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Σελίδα 2 από 8 

Μάθηµα: «Σχέδιο Υφάσµατος – Χρώµα ΙΙ». 
 

Α.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
Ο σκοπός του εργαστηριακού µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι µαθητές γνώσεις των βασικών στοιχείων που αφορούν το βασικά και σύνθετα σχέδια 
υφάσµατος και το χρώµα και δεξιότητες για το σχεδιασµό υφάσµατος και χρήσης του χρώµατος που είναι απαραίτητες για την απασχόληση σε πολλούς τοµείς 
της κλωστοϋφαντουργίας και περισσότερο σε αυτούς που σχετίζονται µε τον ποιοτικό έλεγχο, τα πρότυπα αποδοχής ή µη χρωµατικών αποκλίσεων και στα 
συστήµατα CAD..  
Επίσης οι µαθητές θα εφοδιασθούν µε γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε  την τεχνολογία της  τυποβαφικής που είναι ο πλέον διαδεδοµένος τρόπος παραγωγής 
περίπλοκων σχεδίων σε υφάσµατα. Η τυποβαφική είναι επίσης σηµαντική µιας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία σχεδίου σε έτοιµο προϊόν µε 
ελάχιστη επένδυση κάτι που την έχει κάνει σηµαντικό εργαλείο σε µικρές επιχειρήσεις παραγωγής ενδύµατος. 

 
Β. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

Στο τέλος του µαθήµατος οι µαθητές / µαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση να: 
 Περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνονται τα χρώµατα στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και πώς αυτά γίνονται αντιληπτά 
 Αναφέρουν τις ουσίες που χρησιµοποιούνται για τη βαφή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.  
 Να γνωρίζουν και να αναφέρουν απλούς και βασικούς τρόπους για τη δηµιουργία υφαντικού σχεδίου και σχεδίου πλέξης. 
 Εκφράζουν αντικειµενικά έννοιες που σχετίζονται µε το χρώµα µε βάση την τρισδιάστατη απεικόνιση του. 
 Να χρησιµοποιούν την αντικειµενική απεικόνιση του χρώµατος σε συστήµατα Η/Υ και CAD 
 Να χρησιµοποιούν κριτήρια διαφοράς χρώµατος σε απλούς ποιοτικούς ελέγχους 
 Να διαπιστώνουν απόκριση δειγµάτων σε απλά όρια αποδοχής διαφοράς χρώµατος 
 Να γνωρίζουν την χρήση και τις µεθόδους της τυποβαφικής όπως αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή σχεδίων τόσο σε υφάσµατα όσο και 

σε έτοιµα ενδύµατα. 
 
Ώρες ∆ιδασκαλίας: 3 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

 Προβολέας διαφανειών 
 Βιβλίο µαθήµατος 
 Πρίσµα 
 ∆ίσκος του Νewton 
 Μηχάνηµα προβολής διαφανειών 



Σελίδα 3 από 8 

 ∆είγµατα υφαντών και πλεκτών µε σχέδια 
 Μεγεθυντικούς φακούς. 
 Θάλαµος παρατήρησης (light cabinet) µε διαφορετικές πηγές φωτός (φως ηµέρας, βολφραµίου, φθορισµού κλπ) 
 ∆οχεία τύπου Pyrex 
 Χρώµατα για κλωστοϋφαντουργικές ίνες. 
 Είδη σχεδίου 
 Προβολείς εγχρώµου φωτός 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διδάσκοντες οφείλουν να έχουν µια ευελιξία µέσα στο πλαίσιο του προτεινόµενου προγράµµατος σπουδών, ώστε να το 

προσαρµόζουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις εκάστοτε εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές συνθήκες. 



Σελίδα 4 από 8 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο :. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ. 
 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
 να ορίζουν το χρώµα 
 να αναφέρουν τις πηγές φωτός 
 να αναφέρουν τις αθροιστικές 

ιδιότητες 
 να δηµιουργούν µείξη χρωµάτων 
 να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά 

των χρωµάτων   
 να καταγράφουν την αντικειµενική 

απεικόνιση και περιγραφή του 
χρώµατος µε αριθµούς 

 να περιγράφουν τις παραµέτρους που 
επηρεάζουν το αντιλαµβανόµενο 
χρώµα. 

