PATRONES № 243
1. Рокля “ETXART & PANNO”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 3, 10м. , 1, 50 м. ширина щампосана коприна. 1, 60 м. , 1, 20 м. ширина
подплата от трикотажен полиамид.
Кроене: предница 1 и 1А /да се скрои една двойна косо, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението/, гръб2 и 2А/да се скрои косо един
двоен, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението/. За оформяне
на вратната и ръкавните извивки мострите се скрояват според чертежа на
кройките. От трикотажна подплата се скрояват двете двойни кройки от линията
на мострите до линията А-В.
Внимание! За да получите пълните кройки 1 и 2, съединете 1 с част 1А и 2 с 2А
по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте поотделно страничните шевове на роклята и на мострите;
поставете мострите върху роклята лице с лице, зашийте около вратната и
ръкавните извивки, върнете като поставите шевовете по края; обърнете
презрамките като ги усучете според модела, зашийте на машина раменните
шевове на роклята и обшийте мострите с шевове на ръка. Зашийте страничните
шевове на подплатата, поставете по края на мострите, зашийте с тигел;
оформете основата на подплатата и на роклята с малък подгъв; застопорете
мострите с бодове на ръка по страничните шевове.
2. Рокля “MIREIA BISBE”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 3 до 6/.
Плат: 2, 65м. , 1, 50 м. ширина креп сатен.
Кроене: предница 3 и 3А/да се скрои двойна/, гръб 4 и 4А/да се скроят два/,
гръдна част 5/да се скроят четири/вратна част 6 /да се скроят четири/.
Внимание! За да получите пълните кройки 3 и 4, съединете част 3 с 3А и част 4
с 4А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Съединете гръдните части с вратните според обозначения А-В, лице
с лице, зашийте с тигел и затворете шева по средата на предницата; изгладете
отворените шевове; съединете по същия начин двете части за вътрешния лист и
поставете върху горния, лице с лице, зашийте контура на вратната извивка,
шева по средата на гърба и ръкавните извивки, обърнете, прекарайте тропоска
като придържате шевовете по края. Зашийте страничните шевове на долната
част на роклята и шева по средата на гърба до мястото на ципа. Съединете
долната и горната част на роклята като прихванете само горния лист, зашийте,
обърнете горната част и шева нагоре, поставете цип и обшийте вътрешната част
на тялото от обратната страна. Пришийте метално копче по средата на гърба на
вратната извивка като оформите леко прихлупване за да затворите и оформете
основата на роклята с малък зигзаг.
3. Рокля „GARCIA”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 13 /от 7 до 19/.
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Плат: 4 м., 1, 50 м. ширина копринен газ в искрящо розово. 1, 65 м. , 1, 50 м.
ширина сатен в същия цвят за подплата.
Кроене: От копринен газ: триъгълна средна част на предница 7 /да се скрои
двойна/, страница на предница 15 /да се скроят две/, вратна предна частпрезрамка 13 /да се скроят две/, горен волан на предница 17 /да се скрои
двойна/, горна част на гръб 10 /да се скроят две/, вратна част-презрамка на
гръб 14 /да се скрои двойна/, горна част на волан на гръб 11/да се скрои
двойна/, малък среден волан 9 /да се скроят два двойни/, среден волан 19 /да
се скроят осем двойни/, страничен воал 12 /да се скроят шестнайсет/. От сатен:
долна част 18 /скройте кройката по линиите като го разделите на три части, като
първо ги номерирате за да не ги объркате, и скройте две двойни от всяка/,
страница на предница 15 /да се скроят две/, предна вратна част-презрамка 13
/да се скрои двойна/, горна част на гръб 10 /да се скроят две/, гръб на вратна
част-презрамка 14 /да се скрои двоен/, гръб на основата на горната част 8 /да
се скроят два/.
Изработка: Като се има предвид сложността на този модел, е нужно първо да се
наложи кройката с подлепваща лента и с всичките отбелязани букви, за да го
използвате като справка при монтирането на плата. Съединете страничните
волани по страничните шевове и оформете основата с малък зигзаг и оверлок;
направете същото с централните волани и горния волан. Поставете един
страничен волан върху един централен волан, съединете с тропоска по горния
край според обозначения A-B-C , като така оформите четири групи волани; на
една от тях поставете отгоре малкия зентрален волан според същите
обозначения като леко свиете другите два волана като ги оставите на същия
размеир; поставете тази група от волани в горната част на полата от сатен
според същите обозначения; съединете останалото от частите на полата от сатен
като прибавите по всеки шев една от групите волани и поставете последната в
основата. Зашийте средните шевове на гърба на горната част и основата на
горната част, и съединете частите на основата на горната част на предницата и
на гърба по страничните шевове. Прикрепете вратната част към горната част на
гърба от средата до обозначение D. Зашийте гръдните свивки и прикрепете
предницата на вратната част към страниците според обозначение Е; прегънете
триъгълната част по средата на предницата по линията за прегъване навътре и я
пришийте към вратната част според обозначение F-G; зашийте десния шев на
горната част, поставете цип от лявата страна и съединете горната част с частите
на основата според обозначения G-H-Z-J, като прибавите горния волан според
същите обозначения. Поставете по същия начин горната част от сатен за
подплата, поставете го върху роклята лице с лице, зашийте свивките,
презрамките и вратната извивка, обърнете, затворете раменните шевове на
подплатата и на роклята в заоблена форма като поставите едно в друго,
обърнете и пристегнете подплатата в основата с тропоска. Съединете горната
част с полата, като пришиете полата към основата според обозначения A-B-C,
като оставите шева покрит с горния волан. Избродирайте частите на вратната
извивка с скъпоценни камъни според модела и горния волан на предницата до
линията на чертежа.
4. Рокля „MIREIA BISBE”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 20 до 24/.
Плат: 2, 55 м. , 1, 50 м. ширина креп сатен.
Кроене: като вземем за дясна светещата страна на плата: предница 20 и 20А/да
се скрои една, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така
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че в краищата да се получи ширина 36, 5см. /размер 48/, 34, 5см. /размер 44/,
32, 5см. /размер 40/, гръб 21 /да се скроят два, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
49, 5см. /размер 48/, 47, 5см. /размер 44/, 45, 5см. /размер 40/, предна дясна
част 23/да се скрои една, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението/. За презрамки се скрояват две ленти с дължина 40см. и ширина
3см. За оформяне на вратната и ръкавните извивки мострите се скрояват според
чертежа на кройките. Като се вземе за дясна матираната страна на плата:
междинна дясна част на предница 22 /да се скрои една, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, за да се достигне в краищата ширина от
17см./, годе 24 /да се скроят два двойни/.
Внимание: За да получите пълната кройка 20, съединете част 20 с 20А по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по мострите. Зашийте свивките;
прикрепете междинната част към предницата според обозначения А-В като
прибавите един от годетата от А до основата, и долната дясна част на
предницата според обозначения А-С като прибавите другото годе. Зашийте
средния шев на гърба от мястото на ципа до основата и страничните шевове;
поставете цип. Прегънете и зашийте по дължина презрамките, обърнете,
тропосайте по предницата и гърба на вратната извивка върху свивката;
съединете мострите по страничните шевове; прикрепете към вратната извивка
лице с лице, отгоре над презрамките, зашийте с тигел; срежете шевовете,
обърнете мострите навътре като поставите презрамките в позиция нагоре,
застопорете ги с бод на ръка от вътрешната страна. Оформете основата на
роклята с малък подгъв.
5. Блузка „GARCIA”
6. Пола „GARCIA”
Плат: 1, 35 м. ,1, 50 м. ширина атлаз. 2, 60 м. , 1, 50 м. ширина прозрачна
материя в същия тон.
5. Блузка „GARCIA”
Приложение 1. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 25 до 27/.
Кроене: От коприна: долна предна част 26 /да се скрои двойна/, гръб 27 /да се
скроят два/. За презрамки се скрояват две ленти с дължина 30см. и ширина 4см.
За затваряне на блузката като се оформи фльонга се скрояват две ленти с
дължина 80см. и ширина 12см. От прозрачна материя: горна предна част 25 /да
се скрои двойна/.
Изработка: Зашийте страничните шевове като оставите отвор между двете
обозначения от лявата страна, за да се прекара лентата за завързване.
Прегънете горната предна част по линията на чертите, зашийте ръкавните
извивки, обърнете и избродирайте с камъчета; поставете указаната предна част
и гърба до обозначение А, зашийте; оформете контура на дрехата с малък
подгъв. Прегънете и зашийте презрамките по дължина, обърнете, поставете по
краищата на предницата на вратната извивка и гърба обозначение В; зашийте
по същия начин лентите за фльонгата и застопорете единия край на гърба
обозначение С. За да затворите блузката след като се постави: оформя се
прихлупване на гърба, лентата се прекарва през отвора отляво и завържете на
предницата.
6. Пола „GARCIA”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: размер 40, 44, 48/.
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Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Кроене: От прозрачна материя се скрояват две кройки предница и гръб 1 и 2
/да се скроят две от всяка по същия начин, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата на едната част да се получи
ширина 15, 5см. /размер 48/, 13, 5см. /размер 44/, 11, 5см. /размер 40/, а в
основата на втората част да се получи ширина 41, 5см. /размер 48/, 39, 5см.
/размер 44/, 37, 5см. /размер 40/. За вътрешна пола: съединете двете кройки и
скройте две. За волани се скрояват две ленти с дължина 1, 02м. и ширина 10см.
От атлаз: коланче 3 /да се скрои двойно/. За волани се скрояват косо три ленти
с дължина 1, 02 м. и ширина на две от тях 14см. и другата с ширина 8см.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по средата на коланчето. Зашийте
свивките. Оформете контура на воланите с малък зигзаг и ги групирайте по
следния начин: за предницата поставете едни от прозрачните волани върху един
от атлазените с ширина 14см. , пристегнете с тропоска по един от страничните
шевове; за гърба поставете върху един от атлазените волани с ширина 14см.
