierciedlanie – 

Typ postawy 
 Normalna – położenie ciała charakteryzuje się 

równomiernym wygięciem kręgosłupa w okolicy szyi i tali 

 

 Wyprostowana – położenie ciała charakteryzuje się małym 
wygięciem kręgosłupa w okolicy szyi i tali oraz dużym 
katem pochylenia miednicy powodującym zwiększenie 
wgięcia lędźwiowego kręgosłupa i uwypuklenie pośladków 

 

 Pochylona – położenie ciała charakteryzuje się dużym 
wygięciem kręgosłupa w okolicy szyi i tali oraz małym 
katem pochylenia miednicy powodującym zmniejszenie 
wgięcia lędźwiowego kręgosłupa i spłaszczenie pośladków 

 

 

 



Mierzenie i odzwierciedlanie 

 Pomiar antropometryczny 

 Tabele wymiarów ciała 

 

 Tabele wymiarów gotowego wyrobu 

 Tabele wymiarów szablonu odzieżowego 

 Linie rozmiarowe  

 

 



Mierzenie i odzwierciedlanie – 

pomiar antropometryczny 

Pomiar wymiarów ciała przy 

przyjęciu za podstawę (bazę 

pomiarową) określonych 

płaszczyzn i linii ciała oraz 

punktów pomiarowych.  

 



Mierzenie i odzwierciedlanie – 

pomiar antropometryczny 

Wszystkie pomiary są podzielone na grupy, 

zależnie od rodzaju i sposobu mierzenia: 

 wysokości 

 obwody 

 łuki 

 szerokości 

 



Mierzenie i odzwierciedlanie – 

Tabela wymiarów ciała 
Tabele wymiarów ciała – tabelaryczny zestaw 

szczegółowych wymiarów ciała, charakteryzujących  
w dostatecznym stopniu fizyczną budowę człowieka, 
z podziałem na grupy wiekowe i typy figur. 

Tabela ta zawiera również zasadnicze stopnie  
w zależności od wzrostu i obwodu klatki piersiowej, 
względnie od obu wymiarów jednocześnie. 

 



Mierzenie i odzwierciedlanie – 

Tabela wielkości odzieży 

Tabela wielkości odzieży – 
tabelaryczny zestaw 
wielkości odzieży 
określony głównymi 
wymiarami ciała tj: wzrost, 
obwód klatki piersiowej, 
obwód bioder z podziałem 
na grupy wiekowe i typy 
figur. 

 

 



Mierzenie i odzwierciedlanie – Tabela 

wymiarów wyrobu odzieżowego 

Tabela wymiarów wyrobu odzieżowego (gotowego 
produktu) – tabelaryczny zestaw wymiarów wyrobu 
odzieżowego dla określonej liczby wielkości odzieży.  
Jest opracowana na podstawie tabeli wymiarów 
szablonu odzieżowego i wymiarów wyrobu 
odzieżowego. 

 



Mierzenie i odzwierciedlanie – Tabela 

wymiarów szablonu odzieżowego 

Tabela wymiarów szablonu 

odzieżowego (gotowego 

produktu) – tabelaryczny 

zestaw wymiarów 

wystopniowanych szablonów 

dla określonej liczby wielkości 

odzieży. Jest opracowana na 

podstawie siatki stopniowania 

szablonów odzieżowych.  

 



Mierzenie i odzwierciedlanie – 

Linie rozmiarowe 

Rozmiar odzieży jest to  znormalizowany 

system określający i dopasowujący 

pod względem wielkości gotowy wyrób 

odzieżowy i rozmiary ciała człowieka 

 



Mierzenie i odzwierciedlanie – 

Linie rozmiarowe 

Rozmiary odzieży 

określane są w 

sposób numeryczny 

lub alfanumeryczny.  

 
Linie rozmiarowe są 

określane z podziałem na 

płeć, grupy wiekowe, typy 

figur, grupy geograficzne 

oraz różne grupy 

typologiczne 

NP.: rozmiary męskie, 

damskie, dziecięce, 

dziewczęce, europejskie, 

angielskie 



Dokumentacja Techniczno - 

technologiczna 

Zbiór dokumentów, umożliwiający 

wyprodukowanie odzieży o różnych 

określonych wielkościach wg danego 

modelu odzieżowego. 

