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P5: La confeccióP5: La confecció
Objectius

1. Descriure el procés de confecció.
2. Posar a la pràctica un procés de confecció artesanal.
3. Conèixer algunes tècniques relacionades amb la confecció d’articles tèxtils.

Descripció

Per fer articles tèxtils útils per al consum, als teixits acabats, cal 
donar-los les formes i característiques necessàries segons l’ús a 
que es destinaran. En el procés de confecció es retallaran els teixits 
segons unes formes preestablertes en uns patrons. Les peces, una 
vegada tallades, s’uniran entre elles mitjançant costures. La forma 
de les peces tallades i la manera com seran unides entre elles 
donaran lloc a les diferents peces de vestir: camises, pantalons, 
jaquetes, armilles... Les mides del patrons donaran lloc a les talles.

El procés de confecció

En els processos de confecció hi intervenen moltes persones. A 
més, degut a les caducitats en els dissenys de molts articles tèxtils, 
els processos s’han d’adaptar contínuament.

El procés de confecció comença amb un estudi de mercat per 
determinar que interessa als futurs consumidors de les peces 
confeccionades. Quan es té clar que agrada als consumidors, i a 
quin sector d’ells aniran destinats els articles que es fabricaran, es 
procedeix amb el disseny de les peces que seran fabricades.  El 
disseny dels articles tèxtils respon a uns cànons estètics totalment 
condicionats a les modes i als gustos dels consumidors. Elaborats 
els dissenys caldrà crear els patrons que seran la base per, 
posteriorment, poder aconseguir les formes desitjades. Abans de 
començar a fabricar cal fer un estudi exhaustiu de com seran 
fabricades les peces de vestir. A nivell industrial, aquest estudi és 
complex i cal preveure aspectes com:

• La disposició dels patrons sobre les teles per procedir al tallat 
de les peces, de manera que, s’aprofitin al màxim les teles i es 
minimitzin els retalls no útils.

• El recorregut que seguiran les diferents peces dins del taller de 
confecció per tal de fabricar els articles tèxtils.

• Com se situaran els operaris i les màquines en el taller de 
confecció per minimitzar els recorreguts dels materials i, així, 
reduir els temps de producció i augmentar la productivitat.

• ...
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El tallat de les peces

Elaborats els patrons, cal procedir al tallat de les peces. Les quals, un cop unides entre elles, 
donaran lloc a articles tèxtils. El tallat de les peces es fa mitjançant màquines que permeten 
situar sobre taules especials les teles en capes formant canapès. Totes les teles del canapè 
són tallades a l’hora. Així, es minimitza el temps destinat a fer aquesta operació. Aquestes 
màquines, a més, són capaces d’aconseguir talls nets i perfectes. La posició dels patrons 
sobre dels canapès de teles s’ha de fer a consciència de manera que s’aprofitin els teixits al 
màxim, i es redueixin les teles sobrants.

La unió de les peces

Tallades les peces es procedirà a la seva unió per mitjà de fils especials de costura. De 
costures n’hi ha de moltes menes. Se’n faran servir unes o altres segons les peces que cal 
unir.

Els complements

Hi ha un conjunt d’elements que han d’acompanyar a alguns articles confeccionats i que no 
són materials pròpiament tèxtils: botons, cremalleres, etiquetes, gafets...

En les darreres etapes el procés de confecció s’afegiran aquests elements als teixits.

Equipament

Material Eines Instruments
• Teixit de cotó en cru o de 

color blanc.
• Fil de cosir de color blanc.
• Cartolina

• Agulles de cosir.
• Didals
• Tisores
• Llapis

• Regla
• Cinta mètrica
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Activitats

Activitat 1

En aquesta activitat elaborareu una peça de vestir. Concretament, fabricareu un senzill 
fulard que, posteriorment, podreu fer servir per a les pràctiques de tintura i estampat.

Per fer-ho, seguiu el procés general que s’explica tot seguit, adaptant-lo a la peça que heu 
d’elaborar:

!
Atenció: en aquesta activitat cal que feu servir didals per evitar punxar-vos 
amb les agulles de cosir.

