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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Nhu cầu ăn mặc là nhu cầu quan trọng hàng đầu của con người. Từ xưa, con 

người đã biết sử dụng lá cây, da thú rồi vải đan, dệt để bảo vệ cơ thể. Theo thời gian, 

sự phát triển của xã hội cũng làm cho trang phục thay đổi ngày càng tinh tế và hoàn 

thiện hơn. Ngoài việc bảo vệ cơ thể, trang phục còn có chức năng quan trọng nữa là 

làm đẹp cho người mặc. 

Thời trang là biểu hiện của sự phát triển trang phục theo thời đại. Thời gian trôi 

qua, xã hội phát triển với những thay đổi không ngừng. Những xu hướng thời trang 

cũng hoạt động một cách mạnh mẽ.  

Ngày nay, việc làm ra cái ăn cũng không còn nhiều khó khăn như trước. Bên 

cạnh đó, công nghệ kỹ thuật cao cũng giúp cho mọi người tiếp cận được với những 

trang phục có chất lượng, đa dạng hơn. Mọi người dần quan tâm nhiều đến thẩm mỹ. 

Các bộ trang phục ra đời vừa đáp ứng nhu cầu mặc tốt mà còn phải mặc đẹp. Các kiểu 

trang phục đã có nhiều thay đổi để hợp với xu hướng thời trang thế giới. Jumpsuit là 

một điển hình.  

Từ khi ra đời với mục đích ban đầu sử dụng cho những người nhảy dù, tới nay 

jumpsuit đã phát triển mạnh mẽ và chiếm một vị trí đặc biệt trong sự lựa chọn thời 

trang của rất nhiều người. Trong những năm gần đây, jumpsuit trỗi dậy và tạo nên 

nhiều cơn sốt thời trang. Những xu hướng thời trang sắp tới cũng đều có sự hiện diện 

jumpsuit. Điều này khẳng định tầm quan trọng của công việc nghiên cứu phát triển 

thiết kế jumpsuit. 

Nắm bắt được nhu cầu của mọi người, em đã chọn đề tài: “Nghiên cứu phương 

pháp thiết kế jumpsuit nữ cho thời trang dạo phố” để làm rõ hơn về vấn đề nêu trên. 

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 

Là một công việc quan trọng, việc nghiên cứu phương pháp thiết kế sao cho 

hợp lí nhất giúp ích rất nhiều cho công tác hoàn thiện bộ trang phục. Jumpsuit không 

phải là trang phục khó nhưng vẫn cần có sự đầu tư thiết kế vì ngày càng có nhiều mẫu 

jumpsuit mới ra đời. Với mục tiêu đó, đồ án này ra đời góp phần tạo thêm các cơ sở 

để ứng dụng phương pháp thiết kế nào sao cho phù hợp nhất với từng mẫu jumpsuit. 
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Từ đó, nhà thiết kế tạo ra nhiều mẫu mã mới hấp dẫn. Đồng thời, đây cũng là tư liệu 

cho bản thân em và các bạn sinh viên ngành May Thời trang trong học tập và làm việc 

sau này. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng: 

Phương pháp thiết kế các kiểu jumpsuit nữ. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: 

Các kiểu jumpsuit nữ trong thời trang dạo phố. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tra cứu tài liệu: là phương pháp tìm kiếm những thông tin chính 

xác có sẵn liên quan đến đề tài thông sách vở, internet… rồi tổng hợp, phân tích. 

- Phương pháp quan sát: là phương pháp tìm hiểu, quan sát những vấn đề cần 

nghiên cứu ở môi trường thực tế rồi đánh giá, đưa ra kết luận. 

- Phương pháp khảo sát: là phương pháp lấy ý kiến của mọi người xung quanh 

về vấn đề mình đang nghiên cứu. 

- Phương pháp học hỏi chuyên gia 

5. Bố cục đề tài 

Mở đầu 

1. Lý do chọn đề tài 

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4. Phương pháp nghiên cứu đề tài 

5. Bố cục đề tài 

6. Những đóng góp mới của đề tài 

Chương 1: Cơ sở lý luận 

1.1. Thiết kế trang phục 

1.2. Thời trang dạo phố 

1.3. Jumpsuit 

Chương 2: Nghiên cứu sử dụng phụ liệu để trang trí và làm thay đổi kiểu dáng cho 

trang phục 

2.1. Chất liệu thường dùng cho các trang phục dạo phố 

2.1.1. Chất liệu thường dùng ở Việt Nam 
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2.1.2. Chất liệu thường dùng trên thế giới 

2.2. Phương pháp lựa chọn jumpsuit dạo phố 

2.2.1. Chất liệu 

2.2.2. Màu sắc 

2.2.3. Hoa văn, họa tiết 

2.2.4. Kiểu dáng 

2.3. Phương pháp thiết kế jumpsuit cơ bản 

2.3.1. Đặc điểm và thông số kích thước cơ thể nữ 

2.3.2. Hình dáng 

2.3.3. Cấu trúc 

2.3.4. Cách tính vải 

2.3.5. Ni mẫu  

2.3.6. Phương pháp thiết kế 

Chương 3: Nghiên cứu phương pháp thiết kế jumpsuit nữ cho thời trang dạo phố 

3.1. Phương pháp thiết kế mẫu 1 

3.2. Phương pháp thiết kế mẫu 2 

3.3. Phương pháp thiết kế mẫu 3  

3.4. Phương pháp thiết kế mẫu 4 

3.5. Phương pháp thiết kế mẫu 5 

Kết luận 

6. Những đóng góp mới của đề tài 

Nghiên cứu của em sẽ đưa ra các cơ sở để thiết kế hiệu quả hơn cho các kiểu 

jumpsuit dạo phố. Đây cũng là một kiến thức mới góp thêm vào kho tư liệu của các 

nhà sản xuất và sinh viên ngành May Thời trang. 
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PHẦN NỘI DUNG 

 

Chương 1: Cơ sở lý luận 

1.1.  Thiết kế trang phục 

1.1.1. Khái niệm 

Trang phục hay y phục là một trong những nhu cầu bức thiết nhất của con 

người. Nó là tập hợp các vật phẩm nhằm bảo vệ con người khỏi ảnh hưởng của môi 

trường, khí hậu và tô điểm, làm đẹp cho con người được kết hợp hài hòa với nhau 

trong một chỉnh thể thống nhất. Trang phục  là những đồ để mặc và mang kèm như 

quần, áo, váy, nón, khăn, giày, dép, ủng, thắt lưng, găng tay, đồ trang sức,...  

Trong các trang phục, quan trọng và chiếm tỉ lệ cao nhất là quần áo. Quần áo là 

danh từ để chỉ các sản phẩm dệt, cắt may được làm ra sớm nhất do nhu cầu bảo vệ, 

che chở cơ thể con người tránh khỏi thời tiết khắc nghiệt. Về sau khi kỹ thuật văn 

minh xã hội phát triển, quần áo do con người sáng tạo ra ít nhiều mang một ý nghĩa 

khác so với nhu cầu ban đầu. 

Để có thể làm nên những bộ trang phục, người ta phải vẽ ra hình dáng, cấu trúc 

từng phần để cắt rồi lắp ráp lại với nhau. Ban đầu, việc vẽ ra cấu trúc trang phục 

không quan trọng lắm. Nhưng dần dần, với sự phát triển ngày càng phức tạp hơn của 

quần áo, người ta bắt đầu nghiên cứu và đưa ra những công thức chung để các chi tiết 

của quần áo khớp nhau và đẹp hơn. Công đoạn vẽ ra hình dáng của trang phục trên 

vải, trên giấy theo những công thức của từng kiểu quần áo trước khi cắt gọi là thiết kế 

trang phục. Đây là công việc rất quan trọng, quyết định tính chính xác của quần áo khi 

may xong, sao cho giống mẫu nhất. 

1.1.2. Giới thiệu chung về đặc điểm của trang phục 

1.1.2.1. Chức năng của trang phục 

 Chức năng bảo vệ 

Trang phục được thiết kế để chống lại sự rét buốt, ánh mặt trời và các trang 

phục chuyên dụng nhằm bảo vệ trong khi tiến hành các hoạt động đặc biệt như đi săn, 

câu cá, chiến đấu,… tất cả dùng để cung cấp một môi trường thiết yếu có thể mang 

theo để cho phép con người sống sót ở những nơi mà con người có thể sống còn. 
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 Chức năng thể hiện địa vị 

Lý do cơ bản của việc sử dụng trang phục là để bảo vệ cơ thể tránh môi trường 

kém ưu đãi, nhưng điều này không còn là nhân tố thường trực vì ở một số nơi, yêu cầu 

về thời trang lấn sân nhu cầu tiện lợi, ấm áp của trang phục. Có thể thấy đối với một 

số con người trong một tầng lớp xã hội đặc biệt, có quyền lực và của cải, chức năng 

quan trọng của trang phục là biểu hiện cấp bậc hay địa vị của họ, phô trương vị trí của 

mình bằng vẻ bề ngoài của bản thân. Ngoài việc tạo dấu ấn rõ ràng vị thế lãnh đạo và 

phân biệt tầng lớp xã hội, trang phục cũng là một hình thức quan trọng để biểu lộ sự 

khác biệt về tuổi tác và tình trạng hôn nhân. 

 Chức năng thẩm mỹ 

Trang phục là lớp “vỏ bọc” bên ngoài cơ thể nên chúng tạo ra vẻ bề ngoài của 

con người. Vì vậy, thời trang được tạo nên để tôn vinh những nét đẹp và che giấu 

những khuyết tật cơ thể, nhằm cải thiện ngoại hình và tuân theo các chuẩn mực về vẻ 

đẹp hình thể của xã hội. Truyền thống xã hội, chính trị, kinh tế, công nghiệp, phát 

minh khoa học, thương mại thế giới,… và cá tính ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ 

đương thời hơn là tính tiện lợi và sự phù hợp của trang phục. 

Sự hấp dẫn giới tính bằng việc làm nổi bật các khu vực nhạy cảm, phô bày các 

đặc tính nổi trội là chủ đề chính trong sự phát triển trang phục. Trang phục thể hiện cá 

tính và hình tượng bản thân mà con người mong muốn ra bên ngoài. 

Tiêu chuẩn thẩm mỹ, tính giản dị của con người phụ thuộc ít nhiều vào sự thay 

đổi của thời trang. Các tiêu chuẩn này khác biệt một cách sâu sắc ở nền văn hóa này 

so với nền văn hóa khác tùy theo tục lệ xã hội, tôn giáo và truyền thống. 

1.1.2.2. Phân loại trang phục 

 Phân loại theo giới tính 

             

Hình 1.1. Complet nam    Hình 1.2. Vest nữ 

 Phân loại theo lứa tuổi  

- Trẻ em, thanh niên, trung niên. 
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- Riêng trang phục trẻ em lại được phân nhỏ cho từng đối tượng: tuổi nhà trẻ, 

mẫu giáo, PTCS, PTTH. 

 Phân loại theo mùa và khí hậu 

Do mỗi mùa có đặc điểm riêng về khí hậu và thời tiết, việc chọn trang phục 

phù hợp không những tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái mà còn bảo vệ được sức khỏe 

trong quá trình làm việc, nghủ ngơi, thể hiện con người văn hóa, lịch sự. 

- Trang phục mùa hè 

- Trang phục mùa đông 

- Trang phục mùa xuân 

- Trang phục mùa thu 

 Phân loại theo công dụng 

- Trang phục mặc lót 

- Trang phục mặc thường ngày 

- Trang phục khoác ngoài 

 Phân loại theo yêu cầu xã hội 

- Thường phục: dùng thường xuyên trong sinh hoạt, lao động và học tập hàng 

ngày. 

- Lễ phục: dùng trong các dịp lễ hội, tiệc tùng,… 

- Trang phục lao động: dùng trong quá trình làm việc, thường là bảo hộ cho công 

nhân. Ví dụ: áo blouse trắng dành cho nhân viên y tế, áo blouse trắng hoặc xanh cho 

nhân viên phòng thí nghiệm,… 

- Đồng phục: dùng cho một tập thể nhất định trong kiểu mặc thống nhất, bắt 

buộc. 

- Trang phục thể dục thể thao: tùy thuộc vào môn thể thao mà có kiểu thích hợp. 

- Trang phục biểu diễn nghệ thuật: là loại trang phục đặc biệt, dành riêng cho các 

nghệ sĩ khi biểu diễn. 

1.1.2.3. Những yêu cầu đối với quần áo 

Quần áo trong từng điều kiện cụ thể cần phải có những tính chất nhất định để 

thỏa mãn những yêu cầu của hoạt động con người. 

- Yêu cầu vệ sinh. 

- Yêu cầu thẩm mỹ. 

- Yêu cầu kinh tế - kỹ thuật. 
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1.1.2.4. Sự phát triển của cấu tạo quần áo 

Cấu tạo quần áo ban đầu rất đơn giản. Do sự cần thiết phải bảo vệ con người 

khỏi sự tác động có hại của thiên nhiên và cùng với đà phát triển của xã hội mà các 

dạng quần áo cơ bản dần dần được hình thành để cuối cùng là bộ quần áo hoàn chỉnh 

bao bọc khắp cơ thể. 

Nhưng cùng với sự phát triển về đời sống tinh thần, ngoài chức năng bảo vệ, 

quần áo còn là vật trang trí cơ thể. Ngày nay, chất liệu vải, kỹ thuật may giữ vị trí 

quan trọng trong cấu tạo của quấn áo. Công việc thiết kế phải thỏa mãn được sự thuận 

tiện trong khi mặc và kiểu dáng đẹp của quần áo. Nhưng cấu tạo của quần áo muốn 

đạt những yêu cầu trên phải được áp dụng đúng theo một hệ cắt nào đó. 

 Hệ cắt 

Được hiểu là sự phân bố những đường lắp ghép cơ bản tạo nên mức độ bó sát 

của quần áo đối với cơ thể con người. Có ba hệ cắt: 

- Hệ cắt thông thường. 

- Hệ cắt raglan. 

- Hệ cắt liền áo liền tay, thân trước và thân sau, quần liền áo. 

Theo mức độ bó sát, quần áo được chia thành ba loại: 

- Quần áo rộng tự do. 

- Quần áo nửa bó sát. 

- Quần áo bó sát. 

Thông thường, khái niệm về hệ cắt đi liền với khái niệm về kiểu quần áo. 

 Kiểu 

Là đặc tính hoàn thiện về bề ngoài của quần áo, bao gồm: 

- Đặc tính của toàn bộ hình dáng quần áo nói chung. 

- Đặc tính hình dáng từng phần chi tiết của quần áo nói riêng (như kiểu tay, kiểu 

bâu, kiểu nẹp cổ, …), kể cả những thành phần trang trí khác. 

Nói tóm lại, kiểu là tất cả những gì có ảnh hưởng đến hình dáng bên ngoài của 

sản phẩm mà người ta nhận biết được bằng mắt. 

1.1.3. Mối quan hệ giữa cơ thể người và thiết kế 

1.1.3.1. Tỷ lệ các số đo trên cơ thể 

Các số đo trên cơ thể con người là cơ sở thiết kế các dạng quần áo cho mọi lứa 

tuổi và mọi giới. Các loại quần áo rất đa dạng và thay đổi theo từng thời kì. Những 



 

Đồ án chuyên ngành GVHD: Th.S Nguyễn Mậu Tùng 

SVTH: Đoàn Nguyên Đức_DHTR5A Trang 8 
 

thay đổi này gọi là mốt. Nghệ thuật tạo mốt gắn liền với cơ thể ngưới hay nói cách 

khác những đặc điểm cấu trúc và tỷ lệ cơ thể người là cơ sở của kỹ thuật tạo mốt. 

 Vòng kết cấu: 

Xét từ góc độ may mặc, các bộ phận cơ thể người được quan tâm nhiều nhất là 

đầu, cổ, thân và tứ chi, phần thân có ngực và bụng. Mỗi bộ phận cơ thể người có một 

số đo đặc trưng được sử dụng trong thiết kế may mặc gọi là vòng kết cấu. 

- Vòng đầu là cơ sở thiết kế mũ nón và các sản phẩm đội đầu khác. 

- Vòng cổ là cơ sở thiết kế bâu áo. 

- Ngang vai, vòng ngực, vòng bụng, vòng mông là cơ sở thiết kế rộng váy, thân 

quần. 

- Vòng đùi, vòng bắp chân, vòng cổ chân là cơ sở thiết kế ống quần. 

- Vòng tay là cơ sở thiết kế rộng tay áo. 

 Tỷ lệ các phần trên cơ thể người 

Trong thiết kế ta chia chiều cao cơ thể người thành 7,5 đầu. 

Chiều cao đầu được tính bằng một đơn vị gọi là modun. Modun là chiều dài 

của một bộ phận cơ thể được chọn làm cơ sở so sánh. 

Chiều cao đầu được tính từ đỉnh đầu đến cằm hay bằng một modun. Tỷ lệ này 

không thay đổi theo lứa tuổi và giới tính. Nó có sự khác nhau ngay cả ở những người 

cùng một lứa tuổi. 

