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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA CNM&TT 

BỘ MÔN CNM 

------------------------- 

ĐÁP ÁN 

Môn: Âu phục nam nữ 

Mã môn học: MFGA236351  
 

Câu 1: (1 điểm)  

Cách đo ni áo sơ mi nam  

Dài áo : đo từ đốt xương cổ thứ 7 đến qua khỏi mông( dài hoặc ngắn hơn tùy ý) :  

0.25 điểm 

Dài tay ngắn : đo từ đầu vai đến 2/3 cánh tay trên hoặc ngắn hơn tùy ý : 0.25 

điểm 

Vòng cổ : đo vòng quanh theo chu vi chân cổ qua C7 và điểm giữa cổ trước( đo 

vừa sát) : 0.25 điểm 

Vòng ngực : đo vòng quanh chổ nở nhất của ngực ( đo vừa, thước dây mặt cắt 

ngang chu vi vòng ngực song song mặt đất) : 0.25 điểm 

 

Câu 2: (1 điểm)  

CĐTP: là độ rộng được cộng thêm vào các số đo vòng ngực, vòng eo, vòng 

mông của ni trong quá trình vẽ thiết kế trang phục, giúp người có ni đó có thể cử 

động khi mặc trang phục. Tùy theo kiểu dáng hoặc mục đích sử dụng trang phục 

mà ta chọn CĐTP thích hợp. 0.5 điểm 

Ví dụ : CĐTP = 10/8/10 cm, tức là cử động vòng ngực bằng 10cm, cử động 

vòng eo bằng 8cm và cử động vòng mông bằng 10cm. 0.5 điểm 

Câu 3: (5 điểm)  

Thân trước: 3 điểm 

Công thức thiết kế: 2,25 điềm ( mỗi thông số đúng  đạt 0.25 điểm) 

 Dài áo = số đo = 65cm 

 Hạ eo =  số đo = 38cm 

 Hạ mông = số đo = 19cm 

 Vào cổ: = 1/6 cổ + 0.5cm = 6cm 

 Hạ cổ = 1/6 cổ+ 1cm = 7cm 

 Ngang vai = ½ rộng vai = 19cm 

 Hạ nách = ½ vòng nách = 17cm 

 Ngang ngực = ¼ vòng ngực + CĐN/4 = 23cm 

 Ngang mông = ¼ vòng mông+ CĐM/4 = 23,5cm 

Ký hiệu: Thân trước x2: 0.25 điểm 

Canh sợi: 0.25 điểm 

Đường nét: 0.25 điểm 

Tay áo: 2 điểm 

Công thức thiết kế: 1.25 điềm ( mỗi thông số đúng  đạt 0.25 điểm) 

 Dài tay = số đo = 20cm 

 Hạ nách tay = ½ vòng nách – ( 3 - 4cm)  
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 Ngang nách tay = ½ vòng nách – (1- 2cm) 

 Cửa tay = ½ cửa tay + 1cm = 12cm 

 Đường chéo nách trước chia 2 phần, nách sau chia 3 phần 

Ký hiệu: Tay áo x2: 0.25 điểm 

Canh sợi: 0.25 điểm 

Đường nét: 0.25 điểm 

 

 

Câu 4 (3 điểm)  

 

Công thức thiết kế: 2.25 điềm ( mỗi thông số đúng  đạt 0.25 điểm) 

 

Dài quần = số đo = 100cm 

Hạ mông = 18- 20 cm 

Hạ đáy= ¼  vòng mông + 4cm = 26cm 

Hạ gối = số đo = 52cm 

Hạ đùi = 10-12 cm 

Vào mũi đáy = 1/20  vòng mông -  1cm = 3,4cm 

Ngang eo = ¼ vòng eo = 16cm 

Ngang mông = ¼ vòng mông + CĐM/4 = 22.5cm 

Ngang đáy = ¼ vòng mông + 4cm = 26cm 

Ký hiệu: Thân trước x2: 0.25 điểm 

Canh sợi: 0.25 điểm 

Đường nét: 0.25 điểm 

        

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 15 tháng 5 năm 2017 
 

Thông qua bộ môn 

 (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

LÊ MAI KIM CHI 

 


