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HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra

10257-12 Gyártmánytervezés a 

bőrdíszműiparban

108 Bőrdíszműipari modellezés gyakorlat

24 Modellek tervezése

7
Divat-információk, beszerzése - divatlapokból, színkatalógusokból, szakmai 

kiállításokról, divatbemutatókról és az Internetről, weblapokról.

7

A különböző bőrdíszműipari késztermékek fő- és mellék-alkatrészeinek  

rendszerezése és szerepüknek az elemzése. Szemléltető falitáblák készítése. 

Az egybeszabott, észben egybeszabott, és a külön szabott alkatrészek 

felismerése kész modelleken.

7
Minták átalakítása egybeszabottból, részben egybeszabott és külön szabott 

alkatrészekre (vagy fordítva, típusalkatrészek készítése), és az eredmények 

értékelése.

3
Minták átalakítása egybeszabottból, részben egybeszabott, és külön szabott 

alkatrészekre (vagy fordítva, típusalkatrészek készítése), és az eredmények 

értékelése.

48 Minták készítése

7
Alkatrészminták alap-, dolgozó- és szabászminták különbségeinek 

tanulmányozása a gyakorlatban.

7
A gyakorlatban alkalmazott minták elemző értékelése, az átalakítások, 

egyszerűsítések felvetése.

7
A szerkesztéshez szükséges méretek lemérése, és a méretvétel módszereinek 

gyakorlása.

7
Minták szerkesztése modellrajzok alapján, a különböző módszerek gyakorlati 

alkalmazása.

7
Minták szerkesztése modellrajzok alapján, a különböző módszerek gyakorlati 

alkalmazása.

7

Különböző bőrdíszműipari termékek (apróáruk, női-, akta-, sport- és, 

bevásárló táskák, kazetták, bőröndök) alap-, dolgozó- és szabászmintáinak 

szerkesztése különböző méretarányokban. Minták - kollekciók mintáinak 

elkészítése, kis változással - átalakítása. 

6

Különböző bőrdíszműipari termékek (apróáruk, női-, akta-, sport- és, 

bevásárló táskák, kazetták, bőröndök) alap-, dolgozó- és szabászmintáinak 

szerkesztése különböző méretarányokban. Minták - kollekciók mintáinak 

elkészítése, kis változással - átalakítása. 

36 Műszaki előkészítés

7

Előre elkészített műszaki dokumentációk tartalmának (modellrajzok, 

fényképek, méretek, alap-, kellék és segédanyagok felsorolása, alkatrészek- 

és kellékek darabjegyzéke, technológiai paraméterek, technológiai, műveleti 

utasítások, gépek, berendezések, szerszámok jegyzéke, minták, szabástervek, 

anyagnormák), elemzése, értékelése.

7

Előre elkészített műszaki dokumentációk tartalmának (modellrajzok, 

fényképek, méretek, alap-, kellék és segédanyagok felsorolása, alkatrészek- 

és kellékek darabjegyzéke, technológiai paraméterek, technológiai, műveleti 

utasítások, gépek, berendezések, szerszámok jegyzéke, minták, szabástervek, 

anyagnormák), elemzése, értékelése.

Aláírás
Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen 

van (fő)

Hiány-zik 

(fő)



HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra
Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen 

van (fő)

Hiány-zik 

(fő)

7
A gyártandó modellek anyagszerkezetének, alap-, kellék- és segédanyagainak 

összeállítása, kiválasztása.

7
A gyártandó modellek anyagszerkezetének, alap-, kellék- és segédanyagainak 

összeállítása, kiválasztása.

7

Technológiai paraméterek (szabási-, összeállítási-, zárási-, bélelési-, 

betétezési technológiák, anyagtöbbletek, ráhagyások, vékonyítási, ragasztási-

, behajtási-, varrási paraméterek) meghatározása, gépek, berendezések 

kiválasztása, a technológiai folyamatok-, és műveleti utasítások összeállítása.