този от прозрачна материя, а отгоре му този от атлаз с ширина 8см. ,
пристегнете с тропоска. Съединете помежду им частите на полата две подве,
една от дясната страна с една от лявата страна, зашийте по диагоналния шев
като прибавите и воланите; зашийте поотделно страничните шевове на горната и
долната част на полата , като оставите отвори в основата и отвор за цип според
обозначенията на кройките; оформете основата и отворите с малък подгъв;
прикрепете горната част на полата върху долната, обратна срещу лицева страна,
пристегнете на талията с тропоска, поставете цип. Прегънете коланчето по
средата по дължина, лице с лице, затворете краищата, обърнете, изгладете,
прикрепете един лист към талията на полата, зашийте, обшийте другия лист по
същия шев от вътрешната страна; оформете илик и пришийте копче.
7. Рокля „MIREIA BISBE”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 4 до 5/.
Плат: 2, 50 м. , 1, 20 м. ширина щампосан копринен воал и същото количество
подплата от син полиамид.
Кроене: От двете материи: предница 4 /да се скрои двойна, за дясната страна
се скроява по линия А до основата, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението за да се достигне в краищата ширина от 58см. /размер 48/, 56см.
/размер 44/, 54см. /размер40/, гръб 5 /да се скроят два, за лявата страна се
скроява един цял гръб като се обърне кройката и за дясната страна се скроява
по линия С до основата, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението за да се достигне в краищата ширина от 58см. /размер 48/, 56см.
/размер 44/, 54см. /размер 40/. За презрамки се скрояват две ленти с дължина
40см. и ширина 4см. само от щампосания плат.
Изработка: Зашийте свивките и средния шев на гърба от края на ципа до
основата. Затворете страничните шевове, отляво от ръкавната извивка до
обозначение Е; оформете контура на отвора и основата на роклята със зигзаг и
оверлог. Пришийте цип. Ушийте и обърнете презрамките и поставете на
предницата и на гърба на вратната извивка. Изработете по същия начин
подплатата и поставете върху роклята обратна срещу лицева страна, като
оставите припъхнати презрамките, зашийте контура на вратната и ръкавните
извивки, срежете шевовете, обърнете подплатата навътре и пришийте по ципа.
8. Жакет „PAZ TORRAS”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 6 до 11/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 40 м ширина копринено-полиестерна материя, и същото
количество бяла подплата.
Кроене: предница 6/да се скроят две/, гръб 7 /да се скроят два/, страница на
предница 8 /да се скроят две/, страница на гръб 9/да се скроят две/, две кройки
ръкав 10 и 11 /да се скроят две от всеки/. За оформяне на предниците и на
вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройките. От
подплата се скрояват също предницата и гърба до края на мострите, страниците
и ръкавите.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на мострите. Зашийте предните
свивки и изгладете правите шевове; зашийте страниците на предницата и гърба,
средния шев на гърба, страничните и раменните шевове. Съединете двете листа
на ръкавите според обозначенията, изгладете отворените шевове като им
придадете подходяща форма, направете подгъв в основата, прикрепете ръкавите
към ръкавните извивки според обозначенията, зашийте с тигел, пришийте с шев
на ръка като придържате лекичко върха заедно с двете материи. Съединете
мострите по раменните шевове, поставете върху предниците и яката лице с
лице, зашийте целия контур до основата на плата, срежете шевовете, обърнете
мострите навътре като ги оставите прави и застопорете с дълъг шев на ръка
наоколо. Направете подгъв, поставете подплънки, подплатете жакета. Оформете
илици и пришийте копчета.
9. Панталон „PAZ TORRAS”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 12 до 14/.
Плат: 1, 50 м. , 1, 50 м. ширина копринен креп и полиестер.
Кроене: предница 12 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се достигне ширина 28см.
/размер 48/, 26см. /размер 44/, 24см. /размер 40/, гръб 13 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се достигне ширина 29см./размер 48/, 27см. /размер 44/, 25см. /размер 40/,
коланче 14 /да се скрои двойно/.
Изработка: Поставете подлепващ плат на коланчето. Зашийте предните и
задните свивки, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на
отвора за ципа. Поставете цип по средата на предницата: отбележете с тропоска
средата на предницата на всяка част, като оставите този знак на 4см. от края на
мострата; прегънете навътре дясната мостра, пристегнете с тропоска, отляво
прегънете мострата на 1, 5см. от средата като оставите навътре една мостра с
ширина 2, 5см., пристегнете с тропоска; отворете ципа, като поставите едната
му страна на отвора отляво на панталона, в края, като оставите видими зъбците
на ципа, зашийте с тигел отгоре;затворете ципа, оформете прихлупване като
застъпите дясната страна върху лявата, пристегнете ципа с тропоска, отворете
го и зашийте с тигел от лицевата страна на плата, като оставите ципа да е скрит.
Изработете и поставете коланче според обясненията към модел 6. Направете
подгъви в основата. Изгладете като оформите ръб.
10. Манто „SINEQUANONE”
Приложение 2. Страна A. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 2 м., 1, 50 м. ширина копринена материя и същото количество подплата.
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Кроене: предница 1/да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани
в приложенията, така че в краищата да се получи ширина 15, 5см. /размер 48/,
14, 5см. /размер 44/, 13, 5см. /размер 40/, гръб 2 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 16, 5см. /размер 48/, 15, 5см. /размер 44/, 14, 5см. /размер 40/,
страница на гръб 3/да се скроят две/, страница на предница 4 /да се скроят
две/, яка 5 /да се скроят косо две двойни/, две кройки ръкав 6 и 7/да се скроят
два от всяка/. За оформяне на предниците и ревера мострите се скрояват според
чертежа на кройката. От подплата се скрояват същите кройки, без яката и
мострите, и предниците до края на мострите.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горния лист на яката и мострите.
Зашийте предните свивки и поставете страницата според обозначения А-В до
основата; зашийте средния шев на гърба и страниците; затворете страничните и
раменните шевове и изгладете. Съединете двете части на ръкавите по шева на
китката според обозначението, изгладете отворения шев; зашийте шева на
лакътя до мястото на отвора, направете прорез в края на долния лист, поставете
подлепващ плат в основата на ръкавите, направете подгъв, прегънете мострата
навътре на отвора на горния лист, застопорете с няколко бода на ръка; на
долния лист оставете мострата обтегната като оформите леко прихлупване;
оформете илици без да скроявате и пришийте копчета като захванете всички
материи с цел да придържате отвора затворен. Прикрепете ръкавите към
ръкавните извивки според обозначенията, зашийте с тигел. Поставете мострите
върху предниците лице с лице, зашийте с тигел от основата до обозначение D;
съединете двата листа на яката лице с лице, зашийте външния контур до
обозначение Е, обърнете, прекарайте тропоска по горния край с цел да се
придържа лекичко долния лист, за да не излиза; пришийте долния лист на яката
към вратната извивка на дрехата като поставите D с Е, и горния лист на яката с
мострата, от същите обозначения до рамото, изгладете отворените шевове и ги
съединете помежду им със страничен шев, за да не мръднат; обърнете мострите
навътре като поставите яката на нейното място , застопорете мострите с дълъг
шев по плата и обшийте горния лист на яката по гърба на вратната извивка от
рамото. Направете подгъв в основата, поставете подплънки и подплатете
жакета. Оформете илици и пришийте копчета.
11. Пола „MORGAN”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 8 до 14/.
Плат: 1, 10 м. , 1, 40 м. ширина коприна.
Кроене: горна предна част 8 /да се скрои една/, три средни предни части 9, 10
и 11/да се скрои една от всяка/, волан в основата на предницата 12 /да се скрои
един/, горна част на гръб 13 /да се скрои една/, волан в основата на гърба 14 и
14А/да се скрои един/. За оформяне на талията се скроява лента с ширина 6см.
по контура на талията на полата според размера.
Внимание: За да получите пълната кройка 14, съединете част 14 с 14А по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат по средата на лентата за оформяне на
талията. Съединете помежду им лице с лице петте части на предницата, според
обозначения А-В, C-D, E-F, G-H, зашийте с тигел, леко изгладете шевовете
нагоре. Зашийте по същия начин двете части на гърба на полата според
обозначения Z-J. Затворете страничните шевове на полата, левия от мястото на
ципа до мястото на отвора, обозначение К; поставете цип, оформете талията с
лентата като оформите филетка с ширина 1, 5см. и поставете метална
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закопчалка в края, за да затворите. Оформете основата на полата с малък
зигзаг.
12. Жакет „LASSERRE”
13. Пола „LASSERRE”
Плат: 2, 35 м. , 1, 40 м. ширина жакард.
12. Жакет „LASSERRE”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 15 до 25/.
Кроене: предна горна част 15 /да се скроят две/, страница на предница 16 /да
се скроят две/, горна част на гръб 17 /да се скрои двоен/, страница на гръб 18
/да се скроят две/, предна долна част 19 /да се скроят две/, долна средна част
на гръб 20 /да се скрои двойна/, долна страница на гръб 21 /да се скроят две/,
две кройки ръкав 22 и 23 /да се скроят два от всяка/, яка 24 /да се скроят две
двойни косо/, декоративно капаче 25 /да се скроят четири/. За оформяне на
предница и ревер мострите се скрояват според чертежа на кройката. За
подплатяване на жакета от подплата се скрояват същите кройки, с изключение
на яката, капачетата, мострите и предниците до края на мострите.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горния лист на яката, капачетата
и мострите. Зашийте предните и задните свивки. При долната средна част на
гърба прегънете мострите по линията за прегъване навътре и пристегнете с
няколко шева на ръка от вътрешната страна; съединете средната част със
страниците на гърба като се оформи прихлупване, пристегнете с тропоска;
пришийте долните части към горните по талията, поставете шева нагоре и
прекарайте тигел отгоре на 7 мм. Съединете капачетата две по две и лице с
лице, зашийте външния контур, обърнете, изгладете, прекарайте декоративен
тигел около контура, поставете ги на долната предна част според
обозначенията, пристегнете с тропоска и съединете дадената част с горната,
зашийте по талията като прибавите капачетата и като оставите на предницата
малък отвор за илик на 1, 5см. от края, поставете шевовете нагоре и прекарайте
декоративен тигел по същия начин както на гърба. Зашийте страничните и
раменните шевове на жакета. Затворете ръкавите, прикрепете ги към ръкавните
извивки според обозначенията. Оформете предниците и изработете яка с ревер
според обяснението към модел 10 като съедините обозначение А с обозначение
В. Направете подгъв в основата на дрехата и ръкавите, поставете леки
подплънки и подплатете жакета. Оформете илик на предницата и го оформете по
шева на талията като срежете по мострата според размера на илика и по
диагонал на ъглите, завършете и обшийте. Пришийте копчета на предницата за
да затворите, и на капачетата и в основата на ръкавите като украса.
