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MOULAGE

Vamos começar pelo termo, a 
palavra moulage é francesa e 
deriva do termo “moule”, que 
significa “moldar” ou “dar forma”.

MODELAGEM
TRIDIMENSIONAL

Três dimensões: altura, 
profundidade e largura.

DRAPING

Em inglês o termo utilizado é 
“draping”, que significa drapear.
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HISTÓRIA E ESTILISTAS

GREGOS E ROMANOS

Agora que você já sabe a origem do termo, vamos passar 
para a história, que é tão antiga quanto a história da 

indumentária, pois gregos e romanos utilizavam a moulage 
para vestir-se, pois enrolavam o tecido ao redor do corpo.
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HISTÓRIA



HISTÓRIA E ESTILISTAS

MADELEINE VIONNET

Precursora a usar a técnica como conhecemos atualmente.
Usava um manequim em meia escala para fazer os modelos.

Pioneira em fazer roupas usando o corte em viés, Madeleine também 
foi a pioneira a utilizar manequins para desenvolver a roupa, possuía 
inclusive, um modelo em meia escala para estudar formas e volumes.
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CRIAÇÕES

EVENING DRESS
Madeleine Vionnet para Vionnet 1920

HOSTESS GOWN
Madeleine Vionnet para Vionnet1939 Summer

EVENING DRESS
Madeleine Vionnet



(inserir links clicáveis de tutoriais disponíveisno canal da Fran ou da Maximus, filmes, séries ououtro material interessante disponível na web)

HISTÓRIA E ESTILISTAS

MADAME ALIX GRÈS

Conhecida como a escultora dos tecidos, fazia 
as roupas diretamente no corpo das clientes.
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ESTILISTAS
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CRIAÇÕES

DRESS FRONT OF DRESSS
Alix Grès

EVENING DRESS
Alix Grèsca. 1968

EVENING DRESS
Alix Grèsc. 1944
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1950 E OS ANOS DOURADOS

Outro período importante da moulage foi no auge da Alta-Costura 
francesa, na década de 1950. As maisons famosas como Chanel, 
Dior, Givenchy e Balenciaga usavam a moulage em suas criações. 
Inclusive esta ainda é uma das regras impostas pelo sindicato de 

Alta-Costura, as maisons devem utilizar essa técnica no 
desenvolvimento de suas coleções.

ALTA-COSTURA
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O TERMO ALTA-COSTURA

FRANCÊS: HAUTE COUTURE

A  Alta-Costura é feita somente 
em Paris, e envolve a criação, 
confecção e venda de roupas 
femininas exclusivas, feitas à 
mão e sob medida.

Para ser considerada uma 
maison de Alta-Costura, ou seja, 
uma casa de Alta-Costura, é 
preciso seguir algumas regras 
criadas pelo Chambre Syndicale 
de La Couture Parisiense.

Para trabalhar em uma maison, é 
preciso estudar as técnicas na 
École de la Chambre Syndicale 
de la Couture Parisiense.

Atualmente, as maisons precisam estar dentro do chamado
“Triangle d’Or”, espaço delimitado por três avenidas: 
Avenue des Champs Élysées, Avenue Montaigne e Avenue Marceau.

curiosidade:
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Além disso, os modelos devem 
ser feitos sob encomenda para 
clientes particulares, com uma 
ou mais provas.

A maison deve também manter 
um atelier em Paris, com no 
mínimo 20 funcionários em 
turno integral.

Ah, e apenas para lembrar: 
todos os modelos devem ser 
feitos através da Moulage!

Os objetivos aqui são garantir a 
qualidade, regulamentar e manter os 

segredos industriais e evitar que os 
modelos criados fossem copiados.

Outra curiosidade é que, além das 
roupas, muitas maisons de 

alta-costura também possuem  
acessórios, perfumes e maquiagens.

PATENTE ALTA-COSTURA
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   1 Manequim Industrial
    (ou um simples de costura)

    15 metros de Fita de Cetim 0,4 mm 

    1  Fita métrica

    Alfinetes número 29

    1 Tesoura para cortar tecido

MATERIAIS PARA A MARCAÇÃO:

    Ombreiras de feltro
    (vários tamanhos se possível)

    Manta Acrílica para enchimentos
    adicionais (opcional)

    Bojo de sutiã (opcional)

MATERIAIS PARA FAZER A BOURRAGE:

   Para os tamanho 36 ao 42:     1 m de tecido

    Para os tamanhos 44 ao 56:   1,50m de tecido

QUANTIDADE DE TECIDO
PARA CADA TAMANHO



MATERIAIS NECESSÁRIOS
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   1 Manequim Industrial
    (ou um simples de costura)

    Algodão cru (espessura média) ou um
   desses outros tecidos similares que foram
   apresentados nesse vídeo de aquecimento

    1  Fita métrica

    Alfinetes número 29

    1 Tesoura para cortar tecido

MATERIAIS PARA FAZER A MOULAGE:

   1 Carretilha

    Réguas de modelagem (esquadro e curva)

    Papel pardo (1 metro de papel)

    1 Fita métrica

    Alfinetes nº 29

    1 Giz de alfaiate

    1 Tesoura para tecido

MATERIAIS PARA 
FAZER A PLANIFICAÇÃO

para assistir:

clique para acessar!

https://www.youtube.com/watch?v=C77W2ieulLw
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COMO ESCOLHER SEU MANEQUIM?

