
Oleh :
Nanie Asri Yuliati



Jas merupakan busana luar yang menutupi
badan (body) dari pundak (bahu) sampai ke
bawah, di atas garis pinggang, garis
pinggang di bawah garis pinggang garispinggang, di bawah garis pinggang, garis
panggul atau di bawah garis panggul. 



Biasanya menggunakan bahan wool. 
Kelebihan bahan tersebut apabila dipakai di
badan jatuhnya akan lebih bagus. 
K k b h b bil dib kKekurangan bahan tersebut apabila dibakar
akan menimbulkan bau yang tidak enak dan
harganya juga mahalharganya juga mahal. 



Biasanya menggunakan Dormeuil.
Kelebihan bahan tersebut mudah untuk
dipress.
k k b h b d l h hkekurangan bahan tersebut adalah harganya
yang mahal



Kufner
M kMerupakan
pelapis jas, yang 
penggunaannyapenggunaannya
sama seperti
viselin. Tetapip
kufner lebih tebal
dan mempunyai
t k t l bihtekstur lebih
kasar.



Bubat
Merupakan
pelapis tanpa
perekat yangperekat yang 
memiliki tekstur
kasar dan kaku.kasar dan kaku. 
Diletakkan di
bagian dada 

hi lihsehingga terlihat
lebih gagah. 



Laken
Kain yangKain yang 
digunakan sebagai
pengganti krah
dalam yangdalam yang 
berbentuk serong. 
Penggunaan inigg
dimaksudkan agar 
lebih tebal. Tekstur
kain ini mirip sepertikain ini mirip seperti
kain flannel tetapi
lebih tebal. 



Fiselin
Digunakan sebagai lem untuk merekatkan
saku, kelim furing, dan merekatkan bubat
pada bagian dada Selain itu digunakan untukpada bagian dada. Selain itu digunakan untuk
mengelem kupnat agar tampak rapi. 



Padding 
adalah bahan
pengisi bahu
pada busana.

• Padding



Sosis
adalah bahan
pengisi busanap g
yang terdapat
pada bahu, p ,
berfungsi untuk
membentuk bahu
supaya lebih rapi





1. Menempelkan
interfacing pada
bahan utama.

Y it k tkYaitu merekatkan
kufner di bagian
TM krahTM, krah, 
punggung.



Tips agar kupnat nampak flat di bagian depan
sebaiknya diberikan veselin pada ujung kup
dibagian dalam.









Setelah selesai
disambung
dibagian yangdibagian yang 
melengkung
sebaiknyay
digunting kecil
(cekris) agar tidak
keriting lalukeriting lalu
ditindas dan
dipress.















Tips pemilihan benang sebagai penolong
dalam jahit sebaiknya berwarna putih atauj y p
selaras dengan bahan utama agar saat
pengepresan tidak mengecap atau luntur.























kenaikan 1 cm 
ini
dimaksudkan
agar saat jasagar saat jas
terangkat tidak
NampakNampak 
furingnya.



Hal ini berguna
sebagaisebagai
penolong saat
pemasangang
lengan dengan
badan.





























dengan jarak
1,5 cm dari tepi
muka dan lebar
l blubang
kancingnya 2,5 
cmcm. 







1. Mengesum
ujung krah
lluar.






























