
PENGETAHUAN BAHAN 

PELENGKAP BUSANA



Bahan penutup Belahan Busana

 Kancing terdiri dari kancing hias, 
kancing kait, kancing tekan

 Tape Nylon

 Tutup Tarik model tutup tarik ada 
empat macam yaitu model rantai, 
gulungan, jepang dan tutup tarik 
khusus untuk jaket



Bahan Pelapis

 Lapisan bawah (underlining) adalah bahan pelapis yang 
terletak di bagian bawah (bagian buruk) bahan utama

 Lapisan dalam (interfacing)  adalah bahan pelapis yang 
lebih kokoh dari lapisan bawah yang dipergunakan untuk 
menguatkan dan memelihara bentuk busana

 Lapisan antara (interlining) adalah bahan pelapis lembut 
dan ringan yang diletakkan diantara interfacing dan lining 
pada suatu busana untuk memberi rasa hangat 

 Bahan pelapis (lining) atau biasa disebut furing adalah 
bahan pelapis yang memberikan penyelesaian yang rapih 
dan nyaman terhadap kulit 



Benang

Polyester (benang polyester) cocok untuk jahitan tangan
maupun mesin dipergunakan untuk semua jenis
kain,dianjurkan untuk tenunan sintetis, rajutan dan bahan
mulur (stretch).

Catton (benang catton) dipergunakan untuk jahitan yang
menggunakan tangan ataupun mesin katun, tidak dapat
dipergunakan untuk menjahit rajutan atau bahan mulur

Nylon (benang nilon) dipergunakan untuk jahitan tangan
maupun mesin pada keliman

Silk (Benang sutra) benang ini dipergunakan untuk setik
tindas atas (topstiching) dan lubang kancing yang dibuat
dengan tangan, juga untuk jahitan tangan dekoratif

termasuk smocking dan untuk memasang kancing



 Elastik(benang elastik) terbuat dari bahan nilon dibungkus 
karet (latex)  sangat tebal dan sangat mulur dipergunakan 
untuk kerutan-kerutan Cara menggunakannya dengan cara 
memasangnya pada palet 

 Standed Cotton (untaian benang katun) untuk pekerjaan 
tangan dekoratif spt sulaman. Untaian dapat dipisahkan  

 Soft Catton (benang katun halus) benang ini tidak dimerser 
cocok untuk sulaman tangan yang besar-besar dan 
pekerjaan tepestry (permadani)

 Mercerised Catton (benang katun dimerser) benang ini 
cocok digunakan untuk bordir mesin, mempunyai ukuran 
berbeda

 Metalic (benang metalik), adalah benang kemilau warna 
perak atau emas diperlukan untuk setik dekoratif dengan 
tangan maupun mesin 



Gesper dan Elastik

 Jenis gesper   dengan pengait, tanpa 
pengait dan gesper bungkus

 Elastik untuk memudahkan 
mengenakan dan menanggalkan 
busana, sebagai hiasan dan 
memberi bentuk tertentu dan 
kelonggaran pada busana



Bantalan Bahu (padding) 

 Bantalan Bahu (padding) 

a. khusus dipasangkan pada  jas ,  terbuat  
dari campuran serabut wol dan serabut 
kapas. Dipasang di bawah lapisan furing, 
sehingga tidak terlihat dari luar

b. khusus dipasangkan pada blus, gaun 
yang berlengan. terbuat dari busa dengan 
beberapa ukuran ketebalan

c.khusus untuk busana berlengan setali atau 
raglan  disebut padding mangkok



BALEIN DAN KOM (MUNGKUM)

 Balein

terbuat dari logam, plastik dan rotan yang ditipiskan 

sebagai bahan pengisi untuk membentuk dan menegakkan
dipasangkan di bawah mungkum, di bagian sisi, di batas 
pinggang sampai panggul.Pemasangan dengan cara dijahit 

atau disisipkan

 Kom/mungkum

Terbuat dari busa angin, vielt, dacron. khusus 

dipasangkan pada bagian dada pada  busana model 
streples, berfungsi untuk membentuk payudara yang 
kurang sempurna




