
Εξεταςτικό Περύοδοσ επτεμβρύου

ΜΑΘΗΜΑ:ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΨΝ

ΔΙΔΑΚΨΝ:ΓΙΑΝΝΗ ΖΙΨΓΑ, ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΡΙΣΗ 
,ΥΙΛΙΠΠΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑ.

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: Ραπτομηχανό και Ρϊψιμο.

Εργαςύα  τησ φοιτότριασ: Νϊςςου Ιςμόνη ΑΕΜ:361  Εξϊμηνο: 
10o



 Σο 1804 ο Ζοζϋφ Ζακϊρ(1752 – 1834) 

πρόβαλε τον αυτόματο αργαλειό.

 1830 Βαρθολομαύοσ Σιμονιϋ όταν 
αυτόσ που απϋκτηςε δύπλωμα 
ευρεςιτεχνύασ για την πρακτικό 
ραπτομηχανό (Σύποσ μηχανόσ που 
ϋραβε με αλυςοειδό ραφό)

 Ο Ιςαϊκ ύνγκερ(1811 – 1875)εξϋλιξε 
κι ϊλλο τον τρόπο ραφόσ 
προςθϋτοντασ την ζιγκ - ζαγκ ραφό 
και δύνοντασ την ευχϋρεια χρόςησ 
των ποδιών με πετϊλι και το 1851 
πόρε το δύπλωμα ευρεςιτεχνύασ.



Βαςικϊ εργαλεύα:

 Χαλύδια.

 Ξηλωτόρι

 Βελόνεσ ραψύματοσ

 Καρφύτςεσ

 Δακτυλόθρα

 Μεζούρα μαλακό

 Μικρό χϊρακα

 Κιμωλύα ραπτικόσ 
(ςαπουνϊκι)

 Πελότα (μαξιλαρϊκι για 
καρφύτςεσ) 

Προαιρετικϊ εργαλεύα:

 Παραμϊνεσ (μικρϋσ και μεγϊλεσ)

 Κόπιτςεσ

 ούςτεσ

 Κουμπιϊ

 Σρούκ

 Υερμουϊρ

 Βϋλκρο

 Ενιςχύςεισ υφαςμϊτων

 Κόλλα για ύφαςμα

 Κοπύδι για ύφαςμα (rotary)

 Ροδϊκι αντιγραφόσ

 Βελόνεσ για ραπτομηχανό

 Μαςούρια πλαςτικϊ



 Κλωςτϋσ ςτα βαςικϊ 
χρώματα (λευκό, μαύρη, 
μπϋζ)

 Κλωςτϋσ ςε χρώματα που 
ςου αρϋςουν

 Κλωςτό τρυπώματοσ

 Κλωςτϋσ κεντόματοσ 
(προαιρετικϊ για 
διακόςμηςη)



 Ψαλίδι για υφάςματα.



 Μικρό μσηερό 

υαλιδάκι.



 Ψαλίδι για ταρηί.



 Ψαλίδι ζιγκ ζαγκ.



 Ένα ματαιράκι για 

ξήλφμα ή Ξηλφηήρι.



Βαζικά είδη κλφζηών ραπηικής:

 1. Κλυστή από βαμβάκι



 2. Κοινή κλυστή από καθαπό μετάξι



 3. Σςνθετική κλυστή για όλερ τιρ σπήσειρ



 4. Χοντπή κλυστή για κοςμπότπςπερ



 5. Κλυστή για πάτιμο στο σέπι (ανθεκτική)



 6. Λεπτή κλυστή κεντήματορ μησανήρ



 7. Κλυστή για τπύπυμα(αςτή πος σπάει εύκολα σςνήθυρ σε λεςκό 
σπώμα, ςπάπσει και σε μαύπο).



 Φυτικήσ προέλευςησ :

α)Βαμβάκι 

β)Λινό

 Ζωικήσ προέλευςησ:

α)Μετάξι

β)Ανκορά

γ)Καςμίρ

δ)Λάμπςγουλ

ε)Μερινό

ςτ)Μοχέρ



 Χημικήσ προέλευςησ- υνθετικά:

α)Ακρυλικό

β)Ρεγιόν – βιςκόζη

γ)Λύκρα

δ)Microfiber

ε)Νάιλον

ςτ)Νεοπρέν

η)Πολυεςτέρ

θ)Πολυεθουράνη



Υλικά:

 Ραπτομηχανό.

 ύφαςμα: Βελούδο. 

 κιμωλύα.

 ποικιλύα κλωςτών ςε χρώματα.

 Ξηλωτόρι.

 Πελότα (μαξιλαρϊκι για καρφύτςεσ).
























