
Модул 4: 
Модни и текстилни занаяти.

СЪЗДАДЕН ЗА

Как дигиталните технологии могат да се приложат в моята сфера на дейност?

Craft 4.0 - Digital Craft
www.craftproject.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Споразумение за безвъзмездна финансова помощ : 2018-1-IE01-KA202-038787.



Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията 

не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Партньорите.
Проектът е съфинансиран от програмата Еразъм+ на Европейския съюз.



Цел на модула.
Какво, Защо, Колко дълго?

Какво?
Да осигури представяне на възможностите за 3D моделиране, подчертавайки 
техния потенциал при създаването на сложни форми, при които не са 
приложими традиционни средства.

Защо?
Да се очертае как дигиталните технологии могат да добавят стойност 
към съществуващите практики, т.е. изследване на мащаба, множеството 
и възпроизвеждането/ адаптирането им в готови обекти на занаятите. В 
същото време този модул цели да опише и възможностите за създаване на 
персонализирани инструменти, форми и шаблони, които могат да помогнат 
във фазата на изработка и прототипиране на вашата работа.

Колко дълго?
Този модул ще включва шест презентационни урока с очаквано време за 
четена от 30 минути всеки. Ще ви бъдат предоставени примери, свързани 
с конкретни занаятчийски сектори.

Забележка
Всички компоненти, видени в документите са използвани с разрешение от 
техните създатели. 
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Модни и текстилни занаяти.
Въведение в темата.

Този занаят включва следните техники:

1. Бродиране
2. Тъкане
3. Плетене 
4. Кожарство
5. Филцоване
6. Плетене на една кука

“Техническият процес на оформяне на влакна от нишки във 
функционален и декоративен продукт от плат.”

СНИМКА ОТ KEAGAN HENMAN
https://unsplash.com/photos/Won79_9oUEk
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Как дигиталните технологии биха могли 
да създадат нови възможности за 
персонализиране в сектора на модата 
и текстила и да направят процес на 
изработка на занаятчийски изделия по-

устойчив?
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Области на адаптация.
Добавяне на стойност във всички етапи от процеса на изработка.

3D моделиране на облекла 
CAD моделиране на шаблони

3D принтиране на плат

Инструменти за персонализиран 3D печат
 Принтиране на търговска марка
Валидиране на собствените идеи

Комбиниране на традиционни и дигитални методи
3D сканиране и принтиране на модни продукти

Дизайн на костюми и косплей

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИДЕЯТА КРАЕН ПРОДУКТУРЕДИ И ШАБЛОННИ ИНСТРУМЕНТИ
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01.

3D моделиране на облекла 
CAD моделиране 
3D принтиране на плат

CRAFT 4.0 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИДЕЯТА.

РАЗГЛЕЖДАНИ ТЕМИ
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3D симулация на дрехи.
Използване на CAD софтуер за създаване на 
визуализации в модния дизайн.

Създаване на 2D модели със селекция от цветове и текстури, 
които могат да бъдат преобразувани в 3D облекло и 
поставени на дигитален модел.

Обичайният CAD софтуер може да подпомогне създателите 
при моделирането на техните идеи в 3D вид. Въпреки това, с 
моден дизайн и текстил, специфичен CAD софтуер като Clo3D 
превръща 2D моделите на производителите в триизмерни 
парчета дрехи, които могат да симулират движението на 
поставения материал.

Clo3D дава възможност на производителите да пришиват 
отделни части, да добавят твърди елементи като ципове и 
копчета, както и да изобразяват обекта във фотореалистичен 
формат. Производителят може също да отпечата оформлението 
на 2D модела, за да може реално да създаде артикула.

“ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕНИМ” OT CLO3D X JEANOLOGIA
https://www.clo3d.com/company/newsdetail/254
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CLO3D Пример за облекло.
Намаляване на разходите за прототипиране и вземане на проби, с цел постигане на устойчивост, чрез 3D дизайн.

“РЕНДИРАН ПРОБЛЕМ МОДЕЛ” ОТ CLO3D X INTERLINE
https://www.clo3d.com/company/newsdetail/222

ЗА CLO3D.
CLO3D не се ограничава само до дизайна на облеклото, което позволява на потребителя да 
създаде всичко възможно от плат - шапки, чанти, портфейли, като същевременно осигурява 
интерактивност в реално време, в момента на правенето на промени. CLO3D също така дава 
достъп до обширна библиотека от често използвани тъкани и довършителни техники, които 
могат да бъдат приложени към дизайна.
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3D Моделирани шаблони.
Създаване на солиден модел шаблон за целите на 3D принтирането.

