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1. POGLAVJE
MOŠKI MODELI
A – Risanje na papir
• Geometrijski načrt za čevlje, gležnjarje in nizke škornje
• Vaje iz risanja z različnimi razmerji in z različnih pogledov
• Generiranje barvnih modelov obutve
B – Risanje na kopito (z lepljenjem ali vakuumom)
• Risanje linij konstrukcije na kopito
• Učna razmerja in mere modelov
• Stili risanja: Derby, Oxford, vrsta mokasina, superga, sandal

2. POGLAVJE
ŽENSKI MODELI
C – Risanje na papir
• Geometrijski načrt za čevlje, gležnjarje, nizke škornje in škornje do kolen
• Vaje iz risanja z različnimi razmerji in z različnih pogledov
• Generiranje barvnih modelov obutve
D – Risanje na kopito (z lepljenjem ali vakuumom)
• Risanje linij konstrukcije na kopito
• Učna razmerja in mere modelov
• Stili risanja: salonar, Derby, Oxford, vrsta mokasina, superga, sandal
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Uvod
Če želi nekdo postati oblikovalec obutve, mu ni za to potrebno izpolniti nobenih
določenih pogojev. Najbolj pomembna pri tem poslu sta strast in intuicija. Človek mora
biti dovzeten in se zavedati, da je oblikovanje obutve nenehen učni proces.
Nekatere izmed posebnih spretnosti, ki jih mora oblikovalec obutve imeti, so znanje o
pripravi osnovnih vzorcev za obutev, ilustriranje in tehnično risanje, računalniške
spretnosti in trženjske sposobnosti.
Oblikovalec obutve mora biti radoveden in sposoben slediti tekočim in novim modnim
smernicam. Najvažnejša je zmožnost vizualizacije, konceptualizacije in ustvarjanja.
Dober oblikovalec bi moral najmanj dva meseca pred ustvarjanjem nove kolekcije
obiskati New York, London, Pariz, Milano, Firence, Madrid, Barcelono, Amsterdam in
Tokio (če naštejemo samo nekatera od številnih mest) in izslediti vse vrste smernic pri
obutvi.
Obiskati bi moral vse pomembne sejme z usnjem in sestavnimi deli za obutev ter razstave
blaga. Mesečno bi moral pregledovati maloprodajno sceno glede prihajajočih trendov.
Prav tako bi se moral udeleževati lokalnih sestankov s prodajnimi zastopniki in ugotoviti,
kaj se v resnici prodaja.
Oblikovalec zasnuje kolekcijo na osnovi serije kopit ter višine in oblike pet. V kolekciji je
lahko prisotna več kot ena konstrukcija. Kolekcije lahko temeljijo na motivu, silhueti,
materialu, barvi in etničnemu ali kulturnemu vplivu. Po tem, ko oblikovalec oblikuje
majhne skupine znotraj kolekcij, izbere materiale in barve. Temu sledi reden proces
urejanja kolekcije. Oblikovalci tesno sodelujejo s tovarnami, ki izdelujejo kopita, pete in
podplate, s strojarnami in tekstilnimi podjetji kot tudi z dobavitelji za nakit, okraske in
pozamentarijo.
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A – Risanje na papir
Obstaja preprost način risanja obutve na papir, ki daje obutvi lep videz, ne da bi pri tem
izgubili razmerja.
Stvar je v tem, da se ustvari predlogo, ki jo nato uporabimo za moško in žensko obutev.
Gre za zaporedje mer, ki so med seboj povezane, da nastane sorazmerni obris zamisli za
čevelj, ki ga želimo oblikovati.
Sledijo primeri obutve s stranskega pogleda.
Osnovna skica strukture sorazmerne obutve je bistvenega pomena, saj omogoči tehnikom
da interpretirajo in prevedejo stil v tehnične linije in tako v vzorce.

Potegnemo vodoravno črto med
točkama A in B in tudi navpično od
točke B do točke C.
Točka C ustreza višini želene pete,
merimo pa jo iz točke B.

Dolžino med točkama A in B
razdelimo na pol. Sredino označimo s
točko D.
Nato razdelimo na pol segment med
točkama D in B ter sredino med njima
označimo s točko E'.
Od točke C izmerimo 1/5 dolžine črte
med točkama A in B in jo označimo s
točko F na navpični črti, ki se začne v
točki B.
Nato povežemo točki F in A.
Izmerimo razdaljo med točkama D in
C ter na črti med A in F najdemo novo
točko, ki jo poimenujemo C', kot
prikazujeta črtkana črta in puščica.
Ko najdemo točko C', ponovimo isto
meritev, da najdemo točko I na črti
med točkama A in F.
Zdaj razdelimo na pol dolžino
segmenta med točkama C' in F, da
dobimo točko G.
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Isto meritev kot med točkama G in F
je potrebno ponoviti na spodnji črti
med točkama A in B, da dobimo novo
točko po imenu H.
Zdaj s črto povežemo točki G in C ter
C in H.
Nato zagladimo kot pri diagramu
(črtkano območje).
Sledimo navpični črti od točke E' in
določimo točki E in X.
Od točke E prenesemo navzgor
dolžino med točkama A in D, da
dobimo točko Y.
Nato povežemo točki Y in I.
Razdalja med točkama D in I mora biti
enaka razdalji med točkama D in E'.

