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ЛИ



• Поред основног материјала 
(тканине и плетенине) веома 
важну улогу у производњи 
имају:

Помоћни материјали

• постава

• међупостава

• конац

• траке, гајтани, пертле



Остали нетекстилни материјали:

патент затварачи

дугмад

шнале

копче ...



Поставни материјал -Од тканине за поставу 
захтева се јачина,глатка 
површина,способност упијања 
влаге,постојаност на влагу и зној.

Постава мора имати сличне особине као 
основни материјал да не би при 
пеглању,прању,ношењу дошло до скупљања 
или извиривања поставе. Постава се користи 
код сукњи,сакоа, мантила,капута, јакни..

За делове као што су рукави и џепови 
постава треба да има већу јачину. За ту 
поставу се користи јача памучна постава 
џеповина.



• Међупоставни материјали-омогућавају обликовање и даје чврстину у 
пределу груди,оковратника,код манжетни, на појасевима,на местима 
затварања...

• Међупоставе могу бити нелепљиве и лепљиве.

• Вателин је неткана међупостава и може бити различите дебљине,ивице се 
не парају и лагана је.Користи се за пуњење јакни,спортских прслука, 
скијашких панталона...

• Флизелин је лепљива међупостава наноси се пеглом на основни материјал 
и долази до лепљења осмовене тканине и флизелина.Флизелин даје 
основном материјали чврстину код крагни на кошуљама,ревера на сакоима 
и капутима на ивицама рукава,појасевима.....



• Конац-је вишежична упредена 
пређа која је најважнији 
материјал за спајање искројених
делова. Конац се израђује од 
памука, лана, вештачке и 
природне свиле, синтетичких 
влакана. Конац иде на дораду да 
би му се повећала јачина, 
глаткоћа површине, бојење, 
еластичност...

• Према намени конац се дели на 
конац за ручно и машинско 
шивење и конац за вез. Конац за 
ручно шивење је мање јачине и 
користи се највише за фирцање.



Памучни конац-је најбољи 
за шивење већине 

текстилних материјала због 
његове јачине,постојаност на 

парање,пеглање и 
истегљивост.

Дебљи памучни конац
користи се за украсне 

шавове, опшивање 
рупица,ушивање дугмади 

(фармерки,капута, торби..)

Тањи памучни конац користи 
се за састављање тканина 
нежних структура,обраде 

ивица...

Свилени конац-користи се 
за спајање искројених 

делова одеће које су од 
свилене тканине.

Синтетички конац-служи за 
спајање плетенине, за 

еластичне шавове и где је 
потребна отпорност на 

хемијске утицаје и отпорност 
на труљење.

Конац од вештачке свиле-
се користи за вез, јер се 
добро боји, има добру 

глаткоћу због које лако клизи 
кроз тканину. Недостатак 
овог конца је мала јачина.



Гајтани, учкури и пертле-су округлог или пљоснатог облика. 
Користи се за украшавање ношњи, униформи, спортске одеће....

Чипке-су ширине до 30cm претежно су од синтетичких влакана. 
Служе за украшавање спаваћице, веш, предмета за 
домаћинство(столњаке, јастучнице...)

Ластиши-су изузетно еластичне и јаке траке које могу бити 
различитих дебљина. Нису отпорне на прање или пеглање на 
високим температурама тада губе еластичност. Сем у црној и белој 
боји данас се ластиши производе у лепим и јарким бојама. Користе 
се за рубље, спортску гардеробу, женске појасеве.



• Траке и пантљике могу бити ширине 
0,5 до 30cm, а праве се од памучних, 
вискозних и синтетичких материјала. 
Траке као што су рипс, тафт , атлас и 
плиш се користе за украшавање одеће, 
шешира, као машне за косу....

• Траке од памука и лана служе за 
ојачавање ивице одеће, обуће, ташни, 
кожне галантерије, спортске одеће...

• Крзавице - су посебна група трака од 
1cm,њима се ојачавају ивице ногавица да 
би их заштитиле од крзања(цепања).

• Борте -се добијају плетењем, користе 
се за украшавање, позамантерију, завеса 
,одеће...