Người Việt Nam đại đa số bằng 6,5 -> 7 đầu. Tuy nhiên, ngày nay cũng có một 

số người đạt 7,5 đầu. 

Qua số liệu thống kê, người ta đã xác định được tỷ lệ các bộ phận cơ thể nữ 

loại hình thái học trung bình như sau:  

(1) Các bộ phận cơ thể Tỷ lệ so với chiều cao cơ thể (%)  

Đầu 

Cổ 

Thân 

Tay 

Chân 

Rộng vai 

Rộng hông 

13 

3 

33 

44 

51 

21 

21 
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Lấy tỉ lệ này so sánh, những người có đầu nhỏ hơn, phần mình ngắn hơn và tứ 

chi dài hơn sẽ thuôc dạng người vổng. Ngược lại, nếu có đầu to hơn, mình dài hơn và 

tứ chi ngắn hơn, đó là dạng người đoản. 

Ngoài ra, cơ thể người còn phân chia theo chiều cao. Việc nghiên cứu cấu tạo 

kích thước cơ thể con người trong thiết kế quần áo có nhiệm vụ quan trọng là góp 

phần xác định hình dạng và kích thước các bộ phận chi tiết quần áo một cách chính 

xác. Vì vậy, nhờ sự hiểu biết khái niệm về cơ thể người cho phép ta dựng được mặt 

trải của quần áo cùng với các chi tiết của nó. 

 Ba vùng chính của cơ thể: 

Trên cơ thể người, tùy theo cấu trúc hình thể mà có những vùng quần áo có thể 

mặc bó sát hay buông lỏng. Qua nghiên cứu, người ta đưa ra giới hạn các vùng này 

trên cơ thể như sau: 

- Vùng A là vùng quan trọng nhất trong việc thiết kế quần áo. Vùng này được 

giới hạn bởi: 

 Vòng cổ qua đốt sống cổ thứ 7. 

 Đường dốc vai. 

 Đường vòng nách. 

 Đường ngực. 

Trên mặt phẳng của vùng A, áo sẽ áp sát cơ thể. Vì vậy, vùng này còn được gọi 

là vùng chính hay vùng trụ. 

- Vùng B là vùng giới hạn bởi đường ngực và đường eo. Trong vùng này, áo 

buông thỏng. 

- Vùng C được giới hạn bởi đường eo và đường hông ngay chỗ lồi nhất. Trong 

vùng này, áo sẽ nằm thoải mái dựa nhẹ trên bề mặt cơ thể. Vùng này còn được gọi lả 

vùng dựa. 

 Tỷ lệ vàng: 

Một quan hệ tỷ lệ khác được các nhà thiết kế chú ý là “tỷ lệ vàng”. Tỷ lệ này 

nói rằng, nếu chia cơ thể ra làm 2 phần: 

- a là chiều cao cơ thể. 

- b là phần lớn hơn tính từ eo đến gót chân. 

- c là phần nhỏ hơn tính từ đỉnh đầu đến eo. 

 a:b = b:c  
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1.1.3.2. Vùng cử động 

Một căn cứ khác để thiết kế là vùng cử động. Con người luôn hoạt động, do đó 

quần áo phải cho phép họ cử động thoải mái. 

Vùng cử động của cơ thể người được giới hạn bởi hình cầu đi qua 5 điểm: 2 

bàn tay, 2 đầu bàn chân và đỉnh đầu. Kéo căng mọi kiểu quần áo bất kì theo hướng 

nào đều không vượt qua giới hạn vùng cử động này. Nói cách khác, vùng cử động là 

giới hạn tối thiểu cần thiết các nhà tạo mốt phải tính tới. 

1.1.3.3. Phép tính lượng cử động tăng thêm khi thiết kế 

Trong việc xác định hình dạng và kích thước của mẫu mới, thường phải chú ý 

đến độ cử động (lượng cần thiết thêm vào kích thước cho các chi tiết của quần áo). 

Việc thiết kế mẫu mới đòi hỏi phải lưu ý các điều kiện sau: 

- Lượng tăng thêm này được chọn dựa theo những kích thước đo của cơ thể để 

sự cử động được thoải mái. 

- Lập kích thước các chi tiết có lưu ý đến hình dạng của mẫu mới (những nếp 

gấp, xếp li, nếp nhíu, may lót đệm,…). 

- Lưu ý đến những đặc điểm của hình dạng mẫu, tính chất của vải cũng như 

những phụ liệu khác (như vải đệm cho ấm, vải lót,…) và công dụng của quần áo. 

- Lập kích thước các chi tiết có lưu ý đến sự thay đổi góc độ giữa sợi dọc và sợi 

ngang của vải khi mặc quần áo vào người. 

Công thức: CĐtp = CĐđ + CĐd 

Trong đó:  CĐđ : thành phần tăng thêm cho cử động. 

CĐd : thành phần tăng thêm để tạo dáng. 

Lượng tăng toàn phần đối với các loại mẫu áo hiện tại có thể từ 1 đến 40cm. 

Đối với vòng ngực có thể đến 30cm hoặc nhiều hơn tùy theo dạng và kiểu quần 

áo. 

Đối với quần áo thể thao và công nhân, sự phân chia lượng tăng kích thước 

giữa từng phần chi tiết được phân chia như sau: 

CĐ lưng = 0,5.CĐtp; CĐ nách = 0,3.CĐtp; CĐ ngực = 0,2.CĐtp 

Tuy nhiên, đối với quần áo mặc ngoài, veston, áo khoác thì sự phân chia đó 

tính như sau: 

CĐ lưng = 0,30.CĐtp; CĐ nách = 0,25.CĐtp; CĐ ngực = 0,45.CĐtp 

Riêng đường eo, lượng tăng thêm rất đáng kể: 
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- Đối với sản phẩm bó sát: CĐ eo = 0,7.CĐtp 

- Đối với sản phẩm nửa bó sát: CĐ eo = CĐtp 

- Đối với loại quần áo rộng: CĐ eo > CĐtp 

Theo đường hông và đường gấu, lượng tăng thêm được xác định tương ứng với 

kiểu của quần áo, số đo vòng hông và chiều dài của thành phẩm. 

1.1.4. Xu hướng phát triển của trang phục 

Quần áo trong tương lai có thể không chỉ không phải giặt là, mà còn tự kết nối 

vào mạng Internet, gửi tin nhắn cho chủ của mình, "bơm" các chỉ số thể lực của người 

dùng lên đến mức của "siêu nhân",... Và điều đó là hoàn toàn thực tế. Loại quần áo 

như vậy đã xuất hiện, tuy hiện nay chưa được bán hàng loạt, nhưng trong tương lai 

gần, quần áo "thông minh" sẽ trở thành vật dụng bình thường của bất cứ người nào. 

 

Hình 1.3. Váy nhạy cảm với mùi dùng để chữa trị stress 

Hãng Philips vừa đưa ra sản phẩm cho những người thích hội hè trong hộp đêm 

loại áo phông có gắn diot phát sáng. Người mặc muốn nổi trội trong đám đông vũ 

trường, trước sự thán phục của những người xung quanh, những dòng chữ và hình vẽ 

màu sắc trên quần áo anh ta thoắt biến đổi liên tục, tạo ấn tượng trong đêm lễ hội. 

 

Hình 1.4. Loại quần áo có thể tự động chuyển từ mỏng thành loại có mũ, dày và ấm 

Hãng Ween giới thiệu ra thị trường loại quần áo chuyển đổi dành cho những ai 

trước khi ra đường không xem dự báo thời tiết. Nhân viên văn phòng, khi chạy bộ vào 
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buổi sáng, trong trường hợp bị mưa, có thể tự động chuyển áo phông của mình thành 

chiếc áo ấm, dày có mũ. 

Tại các cửa hiệu ở châu Âu đã có bán giày thể thao "thông minh". Aleksei 

Chigretski, một người dân sống ở Moskva đã sử dụng loại giày này. Kết hợp giày 

công nghệ cao này với điện thoại, anh bước ra đường chạy bộ. Vào thời điểm đó, bạn 

của anh là Tim cũng ra khỏi nhà mình ở London, cách Aleksei đến 2.500km. Tất cả 

các dữ liệu về hướng di chuyển của chiếc giày được truyền lên mạng, và 2 người bạn 

có thể thực hiện việc chạy cùng nhau ngay cả khi đang ở các nước khác nhau. Hơn 

nữa, giày "thông minh" còn đo tốc độ chạy, nhịp tim của người chạy và chỉ dẫn nhịp 

độ chạy đúng. 

Còn có một khuynh hướng công nghệ khác mà trong tương lai không xa sẽ 

được ứng dụng trong thời trang - đó là quần áo với sợi nano. Khác với những chiếc áo 

sơ mi và áo gió thông thường, loại vải này có thể được làm phẳng bằng tay và trở lại 

hình dạng ban đầu mà không cần bàn là. Hơn nữa, hầu như không thể làm bẩn vải đó, 

và nó có thể thay đổi màu sắc của mình tùy thuộc vào nhiệt độ của môi trường xung 

quanh. 

Nhưng sản phẩm mới thú vị nhất, mà hiện chỉ các nhân viên của các phòng thí 

nghiệm đặc biệt có được, là "exoskelet". Bộ quần áo siêu công nghệ cao này làm tăng 

sức mạnh và độ khéo léo của con người, giúp người dùng chạy nhanh hơn, nhảy cao 

hơn, nâng được những vật nặng. Hiện tại "exoskelet" chỉ là sản phẩm trong phòng thí 

nghiệm, nhưng khi các cuộc thử nghiệm kết thúc, Cảnh sát Mỹ sẽ nhận được loại 

trang phục siêu hạng này. Cho nên có thể chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ thấy những 

nhân viên bảo vệ pháp luật siêu việt xuất hiện trên đường phố ở các thành phố lớn. 

 

Hình 1.5. "Exoskelet" cho cảnh sát Mỹ trong tương lai 

1.2.  Thời trang dạo phố 

1.2.1. Khái niệm 
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Trang phục dạo phố là trang phục được thiết kế thoải mái với nhiều phong cách 

khác nhau, phù hợp sở thích cho từng đối tượng sử dụng, mang phong cách cá nhân 

cao, nhưng vẫn tôn trọng và hòa nhập cộng đồng. 

Thời trang dạo phố là tập hợp tất cả những chủng loại, phong cách, xu hướng 

của trang phục dạo phố.  

1.2.2. Đặc điểm, tác dụng 

- Đặc điểm: Đa dạng, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, tính ứng dụng 

cao, được sử dụng trong môi trường công cộng, có nhiều người qua lại.  

- Tác dụng: Thể hiện tính năng động, biểu hiện rõ cá tính và gu thẩm mỹ của 

người sử dụng. 

1.2.3. Xu hướng thời trang xuân hè 2013 

 Chất liệu da 

Những trang phục thiết kế trên chất liệu da đã tạo nên một cơn sốt thời trang 

được ưa chuộng trong mùa thu đông vừa qua và nó được các chuyên gia thời trang 

tiếp tục sử dụng trong mùa xuân hè 2013. Mở đầu cho cảm hứng xuân hè năm nay, 

các hãng thời trang tên tuổi như Salvatore Ferragomo, Fendi và Marni lần lượt cho ra 

mắt những thiết kế ấn tượng trên chất liệu da nhiều màu sắc như hồng, xanh ngọc, 

nâu, cam…phá vỡ quy chuẩn màu đen truyền thống. 

 

Hình 1.5. Xu hướng chất liệu da 

 Sự đối lập đen – trắng 

Sự kết hợp giữa hai gam màu cổ điển trắng – đen luôn mang đến sự sang trọng 

và thanh lịch cho mọi chị em phụ nữ. Không những thế, sự tương phản đối lập giữa 

hai sắc màu này còn thể hiện nét cá tính, mạnh mẽ qua các thiết kế của Diesel Gold, 

Rachel Zoe và Milly. 
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Hình 1.6. Xu hướng đen – trắng 

 Kẻ sọc cổ điển 

Xu hướng kẻ sọc với những đường kẻ đầy sắc màu sẽ là một điểm nhấn cho 

mùa thời trang xuân hè 2013 qua các thiết kế của Micheal Kors, Moschino, Dolce & 

Gabbana,…Sự trẻ trung, năng động và tươi mới trong các thiết kế kẻ sọc mang lại 

chắc chắn sẽ khiến các tín đồ thời trang sành điệu không thể bỏ qua. 

 

Hình 1.7. Xu hướng kẻ sọc 

 Họa tiết nổi 

Những họa tiết hoa mang cảm hứng từ miền nhiệt đới hay họa tiết hình học, da 

báo…được in nổi trên các chất liệu vải cao cấp với màu sắc rực rỡ thể hiện trên những 

thiết kế có phần nổi loan và cá tính của Gucci, Fendi, Phillip Lim, Proenza 

Schouler…sẽ là một xu hướng mà bạn không nên bỏ qua trong mùa xuân hè năm nay 

nếu như muốn khẳng định mình là một quý cô sành điệu và thời thượng. 

 

Hình 1.8. Xu hướng họa tiết 



 

Đồ án chuyên ngành GVHD: Th.S Nguyễn Mậu Tùng 

SVTH: Đoàn Nguyên Đức_DHTR5A Trang 15 
 

 Thời trang xuyên thấu 

Không thể phủ nhận sức hấp dẫn và quyến rũ mà chất liệu voan mang đến cho 

người mặc trong các thiết kế táo bạo từ áo sơ mi, váy liền, chân váy…với phong cách 

nửa kín nửa hở. Các thiết kế của Stella McCartney, Vanessa Bruno, Jason Wu…là 

những người đi tiên phong trong việc tạo dựng xu hướng này. 

 

Hình 1.9. Xu hướng xuyên thấu 

 Đường cắt táo bạo 

Các đường cắt xẻ táo bạo nhưng đầy tinh tế trong các thiết kế của Versace, 

Alexander Wang, Roberto Cavalli…trở thành điểm nhấn giúp người mặc khoe được 

những nét đẹp gợi cảm trên cơ thể chắc chắn rất phù hợp với những cô nàng ưa thích 

vẻ đẹp quyến rũ và gợi cảm. 

 

Hình 1.10. Xu hướng cắt xẻ 

1.2.4. Xu hướng thời trang thu đông 2013 

 Nổi loạn 

Từ "Vunk" (sự kết hợp giữa Versace và Punk - dòng nhạc rock cực mạnh phổ 

biến vào những năm 70s) của Versace cho đến chất Grunge của Saint Laurent, hình 

tượng những quý cô thời trang mùa Thu/Đông được khắc họa bằng một từ duy nhất: 

"nổi loạn". Và kèm theo đó là sự trợ giúp của hàng loạt các phụ liệu, chất liệu như: 

khóa kéo, dây xích, nhựa  PVC, da và đinh tán. 
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Hình 1.11. Xu hướng nổi loạn 

 Váy kiểu dáng mới 

Các NTK đã đồng loạt ra mắt kiểu dáng váy/chân váy suông, có chiều dài quá 

đầu gối, đến giữa bắp chân, và chính kiểu dáng váy này sẽ mang đến thử thách cho 

các quý cô khi phải lựa chọn loại giày dép phù hợp. Giải pháp an toàn cho bạn là đôi 

platform kiểu dáng mới mẻ, hay chunky boots cao gót và tất dài chất da lạ mắt. 

 

Hình 1.12. Váy kiểu dáng mới 

 Cảm hứng tôn giáo 

Từ Valentino đến Alexander McQueen, những chiếc áo choàng của hồng y, tu 

sĩ, nữ tu và linh mục đã trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những show diễn thời 

trang đình đám nhất của mùa Thu/Đông. Đây cũng là minh chứng rõ ràng rằng ranh 

giới giữa nghệ thuật, tôn giáo và thời trang ngày càng xích lại gần nhau. 

 

Hình 1.13. Cảm hứng tôn giáo 
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 Xanh navy 

Đây chính là màu sắc chủ đạo của mùa Thu/Đông năm nay. Nguyên nhân cũng 

thật đơn giản, bởi xanh navy là màu sắc tuyệt vời nhất để phối cùng những tông màu 

được yêu thích khác như: đen, đỏ tía và tím. 

 

Hình 1.14. Xu hướng Xanh Navi 

 Lưỡng tính 

Sự giao thoa giữa nữ tính - nam tính đã lên tới cao trào khi tràn ngập trong các 

thiết kế là những mẫu kẻ sọc li ti, quần thụng, áo khoác oversized hay chi tiết 2 hàng 

khuy. 

 

Hình 1.15. Xu hướng lưỡng tính 

 Chiến binh 

Pha trộn đường nét mạnh mẽ, khỏe khoắn của chiến binh với sự nữ tính của 

phái đẹp luôn là đề tài hấp dẫn đối với các NTK. Thu/Đông năm nay, phong cách 

chiến binh đã trở thành xu hướng chính và thu hút nhiều sự quan tâm. Nếu như mùa 

trước, phong cách này chỉ gói gọn cùng những trang phục bụi bặm, trẻ trung thì nay 

nó còn được kết hợp cùng các trang phục mềm mại, nữ tính. Điểm nhấn chính vẫn là 

những chiếc áo choàng dài hay suit vai độn và những đôi giày cao gót mang đậm sức 

mạnh của nữ quyền. 
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Hình 1.16. Cảm hứng chiến binh 

 Bí ẩn lãng mạn 

Câu chuyện của mùa Thu/Đông xoay quanh sự lãng mạn và huyền bí của thời 

trang phái đẹp. Khởi nguồn từ những chiếc áo cape, áo khoác không tay, cổ cao... đi 

kèm với những chi tiết thêu, họa tiết vô cùng sang trọng. 