 



Dokumentacja Techniczno - 

technologiczna 

W jej skład wchodzą dokumentacje: 

Modelu odzieżowego – zbiór dokumentów 

umożliwiających wyprodukowanie modelu 

odzieżowego 

Konstrukcji wyrobu odzieżowego – zawiera komplet 

szablonów przemysłowych dla określonej liczby 

wielkości odzieży danego modelu odzieżowego 

Konstrukcyjno – modelowa – zbiór dokumentów 

umożliwiający skonstruowanie i zmodelowanie form 

zaprojektowanego modelu odzieżowego dla 

reprezentanta danej grupy typologicznej.  

 



Dokumentacja Techniczno - 

technologiczna 
Zawiera: 

 Rysunek projektu plastycznego modelu odzieży 

 Rysunek wyrobu odzieżowego 

 Opis modelu odzieżowego określający charakterystyczne 
cechy danego rodzaju odzieży 

 Tabelę wielkości odzieży 

 Wykaz materiałów odzieżowych i dodatków 

 Zestawienie elementów składowych szablonów 
przemysłowych 

 Opis technologii wyrobu 

 Tabelę wymiarów wyrobu odzieżowego 

 Rysunek układu szablonów na materiale odzieżowym 

 Dokumentację konstrukcji wyrobu odzieżowego 

 

 



Od projektu do produktu 

Projekt 

    Konstrukcja 

            Modelowanie 

           Stopniowanie 

            Układ kroju 

     Rysowanie 

            Lagowanie  

          Cięcie 

                Podklejanie 

            Szycie 

        Prasowanie 

                Pakowanie 

               Wysyłka 

 

 



Od projektu do produktu -

Projektowanie 

Projektowanie - łączenie ze 

sobą znanych elementów 

w celu uzyskania nowych 

atrakcyjnych produktów 

 

Projektant -  specjalista 

opracowujący projekty 

plastyczne odzieży 

 

 



Od projektu do produktu -

Rysunki 

Rodzaje rysunków potrzebnych w 

dokumentacji techniczno 

technologicznej: 

 

 Rysunek projektu plastycznego 

 Rysunek modelowy 

 Rysunek wyrobu odzieżowego 

 Rysunek technologiczny 

 

 



Od projektu do produktu – 

Rysunek projektu plastycznego 
– przedstawia projekt modelu odzieży 

na sylwetce z zachowaniem proporcji 
ciała człowieka. 

Rysunek taki powinien przedstawiać 
wygląd modelu z przodu, tyłu oraz 
boku z wyodrębnionymi, 
charakterystycznymi dla 
zaprojektowanego modelu 
elementami.  

Zawiera on rysunek modelowy odzieży, 
opis modelu, próbki materiałów 
odzieżowych i dodatków krawieckich. 
Dokument ten umożliwia 
opracowanie form modelowych 
odzieży do zaprojektowanego 
modelu.  

 

 



Od projektu do produktu – 

Rysunek modelowy 
– prezentuje wygląd modelu 

odzieży z przodu, z tyłu, wraz 
ze wszystkimi detalami. 
Przedstawia linię i proporcje 
modelu odzieży oraz 
kompozycję wszystkich 
elementów odzieżowych  
i dekoracyjnych takich jak: 
linie cięć i szwów 
modelujących sylwetkę, 
położenie szwów i zaszewek 
modelujących wypukłości  
i wcięcia ciała, kształt 
wyłogów kołnierza i kieszeni, 
rozmieszczenie zapiec, 
zaznaczenia fałd, stębnowań 
itp. 

 

 



Od projektu do produktu – 

Rysunek modelowy 

Rysunek modelowy może być 

przedstawiony: 

 na sylwetce proporcjonalnej  

 w rozłożeniu, „na płasko"  

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Rysunek modelowy 

 na manekinie 

 na wieszaku 

 lub może być to dobrej jakości 

zdjęcie odszytego modelu 

wzorcowego 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Rysunek wyrobu odzieżowego 

– rysunek techniczny 

przedstawiający elementy 

wyrobu odzieżowego, z 

zachowaniem właściwych 

proporcji, ułożone na 

płaszczyźnie.  

 

 



Od projektu do produktu – Rysunek 

wyrobu odzieżowego  

Wykonany jest na 

podstawie niezbędnej 

liczby wymiarów, 

zależnych od rodzaju 

wyrobu odzieżowego. 

