
Divatszabó

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: női szabó szakmairány, férfi szabó szakmairány. 

A divatszabó a szín és forma divatirányzatoknak megfelelő egyedi vagy konfekcionált 
öltözéket állít elő.

Egyedi terméknél a megrendeléstől az értékesítésig a gyártás teljes folyamatát alkalmazza. 

Az iparban a konfekcionált termékek széles skáláját készíti.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a divat, az új öltözködési trendek kihívásai, 
szereti a textíliákat és azokkal szívesen dolgozik.



Divatszabó képzés alapadatai

• Ágazat megnevezése: Kreatív ágazat
• Szakma szakmairányai: Férfiszabó, Női szabó
• Szakma megnevezése: Divatszabó
• Szakma azonosító száma: 4 0723 16 03
• Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
• Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
• Kapcsolódó részszakmák: Lakástextil-készítő, Textiltermék-összeállító

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartalma

• Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra
• Technikumi oktatásban:-
• Érettségire épülő oktatásban: 160 óra

https://szakkepesites.hu/kepzesek/kreativ-agazat/divatszabo/ferfiszabo
https://szakkepesites.hu/kepzesek/kreativ-agazat/divatszabo/noi-szabo
https://szakkepesites.hu/kepzesek/kreativ-agazat/lakastextil-keszito
https://szakkepesites.hu/kepzesek/kreativ-agazat/textiltermek-osszeallito


Szakma bemutatása:
• A divatszabó – női szabó (férfi szabó) munkája sokrétű, ami 

részben az egyénre szabott ruhák aprólékos elkészítéséből, 
részben divat iránti fogékonyságából ered. 

• Ismernie kell az új varrási technikákat, és a divatnak 
megfelelő anyagokat is fel kell kutatnia. 

• Másik tevékenysége, amikor átalakít egy ruhadarabot, 
szűkíti vagy bővíti a méretet, felhajtja a nadrág alját, 
átszabja a szoknyát.

• Előkészíti a termék gyártását - modellrajz, gyártmányrajz
vagy késztermék alapján - szabásmintát szerkeszt, szab. 

• A kiszabott terméket megfelelő technológiával -
figyelembe véve az aktuális divatot, illetve a megrendelő
igényeit - elkészíti. 

• Lakástextilt, munkaruházati és védőruházati, valamint női
ruházati termékeket készít.



Projektoktatás

Projektmunka kezdete
• tervezés – megbeszélés - dokumentálás 
• minta válogatás 
• rajzolás - szabás



Projektoktatás

- Szabás
- Előkészítés
- Varrás
- Próba
- Vasalás
- Kész termék



Digitális oktatás                                               Projekt feladat – gyűjtőmunka

Kreatívmunka - csoportban



Lakástextíliák készítése: dekorációk, minták varrása - hímzése 



Szájmaszkok varrása - bemutatása

Ceruzatartó varrása



Kész termékek bemutatása



Táska, neszesszer, ceruzatartó, díszpárna

o készítése

o díszítései 