 

Hình 1.17. Cảm hứng lãng mạn 

 Hoài cổ 

Xuyên suốt BST của Simone Rocha, Louis Vuitton hay Christian Dior là 

những thiết kế với các đường may ẩn chứa ý niệm về sự hoài cổ. Thế nhưng, đi kèm 

với ý niệm đó lại là hình tượng những quý cô phá phách và gợi cảm. Chính sự đối lập 

này đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. 

 

Hình 1.18. Xu hướng hoài cổ 
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1.3.  Jumpsuit 

1.3.1. Khái niệm 

Jumpsuit ban đầu được biết là bộ quần áo một mảnh tiện dụng được sử dụng 

bởi những tay nhảy dù, nhưng nay đã được sử dụng như một thuật ngữ chung cho bất 

kỳ bộ quần áo một mảnh nào với tay áo và ống quần. 

Một bộ jumpsuit là một bộ quần áo kết hợp một phần trên và dưới trong một 

mảnh. Nó được kết hợp sử dụng trong quân đội, thể thao, công việc sản xuất ở nhà 

máy, du hành vũ trụ và nhiều hơn nữa. Nó đã đi vào nền văn hóa phổ biến và thậm chí 

thời trang cao cấp, với các phiên bản được tôn tạo trong các loại vải sang trọng. 

1.3.2. Lịch sử hình thành và phát triển 

Jumpsuit ban đầu được gọi là "trang phục một mảnh", dành cho những người 

tham gia môn thể thao nhảy dù. Nhưng sau đó, từ "jumpsuit" là thuật ngữ dùng chung 

cho những kiểu quần áo một mảnh, có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh. 

Thời gian tiếp theo, jumpsuit còn được dùng cho những người trượt tuyết, cũng 

với mục đích là phòng tránh cái lạnh. Tiếp tới là những người công nhân cơ khí, thợ 

ống nước... với kiểu dáng rộng hơn để bảo vệ cơ thể. 

Năm 1919, bộ jumpsuit đầu tiên ra đời. Được phát minh bởi Florentine Thayat 

(tượng của ông hiện đang trưng bày trong bộ sưu tập của Palazzo Pitti), nó đã được 

tung ra như một sản phẩm có tính lật đổ và phá cách suốt kỷ nguyên tương lai. Hình 

dáng chữ T của chúng được cắt ra từ một mảnh vải bông hoặc tấm bạt châu Phi. 

Thayat coi đó là một biểu tượng của quần áo, một sáng tạo, giải pháp tự làm và không 

tính tư sản: bảy nút, một dây đai lưng, một đường cắt thẳng và một vài đường may. 

Năm 1923, một sáng tạo tương tự nhưng mang chất Nga và tính tạo hình được 

thực hiện bởi Rodchenko và vợ: với tên Varst, bộ jumpsuit lần nữa là trang phục mang 

tính cách mạng cho con người hiện đại. Còn Elsa Schiaparelli đã thiết kế một bộ trang 

phục cho người xúc than tàu thủy, một bộ jumpsuit có nón màu xanh sáng, được dệt 

trang trí ở bo tay, mắc cá chân, đường eo và bắt chéo cơ thể. 

Mẫu ban đầu vẫn chỉ là bộ quần áo được lính nhảy dù, người trượt tuyết và phi 

công mặc nhưng nó di chuyển từ thế giới thể thao dần vào các tủ quần áo. Trong tạp 

chí “The Little Prince” xuất bản 1943 có đoạn: Saint Exupery, một phi công, đang 

mặc một bộ jumpsuit và nhìn ngắm đường chân trời của cuộc đời. 
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Sau đó đến lượt phi công ném bom Emilio Pucci, một hầu tước và là nhà thiết 

kế, người được cấp bằng sáng chế loại vải Emilioform, lụa shantung và helanca, một 

sự kết hợp của các sợi elastic đảm bảo thỏa mãn cho cái nhìn tổng thể đầu tiên ngay 

khi dùng cho jumpsuit. Sự kiện này xảy ra năm 1960. Đáng nhớ là trên sân khấu, 

những bộ jumpsuit ống loe và bên ngoài được thêu vàng trang trí và đi cùng là một 

chiếc áo khoác ngắn đặc trưng cho Elvis Presley vui vẻ. 

Trong những năm 1960, jumpsuit có liên quan với hình ảnh tương lai, những 

thiết lập bên ngoài không gian. Văn hóa nhạc pop theo sau, với các nhạc sĩ và nghệ sĩ 

tự làm jumpsuit cho mình. Một thập kỷ sau, thời đại disco có những người đàn ông và 

phụ nữ đã cố gắng hết sức mình để nổi bật trong các câu lạc bộ khiêu vũ với những bộ 

jumpsuit, một trong những trang phục mà họ lựa chọn. Chúng dính sát vào cơ thể và 

là những thiết kế hào nhoáng. 

Madonna có một bộ jumpsuit kiểu lễ phục được thiết kế bởi những người bạn 

cô là Dolce và Gabbana. Cũng là nhà thiết kế, chúng ta nhớ một jumpsuit trắng rộng – 

chiếc quần rất loe, thân áo được cắt như một jacket hai túi ngực – một mẫu sang trọng 

của Valentino từ năm 1971. Helmut Newton làm nó nổi tiếng trong một bức ảnh chụp 

buổi tối: người mẫu mặc nó với một cà vạt đỏ tía khổng lồ, những mắc xích  lai quần 

và giày cao gót, tạo dáng trên đường phố. 

Mùa hè 2010, trong những jumpsuit nổi tiếng nhất ta biết đến bộ in hoa của 

Stella McCartney, bộ túi của Givenchy, bộ làm từ lụa plaid của Prada. 

Năm 2011, một mẫu siêu sang trọng của Saint Laurent; vải lụa cho Alexander 

Wang; những mẫu mang tính thần thoại hay màu vàng ươm của Paul & Joe. Bộ màu 

tím và có nón dành cho Diane Von Fursternberg; jumpsuit màu hồng có nơ bướm màu 

mận chín của Marc Jacobs; còn những sọc ngang là thương hiệu tại Sonia Rykiel. 

Ngày nay, jumpsuit trở thành mẫu trang phục không thể thiếu trong cuộc sống 

hàng ngày. Các nhà thiết kế và thương hiệu trên thế giới đưa chúng vào bộ sưu tập của 

cả mùa nóng lẫn mùa lạnh với mẫu mã, màu sắc đa dạng, thu hút được sự quan tâm 

của các tín đồ thời trang ở mọi lứa tuổi. 

1.3.3. Kết cấu cơ bản 

Một bộ jumpsuit được xác định bởi cấu trúc của nó trong đó chiếc áo được gắn 

vào một chiếc quần dài hoặc quần short. Nó thường có một dây thắt lưng đàn hồi. 
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Jumpsuit có thể có một dây kéo hoặc nút cài. Trong một số trường hợp, vải co giãn và 

không cần phải cài khóa. 

 

Hình 1.19. Jumpsuit đơn giản 

Jumpsuit có thể được may ra với đa dạng hình dáng và ý tưởng. Nó có thể bó 

sát toàn bộ hoặc có quần ống rộng hoặc một kiểu áo phía trên. Jumpsuit cũng đã trở 

nên quen thuộc bằng những tên khác như playsuit, catsuit hoặc romper. 

 

Hình 1.20. Jumpsuit kiểu 

1.3.4. Xu hướng jumpsuit xuân hè 2013 

Năm 2011, chúng ta đã chứng kiến sự lên ngôi của hàng loạt thiết kế jumpsuit 

đơn sắc. Jumpsuit được xem là công cụ hữu hiệu tôn dáng, ăn gian chiều cao cho phái 

đẹp mỗi mùa xuân hè đến. Năm 2013, cơn sốt jumpsuit lại bắt đầu trở lại và oanh tạc 

sàn catwalk nổi tiếng với nhiều mẫu mã thiết kế và họa tiết đa dạng hơn. 

 Jumpsuit tạp dề 

Cùng với sự lên ngôi của xu hướng váy tạp dề, jumpsuit tạp dề cũng từ đó mà 

ra đời với những mẫu mốt đa dạng. Chúng không chỉ mang lại nét cá tính mà còn giúp 

các tín đồ thời trang dễ dàng cởi ra, mặc vào. 
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Hình 1.21. Jumpsuit tạp dề 

 Jumpsuit cổ chữ V sexy 

Ắt hẳn các tín đồ thời trang yêu thích chủ nghĩa sexy sẽ phải phát cuồng vì kiểu 

jumpsuit khai thác tối đa khoảng hở ngực sexy. Thiết kế chữ V xẻ sâu đến tận rốn trên 

nền chất liệu mỏng, nhẹ dễ dàng khiến cánh mày râu si mê. 

 

Hình 1.22. Jumpsuit cổ chữ V 

 Jumpsuit họa tiết 

Thời trang xuân hè không thế thiếu họa tiết, bởi chúng mang lại màu sắc tươi 

vui, sống động cho các tín đồ khi xuống phố ngày nắng. Năm 2013, các họa tiết 

nghiêng về kiểu màu loang phảng phất nét hoang dã hơn. 

 

Hình 1.23. Jumpsuit họa tiết 

 Jumpsuit túi 
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Chút màu sắc hoang dã cộng hưởng với sự cá tính, jumpsuit túi mang lại cho 

người mặc nét sành điệu, phóng khoáng. 

 

Hình 1.24. Jumpsuit túi 

1.3.5. Phát triển tương lai 

Một trong những phần đáng ấn tượng nhất của bất kỳ bộ phim khoa học viễn 

tưởng hoặc chương trình truyền hình nào là những bộ jumpsuit tương lai, thứ mà có 

thể tất cả mọi người sẽ mặc bởi vì bằng cách nào đó, mọi khía cạnh của nền văn minh 

đã nâng cao ngoại trừ công nghệ quần áo. Cho dù bạn đang ở trong những bộ quần áo 

không gian của Battlestar Galactica hay trong bộ đồng phục onesie của Star Trek, nó 

vẫn nói đến một điều: sự đa dạng của jumpsuit. Dưới đây,chúng ta tìm hiểu bốn bộ 

jumpsuit phổ biến nhất trong khoa học viễn tưởng cho ngành may. 

1.3.4.1. Quần áo không gian 

Được thấy trong BSG, Farscape, Starship Troopers và khá nhiều nơi mà bạn đã 

gặp một nhóm kiểu quân đội phóng to trong không gian. Thường bao gồm một phù 

hiệu riêng có hình một con tàu phát ra âm thanh hay những ngôi sao, nhiều dây kéo, 

và có thể một số loại đai đạn, quần áo không gian trở nên rất quan trọng. Trong tương 

lai, có lẽ chúng ta sẽ có áo giáp công nghệ nano hoàn thiện, các nhóm quân sự có thể 

mặc quần áo siêu nhẹ giống như điều họ muốn và nó vẫn sẽ dùng để thử chất nổ, có 

khả năng làm cứng vào nẹp khi cần thiết. Tất nhiên, quần áo không gian có mặt đặc 

biệt của chúng. 

 

Hình 1.25. Kiểu quần áo quân đội mà jumpsuit lấy ý tưởng 
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1.3.4.2. Kiểu đồ onesie không phân biệt giới tính 

Nói về không gian làm cho mọi người thường nghĩ tới "bộ onesie hình hộp". 

Ngay cả trong những năm 1980, Buck Rogers đã làm tất cả những thứ để cho đồ 

không gian trở nên quyến rũ hơn, nhưng họ vẫn mặc onsie, mặc dù bộ đồ màu trắng 

chật chội và đôi khi có màu sắc sáng bóng. Thêm vào đó, tất cả họ đều đã có những 

băng tay cầu vồng tuyệt đẹp để đi với onesie của họ. Điều này cho thấy người ta đã 

nghi ngờ về tương lai của thế giới đồng tính. 

 

Hình 1.26. Kiểu Onesie 

1.3.4.3. Đồng phục thần địa ngục 

Các trang phục thần địa ngục của phim truyền hình ngắn Dune trên Sci-Fi 

Channel và bộ phim The Fifth Element là một cách đơn giản để thấy được những gì 

phong cách này thực sự thể hiện. Theo tưởng tượng này, trong tương lai chúng ta sẽ 

không mặc onesies nhưng thay vào đó chúng ta sẽ gói mình trong băng gạc để chống 

chịu chỉ với các mảnh vải nghịch ngợm - hoặc vì một lý do nào đó chúng ta sẽ đội 

những chiếc mũ kỳ lạ thật cao. Dune, trong khoa học viễn tưởng, cơ bản là một nơi 

tương lai mà mũ kỳ lạ thể hiện quyền lực. 

     

Hình 1.27. Jumpsuit kiểu băng quấn   Hình 1.28. Jumpsuit kiểu thần, nón cao 

1.3.4.4. Phong cách Gwar 
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Những phong cách tiên phong của ban nhạc rock Gwar đã sống sót tới tương 

lai, kích thước không gian xen kẽ, mọi ngóc ngách khác và vết nứt của khoa học viễn 

tưởng vũ trụ. Với một số lý do, khi người ta loay hoay vào một bộ onesie quá chật thì 

nhóm mặc đồ da và mang giày khổng lồ, thỉnh thoảng có áo choàng. Có một vài hệ 

quả thời trang Gwar. Điển hình là trong phim Stars War. 

 

Hình 1.29. Jumpsuit phong cách Gwar 
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Chương 2: Nghiên cứu phương pháp lựa chọn và thiết kế 

jumpsuit cơ bản 

2.1. Chất liệu phổ biến cho trang phục dạo phố 

2.1.1. Chất liệu phổ biến ở Việt Nam 

Việt Nam là đất nước nhiệt đới, khí hậu có nhiều nét đặc trưng. Thế nên, thời 

trang nước ta cũng có sự đặc trưng riêng. Chất liệu làm nên trang phục ở nước ta 

thường phải đáp ứng yêu cầu về khí hậu, các điều kiện xã hội cũng như nhu cầu hoạt 

động của con người. Dưới đây là một số chất liệu vải thường được sử dụng nhất đồi 

với trang phục dạo phố ở nước ta. 

2.1.1.1. Denim 

Denim là một loại vải hơi cứng dệt chéo từ sợi cotton và có màu chàm tối khi ở 

dạng thô. Tuy nhiêu sau khi qua các công đoạn giặt với các kỹ thuật tiên tiến thì vải 

denim sẽ có kiểu dáng cực kỳ đa dạng: sờn rách, mài,… và có nhiều mau sắc đa dạng: 

jean đen, jeans xanh, jean trắng,… Trong đó thì màu xanh là màu được ưa chuộng và 

phổ biến nhất. 

Denim ban đầu có tên là “serge de Nimes”, một loại vải nguồn gốc từ Pháp. 

Sau đó, Levi Strauss, một thợ may người Mỹ đã sử dụng để may quần áo cho công 

nhân đào vàng. Sản phẩm đầu tiên từ vải denim mà ông làm ra là chiếc quần Jean, vì 

vải denim dễ bẩn nên ông đã nhuộm màu xanh cho nó, thế là chiếc quần jean xanh ra 

đời và tồn tại tới nay. 

 

Hình 2.1. Vải denim và sản phẩm của chúng 

 Các loại denim 

- Denim cotton: Denim truyền thống là 100% sợi bông. Ngoài ra, denim thường 

được pha trộn với các loại vải khác. 

- Denim thô: là loại chưa wash, màu tối, cứng và rất bền. Nó bị phai màu qua 

thời gian và trông có vẻ bị hỏng tự nhiên. Vải cũng bị phai màu do giặt giũ. 
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- Selvage denim:  còn được gọi là biên vải denim, chúng là những cạnh tự nhiên 

của một cuộn vải denim. Những phần biên này còn một sọc trắng không dính màu 

nhuộm và thường được đặt dọc theo đường may thân quần. Phần cạnh này được dệt 

theo kỹ thuật cũ giúp mép vải hoàn toàn liên kết nhau mà không cần phải khâu lại. 

Loại vải này được nhuộm bằng màu chàm tổng hợp và nhúng nhiều lớp màu nên có 

màu xanh đậm. 

- Denim co giãn: sự pha trộn ít nhất từ denim nguyên gốc là denim co giãn. Nó 

được pha vào đó từ 2 đến 3% spandex. 

- Poly – denim: là sự pha lẫn làm cho vải nhẹ hơn, dễ dàng giặt sấy. Nó cũng có 

sức chịu đựng hơn khi gấp nếp. 

