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CARA MENGUKUR BADAN

Ketepatan suatu pola dasar ditentukan oleh 

cara mengukur badan yang tepat. Pola dasar 

yang baik berarti cara mengambil ukurannya 

tepat dan penggunaan perbandingan 

ukurannya tepat pula. Pada waktu mengukur 

badan, bagian-bagian badan yang akan 

diukur harus diberi tanda dengan 

mengikatkan pita atau ban petar pada bagian 

lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar 

panggul dan lingkar lubang lengan. 



Cara Mengukur Badan:

1. Panjang bahu diukur mulai dari

pangkal leher sampai ujung 

puncak      lengan paling atas 

2. Lebar dada diukur dari batas     

lubang lengan kanan ke batas

lubang lengan kiri, di atas 

puncak dada



3.  Lingkar badan diukur tepat 

sekeliling dada melewati 

puncak dada yang paling 

menonjol.

4. Panjang muka diukur dari      

tengah bahu sampai pinggang, 

cara lain dapat juga diukur 

dari lekuk leher sampai buah 

dada



5. Lingkar pinggang diukur 

tepat sekeliling pinggang

6. Tinggi panggul diukur dari 

pinggang sampai panggul

yang paling menonjol



7. Panjang lengan diukur dari

puncak lengan sampai

pergelangan

8. Lingkar panggul  diukur 

pada bagian panggul 

yang paling besar



9. Panjang rok diukur dari

pinggang sampai 

panjang yang dikehendaki

sampai lutut atau 

di bawah lutut.

10. Lingkar leher diukur 

sekeliling pangkal leher

yang paling besar



11. Lingkar lubang lengan 

diukur sekeliling 

lubang lengan

12. Lebar punggung diukur

mulai dari batas lengan

belakang dari kanan ke kiri



13. Lingkar pangkal lengan

diukur pada bagian 

pangkal lengan yang 

paling besar

14. Panjang punggung diukur

dari tulang tengkuk yang 

menonjol sampai pinggang



15. Lingkar pergelangan 

lengan diukur sekeliling 

pergelangan lengan

16. Tinggi duduk diukur dari

pinggang sampai dasar 

tempat duduk



Pengertian Analisis Pola Dasar :

• Menganalisis pola artinya menganalisa 

tiap bagian pola yang disesuaikan dengan 

bentuk tubuh wanita yang akan dibuatkan 

busana. 

• Menyesuaikan ukuran pola dasar untuk 

wanita yang memiliki problem khusus, 

harus dilakukan pada pola dasar sebelum 

melakukan pecah pola dasar sesuai 

dengan model yang dikehendaki



• Keterangan :

• Garis pertama adalah garis dada, garis kedua garis 
pinggang, ketiga garis panggul, kempat garis panjang 
baju.

• Gambar 1 bentuk tubuh normal muka dan belakang, 
gambar 2 bentuk tubuh bagian muka lebih panjang dan 
gambar 3 bagian muka lebih pendek dan belakang 
tampak panjang dan  naik.



Cara Memperbaiki Pola dasar :

• Tubuh bagian muka lebih panjang : mulai pada bagian atas ukur 

panjang muka badan dan ukur panjang muka pada pola,  setelah 

diketahui selisih panjang muka badan dan pola,  potong pola pada 

garis dada atas dan garis buah dada, lalu buka dan panjangkan pola 

sesuai ukuran yang dibutuhkan. Memotong bagian buah dada ikuti 

bentuk kup dan lebar kup sesuaikan dengan ukuran setelah 

dipanjangkan. Cara memperbaiki pola dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini :



Memperbaiki pola bagian bawah depan naik

• Siapkan pola bebe bagian belakang, ukur panjang muka dan panjang 

belakang diukur dari dasar lantai, setelah diketahui berapa selisihnya, 

pendekan bagian tengah belakang dengan menumpuk pola pada 

bagian pinggang dan bagian sisi tetap, cara memperbaiki pola  lihat 

gambar di bawah ini :



Tubuh bagian muka lebih pendek dan 

bagian belakang naik:

• Ukur panjang muka badan dan panjang muka pola, 

setelah diketahui selisih panjang muka potong garis 

dada atas dan garis buah dada, lalu pendekan pola 

dengan cara menumpuk bagian yang dipotong sesuai 

dengan ukuran yang dibutuhkan. Cara memperbaiki pola 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini 



Memperbaiki pola bagian bawah belakang naik

• Siapkan pola bebe bagian belakang, lalu ukur panjang muka dan 

belakang mulai dari dasar lantai, setelah diketahui selisih ukuran lalu 

potong bagian pinggang, dibuka dan direnggangkan pada bagian 

tengah muka sesuai dengan ukuran yang dikehendaki sedangkan sisi 

tidak direnggangkan. Cara memperbaiki pola lihat gambar : 



Cara Memperbaiki Pola Dasar Untuk Tubuh 

Dengan Problema Pada Bagian Muka

1. Letak buah dada tinggi :

• diketahui dari ukuran tinggi dada, akan menyulitkan menentukan ukuran 

lingkar badan, cara memperbaiki polanya sebagai berikut :

• Jika kup tidak tepat pada garis buah dada maka ukur tinggi dada 

• Naikkan garis kup sesuai dengan tinggi dada untuk memberi tempat 

pada buah dada, lihat gambar pola di bawah ini :



2. Letak buah dada rendah :

Jika letak buah dada rendah maka akan tampak lipatan pada busana tepat 

di atas buah dada, ini menandakan kup terlalu tinggi sehigga di bagian atas 

terdapat rongga dan pada bagian buah dada terdapat tarikan karena tidak 

ada tempat untuk buah dada. Cara memperbaiki polanya sebagai berikut :

Ukur tinggi dada, turunkan garis kup sesuai dengan tinggi buah dada untuk 

memberi tempat pada buah dada.



