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KATA PENGANTAR 
 

Pendidikan menengah kejuruan sebagai penyedia  tenaga kerja terampil 
tingkat menengah dituntut harus mampu membekali  tamatan dengan kualifikasi  
keahlian terstAnda r serta memiliki sikap dan perilaku yang sesuai tuntutan dunia 
kerja. Sejalan dengan hal itu, dilakukan berbagai perubahan mendasar 
penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Salah satu di antara perubahan tersebut 
adalah penerapan kebijakan tentang penerapan sistem Pendidikan dan Pelatihan 
Kejuruan Berbasis Kompetensi (Competency Based Vocational Education and Training).  
 Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, Majelis Pendidikan 
Kejuruan Nasional (MPKN) bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin) mengembangkan StAnda r Kompetensi Nasional (SKN). 

Buku ini disusun dengan mengacu pada StAnda r Kompetensi Nasional 
tersebut serta Kurikulum SMK Edisi 1999, khususnya untuk Bidang Keahlian 
Kepariwisataan. Dengan demikian buku ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam 
proses pembelajaran dalam upaya mencapai ketuntasan penguasaan siswa atas 
kompetensi-kompetensi sebagaimana dituntut oleh dunia kerja. 

Buku ini dapat tersusun berkat bantuan dari berbagai pihak, terutama Saudari 
Dra. Juhrah Singke  yang telah menyampaikan bahan dan mencurahkan pikiran 
dalam menyiapkan konsep, Saudara Drs. Soeryanto, M.Pd.,  yang telah membantu 
proses penyuntingan, serta Saudara Gunawan Teguh P, S.Pd., Retno Ambaringtyas, 
S.Pd., Abdul Muin, Syaiful Arif, M. Yanuar Yusron yang telah membantu dalam 
proses pengetikan dan pemrosesan akhir naskah. Untuk itu, Direktorat Pendidikan 
Menengah Kejuruan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan kontribusi 
terhadap kemajuan dunia pendidikan, khususnya pendidikan menengah kejuruan, 
dan kepada mereka yang telah berjasa semoga memperoleh imbalan yang setimpal 
dari Allah SWT. Amin. 

 
Jakarta, Desember 2001 

    Direktur Pendidikan Menegah Kejuruan, 
  
    Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto 

        NIP. 130675814 
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DDEESSKKRRIIPPSSII  JJUUDDUULL  
 

Ruang lingkup isi modul ini terdiri atas pemahaman tentang rajutan 

dan kaitan meliputi konstruksi rajutan, jenis rajutan dan kaitan proses 

pembuatan rajutan dan kaitan. 

 Modul ini berkaitan dengan modul Pemilihan Bahan Tekstil. Hasil 

pendidikan dan latihan yang dicapai setelah Anda  menguasai modul ini, 

Anda  diharapkan memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan pemilihan 

bahan busana dan pemeliharaannya dalam menunjang ketrampilan 

pembuatan busana.  

 

  

PPRRAASSYYAARRAATT 

 

Modul ini dapat Anda  pelajari setelah Anda  menempuh modul 

mengidentifikasi Serat Tekstil, dan modul Mengidentifikasi Benang Tekstil.  
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PPEETTUUNNJJUUKK  PPEENNGGGGUUNNAAAANN  MMOODDUULL   

 

1. Pelajarilah materi ini dengan membaca berulang-ulang hingga Anda  

benar-benar paham dan mengerti. 

1. Modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar yang direncanakan memerlukan 

waktu 6 jam dengan rincian sebagai berikut: 

Kegiatan Belajar I mengidentifikasi konstruksi rajutan dan katan: 2 jam. 

Kegiatan Belajar II mengklasifikasi jenis rajutan dan kaitan: 2 jam. 

Kegiatan Belajar III proses pembuatan rajutan dan kaitan: 2 jam. 

2. Jawablah latihan-latihan yang ada, kemudian  cocokkan hasil latihan Anda  

dengan kunci jawaban. 

3. Jawablah  soal-soal pada lembar evaluasi, bila hasilnya banyak yang salah,  

maka Anda   ulangi membaca materi ini sampai Anda  dapat menjawab 

semua pertanyaan dalam lembar jevaluasi dengan benar. 

4. Laksanakanlah  pengidentifikasian bahan tenunan sesuai petunjuk 

langkah-langkah kerja. 

5. Bila terdapat kesulitan pada waktu mengerjakan penyelidikan atau belum 

paham, hubungi guru yang mengajar pelajaran Pemilihan Bahan Tekstil. 

6. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mempelajarai modul ini sudah 

tercantum pada lembar kerja masing-masing kegiatan belajar.  
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TTUUJJUUAANN  

 

1. Tujuan Akhir 

Setelah  mempelajari modul ini diharapkan Anda  dapat mengidentifikasi 

macam-macam rajutan dan kaitan dengan tepat. 

Tujuan Antara: 

- Dengan mengamati sepotong kain rajutan dan tenunan, diharapkan 

Anda  dapat menguraikan proses pembuatan rajutan dan kaitan. 

- Dengan 5 macam potongan bahan rajutan dan kaitan, Anda  dapat 

mengidentifikasi jenis rajutan dan kaitan. 

