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Циљ предмета 
 

Изучавање практичних вештина и знања при изради дигиталних техничких модних 
цртежа за потребе модне колекције и каталога у програмима Adobe Photoshop и Adobe 
Illustrator. У оквиру предмета студенти уче како да нацртају и пруже комплетан изглед 
техничког модног цртежа и фигуре, као и да на адекватан начин представе своју 
колекцију. Студенти овладају основним техникама дигиталног дизајна одеће у свом 
ликовно-дизајнерском изразу и вешто комбинују ликовне елементе, кроз рад на 
практичним проблемима, задацима и вежбама.  

Исход предмета  
 

На крају процеса учења очекује се да студент одмах буде спреман за практичан рад, да 
уме да примени стечено знање из области дигиталног дизајна одеће, користи разноврсне 
ликовне технике у презентацији колекције и техничких модних скица и развија 
индивидуалност у уметничком изражавању.   

Садржај предмета 
Теоријска настава 
 
 
 
 

1.Уводно предавање о одевању и стварању моде у савременим условима. Значај 
дигиталног дизајна у области моде. 2.Цртеж као транспозиција модела. Приказ елемената 
кроја на техничком цртежу у програмима Adobe Photoshop и Illustrator.  
3.Основни принципи стилизовања модне фигуре као први корак ка презентацији 
аутентичног модног цртежа на  рачунару.4.Начини представљања детаља на рачунару 
(крагне, рукави, џепови, фалте...). Примена на статичној и на фигури у покрету. 
5.Коришћење опције Swatches.6.Примена хармоније боја и површина у одевању. Разрада 
техничких цртежа и приказ на модним фигурама, рад на рачунару.7.Употреба различитих 
текстура материјала на моделима у оквиру колекције одеће. Нове тенденције у изради 
тканина, савремене текстуре површина,могућности транспоновања и примене у 
колекцијама одеће.8.Коришћење прилагођених алата за додавање штепа и набора у 
програмима Adobe Photoshop и Illustrator.9.Креирање и коришћење симбола за дугмад, 
рајсфершлус и траке итд.10-Коришћење опције Patеrns. 
11.Упознавање са различитим приказивањем драпираних одевних предмета на фигури у 
покрету. Значај задатка је у правилном представљању фигуре као и понашању одређене 
тканине на фигури у покрету.12.Презентација и анализа дигитално нацртане модне 
колекције. 

Практична настава  
 

1.Увод у израду техничких цртежа модне колекције на рачунару.2.Израда техничких 
скица са варијацијама у боји и материјалу.3.Коришћење Illustrator симбола и филтера за 
израду текстуре (лан, кожа, плетенина, камуфлажа...).4.Цртање модне фигуре на 
рачунару. 5.Примена различитих техника презентације текстура на рачунару. 6.Технике 
драпирања и обликовања материјала према телу на рачунару, рад са опцијом Warp.7.Рад 
са опцијом Swatches.8.Израда позадина  и текстура за колекцију. 9.Презентација 
дигитално нацртаних техничких цртежа модне колекције.  
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Број часова активне 
наставе        7 

Теоријска настава 3 Практична настава 4 

Методе 
Извођења 
наставе 

Настава се одвија кроз практичан и интерактивни рад са студентима. Примењује се 
аудитивна, илустративно-демонстративна, вербално-текстуална и метода практичног 
рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспит.обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току 
предавања 

5 Визуелна презентација радова 20 

Практична настава 10 Дигитална реализација радова 30 
Задатак 1 15   
Задатак 2 20  50 