 

 



Od projektu do produktu – 

Rysunek technologiczny 

– rysunek techniczny 

przedstawiający 

sposób wykonania 

określonego elementu 

wyrobu odzieżowego.  

 

 



Od projektu do produktu – Rysunek 

technologiczny 

Jest częścią dokumentacji techniczno 

technologicznej w przypadku gdy określony 

element wymaga wykonania bardziej 

skomplikowanej (złożonej) operacji 

technologicznej 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Konstrukcja 
Konstruktor – specjalista opracowujący szablony modeli 

odzieżowych. 

Od konstruktora wymagana jest : 

 umiejętność dokonywania pomiarów 
antropometrycznych, 

 znajomość metod konstruowania i modelowania form 
odzieżowych, 

 znajomość sposobów obróbki technologicznej odzieży, 

 znajomość zasad stopniowania szablonów. 

 

Konstrukcja – metoda przenoszenia wymiarów 
antropometrycznych w postaci odcinków 
konstrukcyjnych z trójwymiarowej bryły jaką jest ciało 
ludzkie na dwuwymiarową płaszczyznę jaką jest siatka i 
forma konstrukcyjna 

 

 



Proces ten przebiega w 

dwóch etapach: 

 budowa siatki 

konstrukcyjnej na 

podstawie linii 

prostych, punktów  

i odcinków 

konstrukcyjnych 

 budowa form 

konstrukcyjnych na 

podstawie konturowych 

linii konstrukcyjnych  

 

 

 

Od projektu do produktu –Konstrukcja 



Od projektu do produktu –

Modelowanie 

– polega na kształtowaniu linii konturowych i linii 
cięć form modelowych tak, aby otrzymane 
elementy odzieżowe, składające się na całość 
wyrobu odzieżowego odpowiadały pod 
względem proporcji i kompozycji projektowi 
modelu 

 

 

 



Od projektu do produktu –

Stopniowanie szablonów odzieżowych 

– polega na stopniowym zmniejszaniu lub 

zwiększaniu szablonu podstawowego dla 

przedstawiciela odpowiedniej grupy 

typologicznej. Zastępuje konstruowanie i 

modelowanie dla różnych wielkości odzieży. 

 Wyróżniamy stopniowanie: 

 Obwodowe 

 Wzrostowe 

 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Stopniowanie obwodowe 

– takie, w którym zmieniają się obwody 

(klatki piersiowej, pasa, bioder) dla 

jednego wzrostu np.: bluzki: 36, 38, 40, 

42,  

 T-Shirty: S, M, L, XL 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Stopniowanie wzrostowe 

– takie, w którym dla 

każdego obwodu 

uwzględniane są również 

różne wzrosty, np.: 

 spodnie 30/34, 30/36, 

32/32, 32/34, 

 marynarki 88/168, 

88/172, 90/176, 90/172 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Układ kroju 

– zestawienie szablonów przemysłowych 

zgodnie z zasadami ich rozkroju. Służy do 

ustalenia norm zużycia materiałów.  

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Układ kroju 

Układ szablonów zależy od rodzaju tkaniny  
i wyrobu odzieżowego oraz liczby wielkości 
odzieży 

Rodzaje układów: 

 Pojedynczy 

 Łączony 

 Symetryczny 

 Asymetryczny 

 Jednokierunkowy 

 Dwukierunkowy 

 Sekcyjny 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Pojedynczy układ kroju 

 – układ kompletu szablonów jednej wielkości 

wyrobu odzieżowego np. marynarka 

 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Łączony układ kroju 

– układ kompletów szablonów dwóch lub więcej 

modeli, takiej samej lub różnej wielkości 

wyrobu odzieżowego 

 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Symetryczny układ kroju 

– układ wszystkich elementów kompletu szablonów 

wyrobu odzieżowego , sporządza się go na 

tkaninach rozłożonych (prawą strona na dół) 

 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Asymetryczny układ kroju 

– układ połowy elementów kompletu szablonów 

wyrobu odzieżowego, sporządza się go na 

tkaninach złożonych (prawą strona do wewnątrz) 