 να συνδυάσουν τις θεωρητικές 
γνώσεις για την απεικόνιση του 
χρώµατος µε την χρήση αυτής της 
απεικόνισης στα σύγχρονα 
σχεδιαστικά συστήµατα Η/Υ.  

 να χρησιµοποιούν τις παλέτες των 
Η/Υ µε χρωµατοµετρικές έννοιες.  

 
1.1 Χρώµατα µε αριθµούς 
1.2 Πηγές φωτός 
1.3 Ανάκλαση εγχρώµου υλικού 
1.4 Μείξη  χρωµάτων και αθροιστικές 

ιδιότητες  
1.5 Υποκειµενική αντίληψη χρωµάτων 
1.6 Αντίληψη των χρωµάτων από το 

ανθρώπινο µάτι 
1.7 Απεικόνιση χρωµάτων στις 3 

διαστάσεις 
- Λαµπρότητα – φωτεινότητα 
- Βάθος – κορεσµός 
- Απόχρωση 

 

 
Εργαστηριακή άσκηση 13 
Απεικόνιση ανακλάσεως 
αντικειµένων σε διαγράµµατα. 
Μείξη χρωµάτων. 
 
Εργαστηριακή άσκηση 14 
Αναγνώριση χρωµάτων στις 3 
διαστάσεις µέσα από τις 
παλέτες των Windows™ 
 

 
- Οµάδες µαθητών θα κάνουν 
απλές παρουσιάσεις όπου θα 
πραγµατοποιούν και θα 
περιγράφουν ανάµειξη 
χρωµάτων µε τέµπερες, 
πάστες, διαφάνειες κ.α 

- Ανοικτή άσκηση που να 
περιλαµβάνει χαρακτηρισµό 
αποχρώσεων υφασµάτων µε 
βάση τις έννοιες που 
αναφέρονται στα 
περιεχόµενα του 1.6 

 
6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο. : ΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
 να κατανοούν την  έννοια της 

διαφοράς χρώµατος και να την 
περιγράφουν σχηµατικά και λεκτικά. 

 να καταγράφουν τους 

 
2.1  ∆ιαφορά χρώµατος στις 3 διαστάσεις 
2.2 Απεικόνιση του χρώµατος στον χώρο 

CIEL*a*b* 
2.3 ∆ιαφορά χρώµατος στο χώρο 

 
Εργαστηριακή άσκηση 15 
Υπολογισµός διαφοράς 
χρώµατος στο CIEL*a*b* και 
εφαρµογές σε ποιοτικά 
πρότυπα. 

 
 Γραπτή άσκηση όπου οι 

µαθητές υπολογίζουν τη 
διαφορά χρώµατος και 
καθορίζουν χαλαρά και 
αυστηρά όρια αποδοχής 
δια φοράς χρώµατος. 

 
 

6 



Σελίδα 5 από 8 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 
αντικειµενικούς τρόπους για την 
αποδοχή ή µη υφασµάτων µε βάση τα 
πρότυπα ποιότητας 

 να περιγράφουν το ρόλο της 
διαφοράς χρώµατος στην παραγωγή 
ενδύµατος και την αποδοχή ή µη 
υφασµάτων 

 να αναφέρουν αντικειµενικούς 
τρόπους χρωµατικής επικοινωνίας µε 
πελάτες και προµηθευτές 

CIEL*a*b* 
2.4 Αριθµητική διαφορά χρώµατος στην 

πράξη 
 Παρτίδες  βαµµένων υφασµάτων 
 ∆ιαφορά  χρώµατος ανά παρτίδα 
 Όρια  αποδοχής βαµµένων παρτίδων 
 Έγκριση  ή απόρριψη παρτίδων 

 

 
Εργαστηριακή άσκηση 16 
Καθορισµός ορίων αποδοχής ή 
µη υφασµάτων µε διαφορά 
από το πρωτότυπο 
 
Εργαστηριακή άσκηση 17 
∆οκιµή κοπής και ραφής 
υφασµάτων από διαφορετικές 
παρτίδες. 
 
