
1-сабақ 
Сəн тарихынан. Маталар жəне олардың түр лері. 
Жиі кездесетін маталар жəне олардың үйлесуі. 
Құралдар мен жабдықтар. Қолмен ті гілген 
тігістер жəне инешаншымдар. Қолдан тігілген 
сəндік тігістер. 

2-сабақ 
Тігін машинасы жəне оның құрылымы. Маши-
наны алатын кезде нені міндетті түрде ес керу 
қажет. Машинаның жұмысындағы олқылықтар 
жəне оларды жою. Машинаның инешаншымда-
ры жəне тігістері. Қонақтарды күтуге дайында-
ламыз. Дастарқанды жəне майлықты тігу, 
оларды əрлеу жəне осы заман ғы интерьерде 
қолдану. Сəндегі стильдер мен бағыттар.

3-сабақ 
Белдемше. Денебітімнің барлық құндылық тары 
мен кемшіліктерін ескере отырып, белдемшенің 
фасонын (үлгісін) қалай дұрыс таңдауға болады. 
Өлшемді алу тəсілі. Түзу белдемше негізі сыз-
басын құру. Тігіс тердің кеңдігі. Пішу. Бірінші 
рет өлшеп көруге дайындық. Өлшеп көру. 
Бүкпелерді өңдеу технологиясы. Белдемшені 
тігу. Қонымдылық ақаулықтары жəне оларды 
түзету жолдары.

4-сабақ 
Белдемшелердің бөлшектерін өңдеу: «сыдыр-
маны», белдікті біріктіріп тігу, бұйымның етегін 
жапсырып тігу, шлицтарды өңдеу. Астары бар 
белдемшені тігу, шлицтары бар белдемше мен 
астарды біріктіру ерекшеліктері. Ылғалдық – 
жылулық өңдеу (ЫЖӨ). Тігіс терді баумен əрлеу. 
Сəндегі стильдер мен бағыттар.

5-сабақ 
Кең белдемшелер жəне қиықтардан тұратын 
белдемшелер. Қиықтар сызбасының құрылымы. 
Тігістердің кеңдігі. Пішу. Кең шеңберлі белдем-
шелерді өңдеу ерекшеліктері. Бүрмелер, жел-
бірлер, желбіреуіштер. Есебі, құрылымы жəне 
оларды өңдеу тəсілдері. Киімді дайындау кезін-
де қолданылатын қазіргі заманғы қолданбалы 
материалдар.

6-сабақ 
Қатпары бар күрделі фасонды белдемшелер мен 
қаусырма айқасқан белдемшелерді модельдеу. 
Есеп жəне негіздің құрылымы. Əрлеу ерекшелік-
тері. Декоративтік əрлеу. Түсті таңдау жəне 
түстердің бір бірімен үйлесуі. Сəндегі стильдер 
мен бағыттар.

7-сабақ 
Шалбарлар. Өлшемін алу. Əйелдер шалбары 
негізінің сызбасының құрылымы. Тігістердің 
кеңдігі .  Пішу.  Шалбарлар пішімдері 
бөлшектерінің алғашқы ЫЖӨ. Шақтап көруге 
дайындық. Алғашқы өлшеу. Қонымдылық 
ақаулары жəне оларды жөндеу жолдары. Екінші 
өлшеу. Шалбарларды тігу.

8-сабақ 
Шалбарлардың бөлшектерін өңдеу: қалталар, 
белдіктер жəне аспа баулар. Əйелдер шалбар-
ларын модельдеу: капри, тар шалбарлар. Стилі-
не қатысты шалбарлардың декоры. Сəндегі 
стильдер мен бағыттар. 

9-сабақ 
Ер адамдардың шалбарлары. Өлшемін алу. Ер 
адамдардың классикалық шалбарларының негізі 
сызбасының құрылысы. Ер адамдардың шал-
барларын тігу. Кішкентай сəнқой. Балаларға 
арналған шалбарлар. Балалар киімін декораци-
ялау. Қалай стильді көрінуге болады, ер 
адамдарға кеңес.

10-сабақ 
Комбинезон жəне оны дайындау ерек шеліктері. 
Матаны қалай дұрыс таңдауға болады. Сəн – 
ескі джинсы, оларды қалай сəнді аксессуарға 
айналдыруға болады. Тоқыма жəне онымен 
жұмыс істеу ерек шеліктері. Сəндегі стильдер 
мен бағыттар.

«Пішу жəне тігу» курсының бағдарламасы



11-сабақ 
Жеңдері жоқ кеудешелер. Кең кеудеше (топ). Негіз 
сызбасының құрылымы. Тігістердің кеңдігі. Пішу. 
Шақтап көруге дайындық. Шақап көру. Қонымды-
лық ақаулары жəне оларды жөндеу жолдары. Кеу-
дешелерді тігудің технологиялық реттілігі. Декора-
тивтік əрлеу – жиектер. Шифон жəне онымен жұмыс 
істеген кезде пайда болатын қиындықтар.