 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Jednokierunkowy układ kroju 

– układ kompletu szablonów wyrobu odzieżowego 

na materiałach o wyraźnie zaznaczonym kierunku 

naczesu włosa np. aksamit 

 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Dwukierunkowy układ kroju 

– układ kompletu szablonów wyrobu 

odzieżowego na materiałach o gładkiej 

powierzchni, np. dżins 

 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Sekcyjny układ kroju 

– układ kompletu szablonów wyrobu 

odzieżowego z podziałem na sekcje, tzw. 

bezresztkowy umożliwiający wykorzystanie 

odcinków materiałów o różnych długościach 

 

 

 

 



Dokumentacja Techniczno – 

technologiczna – Wykaz materiałów 

zasadniczych i dodatków  

 

 

 

Dokumentacja 

techniczno –

technologiczna 

powinna zawierać 

wykaz materiałów 

zasadniczych i 

dodatków krawieckich. 

Określona powinna być 

również sposób 

układania i cięcia tkanin 



Od projektu do produktu – 

Rysowanie, Warstwowanie i Rozkrój  

Dawniej układ kroju rysowano i wycinano ręcznie 

przy pomocy modełek. W dzisiejszych czasach 

w wielu firmach używa się do tego 

specjalistycznych maszyn. Do rysowania 

układów służą plottery, do warstwowania 

tkaniny używane są lagowarki, a do wycinania 

cuttery.  

W zależności od rodzaju produkcji stosowane 

są cuttery jednowarstwowe i wielowarstwowe – 

nisko- i wysoko- nakładowe np.: marki 

GERBER. 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Rysowanie 

Jeśli używamy komputerowego systemu 

przygotowania produkcji, możemy 

wygenerować plik do wyrysowania na ploterze, 

aby móc nakleić go na tkaninę i wyciąć ręcznie 

według wzoru. 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Warstwowanie  
LAGOWANIE – układanie warstw tkanin o jednakowej 

szerokości, przeznaczonych do rozkroju. Istnieją trzy sposoby 
lagowania tkaniny:  

 rozłożony – tkanina jest rozkładana prawą stroną do dołu lub 
do góry,  

 rozłożony przód do przodu „Face to face” – tkanina jest 
rozkładana naprzemiennie prawą stroną do prawej, lewą 
stroną do lewej,  

 złożony „książkowo”– prawą stroną do wewnątrz złożona 
tkanina po szerokości,  

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Rozkrój 

– wycinanie układu kroju dla uzyskania 

pojedynczych elementów z tkaniny gotowych 

do dalszych etapów obróbki. 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

rysowanie, warstwowanie i rozkrój  

 ROZKRÓJ RĘCZNY 

 MASZYNOWY JEDNOWARSTWOWY 

 MASZYNOWY WIELOWARSTOWY 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

podklejanie, szycie, prasowanie 
 Obróbka klejowa odzieży polega na zastosowaniu 

materiałów klejowych (wkładów pokrytych klejem) 
w celu wzmocnienia węzłów technologicznych i 
stabilizacjo termicznej [powierzchni elementów. 

 Elementy poddane takiej obróbce charakteryzują 
się zwiększoną trwałością nadanych kształtów i 
zdolnością przywracania pierwotnego wyglądu po 
zabiegu konserwacyjnym np. praniu 

 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Podklejanie 

Metody obróbki klejowej: 

 Wielkopowierzchniowe 

 Małopowierzchniowe 

 Klejenie wkładów sztywnikowych 

 Tymczasowe połączenia klejowe 

 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Podklejanie 
 Wielkopowierzchniowe – podklejanie dużych 

elementów odzieżowych na całej powierzchni 

 Małopowierzchniowe – podklejanie małych 
elementów odzieżowych (patek, kołnierzy, klapek, 
pasków) oraz podklejanie krawędzi dużych 
elementów w celu ich wzmocnienia (pachy, 
podkroju szyi, powierzchni wyłogu, rozporka dołów 
elementów rękawów, nogawek) 

 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Podklejanie 
 Klejenie wkładów sztywnikowych – podklejanie wkładów 

sztywnikowych do spodniej lub wierzchniej powierzchni 
kołnierzy, mankietów bluzek i koszul 

 Tymczasowe połączenia klejowe – wykonywanie 
słabych połączeń klejowych, ulegających likwidacji pod 
wpływem naprężeń występujących w następnych fazach 
technologicznych lub na początku użytkowania wyrobu, 
połączenia te zastępują fastrygowanie. 

