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1. Kompetensi: 

Mampu memahami dan terampil membuat pola dasar badan (blus) 
 
2. Sub Kompetensi: 

1) Menjelaskan prinsip-prinsip membuat pola dasar badan (blus) 
2) Membuat pola dasar badan (blus) secara draping 

 
3. Alat/ Instrumen/ Aparatus/ Bahan: 
 

NO. Alat Bahan 
1. Boneka/dress form Kertas tela 
2. Jarum pentul panjang berkepala  
3. Peter ban  
4. Metlin  
5. Kapur jahit  
6. Pensil  
7. Penggaris  
8. Gunting  
9. Benang jahit  

10. Jarum tangan  
 
4. Keselamatan Kerja: 

1) Dress form harus dapat berdiri dengan tegak/baik 
2) Sematan jarum arahnya ke bawah dan ujung jarum dimasukkan ke dalam 

dress form 
 
5. Langkah Kerja: 

1) Beri tanda TM, TB, garis leher, garis kerung lengan, garis pinggang dan bahu 
pada boneka dengan menggunakan kapur jahit 

2) Ukur TM ke sisi melalui titik dada dan dari bahu pangkal leher menuju ke 
pinggang melalui titik dada 

3) Gunting kertas dengan ukuran panjang : dari bahu pangkal leher ke pinggang 
dan dari TM ke sisi masing-masing sisi, atas, dan bawah + 2 cm 

4) Ukur tinggi dada dari garis pinggang untuk menentukan garis dada 
5) Tambahkan 2 cm pada TM dilipat ke dalam dan lipatan di letakkan tepat pada 

TM. Semat kertas bagian TM pada pangkal leher, dada, pinggang, buah dada, 
dan sisi (ketiak) 

6) Kelebihan pada bentuk badan dibuat kup supaya pola pas pada badan. Besar 
kecilnya kup tergantung pada perbedaan besar dada dan pinggang. Kup bahu 
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pada pertengahan lebar bahu dan sedapat mungkin 1 baris dengan kup 
pinggang yang letaknya ± 1/8 lingkar pinggang. Tinggi kup dari pinggang ± 2 
cm di bawah puncak dada 

7) Pada bagian leher diberi guntingan, dilakukan setelah kertas tela dipasangkan 
pada bagian belakang. Guntingan harus tegak lurus pada kerung leher 

8) Mengedrap pola belakang sama dengan bagian muka. Untuk badan yang 
gemuk jika perlu diberi kup bahu pada pola belakang 

9) Mengukur bahu, pita cm diletakkan pada sehingga merupakan garis lurus dari 
bahu ke sisi 

10) Mengukur pinggang, diukur sekeliling pinggang menurut batas yang telah 
ditentukan 

11) Mengukur lingkar lengan, pita cm dilingkarkan sekeliling kerung lengan, dari 
batas lingkar lengan pada boneka turun 3 cm 

12) Untuk menghindari tumpang tindik pada bahu dan sisi serta bagian belakang 
harus dilipat 

 
6. Lampiran: 

Gambar langkah kerja mengedrap pola dasar badan (blus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