12-сабақ 
Ілгектердің түрлері жəне оларды өңдеу. Жағалар 
жəне капюшон (күлəпара), пішім жəне оларды 
өңдеу. Кимоно. Негіз сызбасының құрылымы. 
Кимононы тігу технологиясы. Сəн дегі стильдер 
мен бағыттар.

13-сабақ 
Жеңдері бар кеудешелер. Жеңдері бар иықты 
бұйымдарды өлшеуге дайындық. Жеңдердің 
түрлері жəне оларды өңдеу технологиясы. 
Қаттамалар, оларды өңдеудің əр түрлі тəсілдері 
(əдістері). Жеңдері бар кеудешені тігудің 
технологиялық реттілігі.

14-сабақ 
Иініштер, оларды өңдеу тəсілдері Қиғаш пішім, 
бұндай пішімдегі киімдердің артық шылығы мен 
кем шіліктері. Декоративтік əрлеу – кішкене 
лентамен немесе жиектемемен кестелеу. Сəндегі 
стильдер мен бағыттар.

15-сабақ 
Көйлек. Жартылай қынама силуэтті түзу көй лек 
негізі сызбасының құрылымы. Тігістер дің 
кеңдігі. Пішу. Алғашқы өлшеуге дайындық. 
Өлшеу. Денебітімге иықты бұйымдарды 
отырғызуда неге назар аудару керек. 

16-сабақ 
Тілікшелер жəне күлтелеу. Əр түрлі стильдегі 
сарафандар мен көйлектер, олардың сəні мен 
аксессуарлары. Батик – матадағы əшекей, затты 
(бұйымды) қалай ерекше етуге болады. Сəндегі 
стильдер мен бағыттар.

17-сабақ 
Мектепті бітіру кешіне дайындаламыз. Қалай 
кештің ханшайымы бола аласың. Корсетті бұйым 
негізі сызбасының құрылымы. Пішу. Корсетті 
тігудің технологиялық реттілігі.

18-сабақ 
Корсетке белдемшені таңдаймыз. Көйлектің 
ішінен киетін белдемше. Көйлекті өзіміз 
əшекейлейміз, сəндейміз: жа санды гүлдер жəне 
аппликациялар, маржан мен жұмыс. Сөмке – 
Сіздің бейнеңіздің аяқтаушы штрихы. Сəндегі 
стильдер мен бағыттар.

19-сабақ
Іскер əйел. Пенжактың негізі сызбасының құры-
лы мы. Тігістердің кеңдігі. Пішу. Алғаш қы 
өлшеуге дайындық. Өлшеу. Шақтаудың (апшу-
дың) ақаулары жəне оларды жөндеу жол да ры. 
ЫЖӨ. Тігудің технологиялық реттілігі. 

20-сабақ 
Бұйымның стиліне қарай пенжактың түй-
мелеулерінің нұсқаларын таңдау. Өңірлерді 
(борттарды) əрлеу. Жағалар жəне оларды өңдеу 
ерекшеліктері. Жағаларды ЫЖӨ. Жағаларды 
бұйыммен біріктіру. Сəндегі стильдер мен 
бағыттар. 

21-сабақ 
Екінші өлшеу. Жеңдер. Сызбаның құрылымы, 
тігу. Екі тігісті жеңдердің етегін əрлеу. ЫЖӨ 
көмегімен жеңдерге қажетті пішінді беру. 
Бұйым дағы жеңдердің қонымдылығы. Иық 
көтермелері жəне жең түп қондырмалары.

22-сабақ 
Астар. Негіз сызбасының негізінде астардың 
құрылымы. Пішу жəне тігу. Астарды негізгі 
бұйыммен біріктіру. Дайын бұйымның ЫЖӨ. 
Орамал – Сіздің бейнеңіздің ақырғы штрихы. 
Сəндегі стильдер мен бағыттар. 

23-сабақ 
Суыққа дайындаламыз – күртеше тігеміз. 
Жадағай маталардан, жасанды былғарыдан жəне 
теріден жасалған бұйымдармен жұмыс. Джин-
садан жасалған кеудеше.

24-сабақ 
Жылытқышы бар көлемді күртеше негізі 
сызбасының құрылымы. Əр түрлі жылыт-
қыштарды қонымдылық кеңдігінің есебі. Пішу. 
Күртешені тігудің технологиялық рет тілігі. 
Тапсырыскермен қарым-қатынас жасау өнері. 
Сəндегі стильдер мен бағыттар.