Točke H, H' in H''' prikazujejo različne
širine pete in sicer za vsakdanje
nošenje oziroma za posebne
priložnosti.
Črtkana območja so primeri, kako
narisati prstni del, zunanji srednji del
podplata in profil pete.
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S te strani skica salonarja prikazuje
način, kako s krivuljami povežemo
različne točke na skici.
Točki H in H' prikazujeta širino
vrhnjega dela pete.

Enako konstrukcijo lahko uporabimo
za različne modele z upoštevanjem
tako geometrije kot tudi privlačnosti.
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Če je potreben tričetrtinski pogled,
lahko oblikovalec uporabi enako
konstrukcijo in spremeni le
perspektivo pete ter zagotovi
sorazmeren prstni obseg.

To je primer, kako opis skice
uporabimo za risanje ženskih in tudi
moških čevljev z ravno peto.
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Sledijo primeri skic s ptičje perspektive.
Ponovno poudarjamo, da ta konstrukcija, ki si jo je lažje zapomniti kot prejšnjo, omogoča
sorazmeren dizajn za vsak želen stil.
Na začetku je potrebno kot vodilo narisati geometrijski načrt, vendar pa lahko oblikovalec
po tem, ko si pridobi nekaj izkušenj in ko se njegove veščine izboljšajo, neposredno brez
pomoči oblikuje obutev v dvodimenzionalni obliki.
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Ko rišemo škornje, ki segajo do kolen, potrebujemo dve konstrukciji: eno za zaprto
prilegajoč in drugo za široko prilegajoč stil.
Sledimo lahko le malo različicam, da bi dosegli sorazmeren model.

Predstavljamo še druge rešitve za risanje gležnjarjev in nizkih škornjev za moške in
ženske.
Bistvenega pomena je zavedati se, da je te standardizirane načrte mogoče spremeniti tako,
da sledimo sodobnim modnim smernicam.
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Če na tej skici spremenimo nekaj
podrobnosti, je mogoče predelati to
konstrukcijo tesno prilegajočega nizkega
škornja v široko prilegajočega.
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Ko rišemo moški ali ženski model Derby,
uporabimo posebno konstrukcijo.
Zaradi oblike in višine zgornjega stranskega
dela obutve, se lahko izgled in razmerja
spremenijo, kar naredi čevelj privlačen na
drugačen način.

Zaporedje dveh korakov za dvojno
konstrukcijo. Moški nizki škornji za tako tesno
kot tudi široko prileganje potrebujejo le malo
sprememb za natančno ureditev razmerij
sorazmerno natančno končno skico.
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Chelsea stil obutve, široko prilegajoča
konstrukcija nizkega škornja in sledeč primer
ponazarjata, kako lahko je narisati sorazmerne
skice, vendar pa predvsem, kako vsestransko
lahko oblikovalec prilagodi to metodo vsem
svojim zahtevam.
Ne pozabimo, da smo s pomočjo teh diagramov
želeli prikazati le, kaj vse je mogoče doseči, ko
nekdo začne risati čevlje oziroma ko želi
oblikovalec izboljšati in prilagoditi tehnike in
razmerja.
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B – Risanje na kopito
Označevanje referenčnih črt in točk na zunanji površini kopita služi kot vodilo, ko
določamo stile zgornjega dela obutve. Vsaka točka, kot na primer točka Derby, višina
zgornjega stranskega dela obutve, krivulja zgornjega dela, prednja kapica, točka
mokasina, itd., sledi določenemu pravilu in razmerju. Če se naučimo teh pravil, bomo
risali sorazmerne in dobro prilegajoče se modele.
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Obstaja še en sistem risanja na kopito, ki je zelo razširjen in sicer gre za izdelavo
plastičnih kalupov s pomočjo določenega stroja, ki ustvarja vakuum. Edina stvar, ki jo
mora oblikovalec narediti, je, da ima eno kopito, ga namesti v stroj poleg vroče tuljave,
zapre pokrov in zažene črpalko.
Plastična plošča se bo rahlo stalila ter postala mehka in gnetljiva. Nastal bo popoln odtis
površine kopita.
Potem obrežemo odvečni del plastike in dodelamo odtis v tridimenzionalni obliki.
To je vakuumski stroj, ki se veliko
uporablja za pripravo vakuumskih odlitkov
kopit. Deluje na principu preprostega
sistema tuljav, vakuumske črpalke in
okvirja, ki drži plastično ploščo. Naprava
omogoča lahko delo, je hitra in uporabna na
vseh stopnjah kreiranja.