- Diharapkan Anda  dapat mengidentifikasi 5 jenis rajutan dan kaitan 

yang umum dipasarkan dengan menunjukkan contoh kainnya. 
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PETA KEDUDUKAN MODUL  
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KETERANGAN PETA KEDUDUKAN MODUL 
 
 

NO. KODE M O D U L 

1. A Mata Diklat: Pelayanan Prima 
 A1 

A2 
A3 
A4 

Melaksanakan Komunikasi 
Melaksanakan Pelayanan Prima Berdasarkan Konsep Sikap Attitude 
Melaksanakan Pelayanan Prima Berdasarkan Konsep Attention 
Melaksanakan Pelayanan Prima Berdasarkan Konsep Action 
 

2. B Mata Diklat: Pembukuan 
 B1 

B2 
B3 
B4 
B5 
B6 

Membuat Persamaan Akuntansi 
Membuat Laporan Keuangan 
Membuat Perkiraan Buku Besar dan Neraca Saldo 
Membuat Jurnal dan Posting 
Membuat Jurnal Penyesuaian 
Membuat Neraca Lajur dan Ayat Penutup 
 

3. C Mata Diklat: Estetik dan Gambar Bentuk 
 C1 

C2 
C3 
C4 

Mengenal dan Menggunakan Alat dan Bahan Desain 
Mengekspresikan Unsur dan Prinsip Desain 
Menerapkan Bentuk Geometris 
Menerapkan Bentuk Organis 
 

4. D Mata Diklat: Pemilihan Bahan Tekstil 
 D1 

D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
D10 
D11 
D12 

Memilih Bahan Tekstil untuk Busana Casual 
Memilih Bahan Tekstil untuk Busana Kerja  
Memilih Bahan Tekstil untuk Busana Pesta 
Memilih Bahan Tekstil untuk Busana Dalam 
Memilih Bahan Tekstil untuk Busana Tailoring 
Memilih Bahan Tekstil untuk Busana Anak 
Merawat Busana dari Bahan Kapas 
Merawat Busana dari Bahan  Sutera 
Merawat Busana dari Bahan Wol 
Merawat Busana dari Bahan Poliester 
Merawat Busana dari Bahan Nilon 
Merawat Busana dari Bahan Rayon 
 

  Mata Diklat: Kelompok Bahan Pengayaan D 
 
 

DI 
DII 
DIII 
DIV 
DV 

Mengidentifikasi Serat Tekstil 
Mengidentifikasi Benang Tekstil 
Proses Pembuatan Tenunan 
Pengetahuan Rajutan dan Kaitan 
Memilih Bahan Kempaan 
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NO KODE M O D U L 

5. E Mata Diklat: Sketsa Mode I 
 E1 

E2 
E3 
E4 
E5 

Menggambar Proporsi Tubuh 
Menggambar Pose Proporsi 
Menggambar Sketsa Busana Secara Kering 
Menggambar Desain Hiasan Busana 
Menggambar Sajian dan Gambar Kerja Busana  
 

6. F Mata Diklat: Pembuatan Pola Dasar 
 F1 

F2 
F3 
F4 
F5 

Memilih Pola Busana 
Membuat Pola Dasar  Rok Sistem Konstruksi 
Membuat Pola Dasar Blus Sistem Konstruksi 
Membuar Pola Dasar Celana Sistem Konstruksi 
Membuat Pola Dasar Celana Sistem Draping 
 

7. G Mejahit I 
 G1 

G2 
G3 
G4 
G5 

 

Menggunakan dan Memelihara Piranti Menjahit 
Membuat Hiasan Busana 
Menjahit Rok 
Menjahit Blus 
Menjahit Celana 
 

8 H Mata Diklat: Membuka Usaha Busana 
 H1 

H2 
H3 
H4 
H5 
H6 

 

Membuat Prencanaan Usaha Busana 
Melaksanakan Usaha Sanggar 
Melaksanakan Melaksanakan Usaha Konveksi 
Mengetahui Dasar-Dasar Promosi  
Melaksanakan Promosi Statis 
Melaksanakan Promosi Dinamis 

9. I Mata Diklat: Sketsa Mode II 
 I1 

I2 
I3 
I4 
I5 

I6 

Menggambar Sketsa Busana Casual Secara Basah 
Menggambar Sketsa Busanan Kerja Wanita Secara Basah 
Menggambar Sketsa Busana Pesta Secara Basah 
Menggambar Sketsa Busana dalam Secara Basah 
Menggambar Sketsa Busana Anak Secara Basah 
Menggambar Sketsa Busana Pria Secara Basah  
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NO. KODE M O D U L 

10. J Mata Diklat: Pemecahan Pola Dasar 
 J1 

J2 
J3 
J4 
J5 
 

Membuat Pecah Pola Dasar Busana Casual  
Membuar Pecah Pola Dasar Busana Kerja Wanita  
Membuat Pecah Pola Dasar Busana Pesta 
Membuat Pecah Pola Dasar Busana Dalam  
Membuat Pecah Pola Dasar Busana Anak 

11. K Mata Diklat:  Menjahit II 
 K1 

K2 
K3 
K4 
K5 

 

Menjahit Busana Casual 
Menjahit Busana Kerja  
Menjahit Busana Pesta 
Menjahit Busana Dalam 
Menjahit Busana Anak 
 

12. L Mata Diklat: Pembuatan Gambar Kerja 
 L1 

 
Membuat Gambar Sajian dan Gambar Kerja  

13. M Mata Diklat:  Pembuatan Gambar Pola  
 M1 

 
Membuat Pola Busana Tailoring 

14. N Mata Diklat: Pembutan Busana Tailoring 
 N1 

N2 
Membuat Perencanaan Busana Tailoring 
Menjahit Busana Tailoring 
 

15.  O Praktek Lapangan 
 O1 

O2 
Praktek di Sekolah 
Praktek di Industri 
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KKEEGGIIAATTAANN    BBEELLAAJJAARR      11  
MMEENNGGIIDDEENNTTIIFFIIKKAASSII    KKOONNSSTTRRUUKKSSII    

RRAAJJUUTTAANN  DDAANN    KKAAIITTAANN  
 
 
LEMBAR  INFORMASI 
 
A. Konstruksi  Rajutan 

Konstruksi rajutan ditinjau dari alat yang digunakan adalah sebagai    

berikut: 

1. Konstruksi Rajutan  Pakan 

Konstruksi rajutan pakaian ialah apabila kain itu tersusun benang-

benang yang membentuk jeratan-jeratan sedemikian rupa hingga 

sehelai benang membentuk satu jeratan, dan benang-benang tersebut 

memanjang kearah lebar kain. Alur-alur tersebut terbentuk oleh 

rangkaian jeratan yang disebut deret jeratan (course ).  