- Denim gai: thỉnh thoảng denim có pha sợi gai. Điều này làm vải bớt nhăn và có 

cảm giác thoải mái hơn khi mặc.  

 Cách bảo quản quần áo denim 

Vải denim chủ yếu được sử dụng để may quần jean, áo jean. Một số lưu ý quan 

trọng nhất: 

- Không bao giờ đem máy sấy ra để sấy vải denim bởi lẽ chất vải này rất dễ co 

lại khiến người mặc khó chịu.  

- Quần denim càng ít giặt càng tốt. Việc giặt nhiều sẽ khiền quần bị nhàu, phai 

màu. 

2.1.1.2. Cotton 

Vải cotton là sợi vải tổng hợp được làm từ nguyên liệu chính là sợi bông do cây 

bông vải cung cấp cùng nhiều nguyên liệu thiên nhiên và các chất hóa học mà tạo 

thành. 

 

Hình 2.2. Vải cotton và sản phẩm của chúng 

Tuỳ tỷ lệ % sợi bông có trong vải mà nhà sản xuất định ra từng loại vải. Thí dụ: 
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- Sản phẩm 100 % cotton có nghĩa sản phẩm sử dụng vải nguyên liệu 100% sợi 

bông cùng một số hoá chất làm cho vải lâu mục, bền và mềm mại. 

- Sản phẩm 80% cotton là sản phẩm trong vải chỉ có 80% sợi bông nguyên chất, 

20% còn lại có thể là nylon...làm cho vải có độ bóng cao... 

Một số tính chất của cotton và vải làm từ sợi cotton: cảm giác sờ tay mềm, dễ 

chịu; thấm hút tốt (hút mồ hôi, hút ẩm); dễ xếp nếp, do đó cũng dễ nhăn. 

Nhận biết vải cotton: Thường nhận biết bằng cách đốt là dễ nhất. Nếu lửa hồng, 

khói xám và có mùi giấy cháy, chỗ cháy có dạng bột không vón cục thì đó là cotton. 

Tuy nhiên khi đã may thành trang phục thì không thể nhận biết bằng cách trên. Do đó, 

quí khách chỉ dựa vào uy tín thương hiệu. Nếu nhìn thì cotton có vẻ “mộc” hơn những 

loại khác. Cảm giác sờ tay mềm nhưng không rũ, không lạnh. 

 Một số chú ý: 

- Ưu điểm: Hút ẩm, thấm mồ hôi, giảm nhiệt và làm mát cơ thể, giặt nhanh khô 

và lâu hỏng nếu biết cách sử dụng. 

- Nhược điểm: giá thành cao, mình vải cứng, có cảm giác khô, thích hợp cho 

nam hơn nữ. 

- Sau khi giặt vài lần, cotton sẽ xù lông trên bề mặt, nhất là những chỗ trang 

phục bị ma sát nhiều như tay, cùi chỏ, mông, vế trong, nách (nếu quý khách hay kẹp 

bóp). Do đó mọi người sẽ không ngạc nhiên khi trang phục bị xù lông, vì hiểu là do 

tính chất sợi. 

- Cotton rất dễ nhăn nên khi mặc, những chỗ bị gấp nếp sẽ nhăn như khủy tay, 

hông. Vải có thành phần cotton nhiều đôi khi ủi không thẳng cho dù có xịt nước. 

 Sử dụng và bảo quản:  

- Có thể giặt máy 

- Có thể giặt với nước ấm nhưng không quá 600C. 

- Có thể sấy khô 

- Ủi với nhiệt độ dưới 2000C 

 Lưu ý chung: 

- Tuyệt đối không giặt chung trang phục màu đậm và màu nhạt – màu trắng 

- Lột trái trang phục khi giặt và phơi 

- Không đổ trực tiếp nước xả vải hoặc nước tẩy lên trang phục (hòa tan đều vào 

nước trước) 
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- Nếu trang phục bằng vải dệt kim: bỏ vào túi giặt nếu giặt máy. Vắt ngang trang 

phục khi phơi (để trang phục không bị vặn và chảy theo chiều dài) 

- Nếu trang phục có in, phải ủi bề trái 

- Nên ủi một lớp để không bị “in” hoặc “bóng” bề ủi (chèn gối ủi hoặc tròng một 

lớp vào bàn để ủi). 

Cotton là chất liệu may mặc phổ biến nhất hiện nay. Nó được ưa chuộng nhất 

vì phù hợp với mọi dáng người, thời tiết. 

2.1.1.3. Satin 

Satin là loại vải dệt áp dụng kỹ thuật dệt tạo ít sự đan kết giữa sợi ngang và sợi 

dọc (satin weave). Qua kỹ thuật dệt đó vải có bề mặt láng và bóng ở mặt trên và thô 

mờ ở mặt dưới. Tùy theo loại tơ, sợi vải satin có thể nặng nhẹ, thô, mờ hay láng bóng, 

mềm mại thướt tha hoặc dơ cứng khác nhau. 

Mặc dù có thể dùng bất cứ loại sợi nào cũng có thể làm ra vải satin, nhưng 

thường người ta dùng các loại sợi không hạn chế chiều dài như tơ tằm, sợi viscose 

hoặc sợi Polyester để sản xuất, vì các loại này sẽ làm tăng độ bóng của satin. Vải satin 

làm từ các chất liệu này thường dùng may các áo đầm dạ hội, đồ lót, hiếm hơn là ra 

giường, túi bọc chăn gối. Vì độ bóng trơn nên vải rất thích hợp dùng làm vải lót trong 

áo. Vải satin từ sợi bông rất được yêu chuộng dùng làm ra giường và màn che cửa. 

Satin làm từ sợi len (Charmelaine) hiện nay hiếm thấy hơn. 

 

Hình 2.3. Vải satin và đầm vải satin 

 Bảo quản 

- Để giữ satin được lâu nên giặt tay và giặt riêng, không ngâm chung với quần 

áo nhiều màu khác. 

- Không vò mạnh hoặc vắt, có thể giặt vải với nước ấm pha một chút amoniac 

rồi nhúng trở lại vào hỗn hợp dấm đường, sau đó trải ra mặt phẳ̀ng, vuốt phẳng và 

phơi khô. 



 

Đồ án chuyên ngành GVHD: Th.S Nguyễn Mậu Tùng 

SVTH: Đoàn Nguyên Đức_DHTR5A Trang 30 
 

- Tránh phơi trực tiếp dưới ánh mặt trời. Khi mới mua về nên bỏ 1 ít muối vào 

nước giặt lần đầu để giảm sự phai màu của vải. 

 Một số lưu ý khác về satin 

Satin in hình hoa, lập thể được nhập từ Trung Quốc đang được các bạn gái ưa 

chuộng vì vẻ trẻ trung, nữ tính và sang trọng. Satin bóng hiện rất thịnh hành, thường 

các bạn gái may đầm dạo phố, dự tiệc, còn phụ nữ trung niên chọn may áo kiểu, màu 

tối, họa tiết nhỏ trông rất quý phái. Người lớn tuổi và hơi mập không nên dùng loại 

vải này. Satin tương đối khó cắt, khó may lại dễ bị rút sợi, khi mặc giữ gìn cẩn thận, 

tránh để vật nhọn móc phải. 

2.1.1.4. Thun 

Thun là loại vải rất thông dụng vì tính chất co giãn của nó phù hợp với nhiều 

nhu cầu khác nhau của con người. Vải thun có thể dệt nên từ nhiều loại sợi. Các loại 

vải thun phổ biến hiện nay cơ bản được chia thành 3 loại chính: 

- Thun trơn Cotton: là loại vải phổ biến nhất, rẻ và nhẹ, thích hợp may được 

nhiều kiểu áo thun khác nhau, như phổ biến nhất là áo thun cổ tròn, hoặc áo thun cổ 

bẻ. Nó có các loại nhỏ như sau: 

 

Hình 2.4. Vải thun cotton trơn, vải thun may áo polo ( từ trái qua) 

+ Thun trơn 100% cotton: 

Đặc tính: Sợi cotton có nguồn gốc từ sợi quả bông, chuyên sâu hơn gọi là sợi 

xenluloxo (sợi bông). Áo thun chất liệu cotton 100% có khả năng thấm hút mồ hôi tốt, 

thích hợp với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam, tuy nhiên giá thành cao. Có thể gọi là 

hàng cao cấp mới dùng chất liệu vải này. 

Độ co dãn: có 2 loại 2 chiều và 4 chiều, loại 4 chiều mặc sẽ thoải mái và co dãn 

tốt hơn. Giá cả : loại 1 giao động từ 150 ngàn ~ 190 ngàn / kg vải tùy màu sắc. 

+ Vải thun CVC: ( thường gọi cotton 65/35) 

http://yokool.vn/images/easyblog_images/42/lsd1359096971.jpg
http://yokool.vn/images/easyblog_images/42/ao-thun-nu-lacoste-tron-hong-nhat.jpg
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Đặc tính: Thành phần bao gồm 65% xơ cotton & 35% xơ PE. Vải sợi pha này 

mang tính chất của cả hai loại sợi cấu thành nên nó là sợi cotton và PE. Giá thành loại 

này cũng cao, do độ cotton chiếm đến 65%. Dùng may áo cao cấp. 

Độ co dãn: 2 chiều và 4 chiều.Giá cả: giao động từ 120 ~ 150 ngàn / kg vải tùy 

màu sắc. 

+ Vải thun TC: ( thường gọi Tixi, hay cotton 35/65) 

Đặc tính: Thành phần gồm 35 % xơ cotton & 65% xơ PE. Với tỉ lệ pha như vậy 

ta có cảm giác ngoài độ mềm mại của vải, vẫn còn độ “đứng vải” của PE. Đây là chất 

liệu trung bình khi làm áo thun, và được đa phần sử dụng. 

Độ co dãn: 2 chiều và 4 chiều. Giá cả: giao động từ 105 ~ 35 ngàn / kg vải tùy 

màu sắc. 

+ Vải thun PE: ( Polyeste, tên thường gọi Pê-Ơ ) 

Đặc tính: thành phần gồm 100% sợi PE, những chiếc ao thun có thành phần sợi 

PE thường có độ bền cao và ít bị nhàu. Vải ít bị co khi sử dụng. Giá thành mểm, nên 

được phổ biến. 

Độ co dãn: 2 chiều, rất ít co dãn. Giá cả: rẻ, khoảng 60 ~ 90 ngàn/ kg vải tùy 

màu sắc. 

- Vải thun may áo polo 

+ Vải cá mập: 

Đặc tính: vải được dệt kim, mắt lưới to hơn vải thun trơn, có độ nhám.  

Độ co dãn: 2 chiều, ít dãn. Giá cả: trung bình, khoảng 100~130 ngàn / kg vải 

tùy màu sắc (35% cotton). 

+ Vải cá sấu: 

Đặc tính: làm bằng vải Cotton, nhưng loại vải này mắt vải dệt to hơn ( lỗ lưới 

đan dệt to hơn cotton thường) mà năm 1933 xuất hiện trên thị trường Pháp. Mắt dệt 

nhỏ và mịn hơn loai cá mập. 

 Độ co dãn : 4 chiều. Giá cả: trung bình, khoảng 120 ~ 140 ngàn / kg vải tùy 

màu sắc (35% cotton). 

Vải thun may áo polo cũng được chia làm 4 loại chất liệu: PE, cotton 35%, 

cotton 65%, và cotton 100%. 

- Vải thun lạnh 
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Đặc tính : 100% nguyên liệu từ PE, bề mặt phải bóng láng, co dãn 1 chiều, 

không có lông vải, thích hợp in chuyển nhiệt. Vải mè cũng là 1 loại thun lạnh, có hạt 

như hạt mè trên thân vải. 

Độ co dãn: 2 chiều. Giá cả: trung bình, khoảng 80~ 100 ngàn / kg vải tùy màu 

sắc. 

2.1.1.5. Kaki (Khaki) 

Kaki là vải nâu sáng được sử dụng chủ yếu cho đồng phục quân sự. Nó được 

làm từ bông, len hoặc sự kết hợp của các loại xơ cũng như từ các hỗn hợp của sợi tổng 

hợp. Nó được làm ra qua một loạt các kiểu dệt, chẳng hạn như dệt nỉ. 

Đồng phục kaki đã được giới thiệu bởi Sir Harry Burnett Lumsden và William 

Stephen Raikes Hodson năm 1848 cho quân đội thực dân Anh ở Ấn Độ và đã được 

nhận thấy là đặc biệt hiệu quả cho lĩnh vực phục vụ và chiến đấu. 

 

Hình 2.5. Vải kaki 

Có độ cứng và dày hơn so với các chất liệu khác nên kaki thường được dùng để 

may quần, đồ công sở, đồng phục bảo hộ lao động… Kaki có hai loại chính: có thun 

(có độ co giãn) và không thun. Vải kaki có rất nhiều màu sắc nhưng phổ biến nhất vẫn 

là các màu be, vàng, ghi, sữa, xanh navy, xanh bộ đội và đen. 

Ưu điểm: ít nhăn, dễ giặt ủi, cầm màu tốt, mặc mát. 

2.1.2. Chất liệu phổ biến trên thế giới 

Các chất liệu vải được sử dụng phổ biến ở Việt Nam cũng là phổ biến trên thế 

giới. Bên cạnh đó, vải dùng cho trang phục dạo phố trên thế giới còn đa dạng và 

phong phú hơn nhiều. Dưới đây là một số loại vải phổ biến khác. 

2.1.2.1. Lanh 

Lanh có 70% là thành phần cellulose, không gây dị ứng, khả năng hút ẩm tốt 

làm cho người mặc có cảm giác thông thoáng: vì vậy lanh rất thích hợp cho các sản 

phẩm dùng vào mùa hè. Vải lanh càng giặt nhiều càng trở nên mềm mại hơn mà 

không bị biến đổi. Đây là tính chất rất quan trọng cho các mặt hàng quần áo mặc hàng 
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ngày, phải giặt giũ thường xuyên như áo sơ mi. Vải lanh có độ đàn hồi rất thấp nên 

quần áo từ vải lanh không bị biến dạng. 

 

Hình 2.6. Vải lanh và sản phẩm 

Ngày nay, vải lanh của Châu Âu là loại vải sang trọng, tao nhã, thanh lịch, thiết 

thực và tiện lợi. Vải lanh có thể điều hòa nhiệt độ, không gây dị ứng, chống tĩnh điện 

và kháng khuẩn. Do lanh có thể hút ẩm gấp 20 lần trọng lượng của nó mà không bị 

cảm giác ẩm ướt nên vải lanh cho người mặc cảm giác mát lạnh, thông thoáng. 

Công dụng: Vải lanh thường được dùng để làm khăn trải bàn, vải trang trí, ga 

bọc giường, khăn làm bếp, khăn tay, vải may quần áo comple, áo sơ mi... 

Khách hàng trên khắp thế giới sử dụng vải lanh vì họ thích vẻ đẹp của nó, cảm 

giác khi mặc và tính năng sử dụng của lanh. Tuy nhiên, vải lanh có nhược điểm là dễ 

nhăn và độ bền không quá cao do vậy cách sử dụng và bảo quản cũng cần được lưu ý: 

- Nhiệt độ là ủi: 240 độ C, hạn chế giặt tẩy.  

- Trước khi phơi nên giũ thẳng và phơi bằng móc để hạn chế nhăn. 

- Nếu giặt máy, nên cho vào túi lưới để tránh bị giằng kéo, cọ sát nhiều trong 

lồng giặt dễ làm bung sợi ở những chỗ quá khít đường may hoặc vắt sổ 

- Cất giữ chỗ thoáng mát, tránh ẩm ướt  

- Nếu quần áo chưa cần sử dụng đến thì tránh giặt trước để còn lớp hồ trên mặt  

vải sẽ bảo quản được lâu hơn 

- Nên sử dụng thường xuyên để tránh vải bị bục (hay còn gọi là bị nổ) và bị ẩm 

khi cất giữ lâu ngày. 

Những mẫu vải lanh thường có họa tiết hoa nhí khá đa dạng và nhiều màu sắc 

nên dễ dàng tạo kiểu. Đơn giản từ những chiếc váy ngắn đáng yêu, nữ tính đến những 

bộ đồ jumpsuit cá tính, tinh nghịch, tất cả đều rất thích hợp cho những chuyến dã 

ngoại, picnic, dạo phố và shopping của phái đẹp, nhất là mùa hè. Đặc biệt là giá thành 

vải lanh thường "mềm" hơn các chất liệu khác rất nhiều vì vậy với các bạn nữ ưa thích 

mua vải để may đồ thì chất liệu lanh lại hợp túi tiền hơn cả. 
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2.1.2.2. Lụa 

Lụa là một loại vải mịn, mỏng được dệt bằng tơ. Loại lụa tốt nhất được dệt từ 

tơ tằm. Người ta nuôi tằm (Bombyx mori), lấy tơ xe sợi dệt thành lụa. Đây là một 

nghề có từ rất lâu đời và có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lụa đã từng là thứ đắt tiền chỉ 

dành cho tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Lụa đã được vận chuyển từ Trung Quốc và 

bán cho các nước phương Tây thông qua con đường tơ lụa. 