1

Technológiai paraméterek (szabási-, összeállítási-, zárási-, bélelési-, 

betétezési technológiák, anyagtöbbletek, ráhagyások, vékonyítási, ragasztási-

, behajtási-, varrási paraméterek) meghatározása, gépek, berendezések 

kiválasztása, a technológiai folyamatok-, és műveleti utasítások összeállítása.

10255-12 Bőrdíszműipari termékek gyártása

216 Bőrdíszműipari gyártástechnológia gyakorlat

60 Gyártási műveletek

7
Különböző anyagok, alkatrészek kézi-, és gépi szabása, szabásrendszerek, 

alkalmazása, jelölések kivitelezése, a minőségi, és a gazdaságossági 

követelmények figyelembevételével. Gazdaságossági számítások gyakorlata. 

7
Különböző anyagok, alkatrészek kézi-, és gépi szabása, szabásrendszerek, 

alkalmazása, jelölések kivitelezése, a minőségi, és a gazdaságossági 

követelmények figyelembevételével. Gazdaságossági számítások gyakorlata. 

7
A szabás gépeinek, eszközeinek, szerszámainak, berendezéseinek használati 

ismerete, szakszerű használata, próbaszabások végrehajtása.

7
A szabás gépeinek, eszközeinek, szerszámainak, berendezéseinek használati 

ismerete, szakszerű használata, próbaszabások végrehajtása.

7
Az előkészítés gyakorlati műveleteinek (vékonyítás, szélfestés, ragasztás, 

betétezés, díszítések, alkatrészek előgyártása), elsajátítása, a minőségi 

követelmények betartásával. 

7
Az előkészítés gyakorlati műveleteinek (vékonyítás, szélfestés, ragasztás, 

betétezés, díszítések, alkatrészek előgyártása), elsajátítása, a minőségi 

követelmények betartásával. 

7
Az előkészítés gépeinek, eszközeinek, szerszámainak, berendezéseinek 

szakszerű használata.

7
Alaptechnológiák (kívül varrott, belül varrott, ragasztott-formaalakító), és 

változataik, gyakorlati kivitelezése, a minőségi követelmények betartása.

4
Alaptechnológiák (kívül varrott, belül varrott, ragasztott-formaalakító), és 

változataik, gyakorlati kivitelezése, a minőségi követelmények betartása.

120 Termékek készítése



HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra
Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen 

van (fő)

Hiány-zik 

(fő)

7

Különböző, egyszerű apróáruk (erszények, tárcák, tokok, stb.) fajtáinak 

bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, ragasztás, 

betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, kellékek 

felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények betartása.

7

Különböző, egyszerű apróáruk (erszények, tárcák, tokok, stb.) fajtáinak 

bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, ragasztás, 

betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, kellékek 

felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények betartása.

7

Különböző, egyszerű apróáruk (erszények, tárcák, tokok, stb.) fajtáinak 

bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, ragasztás, 

betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, kellékek 

felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények betartása.

7

Különböző, egyszerű apróáruk (erszények, tárcák, tokok, stb.) fajtáinak 

bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, ragasztás, 

betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, kellékek 

felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények betartása.

7

Különböző, egyszerű apróáruk (erszények, tárcák, tokok, stb.) fajtáinak 

bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, ragasztás, 

betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, kellékek 

felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények betartása.

7

Különböző, egyszerű apróáruk (erszények, tárcák, tokok, stb.) fajtáinak 

bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, ragasztás, 

betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, kellékek 

felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények betartása.

7

Különböző, egyszerű apróáruk (erszények, tárcák, tokok, stb.) fajtáinak 

bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, ragasztás, 

betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, kellékek 

felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények betartása.

7

Különböző, egyszerű apróáruk (erszények, tárcák, tokok, stb.) fajtáinak 

bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, ragasztás, 

betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, kellékek 

felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények betartása.

7

Különböző egyszerű táskák (női divat-, akta-, sport-, -, bevásárló-, speciális) 

fajtáinak bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, 

ragasztás, betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, 

kellékek felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények 

betartása.