(Lihat Gambar 1. 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. 1  Deret  jeratan 
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Konstruksi rajutan pakan terdiri dari tiga  macam  yaitu; 

a. Rajutan polos  

Kain rajut polos dikenal dengan nama dengan rajut jersey, balbrigan. 

Bentuk jeratan kain rajut ini terlihat jeratan kanan pada kain rajut 

polos pada permukaan kain rajut polos bagian belakang,  kain rajut 

polos banyak diproduksi untuk pakaian dalam seperti singlet dan 

T.shirt, umumnya menggunakan benang kapas garu atau sisir, 

dibuat pada mesin yang kehalusannya 18 sampai 22 per inci dengan 

benang Ne I 40  kain rajut seperti ini dapat dicelup dan dikelantang. 

(Lihat Gambar 1. 3) 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3 Rajut polos 

b. Rajutan purl 

Kain rajut polos yang tampak sama pada kedua permukaan kain 

karena pada tiap barisnya adalah jeratan kiri, kain yang dibuat dari 

jeratan purl lebih mudah tertarik kearah panjang kain dari kearah 

lebarnya, karena itu  kurang cocok  untuk dipakai sebagai bahan 

pakaian sweater, kaos dalam dan sebagainya, yang memerlukan 
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mulur yang mudah kearah lebar kain, tetapi jika dari benang sintetik, 

akrilik sangat baik dipakai untuk baju luar.  

 

c. Rajutan rib 

Kain rajut rib atau kain rajut pakaian rangkap, dibentuk oleh dua 

bagian jarum dari bak jarum (two needle bed) pada saat yang 

bersamaan, sehingga pada permukaan kain yang dihasilkan 

diperoleh dua jenis jeratan atau lebih. Rib l X l, disebut demikian 

karena pada permukaan kain  terdapat satu baris jeratan kanan dan 

satu baris jeratan kiri berselang-seling. 

Sifat kain rajut rib adalah sangat baik elastisitasnya kearah lebar 

kain, cocok untuk kaos dalam seperti singlet, pakaian hangat,  dan 

bagian-bagian pakaian yang harus merapat pada tubuh seperti 

bagian pergelangan, leher dan sebagainya. 

Kain rajut ini dibuat pada mesin rajut bundar yang cutnya 14 X 14 

per inci, dengan bahan benang kapas sisir Ne Ii 32.  

(Lihat Gambar 1. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4 Rajutan rib 
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        ( a )    ( b )         ( c ) 

Lanjutan gambar  1. 4 

Keterangan gambar: 

 ( a ) = Rib   1x1   Rajut  rib 

 ( b ) =  Rib  1x1  palelur 

 ( c ) =  2x2 rib  

 

2. Konstruksi kain rajut lungsi 

Kain rajut lungsi ialah apabila kain itu tersusun dari benang-benang 

yang membentuk jeratan-jeratan kearah panjang kain, Alur-alur 

tersebut  terbentuk oleh 

rangkaian jeratan yang 

disebut baris jeratan 

(wale). Baris jeratan ini 

merupakan satu deretan 

jeratan rajut kearah 

panjang kain yang 

dalam pembuatannya 

dibentuk oleh satu jarum. 

(Lihat Gambar 1. 2) 

Gambar 1.  2 baris jeratan 
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Kain rajutan lungsi  terdiri dari tiga  jeratan dasar  sebagai berikut; 

1. Kain Rajut Tricot 

Tricot, berasal dari kata Perancis tricoter yang artinya merajut dan 

merupakan nama yang diberikan pada kain-kain rajut lungsi yang banyak 

dipakai untuk pakaian dalam, baju wanita seperti blouse, dan kain-kain 

pelapis, kain rajut tricot lebih kuat, kurang mulur dibandingkan dengan 

rajutan pakan. (Lihat Gambar 1. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 1. 5 Rajut tricot 

2. Kain Raschel 

Kain rajut rachel dibuat pada mesin rajut lungsi, seperti kain kelambu, kain 

bercorak kembang-kembang  seperti kain untuk kebaya (brocate), lace dan 

lainnya. 

3. Milanesse  

Konstruksi ini menunjukkan jeratan mesh, yaitu dua benang warna hitam 

masing-masing dirajut dalam satu arah, satu maju kekanan dan satu maju 

kekiri,karena itu diperlukan dua set benang. 
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Rajutan milanase ada beberapa  variasi jeratan, termasuk strip-strip,   pola 

jala, dan rajut fancy yang meniru kain tenun, kebanyakan variasi ini dibuat 

dari benang rayon dan nylon filamen untuk keperluan pakaian dalam, 

selain itu juga digunakan untuk gaun. (Lihat Gambar 1. 6)  

 

 

 

 

  

    

 

 

 

Gambar 1. 6 
Rajut milanesse 

 

 

 

 

      

 

 

Selain  kain rajut diatas  juga ada kain rajut yang dikerjakan bukan mesin 

rajut, konstruksi kain rajut yang dikerjakan tanpa mesin dapat dilihat pada 

gambar 1. 7  berikut; 
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Gambar 1. 7 
Rajut milanesse yang dikerjakan tanpa mesin 

 

Cara kerja rajutan tangan ada dua, yaitu; 

1. Bekerja dengan  satu alat 

Ada beberapa langkah cara mengerjakan rajut dengan tangan  seperti 

terlihat pada  gambar 1. 8 dibawah ini; 
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Gambar 1. 8 
Cara mengerjakan rajut dengan tangan 

 

2. Bekerja dengan dua alat 

Rajutan tangan dengan menggunakan dua alat  yaitu, setikan rajut, dan 

setikan purl, setikan silang untuk rajutan row seperti terlihat pada  gambar  

1. 9  sebagai berikut: 
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Gambar 1. 9 
Rajutan tangan dengan menggunakan dua alat   

 

Konstruksi  Kaitan 

Konstruksi kaitan  dasar dapat terlihat pada beberapa gambar dibawah ini  

atau disebut dengan kaitan dasar sebagai berikut: 

1. kaitan tunggal, 

2. kaitan rangkap, 

3. kaitan stok atau rangkap tiga, 

4. kaitan setengah stok, 

5. kaitan double stok, 

 Semua  bentuk dasar kaitan tersebut merupakan teknik membuat kain 

dengan mengait yang hasilnya disebut “kaitan“. Untuk mengait 

dipergunakan jarum pengait dan benang kait, jarum yang digunakan 
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mempunyai nomor-nomor mulai kecil sampai besar nomornya, disesuaikan 

benda kaitan yang akan dibuat. (Lihat Gambar  dibawah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

7.  