Para a técnica de moulage é 
essencial a utilização de um 
manequim.

O tamanho a ser escolhido difere 
de acordo com o público-alvo da 
empresa.

Existe uma gama de manequins 
disponíveis. Antes de começar a 
moulage, é fundamental analisar 
bem o manequim com o qual se 
está trabalhando.

Verifique as medidas e analise se 
conferem com as medidas das 
tabelas industriais.

Outra característica importante a 
ser analisada é o revestimento do 
manequim, pois dependendo do 
material e da forma como ele é 
feito, influência na hora de 
trabalhar a moulage.

by DraftManequins
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Os manequins da Draft Manequins 
são 100% alfinetáveis e acredite, isto 
faz muita diferença no momento em 
que estamos alfinetando a tela no 
manequim. 

Outra característica importante é a 
leveza do manequim, o que facilita o 
seu manuseio.

A Draft possui vários modelos de 
manequins, mas este é um modelo 

especial, pois é fruto da parceriaentre
a Draft e a Maximus Tecidos, empresa 

que incentiva o resgate da costura.

Pensando neste resgate, 
desenvolveram o modelo vintage, 

inspirado nos manequins antigos de 
Alta-Costura, cuja técnica utiliza 

basicamente a moulage 
para a  criação das roupas.

As peças de Alta-Costura são consideradas obras de arte, dentro da indústria 
da moda. E trabalhar com moulage nos proporciona uma expressão artística e 
também uma experiência criativa e emocional riquíssima.
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MARCAÇÃO COM FITILHOS

Fitilho ou marcação de fitas no 
manequim é um item 
imprescindível que o designer 
deve estar atento no momento 
em que for desenvolver seus 
modelos utilizando a técnica de 
moulage.

O fitilho quando colocado de 
forma errada compromete a 
modelagem da peça, por isso a 
importância de observar 
cuidadosamente as medidas.

É importante salientar que os 
alfinetes devem ser “travados”
de forma que não atrapalhem os 
exercícios futuros.

A escolha da fita também é um 
item importante, dando-se 
preferência para cores escuras, 
pois facilitam a observação 
através da tela.
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PASSO A PASSO

       Centro da frente: posicionar a fita 
métrica bem na base do pescoço.

Marcar com alfinete no meio da fita.

Fixar a fita até  o fim da base do manequim.

       Cintura: no sentido horizontal,
marcar a fita definindo a cintura

3

       Centro das costas: marcar da mesma 
maneira que a frente, usando como 
referência a metade da largura das costas.

Fixar a fita até o fim da base do manequim.

2

1

2

1
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       Quadril: Horizontalmente, marca com
a fita uma linha de 20 cm abaixo da cintura.

Esta medida pode mudar de acordo com o 
tamanho do manequim:

18 - 19 cm para o tamanho 36 até 40
20 cm para o tamanho 40 até o tamanho 44
21 cm para o tamanho 46 até 56 
22 cm acima de 56

4

       Busto: No sentido horizontal, marcar 
com a fita contornando a altura do busto,
na região de maior saliência.

5

Dica da Marlene Mukai:

A medida da altur
a do quadril é de 20 cm

para a maioria das mulheres brasile
iras.
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      Conferir as medidas.6

      Alfinetar com a distancia de 4cm em cm.7

      Arrematar o fitilho, sobrepondo as fitas.8
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O QUE É BOURRAGE?

BOURRAGE  é a técnica 
utilizada na moulage para 
adaptar o manequim a diversos 
tipos de corpos, já que os 
manequins seguem medidas 
padrões, porém, nenhum corpo 
é igual ao outro, mesmo que 
vista o mesmo tamanho.

Bourrage em francês significa 
estofamento, então realizamos 
este "estofamento" no 
manequim para que ele fique de 
acordo com as medidas que 
você precisa, seja da sua cliente, 
sejam suas.

Esta é uma técnica muito usada 
nas casas de Alta-Costura e é 
comum vermos nas fotos de 
ateliers, os manequins com 
esses enchimentos.

Confira meu post no blog da M
aximus:

“Você conhece a técn
ica de moulage

chamada Bourrage?”