7

Különböző egyszerű táskák (női divat-, akta-, sport-, -, bevásárló-, speciális) 

fajtáinak bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, 

ragasztás, betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, 

kellékek felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények 

betartása.

7

Különböző egyszerű táskák (női divat-, akta-, sport-, -, bevásárló-, speciális) 

fajtáinak bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, 

ragasztás, betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, 

kellékek felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények 

betartása.

7

Különböző egyszerű táskák (női divat-, akta-, sport-, -, bevásárló-, speciális) 

fajtáinak bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, 

ragasztás, betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, 

kellékek felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények 

betartása.



HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra
Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen 

van (fő)

Hiány-zik 

(fő)

7

Különböző egyszerű táskák (női divat-, akta-, sport-, -, bevásárló-, speciális) 

fajtáinak bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, 

ragasztás, betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, 

kellékek felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények 

betartása.

7

Különböző egyszerű táskák (női divat-, akta-, sport-, -, bevásárló-, speciális) 

fajtáinak bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, 

ragasztás, betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, 

kellékek felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények 

betartása.

7

Különböző egyszerű táskák (női divat-, akta-, sport-, -, bevásárló-, speciális) 

fajtáinak bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, 

ragasztás, betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, 

kellékek felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények 

betartása.

7

Különböző egyszerű táskák (női divat-, akta-, sport-, -, bevásárló-, speciális) 

fajtáinak bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, 

ragasztás, betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, 

kellékek felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények 

betartása.

7

Különböző egyszerű táskák (női divat-, akta-, sport-, -, bevásárló-, speciális) 

fajtáinak bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, 

ragasztás, betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, 

kellékek felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények 

betartása.

1

Különböző egyszerű táskák (női divat-, akta-, sport-, -, bevásárló-, speciális) 

fajtáinak bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, 

ragasztás, betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, 

kellékek felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények 

betartása.

36 Gépek üzemeltetése

7

A szabászat műveleteinél alkalmazott gépek (kiütő gépek, textil-

szabászgépek, karton-szabászgépek, csíkvágó-gépek, automata 

berendezések, stb.) kisegítő berendezéseinek, eszközeinek, megismerése, 

(beállítás, üzemeltetés, karbantartás megfigyelése tanműhelyi, üzemi 

körülmények között. Egyszerűbb gépek használata.

7

A szabászat műveleteinél alkalmazott gépek (kiütő gépek, textil-

szabászgépek, karton-szabászgépek, csíkvágó-gépek, automata 

berendezések, stb.) kisegítő berendezéseinek, eszközeinek, megismerése, 

(beállítás, üzemeltetés, karbantartás megfigyelése tanműhelyi, üzemi 

körülmények között. Egyszerűbb gépek használata.

7

A szabászat műveleteinél alkalmazott gépek (kiütő gépek, textil-

szabászgépek, karton-szabászgépek, csíkvágó-gépek, automata 

berendezések, stb.) kisegítő berendezéseinek, eszközeinek, megismerése, 

(beállítás, üzemeltetés, karbantartás megfigyelése tanműhelyi, üzemi 

körülmények között. Egyszerűbb gépek használata.

7

Az előkészítés, műveleteinél alkalmazott gépek (vékonyító, hasító, szélfestő, 

ragasztó, préselő, bélyegző-márkázó, hegesztő, lyukasztó, szegecselő, 

zárfelütő, és varrógépek) kisegítő berendezések, eszközök, megismerése, 

beállítás megtekintése a gyakorlatban, tanműhelyi, üzemi körülmények 

között.  Egyszerűbb gépek használata.

7

Az előkészítés, műveleteinél alkalmazott gépek (vékonyító, hasító, szélfestő, 

ragasztó, préselő, bélyegző-márkázó, hegesztő, lyukasztó, szegecselő, 

zárfelütő, és varrógépek) kisegítő berendezések, eszközök, megismerése, 

beállítás megtekintése a gyakorlatban, tanműhelyi, üzemi körülmények 

között.  Egyszerűbb gépek használata.