8.  

9.  

Gambar 1. 10 Konstruksi kaitan tunggal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 11 Konstruksi kaitan  rangkap 
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Gambar 1. 12  Konstruksi kaitan  stok atau rangkap tiga 

 

 

 

 

Gambar 1. 13 Konstruksi kaitan  setengah stok 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 14 Konstruksi kaitan  double stok 
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 LEMBAR  KERJA 

1. Alat :   1. alat tulis, 

      2. kaca pembesar, 

2. Bahan     : 1. Kertas, 

    2. kain rajut     10 X 15    cm  10  potong. 

3. Kesehatan dan keselamatan kerja: 

1) perhatikan  letak kaca pembesar, jangan sampai jatuh, karena mudah 

pecah, 

2) perhatikan posisi badan  pada saat mengamati  jeratan rajutan pada kain 

rajut. 

4. Langkah kerja: 

a) siapkan  potongan kain rajut  10 lembar  dengan ukuran  10 x 15 cm, 

b) siapkan kaca pembesar, 

c) letakkan kain rajut diatas meja dengan rata, 

d) ambil kaca pembesar, pegang gagangnya dengan tangan kanan, persis 

tertuju diatas potongan kain rajut, 

e) lakukan pengamatan dengan menggunakan kaca pembesar, 

f) tuliskan hasil pengamatan anda tentang konstruksi kain rajut, 

g) tuliskan klasifikasi  rajutan mesin dan rajutan tangan dari pengamatan 

anda. 

 

LEMBAR LATIHAN  
 
1. Jelaskan tiga  dasar  konstruksi rajutan pakaian  ! 

2. Jelaskan perbedaan konstruksi rajutan pakaian dan lungsi ! 

3. Jelaskan konstruksi dasar rajutan tangan! 

4. Jelaskan perbedaan bentuk dasar konstruksi kaitan!  
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KKEEGGIIAATTAANN    BBEELLAAJJAARR    IIII  
MMEENNGGKKLLAASSIIFFIIKKAASSII  JJEENNIISS  RRAAJJUUTTAANN        

DDAANN  KKAAIITTAANN  
 

A. LEMBAR INFORMASI 

1. Jenis Rajutan 

Jenis rajutan merupakan turunan dari dasar turunan seperti turunan 

rajutan polos, dan turunan rajutan rib, sebagai berikut; 

a. Kain rajut jeratan tuck 

Rajutan ini merupakan turunan dari rajutan polos yang diselingi 

dengan jeratan rangkap atau bertumpuk yang disebut jeratan tuck, jenis 

rajutan ini dikenal dengan jeratan polos lacosta atau lacosta ganda. Di 

bawah ini menunjukkan jeratan rangkap tuck vertikal dan tuck 

horizontal. (Lihat Gambar 2. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Tuck vertikal 
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Pada rajut tersebut yang dipentingkan pada umumnya adalah corak 

permukaan kain, untuk mendapatkan variasi yang lebih banyak dapat 

dicap dengan berbagai warna. 

 

b. Kain rajut polos dengan isian 

Jenis kain rajut ini adalah kain rajut polos yang diantara jeratan-

jeratannya diberi benang isian agar diperoleh kain rajut yang tebal dan 

elastisitasnya bertambah atau berkurang sesuai dengan tujuannya,  

untuk menambah elastisitasnya, maka benang isiannya dipakai benang 

yang sejenis, sedang untuk mengurangi elastisitasnya digunakan 

benang biasa yang sejenis. (Lihat Gambar 2. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Tuck vertikal 
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c. Kain rajut polos dengan warna 

Turunan rajut polos ini dibuat dengan mengadakan benang yang 

mengambang,  dan warnanya tergantung dari corak kain yang 

dikehendaki, kain ini lebih dari kain rajut polos.  (Lihat Gambar 2. 3) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 3  
Kain rajut polos dengan warna 

 
d. Kain rajut polos dengan benang bulu 

Pada kain rajut ini terdapat jeratan lepas atau bulu yang berbentuk 

lengkungan (loop), selain jeratan rajut yang berkaitan satu sama lain 

terdapat benang bulu berupa jeratan lepas. Kain yang dihasilkan lazim 

disebut kain handuk, kain berbulu menyerupai kain tenun handuk, 

hanya bedanya kalau kain tenun handuk pada umumnya bului-bulunya 

terdapat pada kedua permukaan kain, sedang rajut handuk hanya pada 

permukaan saja, bulu pada kain rajut ini juga dapat divariasi dengan 

membuat corak-corak, yaitu dengan mengatur agar timbulnya bulu-
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bulu itu menurut corak atau gambar yang dikehendaki,  variasi ini 

dapat dicapai dengan cara mencelup atau mencapnya dengan desain 

yang diinginkan, dan umumnya kain rajut semacam ini banyak 

digunakan untuk pakain olahraga. (Lihat Gambar 2. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Rajut polos  dengan bulu 

 

e. Kain rajut pakan rangkap 

Kain rajut pakan rangkap dibentuk oleh dua buah bagian jarum dari 

bak jarum pada saat yang bersamaan, sehingga pada permukaan kain 

yang dihasilkan diperoleh dua jenis jeratan atau lebih. Pada dasarnya 

kain yang dihasilkan diperoleh dua jenis jeratan atau lebih. Pada 

dasarnya kain rajut rangkap ini adalah kain rajut rib, yang sifatnya 

sangat baik elastisitasnya kearah lebar kain, jenis kain seperti ini banyak 

dibuat untuk singlet, pakaian hangat, dan pakaian yang bentuknya 
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body fit, selain itu juga baik untuk kaos kaki atau rib bagian kaos kaki. 