Επίσκεψη σε κλωστοϋφα-
ντουργική µονάδα ή 
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου 
ώστε να µπορέσουν να δουν οι 
µαθητές την εφαρµογή των 
συστηµάτων εκτίµησης 
χρώµατος 
 

 Γενική δοκιµασία όπου οι 
µαθητές περιγράφουν την 
εµπειρία τους από την 
επίσκεψη που 
πραγµατοποιούν σε αυτή 
την ενότητα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : . ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. 
 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
 να αναφέρουν τα βασικά χρώµατα 

κλωστοϋφαντουργίας και τις 
ιδιότητές τους 

 να εκτελούν  κάποιες απλές 
αντιστοιχίες των χρωµάτων και της 
καταλληλότητάς τους για διάφορες 
ίνες. 

 

 
3.1 Χηµικά  χρώµατα  που 

χρησιµοποιούνται στην 
κλωστοϋφαντουργία 

3.2 Αντιστοιχία  χρωµάτων βαφής και 
ινών 

3.3 Αντιστοιχία αντοχών βαφής και 
χρώµατος 

 
 

 
Εργαστηριακή άσκηση 18 
Αναγνώριση και επιλογή 
χρωµάτων για βαφή ινών 
κυτταρινικής προέλευσης 
 
Εργαστηριακή άσκηση 19 
Αναγνώριση και επιλογή 
χρωµάτων για βαφή 
συνθετικών ινών 
 

 
Ανοικτή γραπτή δοκιµασία 
σχετιζόµενη µε την 
αντιστοίχηση χρωµάτων και 
προς βαφή υλικού. 
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Σελίδα 6 από 8 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. ΤΥΠΟΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
 να αναγνωρίζουν  το απλό 

τυποβαφικό σχέδιο 
 να αναφέρουν τις παραµέτρους που 

επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσµα 
στο έτοιµο ένδυµα 

 να διακρίνουν τους βασικούς τρόπους 
τυποβαφής 

 να περιγράφουν  τις µεθόδους 
τυποβαφής ετοίµων ενδυµάτων 

 
4.1 8,1  Μέθοδοι τυποβαφής 
4.2 Πλαίσια  (τελάρα) 
4.3 Κύλινδροι 
4.4 Εξάχνωση 
4.5 Μηχανές τυποβαφής 
4.6 Απλά  τυποβαφικά σχέδια 
4.7 Πολύχρωµα τυποβαφικά σχέδια 
4.8 Σχέδια µε επικάλυψη 
4.9 Σχέδια µε dithering 
4.10 Χρώµατα τυποβαφικής 
4.11 Τυποβαφή ετοίµου ενδύµατος 
 

 
Εργαστηριακή άσκηση 20 
Αναγνώριση τυποβαµµένου 
προϊόντος 
 
Εργαστηριακή άσκηση 21 
Τυποβαφή υφάσµατος µε 
πλαίσιο 
 
Εργαστηριακή άσκηση 22 
Αναγνώριση τυποβαµµένων 
σχεδίων και χαρακτηρισµός 
τους. 
 
Εργαστηριακή άσκηση 23 
Τυποβαφή µε κερί (µπατίκ) 
 
Εργαστηριακή άσκηση 24 
Τυποβαφή ετοίµου ενδύµατος 
 
Εργαστηριακή άσκηση 25 
∆ηµιουργία σχεδίου σε 
υπολογιστή και µεταφορά σε 
έτοιµο ένδυµα µε εξάχνωση. 
 
Επίσκεψη σε βαφείο, τυποβαφείο, 
βαφείο ετοίµων ενδυµάτων ή 
άλλη συναφή βιοµηχανία 

 

 
- Παρουσίαση των εµπειριών 
που απέκτησαν οι µαθητές 
µε την επίσκεψη που 
πραγµατοποιήθηκε σε αυτή 
την ενότητα. 