Моделиране или склуптуриране на солиден модел, който 
може да бъде дублиран в шаблон, използвайки CAD функцията, 
“правоъгълен или кръгъл модел“.

Различните текстилни изделия изискват дизайн, който се 
повтаря в определена посока. Това може да бъде създадено 
лесно чрез CAD софтуер, като например Fusion 360, чрез 
моделиране на една проста форма, която изисква дублиране. 
Използвайки CAD функцията “Правоъгълен или кръгъл модел“, 
е възможно да се дублира обекта в желаната посока и да се 
зададат параметри, които отговарят на целта, като например 
разстояние, количество дубликати и посока.

Този модел може да се експортира и използва в 3D печата на 
тъкани.

“ДРАКОНОВИ ЛЮСПИ” ОТ DAVID SHOREY
https://www.thingiverse.com/thing:2755451
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Пример за правоъгълен шаблон.
Създаване на модели в линейна посока за текстури на тъкани.

БАЗОВА ФОРМА НА CAD МОДЕЛ
Създаване на обща форма, която може да се види 
в повтарящ се модел. Формата зависи от идеята на 
производителя, създавайки прости геометрични 

фигури, такива, които имитират мащаби и т.н.

ПРАВОЪГЪЛЕН ИЛИ КРЪГЪЛ ШАБЛОН
След като базовият модел е създаден, функцията, 
вградена в CAD софтуера, наречена „правоъгълен 
шаблон“, може да позволи на производителите да 

повторят шаблона в определена посока.

ЗАВЪРШЕН ШАБЛОН
С правилното разстояние между базовия модел и 
завършения правоъгълен шаблон, крайният продукт 
може да бъде експортиран за 3D печат върху плат или 

повторен за по-големи обекти.

“ХЕКСАГОНЕН ОБРАЗЕЦ” ОТ CLAYTON PARKER
https://www.thingiverse.com/thing:2787803/remixes
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Отпечатайте своя моделиран дизайн на тюл, мрежа или 
органза, за да създадете „гъвкава“ дреха, която може да 
добави уникалност към вашето творение.

Произведените CAD модели могат да бъдат експортирани 
във файлове, които софтуерът за рязане на 3D печата може 
да чете. Тези формати включват STL, OBJ и 3MF. Модели които 
се вплитат като тип метални ризници (chainmail), могат да 
възпроизведат гъвкавост подобно на материалите от текстил. 
Въпреки това, чрез директното отпечатване върху текстил, 
шаблоните могат да се добавят към облекла, или да се добавят 
лога към артикули като чанти или портфейли. 

Тъй като FDM печатът екструдира пластмаса в процеса на 
разслояване, производителят може да модифицира нарязания 
модел, за да направи пауза по време на отпечатването. Това 
ще позволи на производителя да постави тъканта върху 
текущия печат и да я закрепи с лепяща лента към леглото. 
След това печатът може да продължи и да се слее тъканта с 
3D отпечатания модел, образувайки дреха, която е еластична с 
по-плътни области.

3D Печат на плат.
Комбиниране на тънък слой плат с 3D разпечатки.

“CHAINMAIL” BY AGUSTÍN ARROYO
https://www.prusaprinters.org/prints/286-chainmail-3d-printable-fabric
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“ДРАКОНОВИ ЛЮСПИ” OT SANNA VALAPURO https://www.thingiverse.com/thing:3470986
“ДРАКОНОВИ ЛЮСПИ” OT YVO DE HAAS  https://ytec3d.com/3d-printed-flexible-dragon-scales/
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Инструменти за персонализиран 3D принт
Принтиране на търговска марка
Валидиране на собствените идеи

02. ПРОТОТИПИРАНЕ.

РАЗГЛЕЖДАНИ ТЕМИ
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3D Отпечатани 
инструменти.
Принтиране на персонализирани 
занаятчийски инструменти.

Дигиталните технологии предоставят 
възможност на модните дизайнери и 
майсторите на текстилните изделия да създават 
персонализирани инструменти, които да 
отговарят на техните нужди. По отношение на 
кожените занаяти, майсторът може да създаде 
шаблони за рязане или щампи за отпечатване, 
за да маркира кожените си изделия.