(Lihat Gambar 2. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 Jeratan kain rajut rangkap 

 

Jenis kain rajut tersebut disebut cardigan, half cardigan atau full cardigan.  

Half cardigan adalah jeratan yang tersusun dari jeratan dari jeratan rib 

yang berselang-seling antara baris jeratan dan  disusul baris jeratan 

rangkap (tuck).  

 (Lihat Gambar 2. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6 Half cardigan 
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Sedangkan  full cardigan adalah jeratan yang tersusun dari jeratan-

jeratan rib yang semuanya merupakan jeratan rangkap.  

(Lihat Gambar 2. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 Full cardigan 

 

f. Kain rajut interlock 

Kain rajut interlock ialah kain rajut pakaian rib yang paling banyak 

digunakan, jeratannya saling mengunci pada jeratan kiri, sehingga kain 

ini bila diperhatikan kelihatan sama pada kedua permukaan kain yaitu 

sama-sama jeratan kanan. (Lihat Gambar 2. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Jeratan kain rajut interlock 
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Dari gambar  diatas terlihat bahwa tidak lain adalah rajut rib yang 

disatukan dan saling mengikat, karena itu kain rajut interlock lebih kuat 

tidak mudah lepas benang-benangnya. 

Kain rajut interlock biasanya  dikelantang, dicelup dan dicap, selain 

dibuat pakain olahraga, juga digunakan untuk pakaian luar seperti 

blouse, rok dan sebagainya. 

 

2.  Jenis Kaitan 

Jenis kaitan ada enam, sebagai berikut: 

a. kaitan biasa, 

b. kaitan tunis, 

c. kaitan irish, 

d. kaitan American, 

e. kaitan bersengkelit, 

f. kaitan renda. 

 

a. Kaitan biasa 

Jenis kaitan ini masih merupakan dasar-dasar kaitan artinya, belum 

mempunyai variasi, masih berupa tusuk rantai yang dirangkai dan disusun 

untuk mendapatkan suatu bentuk bend. 

 

b. Kaitan tunis 

Jenis kaitan ini menggunakan benang yang agak kasar dan menggunakan 

jarum yang besar, panjang dan rata, padat dan bertepi. 

(Lihat Gambar 2. 9). 
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Gambar 2. 9 Kaitan tunis 

 

c. Kaitan irish 

Kaitan yang berbentuk bunga rangkaian dari kaitan ini dapat dihubungkan 

satu sama lain sehingga dapat membuat suatu rangkaian untuk bentuk tas 

misalnya, kaitan ini dapat dibuat padat. 

(Lihat Gambar 2. 10) 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 10 Kaitan irish 
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d. Kaitan American 

Jenis kaitan American hampir sama dengan jenis kaitan irish, perbedaanya 

terletak pada bentuk motifnya yang rata atau datar, sedangkan kaitan irish 

motifnya timbul. Jenis kaitan ini biasanya digunakan untuk penutup 

tempat tidur, taplak meja, dan sebagainya. (Lihat Gambar 2. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 11 Kaitan Amerika 

 

e. Kaitan bersengkelit 

Jenis kaitan ini juga disebut  dengan 

kaitan boucle, dibuat dengan kaitan 

rangkap, sisi kaitan terdapat sengkelit-

sengkelit pada semua kaitan, sisinya 

kadang dibuat rata, jenis kaitan ini 

digunakan untuk membuat dompet, 

sampul map dan sebagainya. 

(Lihat Gambar 2. 12) 

 

Gambar 2. 12 Kaitan bersengkelit 
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f. Kaitan renda 

Jenis kaitan renda terbuat dari benang kasar, dan menggunakan jarum 

berbentuk U seperti pada gambar 2.12. Ciri dari jenis kaitan ini dari satu 

alat yang digunakan merenda, kemudian dilepas dan dihubungkan dengan 

yang lain dengan membuat kaitan antara untuk menyambung bagian-

bagian tadi. (Lihat Gambar 2. 13) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 13 Kain renda 
 
 

B. LEMBAR  KERJA 

1.  Alat  :   alat tulis 

1. Bahan  :  -  kertas 

   -  macam-macam kaitan 

2. Langkah kerja :  

a. siapkan masing-masing jenis kaitan 5 buah, 

b. amati masing-masing jenis kaitan, kemudian klasifikasikan sesuai 

jenisnya, 

c. buat catatan dsari hasil pengamatan anda. 
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C. LEMBAR LATIHAN 

 

1. Jelaskan 3 jenis rajutan yang Anda ketahui ! 

2. Jelaskan perbedaan kaitan tunis dengan kaitan irish ! 

3. Jelaskan alat yang digunakan untuk merenda  ! 

4. Jelaskan ciri rajutan polos yang diwarna ! 

5. Jelaskan rajutan interlock. Berikan contoh penggunaannya ! 
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KKEEGGIIAATTAANN    BBEELLAAJJAARR    IIIIII  
PPRROOSSEESS  PPEEMMBBUUAATTAANN  RRAAJJUUTTAANN  

DDAANN  KKAAIITTAANN  
 

A. LEMBAR INFORMASI 

1. Proses  Pembuatan  Rajutan 

a. Kain Rajut Pakan 

Kain rajut polos dibuat dalam satu susunan jarum-jarum mesin rajut, 

sedang kain rajut rib dibuat dalam dua susunan jarum-jarum mesin 

rajut. 