 

 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Szycie 
– czynność łączenia szwów za pomocą ściegów 

ręcznych i maszynowych 

 Szew – miejsce łączenia dwóch lub więcej 
krawędzi wykrojów elementów odzieżowych za 
pomocą połączeń nitkowych  i innych 

Łączące  

Brzegowe 

 

 Ścieg  - układ jednej lub więcej nitek  

lub pętli nitek wprowadzony do materiału 
 

 

 

 

 



Dokumentacja Techniczno – 

technologiczna – Rodzaje szwów i 

ściegów maszynowych  

 

 

 

Dokumentacja techniczno – 

technologiczna powinna zawierać 

informacje o rodzajach szwów i ściegów 

potrzebnych do wykonania i/lub ozdabiania 

odzieży 



Od projektu do produktu –

Prasowanie 
Obróbka cieplna odzieży – nadawanie odpowiednich 

kształtów wykrojom elementów odzieżowych, 
elementom montażowym oraz gotowym wyrobom w 
wyniku działania temperatury, pary, ciśnienia i czasu 

 Formowanie 

 Prasownie 

 Prasowanie na szczotce 

 Dekatyzowanie 

 Parowanie 

 

 

 

 



Od projektu do produktu –

Prasowanie 
 Formowanie – nadawanie kształtu za pomocą żelazka lub maszyn 

formujących. Np.: formowanie nogawek spodni lub tyłu marynarki, 
podklejonego przodu marynarki oraz kołnierza 

 

 Prasownie – wygładzanie powierzchni materiału lub utrwalenie kształtu 
po formowaniu za pomocą żelazka lub maszyny prasowalniczej.  

Prasowanie międzyoperacyjne – prasowanie elementów miedzy 
operacjami technologicznymi, nalezą tutaj:  

Rozprasowanie – rozłożenie i utrwalenie zszytego szwu 

Zaprasowanie – utrwalenie złożonej krawędzi elementu (fałdy, krawędzi 
nogawek) 

Sprasowanie – zmniejszenie grubości krawędzi wykonanego elementu  

Przeprasowanie – utrwalenie położenia szwu lub zaszewki po ułożeniu 
ich w jednym kierunku 

 Prasowanie na szczotce – wygładzanie powierzchni materiałów 
odzieżowych z okrywą włosową, chroniące je przed zgnieceniem włosa; 
materiał położony prawa stroną ma szczotce prasuje się po lewej 
stronie przez mokrą zaparzaczkę 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Dekatyzowanie, parowanie 
 Dekatyzowanie – poddanie tkaniny działaniu pary 

wodnej w celu zapobieżenia kurczliwości wyrobu 
podczas obróbki cieplnej i użytkowania 

 Parowanie – proces polegający na parowaniu, 
odsysaniu paty wodnej i suszeniu gorącym 
powietrzem gotowych wyrobów w celu usunięcia 
zagięć, zmarszczeń, wybłyszczeń lub odświeżenia 
ich wyglądu 

 

 

 

 



Od projektu do produktu – 

Pakowanie, Wysyłka 
Dokumentacja techniczno – technologiczna powinna 

zawierać również warunki pakowania i transportu i 
odbioru wykonanej odzieży. 

 

Np.: 

 Składanie – Kurtkę nie zapiętą na guziki i spodnie 
zawiesić na wieszaku odzieżowym profilowanym z 
poprzeczką i metalowym uchwytem. Przewieszone 
przez poprzeczkę spodnie umocować dwoma 
spinkami. 

 Pakowanie – zawieszone na wieszaku wyroby 
zapakować w worek foliowy. Worek dołem 
zamknąć – zgrzać lub zszyć. W prawym, górnym 
rogu worka nakleić etykietę na opakowanie. 

 Transport – na „wisząco”  

 

 

 

 



Dokumentacja Techniczno – 

technologiczna – podsumowanie   
Znajomość poszczególnych etapów produkcji może 

ułatwić przygotowanie lub nadzór nad 
przygotowaniem Dokumentacji techniczno – 
technologicznej.  

Dobra dokumentacja ułatwia i usprawnia 
przygotowanie, przebieg i realizację całego projektu. 

 



Dziękuję za uwagę 
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