Moduuli A. Paidan leikkuu - max. 20 p
Leikkuu

max.10 p

max.7 p

max.4 p

1. Kaavojen leikkuu
ja merkintöjen
täydennys

Leikkuumerkinnät ja kaavan
leikkaaminen ovat tarkat.

Leikkuumerkinnöissä ja
kaavan leikkuussa on pientä
epätarkkuutta ±1-2mm.

Kaavan leikkuu ja muut
merkinnät ovat epätarkat
±3mm.

2.
Leikkuusuunnitelma

Langansuunnat ovat oikein
±1mm ja kaavat on aseteltu
taloudellisesti.
Leikattavien kappaleiden
lukumäärä on oikein.

Langansuunnan poikkeama
on ±2mm, mutta kaavat on
aseteltu melko
taloudellisesti.
Leikattavien kappaleiden
lukumäärä poikkeaa yhdellä

Langansuunnan poikkeama
on ±3mm tai enemmän ja
asetelma ei ole taloudellinen.
Leikattavien kappaleiden
lukumäärä poikkeaa
enemmän kuin yhdellä.

Moduuli B. Työskentely ja työturvallisuus sekä tuotteen yleiskuva - max. 20 p
Työskentely ja
työturvallisuus

max.10 p

max.7 p

max.4 p

3. Työskentely ja
työturvallisuus

Kilpailusuoritus sujuu
luontevasti eikä
kilpailutilanne häiritse
merkitsevästi suoritusta.
Työvälineiden käyttö on
taitavaa ja tarkoituksenmukaista. Työskentelyssä
kilpailija ottaa huomioon
työturvallisuuden.
Kilpailualue on siisti ja
tarvikkeet järjestyksessä.

Kilpailutilanne häiritsee
toisinaan suoritusta ja
työskentelyä. Työvälineiden
käyttö on tarkoituksenmukaista. Työskentelyssä
kilpailija ottaa huomioon
työturvallisuuden.

Kilpailutilanne häiritsee
merkittävästi suoritusta ja
työskentelyä. Työvälineiden
käytössä on puutteita.
Työskentelyssä kilpailija
ottaa huomioon
työturvallisuuden.

4. Tuotteen yleiskuva

Tuote kuuluu
laadukkaimpien ryhmään.

Tuote kuuluu ryhmään
joiden laadussa on pieniä
puutteita.

Tuote kuuluu ryhmään
joiden laatu on heikko.

Moduuli C. Paidan valmistus ja viimeistely - max. 60 p
Valmistus

max.10 p

max.7 p

max.4 p

5. Silitys ja
viimeistely

Tuote on silitetty
huolellisesti, lopputulos on
siisti.

Tuotteen silityksessä ja
viimeistelyssä on pieniä
puutteita.

Tuotteen silitys ja viimeistely
on huolimatonta.

6. Kaulus, pääntie ja
muotokaitale

Kaulus ja pääntie ovat
symmetriset. Kaulus ja
pääntie on valmistettu
ohjeen mukaan.

Kauluksen symmetrisyys
vaihtelee 3-5mm. Kauluksen
ja pääntien valmistuksessa
on puutteita ohjeeseen
nähden.

Kauluksen symmetrisyys
poikkeaa ohjeesta yli 5mm.
Pääntien valmistus poikkeaa
ohjeesta selkeästi.

7. Tasku

Taskun rakenne on ohjeen
mukainen.

Taskun rakenteessa on
pientä poikkeamaa
ohjeeseen nähden.

Taskun rakenteessa on
selkeä poikkeama ohjeeseen
nähden.

8. Vetoketju

Vetoketju on kiinnitetty
ohjeen mukaan ja se on
siisti. Vetoketjun kohdistus
on tarkka.

Vetoketju on kiinnitetty lähes
ohjeen mukaan ja se on
siisti. Vetoketjun kohdistus
on osittain epätarkka.

Vetoketju on kiinnitetty lähes
ohjeen mukaan ja se on
hieman epäsiisti. Vetoketjun
kohdistuksessa on
epätarkkuutta.

9. Hihat ja hihansuu
• kädentie/ pyöriö
• halkio ja ranneke
• napinlävet ja
napit

10. Saumat
• saumanvarat
• tikkaukset
• muotolaskokset
• halkio

Hihat kiinnitetty molemmilla
puolilla samoille kohdille ja
hihojen kiinnitys onnistunut
tasaisesti.
Hihansuiden halkiot ja
rannekkeet valmistettu
ohjeen mukaan ja ne ovat
symmetriset toisiinsa
nähden.
Napinlävet ovat oikeilla
kohdilla ja symmetrisesti
kohdistettu.
Napit ommeltu siististi.

Hihojen kiinnitys poikkeavat
toisistaan 1-2mm ja hihojen
kiinnitys on epätasainen.
Hihansuiden halkioissa ja
rannekkeissa valmistus
poikkeaa 3-5mm ohjeesta.
Napinlävet ei ole kohdistettu
oikein. Napit ommeltu.

Hihojen kiinnitys poikkeaa
toisistaan 3-5mm ja hihojen
kiinnityssaumoissa
laskoksia.
Hihansuiden halkioissa ja
kaarrokkeissa valmistus
poikkeaa yli 5mm ohjeesta.
Napinlävet eivät ole valmiit
tai ovat epäsiistit. Napit
puuttuvat tai on ommeltu
epäsiististi.

Saumojen ompeleet on
valmistettu ohjeiden mukaan.
Ne ovat suorat,
saumanvaran leveys
tasainen ja huolittelut siistit.
Saumojen pituudet ovat
kaavoituksen mukaiset.
Poikkeama 0-2mm.
Muotolaskosten pituus ja/tai
kohdistus poikkeaa 3mm.
Helma ja halkiot on
valmistettu ohjeen mukaan ja
se ovat siistit.

Saumojen ompeleet suorat
mutta saumanvaran leveys
epätasainen ±1mm ja
huolittelut siistit.
Saumojen pituudet
poikkeavat ohjeista 3-5mm.
Muotolaskosten pituus ja
kohdistus poikkeavat 4-6mm.
Helma ja halkiot on
valmistettu lähes ohjeen
mukaan ja niissä on pientä
poikkeamaa malliin nähden.

Saumojen ompeleissa
mutkia, saumanvaran leveys
epätasainen ± 2mm ja/tai
huolittelut epäsiistit.
Saumojen pituudet
poikkeavat ohjeista yli 5mm.
Muotolaskosten pituus ja
kohdistus poikkeavat yli
7mm.
Helman ja halkioiden
valmistuksessa on selkeä
poikkeama ohjeeseen
nähden.