3. Buah dada besar :

• Besar buah dada tidak hanya ke samping dan ke depan, tetapi 
membesar juga ke atas, ke bawah dan ke tengah muka. Ukur lingkar 
badan tetap pada bagian dada paling besar, untuk mewadahi buah dada 
bagian atas, bawah dan tengah muka, pola dasar harus diperbaiki 
sebelum pola diubah sesuai model yang dikehendaki.  Cara 
memperbaiki polanya sebagai berikut :

• Ukur panjang muka mengikuti besarnya buah dada

• Pola dasar bagian depan diperbesar, dengan cara memberi garis garis 
bahu kebawah sampai ujung kup, dari tengah muka kesamping sampai 
ujung kup

• Gunting garis tersebut dan perbesar kup ke atas, ke bawah dan ke 
tengah muka, kup sisi dan kup bawah akan membesar, lebih besar kup 
maka gelembung bagian dada lebih besar untuk tempat buah dada.

• Cara memperbaiki polanya lihat pada slide berikut:



Buah Dada Besar                     Beri Garis Pada Garis Bahu Ke bawah 

dan dari tengah muka ke ujung kup

Gunting garis dan besarkan pola Pola setelah diperbaiki

Sesuai ukuran



4. Punggung Bungkuk:
• Punggung bungkuk, panjang punggungnya lebih panjang dari orang 

normal. Dalam membuat pola dasar, gunakan panjang punggung 
normal, jika menggunakan ukuran panjang punggungnya berpengaruh 
pada besarnya lingkar lubang lengan, Sebelum pola dasar diubah sesuai 
dengan model yang dikehendaki, terlebih dahulu harus disesuaikan  
panjang punggungnya dengan cara :

• Panjang punggung nyata dikurangi panjang punggung normal pada pola 
dasar selisihnya gunakan untuk memperpanjang garis punggung pada 
pola

• Turunkan 10 cm dari tengah belakang leher lalu digaris sampai ke tepi 
lubang lengan

• Gunting garis tersebut sampai tepi lubang lengan dan ditepi jangan 
sampai putus

• Buka garis yang digunting tadi, bagian atas naikan dengan jarak selisih 
dari panjang punggung nyata dan panjang punggung normal, dengan 
demikian setelah diperbaiki panjang punggungnya lubang lengan tidak 
akan ikut menjadi besar.



Punggung Bungkuk Cara Menyesuaikan Panjang Punggung

Pada Pola Dasar



Cara Memperbaiki Pola Untuk Tubuh Dengan 

Problema Pada Ukuran dan Bentuk Lengan

1. Lengan terlalu besar :
• Ukur besar lengan dan ukur besar pola lengan, hitung berapa selisihnya

• Besarkan lubang lengan pada pola badan

• Gunting garis tengah pola lengan dan puncak lengan, lalu besarkan pola lengan 
dengan cara mengembangkan garis tengah dan garis puncak lengan sesuai 
dengan ukuran yang diperlukan:

Lengan Besar Cara Memperbaiki Pola Dasar Lengan



2. Lengan Ramping dan Kecil :

• Cara yang lainnya sama seperti pada memperbaiki pola lengan 

untuk masalah lengan besar, cara memperbaiki pola lengan yaitu :

• Gunting garis tengah pola lengan

• Tumpuk pola pada garis tengah sesuai dengan selisih ukuran lalu 

• Gambar kembali puncak lengan untuk merapihkan bentuk lengan 

Lengan Terlalu Ramping dan Kecil       Cara Memperbaiki Pola



3. Puncak Lengan Terlalu Pendek :

• Ukur puncak lengan dan tentukan berapa selisih antara ukuran puncak 
lengan yang ada dengan puncak lengan pada pola

• Puncak lengan dipotong mendatar kira-kira 5 cm di bawah dari garis 
puncak lengan

• Tumpukan pada bagian yang dipotong tadi dengan ukuran sesuai selisih 
antara pola dan tinggi puncak sebenarnya. 

• Rapihkan bentuk garis puncak lengan karena setelah ditumpuk bentuk 
garis puncak lengan akan berubah.

Puncak Lengan Terlalu Pendek Cara Memperbaiki Pola



4. Puncak Lengan Terlalu Tinggi :

• Cara yang lainnya sama seperti cara memperbaiki puncak lengan yang 

pendek, tetapi cara memperbaiki lengannya:

• Kembangkan potongan puncak lengan dengan ukuran sesuai selisih 

ukuran puncak lengan pada pola dengan puncak lengan sebenarnya. 

• Perbaiki bentuk garis puncak lengan karena setelah dikembangkan 

bentuk garis puncak lengan akan berubah.

Puncak Lengan terlalu Tinggi Cara Memperbaiki Pola