13. Пола „LASSERRE”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 26 до 30/.
Кроене: средна предна част 26 /да се скрои двойна/, страница на предница 27
/да се скроят две/, средна част на гръб 28 /да се скроят две/, страница на гръб
29 /да се скроят две/, годет 30 /да се скроят три двойни/. За оформяне на
талията мострите се скрояват според чертежа на кройките, като преди това
съедините двете предни кройки и двете кройки на гърба. За подплатяване на
полата се скрояват същите кройки от подплата от края на кройките на мострите
от плат.
Изработка: Поставете подлепващ плат на мострите. Съединете средната предна
част със страничните части, зашийте от талията до основата. Съединете помежду
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им четирите части на гърба като прибавите трита годета по шевовете от
обозначение А до основата, зашийте с тигел като оставите отвор за цип по
средата на гърба, пришийте цип. Затворете страничните шевове. Съединете
мострите помежду им по страничните шевове, поставете върху плата лице с
лице, зашийте около контура на талията, обърнете мострите навътре,
застопорете с бод на ръка от вътрешната страна. Изработете подплата и
застопорете в края на мострите. Направете подгъв в основата на плата и
подплатата поотделно.
14. Жакет „ESCORPION”
15. Панталон „ESCORPION”
Плат: 2, 80 м. , 1, 40 м. ширина необработена вълна.
14. Жакет „ESCORPION”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница на
гръб 3 /да се скроят две/, две кройки ръкав 4 и 5 /да се скроят два от всяка/,
яка 6 /да се скроят две двойни/, капаче на джоб 7/да се скроят четири/. За
оформяне на предници и ревера мострите се скрояват според чертежа на
кройката. За филетки на джобовете косо се скрояват две ленти с ширина 9см. по
дължината на отвора плюс още 2см. За дъна на джобове се скрояват два
правоъгълника от плат и два от подплата според чертежа на кройката. За
подплатяване на жакета се скрояват ръкавите, гърба, страниците и предниците
до края на мострите.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горния лист на яката, капачетата
и мострите. Отбележете отвор на джобовете с тропоска и го скройте от
страничния шев до свивката като оставите място за шева; зашийте свивката,
оформете, изгладете добре; затворете отвора на джоба с тропоска; поставете
върху затворения отвор и от обратната му страна една лента от лек подлепващ
плат с ширина 4см. според размера на отвора плюс 2см.; поставете централно
лентата, за да направите филетки от лицевата страна на плата, зашийте отгоре с
два паралелни тигела на разстояние помежду си от 1, 5см., като оставите този
отдолу с две бодвания по-къс в предния край, завършете добре тигелите,
скройте по средата от страничния шев без да достигате до краищата и направете
няколко прореза на косо върху тях, обърнете лентата навътре като оформите
филетка с ширина 7 мм. от всяка страна на отвора; застопорете ги със заден бод
върху шева; зашийте две с две капачетата по външния контур, срежете
разстоянието, обърнете, изгладете и поставете в горната част на отвора отдолу
под филетката, застопорете със скрит заден шев и изгладете като предпазвате с
кърпичка; поставете дъната на джобовете от обратната страна, по едно на всяка
филетка, зашийте и съединете дъната с обиколен тигел. Зашийте средния шев
на гърба, страниците, страничните и раменните шевове, изгладете отворените
шевове. Затворете ръкавите и ги прикрепете към ръкавните извивки според
обозначенията. Оформете предниците с мострите и изработете яка с ревер
според обяснението към модел 10 и обозначение А. Направете подгъв в основата
на дрехата и ръкавите; поставете подплънки; подплатете дрехата и направете
илик по двете предници, за да прекарате нестандартна закопчалка.
15. Панталон „ESCORPION”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 8 до 10/.
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Кроене: предница 8 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 28см. /размер
48/, 26см. /размер 44/, 24см /размер 40/, гръб 9 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 30см. /размер 48/, 28см. /размер 44/, 26см. /размер 40/, коланче
10 /да се скроят две/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по средата на горната част на
коланчето. Зашийте свивките на гърба, страничните, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/ до мястото на ципа, поставете го според обяснението към
модел 9; съединете двете части на коланчето по средния шев на гърба,
прикрепете към панталона според обясненията към модел 6. Направете подгъв в
основите, изгладете панталона като направите ръб.
16. Манто „LASSERRE”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 11 до 17/.
Плат: 2, 10 м. 1, 40 м. ширина копринен жакард и същото количество подплата
Кроене: предница 11 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 34см. /размер
48/, 32см. /размер 44/, 30см. /размер 40/, гръб 12 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 19см. /размер 48/, 18см. /размер 44/, 17см. /размер 40/,
страница на гръб 13 /да се скроят две/, две кройки ръкав 14 и 15 /да се скроят
два от всяка/, яка 16 /да се скроят две двойни косо/, капаче на джоб 17 /да се
скроят две/. За оформяне на предница и ревери мострите се скрояват според
чертежа на кройката. За дъна джобове се скрояват две от плат и две от подплата
според чертежа на кройката. За подплатяване от подплата отново се скрояват
ръкавите, гърба, страниците и предниците, последните до края на мострите.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на горния лист на яката, по средата
на горната част на капачетата и на мострите. Отбележете отвор за джобове,
скройте и зашийте свивките също като при модел 14. Поставете лек подлепващ
плат върху отвора на джобовете, от обратната страна на плата; прегънете
капачетата по линиите на чертежа лице с лице, затворете краищата, обърнете,
изгладете лекичко и поставете на горната страна на отвора на джоба, така че да
гледа нагоре и да е от лицевата страна на плата; поставете върху капачето и в
същата посока дъното на джоба от подплата, пристегнете с тропоска; в долната
част на отвор поставете дъното от плат в посока надолу; зашийте всичко с два
паралелни тигела, отделени помежду си на 1, 5см. като оставите долната част на
зашитото с няколко бода по-къса в предния край; обърнете дъното от плат
навътре като оформите филетка от 7 мм. , застопорете я като зашиете със скрит
бод върху шева; в горната част поставете дъното от подплата от вътрешната
страна, като поставите капачето в позиция надолу; поставете двете гладки дъна
от вътрешната страна и затворете с обиколен тигел по контеура. Затворете
средата на гърба, страниците, страничните и раменните шевове, изгладете
отворените шевове. Изработете ръкави с отвор и яка с ревери, според
обясненията към модел 10. Направете подгъв в основата, поставете подплънки,
подплатете, оформете илици и пришийте копчета.
17. Блузка „KLEYMAC”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 18 до 19/.
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Плат: 1, 10 м. , 1, 20 м. ширина фин лен.
Кроене: предница 18 /да се скрои двойна косо/,гръб 19 /да се скроят два косо/.
За оформяне на вратната и ръкавните извивки мострите се скрояват според
чертежа на кройките.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на мострите. Зашийте гръдните
свивки, средния шев на гърба и страничните шевове. Оформете ръкавните и
вратната извивки заедно с цялостните мостри според инструкциите към модел 1
и основата с малък подгъв. Украсете вратната извивка като поставите бродерия
според модела.
18. Панталон „KLEYMAC”
Приложение 2. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 13 до 24/.
Плат: 2 м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 20 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 27см. /размер
48/, 25см. /размер 44/, 23см. /размер 40/, гръб 21 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 28см. /размер 48/, 26см. /размер 44/, 24см. /размер 40/, коланче
22 /да се скрои двойно/, предно закопчаване с цип 23 /да се скрои едно/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по средата на горната част на
коланчето и на предното закопчаване с цип. Зашийте задните свивки,
страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на
отвора за цип; прегънете мострата на средната дясна част на предницата и
тропосайте ципа от вътрешната страна, като поставите зъбците му по края на
центъра, зашийте; прегънете капачето за предното закопчаване лице с лице,
зашийте горния край, обърнете и срежете мострата на средната лява част на
предницата на панталона като оставите 1см. за шева, поставете капачето като
прихванете обратната страна на ципа, зашийте всичко заедно и прекарайте
декоративните тигели по лицевата страна, според кройката. Изработете и
поставете коланчето според обясненията към модел 6. Направете подгъв в
основите и изгладете панталона като оформите ръб.
19. Жакет „KLEYMAC”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 50 м. , 1, 50 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница на
гръб 3 /да се скроят две/, две кройки ръкав 4 и 5 /да се скроят два от всяка/,
яка 6 /да се скроят две двойни/, джоб 7/да се скроят два/. За оформянето на
предницата и на реверите мострите се скрояват според чертежа на кройката. За
подплатяване на жакета се скрояват от подплата кройките на ръкавите, гърба,
страниците, джобовете и предниците до края на мострите.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горния лист на яката, мострите и
джобовете. Отбележете с тропоска на предниците местоположението на
джобовете. Затворете предните свивки, изгладете. Зашийте подплатата на джоба
по края на мострата и я прегънете навън по линията на чертежа, като поставите
изпънатата подплата върху джоба, зашийте целия контур като оставите малък
отвор за да обърнете, обърнете, придържайте шева по края с тропоска,
изгладете, поставете го върху плата на мястото му, застопорете с бод на ръка
със скрит шев. Зашийте средния шев на гърба, страниците, страничните и
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раменните шевове, изгладете всички отворени шевове. Затворете ръкавните
шевове, направете подгъв в основата, прикрепете ръкавите към ръкавните
извивки според обозначенията. Оформете предниците и изработете яка с ревери
според обясненията към модел 10 и обозначение А. Направете подгъв в
основата, поставете подплънки, подплатете жакета, изработете илици и
пришийте копчета.
