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Tailoring Process
Proses Jahit Modelines
We give you a different touch, Where Creativity Begins!
Inilah Proses Kerja Kami dalam Memenuhi Kebutuhan
Fashion Anda
Proses jahit online – layanan keseluruhan kami kerjakan dengan transparan digarap oleh tim yang profesional, mulai dari potongan pola, hingga Quality Control.
Setelah pengukuran, banyak pekerjaan yang dikerjakan secara manual dengan
tangan, untuk membuat baju pesanan Anda lebih maksimal.

Proses Jahit Baju Anda
Kami menerapkan Quality Control untuk menjaga kualitas busana Anda dan
memberikan hasil akhir yang optimal. Teknik jahit yang digunakan pun, disesuaikan
dengan desain serta bahan busana Anda.

Langkah 1. Pemotongan Pola
Perjalanan pembuatan garmen Anda dimulai dari Pola Pemotongan. Kain yang Anda
pilih, akan ditangani secara langsung oleh desainer atau cutter/pemotong pola kami.
Lalu baju Anda pun mulai dibentuk. Di sinilah saat bahan potensial yang
sesungguhnya mulai tampil dan “spirit” baju Anda mulai muncul.

Langkah 2. Pengguntingan Kain
Saatnya menggunting seluruh bagian baju Anda. Baju pesanan Anda pun mulai
dijahit. Setelah proses pengguntingan, bagian-bagian potongan kain ditandai dengan
detail khusus pelanggan. Selanjutnya dikirimkan ke bagian jahit. Perjalanan
pembuatan baju Anda telah dimulai di sini.

Langkah 3. Penjahitan
Baju Anda mulai dibentuk, setiap bagian dikerjakan oleh penjahit spesialis kami.
Setiap detail yang memerlukan perhatian ekstra dikerjakan secara manual dengan
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tangan. Ini bertujuan agar jahitan mendapatkan hasil yang sempurna.
Inilah tahap pembentukan siluet baju Modelines agar mendapatkan bentuk akhir.
Saat penjahit merampungkan baju bagian dalam dan luar, tercipta sejenis busana
yang memberikan tampilan unik bagi setiap klien.

Langkah 4. Pengepresan
Pada tahap ini, memasuki proses terpenting yaitu pengepresan. Untuk sebuah
setelan jas misalnya, harus melalui sejumlah langkah pengepresan. Proses ini untuk
memastikan baju Anda terutama jas tetap terjaga bentuknya selama masa pakai.
Pengepresan tidak hanya membantu mengatur jahitan, namun juga menghaluskan
setiap kerutan pada kain serta merapikan baju agar tampilannya terlihat
profesional.

Langkah 5. Inspeksi Terakhir
Busana Anda akan mendapatkan sentuhan dan perhatian intensif melalui proses
penjahitan ini. Namun pada tahap inspeksi akhir ini, dilakukan pemeriksaan lebih
jauh. Setelah itu baju Anda pun telah siap untuk dipakai.
Kami melakukan pengecekan penuh pada baju Anda, sebelum akhirnya dilepas
untuk dirampungkan. Pada tahap akhir proses Quality Control ini, hampir separuh
baju yang telah jadi perlu disesuaikan lebih jauh agar bisa menghadirkan baju yang
unik dan istimewa.

Langkah 6. Pemberian Label
Baju Anda telah selesai, saatnya mendapatkan sentuhan terakhir. Pada tahap ini,
dijahitkan label spesial pada baju Anda. Label yang menunjukkan proses yang
didedikasikan untuk penciptaan busana, yang berbeda dan unik khusus bagi Anda.
Interested in Working with Us?

Book An Appointment
At your convenience, at your location
JD