(clique aqui para acessar)

https://blog.maximustecidos.com.br/voce-conhece-a-tecnica-de-moulage-chamada-bourrage/
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Além de adaptar o manequim nas 
medidas básicas como busto, 
cintura e quadril, com essa técnica
é possível aumentar a numeração
do manequim, transformando um 
manequim que era do tamanho 38 
para o tamanho 46 por exemplo.

Esse recurso pode ser usado para 
simular problemas posturais como 
hiperlordose, cifose e escoliose ou 
ainda gordurinhas localizadas, 
gestação, ou outros casos especiais 
em que há necessidade de 
adaptação do manequim.

Simulação de culote com ombreiras de feltro

Simulação de saliência na região do abdômen com ombreiras de feltro

Simulação de gestação com ombreiras de feltro

Simulação de aumento de busto com bojo e ombreira de feltro

Simulação de corpo endomorfo com manta acrílica

SITUAÇÕES INDICADAS PARA O USO DA BOURRAGE 





Preparação da Tela

Parte VII



PREPARAÇÃO DA TELA

página 39

Para fazermos os moldes utilizando
a técnica de moulage, precisamos 
preparar a tela.

Na moulage, usamos um tecido 
composto de 100%  de algodão,
e o mais indicado é o algodão cru,
pois ele tem uma estrutura de
trama simples,  o que significa que
o entrelaçamento dos fios é feito
da seguinte forma:
 trama - urdume - trama  - urdume.

A trama simples faz do algodão cru, um 
tecido super fácil de manusear, porque 
ele nao trabalha ou seja, ele é estático e 
isso na moulage faz toda a diferença.

Tela é como chamamos o tecidona moulage, e essa expressão vemdo francês “toile”, que significa tela.
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Agora que você conhece conhece as características do tecido, o próximo 
passo é a marcação da tela, que é o outro detalhe importante.

Para fazer o vestido tubinho utilizaremos 2 telas: uma para a frente e 
outra para as costas

O tamanho da tela voce deverá conferir no seu manequim ou na sua 
modelo.

A marcação da tela nos auxilia a posicionar o tecido no manequim, 
utilizando as linhas guias do busto, cintura, quadril, centro e as demais 
marcações que o compõem. 

PREPARAÇÃO DA TELA

by DraftManequins
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PASSO A PASSO

       Para marcar a linha do centro da frente, 
meça 2,5 cm a partir da ourela.

3

       Trace uma linha reta até o fim da tela.4

Repita o processo para fazer as costas, porém de forma espelhada.

       Com um esquadro, marque a linha do busto.5

       Após rasgar o tecido é necessário esticar 
os fios, passe com o ferro no sentido da 
trama para achatar as bordas enroladas.

2

1

2

       Nivele o tecido, para isso faça um pique 
na ourela e rasgue o tecido de acordo com 
as medidas necessárias.

1

PREPARAÇÃO DA TELA





Moulage do
Vestido Tubinho:

roteiro
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A tela deve ser alfinetada
de maneira que trave o tecido!

Neste roteiro você aprenderá a fazer dois tipos de pences: a pence do 
ombro, ou também chamada de pence fundamental e a pence do busto!

Você escolherá qual dessas duas pences mais te agrada para o seu 
vestido Tubinho.

Especificação da tela:
2 telas de 40 cm de largura x 1 metro de comprimento
(confira no seu manequim o tamanho necessário)

MOULAGE VESTIDO TUBINHO: ROTEIRO

Lembre-se de manusear

o tecido com delicadeza,

nunca esticar ou pux
ar!
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MOULAGE VESTIDO TUBINHO: ROTEIRO

ROTEIRO

Frente do vestido:

1. Alfinetar a linha do centro do decote na frente
2. Alfinetar a linha do centro do busto
3. Alfinetar o centro da cintura
4. Alfinetar o centro do quadril 
5. Alfinetar o centro da barra (manequim de saia apenas)
6. Alfinetar lateral do busto
7. Alfinetar ápice do busto (opcional)
8. Alfinetar lateral da cintura
9. Alfinetar lateral do quadril
10. Alfinetar lateral da barra
11. Alfinetar o ombro
12. Cortar o excesso do tecido na lateral, deixando uma margem
13. Cortar o excesso do tecido na linha do pescoço 
14. Alfinetar a pence fundamental (pence do ombro) 
15. Alfinetar o ombro na lateral da gola

Opção com pence no busto:

16. Transferir o volume para a região do busto e alfinetar a pence
17. Cortar o excesso de tecido na região do ombro
18. Fazer piques na lateral
19. Alfinetar a pence da cintura 
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MOULAGE VESTIDO TUBINHO: ROTEIRO

Costas do vestido:

