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Uvod 
 
Modeliranje obutve je proces oblikovanja »Projekta« zgornjega dela čevlja, ki je sestavljen iz več 
delov zgornjega dela obutve in podloge, ki se jih izreže iz usnja ali drugega materiala in se jih 
nato zašije skupaj, da se na ta način oblikuje želen dizajn čevlja v tridimenzionalni obliki. 
Vendar pa modeliranje obutve vključuje tudi druge sestavne dele kot so podplat, peta in napetniki 
oziroma druge komponente v primeru posebnih konstrukcij čevljev. 
Modeler vzame dizajn v tridimenzionalni obliki, ki je narisan na kopito oziroma na izhodiščno 
obliko kopita v dvodimenzionalni obliki oziroma na papir in ga spremeni v serijo 
dvodimenzionalnih oblik (ročno na risalni deski ali v digitalni obliki). Na začetku se obutev 
modelira v eni velikosti (velikost vzorca), nato pa se jo »gradira« (se naredi večje in manjše 
velikosti), da se pokrije celoten velikostni sortiment čevljev za izdelavo. 
Pomembno je poudariti, da se spreminja le velikost vsakega kosa, medtem ko se dizajn nikoli ne 
spreminja. 
Če želi človek dobro modelirati obutev, je bistvenega pomena, da razume vse proizvodne procese 
pri izdelavi obutve.  Tak človek bi moral delati v vseh oddelkih tovarne, da bi si na ta način lažje 
predstavljal, kje se pri proizvodnji dizajnov čevljev lahko skrivajo težave. 
Če vzorci niso dobro narejeni oziroma gradiranje ni bilo opravljeno pravilno, se končna obutev 
ne prilega kopitu oziroma stroji za izdelavo čevljev ne delujejo ustrezno oziroma se čevelj ne 
prilega nogi. 
Zato je potrebno tudi dobro poznavanje tehnike tradicionalnega modeliranja obutve skupaj z 
najsodobnejšimi tehnologijami CAD CAM in programsko opremo, ki se uporablja pri 
dizajniranju obutve. 
 
 
1 ČEVLJARSKO KOPITO 
 
Čevljarsko kopito mora biti izdelano ob upoštevanju dveh različnih vidikov in sicer stiliranja in 
proizvodnje. 
Na začetku oblikovalec razmišlja o kopitu kot o obliki, ki jo bo imel čevelj, to pa se osredotoča 
na koncept, ki je sestavljen iz kopita, pete in podplata. 
Prav nasprotno pa mora tovarna, kjer izdelujejo čevlje, kupiti serije čevljarskih kopit, ki so 
izdelani kot orodja za proizvodnjo. To pomeni, da mora biti velikost vzorca kopita gradirana po 
velikosti v skladu z različnimi merilnimi sistemi in tipičnimi mehanskimi lastnostmi, ki se jih bo 
uporabilo kot proizvodna orodja. Z drugimi besedami, s pregibniki, drsnim mehanizmom, scoop 
blocks, spodnjim okovom iz pocinkane pločevine, itd. 
Hkrati pa je dizajn kopita kombinacija potreb oblikovalca obutve ter tehničnih veščin in znanja 
oblikovalca kopita. 
Te značilnosti so močno povezane s tipom čevlja, ki je v izdelavi in potrebno konstrukcijo. 
Kot bo bolje pojasnjeno v sledečih poglavjih, je konstrukcij veliko, so različne in tudi prirejene 
tako, da je pri dizajnu kopit potrebno upoštevati način, kako bo s tehnične plati izvedeno 
modeliranje obutve za proizvodnjo. 
Veliko je sistemov modeliranja obutve, vendar pa le tisti, ki najbolj ustrezajo obsegu in 
geometriji kopita, omogočajo popolno prileganje na kopito in kasneje na nogo. 
Poleg tega naj bi bilo udobje in privlačnost v vsaki dobavljeni velikosti popolna kombinacija, če 
želimo, da bo proizvodnja čevljev stalna in uspešna. 
 



