
  KHÓA HỌC: THIẾT KẾ RẬP ÁO   

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Kiến thức về đo ni mẫu khi thiết kế rập áo nam, nữ trên cơ thể người 

mặc. 

+ Kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế rập áo nam, nữ. Kiểm tra 

thông số sau khi thiết kế rập. 

Về kỹ năng nghề: 

+ Thiết kế hoàn chỉnh rập áo nam, nữ.  

+ Biết kiểm tra đúng thông số kích thước sau khi thiết kế rập. 

 Thời gian học: 45 giờ 

 Tuần học 6 buổi (4 tuần) 

 Học phí: 1.000.000 đ 

 

  KHÓA HỌC: THIẾT KẾ RẬP QUẦN   

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Kiến thức về đo ni mẫu khi thiết kế rập quần nam, nữ trên cơ thể người 

mặc 

+ Kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế rập quần nam, nữ. Kiểm tra 

thông số được sau khi thiết kế rập.. 

Về kỹ năng nghề: 

+ Thiết kế hoàn chỉnh rập quần nam, nữ.  

+ Biết kiểm tra đúng thông số kích thước sau khi thiết kế rập 

 Thời gian học: 45 giờ 

 Tuần học 6 buổi (4 tuần) 

 Học phí: 1.000.000 đ 

   

  



      KHÓA HỌC: THIẾT KẾ RẬP ÁO JACKET NAM - NỮ  

 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Phương pháp thiết kế áo jacket nam, nữ một và hai lớp. 

+ Hiểu công thức thiết kế ứng dụng cắt hoàn chỉnh bộ rập áo jacket nam, 

nữ một và hai lớp.  

Về kỹ năng nghề: 

+ Thiết kế hoàn chỉnh bộ rập áo jacket nam, nữ một và hai lớp. 

+ Phát huy khả năng tư duy sáng tạo, nắm bắt được nhu cầu của thị trường 

thiết kế các dạng áo jacket biến kiểu. 

 Thời gian học: 45 giờ 

 Tuần học 6 buổi (4 tuần) 

 Học phí: 1.000.000 đ 

 

 

 KHÓA HỌC: THIẾT KẾ RẬP VÁY – ÁO ĐẦM  

 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Trang bị kiến thức về phương pháp đo ni mẫu và thiết kế hoàn chỉnh 

được váy, áo đầm.  

Về kỹ năng nghề: 

+ Thiết kế được các chi tiết biến kiểu của váy, áo đầm. 

+ Thiết kế hoàn chỉnh bộ rập váy, áo đầm theo đúng mẫu thiết kế, đúng 

thông số kích thước và yêu cầu kỹ thuật của từng kiểu 

 Thời gian học: 60 giờ 

 Tuần học 6 buổi (6 tuần) 

 Học phí: 1.500.000 đ 

  



        KHÓA HỌC: THIẾT KẾ RẬP VESTON NỮ  

 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Trang bị cho học viên phương pháp thiết kế các chi tiết áo Veston nữ. 

+ Hiểu phương pháp thiết kế áo Veston nữ căn bản.  

Về kỹ năng nghề: 

+ Thiết kế áo Veston nữ căn bản, biến kiểu 

+ Phát huy khả năng tư duy sáng tạo, nắm bắt được nhu cầu của thị 

trường, thiết kế cắt may được các kiểu áo Veston nữ. 

 Thời gian học: 60 giờ 

 Tuần học 6 buổi (6 tuần) 

 Học phí: 1.500.000 đ 

 

   KHÓA HỌC  

   THIẾT KẾ RẬP TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM  

 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Trang bị kiến thức về đo ni mẫu khi cắt, may áo bà ba, áo dài truyền 

thống trên cơ thể người mặc. 

+ Kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế áo bà ba, áo dài truyền thống.  

Về kỹ năng nghề: 

+ Thiết kế hoàn chỉnh rập đúng thông số kích thước và yêu cầu kỹ thuật 

áo bà ba, áo dài truyền thống. 

+ Thiết kế được rập áo dài truyền thống theo cataloge. 

 Thời gian học: 60 giờ 

 Tuần học 6 buổi (6 tuần) 

 Học phí: 1.500.000 đ 

 