Do có cấu trúc dạng lăng kính tam giác, lụa phản chiếu ánh sáng chiếu vào nó 

với nhiều góc độ khác nhau tạo nên vẻ óng ánh đặc trưng. 

Tơ "tự nhiên" được tạo ra bởi một loài sâu bướm chứ không phải tằm dâu. Nó 

được gọi là "tự nhiên" vì người ta không thể nuôi loài sâu bướm này như tằm dâu 

được. Từ rất xưa, nhiều loại lụa tự nhiên đã được dùng ở Trung Quốc, Ấn Độ và châu 

Âu mặc dù không nhiều bằng lụa từ tằm dâu. Ngoài khác nhau về màu sắc và kết cấu, 

lụa tự nhiên còn có một đặc điểm khác nữa là: bướm nở ra trước có thể làm hỏng các 

kén khác nên những sợi tơ dài tạo nên các kén đó sẽ bị đứt ra thành nhiều sợi ngắn 

hơn. Khi nuôi tằm dâu, người ta nhúng các nhộng vào nước sôi trước khi bướm hình 

thành hoặc xâu từng con một bằng kim nên cả kén còn nguyên sẽ được tháo ra thành 

một sơi dài liên tục. Nhờ vậy mà vải dệt từ loại lụa này sẽ chắc hơn. Lụa tự nhiên 

cũng khó nhuộm hơn. 

 

Hình 2.7. Lụa và áo dài lụa 

 Đặc tính 

Đặc tính vật lý: Mặt cắt ngang sợi tơ có hình dạng tam giác với các góc tròn. Vì 

có hình dạng tam giác nên ánh sáng có thể rọi vào ở nhiều góc độ khác nhau, sợi tơ có 

vẻ óng ánh tự nhiên. Người cầm có thể cảm nhận được vẻ mịn và mượt mà của lụa 

không giống như các loại vải dệt từ sợi nhân tạo. 

Đặc tính cơ học: Tơ lụa là một trong những sợi tự nhiên chắc nhất, tuy nhiên 

khi ướt độ chắc giảm còn 20%. Tơ lụa có độ co giãn trung bình hoặc kém. 
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Đặc tính hóa học: Cấu trúc khả năng giữ nước tốt: 11%. Độ dẫn điện và dẫn 

nhiệt kém nên thích hợp cho thời tiết lạnh, tuy nhiên dễ bị dính vào da. Tơ lụa không 

còn bền khi phơi nhiều dưới nắng và cũng bị sâu bọ cắn đặc biệt là khi để dơ bẩn. 

Không tan trong mineral acid. Bị vàng bởi mồ hôi và tan trong sulphuric acid. 

 Sử dụng 

Các hàng dệt bằng tơ: Tại Việt Nam ngành dệt bằng tơ lụa đã có từ lâu nên 

trong tiếng Việt có sự phân biệt rõ ràng giữa các hàng dệt bằng tơ. Phổ thông nhất là 

lụa. 

- Hàng dệt bằng tơ kém vì tơ sần hoặc có cục thì gọi là sồi (chồi), đũi, và nái. 

Hàng này thô nhưng bền. 

- Lĩnh hay lãnh là lụa dệt dày rồi đem phết hồ. Trong Nam có lãnh Mỹ A rất nổi 

tiếng. 

- Đoạn giống như lĩnh nhưng dày hơn. 

- The, còn gọi là sa là hàng dệt dùng sợi mỏng và dệt thưa, có thể nhìn qua được. 

- Xuyến là hàng dệt giống như the nhưng chia ra vài sợi thưa, rồi lại vài sợi mau. 

Quần áo bằng lụa rất thích hợp với thời tiết nóng và hoạt động nhiều vì lụa dễ 

thấm mồ hôi. Quần áo lụa cũng thích hợp cho thời tiết lạnh vì lụa dẫn nhiệt kém làm 

cho người mặc ấm hơn. 

Đồ trang trí: Vì lụa có vẻ đẹp trang nhã, óng ánh nên hay được dùng làm màn, 

rèm. 

Ứng dụng khác: Ngoài dùng để may quần áo và làm thành các đồ thủ công, lụa 

còn được dùng làm dù (để nhảy), lốp xe đạp, chăn mền và túi đựng thuốc súng. Áo 

giáp chống đạn trước kia cũng làm từ lụa cho đến Đệ nhất Thế chiến. Bằng quá trình 

xử lí đặc biệt, tơ lụa có thể dùng làm chỉ không hấp thụ trong phẫu thuật. Các thầy 

thuốc Trung Quốc đã từng sử dụng lụa để làm mạch máu nhân tạo. Lụa cũng dùng để 

viết. 

2.1.2.3. Chiffon 

Chiffon là một loại vải mịn, trong suốt dệt từ sợi tơ thiên nhiên hoặc sợi nhân 

tạo. sợi dùng để dệt được se rất chặt và thay đổi theo cả hai chiều khác nhau nên vải 

Chiffon có cấu trúc mịn, tuy nhiên bề mặt không đều đặn, sờ vào sẽ có cảm giác nhám 

như cát mịn và rất chắc. Từ Chiffon xuất xứ từ tiếng Pháp, phiên âm từ tiếng Ả Rập: 

schiff: vải trong suốt. 
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Hình 2.8. Chiffon và sản phẩm của chúng 

Chiffon 100% tơ tằm, không có pha chất liệu tổng hợp, là sản phẩm mỏng tang, 

trong mờ, mềm mại. Khác với lụa chiffon dệt bằng sợi tổng hợp Polyester, tuy tính 

năng tương tự nhưng trơn tru vô hồn, lụa chiffon tơ tằm có sự mềm mại, dịu dàng, ấm 

áp, tinh tế của tơ sợi tự nhiên. Mặc hàng tơ tằm chính hiệu, bạn sẽ có cảm giác nhẹ 

nhàng, mát mẻ, dễ chịu. 

Ngoài sản phẩm thông dụng là hàng màu trơn, hiện nay có rất nhiều mặt hàng 

lụa chiffon in hoa văn mới lạ và đẹp mắt với nhiều kích thước, thích hợp với nhiều 

loại trang phục. 

Ngoài ra, với công nghệ hiện đại, lụa Chiffon được dập nhún tạo nên cho bề 

mặt vải những đường gân đặc trưng và làm cho chất liệu vải này có độ bồng. Chất liệu 

lụa Chiffon phù hợp để thiết kế đầm dạ hội, đầm cưới, hoặc đầm cocktail, áo dài, áo 

sơ mi công sở hoặc các sản phẩm áo kiểu thời trang. Thêm vào đó, bạn có thể tự tao 

thêm một nét duyên dáng riêng biệt cho mình với nhiều chủng loại khăn chiffon màu 

và hoa văn khác nhau. 

Ngoài chất liệu chiffon làm từ polyester, còn lại các chất liệu vải chiffon khác 

đều rất dễ nhuộm màu. Chiffon thường được dùng để may sơ mi, váy, đầm vì nó tạo 

cho bạn một dáng vẻ thanh lịch, quý phái và điệu. Đặc tính của Chiffon là mình hàng 

rất nhẹ và rũ nên phải giặt khô hoặc giặt hấp để giữ được bề mặt vải luôn bóng đẹp. 

2.1.2.4. Ren 

Ren là một loại vải khá đặc biệt, hoa văn độc đáo, có những “lỗ mở” tạo sự 

thông thoáng cho sản phẩm. Các “lỗ” trên sản phẩm tạo thành ren độc đáo thường 

được làm bằng tay, nghề thủ công thời cổ đại. Mãi đến cuối thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 

16, ren mới thực sự được làm phổ biến. Ren được tạo bởi từ các sợi chỉ móc nối lại 

với nhau, tạo ra hình xoắn hoặc bện theo từng sợi dây. 



 

Đồ án chuyên ngành GVHD: Th.S Nguyễn Mậu Tùng 

SVTH: Đoàn Nguyên Đức_DHTR5A Trang 37 
 

Trước đây ren thường trên chất liệu từ lanh, lụa. Bây giờ ren thường được làm 

bằng sợi bông, mặc dù chất liệu lanh và lụa vẫn có sẵn. Ren sản xuất có thể làm bằng 

sợi tổng hợp. Các bước đầu tiên của quá trình làm ra ren đã được thực hiện trong các 

Pharaoh- vùng đất của Ai Cập, lưới tóc và quần áo lanh khá tốt, được tìm thấy trong 

nhiều ngôi mộ của hoàng gia trong Thebes, có niên đại khoảng 2500 trước công 

nguyên . 

 

Hình 2.9. Vải ren và áo dài, áo cưới ren 

Ren có nhiều loại, dựa vào cách làm mà phân ra như sau: 

Ren kim: được làm từ việc sử dụng kim và chỉ. Đây là nghệ thuật làm ren linh 

hoạt nhất. Trong khi một số kiểu làm rất nhanh thì số khác rất lâu. Ren kim ban đầu 

làm từ những loại chỉ rất tốt mà hiện nay không còn. 

Cutwork (hay Whitework) là loại ren hình thành từ việc lấy bớt chỉ ra khỏi một 

tấm vải rồi được thêu phủ ngoài hoặc lấp đầy lại. 

Ngoài ra, ren còn nhiều loại rất phong phú. Ren phổ biến trong các kiểu trang 

phục khác nhau. Trang phục ren hoặc trang trí ren đều trở nên đặc biệt hơn. 

2.1.2.5. Len 

Len là loại vải dệt từ sợi lông động vật như cừu, dê, thỏ hay lạc đà. Len được 

phân biệt là làm từ lông nào dựa vào độ xoắn, đàn hồi và tính chất sợi. 

 

Hình 2.10. Vải len và áo khoác len 
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 Thuộc tính của len 

Len thường khó mặc (vì tính chất giữ ấm chỉ thích hợp cho mùa đông) và hút 

ẩm. Nó không cháy ngay mà cháy âm ỉ trên ngọn lửa, có trọng lượng nhẹ và đa năng. 

Len không dễ nhăn. Nó có khả năng chống bụi bẩn và hao mòn. 

 Điểm cần lưu ý khi sử dụng 

Ấm, gọn gàng và hoàn toàn tự nhiên: len là lựa chọn hoàn hảo vào mùa đông. 

Không nên giặt vải len quá thường xuyên. Thay vì vậy, hãy giặt nhẹ những chỗ bẩn 

trên bề mặt và loại bỏ các vết bẩn. Khi giặt, dùng chất tẩy rửa được chỉ định để giặt 

vải len với nước có nhiệt độ 30°C. Len có thể bị co lại khi gặp nhiệt, vì vậy tốt nhất là 

không cho vào máy sấy xoay đảo.Nên giặt tay bằng nước lạnh và làm khô, trải phẳng 

trên một vài chiếc khăn tắm. Khi ủi len, ủi mặt trong để tránh làm cháy các sợi len. 

 Ứng dụng 

Vải len thường được dùng may áo ấm, đầm, áo khoác ngoài, jacket và lớp lót 

của ủng. Nó cũng được dùng làm thảm hay rèm cửa. 

Ngoài những chất liệu vải nên trên, người ta còn sừ dụng nhiều chất liệu vải 

khác như: habutai, voan, vải sợi tổng hợp, da,… tùy theo mục đích và kết cấu trang 

phục, theo mùa riêng. Tất cả tạo nên một thế giới thời trang dạo phố hết sức phong 

phú với màu sắc và phong cách. 

2.2. Phương pháp lựa chọn jumpsuit dạo phố 

Không chỉ riêng với jumpsuit mà tất cả các kiểu loại trang phục đều phải phù 

hợp với người mặc cũng như điều kiện ngoại cảnh. Thế nên, để chọn một bộ jumpsuit 

dạo phố như ý, phù hợp với bản thân, chúng ta cần chú ý đến hai điểm quan trọng là 

mùa và vóc dáng cơ thể. Ở nước ta, khí hậu nhiệt đới ảnh hưởng rất nhiều nhưng cũng 

có thể cơ bản chia thành hai mùa theo thời trang thế giới là Xuân/hè và Thu/đông. Còn 

về vóc dáng, chúng ta sẽ xét về những dáng người cơ bản: người nhỏ nhắn – yểu điệu, 

người gầy, người cao đầy đặn và người mập.  

2.2.1. Chất liệu 

2.2.1.1. Theo mùa 

- Xuân hè: Đây là mùa có khí hậu nóng ẩm, người ta có nhiều hoạt động vui 

chơi, du lịch,…nên vải được sử dụng phải đáp ứng yêu cầu thoát khí, thấm mồ hôi, co 

giãn,… Ngoài ra, vải còn phải toát lên vẻ nữ tính thể hiện chất liệu nhẹ, mỏng, bóng,.. 

Các chất liệu thường dùng là denim, cotton, kaki, chiffon, lụa, satin,ren, … 
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- Thu đông: Khí hậu mát hơn và dần chuyển lạnh. Thế nên, chất liệu được ưa 

chuộng vừa năng động, vừa giữ ấm khi cần như: denim, kaki, da, len, … Bên cạnh đó, 

chất liệu bóng, mềm mại cũng được chọn như: nhung, ren, lụa, …  

2.2.1.2. Theo vóc dáng 

- Dáng gầy: Những bộ jumsuits may từ chất denim rất thích hợp. Tùy theo mùa 

và mẫu thiết kế nhưng tránh xa những chất liệu như tơ tằm, satin hay thun nhúng – là 

những chất liệu mang tính rủ thường làm cho bạn gầy thêm. Hãy kỹ càng trong khâu 

lựa chọn chất liệu. Bạn có thể chọn những loại trang phục hoa, cotton sợi thô hoặc có 

pha một ít nilon, linen hoa, kẻ, trơn hoa thêu… Những chất liệu này sẽ giúp bạn có độ 

“mọng” nhất định theo từng mẫu thiết kế. 

- Dáng nhỏ nhắn – yểu điệu: chất vải satin là rất thích hợp. bạn không nên chọn 

những chất liệu cứng như kaki hay demi, thay vào đó hãy chọn những kiểu vải chất 

liệu mềm mại. Vải chất liệu mềm sẽ làm cho jumpsuit suông, không ôm vào thân và 

sẽ không làm thân hình nhỏ nhắn của bạn bị để ý. 

- Dáng mập: mềm mại nhưng không dão hay chảy, có độ dày vừa phải để giữ 

được phom trang phục. Không nên mặc chất liệu thõng, buông nhẹ như lụa hay chất 

liệu thô, cứng. Nên mặc chất liệu chun, có sự đàn hồi cao. 

- Dáng cao: tránh loại vải quá mềm và mỏng bám vào thân vì sẽ tạo cảm giác 

người gầy vào cao thêm, mất cân đối. Nên chọn các loại vải có độ định hình vừa phải 

như denim, kaki, cotton, … 

2.2.2. Màu sắc 

2.2.1.3. Theo mùa 

- Xuân hè: có thể chọn rất nhiều màu sắc đa dạng từ gam màu lạnh đến nóng. 

Jumpsuit mùa này có thể là đơn màu hoặc phối màu, mang lại sự lựa chọn phong phú 

cho người mặc. 

- Thu đông: ở nước ta, màu sắc quần áo mùa này cũng biến đổi không quá lớn 

với xuân hè. Nhưng người ta cũng chuyển sang ưa chuộng hơn những màu tối hơn 

như đen, nâu, xanh đậm, … 

2.2.1.4. Theo vóc dáng 

- Dáng nhỏ nhắn – yểu điệu: Sử dụng những bộ jumpsuit một màu hoặc mảng 

màu, tạo thành điểm nhấn trên cơ thể. Một jumpsuit vừa size, màu trắng, màu đen hay 

các tông màu trung tính khác đều sẽ giúp bạn cải thiện  khuyết điểm và tôn dáng. 
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- Dáng gầy: Bạn nên mặc các tông màu sáng. Bạn cần tránh mặc những màu tối 

như đen, nâu… Còn đối với những tông màu sẫm, bạn nên chọn những kiểu dáng phải 

hoàn toàn rộng hơn, không được bó sát quá. 

- Dáng mập: nên chọn màu tối hoặc gam trung tính, tránh kết hợp những màu 

tương phản hoặc quá rực rỡ với nhau. 

- Dáng cao: với lợi thế vóc dáng, người cao có thể chọn nhiều màu sắc cho 

jumpsuit của mình.  

2.2.3. Hoa văn, họa tiết 

2.2.3.1. Theo mùa 

- Xuân hè: đây là mùa có khí hậu thích hợp cho việc sinh hoạt, vui chơi với 

nhiều dịp lễ hội. Vì thế, hoa văn họa tiết được ứng dụng trên trang phục cũng rất tươi 

vui, năng động, màu sắc thường bắt mắt. Hình chim chóc, hoa lá, chấm bi, màu 

loang,… thường được ưa chọn. 

- Thu đông: đượm một chút lắng đọng, hoa văn họa tiết cũng bớt phần tươi sáng. 

Hoa vẫn được ứng dụng nhưng màu sắc đậm hơn. Kẻ sọc và họa tiết da báo rất được 

ưa chuộng. 