1 A munka-, a tűz- és a környezetvédelmi előírások betartása.



HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra
Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen 

van (fő)

Hiány-zik 

(fő)

10259-12  Kesztyű gyártmánytervezése



72 Kesztyű modellezés gyakorlat


20 Modellek tervezése

7

Divat-információk beszerzése - divatlapokból, színkatalógusokból, hazai- és 

nemzetközi kiállításokról,divatbemutatókról, Internetről. Modellrajzok 

készítése, méretezése, fénykép, modell alapján. A különböző kesztyűk 

fajtáinak, szerkezetének, alkatrészeinek, anyagainak felismerése.

7

Díszítések tervezése, készítése, különböző öltözködési stílusokhoz. Szakszerű 

méretvétel kézről, mérettáblázatok alkalmazása. Egyujjas (női, férfi és 

gyermek) utcai kesztyűk, alap és alkatrészmintáira mintatervezés, 

méretsorozatainak elemzése.

6

Ötujjas (női, férfi és gyermek) utcai kesztyűk, alap és alkatrészmintáira 

mintatervezés, méretsorozatainak elemzése. Sport-, munkavédelmi-, és 

speciális kesztyűk alap és alkatrészmintáira mintatervezés. Termék-elemzés 

minták,rajzok, képek alapján. Metszetrajzok, kesztyű-alkatrészek és 

különböző technológiai ábrázolások értelmezése.

30 Minták készítése

7
Kesztyűipari mértékegységek alkalmazása a gyakorlatban, átszámításuk. 

Mérettáblázatok felhasználása a gyakorlati munka során. Női-, férfi- és 

gyermekkesztyűk nagyságszámozásának alkalmazása.

7

A Porkert kesztyűipari mérettáblázat használata. Egyujjas női (mancs) 

kesztyűk alapmintáinak szerkesztése, kivágása. Egyujjas férfi (mancs) 

kesztyűk alapmintáinak szerkesztése, kivágása. Egyujjas gyermek (mancs) 

kesztyűk alapmintáinak szerkesztése, kivágása. 

7
Ötujjas női kesztyűk mintáinak alapszerkesztése, kivágása. Ötujjas férfi 

kesztyűk alapmintáinak szerkesztése, kivágása. Ötujjas gyermek kesztyűk 

alapmintáinak szerkesztése, kivágása. 

7 Nagyoló-, formára-dolgozó- és pontos minták készítése.

2 Nagyoló-, formára-dolgozó- és pontos minták készítése.

22 A gyártás előkészítése

7
A gyakorlati munka során alkalmazott műszaki dokumentációk elemzése. 

Műszaki dokumentációk elkészítése.Kész modellek anyagszerkezetének, alap-

, kellék- és segédanyagainak csoportosítása. 

7

Kesztyűk anyagszerkezetének összeállítása, dokumentálása önállóan.Kész 

modellek technológiai paramétereinek (szabási-, díszítési, összeállítási-, 

bélelési-technológiák, anyagtöbbletek,ráhagyások, vékonyítási, varrási, 

díszítési, kikészítési paraméterek) vizsgálata. Technológiai paraméterek 

meghatározása adott kesztyűmodellhez.

7
Kiválasztott kesztyűmodellhez a gépek, berendezések, szerszámok, eszközök 

meghatározása, kiválasztása. 

1
Kiválasztott kesztyűmodellhez a gépek, berendezések, szerszámok, eszközök 

meghatározása, kiválasztása. 



HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra
Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen 

van (fő)

Hiány-zik 

(fő)

10260-12 Női, férfi- és gyermekkesztyű 

készítése

144 Kesztyű gyártástechnológia gyakorlat

40 Kesztyűk szabása

7
A szabandó kesztyű-anyagok fajtáinak, minőségének, tulajdonságainak 

gyakorlati bemutatása, felismerése.

