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Logókronológia
2013-2015

2020-máig

2008-2019

→A cég fejlődésével az arculat 
és vele a logó is változásnak 
indult.
→Vizuálisan azonban csak 
2019-ben tértünk át az írott 
kalligráfiára.
→Alapszínek: Vörös (erő, 
dinamizmus), Fekete 
(professzionalitás, 
megbízhatóság)



Egyedi tevékenységeink

Mintabolt: Méretre igazítás saját 
tervezésű és gyártású termékeink 
esetén

Kreatív műhely a fenntarthatósági 
projektjeink és tanulóink oktatása 
érdekében

Hímzőterem üzemeltetése egyedi 
megrendelésekhez, melyek akár 
logótervezést is igényelnek



Edukációs nap 









Szövésoktatás



Tradicionális minták, formabontó újítások



Tanműhely / Műterem

Oktatóink és diákjaink közösen alkotnak 
és tanulnak



Öltözéktervezés



Saját tervezésű táskakollekció

Koncepció:

- egyszerű záródás-, és formakialakítás

- kényelmes, sportos viselet

- termikus alapanyag



Makettek-
formakísérletek







• Steppelt, vatelinnel bélelt műszálas textília
• Cseppálló felület
• Könnyű, mégis stabil, nagy teherbírású 

alapanyag

Stepp by stepp





Pink-fekete 





Kreatív(→)műhely
A kreativitás kiteljesedéséhez eszköz, tér és idő
szükséges, de a titkos hozzávaló maga az ÖTLET.

Mi a kreativitás mozgatórugója?

Probléma→ Ötlet→ Eszköz→Megoldás



Miért fontos, hogy egy feladat játékos legyen?

• Érdeklődés fenntartása

• Játszva tanulás

• Korosztályfüggetlen 
figyelemfelkeltés

• Élvezetes időtöltés = 
kreatív feladatok



Készíts hajgumit
• Gumiszalag, nadrággumi, bugyigumi

• Textil újrahasztnosítás



„Órarend varrónő szemmel”
• Határozd meg a mai napra eső órarended óráit a szakma kifejezéseivel. 

• Tantárgyak, összefüggések kutatása. 



Csomagolj be!

• Készítsd el a „szabásmintáját”-
csomagolását annak a tárgynak amit 
leggyakrabban magadnál hordasz.

• Hogyan tudod a legkevesebb 
csomagolóanyag felhasználásával 
beborítani a felületét?



Hurkolt, vagy szőtt?

• Állapítsd meg az általad 
kihúzott textilről, hogy miből 
áll, milyen a szerkezete, 
esetleg mire lehet alkalmazni?

• Miből készült a pólód az 
általad választott 
anyagvágathoz mérten?



Hogyan szolgál a szakma?

-Bármely általam megálmodott 
öltözéket el tudom készíteni
-Egyedi megoldásokat, 
konstrukciókat hozhatok létre
-A méretemre igazíthatom, 
módosíthatom kedvenc 
darabjaimat
-Különleges ajándékokat, 
kiegészítőket valósíthatok meg



Kiből válhat jó varrónő?

Szükséges tulajdonságok:
Kognitív képességek
Szociális érzék
Stresszkezelés
Kézügyesség
Éberség
Kitartás
Kreativitás
Találékonyság



Miért kell minden műveletet megismernem?

Manufakturális berendezkedés:

Egy termelés számos foglalkoztatási 
területet érint.

A munkahelyen belüli mobilitás 
fontos. 

A munkavégzés során a javítandó 
munkadarabhoz szakmailag olyan 
lehetőséget kell találni, mely 
gyorsan eszközölhető.



Köszönöm a figyelmet!

Molnár Zsanett
Axamo Ruházati Kft.