2.2.3.2. Theo vóc dáng 

- Dáng nhỏ nhắn – yểu điệu: in hoa hoặc trên nền vải đơn sắc, dùng chất vải in 

hoa sáng màu và thanh nhã. Những đường kẻ dọc luôn có tác dụng "kéo dài" thân 

hình, vì vậy, bạn nên tránh họa tiết kẻ ngang. Quá nhiều họa tiết sẽ làm nổi bật sự nhỏ 

bé của bạn. 

- Dáng mập: Hoa văn nhỏ, nhẹ nhàng hay những họa tiết trang trí hướng theo 

chiều dọc sẽ phù hợp với cơ thể bạn. Đặc biệt, nếu muốn trẻ trung hơn thì có thể chọn 

vải kẻ sọc. Đây là kiểu họa tiết không bao giờ lỗi mốt và còn có tác dụng “kéo dài” 

thân hình. Tránh họa tiết to bản và rườm rà, cũng không nên chọn jumpsuit có hoa văn 

tập trung ở phần ngực, vai, eo hay hông, như thế sẽ khiến người đối diện dồn sự chú ý 

vào những điểm không mong muốn. Bạn cũng không nên mặc những chất liệu vải có 

kẻ sọc ngang, sọc to sẽ làm cho người càng béo. 

- Dáng gầy: Nếu chọn họa tiết hoa thì phải là những bông hoa to cùng mảng họa 

tiết sáng, giúp bạn giảm bớt được cảm giác quá gầy. . Nếu có trang trí thì những họa 

tiết là những mảng hoa hay ren, rúm bèo, các đường nhún trên trang phục cũng phải 

sáng màu khi chọn vải màu tối. 
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- Dáng cao: chọn vải có sọc ngang, tránh chọn sọc dọc. Họa tiết được chọn 

thường đa dạng nhưng tránh hoa văn quá to gây cảm giác mập ra. 

2.2.4. Kiểu dáng 

2.2.4.1. Theo mùa 

- Xuân hè: vì đặc điểm khí hậu nên jumpsuit ngắn là sự lựa chọn hàng đầu bởi 

tính thoáng mát. Các kiểu jumpsuit tạp dề, phần áo hai dây hay áo quây cũng được 

chọn. Jumsuit dài cũng được sử dụng nhưng với những chất liệu phù hợp và kiểu dáng 

rộng rãi. 

- Thu đông: jumpsuit dài được sử dụng nhiều nhất nhưng jumpsuit ngắn vẫn nằm 

trong sự lựa chọn. Khi mặc jumpsuit ngắn, bạn nên phối theo vớ dài, bốt, áo khoác 

hay khăn quàng,… 

2.2.4.2. Theo vóc dáng 

- Dáng gầy: có thể mặc jumsuits thụng hoặc có nhiều chi tiết diềm xếp. Đây là 

những kiểu dáng phù hợp nhất đối vóc vóc dáng thanh mảnh. Có thêm một vài kiểu 

dáng nữ tính và yểu điệu hơn. Hãy chọn kiểu jumsuits T-shirt (áo phông ngắn tay) và 

jumsuits shirt (áo sơmi). Cũng với vóc dáng cao và thanh mảnh, sẽ cho phép bạn mặc 

những thiết kế ngắn hơn để tăng vẻ đẹp và gợi cảm cho đôi chân. Bạn muốn tạo 

đường cong cho cơ thể hãy dùng phụ kiện thắt lưng. Với vóc dáng của bạn, nên tránh 

những mẫu jumsuits bó khít người. 

- Dáng nhỏ nhắn – yểu điệu: Nếu bạn có một vóc dáng của một cô gái điệu đà 

đáng yêu thì mẫu jumsuits soóc sẽ là gợi ý cho lựa chọn hàng đầu của bạn. Mặc kiểu 

dáng này vóc dáng của bạn sẽ được tôn lên cao hơn và thanh thoát hơn. Một vài chi 

tiết trên chiếc jumsuits để đạt hiệu quả bạn nên lựa chọn áo hai dây hoặc dạng quây. 

- Chọn kiểu cổ chữ V và dạng quây (không dây) nếu bạn có khuôn ngực đầy đặn 

chúng sẽ làm điểm nhấn nổi bật để bạn khoe khoang vòng một gợi cảm của mình. Nếu 

bạn có khuôn ngực nhỏ, hãy chọn kiểu jumsuits quây, có lớp hoa bèo phần ngực. Dây 

quai đeo nhỏ cũng là lựa chọn hàng đầu của bạn. Đừng quên trang bị thêm giày cao 

gót, để tạo dáng thanh mảnh gợi cảm hơn. 

- Dáng mập (có đường cong): Bạn có thể chọn mẫu jumsuits ngắn hơn hay dài 

chấm gót, cả hai đều tôn vóc dáng cho bạn. Về kiểu dáng, bạn nên chọn cổ chữ V, ống 

tay ngắn và thêm một chiếc thắt lưng đẹp để làm điểm nhấn cho eo đồng thời làm eo 

nhỏ hơn bằng sự ngụy trang khéo léo. Giày cao gót cần phải có để tăng thêm chiều 
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cao và giúp dáng thanh thoát hơn. Tránh mặc những mẫu jumsuits rộng thùng thình và 

bó sát. 

- Dáng cao: Nếu bạn cao, có thể lựa chọn jumpsuits dài và mặc đơn giản. Những 

điểm cơ bản của jumsuits sẽ tôn dáng cho bạn và yểu điệu thục nữ hơn. Bạn có thể đi 

đôi giày đáy bằng và sandals hoặc giày cao gót giúp bạn có dáng hơn. 

2.3. Phương pháp thiết kế jumpsuit cơ bản 

2.3.1. Đặc điểm và thông số kích thước cơ thể nữ 

2.3.1.1. Đặc điểm cơ thể 

 Bộ xương phụ nữ 

Bộ xương của phụ nữ trung bình chứa 206 xương; nó tạo nên bộ khung, có tác 

dụng chống đỡ và bảo vệ cho cơ và các mô xung quanh. So với nam giới, bộ xương 

của phụ nữ nhỏ và nhẹ hơn. So sánh với chiều cao của khổ người, phụ nữ có vai nhỏ 

hơn, lồng ngực ngắn hơn và xương chậu rộng hơn đàn ông. 

Xương sọ được hình thành bởi 29 xương dẹp dính liền nhau. Nó có nhiệm vụ 

bảo vệ não và các cơ quan cảm giác. Đốt sống trên cùng, gọi là đốt sống đội, xoay 

quanh đốt sống thứ 2 (đốt sống trục) cho phép người phụ nữ xoay đầu và định vị các 

tác nhân kích thích cảm giác. 

Khớp là nơi tiếp giáp nhau,giúp cho cử động có độ linh hoạt cần thiết. Khớp 

bất động (hiện diện ở xương sọ) là khớp kiên cố nhất; khớp sụn (như các khớp vùng 

chậu) cho phép thực hiện một vài cử động hạn chế; trong khi khớp hoạt dịch có thể cử 

động tự do. 

So với nam giới: Hình dáng xương chậu của nam và nữ khác nhau rõ rệt, phản 

ánh sự khác nhau về mặt chức năng. 

- Khung chậu của nữ nghiêng về phía trước, rộng và nông, xương mỏng và loãng 

hơn so với đàn ông. Ngoài ra khung chậu của phụ nữ thường rộng hơn đàn ông, cung 

mu thường bè hơn (trên 900) và tròn hơn. 

- Khung chậu của nam giới cũng nghiêng về trước nhưng hẹp và sâu do không 

có nhiệm vụ sinh nở như phụ nữ. Cấu trúc này cho phép nâng đỡ các khối cơ nặng 

hơn, xương nặng hơn, đặc hơn, đặc hơn và dày hơn. 

- Khung chậu đàn ông thường hẹp hơn và cung mu nhọn hơn (dưới 900) so với 

phụ nữ. 
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 Cột sống đóng vai trò nâng đỡ thân người và đầu, có cấu tạo gồm 24 đốt 

sống, có dạng hình trụ nối với nhau, tận cùng là các đốt dính liền nhau gọi là xương 

cùng và một xương rất nhỏ giống như cái đuôi gọi là xương cụt. Các đốt sống được 

bọc sụn bên ngoài và giữa các đốt là các đĩa xơ có nhângiống gel gọi là đĩa gian đốt 

sống (đĩa đệm). Cột sống còn có nhiệm vụ bao bọc để bảo vệ tuỷ sống, gồm chất trắng 

bên ngoài và chất xám bên trong. Chất xám chứa thân tế bào thần kinh, mạch máu và 

tế bào đệm. Chất trắng chứa sợi trục (phần kéo dài của tế bào thần kinh) của các tế 

bào có thân nằm ở não bộ và tuỷ sống. Những sợi trục này có nhiệm vụ truyền thông 

tin giữa tuỷ sống và não bộ. 

 Vóc dáng người phụ nữ: Phụ nữ Anh cao trung bình 1,62m. Ngược lại, 

phụ nữ của bộ tộc Watusi ở Rwanda và Burundi cao đến 1,78m (hình phải), trong khi 

đa số phụ nữ của bộ tộc Mbuti ở Zaire chỉ cao xấp xỉ 1,35m. Chênh lệch về chiều cao 

giữa 2 người phụ nữ có thể đến 60cm, trong khi chênh lệch chiều cao giữa người phụ 

nữ trung bình với người đàn ông trung bình chỉ khoảng 7,5 – 12,5cm. Sự khác biệt 

này góp phần quan trọng tạo nên quan niệm lâu đời về nữ tính và nam tính. Người quá 

nhỏ được xem là “siêu nữ tính”, còn cao quá khổ được xem là “siêu nam tính”. Do 

vậy mà nhiều phụ nữ có khuynh hướng chọn bạn đời cao hơn họ. 

 Phân bố mỡ trong cơ thể: Mỡ chiếm khoảng 20 – 25% trong cơ thể của 

phụ nữ (ở đàn ông là 15 – 20%). Dự trữ mỡ rất cần thiết đối với khả năng sinh sản của 

phụ nữ. Để có thể sinh nở bình thường, cơ thể phụ nữ phải có ít nhất 16% mỡ để duy 

trì sản xuất các hormone thiết yếu. Trên cơ thể phụ nữ, mỡ tích tụ chủ yếu ở đùi, 

mông, ngực, cánh tay và bụng, tạo nên các đường cong thẩm mỹ của nữ giới. Mặc dù 

theo quan niệm xưa tán dương những phụ nữ mình hạc sương mai, nhưng hầu hết đàn 

ông đều bị mê hoặc bởi những đường cong trên cơ thể phụ nữ vì đó là dấu hiệu của 

khả năng sinh nở tốt. Khi đến tuổi mãn kinh, lượng mỡ phân bổ trên cơ thể phụ nữ sẽ 

tương tự như ở đàn ông, khi đó mỡ tích tụ chủ yếu ở thắt lưng, gây nên hiện tượng 

“sổ” người của phụ nữ tuổi trung niên. 

 Hình dáng phụ nữ 

Hình dáng cơ thể phụ nữ rất đa dạng, cho nên phân loại phụ nữ theo kiểu cơ thể 

chỉ mang tính tương đối. Tuy nhiên, cơ thể phụ nữ có khuynh hướng quy về 3 kiểu cơ 

bản, dễ nhận dạng nhờ vào đặc điểm của tứ chi. 



 

Đồ án chuyên ngành GVHD: Th.S Nguyễn Mậu Tùng 

SVTH: Đoàn Nguyên Đức_DHTR5A Trang 44 
 

Cấu trúc cơ bản của cơ thể luôn ổn định, dù đường nét bên ngoài có thể bị thay 

đổi do tạo dáng, bênh tật, thiếu ăn, ăn kiêng, tăng cường cơ bắp, luyện tập thể hình 

hoặc giải phẫu thẩm mỹ. 

- Kiểu nội hình: Nếu mập ra người có kiểu nội hình sẽ có dạng quả táo vì họ tăng 

trọng chủ yếu ở vùng bụng. Chân của họ ngắn hơn thân, và bộ ngực có khuynh hướng 

to hơn mức trung bình. Kiểu nội hình có cấu trúc siêu nhẹ và nhìn chung rất dễ tăng 

cân. 

- Kiểu trung hình: có dạng quả lê và đây là kiểu cơ thể đặc trưng nhất của phụ 

nữ. Hông rộng hơn vai và chân có chiều dài gần bằng thân người. Kiểu trung hình 

tăng trọng ở đùi trước tiên, sau đó đến hông và mông. 

- Kiểu ngoại thái: Nếu gầy đi người có kiểu ngoại thái sẽ trông khẳng khiu. Họ 

có chân dài hơn thân và cấu trúc xương chắc. Người ngoại thái khó tăng cân. Nếu có, 

sự tăng trọng có khuynh hướng phân bố đều khắp cơ thể hơn  là tập trung ở một vài 

chỗ. 

2.3.1.2. Thông số kích thước cơ thể 

Bảng 2.1. Cỡ số tiêu chuẩn quần áo nữ trưởng thành và các kích thước 

TCVN 5782 – 1994     Đơn vị: cm 

Kí hiệu cỡ số Chiều cao Vòng ngực Vòng bụng Vòng mông 

146

76 − 80
𝐴 146 (144 – 149) 76 (74 – 77) 63 (62 – 65) 80 (78 – 82) 

146

80 − 82
𝐵 146 (144 – 149) 80 (78 – 82) 65 (63 – 66) 82 (80 -83) 

152

82 − 84
𝐴 152 (150 – 155) 82 (80 – 83) 67 ( 65 – 68) 84 (82 – 85) 

152

84 − 86
𝐵 152 (150 – 155) 84 (82 – 85) 68 (66 – 69) 86 (84 – 87) 

152

88 − 90
𝐶 152 (150 – 155) 88 (86 – 89) 69 (67 – 70) 90 (88 – 91) 

158

84 − 88
𝐴 158 (156 – 161) 84 (82 – 85) 67 (65 – 68) 88 (86 – 89) 

158

86 − 90
𝐵 158 (156 – 161) 86 (84 – 87) 69 (67 – 70) 90 (88 – 91) 

158

88 − 92
𝐶 158 (156 – 161) 88 (86 – 89) 72 (70 – 73) 92 (90 – 93) 

164

88 − 92
𝐴 164 (162 – 167) 88 (86 – 89) 72 (70 – 73) 92 (90 – 93) 

164

90 − 94
𝐵 164 (162 – 167) 90 (88 – 91) 74 (72 – 75) 94 ( 92 – 95) 
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Chú thích: Ký hiệu cỡ số (cột 1) gồm 3 nhóm số biểu thị cho các số đo sau: ba 

số đầu (Chiều cao cơ thể); hai số giữa (Vòng ngực); hai số cuối (Vòng mông). 

Trong cùng một chiều cao, nếu có nhiều dạng người khác nhau thì sẽ được ký 

hiệu bằng các chữ cái: A (gầy), B (trung bình), C (béo). 