20. Блузка „ESCORPION”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 8 до 10/.
Плат: 0,85 м., 1, 50 м. ширина намачкан копринено полиестерен газ.
Кроене: предница 8 /да се скрои двойна/, вратна част 10 /да се скрои двойна/.
За гайки се скроява лента с дължина 30см. и ширина 3см. за да се направят пет
гайки с дължина 5см. За фльонга се скроява лента с ширина 5см. и дължина 1,
50 см. За презрамки се скрояват две ленти с дължина 30см. и ширина 4см.
Изработка: Прегладете лек подлепващ плат на мострата на вратната част и
оформете гънки по горния край като прегънете по линиите на чертежа според
разположението на кройката, застопорете ги с тигел от вътрешната страна;
зашийте и обърнете лентата за гайките, скройте шест и ги поставете в края на
средната предна част, така че да гледат навътре, пристегнете една по една с бод
на ръка; прегънете мострата на вратната част по линията на чертежа в посока
навън, лице с лице, като я поставите отгоре над гънките и над гайките,
затворете краищата, обърнете като прихванете гайките по края. Зашийте
страничните шевове на блузката, левия до мястото на отвора; отбележете
средата на предницата и гърба с малък прорез в горната част на дрехата,
нагънете лекичко като оставите според размера на вратната част, поставете я
лице с лице, зашийте горния лист, обърнете нагоре и обшийте долния лист
/мострата/ по същия шев от вътрешната страна. Оформете основата като
прегънете по линията на чертежа от вътрешната страна, защийте с тигел като
оформите каналче и прекарате лентата, преди това ушита и обърната, за да
оформите фльонга от лявата страна; зашийте и обърнете презрамките, поставете
ги на вратната извивка, застопорете ги с бод на ръка; пришийте на предницата
копчета подплатени със същата материя и закопчайте с гайките.
21. Жакет „ESCORPION”
22. Пола „ESCORPION”
Плат: 2,40 м., 1,40 м. ширина букле коприна и вискоза. 85 см. лилава лента
гроген.
21. Жакет „ESCORPION”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 11 до 19/.
Кроене: Предница 11 /да се скроят две/, страница на предница 12 /да се скроят
две/, гръб 13 /да се скрои двойно/, страница на гръб 14 /да се скроят две/,
ръкав 15 и 16 /да се скроят по два от всеки/, яка 17 /да се скроят две двойни/,
джоб 18 /да се скроят два/, капаче на джоб 19 /да се скроят четири/. За
предници и ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. За
подплата се скрояват гръб, страници, ръкави, джобове и предници до края на
мострите.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на горния слой на яката, капачетата,
джобовете и мострите. Зашийте страниците на предницата и гърба, от рамото до
основата, изгладете и прекарайте декоративен тигел отгоре на 1 см.; зашийте
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страничните и раменните шевове, изгладете откритите шевове. Изработете
джобове пластрон според указанията към модел 19; съединете капачетата две
по две, обратна с обратна страна, оформете контура с лентата гроген, като
образувате филетка, с изключение на ръба, който е зашит за жакета, поставете
ги над джобовете, закрепете с тигел; поставете също на лявата предница и под
копчетата от същата лента, както е показано на модела. Затворете ръкавите,
поставете ги на ръкавните извивки според обозначенията. Оформете предниците
и изработете ревер яка според инструкциите към модел 10 и обозначение А.
Направете подгъв в основата на ръкавите и дрехата, прикрепете средни
подплънки, подплатете жакета, оформете илици и пришийте копчета.
22. Пола „ESCORPION”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 20 до 21/.
Кроене: Предница и гръб 20 /да се скроят две двойни/, коланче 21 /да се скрои
двойно/. За подплата се скрояват предница и гръб.
Изработка: Зашийте свивките и страните, лявата от мястото на ципа, поставете
го скрит. Направете подгъв в основата. Изработете подплатата, поставете
отвътре на полата обратна с обратна страна, прихванете с тропоска на талията.
Изработете и поставете коланчето според инструкциите към модел 6.
23. Рокля „PAZ TORRAS”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1м., 1,50 м. ширина коприна и същото количество подплата.
Кроене: От двата плата: предница 1 /да се скрои двойно, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в основата да се получи ширина
13 см. /размер 48/, 12 см. /размер 44/ и 11 см. /размер 40/, страница на
предница 2 /да се скроят две/, гръб 3 /да се скрои двойно, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
14 см. /размер 48/, 13 см. /размер 44/ и 12 см. /размер 40/, страница на гръб 4
/да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението/.
Изработка: Зашийте страниците на предницата и гърба според обозначенията;
зашийте страничните шевове, като оставите отвор за цип на лява страна;
изгладете, поставете ципа, направете подгъв в основата. Изработете подплатата
по същия начин и я поставете върху роклята лице с лице, зашийте вратната и
ръкавните извивки, срежете шевовете, направете малки прорези на кривите за
да се адаптират при обръщане, обърнете, като поддържате шевовете в края с
тропоска, изгладете леко; извадете рамената през основата между подплатата и
роклята и ги зашийте обиколно, поставете ги отново на мястото им, като
шевовете останат скрити между двата плата.
24. Манто „PAZ TORRAS”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 5 до 13/.
Плат: 2,20 м., 1,40 м. копринен жакард.
Кроене: Предница 5 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 18,5 см.
/размер 48/, 17,5 см. /размер 44/ и 16, 5 см. /размер 40/, страница на предница
6 /да се скроят две/, гръб 7 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 15,5 см.
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/размер 48/, 14,4 см. /размер 44/ и 13,5 см. /размер 40/, страница на гръб 8 /да
се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така
че в краищата да се получи ширина 16,5 см. /размер 48/, 15,5 см. /размер 44/ и
14,5 см. /размер 40/, ръкав 9 и 10 /да се скроят по два от всеки/, яка 11 /да се
скроят две двойни/, столче на яка 12 /да се скроят две двойни/, капаче на джоб
13 /да се скроят четири/. За оформяне на предниците и реверите мострите се
срязват според чертежа на кройката. Дъна на джобове: да се скроят две от плат
и две от подплата както е показано на чертежа. За подплата се скрояват гръб,
страници, ръкави и предници, до края на мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, столчето на
яка, горния слой на капачетата на джобове и мострите. Зашийте гръдните
свивки, изгладете и зашийте предните страници. Отбележете с тропоска мястото
на джобовете, изработете ги с капаче според указанията към модел 16. Зашийте
средния заден шев, страниците на гърба, страничните и раменните шевове.
Затворете ръкавите, поставете ги на ръкавните извивки според обозначенията.
Поставете мострите на предниците лице с лице, зашийте от основата до вратната
извивка, обърнете навътре, прихванете с няколко бода на ръка отвътре.
Съединете яката със столчето лице с лице според обозначение А, двата слоя
поотделно, зашийте, изгладете открития шев; съединете двата слоя на яката,
зашийте външния контур, обърнете, като поддържате шева в края с тропоска;
поставете горния слой на яката на вратната извивка на дрехата лици с лице
според обозначение В, зашийте, обиколете с шев долния слой отвътре.
Направете подгъв в основата на дрехата и ръкавите, прикрепете подплънки,
подплатете, оформете илици и пришийте копчета.
25. Жакет „TOYPES”
26. Пола „TOYPES”
Плат: 2,20 м., 1,50 м. ширина вълнен плат.
25. Жакет „TOYPES”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 14 до 22/.
Кроене: Среда на предница 14 /да се скроят четири, две от тях за мостри/,
междинна част на предница 15 /да се скроят две/, страница на предница 16 /да
се скроят две/, среда на гръб 17 /да се скроят две/, междинна част на гръб 18
/да се скроят две/, страница на гръб 19 /да се скроят две/, ръкав 20 и 21 /да се
скроят по два от всеки/, яка 22 /да се скрои една двойна за горния слой и две
косо за долния/. Дъна на джобове: да се скроят две от подплата според чертежа
та кройката на страницата. За подплатяване на жакета се изработват същите
кройки без яка и среда на предница.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката и мострите.
Съединете средата на предницата с междинната част според обозначения А-В-С,
като направите малък прорез в ъгъла на средната част ,обозначение В;
поставете страницата на предницата, зашийте, като оставите отвор за джобове
от D до Е, поставете шевовете към средата и прекарайте декоративен тигел
отгоре на 1 см.; зашиайте дъното на джоб от подплата в края на мострата на
отвора, поставете го отвътре заедно с другото дъно, затворете с обиколен тигел.
Зашийте средата на гърба, поставете междинната част според обозначения F-GH, като направите в ъгъла същия прорез като на предницата, зашийте
страниците; тигелирайте също шевовете без средния заден. Зашийте
страничните и раменните шевове. Затворете ръкавите и ги поставете на
ръкавните извивки според обозначенията. Оформете предниците с мострите и
изработете яката според указанията към модел 10 и обозначение Z, като
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съедините предварително долния слой на яката по средния заден шев.
Направете подгъв в основата на ръкавите и на дрехата, прикрепете подплънки,
подплатете жакета, оформете илици и пришийте копчета.
26. Пола „TOYPES”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 23 до 26/.
Кроене: предница 23 /да се скрои двойно/, гръб 24 /да се скроят два/, годет 25
/да се скроят три двойни: един от обозначение А до В за долен, втори до С за
междинен и трети до D за горен/, коланче 26 /да се скроят две/. От подплата се
скрояват по същия начин предница и гръб.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горната половина на коланчето.
Оформете основата на годетите с малък зигзаг, поставете ги един върху друг,
като най-малкия остане отгоре, прихванете с тропоска. Зашийте задните свивки
и средния заден шев, като прибавите съединените годети от обозначение А до В.
Зашийте страните, лявата от мястото на ципа, поставете последния скрит.
Изработете и подплатата, поставете я от вътрешната страна на полата,
прихванете с тропоска на талията; съединете двете части на коланчето по
десния страничен шев и го изработете според указанията към модел 6.
