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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Giáo trình “May áo jacket thời trang” là tài liệu được biên soạn để giảng dạy 

sinh viên bậc Cao đẳng May thời trang - Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định. 

Giáo trình đề cập đến phương pháp may ráp các kiểu áo jacket thời trang.  

Thông qua tài liệu này, sinh viên nắm vững được quy trình và phương pháp may 

ráp các sản phẩm áo jacket thời trang, giúp sinh viên tiếp thu từ kiến thức cơ bản vận 

dụng kết hợp với trải nghiệm thực tế để may được các kiểu áo jacket thời trang để trở 

thành người cán bộ kỹ thuật vững về chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu sản xuất 

công nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

Trong quá trình giảng dạy giáo viên cần phối hợp các phương pháp để truyền 

thụ cho người học những kiến thức cơ bản, mở rộng phát huy các ý tưởng về thời 

trang, kết hợp với việc giao nhiệm vụ tự nghiên cứu tự học cho sinh viên để qua đó 

người học biết vận dụng sáng tạo vào việc xây dựng quy trình và lựa chọn phương án 

công nghệ phù hợp với quy mô sản xuất trong từng giai đoạn  phát triển của nghề, góp 

phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 

  Giáo trình May áo jacket thời trang được biên soạn nội dung gồm có 4 bài: 

- Bài 1: Áo jacket 2 lớp thời trang gấu buông  

- Bài 2: Áo jacket 2 lớp thời trang gấu bo 

- Bài 3: Áo jacket 3 lớp thời trang gấu buông 

- Bài 4: Áo jacket 3 lớp thời trang gấu bo 

Giáo trình này lần đầu được biên soạn qua việc tham khảo các tài liệu, giáo 

trình “May áo jacket thời trang” tác giả đã được các đồng nghiệp góp ý kiến xây 

dựng. Tuy nhiên Công nghệ may luôn không ngừng thay đổi và phát triển nên giáo 

trình mới chỉ đáp ứng một phần mong mỏi từ phía bạn đọc, không thể tránh khỏi 

những thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng từ 

phía bạn đọc để tài liệu này được cập nhật sửa đổi và bổ xung cho hoàn thiện hơn. 

Các ý kiến góp ý, xin gửi về khoa Công nghệ may-Thời trang,Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Nam Định.  

Xin chân thành cảm ơn! 

                                                                            Nam Định,    tháng     năm 2017 

      Chủ biên 

 

Trần Thị Thanh Thủy 
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: May áo jacket thời trang 

Mã mô đun: C615011611 

Vị trí, tính chất của mô đun: 

-  Vị trí: May áo jacket thời trang là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo 

ngành May thời trang, thuộc nhóm các môn học/module chuyên ngành, được bố trí giảng 

dạy song song cùng các môn học/module chuyên ngành khác  trong chương trình đào tạo 

ngành May thời trang trình độ cao đẳng. 

 - Tính chất: May áo jacket thời trang là môn học tích hợp, giúp cho sinh viên hiểu 

và may được các kiểu áo jacket thời trang 

 Mục tiêu mô đun: 

 - Về kiến thức: 

+ Mô tả được đặc điểm cấu tạo áo jacket thời trang 

+ Trình bày được phương pháp may ráp áo jacket thời trang đảm bảo quy cách yêu 

cầu kỹ thuật 

+ Xây dựng sơ đồ lắp ráp áo jacket thời trang 

+  Nhận biết được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cáchphòng ngừa 

- Về kỹ năng: 

+ May hoàn chỉnh áo jacket thời trang đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật và định 

mức thời gian. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc khoa học 

trong quá trình thực hiện 

+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết 

kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập. 

Nội dung của mô đun: 
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BÀI 1: ÁO JACKET HAI LỚP THỜI TRANG GẤU BUÔNG 

 Mục tiêu: 

          - Mô tả được đặc điểm, cấu tạo áo kiểu mẫu áo Jacket 2 lớp thời trang gấu 

buông (bản vẽ phác hoạ kèm theo lời văn mô tả). 

- Trình bày được quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may  

- Xây dựng được sơ đồ may ráp sản phẩm 

- Nhận biết được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách phòng ngừa  

- May được áo Jacket 2 lớp thời trang gấu buông đúng phương pháp, đảm bảo 

quy cách, yêu cầu kỹ thuật  

- Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian 

Nội dung:  

1.1.Đặc điểm, cấu tạo 

     1.1.1. Đặc điểm 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                a. Mặt trước áo                                                                  b. Mặt sau áo 

       

                                  Hình 1-1. Lần chính áo Jacket 2 lớp gấu buông 

 

 Áo  gồm có hai lớp: lần chính và lót. Lần chính thường bằng các loại vải tốt có 

chất lượng cao, lần lót thường là lót lụa hoặc vinilon mỏng, nhẹ mềm và có độ bền 

cao. 

    Áo dáng thẳng, dài ngang mông có lượng cử động lớn, mặc thoải mái tạo dáng 

khỏe  mạnh cứng cáp. Gấu áo, gấu cửa tay may buông. Thân trước lần chính có may 

hai túi cơi chìm hai bên hông. Cổ bẻ, nẹp áo may kéo khóa đến chân cổ, không có nẹp 

che khóa. (Hình 1.1) 

 

   1.1.2. Cấu tạo 

a. Bảng thống kê số lượng các chi tiết 
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STT Tên chi tiết Số 

lượng 

STT Tên chi tiết Số lượng 

A Vải chính  B Vải lót  

1 Thân trước  2 1  Thân trước  2 

2 Thân sau  1 2  Thân sau  1 

3 Tay 2 3  Tay  2 

4 Lần chính bản cổ 1 4 Lót túi to 2 

5 Lần lót bản cổ 1 5 Lót túi nhỏ 2 

6 Cơi túi  2 6 Khóa nhựa 60cm 1 

7 Đáp túi  2    

8 Nẹp lót 2    

Bảng 1- 1. Thống kê số lượng các chi tiết 

 

b.Cấu tạo các chi tiết 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Hình 1-2. Các chi tiết lần chính áo Jacket 2 lớp gấu buông 
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