1. Alfinetar a linha do centro do decote nas costas
2. Alfinetar a linha do centro do busto
3. Alfinetar o centro da cintura
4. Alfinetar o centro do quadril 
5. Alfinetar o centro da barra (manequim de saia apenas)
6. Alfinetar lateral do busto
7. Alfinetar ápice do busto (opcional)
8. Cortar o excesso do tecido na lateral, lembrando de deixar 
uma margem
9.  Alfinetar lateral do quadril
10. Alfinetar lateral da barra
11. Fazer piques na lateral
12. Alfinetar lateral da cintura
13. Cortar o excesso do tecido na linha do pescoço
14. Alfinetar o ombro próximo ao pescoço 
15. Alfinetar o ombro na lateral
16. Alfinetar a pence da cintura 
17. Alfinetar a lateral, sobrepondo a tela da frente, cuidando para 
alfinetar tecido com tecido
18. Colocar a folga de vestibilidade de acordo com o modelo 
desejado
19. Cortar o excesso de tecido no ombro
20. Alfinetar o ombro, sobrepondo o tecido 

Na moulage podemos colocar as folgas de vestibilidade em dois 
momentos: durante a construção do molde no manequim ou após, 

quando a tela for corrigida.

As duas formas estão corretas e quem define é a modelista!
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MOULAGE VESTIDO TUBINHO: ROTEIRO

Finalização:

21. Desenhar a cava do modelo

22. Cortar o excesso de tecido na cava

23. Cortar o excesso de tecido no pescoço 

24. Definir o desenho da cava com a fita de estilo 
(fita de cetim) ou diretamente com a caneta

25. Definir o desenho do decote com a fita de estilo 
(fita de cetim) ou diretamente com a caneta

26. Definir a barra do vestido

Marcações:

27. Marcar o Centro da Frente (CF) e Centros das Costas (CC)

28. Marcar as pences: pence do busto e pences da cintura 

frente e costas

29. Marcar a lateral do vestido 

30. Marcar os piques de junção: linha do quadril, linha cintura e 

linha do busto

31. Marcar o desenho definitivo da cava

32. Marcar o desenho definitivo do decote 

33. Marcar a junção do ombro e marcar o pique de junção 

Acabamentos finais:

34. Cortar o excesso de tecido na cava e decote

35. Cortar as pences da cintura
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Conceito e Roteiro
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A planificação é a transferência do modelo para o papel, com o traçado 
de suas formas e todos os detalhes de cada parte da tela.

Nesta etapa são usados os mesmos procedimentos utilizados na 
modelagem plana, cada parte do modelo reproduzido deve conter as 
informações e marcações sobre piques, pences, furos indicadores da 
altura de bolsos ou outros detalhes.

As etapas de prova e correção e gradação são os mesmos utilizados na 
modelagem plana e na moulage, com os mesmos cuidados e critérios. 

Para fazermos a planificação utilizaremos os mesmos materiais que 
usamos na modelagem plana, como papel, réguas, carretilha e lápis.

Antes de planificar a sua tela, confira se todas as 
marcações foram feitas:
Piques, marcações das pences, marcação da cava,

decote, centro da frente e centro das costas!

PLANIFICAÇÃO CONCEITO E ROTEIRO

Não esqueça de colocar
 as identificaçõe

sdo molde:

tamanho,sentido do
 fio, número de vezes para cortar,

dobra do tecido
, zíper, piques de junção
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ROTEIRO

Preparação e correção da tela:

1. Retirar os alfinetes da tela
2. Passar a tela com ferro sem vapor
3. Corrigir as linhas com as réguas retas e curvas de todo o 
molde, incluindo as pences
4. Acrescentar margens de costura ao redor do molde
5. Cortar o excesso do tecido de acordo com a margem de 
costura 
6. Identificar o molde com informações da dobra do tecido, 
localização do zíper, tamanho do molde
7. Cortar os piques  

Planificação para o papel (opcional):

1. Traçar uma linha reta no papel e esquadrar 
2. Posicionar a tela sobre as linhas traçadas no papel 
3. Prender a tela sobre o papel
4. Carretilhar contornando o molde e marcando os piques
5. Corrigir as linhas carretilhadas com a curva
6. Cortar o molde
7. Fazer os piques
8. Identificar o molde com informações
da dobra do tecido, localização do zíper, 
tamanho do molde

A pence na moulage é uma pence anatômica ou seja, 
ela é uma pence curvada, utilize esse recurso se você 

trabalha com roupas exclusivas sob medida!
Se você trabalha com modelagem industrial, pode 

fazer o desenho dela reto! 

PLANIFICAÇÃO CONCEITO E ROTEIRO



Acabamentos finais:

34. Cortar o excesso de tecido na cava e decote
35. Cortar as pences da cintura
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E Voilà, seu vestido tubinho estará pronto!

PLANIFICAÇÃO CONCEITO E ROTEIRO
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