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Kampuh : kelebihan jahitan yangKampuh : kelebihan jahitan yang 
dipakai untuk menyambung dua helai 
kain.
Lipit : lipatan-lipatan kain yang diatur 
untuk hiasan atau variasi pada p
busana.
Lajur : Potongan kain dengan panjang j g g p j g
dan lebar sesuai kebutuhan 
digunakan untuk hiasan atau variasi 

d k i b k tpada pakaian yang berupa kerutan, 
lipit-lipit atau pengembangan



Penyelesaian Tepi Kain :Penyelesaian Tepi Kain : 
Menyelesaikan bagian bagian tiras 
kain agar rapi dankain agar rapi dan 
sempurna.(rompok,depun,serip,kelim)
.
Saku : Bagian busana yang berfunsi 
untuk hiasan dan menempatkanuntuk hiasan dan menempatkan 
suatu benda.
P R d PPemasangan Renda : Pemasangan 
hiasan renda pada pakaian.



Macam- macam kampuhp
Kampuh buka yang diobras.
Kampuh buka yang dijahit tepiKampuh buka yang dijahit tepi.
Kampuh buka yang dirompok.
Kampuh buka dengan tusuk balutKampuh buka dengan tusuk balut.
Kampuh buka dengan tusuk feston.
Kampuh buka yang digunting sigsag.a pu bu a ya g d gu t g s gsag
Kampuh balik.
Kampuh balik semu.p
Kampuh perancis.
Kampuh sarung.
Kampuh pipih.



Macam- macam lajurj

Lajur lurus yaitu lajur yang dibuat dariLajur lurus yaitu lajur yang dibuat dari 
arah serat kain atau panjang kain.
Lajur serong yaitu lajur yang dibuatLajur serong yaitu lajur yang dibuat 
dari kain serong dengan sudut 45 
derajatderajat.
Lajur sirkel yaitu lajur yang dibuat dari 

h k i li karah kain yang melingkar



Macam-macam lipitp

Lipit jarum.Lipit jarum.
Lipit mati.
Lipit pipihLipit pipih.
Lipit sungkup.
Li it h dLipit hadap.
Lipit plissee.
Lipit kipas.
Hiasan godet.



Penyelesaian tepi kainy p

Rompok adalah penyelesaian tepi kain 
yang menggunakan kumai serong atau 
bisban diselesaikan di bagian buruk kain.
Depun adalah penyelesaian tepi kain yang 
menggunakan lapisan menurut bentuk dan gg p
diselesaikan di bagian dalam ( buruk kain )
Serip adalah penyelesaian tepi kain yangSerip adalah penyelesaian tepi kain yang 
menggunakan lapisan menurut bentuk dan 
diselesaikan di bagian luar ( baik kain )diselesaikan di bagian luar ( baik kain )



Kelim adalah Penyelesaian tepi kainKelim adalah Penyelesaian tepi kain 
yang hanya melipat bagian tiras kain 
kearah dalam Setiap kelim terdiri darikearah dalam. Setiap kelim terdiri dari 
3 bagian yaitu lipat dalam, lebar kelim 
dan tempat kelimdan tempat kelim. 



Macam-macam sakuMacam macam saku

Saku kemejaSaku kemeja.
Saku anak.
S k t tSaku tentara.
Saku passepoile.
Saku passepoile dengan klep.
Saku vest.
Saku vest dengan klep.
Saku samping.Saku samping.



Prinsip pemasangan rendap p g

Dipasang pada garis lurus dijahitDipasang pada garis lurus dijahit 
rapat,tiras diselesaikan dengan tusuk 
balut atau dikelimbalut atau dikelim.
Dipasang pada garis lengkung, tepat 
pada lengkungan renda dilipit disetikpada lengkungan renda dilipit, disetik 
rapat, tiras diselesaikan dengan tusuk 
balut ( dikelim )balut ( dikelim )
Dipasang pada sudut siku, renda 
dili t b t k di ldilipat membentuk diagonal.


