
Armhole (seams)=(ραφές 
στη) μασχάλη

Ball point needle=βελόνες 
ραπτομηχανής για  πλεχτά 
(κυρίως)
basting=καρίκωμα
belt=ζώνη
bias, on the=στη διαγώνιο (της 
ύφανσης)
bias tape=ρέλι
blind hem=κρυφοβελονιά 
στριφώματος
bobbin=μασούρι-μασουρίστρα
bodice=το πάνω μέρος του 
ρούχου (φορέματος)
bound pockets=ρελιαστές 
τσέπες
bust=στήθος (για τη μέτρηση 
σε cm ή in της περιμέτρου 
στήθους)

Cloth=ύφασμα
collar=γιακάς

cord=κορδόνι
corduroy=κοτλέ
cuff=μανσέτα

Dart=πένσα
dress form=κούκλα 

ραπτικής

Ease=αέρας
easestitching=ραφή που 

χρησιμοποιείται για πολύ 
ελαφρύ σούρωμα μίας άκρης, 
ώστε αυτή να ραφτεί σε μία 
μικρότερη άκρη υφάσματος
edgestitching=ραφή κοντά στη 
γραμμή ραφής ή στη γραμμή 
διπλώματος
elastic band=λάστιχο
embroidery=κέντημα

Fabric=ύφασμα
facing=μόστρα/

ντουμπλάρισμα
fold, on the=στην τσάκιση
foot=ποδαράκι

fray=ξεφτίζω
french seam=γαλλική ραφή

Gabardine=ύφασμα 
καμπαρντίνα

gathering=σούρωμα
grain=ύφανση
grain, crosswise=κάθετα στην 
ύφανση
grain, straight=παράλληλα 
στην ύφανση

Haberdashery=μικρά 
υλικά (βελόνα, κλωστή, 

καρφίτσες, φερμουάρ, 
κουμπιά, ρέλια) - βλ. και no-
tions
hem ή hemline=στρίφωμα, 
ποδόγυρος
hem allowance=περιθώριο 
στριφώματος
herringbone (fabric)=ύφασμα 
με σχέδιο ψαροκόκκαλου
hip=περιφέρεια (και η μέτρηση 
της περιμέτρου σε in η cm των 
γοφών)

Interface=κολλητικό

Knits (fabrics)=πλεχτά 
(υφάσματα)

knot=κόμπος
kimono sleeve=μανίκι κιμονό

Lace=δαντέλα
lining=φόδρα

lint=χνούδι

Marks=σημάδια

Nap=πέλος - βλ. και pile
needle=βελόνα

notch=εγκοπή
notions=μικρά υλικά (βελόνα, 
κλωστή, καρφίτσες, φερμουάρ, 
κουμπιά, ρέλια)-βλ. και haber-
dashery

Oilcloth=ύφασμα-
μουσαμάς (συνήθως 

επικαλυμμένο με μία στρώση 

πλαστικού PVC)
overlocker=κοπτορράπτης - 
βλ. και serger

Pattern=πατρόν
pile=πέλος - βλ. και nap

pin=καρφίτσα
pin cushion=πελότα
pinking shears=ψαλίδι ζιγκ 
ζαγκ
piping=σιρίτι, φυτιλάκι
plaid=καρώ
pleat=πιέτα
pocket=τσέπη
polka dot=πουά
presser foot=ποδαράκι
pressing=σιδέρωμα

Quilting=καπιτονάρισμα

Raglan sleeve=μανίκι 
ραγκλάν

right side (of fabric)=καλή 
πλευρά (του υφάσματος)
ruffle=βολάν

Scissors=ψαλίδι
seam=ραφή, γαζί

seam allowance=περιθώριο 
ραφής
seam gauge=μετρητής 
(περιθωρίου) ραφής
seam ripper=ξηλωτήρι
seamstress=μοδίστρα
selvage=ούγια
serger=κοπτορράπτης-βλ. και 
overlocker
sewing machine=ραπτομηχανή
shears=ψαλίδι
shoulder pad=βάτα
shoulder seam=ραφή ώμων
silk (fabric)=μεταξωτό 
(ύφασμα)
sleeve=μανίκι
spool=κουβαρίστρα
staystitching=μονό ή διπλό 
ίσιο γαζί, μέσα στο περιθώριο 
ραφής

stitch=γαζί
stitch, decorative=γαζί, 
διακοσμητικό
stitch length=μήκος γαζιού
stripes=ρίγες

Tailor’s chalk=σαπουνάκι 
ραπτικής

tension=τάση (πόσο “τραβάει” 
η κλωστή)
thread=κλωστή
trimmings=στοιχεία για τη 
διακόσμηση των ακρών (π.χ. 
μικρά πομ-πον, ρέλια, λωρίδες 
δαντέλας, κλπ), γαρνιρίσματα

Waist=μέση (συχνά και η 
περίμετρος σε in ή cm 

της μέσης)
woven fabrics=υφασμένα 
υφάσματα 
wrong side (of 
fabric)=ανάποδη πλευρά (του 
υφάσματος)

Yoke=ωμίτης

Zipper=φερμουάρ
zipper, 

centered=φερμουάρ, απλό
zipper, invisible/
concealed=φερμουάρ, κρυφό

ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

This is not a sewing machine Αυτή δεν είναι μία ραπτομηχανή

Πελαζί

www.madamepelagie.blogspot.gr


