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Scopul modulului.

CRAFT 4.0 MODULUL  3 FASHION & TEXTILE 
CRAFTS

Ce, De ce, Cât timp?

Ce?
Modulul oferă o introducere a capacităților de modelare 3D, 
evidențiind potențialul în crearea de forme complexe care nu sunt 
fezabile prin mijloace tradiționale.

De ce?
Pentru a sublinia modul în care tehnologiile digitale pot adăuga 
valoare practicilor existente, și anume multiplicitatea și 
reproducerea în obiectele meșteșugărești finite. De asemenea, 
capacitatea de a crea unelte personalizate, matrițe și suporturi 
care pot ajuta la faza de realizare și prototipare a muncii dvs.

Cât timp?
Acest modul va include șase unități de prezentare care au un timp 
de citire estimat de 30 de minute fiecare. Vi se vor oferi și alte 
exemple care se referă la anumite sectoare meșteșugărești.

Notă
Toate componentele văzute în documente au fost utilizate cu 
permisiunea a creatorului.



Produse Artizanale Textile.
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Introducere în disciplină.

"Procesul tehnic de formare a fibrelor filetate într-un produs funcțional 
și decorativ din țesături.„

Această temă include tehnici precum:
Broderie
Ţesut
Tricotare
Pielărie
Pâslă
Croșetare

IMAGE BY KEAGAN HENMAN
https://unsplash.com/photos/Won79_9oUEk



Cum pot tehnologiile digitale să creeze noi 
posibilități de personalizare în 
sectorul modei și textilelor și să facă 
procesul nostru de manufactură mai 
sustenabil?
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Domenii de adaptare.
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Adăugarea de valoare în toate etapele procesului de crafting.

EXPLORAREA 
IDEILOR

Modelarea articolelor de 
îmbrăcăminte 3D 

Modelare Cad 
Imprimare Textilă 3D 

PRODUSUL FINAL
Combinarea metodelor tradiționale și 

digitale de scanare 3D
 Piese de modă imprimate 

Design vestimentar

INSTRUMENTE & 
UNELTE

Instrumente3D 
personalizate 

Branding 
Validarea ideilor in-

house



Modelarea articolelor de 
îmbrăcăminte 3D 
Modelare Cad 
Imprimare textilă 3D

CRAFT 4.0 MODULE 3 FASHION & TEXTILE 
CRAFTS

01. EXPLORAREA 
IDEILOR.

SUBIECTE 
ABORDATE



Simularea articolelor 
de îmbrăcăminte 3D.
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Utilizarea software-ului CAD de design vestimentar pentru 
vizualizare.

Crearea de modele 2D cu o selecție de culori și texturi, 
care pot fi transformate într-un articol vestimentar 3D și 
montate pe un model digital.

Software-ul CAD comun poate sprijini factorii de decizie în 
modelarea ideilor lor în 3D. Cu toate acestea, cu design 
vestimentar și textile, software-ul CAD specific, cum ar fi 
Clo3D, transformă modelele 2D ale producătorilor în piese 
de îmbrăcăminte 3D care pot simula mișcarea 
materialului.

Clo3D permite factorilor de decizie să creeze modele, 
adaugă fermoare & butoane și redă obiectul într-un format 
fotorealist. Producătorul poate imprima, de asemenea, 
modelului 2D pentru a testa elementul în viața reală.

“DENIM INTEGRATION” BY CLO3D X JEANOLOGIA
https://www.clo3d.com/company/newsdetail/254

http://www.clo3d.com/company/newsdetail/254


Clo3D Exemplu de 
îmbrăcăminte.
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Reducerea costurilor de prototipare și eșantionare din motive de durabilitate prin 
proiectare 3D.

“RENDERED SAMPLE” BY CLO3D X INTERLINE
https://www.clo3d.com/company/newsdetail/222

DESPRE CLO3D.
CLO3D nu se limitează la designul articolelor de îmbrăcăminte, 
permițând utilizatorului să creeze orice tipuri țesături de la pălării, 
genți, portofele, oferind în același timp interactivitate în timp real 
atunci când se fac modificări. CLO3D oferă, de asemenea, acces la o 
bibliotecă cuprinzătoare de țesături utilizate în mod obișnuit și 
tehnici de finisare care ar putea fi aplicate la proiectare.

http://www.clo3d.com/company/newsdetail/222


Modele de modelare 3D.
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Crearea unui model pentru imprimarea 3D.