1.1 Kategorije kopit po procesu izdelave čevljev 
 

� Kopita za moške in ženske brizgane konstrukcije 
 
 
 
Primer obutve, ki je narejena iz brizgane konstrukcije 
 

   
 
 
Ključne značilnosti konstrukcije 
 
1.  Hitra in enostavna za konstruiranje 
2. Je vsestranska konstrukcija primerna tako za moške in ženske kot tudi za otroke 
3. Za zgornji del obutve in podplat lahko uporabimo katerikoli material 
4. Lahka obutev 
 

 
 
Primer kopit za brizgano konstrukcijo 
 

  
 

 
 

Ključne značilnosti kopita za to konstrukcijo  
 
1. Dobra kakovost plastične mase 
2. Pravilno pripravljen za navlačevanje čevlja na kopito in razvlačevanje s kopita 
3. Popravljena razmerja, ki se ujemajo z obsegom nog 
4. Peta, srednji del podplata ali celoten okov iz pocinkane pločevine 
 
 



� Kopita za konstrukcijo Goodyear  
 
Primer obutve, ki je narejena iz konstrukcije Goodyear  

 
 

 
 
Ključne značilnosti konstrukcije:  
 
1. Trda in težka na začetku, vendar z nošenjem postane izredno prožna in udobna 
2. Zelo draga zaradi kakovosti materialov in korakov izdelave 
3. Zelo klasični, vendar tudi inovativni stili 
4. Ni priporočljiva za izdelavo čevljev za vsakdanje nošenje 
 
 
 
 
Primer kopita za konstrukcijo Goodyear 

  
 
                                
Ključne značilnosti kopita za to konstrukcijo  
 
1. Dobra kakovost plastične mase 
2. Pravilno pripravljen za navlačevanje čevlja na kopito in razvlačevanje s kopita 
3. Popravljena razmerja, ki se ujemajo z obsegom nog 
4. Posebna obroba vzdolž linije in okov iz pocinkane pločevina na peti 
          
 
 
 
 



 
� Kopita za šivano konstrukcijo in konstrukcijo S. Crispino 

 
Primer obutve, ki je narejena iz šivane konstrukcije in konstrukcije S. Crispino 

  
 
 
Ključne značilnosti konstrukcije:  
 
1. Lahka in prožna 
2. Primerna za nepodložene in poletne čevlje 
3. Posebna oprema 
4. Šivan zgornji del obutve in podplat 
                                                                          
Primer kopita za šivano konstrukcijo in konstrukcijo S. Crispino 

  
 
Ključne značilnosti kopita za to konstrukcijo  
1. Posebna priprava linije 
2. Brez spodnjega okova iz pocinkane pločevine 
3. Popravljena razmerja, ki se ujemajo z obsegom nog 
4. Fizične prilagoditve za boljše prileganje zaradi različnega navlačevanja na kopito 
 
 
 



 
� Kopito za konstrukcijo opanka 

 
Primer obutve, ki je narejena iz konstrukcije opanka 

 

 
 
   
Ključne značilnosti konstrukcije:  
 
1. V primeru usnjenega podplata je a konstrukcija zelo draga in jo je težje narediti 
2. V primeru gumijastega podplata je lažja, cenejša in hitrejša 
3. Prožno in elastično prileganje 
4. Vsestranska: za čevlje za posebne priložnosti in vsakdanje nošenje, poda se k različnim 
stilom 
 
 
Primer kopita za konstrukcijo opanka 

 
 
 
Ključne značilnosti kopita za to konstrukcijo  
1. Ostra linija 
2. Debel obseg prstnega dela 
3. Orodje za oblikovanje podplata 
4. Težak za prilagajanje obstoječih podplatov 
 
 
 
 
 
 
 
 



� Kopita za mokasine 
 
Primer mokasina 

 
 
 
 
 

 
 
Ključne značilnosti konstrukcije:  
 
1. Prožnost 
2. Edinstven stil in privlačnost zaradi posebnih šivov 
3. Zelo poceni ali zelo draga 
4. Tako ročno kot tudi industrijsko šivana  
 
 
Primer kopita za konstrukcijo mokasin 

 
 
Ključne značilnosti kopita za to konstrukcijo  
 
1. Ostra linija 
2. Debel obseg prstnega dela 
3. Dolžino je potrebno zmanjšati 
4. Težak za prilagajanje obstoječih podplatov 
 
 

� Kopita za konstrukcijo Sol California/Slip lasting 
 
Primer obutve, ki je narejena iz konstrukcije Sol California in Slip lasting 



 

 
                                                
Ključne značilnosti konstrukcije:  
 