- Παρουσίαση µικρής 
συλλογής από οµάδες 
µαθητών σχεδίων που 
πραγµατοποιήθηκαν µε 
κάποια από τις µεθόδους 
τυποβαφής που 
περιγράφονται στην 
παρούσα ενότητα. Αναφορά 
των δυσκολιών εφαρµογής. 
Κρίση των τυπωµένων 
δειγµάτων σε ανοιχτή 
συζήτηση.  
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Σελίδα 7 από 8 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο :  ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ 
 
Να είναι σε θέση οι µαθητές : 
 Να κατανοούν και να περιγράφουν τη 

δοµή των συνθέτων υφαντικών  
σχεδίων 

 Να δηµιουργούν σύνθετα υφαντικά 
σχέδια  

 Να διαχωρίζουν – ταξινοµούν τα 
διάφορα  υφάσµατα 

 
5.1  Ταξινόµηση συνθέτων σχεδίων  
5.2  Υφάσµατα ∆ιπλής όψης 
5.3  ∆ιπλά - πολλαπλά  υφάσµατα 
5.4  Ειδικά υφάσµατα 
5.5  Υφάσµατα ζακάρ 

 
Εργαστηριακή Άσκηση 16 
Αναγνώριση – ∆ιαχωρισµός  
απλών και συνθέτων 
υφασµάτων 
Εργαστηριακή Άσκηση 17 
∆ηµιουργία σχεδίου 
υφάσµατος διπλής όψης 
Εργαστηριακή Άσκηση 18 
∆ηµιουργία σχεδίου 
πολλαπλού υφάσµατος  
Εργαστηριακή Άσκηση 19 
Εύρεση και αναγραφή του 
σχεδίου ύφανσης από δείγµατα 
υφασµάτων 
 
- Προβολή διαφανειών µε 
σχέδια υφασµάτων. 

- Προβολή βίντεο µε µηχανές 
παραγωγής υφαντών 

 

 
- Γραπτή δοκιµασία 
πολλαπλών επιλογών που να 
αφορά την αναγνώριση 
σχεδίων και ιδιοτήτων 
υφασµάτων που περιγράφηκαν 
σε αυτή την ενότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο :. ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 
 
Να είναι σε θέση οι µαθητές : 
 Να κατανοούν και να περιγράφουν τη 

δοµή των συνθέτων  σχεδίων 
πλεκτικής 

 Να δηµιουργούν σύνθετα  σχέδια  
πλεκτών υφασµάτων  

 Να διαχωρίζουν – ταξινοµούν τα  

 
6.1 Ταξινόµηση συνθέτων σχεδίων 
πλεκτών υφασµάτων  
6.2 Ανάλυση συνθέτων πλεκτών σχεδίων 
6.3 Σχέδια  interlock 
6.4 Σχέδια  links- links   
6.5 Στηµονοπλεκτά 

 
Εργαστηριακή Άσκηση 20 
Αναγνώριση – 
Στηµονοπλεκτού-
Υφαδοπλεκτού  
Εργαστηριακή Άσκηση 21 
Ανάλυση-Απεικόνιση 
συνθέτων σχεδίων πλεκτικής  

 
Σχεδιασµός και καταγραφή 
µερικών από τα σχέδια που 
παρουσιάστηκαν σε αυτή την 
ενότητα.  
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Σελίδα 8 από 8 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 
σύνθετα σχέδια πλεκτών υφασµάτων Εργαστηριακή Άσκηση 22 

Ανάλυση-Απεικόνιση σχεδίων 
interlock 
Εργαστηριακή Άσκηση 23 
Ανάλυση-Απεικόνιση σχεδίων 
links- links   
Εργαστηριακή Άσκηση 24 
Ανάλυση-Απεικόνιση σχεδίων 
ζακάρ 
 
- Προβολή διαφανειών µε 

σχέδια πλεκτών 
- Προβολή βίντεο µε 

πλεκτοµηχανές 
 

 
 