Kedua struktur jeratan kain rajut tersebut adalah yang paling sederhana 

dan dapat dikatakan merupakan jeratan dasar dari semua kain rajut 

pakan. Pembuatan turunan dari rajut polos diberi tambahan corak 

ataupun motif, sehingga ada yang dinamakan rajut tunggal atau single 

knit, sedang turunan rajut rib dinamakan rajut dobel atau double knit. 

Kain rajut pakan dibuat dengan mesin rajut datar baik yang digerakkan 

dengan tangan maupun dengan mesin. 

Kain rajut yang dibuat dengan mesin rajut datar, umumnya dengan 

kehalusan (cut) yang rendah sekitar 4 sampai 16 jarum perinci, benang 

yang digunakan besar-besar, sehingga menghasilkan kain tebal, yang 

hasilnya berupa pakan-pakan seperti sweter, jumper dan sebagainya. 

Rajut pakan mempunyai tiga setik dasar yaitu sebagai berikut; 

1. Setik datar 

Setik datar dapat ditarik dalam arah yang sama dan ditata dalam 

keadaan yang sama, dan hampir seluruh kain rajut yang biasa 

dipakai dibuat dengan setik datar. (Lihat Gambar  3. 6) 
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   Gambar  3. 6  Setik datar 

2. Setik rusuk 

Setik ini yang paling umum mempunyai rajutan dan sibar yang 

disusun secara bergantian dalam arah memanjang (wale), lebih 

fleksibel dibanding setik datar, dan dipakai untuk setik rusuk tepi 

maupun untuk pakan dalam, setik ini dirajut dengan mesin rajut 

rusuk  yang dilengkapi dengan sebuah piringan dan silinder. 

(Lihat Gambar  3. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar  3.7  Setik  rusuk 
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3. Setik sibar 

Setik ini sangat fleksibel dalam arah memanjang, jalan (course), rajutan 

dan sibar disusun menyilang secara bergantian, sebaliknya dari setik 

rusuk, kain rajut seperti ini dirajut dengan mesin rajut yang 

dilengkapi dengan silinder dalam dua tahap vertikal, dan oleh jarum 

mesin sibar dengan kait pada kedua ujungnya. 

Diagram setik dari kain rajut sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. 8  Setik sibar 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. 9  Diagram setik 
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Gambar  3. 10  Dua tahap vertikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. 11 Rajutan dan sibar 



Pengetahuan Tentang Rajutan dan Kaitan  

SMK Bidang Tata Busana, Program Keahlian Tata Busana 28

b. Kain Rajut Lungsi 

Kain rajut lungsi dibuat dengan mesin rajut lungsi (warp knitting 

machine), proses pembuatan kain rajut lungsi, semua jeratan dari satu 

deret jeratan dibuat serempak, sehingga produksi mesin rajut lungsi 

jauh lebih tinggi dari pada mesin rajut pakan. Mesin rajut lungsi jauh 

lebih tinggi dari pada mesin rajut pakan. Mesin rajut lungsi dapat 

merajut dapat merajut kain selebar 168 inci, dan menghasilkan jeratan 

1000 meter atau 47.000 jeratan setiap menit.  

Ada tiga jeratan dasar yang dikenal pada rajutan lungsi, yaitu: single 

tricot, double-bar tricot dan milanese. 

- Single-bar tricot adalah kain rajut lusi yang dibuat dengan adanya satu 

bar pengantar benang. Jeratan single-bar tricot, benang yang dihitamkan 

jelas menunjukkan sehelai benang lungsi yang jalannya berkelok-kelok, 

hasil kainnya membentuk rib ke arah panjang kain, jika ribnya lebih 

lebar berkeloknya ke kiri atau ke kanan, maka diperpanjang dengan 

menggunakan pattern wheel.  

- Two-bar tricot 

Kain rajut lungsi yang dibuat dengan dua bar pengantar benang, dua 

benang yang dihitamkan masing-masing dihantarkan oleh pengantar 

benang 1 dan 2, yang arah keduannya berlawanan dan  jarak 

berkeloknya juga tidak sama, hasilnya membentuk rib. 

Dalam proses rajut perlu mengenal jarum rajut terlebih dahulu, seperti; 

(1) jarum lidah,  

(2) jarum janggut,  

(3) jarum campuran. 

Berikut gambar ketiga jarum tersebut. 
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Gambar 3. 1  Jarum rajut 

 

c. Pembentukan Jerat 

Jerat yang dibentuk oleh sebuah jarum lidah dapat dilihat pada gambar. 

Jerat pada ujung kait pada (a) membuka lidah, (b) sesuai dengan 

gerakan ke kanan dari jarum, dan bergerak pada tangkai melalui lidah, 

(c) sebuah benang baru di ikat, (d) sesuai dengan kembalinya jarum ke 

kiri, lidah menutup, dan jerat yang baru terbentuk melewati lidah di 

luar, semakin besar L jerat yang di buat juga makin besar. (Lihat 

Gambar  3. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2  Jarum rajut 
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Gerakan Kam  

Gerakan jarum untuk membentuk jerat tersebut diatas disebabkan oleh 

gerakan vertikal dari jarum sesuai dengan bentuk permukaan kam, 

dengan kaki jarum sesuai dengan bentuk permukaan kam, dengan kaki 

jarum menempel pada kam, kam terdiri dari berbagai bentuk seperti 

tampak pada gambar. Pada gambar tampak kam 1 adalah sebuah knit 

cam, kam 2; sebuah tuck cam dan kam 3; sebuah welt cam. Kam 4 dapat 

diatur dalam arah vertikal, dan kedudukannya menentukan ukuran 

jerat.  (Lihat Gambar  3. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedudukan jarum 

Jarum dapat mempunyai 3 kedudukan, masing-masing; kint, tuck dan 

welt. Kedudukan knit menyangkut kedudukan dimana jarum naik 

untuk mengkait benang baru dan turun untuk menjatuhkan jerat yang 

lama untuk membentuk jerat yang baru. Kedudukan tuck menyangkut 

Gambar 3. 3  Pola kam 
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kedudukan dimana sebuah benang baru telah dikait tetapi jerat yang 

lama belum jatuh. 