1. Mehkoba in visoka prožnost 
2. Manj vsebin industrijskega procesa 
3. Konstrukcija, ki zahteva veliko dela 
4. Primerna za več različic 
 
                                                   
Primer kopita za konstrukcijo Sol California in Slip lasting 

 

 

 

 
Ključne značilnosti kopita za to konstrukcijo  
 
1.  Ostra linija 
2.  Priporočljiv raven in tenek prstni del 
3.  Priporočljiv mehanski pregibnik za navlačevanje na kopito 
4.  Minimalna razlika med notranjo in zunanjo obliko srednjega dela podplata 
 
                                                                       
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      



� Kopita za konstrukcijo Strobel (obutev za vsak dan in zaščitna obutev) 
 
 
Primer obutve, ki je narejena iz konstrukcije Strobel 

  
                                                                     
Ključne značilnosti konstrukcije:  
 
1. Lahkost in prožnost 
2. Posebna konstrukcija, ki je primerna tako za brizgan in direktno brizgan podplat 
3. Konstrukcija, ki zahteva veliko dela, a je cenejša od drugih 
4. Hitra izdelava, uporablja pa se za veliko izdelkov 
 
                                                                                                                               
Primer kopit za konstrukcijo Strobel 

 

 

 

 
Ključne značilnosti kopita za to konstrukcijo  
 
1.  Ostra linija 
2.  Glede na tip čevlja posebne značilnosti obsegov in geometrije, ki otežujejo modeliranje 
obutve in tudi konstrukcijo 
      
3.  Priporočljiv mehanski pregibnik za navlačevanje na kopito oziroma podobno orodje 
4.  Minimalna razlika med notranjo in zunanjo obliko srednjega dela podplata 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         



� Kopita za konstrukcijo vulkanizirani Built-up 
 
Primer obutve, ki je narejena iz konstrukcije vulkanizirani Built-up 

 
 
Ključne značilnosti konstrukcije:  
 
1. Kombinacija brizgane vulkanizacije in vulkanizacije podplata 
2. Podplat je narejen iz prave gume in priporočljivih tovarniških zgornjih delov obutve 
3. Prožnost 
4. Lahka za čiščenje s pranjem brez da bi se pri tem poškodoval podplat 
 
 
Primer kopita za vulkanizacijo 

 
 
Ključne značilnosti kopita za to konstrukcijo  
 
1. Narejen iz aluminija 
2. Prazna votlina, da se hitro segreje 
3. Ni ga potrebno pogosto menjati glede na modne smernice 
4. Potrebna je proizvodnja v velikih količinah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� Kopita za konstrukcijo direktni brizg 
 
Primer obutve, ki je narejena iz direktno brizganega podplata 

 
 

 
 
Ključne značilnosti konstrukcije:  
 
1. Izredno tehnična in nekonvencionalna 
2. Težka za modeliranje in gradiranje po velikosti 
3. Visoki stroški kalupov in opreme glede na poceni izdelek 
4. Potrebna je velika proizvodnja 
 
 
Primer kopit za direktni brizg 

 

 

 

 
Ključne značilnosti kopita za to konstrukcijo  
 
1. Druga, dražja vrsta plastike 
2. Če uporabimo kovinsko kopito, je orodje drago in konstrukcija kompleksna 
3. Prilagojen mehanizem za razvlačevanje s kopita 
4. Naložba v serijo kopit, ki je povezana z zneskom proizvajalnih ciklusov 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Izdelava standarda za čevljarsko kopito 
 
1.3 Merjenje in ocenjevanje kopit 
 
 
Prvi korak je pretvorba tridimenzionalne oblike kopita v poravnano dvodimenzionalno 
obliko, ki jo ponavadi imenujemo »izhodiščna oblika«. 
Ko dvodimenzionalni obliki kopita dodamo stilne linije in toleranco navlačevanja na 
kopito, lahko to obliko poimenujemo »standardna oblika«, ki je zaključen projekt 
zgornjega dela obutve. Nato iz tega izrežemo vzorce, ki jih zašijemo skupaj, da dobimo 
dizajn obutve v tridimenzionalni obliki. Tem korakom sledimo v primeru tipične velikosti 
vzorca, ki je evropska 42 za moške in 37 za ženske (oziroma njuni ustreznici za angleške 
oziroma ameriške velikosti). 
Vendar pa je najprej potrebno kopito preveriti in oceniti z uporabo izhodiščnih referenčnih 
točk. 
 