Kopito položimo na sredino perforirane
kovinske plošče, belo plastično ploščo pa
obesimo tako, da se skoraj dotika tuljave.

Pritisnemo pomičen okvir od zgoraj proti
kopitu in hkrati upravljamo z vakuumsko
črpalko.
Gnetljiva vroča plastika se bo ovila okoli
predmeta, ki smo ga položili na kovinsko
osnovo.
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Oblikovana plastična plošča se bo v
nekaj sekundah ohladila. Takrat
odstrižemo odvečen material okoli
kopita.

Tu je mogoče videti rezultat tega
postopka.

Sedaj odrežemo še preostali material
tik ob zunanji liniji kopita, da dobimo
dejanski odlitek. Glede na dizajn in
obliko podplata, je rob bistvenega
pomena za določitev linije in sestavnih
delov zgornjega dela obutve.
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Nato odstranimo vakuumski kalup in ga uporabimo za skiciranje modela enako kot da bi
bilo dejansko proizvodno kopito.
Plastični »vzorec« je sedaj nared za ponovno uporabo za številne druge odlitke, kolikor
dolgo ga oblikovalec potrebuje.
Ena od prednosti tega procesa je, da je za nizko ceno pripomočkov mogoče narediti veliko
kopij kopita. Potrebujemo le par kopit, vsaj na začetku, plastične plošče, medtem ko stroj
lahko uporabljamo dlje časa.
Poleg tega lahko, po tem, ko ustvarimo in razvijemo celotno kolekcijo, zahvaljujoč
vakuumskim kopitom, prepoznamo lep in fizičen načrt linij, ki smo jih naredili z
različnimi kopiti.

Oblikovalci obutve lahko na ta način ustvarijo toliko stilov kot želijo brez uporabe
plastičnih kopit, ki so potrebna za proizvodnjo v tovarnah.
Prav tako lahko delajo daleč stran od modelerja obutve in mu nato po pošti pošljejo lahke
kalupe.
Tehnika, ki jo uporabimo za risanje, je popolnoma enaka tehniki, ki smo jo opisali na
prejšnji straneh. Vendar pa je bistvenega pomena, da poznamo osnove tehničnega dizajna
obutve, da tako prihranimo čas pri izdelavi standarda in vzorcev.
Risanje izhodiščne linije na sprednjem delu
in izhodiščne linije na zadnjem delu vedno
predstavlja začetek pravilnega skiciranja
kopita. Nato dodamo stilne linije kot pri
bolj tradicionalnem načinu risanja na kopito
iz trde plastike.
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Sledi še en primer modela obutve na vakuumskem kopitu za žensko obutev. Vendar pa
mora modeler obutve, ko je model obutve v tridimenzionalni obliki pripravljen, za
kopiranje stila po potrebi prilagoditi linije in uporabiti zaščitni trak. Nato je potrebno
obliko na vzorčnem kartonu poravnati in standard je pripravljen za modeliranje obutve.
Zaporedje, ki mu je potrebno slediti, ni drugačno:

Najprej sledimo liniji konstrukcije od točke F do točke P. Nato narišemo jezik in glavne
linije na prednjem delu obutve.

16

Lažje je, če uporabimo vakuumsko kopito z
izvirno kopijo za podporo.

Linije na zgornjem stranskem delu obutve
in detajli

Opetnik in trak na zadnjem delu, da dokončamo čevelj
Po potrebi lahko dizajn
izboljšamo in ga jasno določimo s črnim
markerjem s fino konico.

Ko smo poudarili vse linije,

je najbolje, da še enkrat narišemo središčni
liniji na sprednjem in zadnjem delu, saj ti
dve štejeta kot zrcalna os za modeliranje
obutve.
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Po potrebi, ni pa nujno, detajli kot so šivi

in obarvanje omogočijo lažjo predstavo o
tem, kako bo čevelj kasneje izgledal.

Barva, v katero se obarva kose, je detajl, ki ga oblikovalci uporabijo le v primeru, ko
delajo daleč proč od proizvodne enote, kjer se morajo ponavadi tehniki in modelerji
obutve osredotočiti le na stilne linije projekta.
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