
Tips membuat hiasan Bunga Mawar dari bahan 

Untuk membuat pakailah salah satu dari metode ini. 

Bunga bisa kecil atau besar, kaku atau lemas, halus atau berjuntai 

Cobalah dengan menggunakan kain Chiffon, Satin, Tulle atau dari bahan gaun sendiri 

 

I. Bunga Mawar dibuat dari potongan bahan serong 

a. Bunga Mawar yang dilipat separoh 

Cara membuat : 

1.  Potong sehelai bahan serong sepanjang kurang dari 45 cm (atau lebih panjang bila 

dikehendaki) dan dua kali kedalam (lebar) ukuran bunga yang dikehendaki, ditambah kampuh 

1.5 cm. 

2.  Lipat separo, lalu jahit kasar dengan mesin bersamaan. 

 

 

 

3.  Rapihkan dengan membiarkan kampuh jahitnya rata 

4.  Kerutkan dengan menarik benang yang berasal dari sekoci mesin, kemudian gulung dengan 

tangan membentuk sekuntum bunga. Tautkan bagian bawahnya bersamaan, atur kerutan serta 

kepenuhannya sewaktu menggulung dan tautkan ujung pada pinggir bawah. 

 

 

 



b. Bunga mawar tunggal dari bahan yang berat 

Cara membuat : 

1.  Potong sehelai bahan serong dengan kedalaman sama dengan lebar bunga mawarnya 

ditambah kampuh jahit. 

2.  Selesaikan pinggiran kasarnya dengan menggunakan mesi obras, rolsom (Rolled edge), atau 

wolsom (serger), gunakan benang yang sepadan atau kontras. 

 

3.  Jahit jelujur satu atau dua baris sepanjang pinggiran kurva. Kerut dan selesaikan bunganya 

seperti yang dijelaskan sebelumnnya. 

 

c. Bunga mawar tumpuk dua 

Cara membuat : 

1.  Potong sehelai bahan serong panjang 50 cm, kedalamam dua kali lebar bunga mawar yang 

dikehendaki, ditambah kampuh jahit. 

2.  Selesaikan sepanjang pinggiran kedua-duanya dengan di  rolsom (Rolled edge), atau wolsom 

(serger). Lipat separo dan dijelujur memakai jahitan mesin pada garis jahit. 

 

Lipatan bahan 

 



3.  Tarik benang yang berasal dari sekoci mesin, kemudian kerutkan dan gulung menjadi 

sekuntum mawar seperti yang dijelaskan sebelumnya. 

Keterangan : 

Merupakan bentuk bunga mawar yang lemas, sangat cocok apabila bahannya ringan atau jatuh 

(Drape) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Bunga mawar dibuat dari potongan bahan melingkar 

Ikuti petunjuk berikut ini :   

1. Gambar bulatan dengan diameter sama 

dengan kedalaman (lebar) bunga mawar 

yang dikehendaki, ditambah dua kali lebar 

kampuh jahitan (2 X 1.5cm). 

2. Gambar bulatan kedua disekeliling 

bulatan yang pertama, dengan diameter 

sama dengan tiga kali kedalaman/lebar 

bunga yang dikehendaki, ditambah lebar 

empat kali kampuh jahitnya (4 X 1.5cm) 

3. Gambar garis potong dimaulai dari 

bulatan bagian dalam, melingkar keluar 

bulatan (spiral), seperti terlihat dalam 

gambar 

4. Letakan pola ini diatas bahan dobel 

menumpuk, yang dilipat dengan sisi bagian 

baik bersamaan. 

5. Potong sekitar bulatan, kemudian 

sepanjang garis potong dan melingkar 

(spiral) dibagian dalam bulatan. Buanglah 

bulatan kecil yang ada ditengah. 

6. Jahit lapisan (layers) bersamaan 

sepanjang pinggiran luar, seperti terlihat 

dalam gambar, dengan menggunakan setik 

jahit pendek (1.5mm) sehingga potongan 

jahitannya tidak rusak (aus). 

7. Balikkan dan setrika, kemudian jelujur 

dengan mesin bagian kasarnya bersamaan. 

8. Kerut dengan kepenuhan sesuai yang 

dikehendaki dan selesaikan seperti yang 

sudah diterangkan diatas.    

 

 

 

 

 

 