  
 
1.4 Tehnične referenčne točke za dizajn 
 
Obstaja veliko načinov za izdelavo oblike, vendar pa vsi sledijo istemu sistemu iskanja 
nekaterih referenčnih točk in linij na površini kopita. Nato uporabimo zaščitni trak, da z 
njim prekrijemo površino kopita. Zaščitni trak nato odstranimo in ga poravnamo. 
 
 

 

 

 



  
 
Označimo zunanja in notranja dotikališča vzdolž linije. Nato s tračnim metrom sledimo 
liniji prileganja in »točki prileganja kopita« (angleško LFP). 
 

  

  

 
 



2 ROČNO MODELIRANJE OBUTVE 
 
 
2.1 Izhodiščna oblika kopita 
 
 
Zunanjo stran kopita oblepimo z zaščitnim trakom. Odstranimo odvečni papir vzdolž 
najvišje linije, ob spodnji liniji in vzdolž obeh središčnih linij. Nato zaščitni trak previdno 
odstranimo. Ta proces je bistvenega pomena, ker se zaščitni trak lahko nepravilno 
raztegne. 
 

  

  
 
Ker lahko postopek povzroči nenormalno deformacijo traku, naredimo pred namestitvijo 
kartona nekaj rež v papir, da se na ta način zmanjša pritisk, ki ga povzroči 
dvodimenzionalno poravnavanje. 
 

  
 
Ta metoda uporablja sistem vzorčnih »vzmeti«. S pomočjo enojne ali dvojnih rež 
zasukamo prstni del oblike in tako pripravimo obliko vzorcev med navlačevanjem na 



kopito.  
Po tem, ko poravnano dvodimenzionalno obliko navzmetimo, je priporočljivo, da 
izrežemo obe polovici kopita iz papirja, da tako preverimo, če je oblika ustrezna. Dolžina, 
širina in vzmet morajo ustrezati čevljarskemu kopitu v tridimenzionalni obliki.   
 

 
 
Ko preverjamo, če se kopito prilega, ne smemo preveč vleči papirja. Samo položimo ga 
dol in pogledamo obliko naravnih gub. Isti test lahko izvedemo z usnjem ali tkanino, 
vendar pa rezultat ni enak. Papir ni elastičen in se strga, če ni pravilno oblikovan. 
 

 
 
Če prileganje ni zadovoljivo, je potrebno narediti nekaj prilagoditev. Metoda z danimi 
zarezami, darts in tolerancami zadostuje za fino nastavitev tridimenzionalne obloge. 
 

 
 
Večinoma se notranjost in zunanjost kopita razlikujeta po obsegih in oblikah, tako kot tudi 
ustrezni polovici v dvodimenzionalni obliki. Poskus s papirjem je sedaj bistvenega 



pomena, da vemo, kje in kako spremeniti dvodimenzionalne oblike. Na tej sliki modeler 
prikazuje, kje odstraniti in kje dodati tolerance vzdolž notranje asimetrične linije.  
 

 
         
 
Za zaključek procesa izdelave izhodiščne oblike je potrebno ponovno najti linijo opetnika 
na zadnji strani. Poravnana dvodimenzionalna oblika se dobro prilega, vendar pa zadnji 
del potrebuje več napetosti med navlačevanjem čevlja na kopito. Na tej sliki uporaba 
posebnih predlog olajša ta proces. 
 

 
                                          
Končna izhodiščna oblika je izdelana. Imenuje se »enotna oblika« vključno z notranjimi 
in zunanjimi razlikami. Vendar pa jo je potrebno zaključiti s sledenjem linijam 
konstrukcije in referenčnim točkam. Te so potrebne za pretvorbo skiciranih linij v 
tehnične in funkcionalne linije, ki pomagajo pri modeliranju zgornjega dela obutve in 
podloge. Z drugimi besedami, sposobni moramo biti pretvoriti zamisel o čevlju v 
sorazmerno oblikovan in prilegajoč izdelek. 
 