Kedudukan welt, adalah kedudukan dimana jarum tidak naik atau 

turun, dan tidak mengait sebuah benang baru dan jerat lama tidak 

jatuh, kondisi setik untuk merajut tuck dan welt diperlihatkan pada 

gambar 3. 4 

 

d. Mesin Rajut 

Mesin rajut seperti terlihat pada gambar  3. 5 meliputi tiga bagian yaitu; 

1) Bagian  penyuap benang 

Pada umumnya cheese kerucut 

disusun keliling mesin pada 

creel dengan standar dapat 

dipakai, penghenti atas, alat ini 

biasanya diletakkan diatas 

mesin rajut, dan menghentikan 

mesin oleh gerakan dari 

sebuah sakelar mikro, jika 

benang putus atau tegangan 

pada benang tidak normal. 

(Lihat Gambar  3. 4). 

 

 

 

 
Gambar 3. 4 

Knit, tuck, welt (gerakan jarum) 
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    Gambar 3. 5 Konstruksi mesin rajut bundar 

 

Alat penyuap benang memberi benang dengan kecepatan yang sama 

pada penyuap benang. Benang diletakkan diantara roda IRO dan 

pita, dan memberi pengaruh pada tegangan benang yang rata. Secara 

konvensional penyuapnya tidak positif, sehingga dipergunakan 

penyuap simpanan (storage feeder), yang menggulung benang sekali 

sebelum tiap penyuap. Ini memberikan tegangan yang tetap, yang 

tidak tergantung dari kecepatan benang, dan sangat cocok untuk 

kain bergambar. 

 

2) Bagian Rajut 

Bagian ini mempunyai tiga bagian sebagai berikut; 

a) Pembawa benang 

Alat ini dipergunakan untuk menghantar penyuap jarum benang, 

dan juga untuk membuka lidah yang sudah setengah terbuka, 
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untuk mencegah lidah setengah terbuka tidak menutup ditengah 

jalan. 

 

b) Tempat Jarum 

Bagian ini dilengkapi dengan alur-alur jarum sesuai dengan 

ukuran mesin rajut, bentuknya ada yang berbentuk silinder 

dengan alur-alur jarum pada permukaan luarnya, atau seperti 

piringan dengan alur-alur dalam arah radial diatasnya. Untuk 

meningkatkan operasi maka alat yang tadinya hanya terbuat dari 

kuningan tempat jarum dilapisi dengan baja. 

 

c) Pelindung jarum, alat ini mengetahui adanya lidah jarum tertutup 

dan jarum yang bergerak tidak normal, maka mesinnya akan 

berhenti. Kegunaan alat ini untuk mencegah kesalahan besar. 

 

3) Bagian Pengambilan. 

Bagian ini tidak hanya mengambil kain tetapi juga mengontrol 

tegangan pengambilan dan lebar kain. 

 

2. Proses Pembuatan Kaitan 

Pada dasarnya  kaitan mempunyai   tiga setikan  dasar sebagai berikut: 

1. Setik  rantai, kaitan ini sangat sederhana, yaitu hanya membuat tusuk        

rantai, kemudian dirangkaikan dengan tusuk rantai lagi dan seterusnya, 

sehingga membentuk suatu benda  yang mempunyai bentuk, seperti 

taplak meja, dan sebagainya. 

Berikut ini gambar contoh proses pembuatan kaitan rantai. 
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Gambar  3. 12 Stik  rantai 

 

2. Setik dobel 

Dasarnya membuat setikan rantai, kemudian dirangkap, kemudian 

dirangkaikan  dengan kaitan yang dapat menghubungkan setikan rantai 

pertama dengan rantai kedua, demikian seterusnya hingga 

mendapatkan motif yang telah direncanakan, contoh di bawah ini 

terlihat cara menghubungkan rantai pertama dirangkaikan dengan 

rantai berikutnya. (Lihat Gambar  3. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. 13 Setik dobel 
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3. Setikan dobel yang dirapatkan 

Kaitan seperti ini mula-mula membuat bentuk dasar kaitan, kemudian 

dirangkaikan langsung mengikuti bentuk yang akan dibuat, beberapa 

setikan rantai dibuat, kemudian dirangkai dengan dua–tiga kali kaitan 

dari belakang ke depan kemudian mengulangi lagi kaitan seperti yang 

pertama, kemudian dirangkaikan lagi dan seterusnya, hingga 

membentuk motif satu dengan yang lain sama, sampai terpenuhi 

panjang dan lebar kaitan yang dikehendaki, atau langsung mengikuti 

pola ( pattern ). 

Proses pembuatan kaitan ini  seperti gambar di bawah ini. (Lihat 

Gambar  3. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. 14 Setikan dobel yang dirapatkan 
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B. LEMBAR  KERJA 
 

 1.Alat  : alat tulis, 

2.Bahan   : - kertas, 

     - contoh kaitan   5-10  buah. 

3. Langkah kerja; 

1. Baca dengan cermat  informasi kegiatan belajar 3, perhatikan      

gambar – gambar yang tertera pada lembaran tersebut. 

2. Siapkan beberapa contoh kain rajut dan kaitan, masing-masing 5 

macam.    

3. Lakukan  pengamatan terhadap contoh kain rajut dan kaitan yang 

Anda bawa, kemudian jelaskan cara proses pembuatannya. 