7

Különböző kesztyű-anyagok (természetes bőrök, irhabőrök, műbőrök, textil 

külső és bélésanyagok, közbélésanyagok) alkatrészek szabása, minőségi és 

gazdaságossági követelmények figyelembevételével. Természetes bőrök 

hosszirányú, keresztirányú, ellentétes irányú, ferde irányú, és kombinált 

irányú szabása.

7

Különböző kesztyű-anyagok (természetes bőrök, irhabőrök, műbőrök, textil 

külső és bélésanyagok, közbélésanyagok) alkatrészek szabása, minőségi és 

gazdaságossági követelmények figyelembevételével. Természetes bőrök 

hosszirányú, keresztirányú, ellentétes irányú, ferde irányú, és kombinált 

irányú szabása.

7

A kézi szabás műveleteinek (nedvesítés, nyújtás, nagyoló szabás, formára 

dolgozás) elsajátítása a gyakorlatban,minőségi előírások betartása.Kellék 

alkatrészek pontosra vágása, minőségi előírások betartása.A gépi szabás 

műveleteinek begyakorlása, Porkert kesztyűsablonok, kiütőkések 

alkalmazása. 

7

Terítékanyagok szabása, minőségi követelmények betartása. A szabáshoz 

alkalmazott gépek, berendezések, eszközök szakszerű használata. Az 

alkatrészek vékonyítási műveleteinek megtekintése, próbavékonyítások 

végzése, minőségi követelményekbetartása, gépek, berendezések, eszközök 

használatának megfigyelése.

5

Terítékanyagok szabása, minőségi követelmények betartása. A szabáshoz 

alkalmazott gépek, berendezések, eszközök szakszerű használata. Az 

alkatrészek vékonyítási műveleteinek megtekintése, próbavékonyítások 

végzése, minőségi követelményekbetartása, gépek, berendezések, eszközök 

használatának megfigyelése.

32 Kesztyűk díszítése

7
Kesztyűk díszítési módszereinek felismerése a gyakorlatban. Különböző 

kesztyű típusok díszítő motívumai, díszítő elemek felhasználása a 

gyakorlatban.

7
A díszítés anyagainak, kellékeinek kiválasztása. Különböző kesztyű típusokon 

végezhető díszítési lehetőségek, technikák és a velük szemben támasztott 

követelmények figyelembe vételével, mintaelemek készítése.

7

Különböző díszítési – kézi-, gépi varrások, hímzések, lyukasztások, 

perforációk, fűzések, rátétek, szegések, paszpólozások, ráncolások, 

vaknyomások, domborítások, kellék-díszítések, stb.) technológiák elsajátítása, 

gyakorlati kivitelezése a minőségi előírások betartásával.

7
Különböző kesztyűcsoportok (női, férfi, gyerek) díszítőmotívumainak 

bemutatása a gyakorlatban és azok kivitelezése egyszerű vonalvezetésű 

termékeken.

4
Különböző kesztyűcsoportok (női, férfi, gyerek) díszítőmotívumainak 

bemutatása a gyakorlatban és azok kivitelezése egyszerű vonalvezetésű 

termékeken.

72 Kesztyűk összeállítása, kikészítése



HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra
Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen 

van (fő)

Hiány-zik 

(fő)

7
Varrási technológiák fajtáinak (kézi-, gépi-, összetűző (lasch) -, rátűző (stepp) -

, és szegve varrás) felismerése, varrás gyakorlása.

7
Varrási technológiák fajtáinak (kézi-, gépi-, összetűző (lasch) -, rátűző (stepp) -

, és szegve varrás) felismerése, varrás gyakorlása.

7
Varrási paraméterek (cérnafajták, öltéssűrűség, varrásszélesség), 

megállapítása kész kesztyűmodell alapján. 

7
A varrásnál alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

bemutatása a gyakorlatban.

7
A varrásnál alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, szerszámok 

bemutatása a gyakorlatban.

7
Egyszerű kesztyű készítése összetűző varrással (lasch kesztyű), az összeállítási 

műveletek elsajátítása.

7
Egyszerű kesztyű készítése összetűző varrással (lasch kesztyű), az összeállítási 

műveletek elsajátítása.