 
To je splošna razlaga procesa izdelave izhodiščne oblike kopita. Ta proces uporabljamo, ko je za 
osnovo obutve potrebna brizgana konstrukcija. Vendar pa obstajajo razlike v smislu lepljenja 
traku, poravnavanja in vzmetenja v primeru različnih konstrukcij, ki sledijo. 
Bolj natančno: 
 

- Standardi za vulkanizirano built up konstrukcijo 
            S trakom oblepimo aluminijasto kopito 



            Vzmet ni potrebna v primeru konstrukcije derby, pri kateri se sistem zavezovanja začne v 
predelu palca, oziroma dolgi oxford 

 
� Standardi za šivano konstrukcijo in konstrukcijo S. Crispino 

Drugačna priprava zadnjega dela, ker stroj za navlačevanje na kopito manj stisne in 
podaljša zgornji del obutve 
 

� Standardi za mokasine 
Zaščitni trak mora pokriti tri površine kopita: zunanjo, notranjo in spodnjo 
Postopek poravnavanja se popolnoma razlikuje zato, ker je pri navlačevanju na kopito 
potrebno slediti specifičnemu procesu 
 

 
� Standardi za konstrukcijo Sol California/Slip lasting 

Zaščitni trak je na kopito potrebno namestiti drugače 
Vzmet je lahko prisotna ali pa ne, odvisno od vrste Sol California 
Modeliranje spodnjega dela obutve se mora ujemati z zunanjimi in notranjimi robovi. 
 

� Standardi za Strobel konstrukcijo, obutev za vsak dan 
Zelo podobni kot v primeru Sol California, vendar z različnim načinom spajanja 
spodnjega in zgornjega dela obutve. 
Upoštevati je potrebno tolerance elastičnosti in sile zgornjega dela obutve 
Vzmeti niso potrebne 

 
 

� Standardi za Strobel konstrukcijo, zaščitna obutev 
To poravnavanje je zelo kompleksno zaradi obsegov in zmogljivosti posebnega kopita, ki 
se ga uporabi  
Veliko korakov bo prispevalo k opredelitvi osnove za vzorce vključno z izjemno natančno 
porazdelitvijo referenčnih zarez, ki jih uporabljamo za namestitev zgornjih delov obutve 
na podplate 
Vzmeti niso potrebne 
 
 
 

� Standardi za Strobel različice 
Pri katerikoli različici te konstrukcije se določi drugačen način za pripravo osnove za 
vzorce. 
Poleg tega je potrebno v odvisnosti od vrste slediti številnim korakom finega nastavljanja, 
da se popolnoma prilega standardu kopita 
Vzmeti niso potrebne 
 

 
 
 
 



2.2 Stil in modeliranje obutve 
 

Izdelava moških modelov Derby 
 
 
S pomočjo tračnega metra pravokotno sledimo točki prileganja kopita (LFP) in stranskim 
linijam konstrukcije 
 

  
 
 
Izmerimo in označimo višino najvišjega stranskega dela obutve, da dobimo glavne 
reference za model Derby. Te sorazmerne vrednosti dobimo z metodo modeliranja obutve 
in dizajna, ki ločuje pravila, mere in sisteme vzmetenja glede na stile in reakcijo med 
navlačevanjem zgornjega dela obutve na kopito. 
 

  
 
 
Ta slika ponovno prikazuje enega izmed najbolj kritičnih korakov v procesu. Model, ki 
smo ga narisali na kopito, sedaj poravnamo, da postane del standarda. Na dele, ki jih 
obremenimo in stisnemo, je potrebno zaradi modela bolj paziti. Vsak napačen gib bo 
verjetno vplival na model in tehnične vzorce, ki jih bomo iz njega izrezali. 
 



 
 
Pri tej metodi za pripravo vzorcev pred modeliranjem potrebujemo vzmet Derby. Obstaja 
tabela vzmeti, ki se jih uporablja za najbolj uporabljane konstrukcije in stile čevljev. To je 
ključ za razumevanje ne le najboljšega načina modeliranja obutve temveč tudi kako rešiti 
težave pri proizvodnji, ki zadevajo prileganje zgornjega dela obutve in podloge. 
 

 
 
Linije, ki jim sledimo na standardu, prikazujejo dele, ki se bodo pojavili na končanem 
čevlju. Vendar pa je potrebno na standardu dodati tudi druge linije, ki omogočajo, da se 
prednji del obutve izdela v enem kosu, dodatne materiale za podloge ter tolerance za 
navlačevanje zgornjega dela obutve na konstrukcijo. Iz vsega tega se naredi vzorce, lahko 
pa to obravnavamo tudi kot »projekt« obutve. 
 