Bảng 2.2. Thông số kích thước cơ bản để thiết kế quần áo nữ trưởng thành 

Đơn vị: cm 

Tên 

và vị 

trí 

chỗ 

đo 

KÝ HIỆU CỠ SỐ 

146

76 − 80
𝐴 

146

80 − 82
𝐵 

152

82 − 84
𝐴 

152

84 − 86
𝐵 

152

88 − 90
𝐶 

158

84 − 88
𝐴 

158

86 − 90
𝐵 

158

88 − 92
𝐶 

164

88 − 92
𝐴 

164

90 − 94
𝐵 

Chiều cao 

từ C7 đến 

mặt đất 

123 123 129 129 129 135 135 135 141 141 

Chiều cao 

từ C7 đến 

eo 

37 37 39 39 39 40 40 40 41 41 

Dài tay 48 48 50 50 50 52 52 52 54 54 

Dài đùi 43 43 44 44 44 45 45 45 47 47 

Rộng vai 38 38 38 39 39 38 39 40 40 41 

Vòng cổ 32 32 33 33 34 34 35 35 37 38 

Vòng 

bắp tay 
23 23 24 24 25 24 25 26 27 28 

Vòng 

ngực 
75 80 82 84 88 84 86 88 88 90 

Vòng 

bụng 
63 65 67 68 68 67 69 72 72 74 

Vòng 

mông 
80 82 84 86 90 88 90 92 92 94 

Bảng 2.3. Thông số kích thước của phụ nữ nước ngoài 

Chiều cao trung bình (không giày) : 5'5" đến 5'6" (1,65m đến 1,68m) 

Sizes US 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

Vòng ngực 
29 

1/2" 

30 

1/2" 

31 

1/2" 

32 

1/2" 
34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 

Vòng eo 22" 23" 24" 25" 
26 

1/2" 
28" 30" 32" 34" 37" 39" 

41 

1/2" 

Vòng mông-

9" dưới eo 
31 

1/2" 

32 

1/2" 

33 

1/2" 

34 

1/2" 
36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50" 

Hạ eo sau 
15 

1/2" 

15 

1/2" 

15 

3/4" 
16" 

16 

1/4" 

16 

1/2" 

16 

3/4" 
17" 

17 

1/4" 

17 

3/8" 

17 

1/2" 

17 

3/4" 

Sizes EUR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 

Vòng ngực 75cm 78cm 80cm 83cm 87cm 92cm 97cm 
102 

cm 

107 

cm 

112 

cm 

117 

cm 

122 

cm 

Vòng eo 56cm 58cm 61cm 64cm 67cm 71cm 76cm 81cm 87cm 94cm 99cm 
106c

m 

Vòng mông-

9" dưới eo 
80cm 83cm 85cm 88cm 92cm 97cm 

102 

cm 

107 

cm 

112 

cm 

117 

cm 

122 

cm 

127 

cm 

Hạ eo sau 
38,5 

cm 

39,5 

cm 
40cm 

40,5 

cm 

41,5 

cm 
42cm 

42,5 

cm 
43cm 44cm 44cm 

44,5 

cm 

44,5 

cm 
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Bảng 2.4. Thông số tiêu chuẩn quốc tế 

Đơn vị: cm 

 

2.3.1.3. Cách đo 
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2.3.2. Hình dáng 

 

Mặt trước Mặt sau 

2.3.3. Cấu trúc 
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2.3.4. Ni mẫu 

Vòng cổ: 33cm  Ngang vai: 35cm  Vòng eo: 66cm 

Hạ eo: 37cm   Vòng ngực: 84cm  Vòng mông: 90cm 

Dài tay: 20cm  Cửa tay: 22cm  Chiều cao: 160cm  

Dang ngực: 17cm  Chéo ngực: 17cm  Hạ ngực: 26cm 

Dài quần: 96cm  Hạ đùi: 33cm   Vòng đùi: 48cm 

Vòng gối: 40cm  Hạ gối: 50cm   Vòng ống: 40cm  

2.3.5. Phương pháp thiết kế 

2.3.5.1. Thân sau áo 

AM: Hạ eo = Số đo + 2cm = 39cm 

AC: Vào cổ = 1/6 VC + 1cm = 6,5cm 

AD: Hạ cổ = 2,5cm 

AE: Ngang vai = 1/2 Vai + 0,5cm = 18cm 

EF: Xuôi vai = 1/10 Vai + 0,5cm = 4cm 

FH: Hạ nách = 1/2 VN + 1cm = 18cm 

IJ: Ngang ngực = 1/4 VNg + 0,5cm = 21,5cm 

MM1 = 0,7cm 

M1N: Ngang eo = 1/4 VE + 2,5(3)cm pen + 0,5cm (cử động) = 19,5cm 

Đường tâm pen dọc chia đôi M1N. 

2.3.5.2. Thân trước áo 

AM: Hạ eo = Số đo + pen ngang (2cm) = 39cm 

AC: Vào cổ = 1/6 VC = 5,5cm 

AD: Hạ cổ = 1/6 VC + 1cm = 6,5cm 

AE: Ngang vai = 1/2 Vai – 0,5cm = 17cm 

EF: Xuôi vai = 1/10 Vai + 0,5cm = 4cm 

FH: Hạ nách = 1/2 VN – 1cm = 16cm 

IJ: Ngang ngực = 1/4 VNg + 1,5(2)cm = 22,5cm 

M1N: Ngang eo = 1/4 VE + 2,5(3)cm pen + 0,5cm (cử động) = 19,5cm 

JJ1 = 5cm. JJ2 = pen ngang 2cm 

MM1: Sa vạt = 1cm.  DD1 = M1M2: Khoảng cài nút = 1,5cm 

D1D2 = M2M3: Phần đinh áo = 4cm. Khoảng cách từ đường tâm pen dọc đến 

đường tâm nút bằng 1/2 Dang ngực = 8,5cm 
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2.3.5.3. Bâu áo 

 Chân cổ 

AB: Dài chân cổ = 1/2 Vòng cổ trên thân áo (kể cả đường cài nút) 

BC = AD: To bản chân cổ = 3cm 

BB1 = rộng đường cài nút =1,5cm 

DD’ = AA’ = 1/2 VC TS 

CC1 = 0,7cm.  BB1 = BB2 0,5cm. 

 Lá cổ 

ab: To bản lá cổ = To bản chân cổ + 1cm = 4cm 

ad = bc: Dài lá cổ = Dài chân cổ - 22,5cm. cd1 = 7(69)cm. 

 

2.3.5.4. Tay áo 

CC1 = CC2: Ngang nách tay = 1/2 VN + 01cm 

C1B = C2B: Chéo nách tay = 1/2 VN trên thân 
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BA: Dài tay = số đo 

Kiểm tra: BC = 1/10 VNg + 34cm 

AA1 = AA2: Cửa tay = 1/2 số đo + cử động = CC1 - 34cm. Giảm sườn 1cm. 

 

2.3.5.5. Thân trước quần tây căn bản 

AB: Dài quần = số đo = 96cm  

AI: Hạ đáy = 1/4 VM + 3(4)cm = 25,5cm 

AM: Hạ đùi = số đo = 33cm (IM = 810cm) 

AN: Hạ gối = DQ/2 + 5cm = 53cm (=50cm) 

AE: Hạ mông = 2/3AI = 17cm 

I1I2: Ngang đáy = 1/4 VM + 4(35)cm = 26,5cm 

II1 = II2  AB là đường chính trung 

I1I3 : Vào đáy = 1/20 VM – 1cm = 3,5cm 

I3A0 // AB.  A0A1 = 2(0,52,5)cm. 

A1A2: Ngang eo = 1/4 VE = 16,5cm 

M1M2: Ngang đùi = 1/2 VĐ – 0,5cm(0) = 23,5cm 

N1N2: Ngang gối = 1/2 VG – 2cm = 18cm. (NN1 = NN2) 

B1B2: Ngang ống = 1/2 VÔ – 2cm = 18cm. (BB1 = BB2) 

I2I’2 = 0,3(0,5cm) 

Kiểm tra: E1E2: Ngang mông = 1/4 VM + 00,5cm = 2222,5cm 

AA’ = A1A’1 = 1,5(12)cm 

2.3.5.6. Thân sau quần tây căn bản 

Dựa theo thân trước để thiết kế. 

B2B’2 = N2N’2 = M2M’2 = I2I’2 = B1B’1 = N1N’1 = 2cm 
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I’2I4: Ngang đáy = 1/4 VM + 1/10 VM + 1cm = 32,5cm 

I4I5 = 1,2(0,71,5)cm 

I5I6: Vào đáy = 1/10 VM.  M1M’1 = 2,5(23)cm 

AA3 = 1/20 VE – 0,5(0)cm = 2,8cm.  A3A4 = 2(1,52,5)cm 

A4A5: Ngang eo = 1/4 VE + 3cm pen 

E3E4: Ngang mông = 1/4 VM + 1(01)cm = 23,5cm 

Tâm đường pen chia đôi A4A5. Rộng pen = 3cm. 

 

2.3.5.7. Thân trước quần váy căn bản  

AB: Dài váy = DQ = số đo = 96cm 

AI: Hạ mông = 1/4 VM – 4cm = 18,5cm 
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AM: Hạ đáy = 1/4 VM + 6cm = 28,5cm 

AA1: Ngang eo = 1/4 VE + 3(4)cm = 19,5cm 

II1: Ngang mông = 1/4 VM + >= 1,5cm = 24cm 

BB1: Ngang lai = Ngang mông + 5(38)cm = 29cm 

A1A’1 = 0,7cm 

B1B’1 = 1cm.  II’ = 0,5(01)cm 

M1M2 = 1/12 VM = 7,5cm. 

B2B3 >= M1M2 = 1/12 VM = 7,5cm. 

 Pen 

Pen cách AB = 1/2 Dang ngực = 8,5cm. 

Rộng pen = 3cm. 

Dài pen = 13cm. 

2.3.5.8. Thân sau quần váy căn bản 

AB: Dài váy = DQ = số đo = 96cm 

AI: Hạ mông = 1/4 VM – 4cm = 18,5cm 

AM: Hạ đáy = 1/4 VM + 6cm = 28,5cm 

AA1: Ngang eo = 1/4 VE + 3(4)cm = 19,5cm 

II1: Ngang mông = 1/4 VM + >= 1,5cm = 24cm 

BB1: Ngang lai = Ngang mông + 5(38)cm = 29cm 

A1A’1 = 0,7cm 

B1B’1 = 1cm.  II’ = 0,5(01)cm 

M1M2 = 1/8 VM = 11,25cm 

B2B3 = M1M2 = 1/8 VM = 11,25cm. 

 Pen 

Pen cách AB = 1/2 Ngang eo = 9,75cm. 

Rộng pen = 3cm. 

Dài pen = 13cm. 
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2.3.5.9. Thân trước jumpsuit 

 Quần tây 

Dựa vào thân trước áo căn bản và thân trước quần tây căn bản để thiết kế. 

Vẽ rập thân áo và thân quần thẳng canh sợi cho điểm M1 trùng A’1. Nối liền 

đường tâm áo với đường đáy như hình vẽ. 

I1I’1: Hạ thêm đáy = 12cm. Vẽ lại vòng đáy, đường sườn quần trong. 

Phần đinh áo tới đường ngang mông, cắt nẹp rời song song đường DM1A’1E1I1, 

to bản nẹp 5cm. 

Nối NE2, chỉnh lại đường sườn ngoài cho đẹp. Phần áo may pen ngang, không 

may pen dọc. 

 Quần váy 
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Dựa vào thân trước áo căn bản và thân trước quần váy căn bản. 

Vẽ rập thân áo và thân quần sao cho đường tâm nút thẳng hàng với đường dài 

quần AB. 

Phần đinh áo tới đường ngang mông, cắt nẹp rời song song đường DM1AI’M2, 

to bản nẹp 5cm. 

Nối NI1, vẽ lại sườn ngoài cho đẹp. Phần áo may pen ngang, có pen dọc (nếu 

muốn). 

2.3.5.10. Thân sau jumpsuit 

 Quần tây 

Dựa vào thân sau áo căn bản và thân quần trước căn bản để thiết kế. 

Chỉnh phần đáy quần từ A3 đến E3 cho song song với AB. 

Vẽ rập thân áo và thân quần sao cho thẳng canh sợi, điểm M1 trùng với điểm E3 

như hình vẽ. 

I5I’5: Hạ thêm đáy = 12cm. Vẽ lại vòng đáy, đường sườn quần trong. 

Nối NE4, vẽ lại đường sườn ngoài cho đẹp. Không may pen. 

 Quần váy 

Dựa vào thân sau áo căn bản và thân sau quần váy căn bản. 

Vẽ rập thân áo và thân quần sao cho điểm M1 của áo nằm trên đường dài quần 

AB kéo dài. 

Nối NI1, vẽ lại sườn ngoài cho đẹp. Có pen dọc nếu muốn. 

 Phần tay áo và bâu áo giống như thiết kế căn bản. 

 Cách chừa đường may 

Vòng cổ: 0,7cm.  

Vòng nách: 1cm 

Sườn áo, quần: 1,5cm. 

Lai tay: 3cm, lai quần: 4cm. 

Đường sống lưng: 1,5cm. 

Đáy thân trước: từ ngang mông 2,5cm giảm dần xuống đáy 1cm. 

Đáy thân sau: phần eo 1,5cm nhỏ dần xuống 1cm. 

Đinh áo: 2,5cm 
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Chương 3: Nghiên cứu phương pháp thiết kế jumpsuit nữ cho 

thời trang dạo phố 

3.1. Phương pháp thiết kế mẫu 1 

3.1.1. Hình dáng 

 

  

Mẫu thật Mặt trước Mặt sau 

3.1.2. Cấu trúc 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7G33M7AggCcqWM&tbnid=2sywusTvMH2f5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://eternallyfixated.blogspot.com/2011/04/trend-fix-jumpsuits.html&ei=_xOJUeWBG-ToiAeF54D4Dg&bvm=bv.45960087,d.aGc&psig=AFQjCNHOVU2k8G85Sj7W_vuzqwXNqSi8lg&ust=1368023622344809
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3.1.3. Ni mẫu 

Vòng cổ: 33cm  Ngang vai: 35cm  Vòng eo: 66cm 

Hạ eo: 37cm   Vòng ngực: 84cm  Vòng mông: 90cm 

Chiều cao: 160cm  Dang ngực: 17cm  Chéo ngực: 17cm 

Dài quần: 96cm  Hạ đùi: 33cm   Vòng đùi: 48cm 

Vòng gối: 40cm  Hạ gối: 50cm   Vòng ống: 40cm 

3.1.4. Phương pháp thiết kế 

3.1.4.1. Thân trước 

Dựa vào thân trước jumpsuit căn bản để thiết kế. Áo không vẽ pen ngang. 

AM: Hạ eo = số đo = 37cm. 

AD1: Hạ cổ = Hạ cổ căn bản – 1,5cm = 5cm. 

CC1 = 1cm. C1C2: Vai con = 2cm 

JJ1: Hở nách = 5cm. D1D2 = 8cm. 

Nối NE2, đánh lại sườn ngoài. 

Nẹp cổ: J1J2 = 45cm. 

Vị trí túi dọc: NN1 = 4cm, N1N2 = 1618cm 
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Đáp túi: Ngang 45cm. Dài đáp xuống dưới N2 2cm. 

Nẹp túi: Ngang nẹp 3cm 

Lót túi: Ngang 16cm. Dài 3032cm. Vị trí cách N2 4cm xuống phía dưới. 

Điểm dừng dây kéo dưới điểm ngang mông E1 2cm. 

3.1.4.2. Thân sau 

Dựa vào thân sau jumpsuit căn bản để thiết kế. 

AD1: Hạ cổ = Hạ cổ căn bản + 8cm = 10,5cm.  

CC1 = 1cm. C1C2: Vai con = 2cm. 

JJ1: Hở nách = 5cm. D1D2 = 8cm. 

Nối NE4, đánh lại sườn ngoài. 

Nẹp cổ: J1J2 = 45cm. 

 Cách chừa đường may 

Vòng cổ: 0,7cm, vòng nách: 1cm.  

Sườn áo, quần: 1,5cm. 

Lai: 4cm. 

Đường tâm áo, sống lưng: 1,5cm. 

Đáy thân trước, đáy thân sau: 1,5cm nhỏ dần xuống 1cm. 
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3.2. Phương pháp thiết kế mẫu 2 

3.2.1. Hình dáng 

 

Mẫu thật 

 

Mặt trước Mặt sau 

3.2.2. Cấu trúc 
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3.2.3. Ni mẫu 

Vòng cổ: 33cm  Ngang vai: 35cm  Vòng eo: 66cm 

Hạ eo: 37cm   Vòng ngực: 84cm  Vòng mông: 90cm 

Dang ngực: 17cm  Chéo ngực: 17cm  Dài quần: 50cm 

3.2.4. Phương pháp thiết kế 

3.2.4.1. Thân trước áo 

AI: Hạ ngực = 1/4  Vng – 01cm = 21cm 

AM: Hạ eo = số đo + 35cm pen ngang = 40cm 

AC: Vào cổ = 1/6 VC = 5,5cm 

Hạ cổ = Hạ ngực = 21cm 

AE: Ngang vai = 1/2 Vai – 0,5cm = 17cm 

EF: Xuôi vai = 1/10 Vai + 0,5cm = 4cm 

IJ: Ngang ngực = 1/4 Vng + 1,5(2)cm = 22,5cm 

MN: Ngang eo = 1/4 VE + 3cm pen = 19,5cm 
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Ca = 1/6 VC + 1cm = 6,5cm. ad = 3,5cm. CC1 = 2cm. dd’ = 1,5cm. 

JJ1 = 5cm. JJ0 = 1cm (02cm). J1J2: Pen ngang = 3cm. IO = 1/2 Dang ngực. 

OO1: Hạ chân ngực = 7cm (6,58cm) 

O2O3 = Rộng pen dọc – 0,5cm (01cm). O1O2 = O1O3. 

P là điểm giữa của C1J0. PP1 = 2(2,5)cm. MM1: Sa vạt = 1cm. 

3.2.4.2. Thân sau áo 

AI: Hạ ngực = Hạ ngực TT + 2cm = 23cm 

AM: Hạ eo = số đo + 2cm = 39cm 

IJ: Ngang ngực = 1/4 Vng = 21cm. MM1 = 0,7cm 

M1N: Ngang eo = 1/4 VE + 2,5(3)cm pen = 19,5cm 

JJ0 = 1cm (02cm). II1 = JJ0 +2cm. 

Pen dọc chia đôi ngang eo. Rộng pen 3cm. 

 

3.2.4.3. Thân  trước quần 

Dựa vào thân trước quần váy căn bản, chỉ chỉnh lại độ dài quần và phần lai. 

AB: Dài quần = số đo = 50cm. 



 

Đồ án chuyên ngành GVHD: Th.S Nguyễn Mậu Tùng 

SVTH: Đoàn Nguyên Đức_DHTR5A Trang 64 
 

B1B’1: Giảm sườn = 810cm. 

3.2.4.4. Thân  sau quần 

Dựa vào thân sau quần váy căn bản, chỉ chỉnh lại độ dài quần và phần lai. 