 

C. LEMBAR  LATIHAN 

1. Jelaskan proses pembutan kain rajut pakan  ! 

2. Jelaskan bagaimana pembentukan jerat pada sebuah jarum lidah! 

3. Jelaskan salah satu dari 3 macam setik rajut! 

4. Sebutkan tiga dasar kaitan, dan jelaskan  salah satu dari tiga kaitan dasar 

tersebut! 
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LLEEMMBBAARR    EEVVAALLUUAASSII  

                                                                                                                                                                                              

1. Jelaskan  tiga macam rajutan pakan  ! 

2. Jelaskan tiga jeratan dasar pada rajutan lungsi! 

3. Jelaskan kain rajut tuck! 

4. Jelaskan perbedaan kain rajut rangkap dengan kain rajut interlock! 
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LLEEMMBBAARR    KKUUNNCCII    JJAAWWAABBAANN  

 

Lembar kunci jawaban  latihan  I 

1. Dasar konstruksi rajutan pakan; 

a. Rajutan polos, bentuk jeratan terlihat jeratan lenan pada permukaan 

kain rajut polos bagian belakang. 

b. Rajutan pure, bentuk jeratan tampak sama pada kedua permukaan kain. 

c. Rajutan rib, bentuk jeratan rangkap, permukaan terdapat satu baris 

jeratan kanan dan satu jeratan kiri selang-seling. 

 

2. Perbedaan rajutan pakan dan lungsi; 

- Rajutan pakan, apabila kain tersusun benang-benang yang membentuk 

satu jeratan, dan benang-benang tersebut menunjang ke arah lebar kain. 

- Rajutan lungsi, apabila kain itu tersusun dari benang-benang yang 

membentuk  jeratan-jeratan ke arah panjang. 

3. Konstruksi dasar rajutan tangan ada yang dengan alat yaitu mengaitkan 

benang pada alat dengan cara menyimpul dengan  2 alat yaitu mengaitkan 

benang pada 2 buah alat tersebut, setelah terjadi satu simpulan, alat yang 

satu dilepas, kemudian simpulan selanjutnya alat tersebut dipakai lagi. 

4. Konstruksi dasar kaitan biasa, ialah berupa tusuk rantai yang dirangkai 

menjadi satu bentuk atau benda. 
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KKUUNNCCII  JJAAWWAABBAANN  LLAATTIIHHAANN  IIII  

 

1. 3 jenis rajutan;  

a. Rajut jeratan tuck, rajutan polos yang diselingi dengan jeratan rangakap. 

b. Rajut polos isian, rajutan polos yang diantara jeratan-jeratannya diberi 

benang isian. 

c. Rajut polos dengan warna, rajutan  polos dibuat dengan benang  

menyambung dan warnanya tergantung dari corak. 

2. Perbedaan kaitan tunis dengan kaitan irish; 

- Kaitan irish : kaitan yang berbentuk bunga, rangkaian dari kaitan ini 

dapat dihubungkan satu sama lain, sehingga menjadi bentuk. 

- Kaitan tunis : kaitan yang berbentuk panjang dan rata, padat dan 

bertepi. 

3. Alat yang digunakan untuk merenda adalah alat dari kawat 

dilengkungkan berbentuk U. 

4. Ciri rajutan polos yang di comna terdapat benang yang menyambung 

bercorak dan berwarna. 

5. Rajutan interlock adalah rajut pakan rib yang jeratannya saling mengunci 

pada jeratan kiri. 
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LLEEMMBBAARR  JJAAWWAABBAANN  LLAATTIIHHAANN  IIIIII  

 

1. Proses kain rajut pakan ialah dibuat dalam satu susunan jarum-jarum 

mesin rajut, kedua struktur jeratan kain dengan rajut tunggal atau rajut 

dobel dengan kehalusan sekitar 4 sampai 16 jarum per iney. 

2. Pembentukan jerat pada sebuah jarum lidah ialah jerat pada ujung bait 

membuka lidah sesuai dengan gerakan ke kanan dari jarum dan bergerak 

pada tangkai melalui lidah di sebuah benang yang baru dilihat sesuai 

dengan kembalinya jarum kiri, lidah menutup dan jerat baru terbentuk. 

3. Setik rajut rusuk ialah rajutan dan sibar yang disusun secara bergantian 

dalam arah memanjang (wale) 

4. Dasar kaitan: 

- setik rantai, 

-  setik dobel, 

- setik dobel yang dirapatkan. 

Setik dobel ialah setikan rantai yang dirangkap, kemudian dirangkaikan 

dengan kaitan yang menghubungkan setikan rantai pertama dan kedua, 

demikaan seterusnya hingga mendapatkan motif. 
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LLEEMMBBAARR  KKUUNNCCII  JJAAWWAABBAANN  EEVVAALLUUAASSII  

 

1. Rajutan pakan; 

a. Rajutan polos ialah bentuk jeratan kanan pada kain rajut polos, di 

permukaan kain rajut bagian belakang. 

b. Rajutan pure 

Rajutan polos yang tampak  sama pada kedua permukaan kain pada 

barisnya adalah jeratan kiri, dan mudah tertarik ke arah panjang kain 

dan arah lebarnya. 

c. Rajutan rib, rajutan pakan yang dirangkap, dibentuk oleh dua bagian 

jarum pada saat  bersamaan. 

2. Jeratan dasar pada rajutan lungsi; 

a. Tricot, kurang mulus dibandingkan rajutan pakan. 

b. Rajut raschel, dibuat pada mesin rajut lungsi, seperti kain kelambu, kain 

bercorak. 

c. Rajut milanesse yaitu dua benang warna hitam masing-masing dirajut 

dalam satu arah, satu maju ke kanan dan satu maju ke kiri. 

3. Rajut tuck ialah rajutan yang merupakan turunan dari rajutan yang 

diselingi dengan jeratan rangkap atau bertumpuk. 

4. Rajut rangkap dibentuk oleh dua bagian jarum dari bak jarum pada saat 

yang bersamaan. 

5. Rajutan interlock adalah rajut pakan rib yang jeratannya saling mengunci 

pada jeratan kiri. 
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