7
Egyszerű kesztyű készítése rátűző varrással (stepp kesztyű) az összeállítási 

műveletek elsajátítása.

Szegve varrott kesztyűk összeállítási műveleteinek elsajátítása.

7
Egyszerű kesztyű készítése rátűző varrással (stepp kesztyű) az összeállítási 

műveletek elsajátítása.

Szegve varrott kesztyűk összeállítási műveleteinek elsajátítása.

7
Bélések anyagainak felismerése, bélések készítése, bélelési műveletek, 

gyakorlása. 

2
Bélések anyagainak felismerése, bélések készítése, bélelési műveletek, 

gyakorlása. 

Összefüggő szakmai (nyári) gyakorlat

10257-12 Gyártmánytervezés a 

bőrdíszműiparban

35 Bőrdíszműipari modellezés gyakorlat

14 Modellek tervezése

7

Modellrajzok, modellváltozatok (kollekciók) rajzainak elkészítése, 

méretezése, kész modellek vagy fénykép alapján. 

A különböző bőrdíszműipari késztermékek fő- és mellék-alkatrészeinek, 

rendszerezése, és szerepüknek az elemzése.Szemléltető falitáblák készítése. 

Mintákról vázlat készítés. Minták átalakítása egybeszabottból, részben 

egybeszabott, és külön szabott alkatrészekre (vagy fordítva), és 

azeredmények értékelése. Metszetrajzok, és különböző technológiai 

ábrázolások készítése késztermékek alapján.



HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra
Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen 

van (fő)

Hiány-zik 

(fő)

7

Modellrajzok, modellváltozatok (kollekciók) rajzainak elkészítése, 

méretezése, kész modellek vagy fénykép alapján. 

A különböző bőrdíszműipari késztermékek fő- és mellék-alkatrészeinek, 

rendszerezése, és szerepüknek az elemzése.Szemléltető falitáblák készítése. 

Mintákról vázlat készítés. Minták átalakítása egybeszabottból, részben 

egybeszabott, és külön szabott alkatrészekre (vagy fordítva), és 

azeredmények értékelése. Metszetrajzok, és különböző technológiai 

ábrázolások készítése késztermékek alapján.

7 Minták készítése

7

Különböző bőrdíszműipari termékek (apróáruk, női-, akta-, bevásárló táskák 

(sport-, utazótáskák, kazetták, bőröndök mintáinak megtekintése, elemzése) 

alap-, dolgozó- és szabászmintáinak szerkesztése. 

Minták átalakítása. 

A minták kivágásának, különböző jelöléseinek gyakorlata.

A mintavágó szerszámok, eszközök, berendezések szakszerű alkalmazásának 

elsajátítása.

14 Műszaki előkészítés

7

Különböző bőrdíszműipari termékek (apróáruk, női-, akta-, bevásárló táskák, 

szabásterveinek-, és terítékrajzainak készítése a gazdaságossági szempontok 

és a minőségi követelmények figyelembevételével.

Anyagnormák, anyag-előirányzatok készítése.

7

Különböző bőrdíszműipari termékek (apróáruk, női-, akta-, bevásárló táskák, 

szabásterveinek-, és terítékrajzainak készítése a gazdaságossági szempontok 

és a minőségi követelmények figyelembevételével.

Anyagnormák, anyag-előirányzatok készítése.

10255-12 Bőrdíszműipari termékek gyártása

35 Bőrdíszműipari gyártástechnológia gyakorlat

7 Gyártási műveletek

7

Alaptechnológiák (kívül varrott, belül varrott, ragasztott-formaalakító), és 

változataik, gyakorlati kivitelezése, a minőségi követelmények betartása.

Zárási módok (fedeles, húzózáras, keretes, fűzőkarikás, nyitott) alkalmazása a 

gyakorlatban, minőségi követelmények.

Bélelési módok (süllyesztett, bedolgozott, részlegesen bedolgozott, kazetta 

bélés), zsebmegoldások alkalmazása a gyakorlatban, minőségi 

követelmények.