Modelarea sau sculptarea unui model solid care poate fi 
duplicat într-un model folosind caracteristica CAD, 
"model dreptunghiular sau circular".

Diverse textile necesită un design care se repetă într-o 
anumită direcție. Acest lucru poate fi creat pur și simplu 
în software CAD, cum ar fi Fusion 360, prin modelarea 
unei forme simple care necesită duplicare.  

Folosind caracteristica CAD, Rectangular sau Circular 
Pattern, se poate duplica obiectul într-o direcție dorită și 
se pot seta parametri care se potrivesc scopului, cum ar 
fi spațierea, cantitatea de duplicate și direcția.

Acest model poate fi exportat și utilizat pentru 
imprimarea 3D a țesăturilor.

“DRAGON SCALES” BY DAVID SHOREY
https://www.thingiverse.com/thing:2755451



Exemplu de model rectanglular.

FORMA DE BAZĂ A MODELULUI CAD
Crearea formei generice care poate fi văzută într-un model 
repetat. Forma depinde de ideea producatorului, creand 
forme geometrice simple sau cele care imita cantarul etc.
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MODEL DREPTUNGHIULAR SAU CIRCULAR
Odată ce modelul de bază este creat, o caracteristică 
încorporată în software-ul CAD numit "model 
dreptunghiular" poate permite producătorilor să repete 
modelul într-o direcție stabilită.

MODEL COMPLETAT
Cu spațierea modelului de bază corectă și modelul 
dreptunghi completat, produsul final poate fi exportat 
pentru imprimare 3D pe tesatura sau repetate pentru piese 
mai mari.

Crearea de modele într-o direcție liniară pentru texturi 
de tesatura.

“HEXAGON PATTERN” BY CLAYTON PARKER
https://www.thingiverse.com/thing:2787803/remixes



Imprimare 3D cu 
material textil.
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Combinarea unui strat subțire de țesătură între imprimeurile 
3D.

Imprimarea pe tesatura pentru a crea un articol de 
îmbrăcăminte "flexibil", poate adăuga unicitate piesei dvs.

Modelele CAD produse pot fi exportate în tipuri de fișiere pe 
care software-ul slicer de imprimare 3D le poate citi. Aceste 
formate includ, STL, OBJ & 3MF. 

Prin imprimarea direct pe textile, pot fi adăugate logo-uri sau 
imagini pe articolele de îmbrăcăminte.

Pe măsură ce imprimarea FDM extrudează plasticul într-un 
proces strat cu strat, producătorul poate modifica modelul 
feliat pentru a se întrerupe în timpul imprimării.  Acest lucru 
va permite producătorului să așeze țesătura deasupra 
imprimării actuale și să o fixeze cu bandă de mascare pe 
bază. Imprimarea poate apoi să reia și să fuzioneze țesătura 
cu modelul imprimat 3D, formând un articol de îmbrăcăminte 
flexibil, cu zone solide.

“CHAINMAIL” BY AGUSTÍN ARROYO
https://www.prusaprinters.org/prints/286-chainmail-3d-printable-fabric

http://www.prusaprinters.org/prints/286-chainmail-3d-printable-fabric


“DRAGON SCALES” BY SANNA VALAPURO  
“DRAGON SCALES” BY YVO DE HAAS
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ps://www.thingiverse.com/thing:3470986
https://ytec3d.com/3d-printed-flexible-dragon-scales/
/



Instrumente personalizate de imprimare 3D 
Branding
Validarea ideilor in-house

CRAFT 4.0 MODULE 3 FASHION & TEXTILE 
CRAFTS

02. 
PROTOTIPURI.

SUBIECTE ABORDATE



Unelte tipărite 
3D.Imprimarea instrumentelor personalizate de 
crafting.

Tehnologia digitală oferă designerilor de modă 
și artizanatului textil posibilitatea de a crea 
scule personalizate care să se potrivească 
nevoilor lor. 
În ceea ce privește produsele din piele, 
meșterul poate crea șabloane de tăiere sau 
ștampile de imprimare pentru a-și marca 
pielăria.

În afară de crearea de scule proprii, 
platforme, cum ar fi Thingiverse sau 
PrusaPrinters oferă gratuit pentru a descărca 
fișiere cu obiecte 3D. 

