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Nxënësi është i aftë: 
 
 të kryejë matjet trupore të klientit; 
 të përdorë tabelat e përmasave për femra; 
 të realizojë punimet e dorës; 
 të përzgjedhë materialet e punës; 
 të përzgjedhë mjetet e punës; 
 të përdorë mjetet kryesore të punës në tekstil – konfeksion; 
 të skicojë modelin për funde, pantallona, bluza, këmisha, fustane; 
 të ndërtojë kallëpet me shenjat përkatëse të referimit për funde, pantallona, bluza, 

këmisha, fustane; 
 të zgjedhë pëlhurën dhe aksesorët e përshtatshëm për modelin përkatës për funde, 

pantallona, bluza, këmisha, fustane; 
 të presë funde, pantallona, bluza, këmisha, fustane sipas modelit; 
 të qepë funde, pantallona, bluza, këmisha, fustane sipas modelit; 
 të kryejë provën e qëndrimit në trup të fundeve, pantallonave, bluzave, këmishave; 
 të kryejë proceset përfundimtare të konfeksionimit të fundeve dhe pantallonave të 

modeluara; 
 të dekorojë funde, bluza, këmisha, fustane; 
 të endë në avëlmënd; 
 të respektojë standardet e profesionit; 
 të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit; 
 të përdorë në mënyrë të pavarur literaturat profesionale. 
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The student is able to: 
 
 Take client’s body measurements. 
 Use size guides for women. 
 Make the hand-made processes. 
 Select work materials. 
 Select the work tools. 
 Use the main work tools in textile – confections. 
 Draw models for skirts, trousers, tops, shirts, and dresses. 
 Create respective molds with the reference markings for skirts, trousers, tops, shirts, 

and dresses. 
 Select the appropriate fabric and accessories for skirts, trousers, tops, shirts, and 

dresses. 
 Cut skirts, trousers, tops, shirts, and dresses according to the required model. 
 Sew skirts, trousers, tops, shirts, and dresses according to the model. 
 Make body-fit trials for skirts, trousers, tops, shirts, and dresses. 
 Make the final confection processes for modelled skirts and trousers. 
 Decorate skirts, tops, shirts, and dresses. 
 Weaving using a loom. 
 Respect the professional standards. 
 Apply rules of technical safety and environment protection. 
 Use professional literature in an independent manner. 

 
 