14 Termékek készítése

7

Különböző, egyszerű apróáruk (erszények, tárcák, tokok, stb.) fajtáinak 

bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, ragasztás, 

betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, kellékek 

felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények betartása.



HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra
Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen 

van (fő)

Hiány-zik 

(fő)

7

Különböző, egyszerű apróáruk (erszények, tárcák, tokok, stb.) fajtáinak 

bemutatása, gyártási műveleteinek (szabás, vékonyítás, szélfestés, ragasztás, 

betétezés, bélelés, összeállítás, behajtás, szegés, varrás, szélezés, kellékek 

felerősítése) elsajátítása a gyakorlatban, minőségi követelmények betartása.

14 Gépek üzemeltetése

7

A bőrdíszműipari összeszerelésnél alkalmazott gépek (lyukasztó, szegecselő, 

zárfelütő, varrógépek, automata berendezések, stb.), berendezések, 

eszközök, megismerése, beállításának, üzemeltetésének, karbantartásának 

megfigyelése üzemi körülmények között. Egyszerűbb gépek használata.

7

A bőrdíszműipari összeszerelésnél alkalmazott gépek (lyukasztó, szegecselő, 

zárfelütő, varrógépek, automata berendezések, stb.), berendezések, 

eszközök, megismerése, beállításának, üzemeltetésének, karbantartásának 

megfigyelése üzemi körülmények között. Egyszerűbb gépek használata.

10259-12  Kesztyű gyártmánytervezése



35 Kesztyű modellezés gyakorlat


7 Modellek tervezése

7

Egyujjas (női, férfi és gyermek) utcai kesztyűk, szerkesztési méretei, 

alkatrészmintáinak szerkesztése elfogadott, egyszerű mintadarab 

alapján.Ötujjas (női, férfi és gyermek) utcai kesztyűk, szerkesztési méretei, 

alkatrész-mintáinak, méretsorozatainak szerkesztése.

14 Minták készítése

7

Önálló, szabadon tervezett modellek mintáinak megszerkesztése, kivágása.A 

különböző kesztyűk méretének megváltoztatása a technológia 

(anyagszerkezet, varrási, bélelési mód) függvényében. Technológiai méret-

hozzáadások kivitelezése.

7

Önálló, szabadon tervezett modellek mintáinak megszerkesztése, kivágása.A 

különböző kesztyűk méretének megváltoztatása a technológia 

(anyagszerkezet, varrási, bélelési mód) függvényében. Technológiai méret-

hozzáadások kivitelezése.

14 A gyártás előkészítése

7
Anyagnormák, anyag-előirányzatok készítése.

Komplett műszaki dokumentáció összeállítása egy kiválasztott termékhez.

7
Anyagnormák, anyag-előirányzatok készítése.

Komplett műszaki dokumentáció összeállítása egy kiválasztott termékhez.

10260-12 Női, férfi- és gyermekkesztyű 

készítése

35 Kesztyű gyártástechnológia gyakorlat

14 Kesztyűk szabása



HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra
Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen 

van (fő)

Hiány-zik 

(fő)

7
Különböző kesztyű-anyagok (természetes bőrök, irhabőrök, műbőrök, textil 

külső és bélésanyagok, közbélésanyagok) alkatrészek szabása, minőségi és 

gazdaságossági követelmények figyelembevételével.

7
Különböző kesztyű-anyagok (természetes bőrök, irhabőrök, műbőrök, textil 

külső és bélésanyagok, közbélésanyagok) alkatrészek szabása, minőségi és 

gazdaságossági követelmények figyelembevételével.

7 Kesztyűk díszítése

7
Önállóan tervezett díszítési technikák alkalmazása.

Szemléltető eszközök, tablók készítése különböző díszítési módokról.

14 Kesztyűk összeállítása, kikészítése

7
Egyszerű kesztyű elkészítése műszaki dokumentáció, vagy mintadarab 

segítségével.

7
Egyszerű kesztyű elkészítése műszaki dokumentáció, vagy mintadarab 

segítségével.