“3D PRINTED LEATHER STAMPS” BY MIKAELA 
HOLMES
https://www.mikaelaholmes.com/
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http://www.mikaelaholmes.com/


“3D PRINTED WEAVING LOOM” BY OWENTHEOTHER  
“3D PRINTED YARN BOWL” BY DANSCRAFTSSHOP
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https://www.instructables.com/Make-a-3D-Printed-Weaving-Loom-and-Use-It/  
https://www.etsy.com/ie/shop/DansCraftsShop?ref=simple-shop-header-name&listing_id=1049355369

http://www.instructables.com/Make-a-3D-Printed-Weaving-Loom-and-Use-It/
http://www.etsy.com/ie/shop/DansCraftsShop?ref=simple-shop-header-name&amp;listing_id=1049355369


Procesul de prototipare.
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Iterații de imprimare 3D pentru a testa și valida designul.

Imprimarea 3D poate adăuga valoare fazei de prototipare a 
designerilor de modă, în special încălțămintei/cizmarilor. 
Imprimantele 3D pot permite cizmarilor să-și construiască 
modelele de design și concept pentru fiecare piesă pe care o 
creează.

Ocazional, designerii de modă sau meșteșugarii textili pot fi 
nevoiți să externalizeze producția unui anumit produs, cu toate 
acestea, cu propriile imprimante 3D, pot accelera acest proces 
și pot crea iterații.

Companii precum Louis Vuitton au încorporat, de asemenea, 
imprimarea 3D în procesul lor de a crea matrițe și corpuri de 
iluminat, precum și alternative hardware în timpul fazei inițiale 
de dezvoltare.

“SHOE PROTOTYPES” BY CAMPER X BCN3D
https://www.bcn3d.com/3d-printing-revolutionizes-product-design-at-camper/

http://www.bcn3d.com/3d-printing-revolutionizes-product-design-at-camper/


Mostra BCN3D X 
CAMPER.

BENEFICIILE COMPANIEI
Cu concepte dezvoltate, Camper poate testa și itera de 
mai multe ori, menținând în același timp standarde înalte 
de calitate cu imprimantele lor 3D interne.
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VALIDAREA DESENELOR SAU MODELELOR 
INDUSTRIALE
Prin imprimarea conceptelor lor de pantofi pentru fiecare 
colecție, Camper poate valida volume, dimensiuni și 
forme geometrice care nu au putut fi vizualizate digital.

PROGRESE ÎN IMPRIMAREA 3D
Cu geometrii complexe, modelele 3D necesită suport, 
datorită extruderelor duale din imprimantele BCN3D, se 
utilizează materiale solubile în apă, reducând timpul de 
curățare a imprimării.

Proces iterativ de la schițe, modele la scară de imprimare 3D și 
randări.

“SHOE PROTOTYPES” BY CAMPER X BCN3D
https://www.bcn3d.com/3d-printing-revolutionizes-product-design-at-camper/

http://www.bcn3d.com/3d-printing-revolutionizes-product-design-at-camper/


Combinarea metode tradiționale și 
digitale de scanare 3D
Piese de modă imprimate 
Design vestimentar
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03. PRODUS 
FINAL.

SUBIECTE 
ABORDATE



Combinarea metodelor.
Combinarea textilelor și a pieselor imprimate 3D.

Prin combinarea tehnicilor tradiționale, cum ar fi 
broderia, un producător poate crea modele 3D 
articulate care pot fi fixate pe țesătura aleasă în loc 
să imprime direct pe material.  

Materialele pe bază de TPU tind să fie utilizate în 
designul vestimentar datorită naturii sale flexibile, 
permițând imprimării să urmărească mișcarea 
țesăturii tradiționale.

În ceea ce privește sustenabilitatea, imprimarea 3D 
pe articolele de îmbrăcăminte existente poate oferi 
piesei un nou sens și îi poate prelungi durata de 
viață. 

De asemenea, folosind software-ul Clo3D pot fi 
create articole vestimentare. Acest lucru poate fi 
realizat cu tehnologia de tricotat 3D care imprimă 
numai cantitatea de produs necesară, fără a crea 
țesături de pe tăieturi, reducând deșeurile în timpul 
procesului de producție.