Направете подгъв в основата на полата от плат и на тази от подплата поотделно,
като оставите подплатата няколко сантиметра по-къса, обиколете я с шев при
ципа и при шева А-В на годетите.
27. Блуза „ETXART & PANNO”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1,25 м., 1,50 м. ширина шифон от щампосана коприна.
Кроене: Предница 1 /да се скрои двойно/, гръб 2 /да се скрои двойно/, горна
гръдна част 3 /да се скроят две/, долна гръдна част 4 /да се скроят две/. За
драперия и панделка се срязват два правоъгълника от 30 см. ширина на 80 см.
дължина. За презрамки се срязват четири ленти с ширина 2 см. на 50 см.
дължина.
Изработка: Прекарайте хоризонтални тигели в средата на гърба между двете
свивки, на указаните в кройката места, като образувате набори с ластичен
конец; зашийте свивките. Съединете гръдните части две по две, според
обозначения А-В, зашийте, изгладете открития шев и съединете частите помежду
им по средния преден шев. Зашийте и обърнете презрамките и поставете две от
тях на вратната извивка на предницата според обозначението на кройката,
закрепете с няколко бода на ръка. Поставете лентите за драперия върху
гръдните части лице с обратна страна, зашийте на вратната извивка от страните
до средата, като оставите остатъка от лентите за да направите панделка;
обърнете лентите навън, оформете драперията, като я закрепите с няколко
скрити шева и тропосайте двете плата заедно в страните и основата. Поставете
гръдната част с драперията на предницата лице с лице, зашийте, обърнете
гръдната част нагоре и зашийте страничните шевове. Образувайте каналче на
вратната извивка на гърба, като прегънете навътре по линията на чертежа,
зашийте с тигел и въведете ластик за нагласяване по необходимия размер.
Оформете основата на дрехата и краищата на лентите за панделка с оверлог или
малък зигзаг; поставете презрамките на свивките на вратната извивка на гърба
и ги съединете с предните с възел на височината на раменете. Оформете
панделката в средата на предницата, като завържете двете ленти.
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28. Панталон „ALBA CONDE”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 5 до 7/.
Плат: 0,90 м., 1,50 м. ширина памучен сатен в розово. 0,40 м., 1,50 м. ширина
същия плат в оранжево.
Кроене: В розово: предница 5 /да се скроят две/, гръб 6 /да се скроят два/. За
оформяне на талията мострите се срязват според чертежа на кройките. В
оранжево: основа 7 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Поставете подлепващ плат на мострите. Зашийте задните свивки,
страничните шевове, левият от мястото на ципа, вътрешните шевове и средния
шев /чатала/. Поставете скрит цип. Сгънете частите на основата по средата,
според линията на чертежа на кройката, лице с лице, зашийте краищата на
отвора до обозначение А, обърнете оформяйки ги; затворете частите на пръстен,
като зашиете от А до В двата слоя поотделно, така че шевовете да останат
между двата плата; поставете частите на основата на основата на крачолите
лице с лице, зашийте горния слой и обиколете с шев долния откъм обратната
страна на дрехата. Оформете талията с мострите според указанията към модел
13, като предварително съедините мострите на гърба по средния шев.
29. Блуза „ALBA CONDE”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 8 до 12/.
Плат: 1,65 м., 1,50 м. ширина щампосан сатен. 0,80 м., 1,50 м. ширина сатен
дюс.
Кроене: От щампосан плат: предница 8 и 8А /да се скроят две/, гръб 9 /да се
скрои двойно/, ръкав 10 /да се скроят два/. За горен слой на колана се срязват
две ленти с ширина 15 см. и дължина 1,20 м. От дюс: вратна извивка на гърба
11 /да се скроят две двойни/, маншет 12 /да се скроят два/. За вратна извивка
на предницата се срязват две ленти бие с ширина 12 см. и дължина 64 см. За
долен слой на колана се срязват две ленти със същите размери като на
щампосаните.
Внимание: За да получите пълната кройка 8, съединете 8 с 8А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на горния слой на вратната извивка
на гърба, в средата на маншетите и в средата на вратната извивка на
предницата. Отбележете с тропоска средата на всяка предница. Зашийте
предните и задните свивки, затворете раменните шевове. Съединете помежду им
двата слоя на вратната извивка на гърба лице с лице, зашийте контура й,
обърнете; съединете вратната извивка на предницата с тази на гърба по
раменните шевове, поставете на дрехата лице с лице, зашийте захващайки
горния слой, обърнете навътре и обиколете с шев долния слой откъм обратната
страна на дрехата. Поставете заедно двете предници, дясната върху лявата, така
че да съвпаднат средите, прихванете с тропоска в средата и страните. Зашийте и
обърнете лентите за колана и поставете една на всяка страна на гърба на
височината на талията в посока назад, прихванете с тропоска. Зашийте
страничните шевове, левия до мястото на отвора за ципа, сложете последния до
основата. Затворете ръкавите и маншетите поотделно, поставете маншетите на
ръкавите лице с лице, зашийте, сгънете навътре по линията на чертежа и
обиколете със същия тигел отвътре; поставете ръкавите на ръкавните извивки
според обозначенията. Направете подгъв в основата на дрехата. След обличане
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на блузона лентите на колана се кръстосват на гърба и се завързват на
предницата.
30. Пола „ALBA CONDE”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 13 до 16/.
Плат: 0,65 м., 1,40 м. ширина вълнен плат в светло бежово. 0,65 м., 0,80 м.
същия плат в тъмно бежово.
Кроене: От светло бежово: предница 13 /да се скроят две/, гръб 14 /да се скрои
двойно/. От тъмно бежово: талия на предница /да се скроят четири/, талия на
гръб 16 /да се скроят две двойни/. За украса на средата на предницата се
срязват две ленти според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на горните слоеве на частите на
талията; поставете ги на предницата и гърба лице с лице, зашийте, изгладете
шева нагоре; зашийте страничните шевове на полата. Поставете цип в средата
на предницата от талията до основата откъм обратната страна на дрехата,
прихванете с тропоска; над ципа поставете лентите за украса лице с обратна
страна, зашийте всичко заедно със същия тигел, обърнете лентите навън и ги
поставете върху полата, като ципа остане вмъкнат в единия край; довършете
другия край на лентите и закрепете за полата с тигел отгоре. Съединете
долните слоеве на талията по страничните шевове, поставете на полата,
зашийте, обърнете навътре и обиколете със същия тигел отвътре. Направете
подгъв в основата на полата.
31. Рокля „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1,90 м., 1,50 м. ширина набръчкана коприна-вискоза с ефект на избеляла
в единия край. 2 м. сърмена бродерия.
Кроене: Гръдна част 1 /да се скроят две/, талия на предница 2 /да се скрои
двойно/, пола на предница 3 /да се скрои двойно, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
49 см. /размер 48/, 47 см. /размер 44/ и 45 см. /размер 40/, гръб 4 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 38 см. /размер 48/, 36 см. /размер 44/ и 34 см.
/размер 40/. За плисе на талията се срязва правоъгълник от 1,55 м. на 25 см.
ширина. За оформяне на вратната и ръкавните извивки се срязват ленти бие с
ширина 2 см. по контура според размера.
Изработка: Тропосайте плохи на полата на предница на указаните в кройката
места; оформете плисета
в същия размер в правоъгълника за талията,
прихванете ги затворени с тропоска, поставете плисирания правоъгълник на
талията, срежете в същата заострена форма, тропосайте около контура и
прекарайте три хоризонтални тигела отгоре, както е показано на чертежа на
кройката. Пришийте талията към полата на предница. Зашийте раменните
шевове и оформете вратната извивка с бието, като образувате филетка с ширина
5 см. Направете набор в основата на гръдните части между обозначения А-В и
наберете в размера на талията според същите обозначения, пришийте гръдните
части към талията. Затворете страничните шевове на роклята и средния заден
шев от мястото на ципа до основата; поставете ципа. Оформете ръкавните
извивки с бието, като образувате филетка също като на вратната извивка и
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оформете основата на роклята с малък подгъв. Довършете вратната и ръкавните
извивки, като приложите сърмената бродерия, както е показано на модела.
32. Жакет „ALBA CONDE”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 5 до 10/.
Плат: 1,60 м., 1,50 м. ширина памучен сатен в розово и същото количество в
оранжево.
Кроене: От двата плата: предница 5 /да се скроят две/, страница на предница 6
/да се скроят две/, гръб 7 /да се скрои двойно/, страница на гръб 8 /да се скроят
две/, ръкав 9 /да се скроят два/, яка 10 /да се скрои двойно/. За колан се срязва
лента с дължина 1,50 м. и ширина 12 см.. За гайки се срязват две ленти с
дължина 14 см. и ширина 3 см.
Изработка: От двата плата поотделно зашийте гръдните свивки, изгладете ги,
зашийте страниците на предницата и гърба, страничните и раменните шевове,
срежете шевовете, ако е необходима и изгладете откритите шевове. Затворете
ръкавите, поставете ги на ръкавните извивки според обозначенията и зашийте
яката на вратната извивка според обозначение А. Поставете единия плат върху
другия лице с лице, така че да съвпаднат шевовете, зашийте около яката,
средите на предниците и основата на дрехата, като оставите на нея отвор от 15
см. за обръщане, обърнете откъм лицевата страна поставяйки шевовете в края,
прихванете с околна тропоска жакета; извадете ръкавите на двата плата през
отвора в основата на жакета, поставете основите лице с лице, прекарайте
обиколен тигел, обърнете ръкавите поставяйки ги в положение за носене,
прекарайте тигел около основите на ръкавите на 2 см. от края; поставете на
раменете между двата плата парче вата с форма на подплънки, закрепете с
няколко шева на ръка; затворете отвора в основата на жакета и съединете
помежду им двата шева яка-вратна извивка с няколко скрити бода. Зашийте и
обърнете гайките и ги закрепете на страничните шевове на височината на
талията; зашийте и обърнете лентата за колан и поставете, като прекарате
колана през гайките.
33. Рокля „ETXART & PANNO”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 11 до 14/.
