شرح دوره های آموزشی آکادمی لوتوس
ردیف
1

عنوان درس
طراحی لباس

2

نرم افزار الگوسازی

3

نرم افزار طراحی

هدف کلی از درس

ریز محتوی اموزشی

آشنائی با اصول طراحی لباس

آشنائی با اصول طراحی لباس

نرم افزار شمعی ،نرم افزار تولید ،الگوسازی ،تهیه فیلم و

رسم الگو برای لباس های شمعی

اسالید

رسم الگو برای تولید ،سایزبندی و چیدمان

لباس
4

طراحی لباس روی

آشنایی با خطوط عرضی و طولی اندام و چهره

تکنیک رنگ ،رنگ های مکمل ،رنگ های

مانکن

رنگ شناسی ،شناخت جنسیت پارچه ،طراحی و شناخت

خنثی ،تضاد رنگی ،کاربرد نما در نقوش ایرانی و

اکسسوری و دیزاین آن

سنتی

شناخت وسایل کارگاهی

دوخت انواع ساسون و زیپ

توانایی رسم الگو ،انتقال الگو

انواع برش ها

رسم پایه آستین

انواع چاک و پیلی

مدل سازی و تغییرات اندامی

انواع جیب رو و جیب داخل

آشنایی با لوازم چاپ

آشنایی با انواع رنگ های چاپ شابلون ها –

انواع چاپ (ماتیک ،جستار سایه روشن ،شیبوری ،ترافارد،

جنسیت های اجرای پارچه و غیره

5

نازک دوزی زنانه

6

چاپ روی پارچه

7

لباس مجلسی بانوان

8

ضخیم دوزی بانوان

9

مانتو و شلوار

کاتری ،ابروباد ،پفکی ،قلم ،دکوپاژ ،لینو ،چاپ مهر و غیره)
آشنایی با انواع مدل سازی و الگو سازی و فنرگذاری ،لیفه

انواع دکلته ها -یقه های فانتزی باکس -تاپ

گذاری استفاده از انواع الیی چسب ها -بندینک انواع اپل

کلس -زاکپوزن و کلوش ها -ترک ها و ...

ها -مدل سازی انواع ژپفون

آستین های فانتزی

آشنایی با انواع مدل های کت و شلوار – پالتو -دامن همراه

آشنایی با رسم الگوی کت و پالتو و شلوار ومدل

با آسترکشی کامل انواع جیب های فیلتابی و دوبل دار پاکتی

سازی یقه های سرخود و جدار دو تکه در طرح

و  ...آستین های دو تکه

های متنوع و غیره

الگوسازی و مدل سازی انواع مانتو و شلوار (لباس اجتماع )

آشنایی با انواع مدل های مانتو (چسبان و گشاد
شلوارهای فانتزی و مدل های انتخابی ،دانشجو
و هنر جو)

برای کسب اطالعات بیشتر با دفتر موسسه لوتوس تماس بگیرید.
نلفن 02122584078 – 02122796356 :تلفن پشتیبانی09190880081 :