Освен възможността за създаване на собствени 
инструменти, платформи като Thingiverse 
или PrusaPrinters предоставят безплатно 
изтегляне на 3D файлове. Примери за налични 
инструменти, подходящи за текстилни майстори 
биха били тъкачни станове, купи за прежди и др.

“3D ПРИНТИРАНИ КОЖЕНИ ПЕЧАТИ” ОТ MIKAELA HOLMES
https://www.mikaelaholmes.com/
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“3D ПРИНТИРАН ТЪКАЧЕН СТАН” ОТ OWENTHEOTHER  https://www.instructables.com/Make-a-3D-Printed-Weaving-Loom-and-Use-It/
ПРИНТИРАНА КУПА ЗА ПРЕЖДА” OT DANSCRAFTSSHOP  https://www.etsy.com/ie/shop/DansCraftsShop?ref=simple-shop-header-name&listing_id=1049355369
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3D печатът може да добави стойност към фазата на 
прототипиране за модните дизайнери, особено при обувки / 
обущари. 3D принтерите могат да позволят на обущарите да 
изградят своите дизайни и идейни модели за всяко нещо което 
създават. Понякога на модните дизайнери или занаятчиите 
, работещи с текстил е възможно да им  се наложи да 
възложат производството на определен продукт, на външни 
изпълнители но все пак със собствените си 3D принтери те 
могат да ускорят този процес и да създадат прототипа който 
желаят.

Компании като Louis Vuitton също са включили 3D принтирането 
в своя процес, за да създадат шаблони за чанти, уникални 
шаблонни инструменти и приспособления, както и някои 
алтернативни инструменти небходими за началната фаза на 
развитие.

Процес на прототипиране.
3D печат за тестване и валидиране на дизайна.

“ПРОТОТИПИ НА ОБУВКИ” ОТ AMPER X BCN3D
https://www.bcn3d.com/3d-printing-revolutionizes-product-design-at-camper/
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BCN3D X CAMPER Пример.
Поватряем процес на скициране, 3D печат на мащабни модели и рендери.

ПРЕДИМСТВА НА КОМПАНИЯТА
С разработени концепции, Camper може да тества и 
повтаря многократно процеса, като същевременно 
поддържа високи стандарти за качество благодарение 

на собствено производените си 3D принтери.
 

ВАЛИДИРАНЕ НА ДИЗАЙНИ
Чрез отпечатването на своите концепции за дизайн 
на обувки на всяка една колекция, Camper може да 
валидира техните обеми, размери и геометрични 
форми, които не могат да бъдат визуализирани 

дигитално.

3D PRINTING ADVANCEMENTS
Със сложните си геометрии, 3D моделите изискват 
опори: поради двойните екструдери в принтерите 
BCN3D се използват водоразтворими материали, 
намалявайки времето за почистване на печата след 

това.
 

“ПРОТОТИПИ НА ОБУВКИ” ОТ CAMPER X BCN3D
https://www.bcn3d.com/3d-printing-revolutionizes-product-design-at-camper/
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Комбиниране на традиционни и дигитални методи
3D сканиране и принтиране на модни продукти
Дизайн на костюми и косплей

CRAFT 4.0 

03. КРАЕН ПРОДУКТ.

РАЗГЛЕЖДАНИ ТЕМИ
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Комбинирани методи.
Комбиниране на текстил и 3D отпечатани детайли.

Чрез комбиниране на традиционни техники като бродерия, 
производителят може да създаде 3D модели-артикули, които 
могат да бъдат прикрепени към избраната тъкан, вместо да 
бъдат отпечатани директно върху плата. Материалите на 
базата на TPU са подходящи за използване в модния дизайн 
поради гъвкавия си характер, което позволява на 3D принта 
да следва движението на традиционната тъкан.

По отношение на устойчивостта, 3D принтовете върху 
съществуващи дрехи могат да дадат на дрехата нов прочит 
и да удължат живота й. Също така, използвайки софтуер 
като Clo3D за създаване на 2D/3D планове на вашата дреха, 
могат да бъдат създадени устойчиви модни артикули. 
Това може да се постигне с 3D плетачна технология, която 
отпечатва само необходимото количество продукт, без да 
създава отпадъци от съответния плат като така намалява 
отпадъците произлизащи от самия производствен процес.