Плат: 1,60 м., 1,20 м. ширина щампосан еластичен плат.
Кроене: Предница 11, 11А и 11В /да се скрои една/, гръб 12, 12А и 12В /да се
скрои един/, горна част на предница лява страна 13 /да се скрои една/, горна
част на гръб лява страна 14 /да се скрои една/. За оформяне на ръкавни извивки
и презрамки се срязват две ленти с дължина 60 см. и ширина 4 см. За лента на
гърба се срязва една с дължина 50 см. и ширина 4 см.
Внимание: За да получите пълните кройки 11 и 12, съединете части 11 с 11А и
11В и 12 с 12А и 12В по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Сгънете мострите на предницата и гърба по линиите на чертежа
според кройката, прихванете с тропоска; наберете лява страна на предницата от
обозначения А до В по размера на горната част според същите обозначения,
поставете последната отдолу, като съедините обозначения А-В-С и прихванете
двете страни с тропоска. Съединете по същия начин частите на гърба според
обозначения D-E-F. Зашийте страничните шевове. Тропосайте гънки на раменете
на предницата на указаните места в кройката; оформете ръкавните извивки с
лентите във форма на филетка и продължете да оформяте презрамките п
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необходимия размер със същата филетка. Зашийте и обърнете лентата за гърба,
обиколете с нея двете презрамки и завържете в средата, като оставите краищата
спуснати свободно. Направете малък подгъв в основата на роклята.
34. Жакет „ALBA CONDE”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 15 до 20/.
Плат: 1,60 м., 1,50 м. ширина лен и памук.
Кроене: Горна част на предница 15 /да се скроят две/, долна част на предница
16 /да се скроят две/, гръб 17 /да се скрои двойно/, ръкав 18 /да се скроят два/,
яка 19 /да се скроят две двойни/, столче на яка 20 /да се скроят две двойни/. За
оформяне на предниците мострите се срязват според чертежа на кройките, които
сте съедините предварително. За колан се срязват две ленти с ширина 10 см. и
дължина 70 см.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на мострите, горния слой на яката и
столчето на яка.Зашийте предните и задните свивки, и съединете частите на
предницата помежду им. Зашийте и обърнете лентите за колан и поставете по
една на всяка страна на височината на талията; зашийте страничните шевове,
като вмъкнете лентите, зашийте и раменните шевове. Затворете ръкавите и ги
поставете на ръкавните извивки според обозначенията. Оформете предниците и
изработете яката със столче според указанията към модел 24 и обозначения А-В.
Направете подгъв в основата на ръкавите и дрехата.
35. Рокля „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1,50 м., 1,40 м. ширина щампосана коприна с бял фон. 1 м., 1,40 м.
ширина щампосана коприна с розов фон и същото количество щампосана
коприна със син фон.
Кроене: От хартия извадете следните кройки копирайки ги от приложението:
среда на тяло на предница 1, страна на тяло на предница 2, среда на тяло на
гръб 3, страна на тяло на гръб 4, пола 5 и 5А, съединявайки частите на тази
кройка по линията за съединяване на кройки. За да получите осемте пълни
кройки, които образуват модела, съединете всяка една от четирите кройки на
тялото с тази на полата за дясна страна. За лява страна, обърнете кройките на
тялото БЕЗ ДА ОБРЪЩАТЕ КРОЙКАТА НА ПОЛАТА. Изработете с пълните кройки и
от плата с бял фон: среда на лява предница 1 и 5 /да се скрои една/, страна на
дясна предница 2 и 5 /да се скрои една/, среда на дясна част на гърба 3 и 5 /да
се скрои една/, страна на лява част на гърба 4 и 5 /да се скрои една/. От плата с
розов фон: страна на лява предница 2 и 5 /да се скрои една/, страна на дясна
част на гърба 4 и 5 /да се скрои една/. За оформяне на вратната извивка
мострите се срязват според чертежа на кройките, като последните се съединяват
предварително. От плата със син фон: среда на дясна предница 1 и 5 /да се
скрои една/, среда на лява част на гърба 3 и 5 /да се скрои една/. За презрамки
се срязват две ленти с дължина 40 см. и ширина 3 см.
Изработка: Съединете осемте части започвайки от средата на предницата,
зашийте от вратната извивка до основата според обозначение А, и оставете в
средата на гърба отвор от около 40 см. за цип, поставете го. Съединете мострите
по страничните шевове и ги поставете на вратната извивка на дрехата лице с
лице, като прибавите презрамките преди това ушити и обърнати, зашийте,
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обърнете мострите навътре и закрепете за шевовете с бод на ръка отвътре.
Оформете основата с малък подгъв.
36. Блузка „MANGO”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 6 до 13/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина копринен тюл. 0,15 м., 1,40 м. ширина сатен в
същия цвят.
Кроене: От тюл: вътрешна предница 6 /да се скрои двойно/, вътрешен гръб 7
/да се скрои двойно/, горна част на предница 8 /да се скроят две/, долна част на
предница 9 /да се скрои двойно/, горна част на гръб 10 /да се скрои двойно/,
долна част на гръб 11 /да се скрои двойно/, подгръдна част на предница 12 /да
се скрои двойно/, междинна част на гръб 13 /да се скрои двойно/. За оформяне
на вътрешна вратна извивка и презрамки се срязват ленти косо с ширина 3 см.
докато се получи необходимата дължина. От сатен: подгръдна част на предница
12 /да се скрои двойно/, междинна част на гръб 13 /да се скрои двойно/. За
пръстени на презрамките се срязват четири парчета от 5 см. на 8 см.
Изработка: За изработване на външната блузка: Зашийте раменните шевове и
оформете вратната извивка с малък подгъв. Наберете основата на горните части
на предницата и гърба и горния край на долните части, като ги оставите в
размера на подгръдните части и междинните части на гърба, зашийте тези части
за тези от сатен, изгладете. Зашийте страничните шевове на блузката, като
оставите отвора за ципа на лява страна, поставете ципа. Съединете подгръдните
и междинните части от тюл по шева на дясна страна, поставете ги върху тези от
сатен обратна с обратна страна, обиколете с шев ръбовете и прекарайте
декоративен тигел отгоре според линиите на чертежа на кройката. Оформете
ръкавните извивки и основата на дрехата с малък подгъв. За изработване на
вътрешната блузка: Зашийте предните свивки и страничните шевове; оформете
ръкавните извивки с биетата, като образувате филетка с ширина 7 мм.;
оформете вратната извивка с презрамки в необходимия размер със същата
филетка и оформете основата с малък подгъв. Поставете вътрешната във
външната блузка и прихванете предните и задните презрамките заедно с
пръстените от сатен, ушити и обърнати.
37. Панталон „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 14 до 15/.
Плат: 1,75 м., 1,50 м. ширина стреч памук.
Кроене: Предница 14 и 14А /да се скроят две/, гръб 15 и 15А /да се скрои
двойно/. За оформяне на талията мострите се срязват според чертежа на
кройките.
Внимание: За да получите пълните кройки 14 и 15, съединете части 14 с 14А и
15 с 15А по линията за свързване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на мострите. Зашийте задните свивки,
страничните шевове, вътрешните шевове, средния шев /чатала/ до отвора за
ципа, поставете последния според указанията към модел 9 и оформете талията с
мострите според указанията към модел 13. Отбележете с тропоска линията на
чертежа на основата според кройката, зашийте подгъв, сгънете по линията на
чертежа навън до обозначенията и закрепете маншетите с няколко бода на ръка
върху шевовете. Изгладете панталона, като отбележите ръб.
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38. Жакет „LAGA”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 16 до 21/.
Плат: 1,50 м., 1,40 м. ширина щампосан стреч памук.
Кроене: Предница 16 /да се скроят две/, гръб 17 /да се скроят два/, страница
18 /да се скроят две/, ръкав 19 и 20 /да се скроят по два от всеки/, яка мао 21
/да се скроят две двойни/. За оформяне на предницата мострите се срязват
според чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват гръб, страници,
ръкави, както и предници до линията на мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката и на мострите
на предниците. Зашийте средния заден шев, страниците, страничните и
раменните шевове. Изработете и поставете ръкавите според указанията към
модел 10. Поставете мострите на предниците лице с лице, зашийте с тигел от
основата до обозначение А, направете прорез на същото място, обърнете
мострите навътре, закрепете за дрехата с бод на ръка отвътре. Съединете двата
слоя на яката лице с лице, зашийте с тигел външния контур до обозтачение А,
обърнете, изгладете, поставете горния слой на яката на вратната извивка лице с
лице, зашийте, поставете нагоре шева и яката, обиколете с шев другия слой
откъм обратната страна. Направете подгъв в основата на дрехата, прикрепете
средни подплънки, подплатете жакета, оформете илици и пришийте копчета.
39. Рокля „MANGO”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 1 до 12/.
Плат: 1 м., 1,40 м. ширина щампосан жоржет и същото количество едноцветен
жоржет. 0,90 м., 1, 40 м. ширина зелен сатен.
Кроене: От жоржет щампосан и едноцветен : горна част на тяло на предница 1
/да се скроят две/, среда на тяло на предница 2 /да се скрои двойно косо/, тяло
на гръб 3 /да се скрои двойно косо/, пола на предница 4 /да се скрои двойно
косо/, пола на гръб 5 /да се скрои двойно косо/. От сатен: вратна извивкапрезрамка на предница 6 /да се скроят две двойни/, ръкавна извивка на
предница 7 /да се скроят четири/, гръдна част 8 /да се скроят четири/, талия на
предница 9 /да се скроят две двойни/, вратна извивка-презрамка на гръб 10 /да
се скроят две двойни/, ръкавна извивка на гръб 11 /да се скроят четири/, талия
на гръб 12 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на горните слоеве на частите от
сатен, като поставите кройката отдолу като поддръжка за да не се деформират.
Съединете всички части от щампосан жоржет с тези на другия жоржет,
тропосайте ги всички заедно и обиколно за да се зашият като един и същи плат.
