Raluca Brad

"
Ediţia a doua

Ë
2009

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Brad, Raluca
Elemente de proiectare a tiparelor / Raluca Brad –
Sibiu: Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-897-0

“If someone had told me I would be Pope one day,
I would have studied harder”
Papa Ioan Paul II

Prefaţă
Lucrarea încearcă să prezinte soluţii tehnice despre modul de proiectare a
tiparelor pentru îmbrăcămintea de femei, bărbaţi şi copii, şi realizarea
şabloanelor.
În prima parte sunt descrise tipurile de conformaţii şi dimensiunile corpului
omenesc, necesare construcţiei tiparelor produselor de îmbrăcăminte.
Din punctul de vedere al realizării tiparelor, s-a insistat asupra descrierii
unei game cât mai largi de modele cu linii de croială diferite, pentru a
determina formarea unui bagaj de cunoştinţe suficient executării oricărui
model şi linii de croială impuse de modă la un moment dat. Pentru fiecare
produs a fost prezentat tiparul de bază, după care s-au expus cele mai des
întâlnite modele ale acestora.
Prin compararea dimensiunilor preluate de pe corp cu cele ale corpului tip,
se defineşte tipul conformaţiei şi al poziţiei corpului; de aici survin
transformările tiparelor executate pentru un corp proporţional în tipare
pentru corpuri cu anomalii şi corectarea unor defecte ce pot apărea în astfel
de cazuri pentru obţinerea unor produse de calitate corespunzătoare.
În partea a doua, cartea prezintă modul de construcţie a tiparelor produselor
de îmbrăcăminte pentru copii, dintre care amintim: rochia pentru fetiţe,
jacheta, pantalonii, salopeta, precum şi diverse modele ale acestora. De
asemenea, este expus şi procedeul de obţinere a tiparelor unor produse din
tricot.
În final, sunt prezentate noţiuni despre multiplicarea şabloanelor şi
încadrarea acestora pe material, cu calculele de eficienţă şi determinarea
indicelui de utilizare a materialului.
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