AB: Dài quần = số đo = 50cm. 

B1B’1: Giảm sườn = 810cm. 

 

3.2.4.5. Thân trước jumpsuit 

Ráp phần thân áo và thân quần vừa thiết kế như trên lại giống jumpsuit quần 

váy căn bản.  

Kéo dài đường pen quần thẳng xuống cắt ngang lai tại H. 

HH1 = HH2 = 10cm. Nối từ đuôi pen quần xuống  H1 và H2, đánh cong như 

hình vẽ. Chú ý hai cạnh đánh cong phải bằng nhau. 

Nẹp: J0J’ = 2cm, II’ = 3cm. 

Cắt rời rập theo đường pen. Dán pen ngang lại rồi cắt vải. 

3.2.4.6. Thân sau jumpsuit 

Ráp phần thân áo và thân quần vừa thiết kế như trên lại giống jumpsuit quần 

váy căn bản. 

Kéo dài đường pen quần thẳng xuống cắt ngang lai tại H. 

HH1 = HH2 = 10cm. Nối từ đuôi pen quần xuống H1 và H2, đánh cong như hình 

vẽ. Chú ý hai cạnh đánh cong phải bằng nhau. 

Nẹp: J0J’ = 2cm, II’ = 2cm. Điểm dừng dây kéo trên ngang mông 5cm. 
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Cắt rời rập theo đường pen. 

 

 Cách chừa đường may 

Cổ, nách: 1cm, may xong gọt còn 0,5cm. 

Sườn áo, quần: 1,5cm. 

Decoupe, sống lưng, tâm áo: 1,5cm. 

Đáy quần: 1cm. 

Lai quần: 3(2)cm. 

3.3. Phương pháp thiết kế mẫu 3 

3.3.1. Hình dáng 

Mẫu thật 
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Mặt trước Mặt sau 

 

Mặt trước Mặt sau 

3.3.2. Cấu trúc 
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3.3.3. Ni mẫu 

Vòng cổ: 33cm  Ngang vai: 35cm  Vòng eo: 66cm 

Hạ eo: 37cm   Vòng ngực: 84cm  Vòng mông: 90cm 

Dang ngực: 17cm  Chéo ngực: 17cm  Dài quần: 50cm  

3.3.4. Phương pháp thiết kế 

3.3.4.1. Thân trước áo 

Dựa vào thân trước áo căn bản để thiết kế. 

CC1: Vào cổ = 1,5(12)cm 

DD1: Hạ cổ = 3(24)cm 

FF1: Giảm vai = 2,5cm 

JJ0: Giảm nách = 2cm. Vẽ lại vòng nách và nối đường sườn. 

Decoupe nách bắt đầu từ điểm giữa vòng nách. Điểm đầu pen xuất phát từ điểm 

đầu ngực.  Dán pen ngang lại rồi cắt vải. 

3.3.4.2. Thân sau áo 

Dựa vào thân sau áo căn bản để thiết kế. 

CC1: Vào cổ = 1,5(12)cm 

DD1: Hạ cổ = 1(0,51)cm 
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FF1: Giảm vai = 2,5cm. 

JJ0: Giảm nách = 2cm. Vẽ lại vòng nách và nối đường sườn. Điểm đầu pen xuất 

phát từ điểm đầu ngực. 

 Viền nách: cắt canh vải xéo, chiều dài bằng vòng nách đo trên thân cộng 2cm, 

rộng nẹp 3cm. 

 Viền cổ: cắt canh vải xéo, chiều dài bằng vòng cổ đo trên thân cộng 2cm, rộng 

nẹp 3cm. 

3.3.4.3. Bâu áo 

Đặt thân sau thẳng canh sợi với vải. Xếp hai đường vai con của hai thân áo 

chồm qua nhau 2m như hình vẽ. 

D1D2 = D2D3 = 1cm. To bản lá bâu lớn là 6cm. To bản lá bâu nhỏ là 4cm. Nhọn 

cổ là bâu nhỏ lệch vào 1cm so với lá bâu lớn. 

 

3.3.4.4. Thân trước quần 

Dựa trên thân trước quần váy căn bản để thiết kế. 

AB: Dài quần = số đo = 50cm 
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AA1: Ngang eo = 1/4 VE + 4cm pen = 20,5cm 

Rộng mỗi pen 2cm. Pen đầu tiên cách AB 1/2 Dang ngực = 8,5cm. Pen thứ hai 

cách pen đầu tiên 1/2 khoảng cách từ pen đầu tới A1 (= 6cm). 

Dài pen 13cm. Giảm sườn B1B’1 = 1cm. 

Cắt rập theo đường pen, tăng rập mỗi pen 4cm, vẽ lại đường lưng và lai. 

3.3.4.5. Thân sau quần 

Dựa trên thân sau quần váy căn bản để thiết kế. 

AB: Dài quần = số đo = 50cm 

AA1: Ngang eo = 1/4 VE + 4cm pen = 20,5cm 

Rộng mỗi pen 2cm. Pen đầu tiên cách AB 1/2 Ngang eo thân áo = 9,8cm. Pen 

thứ hai cách pen đầu tiên 1/2 khoảng cách từ pen đầu tới A1 = 5,5cm.  

Dài pen 13cm. Giảm sườn B1B’1 = 1cm. 

Cắt rập theo đường pen, tăng rập mỗi pen 4cm, vẽ lại đường lưng và lai. 

 Passant (hai bên sườn): Dài = 7cm, rộng = 3cm. 
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 Cách chừa đường may 

Vòng cổ, vai con: 1cm. 

Vòng nách: cắt sát 

Sườn áo, quần, sống lưng, decoupe TT: 1,5cm. 

Lai áo: 1cm. Lai quần: 3cm. 

Đáy quần: phần eo 1,5cm nhỏ dần xuống 1cm. 

3.4. Phương pháp thiết kế mẫu 4 

3.5.1. Hình dáng 

Mẫu thật 

Mặt trước  Mặt sau 
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Mặt trước Mặt sau 

3.5.2. Cấu trúc 
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3.5.3. Ni mẫu 

Vòng cổ: 33cm  Ngang vai: 35cm  Vòng eo: 66cm 

Hạ eo: 37cm   Vòng ngực: 84cm  Vòng mông: 90cm 

Dang ngực: 17cm  Chéo ngực: 17cm  Dài quần: 96cm 

3.5.4. Phương pháp thiết kế 

3.5.4.1. Thân quần trước 

Thiết kế như thân trước quần váy căn bản. 

BB1: Ngang lai = Ngang mông + 6cm = 30cm. 

Dài pen = 15cm. 

3.5.4.2. Thân quần sau 

Thiết kế như thân sau quần váy căn bản. 

BB1: Ngang lai = Ngang mông + 6cm = 30cm. 

Dài pen = 15cm. 
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3.5.4.3. Thân áo trước 

Dựa trên thân trước áo căn bản để thiết kế. 

FF’: Vai con = 4cm 

JJ0: Giảm nách = 2cm. Vẽ lại vòng nách. F1 là điểm giữa vòng nách. Đánh cong 

decoupe nách 1,72cm. 

Nẹp: DD1 = 6cm, J0J’ = 3cm. 

Cắt rập theo đường pen dọc, dán pen ngang lại rồi cắt vải. 

3.5.4.4. Thân áo sau 

Dựa trên thân sau áo căn bản để thiết kế. 

FF’: Vai con = 4cm 

JJ0: Giảm nách = 2cm. Vẽ lại vòng nách. 
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MM1 = 5,5cm. 

Cắt rập theo đường J0M1. Cố định điểm J0 làm tâm xoay rập tới khi F’M1 

vuông góc IM. 

Nẹp cổ lật vào: F’K = FF’ và đối xứng FF’ qua F’M1, M1K’ =12(1215)cm. 

Nẹp nách canh vải xéo rộng 3cm, dài bằng vòng nách trên thân cộng 2cm. 
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 Cách chừa đường may 

Cổ: 1cm, may xong gọt còn 0,5cm. 

Sườn áo, quần: 1,5cm. Vai con: 1cm. 

Lai áo: 1cm, quần: 4cm. Lưng: 1cm. 

Đáy quần: 1cm. 

3.5. Phương pháp thiết kế mẫu 5 

3.4.1. Hình dáng 

 

Mẫu thật Mặt trước    Mặt sau  

3.4.2. Cấu trúc 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=08vBA1SzNSpyUM&tbnid=CK7iVNpucOpBfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tintucthoitrang.net/xu-huong-thoi-trang/hut-hon-voi-jumpsuit.html&ei=2RKJUbb7COaSiQfRtYHIAw&bvm=bv.45960087,d.aGc&psig=AFQjCNHOVU2k8G85Sj7W_vuzqwXNqSi8lg&ust=1368023622344809
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3.4.3. Ni mẫu 

Vòng cổ: 33cm  Ngang vai: 35cm  Vòng eo: 66cm 

Hạ eo: 37cm   Vòng ngực: 84cm  Vòng mông: 90cm 

Dang ngực: 17cm  Chéo ngực: 17cm  Dài quần: 86cm 

Hạ đùi: 33cm   Vòng đùi: 48cm  Vòng gối: 40cm 

Hạ gối: 50cm   Vòng ống nẹp: 32cm 

3.4.4. Phương pháp thiết kế 

3.4.4.1. Thân quần trước lót 

Dựa vào thân trước quần tây căn bản để thiết kế. 

AB: Dài quần = số đo – nẹp lai = 86cm – 8cm = 76cm 

Hạ đáy = Hạ đáy căn bản + 5(46)cm = 25,5cm + 5cm = 30,5cm 

Ngang ống = Ngang gối = 18cm. 

3.4.4.2. Thân quần sau lót 

Dựa vào thân sau quần căn bản để thiết kế. 

AB: Dài quần = số đo – nẹp lai = 86cm – 8cm = 76cm 

Hạ đáy = Hạ đáy căn bản + 4(46)cm = 25,5cm + 1,2cm + 5cm = 31,7cm 

Ngang ống = Ngang gối = 22cm. 

 Nẹp lai 

AB = DC:  Dài nẹp = Vòng ống = 32cm 

AD = BC = 2xBản nẹp = 16cm 
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3.4.4.3. Thân áo trước lót 

AI: Hạ ngực = 1/4  Vng – 01cm = 21cm 

AM: Hạ eo = số đo + 3(35)cm pen ngang = 40cm 

IJ: Ngang ngực = 1/4 Vng + 1,5(2)cm =  22,5cm 

MN: Ngang eo = 1/4 VE + 3cm pen = 19,5cm 

JJ1 = 5cm. J1J2: pen ngang = 3cm. IO = 1/2 Dang ngực = 8,5cm. 

OO1: Hạ chân ngực = 7cm (6,58cm) 

O2O3 = Rộng pen dọc – 0,5cm (01cm) = 2,5cm. O1O2 = O1O3. 

OO4 = Bán kính ngực + ≥ 0,5cm ≈ 7,5cm 

O4O5 = 3cm (2,53,5cm) 

JJ0 = 1cm (02cm). I0I2 = 3cm (36cm). 

Cắt rời thân áo theo đường pen dọc. Dán pen ngang lại rồi cắt vải. 

3.4.4.4. Thân áo sau lót 

AI: Hạ ngực = Hạ ngực TT + 2cm = 23cm 
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AM: Hạ eo = số đo + 2cm = 39cm 

IJ: Ngang ngực = 1/4 Vng = 21cm 

MM1 = 0,7cm 

M1N: Ngang eo = 1/4 VE + 2,5(3)cm pen = 19cm 

JJ0 = 1cm (02cm). II1 = JJ0 +2cm = 3cm. 

Cắt rời rập áo theo đường pen dọc. 

 

3.4.4.5. Thân trước jumpsuit (lớp chính) 

Ráp phần rập thân trước áo và quần lớp lót lại như jumpsuit căn bản. Phần áo 

vẽ bình thường nhưng khi rã rập thì cứ để nguyên pen, không cắt như lớp lót. 

Chia ngang gối thành 4 phần bằng nhau: N1N’ = N’N = NN’’ = N’’N2 = 4,5cm. 

Cắt rời rập theo các đường chia đều ngang gối. Mở rập tại các đường cắt rời 

4cm. Vẽ lại rập với phần coupe ngực tương tự lớp lót đã dán pen ngang như hình bên 

dưới rồi cắt vải. 

3.4.4.6. Thân sau jumpsuit (lớp chính) 

Phần thân quần sau lót cần chỉnh đường đáy lại thẳng đứng rồi ráp rập thân sau 

áo và quần (đã chỉnh đáy) lớp lót lại như jumpsuit căn bản. Phần áo vẽ bình thường 

nhưng khi rã rập thì cứ để nguyên pen, không cắt như lớp lót. 

Chia ngang gối thành 4 phần bằng nhau: N’1N’ = N’N = NN” = N”N’2 = 

5,5cm. 
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Cắt rời rập theo các đường chia đều ngang gối. Mở rập tại các đường cắt rời 

4cm. Vẽ lại rập như hình bên dưới rồi cắt vải. 

 Cách chừa đường may 

Cổ: 1cm, may xong gọt còn 0,5cm. Decoupe: 1,5cm. 

Sườn áo: 2,5cm. Sống lưng: 2cm. Sườn quần: 1,5cm. 

Lai áo, quần: 1cm. Lưng, nẹp lai: 1cm. 

Đáy quần trước: 1cm. 

Đáy quần sau: eo 2cm giảm dần 1cm. 

 



 

Đồ án chuyên ngành GVHD: Th.S Nguyễn Mậu Tùng 

SVTH: Đoàn Nguyên Đức_DHTR5A Trang 80 
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PHẦN KẾT LUẬN 

 

Jumpsuit xuất hiện trong thế giới thời trang đã từ rất lâu. Nó được phát minh 

bởi NTK Thayat Florentine vào năm 1919. Dù có những bất tiện nhất định nhưng trải 

qua nhiều mùa thời trang, Jumpsuit vẫn còn nguyên sức hấp dẫn đối với tín đồ thời 

trang trên toàn cầu. 

Năm 2011, chúng ta đã chứng kiến sự lên ngôi của hàng loạt thiết kế jumpsuit 

đơn sắc. Jumpsuit được xem là công cụ hữu hiệu tôn dáng, ăn gian chiều cao cho phái 

đẹp mỗi mùa xuân hè đến. Năm 2013, cơn sốt jumpsuit lại bắt đầu trở lại và oanh tạc 

sàn catwalk nổi tiếng với nhiều mẫu mã thiết kế và họa tiết đa dạng hơn. 

Nắm bắt được xu hướng này, người tiêu dùng đều chọn cho mình một phong 

cách riêng với jumpsuit. Điều đó khiến cho công việc của những nhà kinh doanh, nhà 

thiết kế tập trung hơn với sản phẩm đẹp dùng để làm đẹp này. Với khuôn khổ hạn hẹp, 

bài nghiên cứu này chỉ có thể đưa ra những nhận định sơ bộ, phương pháp thiết kế cho 

một số mẫu jumpsuit cụ thể. Nhưng dựa vào xu hướng phát triển, đây sẽ là những mẫu 

cơ bản cho những jumpsuit mới sau này. Mặc dù có sự hạn chế nhưng em mong bài 

nghiên cứu này sẽ góp thêm một phần bổ ích vào kho tàng thiết kế jumpsuit nói riêng, 

trang phục nói chung. 
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PHỤ LỤC 

Những bộ jumpsuit qua các thời kì trong lịch sử 

     

1935 1950 1966 

   

1966 1969 1969 

   

1972 1973 1981 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&tl=vi&u=http://fashionganga.com/2011/08/15/history-of-jumpsuits-then-to-now/1966-photo-by-ugo-mulas/&usg=ALkJrhhxFTqo_VwvrSYwg9YS5ObpYTNBng
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&tl=vi&u=http://fashionganga.com/2011/08/15/history-of-jumpsuits-then-to-now/1969-photo-by-giampaolo-barbieri/&usg=ALkJrhjmPvasVjTbHNq3PDk5DjYmJptCgw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&tl=vi&u=http://fashionganga.com/2011/08/15/history-of-jumpsuits-then-to-now/1972-photo-by-bugat/&usg=ALkJrhjScAgaTLzjb7Dw9NEX2sj8uJMRFQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&tl=vi&u=http://fashionganga.com/2011/08/15/history-of-jumpsuits-then-to-now/attachment/1973/&usg=ALkJrhgo_Oju5VtgUI9zzYcgeJpRpiZf1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&tl=vi&u=http://fashionganga.com/2011/08/15/history-of-jumpsuits-then-to-now/1981-photo-by-herbert-feurer/&usg=ALkJrhiI9dTGJmjfhsmzq0-kVQYU8YmqHQ
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1983 1990 1991 

     

1992 2006 2008 

     

2009 2010 2011 

     

2011 2012 2013 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&tl=vi&u=http://fashionganga.com/2011/08/15/history-of-jumpsuits-then-to-now/1992-photo-by-steven-meisel/&usg=ALkJrhg5l9KUzBCy4lyfMXsowkvbyz57tQ
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