Поставете на средата на тялото на предница, в горната страна, гръдните части
от сатен според обозначения А-В: горния слой лице с лице, долния откъм
обратната страна, зашийте и обърнете нагоре, така че скрития шев да остане
между двата слоя; зашийте тези гръдни части с горната част на тялото на
предница от жоржет според обозначения С-D. Зашийте двата слоя на талията на
предница с основата на тялото според обозначения Е-F, като се вмъкне тялото.
Поставете горния слой на ръкавната извивка на мястото на ръкавните извивки
на предницата според обозначения G-H, зашийте с тигел, обърнете нагоре.
Зашийте тялото на гръб с талията според обозначения Z-J и поставете ръкавната
извивка според обозначения K-L. Затворете страничните шевове на роклята,
като оставите отвор за цип на лява страна, поставете ципа. Съединете долните
слоеве на ръкавните извивки по страничните шевове и ги поставете на дрехата
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лице с лице, зашийте, обърнете, обиколете с шев долния край и прекарайте
декоративен тигел отгоре, също както и на другите части според модела.
Съединете частите на вратната извивка на предницата и гърба по раменните
шевове, горните и долните слоеве поотделно, поставете ги заедно лице с лице,
зашийте с тигел външния контур от обозначение М до N и вътрешния контур
/вратната извивка/, обърнете, поставете горния слой на тялото, зашийте и
обиколете с шев долния слой отвътре, тигелирайте отгоре. Зашийте страничните
шевове на щампосаната и едноцветната пола поотделно, оформете основите с
малък подгъв; съединете двете поли по горния край, зашийте ги за горния слой
на талията, поставете шева нагоре и обиколете с шев долния слой откъм
обратната страна.
40. Жакет „PAZ TORRAS”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 13 до 17/.
Плат: 1,40 м., 1,50 м. ширина рами на разноцветни хоризонтални пояси.
Кроене: Предница 13 /да се скроят две/, гръб 14 /да се скроят два/, страница
15 /да се скроят две/, ръкав 16 и 17 /да се скроят по два от всеки/. За оформяне
на предниците и вратната извивка мострите се срязват според чертежа на
кройките. От подплата се скрояват гръб и предница до края на мострите,
страници и ръкави.
Изработка: Поставете подлепващ плат на мострите. Зашийте свивките и
изгладете; затворете средния заден шев до мястото на отвора, зашийте
страниците на предниците и гърба, както и раменните шевове, изгладете
откритите шевове. Затворете ръкавите, поставете ги на ръкавните извивки
според обозначенията. Съединете мострите на вратната извивка на гърба по
средния шев, а тези на предницата по раменните шевове, изгладете откритите
шевове; поставете върху дрехата лице с лице, зашийте с тигел целия контур до
основата, скъсете шева, ако се налага, обърнете мострите навътре, като
придадете форма на заоблената част на основата и извадите шева в края,
закрепете с бод на ръка отвътре, изгладете с помощта на кърпа. Оформете
отвора на гърба, като сгънете навътре, по линията на чертежа, мострата на
горната част и оставете тази отдолу обтегната, като образувате прихлупване,
закрепете с няколко бода на ръка откъм обратната страна. Направете подгъв в
основата на ръкавите и дрехата, прикрепете подплънки, подплатете жакета,
оформете илик и пришийте копче на предницата за закопчаване.
41. Панталон „PAZ TORRAS”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 18 до 20/.
Плат: 1,50 м., 1,50 м. ширина рами.
Кроене: предница 18 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 29,5 см.
/размер 48/, 27,5 см. /размер 44/ и 25,5 см. /размер 40/, гръб 19 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 29,5 см. /размер 48/, 27,5 см. /размер 44/ и 25,5
см. /размер 40/, коланче 20 /да се скрои двойно/.
Изработка: Поставете подлепващ плат на коланчето. Зашийте предните и
задните свивки, страничните шевове, вътрешните шевове средния шев /чатала/
до мястото на ципа, поставете го според обяснението към модел 9. Изработете и
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поставете коланчето според указанията към модел 6. Направете подгъв в
основата на крачолите.
42. Жакет „SINEQUANONE”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 21 до 29/.
Плат: 1,40 м., 1,40 м. ширина копринен жакард.
Кроене: Предница 21 /да се скроят две/, страница на предница 22 /да се скроят
две/, среда на гръб 23 /да се скроят две/, страница на гръб 24 /да се скроят
две/, ръкав 25 и 26 /да се скроят по два от всеки/, предна яка 27 /да се скроят
четири/, задна яка 28 /да се скроят две двойни/, джоб пластрон 29 /да се скроят
два/. За оформяне на предниците мострите се срязват според чертежа на
кройката. За подплата се скрояват гръб, страници, ръкави, джобове, както и
предници до края на мострите и със затворени гънки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на предната и на задната
яка, мострата на джобовете и мострите на предницата. Отбележете гънките и
мястото на джобовете на предниците според чертежа. Оформете двете гънки в
основата на предниците, прихванете с тропоска, поставете страниците според
обозначения А-В-С, зашийте и изгладете шевовете. Изработете и поставете
джобовете пластрон според указанията към модел 19. Зашийте средата на гърба,
поставете страниците, зашийте страничните и раменните шевове. Затворете
ръкавите, направете подгъв в основата им, поставете ги на ръкавните извивки
според обозначенията. Поставете мострите върху предниците лице с лице,
зашийте, обърнете, закрепете с бод на ръка отвътре; направете подгъв в
основата на дрехата. Съединете предната и задната яка по раменните шевове,
горния и долния слой поотделно; съединете двата слоя помежду им, лице с лице,
зашийте горния контур и краищата, обърнете, изгладете, поставете горния слой
на вратната извивка, зашийте, обиколете с шев долния слой отвътре. Подплатете
дрехата, оформете илици и пришийте копчета.
43. Пола „H & M”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 2,80 м., 1,50 м. ширина копринен креп жоржет. 1 м., 1,50 м. ширина
копринен сатен.
Кроене: От креп: предница и гръб 1 /да се скроят две двойни с цяла кройка за
подплатата и две двойни, като се среже кройката по линия А-В/, волан 2 /да се
скроят два двойни за 5-ти волан, два двойни до обозначение С за 1-ви волан и
два двойни до обозначение Е за 3-ти волан/. От сатен: волан 2 /да се скроят два
двойни до обозначение D за 2-ри волан и два двойни до обозначение F за 4-ти
волан/.
Изработка: Съединете воланите два по два, зашийте всеки волан по
страничните шевове на пръстен и оформете долния ръб с бод фестон или
оверлог; прихванете с тропоска всички волани заедно по горния ръб, от помълък към по-голям. Зашийте страничните шевове на полата, лява страна от
мястото на ципа до основата, поставете ципа. Зашийте воланите за основата на
полата лице с лице и изгладете нагоре. Зашийте страничните шевове на долната
пола /подплата/, оформете основата с малък подгъв, поставете върху полата
лице с лице, прихванете с тропоска, прикрепете памучна лента отгоре и около
контура на талията, зашийте всичко заедно, обърнете подплатата навътре, като
поставите шева в края, закрепете, като прекарате тигел отгоре.
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44. Рокля „ONLY”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 3 до 7/.
Плат: 1,70 м., 1,50 м. ширина щампосан копринен воал. 1,45 м., 1,50 м. ширина
подплата полиестер. 2,35 м. филетка от коприна.
Кроене: От воал: тяло на предница 3 /да се скроят две/, тяло на гръб 4 /да се
скрои двойно/, талия на предница и гръб 5 /да се скроят две двойни/, пола на
предница и гръб 6 /да се скроят две двойни/, горна пола на предница 7 /да се
скрои една/. От подплата се скрояват по същия начин тяло на предница и гръб,
талия и пола, с 5 см. по-къса.
Изработка: Отбележете с тропоска средата на тялото на предница според
линията на кройката. Зашийте страничните шевове на тялото на роклята и
подплатата поотделно, поставете ги заедно лице с лице, зашийте вратната и
ръкавните извивки, обърнете поставяйки шевовете в края, извадете рамената
през основата на тялото между двата плата, зашийте обиколно, обърнете откъм
лицевата страна, прекарайте обиколен тигел по ръкавните извивки и вратната
извивка на 5 см. от края. Тропосайте малка гънка на предниците на указаните
места и образувайте прихлупване, така че да съвпаднат страните, прихванете с
тропоска. Оформете основата и края на горната пола с малък подгъв, поставете
я върху дясната страна на полата на предница, прихванете с тропоска; зашийте
страничните шевове на полата и талията на роклята и подплатата поотделно;
оформете основата на полите с малък подгъв; поставете подплатата откъм
лицевата страна на полата лице с обратна страна, съединете с тропоска по
горния край, поставете лице с лице талията от воал, като вмъкнете филетката, а
талията от подплата откъм обратната страна, като полата да остане между двете
части на талията, зашийте всичко с тигел, поставете частите нагоре и съединете
с тялото вмъквайки останалата част от филетката, зашийте с тигел роклята и
обиколете с шев подплатата; прекарайте обиколен тигел по талията на 5 мм. от
краищата.
45. Рокля „ETXART & PANNO”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 8 до 9/.
Плат: 2,30 м., 0,90 м. ширина трико ажурна бродерия и същото количество
подплата еластичен полиамид.
Кроене: Предница 8 и 8А /да се скрои двойно/, гръб 9 /да се скрои двойно, като
се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 24,5 см /размер 48/, 22,5 см. /размер 44/ и 20,5 см. /размер 40/.
От подплата се скрояват двойно предницата по линия А-В и гърба, и двете 5 см.
по-къси.
Внимание: За да получите пълната кройка 8, съединете 8 с 8А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове на роклята и подплатата поотделно;
поставете ги една върху друга, лице с лице, зашийте с тигел ръкавната извивка
и края на мострата-вратна извивка, обърнете, като поставите шева в края и
сгънете мострата на предната вратна извивка навътре по линията на чертежа;
затворете средния заден шев на вратната извивка. Оформете основата на
дрехата и подплатата поотделно с малък подгъв, прикрепете към страните
ластик с дължина 35 см. от ръкавната извивка обозначение С до бедрената част
обозначение D, като го опънете докато образувате лек набор, закрепете с тигел.
