
LINIA DECORATIVĂ 
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In funcţie de modul de aranjare, linia produce diferite stări şitendinţe (fig. 15, c) ca: direcţii în 

toate părţile 1, atenţie 2, direcţii din toate părţile 3, tendinţă de ocolire 4, de coborâre 5, într-o 

parte 6, de urcare 7, rapiditate 8, întrerupere 9. 

 

Aplicaţii 

1. Să se deseneze chenare sub formă de linii destinate marginilor unor gulere, rochii, 

jachete. 

2. Realizaţi un model cu linii destinat unui fond decorativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