 
 
Standard za podlogo z dodanimi tolerancami 
 



 
 
Modeliranje prednjega dela obutve 
 
Kos kartona prepognemo tako, da je crease line ostra. To omogoča ustrezno prilagajanje 
zgornjega stranskega dela obutve na prednji del obutve. Poravnamo os standarda vzdolž 
crease line in označimo okoli notranjosti, zunanjo toleranco navlačevanja na kopito, rob 
zgornjega stranskega dela obutve in rob jezika. Nato standard umaknemo in izrežemo 
označeni vzorec.  
 

 
 

 
Modeliranje zgornjega stranskega dela obutve 
 
Standard položimo na karton in narišemo rob kopita, zadnjo linijo, najvišjo linijo in 
luknjice za vezalke. S pomočjo ločivcev dodamo pregibno toleranco vzdolž najvišje linije 
in toleranco pri šivih, če je potreben zaprti šiv. 
 

 
 
  



Oblikovanje podloge v petnem delu 
Vzamemo del risalne deske za vzorce, naredimo ostro crease line in poravnamo rob 
standarda, vključno s petnim delom. Kot prikazuje slika, ga poravnamo od najvišje linije 
do 2 cm od spodnjega roba. Označimo okoli najvišje linije, ravne stilne linije in podplata. 
Odstranimo standard in odrežemo dvojni papir, da naredimo specifičen in zrcalen vzorec. 
Nato dodamo toleranco za podlogo. 
 

 
 
 
Preizkus na zgornjem delu čevlja iz papirja 
za analizo stila in prileganja 

Preizkus podloge iz papirja za analizo stila 
in prileganja 
 

  
 

 
S papirno imitacijo zaključimo pred modeliranjem obutve na risalni deski 
 
 
 



Kartonasti vzorci zgornjih delov obutve, ki 
so pripravljeni na izrez 
 

Kartonasti vzorci podloge, ki so 
pripravljeni na izrez 
 

  
Primer ovojnice (paketa) vključno s tehnično skico in zapiski za sestavo 

 
 
 
                                   
Kaj je gradiranje? 
Gradiranje je izraz, ki se uporablja za sorazmerno povečanje oziroma zmanjšanje vzorca, 
da se ga na ta način v proizvodnem procesu prilagodi različnim velikostim. Ker je kopito 
osnova za izdelavo čevljev, je nujno, da način, kako se gradira vzorce za zgornji del 
obutve in podlogo, sledi gradiranju kopita. 

 
Digitalni vzorci, ki so pripravljeni za 
gradiranje 
 

Standardno gradiranje 
 

 



Proces je potrebno opraviti tako, da upoštevamo nekaj osnovnih pravil in načel, ki so del 
pouka. Danes gradiranje izvedemo s pomočjo programskega sistema CAD CAM. Ne 
glede na to, katero metodo uporabimo, je cilj vedno enak: reproduciranje oblike vzorcev 
v različnih velikostih, ne da bi pri tem spreminjali izvirna razmerja. Je pa za zagotovitev 
dobrega prileganja in videza potrebnih nekaj »omejitev«. 
 

  
Gradiran paket 
 

Gradirani deli 
 

Derby je med prvimi projekti, ki se jih je potrebno naučiti. Vsebuje več osnovnih pravil o dizajnu 
in specifično vrsto vzmeti, ki je uporabna za boljše razumevanje metode, ki se jo učimo. 
Temeljno načelo pravi, da je pri vsakem stilu potrebno slediti nekaj splošnim korakom, vendar pa 
je hkrati potrebno dodati nove in določene podrobnosti pri dizajnu in modeliranju obutve, da se 
projekt zaključi. 
Na primer: pri salonarju kot tipičnem ženskem obuvalu najdemo drugačna razmerja kot pri 
ženskem modelu derby. Razlikujeta se po dizajnu in drugačnem načinu navlačevanja na kopito. 
Posebna vzmet, ki se jo uporabi tekom izdelave, je značilna in se jo da prilagoditi različnim 
stilom v odvisnosti od dizajna. 
Ti stili vključujejo ženski derby, moški oxford, sandale, škornje, itd. 
Če se želimo bolj podrobno naučiti celotne metode oblikovanja in modeliranja obutve, pa 
moramo obiskati predavanja pri Ars Sutoria v italijanskem Milanu. 
Izobraževanje traja 12 tednov. V tem času se kandidati naučijo vsake podrobnosti, ki zadeva 
katerikoli stil od klasičnega do najbolj modernega ter izvedbe. 
 