1. Creació del patró

Dibuixeu sobre cartolina o cartró la forma de les peces que haureu de traslladar a la roba. 
Tingueu present que en els patrons cal preveure l’espai que el cosit s’emportarà i, per tant, 
no forma part de les mides de la roba que ha de quedar disponible. 

2. Tallat de la roba

Amb els patrons retallats ja es pot marcar la roba. Els patrons s’han de fixar a la roba 
emprant agulles de cap. A continuació procurant de no moure els patrons cal marcar el 
perímetre del patró emprant el guix de marcar. Quan s’han traspassat les dimensions del 
patró a la roba cal afegir a tot el perímetre un espai addicional d’entre 1 i 2 cm per les vores.

Tot seguit ja es pot procedir al tallat de la roba.

3. Embastat

Quan s’han d’unir peces es fa un cosit provisional, fàcil de fer i de desfer, anomenat 
embasta o basta, per poder avaluar si una vegada feta, les mides i la forma són correctes, a 
més assegura que les peces no es mouran a l’hora del cosit definitiu.
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Per fer la basta cal preparar una agulla de cosir amb un fil de llargària suficient, amb un nus 
al final del fil per evitar que s’escoli, per això heu d’embolicar l’extrem del fil al dit índex i 
subjectar-lo amb el polze. Es fa lliscar el fil sobre l’índex embolicant-lo amb ell mateix i 
estirar-lo fins aconseguir el nus.

           

A continuació cal enfilar l’agulla passant un tros de 6 a 8 cm. A partir 
d’aquest moment ja es pot començar a fer la basta. Per clavar l’agulla 
és imprescindible l’ús del didal posat en el dit del mig que ha 
d’empènyer l’agulla. 

Tot seguit es tracta d’anar fent puntades, de dreta a esquerra, 
passant alternativament per cada una de les cares de les peces de 
tela deixant el fil ajustat a la tela però sense tensar-lo excessivament.

4. Cosit amb repunt

El repunt és el cosit que s’utilitza per fer les costures 
molt resistents, és molt semblant al de la màquina de 
cosir.

Consisteix a fer puntades molt curtes i regulars, de 
manera que l’agulla es clava al final del punt anterior i 
se surt una mica més endavant.

El repunt s’ha d’anar traçant al costat de la basta. Si s’acaba el fil es fa un nus per evitar que 
es desfaci i es torna a enfilar l’agulla amb un fil nou.

En acabar ja es pot treure la basta estirant per un dels extrems.
Per obtenir la peça confeccionada se li dóna la volta a la tela i així la costura quedarà oculta 
a la part interior.
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5. Confecció de les vores

Les vores s’han de cosir per evitar el desfilat quan la peça de roba no va cosida amb una 
altra. Per cosir les vores cal fer doblecs a la part externa i fer un repunt con si es tractés de 
dues peces de roba. Per aconseguir un doblec uniforme és convenient forçar-lo prèviament 
amb una planxa.

Activitat 2

Seguint el procés de confecció descrit en l’activitat anterior, heu de confeccionar una 
manyopla. A l’hora de realitzar els patrons tingueu en compte l’espai addicional que heu 
d’afegir per poder fer les costures. A més, heu de preveure un espai suficient a l’entrada de 
les mans.  Per escollir la roba per la manyopla, procureu fer coincidir la part de l’entrada de 
les mans amb una vora ja feta o bé amb una tros de puny fet amb teixit de punt (Com les 
mànigues d’alguns xandalls i pijames). Si l’entrada és de teixit de punt la introducció de la 
ma serà més fàcil a l’hora que  s’adaptarà millor al canell.

Activitat 3

Als articles tèxtils, en el punt final de la confecció, se’ls afegeix unes etiquetes per tal que els 
consumidors en pugui conèixer les característiques i les normes de manteniment.

Determineu les característiques, aplicacions possibles i normes de manteniment dels teixits 
que incorporin les etiquetes mostrades a continuació.
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Qüestionari

1. Quines han estat les principals dificultats a l'hora de fer les vores dels teixits?

2. Quines són les fibres que més us heu trobat a l'hora d'analitzar les etiquetes dels teixits?

3. Heu provat mai de fer servir una màquina de cosir? Si es així, expliqueu-ne l'experiència.
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