“THE VIRUS COLLECTION” BY ANASTASIA RUIZ
https://www.anastasiaruiz.com/fashion
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http://www.anastasiaruiz.com/fashion


Exemplu de imprimare 3D 
SLS.Crearea de poșete complexe cu procese selective de sinterizare cu laser.

“THE BERN CLUTCH” BY ODO FIORAVANTI  
PROJECT ASSISTANT: JUAN NICOLAS 
PAEZ  PHOTO CREDITS: FEDERICO MARIN
http://www.fioravanti.eu/project/Bern_clutch
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http://www.fioravanti.eu/project/Bern_clutch


Scanare corporală 3D.
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Obținerea scanărilor 3D precise ale unui model.

Scanarea 3D este procesul de analiză a unui obiect prin mai multe 
scanări sau imagini în lumea reală și producerea aceleiași forme 
într-o reprezentare tridimensională a acelui obiect.

Această tehnologie digitală a devenit accesibilă producătorilor și 
meșteșugarilor prin intermediul aplicațiilor mobile și al mașinilor 
prietenoase cu bugetul.  

Un exemplu de scanare 3D a fost utilizată în sectorul modei și 
textilelor prin scanarea anumitor obiecte pentru recuzita 
costumului și a fost folosită în procesul de proiectare pentru 
rochia lui Amy Purdy pentru ceremonia de deschidere paralimpică 
de la Rio 2016.

Danit Pelag, un designer de modă care proiectează articole de 
îmbrăcăminte imprimate 3D, nu a întâlnit-o pe Amy pentru 
probarea rochiei, astfel pentru a obține măsurătorile exacte ale 
corpului modelului de la o scanare 3D. Acest lucru i-a permis lui 
Danit să creeze și să imprime o rochie personalizată pe care Amy 
a purtat-o în timpul spectacolului de deschidere.

“PARALYMPICS DRESS” BY DANIT 
PELAG
https://danitpeleg.com/paralympics-dress/



“LIBERTY LEADING THE PEOPLE” BY DANIT 
PELAG
https://danitpeleg.com/liberty-leading-the-people-2/
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“THE BIRTH OF VENUS” BY DANIT PELAG
https://danitpeleg.com/the-birth-of-venus/



Design de costume.
Recuzită personalizată și costume folosite pentru filme.

Tehnologia digitală joacă, de asemenea, un rol în sprijinirea 
meșteșugarilor din sectorul designului costumelor.

Imprimarea 3D permite designerilor de costume să creeze 
replici ale unei recuzite.

Tăierea cu laser a spumei EVA este o tehnică utilizată pentru 
a crea costume ușoare, asemănătoare blindatelor. 

Spuma EVA este ieftină și flexibilă, cu diferite grosimi și 
potrivită pentru a face o recuzită personalizată.

Tehnologia de sinterizare cu laser, care este o metodă de 
imprimare 3D pe bază de pulbere, sprijină designerii de 
costume în crearea de recuzită extrem de detaliată folosind 
materialul PA12. Acest tip de imprimare oferă o precizie mai 
mare, flexibilitate și rezistență. 

Un exemplu popular de design al costumelor poate fi văzut în 
filmul Marvel, Black Panther, în special pălăria și mantaua 
reginei Ramonda.

“QUEEN RAMONDA COSTUME BY JULIA KÖRNER X RUTH E. CARTER
https://www.juliakoerner.com/black-panther
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http://www.juliakoerner.com/black-panther


“ERAZER GIRL COSPLAY” BY SVETLANA QUINDT
https://www.kamuicosplay.com/2016/12/06/foamcos-2/
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EVA - COSTUM DE DESIGN.
Piesele de spumă EVA sunt tăiate manual sau cu laser. Costumul blindat a fost complet 
construit din spumă EVA cu ajutorul unor grosimi diferite, menținând costurile de 
construcție relativ scăzute.

http://www.kamuicosplay.com/2016/12/06/foamcos-2/


Concluzie la:
Produse Artizanale 
Textile
.
Doriți să 
aflați mai 
multe?

Felicitări pentru finalizarea acestei lecții!”

Visit Craft 4.0 at
www.craftproject.eu

Lucrarea prezentată, produsă de Consorțiul Craft 4.0, este licențiată sub un Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Lincence.

http://www.craftproject.eu/
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