ТЕМАТИЧННА КОЛКЕЦИЯ “ВИРУС” ОТ ANASTASIA RUIZ
https://www.anastasiaruiz.com/fashion
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Примери за SLS 3D принтирани изделия.
Създаване на сложни чанти тип клъч чрез селективни процеси на лазерно синтероване.

“ДАМСКА ЧАНТА BERN ТИП КЛЪЧ” ОТ ODO FIORAVANTI
АСИСТЕНТ ПО ПРОЕКТА: JUAN NICOLAS PAEZ
СНИМКИ: FEDERICO MARIN
http://www.fioravanti.eu/project/Bern_clutch
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3D сканирането е процес на анализ на даден обект чрез 
множество сканирания или изображения в реалния свят и 
създаване на същата форма в триизмерно представяне на 
този обект.

Тази дигитална технология стана достъпна за производителите 
и занаятчиите чрез мобилни приложения и щадящи 
бюджета машини. Пример за 3D сканиране, използвано в 
модния и текстилния сектор, може да бъде чрез сканиране 
на определени предмети за реквизити за костюми, което е 
използвано в процеса на проектиране на роклята на Ейми 
Пурди за церемонията по откриването на Параолимпийските 
игри в Рио през 2016г.

Данит Пелаг, моден дизайнер, който проектира облекла с 
3D печат, не се е срещал с Ейми за проби на роклята. За да 
получи точните мерки на тялото на модела, е използвал само 
3D сканиране. Това позволява на Данит да създаде и отпечата 
персонализирана рокля, която Ейми облече по време на 
откриването на Параолимпийските игри.

3D Сканиране на тялото.
Получаване на прецизно сканирани 3D модели.

“ПАРАМОЛИМПИЙСКА РОКЛЯ” ОТ DANIT PELAG
https://danitpeleg.com/paralympics-dress/
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“СВОБОДАТА ДВИЖИ ЧОВЕКА” ОТ DANIT PELAG
https://danitpeleg.com/liberty-leading-the-people-2/

“РАЖДАНЕТО НА ВЕНЕРА” ОТ DANIT PELAG
https://danitpeleg.com/the-birth-of-venus/
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Дизайн на костюми.
Персонализиран реквизит и костюми, използвани за 
филми и косплей.

Дигиталните технологии играят роля и в подкрепата на 
текстилните занаяти при дизайн на костюми. 3D печата 
позволява на дизайнерите на костюми да създават реплики на 
реквизит или малки детайли, които да добавят към крайното 
облекло.

Лазерното рязане на EVA пяна е често срещана техника, 
използвана за създаване на леки костюми, подобни на броня. 
EVA пяната е евтина и гъвкава, като се предлага в различни 
дебелини и е подходяща за изработка на персонализирани 
реквизити.

Технологията за лазерно синтероване, която е метод за 3D 
принтиране на прахова основа, спомага дизайнерите на 
костюми при създаването на много детайлни реквизити, 
използващи материал PA12. Този вид печат осигурява по-
висока точност, гъвкавост и здравина. Популярен пример за 
използване на дигитални технологии в дизайна на костюми 
може да се види във филма на Марвел “Черната пантера”, по-
специално шапка Зулу и раменна мантия на героиня от филма 
на име кралица Рамонда. КОСТЮМ НА КРАЛИЦА РАМОНДА” ОТ JULIA KOERNER

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДИЗАЙНЕРА НА КОСТЮМИ RUTH E. CARTER
ЧЕРНАТА ПАНТЕРА, MARVEL, DISNEY, 2018
https://www.juliakoerner.com/black-panther
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КОСПЛЕЙ НА “ERAZER GIRL” ОТ SVETLANA QUINDT
https://www.kamuicosplay.com/2016/12/06/foamcos-2/

ДИЗАЙН НА КОСТЮМИТЕ С EVA ПЯНА.
Панелите от EVA пяна са ръчно изрязани, но лесно могат да бъдат и лазерно 
изрязани, което би осигурило по-точни шаблони. Броните посочени на 
снимките са изцяло изградени от EVA пяна, използвайки различни дебелини, 
което прави разходите за изграждане относително ниски. Частите също могат 
да бъдат боядисвани и удължавани.
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Заключение: 
Модни и текстилни занаяти.

Искате да 
научите повече?

“Поздравления, стигнахте до края на този урок!”

Представената работа, създадена от консорциума Craft 4.0, е лицензирана под 
„Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License“.

Visit Craft 4.0 at 
www.craftproject.eu