 
3 RAČUNALNIŠKO VODENO MODELIRANJE OBUTVE 
 
Pri oblikovanju, modeliranju in gradiranju obutve po velikosti lahko na najrazličnejše načine 
uporabimo programsko opremo: 
 

1. Digitalizacija vzorcev in izrez: to je najlažja rešitev. Med prednostmi je dejstvo, da je 
metoda hitra za tiste, ki želijo samo izrezati gradirane kose zgornjega dela obutve in 
podloge. 
Ta programska oprema je zelo preprosta in uporabna tudi za gradiranje po velikosti. 
Nekatere slabosti vključujejo na primer dejstvo, da je za vsak nov kos potrebna nova 
digitalizacija. V odvisnosti od števila kosov bo trajalo manj oziroma več časa, da se jih 
skonstruira in izreže z rezalnim strojem. Tu ni možnosti za predelavo standarda s 
sestavljanjem digitaliziranih kosov, saj so bili ti narejeni na roke in nato »prekopirani« 



samo zato, da se jih obravnava kot datoteko. Zatorej ni mogoče spremeniti oblike kosov, 
če je potrebno spremeniti stil. Edina rešitev je ponovna izdelava kosov na roke in ponovna 
digitalizacija le-teh. 

2. Digitalizacija standarda (stilnih linij), modeliranje obutve in gradiranje po velikosti: to je 
najbolj izpopolnjen način dela z dvodimenzionalnim sistemom. Projekt izdelamo na roke 
in ga digitaliziramo. Sledi modeliranje obutve in kakršnakoli sprememba stilnih linij 
avtomatično spremeni izdelane vzorce. 
Gradiranje po velikosti je z vseh vidikov pokrito, povezava med standardom in kosi pa se 
bo odražala tudi v gradiranih velikostih. 
Določena programska oprema omogoča tudi možnost menjave stilov od enega standarda 
do drugega (torej z različnih kopit) le z nekaj enostavnimi operacijami. 

3. Digitalizacija kopita, poravnavanje, izdelava standarda, model v tridimenzionalni obliki, 
modeliranje obutve in gradiranje po velikosti. Vse to lahko naredi popolna programska 
oprema v tridimenzionalni obliki in na ta način pomaga sodobnemu oblikovalcu oziroma 
tehniku. Vendar pa to dandanes ni rešitev, ki bi ji v svetu obutve najbolj sledili, saj je bila 
že od nekdaj bolj priljubljena računalniška oprema v dvodimenzionalni obliki, ker je 
preprostejša in hitrejša. Vendar pa ne le zaradi teh dveh vidikov. Glavne težave, s katerimi 
se tu srečujemo, segajo nekaj let nazaj, ko je bilo preveč zapleteno dobiti visoko kakovost 
digitaliziranih kopit. Poleg tega se je nivo spretnosti izvajalcev zelo dvignil šele v zadnjih 
letih. 
Danes smo priča novemu trendu: oblikovanje obutve v tridimenzionalni obliki postaja vse 
bolj pomembno in učinkovito zahvaljujoč uporabi virtualne resničnosti, čemur smo bili 
priča že v preteklosti, vendar tedaj izvajalci na tem področju tega še niso bili pripravljeni 
sprejeti. Tridimenzionalne funkcije so v veliko pomoč tudi pri pripravi tehničnih 
programov posebej za tiste proizvodne obrate, ki se soočajo z organizacijskimi težavami 
zaradi zapletenih sistemov med oddelkom za razvoj proizvodov, trženjem in tudi 
proizvodnjo. 
 
V zaključku naj povemo, da so nekateri sistemi, ki obstajajo v tej panogi, zmožni s 
popolnimi funkcijami pokriti vsakega od teh vidikov, vendar na drugačne načine. 
Pomembno je poudariti, da so nekateri CAD sistemi namenjeni le digitalni podpori 
rezalnim strojem. 
Drugi CAD sistemi pa so bili narejeni in razviti kot močno orodje za oblikovanje in 
proizvodnjo nekaterih bistvenih sestavnih delov za izdelavo čevljev, ki vključujejo kopita, 
pete, podplate, obrobe, itd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
 
 


