
FABRICS 

 

Choosing the right fabric is the first step to your sewing project’s success 

Selama ini Anda mungkin hanya mengenal beberapa jenis kain yang 

umumnya ada di pasaran. Namun, tahukah Anda bahwa ada ratusan jenis 

kain dan semuanya memiliki keunikan tersendiri? 

Menjahit pakaian adalah salah satu bentuk seni. Mengkreasikan kain dan 

menjahitnya menjadi sebuah pakaian yang menonjolkan keunikan 

pemakainya adalah tujuan kami. Kami percaya bahwa karakter seseorang bisa 

terpancar dari pakaian yang dikenakannya. 

Karena itulah, Modelines tidak hanya menawarkan solusi cerdas dalam 

menjahit pakaian Anda, namun kami juga menawarkan solusi dalam memilih 

bahan kain premium yang cocok dengan kebutuhan Anda. Semua konsultasi 

akan dilayani oleh staf kami secara gratis. 

Anda bisa memilih bahan kain premium yang sudah kami sediakan maupun 

memberikan bahan yang sudah Anda miliki. Anda juga akan mendapatkan 

rekomendasi mengenai bahan yang sesuai dengan kebutuhan jahit Anda—baik 

acara pesta, acara wisuda, acara resmi maupun acara kasual, semua bisa 

Anda tanyakan. Kami juga akan mengajarkan bagaimana cara merawat kain-

kain tersebut. 

Bahan Dasar Katun: Cocok untuk Acara Kasual 

Batiste—merupakan kain katun yang paling umum ditemukan. Bahannya 

ringan dan cukup halus. Memiliki beragam motif yang cocok dijahit menjadi 

berbagai summer dress, evening blouse, dan pakaian sehari-hari. 

Chino—pernah mendengar chino pants? Ya, celana tersebut menggunakan 

kain ini. Dahulu, kain ini banyak digunakan oleh petani di Cina. Warna yang 

ada biasanya hanya warna-warna sederhana seperti khaki. Bahan ini cocok 

untuk celana panjang dan pendek, rok kasual, dan tas. 

Corduroy—bahan ini memiliki tekstur bergaris dan awet. Dengan dua 

ketebalan yang berbeda, corduroy bergaris kecil dan halus cocok untuk 

kemeja, topi, jaket, dan pakaian anak-anak. Sedangkan yang bergaris besar 

cocok dan tebal untuk kain pelapis (seperti pelapis furnitur) atau celana.  

Drill—kain yang sangat kuat ini memiliki tenunan diagonal dan seringnya 

berwarna abu-abu (meski bisa diwarnai). Memiliki dua jenis; ringan (cocok 

untuk kemeja, blus, pakaian olahraga, dan light jacket) dan tebal (cocok untuk 

pakaian kerja dan seragam). 

Sateen—bahan sateen berbeda dengan satin. Sateen adalah katun, wol, nilon, 

atau poliester yang sudah mengalami proses mercerized (dicelupkan ke dalam 

bahan kimia sehingga kain menjadi lebih kuat dan mengilap) dan menjadi 

“mirip” dengan satin. Bahan ini cocok untuk pakaian sehari-hari dan pakaian 

yang memiliki vintage look. 

Bahan Dasar Sutra: Cocok untuk Acara Pesta dan Resmi 

Chiffon—memiliki karakter ringan, licin, dan cenderung transparan, chiffon 

merupakan bahan yang paling tepat jika Anda ingin menjahit dress, rok, blus, 



gaun malam, petticoat (rok yang mengembang dan sering dipakai sebagai 

dalaman gaun), scarves, dan lingerie. 

Crepe de Chine—karakter kain ini cenderung jatuh dan memiliki tiga jenis—

two-ply (yang paling umum), three-ply (tekstur lebih halus), dan four-ply (untuk 

pakaian mewah). Anda dapat menggunakan bahan ini untuk blus, kemeja, 

dresses, rok, celana, lingerie, dan jaket. 

Georgette—bahan ini sekilas mirip dengan chiffon, namun lebih tebal dan 

kuat. Georgette biasanya berbahan dasar sutra, namun ada juga yang sintetik 

(menjadi rayon dan poliester). Cocok untuk berbagai dress, blus, kemeja, dan 

gaun untuk acara-acara khusus. 

Satin—merupakan bahan favorit untuk gaun pengantin dan formal dresses 

karena karakternya yang mengilap membuat pakaian terlihat cantik dan 

elegan. 

Taffeta—bahan ini sangat ideal untuk gaun pesta dan rok. Dengan karakter 

kain yang rapat dan kaku, kain ini sering menimbulkan suara “berisik” saat 

dikenakan. Kain ini juga terkenal akan tampilannya yang mengilap dan 

memiliki kilau warna-warni. 

Yang kami sebutkan di atas tentunya hanya sebagian contoh jenis-jenis kain 

yang bisa Anda pesan di Modelines. Hubungi kami untuk konsultasi lebih 

lanjut. 

 

BOOK AN APPOINTMENT 


