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Cum construim un tipar de sarafan de scoala 

Am ales sa va prezint o metoda “de mijloc” in care folosim un tipar cu forma standard, pe care-l putem mari sau 

micsora dupa preferinte. Stiti jocurile pentru copii in care se da un desen incadrat intre patratele, pe care ei trebuie 

sa-l copieze intr-un spatiu mai mare? Cam despre asta este vorba.  Puteti vedea un tutorial despre cum sa desenati 

cu ajutorul grilelor aici. 

Pentru a croi un sarafan, se mareste tiparul de mai jos pe o foaie de hartie ( sau pe folie de plastic) cu ajutorul 

patratelor, stiind ca, fiind redus la o scara de  1/5, fiecare latura reprezinta 5 cm. Adica grila de pe foaia voastra va fi 

formata din patrate cu latura de 5 cm. 

 

Punctul de plecare este talia, care ramane in acelasi loc pentru toate marimile. Masurand de la talie se traseaza 

inaltimea bustului, rascroiala gatului, latimea pieptului , latimea spatelui, lungimea sarafanului etc.   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=azU0ghZjG1A
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Astfel: 

-  daca vrem o masura mai mare, se lungeste tiparul, coborand linia de lungime a sarafanului cu diferenta 

necesara, de unde se deseneaza o noua linie de lungime paralela cu prima.  

- Daca latimea pieptului este prea mica, se deseneaza in afara tiparului o noua linie de rascroitura a 

subratului.  

- Daca tiparul este prea mare se procedeaza in acelasi fel, micsorandu-l. 

 

 

Tiparele astfel desenate pentru jumatate de corp se decupeaza apoi se aseaza pe materialul pus dublu, pe lungime. 

Tiparul partii din fata, unde nu exista cusatura se aseaza  cu linia de mijloc pe linia de indoitura a materialului in 

lungime. Tiparul partii din spate unde exista cusatura pe mijloc se aseaza pe material lasand loc pentru rezerve in 

toate directiile. Apoi tiparele se fixeaza in ace cu gamalie, prinzand ambele suprafete ale materialului. Se deseneaza 

tiparul cu creta pe material, dupa care se croieste sarafanul.  

Rezervele necesare cusaturilor sunt urmatoarele: pe liniile de la subrat si pe linia decolteului  2 cm, pe liniile de 

lungime 3-4 cm. 
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Dupa croire, se insaileaza sarafanul si se face o proba pentru a vedea daca este prea larg sau prea stramt. Daca este 

prea larg se prinde surplusul de la linia de subrat (laterala sarafanului) iar daca este prea stramt se da drumul din 

rezervele acelorasi cusaturi. Dupa proba incepem sa montam sarafanul.  

Pentru decolteu si  bretele avem mai multe variante de finisare, ori punem bie ori croim o dublura dupa tipar a partii 

de sus a sarafanului (linia mov de mai jos), pe care o coasem fata pe fata si apoi o intoarcem pe dos. Daca folositi 

aceasta metoda, nu uitati sa crestati rezervele cusaturilor, pentru ca atunci cand intoarceti dublura, sa aiba 

lejeritatea necesara. 

 

La spate avem de asemenea mai multe variante, putem pune un fermoar de rochie pana in talie, sau un fermoar 

mic, sau ultimii 10 cm din partea de sus a spatelui nu-i coasem si prindem cu un nasturel la ceafa. 

Pe sarafan putem aplica pasmanterie alba (snur subtire sau cu coltisor sau dantela) la decolteu. De asemenea putem 

aplica buzunare sau putem coase niste nasturi pe piept. 

Si nu in utlimul rand, tiparul poate fi folosit (in forma prezentata sau cu mici modificari) pentru confectionarea 

multor modele de rochite.  