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46. Булченско бюстие „ACQUACHIARA”
47. Булченска пола „ACQUACHIARA”
Плат: 4,10 м., 1,40 м. ширина тафта и подплата и от полиестерна коприна. 2,50
м., 0,65 м. ширина копринена дантела на вълни в двата края. Пет пласмасови
ленти с дължина 30 см. и две 17 см., всички с ширина 1 см.
46. Булченско бюстие „ACQUACHIARA”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 10 до 19/.
Кроене: От дантела, тафта и подплата: среда на предница 10 /да се скроят
две/, страница на предница 11 /да се скроят две/, три странични части на
предница и гръб 12, 13 и 14 /да се скроят по четири от всяка. По желание, за
подплатата могат да се съединят трите части./, среда на гръб 15 /да се скроят
две/, страница на гръб 16 /да се скроят две/. Само от дантела: ръкав 17 /да се
скроят два, като се постави горния ръб и основата в краищата, ако съвпада
ширината на плата с дължината на ръкава; ако не съвпада да се постави горния
ръб до единия край, да се срежат вълните от другия край и да се поставят на
основата на ръкавите, като се закрепят с зигзаг/, вратна извивка на предница 18
/да се скрои двойно, като се постави ръба на извивката върху края/.
Изработка: Поставете частите от дантела върху тези от тафта, закрепете с
околна тропоска за да се изработят като че ли са един и същи плат. Съединете
помежду им страничните части три на три, поставете ги на страниците, зашийте,
изгладете шевовете надолу; зашийте средата на предницата, страниците на
предницата и гърба и страничните шевове, съединете шевовете с зигзаг, като
образувате каналчета и въведете пластмасовите ленти във всяко едно от тях,
като поставите тези от 17 см. на дълго в страните. Поставете ципа в средата на
гърба и направете подгъв в основата. Поставете частите на вратната извивка от
дантела на предницата и гърба, лице с лице, прихванете с тропоска, изработете
подплатата и я поставете над частите на вратната извивка, зашийте с тигел,
обърнете подплатата навътре, като я поставите отвътре на дрехата, обиколете с
шев на основата и ципа. Затворете ръкавите, поставете ги на ръкавните извивки
според обозначенията, до вратната извивка. Направете малки гайки от конец и
пришийте копчета в отвора на средата на гърба на дантелената част.
47. Булченска пола „ACQUACHIARA”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо..
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Кроене: От тафта: предница и гръб 1, 1А, 1В и 1С /да се скроят две двойни/,
коланче 2 /да се скроят две/. От подплата: същата пола до линия А-В /да се
скроят две двойни/.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете части 1 с 1А, 1В и 1С по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на коланчето. Зашийте страничните
шевове на полата и подплатата поотделно, като оставите отвор за ципа на лява
страна. Наберете в основата на полата по размера на основата от подплата,
поставете на последната лице с лице, зашийте с тигел, обърнете и тропосайте
заедно талиите. Оформете гънки според обозначените на кройката места, като
захванете двата плата заедно, прихванете с тропоска. Поставете скрит цип.
Изработете коланчето според указанията към модел 6, като го съедините
предварително по страничния шев.
48. Булчеиска рокля „LORENZO RIVA”
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Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 3 до 5/.
Плат: 5,60 м., 1,40 м. ширина бродирано шантийи и същото количество коприна
и подплата от сатен. 9 м. финна дантела с ширина 2,5 см. и укршения от
бродирани цветя.
Кроене: От трите плата: тяло на предница 3 /да се скрои двойно/, тяло на гръб
4 /да се скроят две/. За пола се скрояват, според схемата, два половин слоя:
първо да се нарисува полукръг за талията с радиус 13 см. /размер 40/, 14 см.
/размер 44/ и 15 см. /размер 48/; след това да се нарисува друга дъга с размера
на дължината на полата, 1,10 м. От шантийи и коприна: ръкав 5 /да се скроят
два/. За оформяне на ръкавните извивки се срязват от подплата две ленти косо
по контура според размера.
Изработка: Поставете частите на тялото от шантийи върху тези от коприна,
прихванете и двете с обиколна тропоска за да се изработят като че ли е само
един плат. Зашийте предните и задните свивки и средния заден шев; затворете
страничните шевове, левият от ръкавната извивка до отвора на ципа, а също и
раменните шевове; изработете тялото от подплата и го поставете отгоре лице с
лице, зашийте с обиколен тигел
вратната извивка, обърнете подплатата
навътре, поставете така, че да съвпаднат шевовете. Тропосайте дантелата на
основата на ръкавите от шантийи, лице с лице, поставете отгоре ръкавите от
коприна, така че дантелата да остане вмъкната, зашийте, обърнете, като
дантелата остане в края, прихванете двата плата заедно с тропоска; поставете
ръкавите на ръкавните извивки според указаните места и обозначения А-В,
зашийте с тигел и оформете шева с бието от подплата. Зашийте страничните
шевове на полата поотделно, като оставите отвор за ципа с дължина 20 см. на
лява страна. Оформете и довършете основата на горната пола с дантелата, а
основите на долната пола от коприна и на тази от подплата с малък подгъв;
съединете полите, като ги поставите една в друга, прихванете с тропоска на
талията, наберете леко и поставете тялото лице с лице, зашийте, срежете шева и
го изгладете нагоре; поставете ципа на лява страна и обиколете с шев по него и
по талията подплатата на тялото. Декорирайте контура на вратната извивка с
украшенията от цветя, закрепете ги с невидими бодове на ръка.
49. Булченска рокля „SPOSISSIMI”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 6 до 11/.
Плат: 4 м., 1,50 м. ширина коприна и същото количество подплата от сатен. 4 м.
дантелена пасмантерия за украшения и презрамки.
Кроене: От коприна: пола на предница 6, 6А и 6В /да се скрои двойно/, пола на
гръб 7, 7А, 7В и 7С /да се скроят две/, среда на тяло на предница 8 /да се скрои
двойно/, страница на предница 9 /да се скроят две/, тяло на гръб 10 /да се
скроят две/, ръкав 11 /да се скроят два/. От подплата се изработват същите
кройки без ръкави.
Внимание: За да получите пълните кройки 6 и 7, съединете части 6 с 6А и 6В и
7 с 7А, 7В и 7С по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на частите на тялото. Бродирайте
средата на тялото на предница, зашийте със страниците според обозначения А-В
и затворете страничните шевове. Зашийте средния заден шев на полата от
мястото на ципа до основата, както и страничните шевове на полата. Изработете
по същия начин полата от подплата и я поставете отвътре лице с обратна
страна, прихванете ги заедно по талията с тропоска. Изработете тялото от
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подплата и го поставете върху това от коприна лице с лице, зашийте с обиколен
тигел вратната извивка на предницата и гърба, обърнете навътре; зашийте
тялото с полата, без да захващате полата, поставете шева нагоре и обиколете с
шев подплатата, като оставите шева скрит; поставете ципа в средата на гърба.
Затворете ръкавите, оформете основите им с малък подгъв и разположете
дантелените украшения отгоре; поставете ръкавите на ръкавните извивки,
зашийте с тигел, оформете шева. Направете подгъв в основата на полите
поотделно. За презрамки, срежете две парчета от дантелената пасмантерия в
необходимия размер и ги зашийте отвътре на вратната извивка на предницата и
гърба на обозначените места. Довършете роклята, като разположите останалата
част от дантелените украшения около вратната извивка и върху шева тяло-пола
закрепяйки с бод на ръка.
50. Булченска рокля „BLUMARINE SPOSA”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 12 до 16/.
Плат: 5 м., 1,40 м. ширина тюл от тънка коприна. 1,20 м., 1,50 м. ширина
копринен креп. 1м., 0,20 см. ширина еластична дантела на вълни в единия край.
Тънки презрамки пасмантерия.
Кроене: От тюл: предница и гръб на пола 12 /да се скроят две двойни/. Волани:
кройка волан 13 /да се скроят две двойни цели за волан 10/. За волани 1, 2 и 3
кройката се срязва по линията А-В и се скрояват шест двойни. За волан 4
кройката се срязва по линията С-D и се скрояват две двойни. За волан 5
кройката се срязва по линията E-F и се скрояват две двойни. За волан 6
кройката се срязва по линията G-H и се скрояват две двойни. За колан 7
кройката се срязва по линията Z-J и се скрояват две двойни. За волан 8
кройката се срязва по линията K-L и се скрояват две двойни. За волан 9
кройката се срязва по линията M-N и се скрояват две двойни. От креп: предница
и гръб на пола 12 /да се скроят две двойни за вътрешна пола/, среда на тяло на
предница 14 /да се скроят две двойни/, страница на предница 15 /да се скроят
четири/, тяло на гръб 16 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на горния слой на частите на тялото.
Съединвете волани 1, 2 и 3 два по два, зашийте по една от страните, която ще
бъде дясна страна, като оставите другата страна отворена за ципа; съединете
другите волани, като ги затворите на пръстен; оформете основите на всички
волани с бод фестон, като опънете леко. Отбележете с тропоска, на предницата
и гърба на полата от тюл, мястото на воланите според линиите на кройката,
зашийте страните на полата, лявата от мястото на ципа, оформете основата с
бод фестон и поставете воланите отгоре: поставете първия в горния край,
прихванете с тропоска, продължете поставяйки останалите в ред според
указаните места в посока нагоре, зашийте с тигел, обърнете, като ги поставите
на мястото им в посока надолу, изгладете леко шевовете, като предпазвате
плата с кърпа; зашийте страничните шевове на вътрешната пола от креп и я
поставете отдолу лице с обратна страна, прихванете двете поли заедно с
тропоска по горния контур. Зашийте страниците със средата на тялото на
предницата и затворете дясна страна, двата слоя на тялото поотделно, поставете
единия върху другия лице с лице, зашийте контура на вратната извивка,
срежете шевовете, обърнете; поставете дантелата върху тялото, като
разположите вълните в края на вратната извивка, опънете за да я пригодите и
направете няколко свивки на шевовете на страниците за да се придаде форма,
закрепете със скрит бод зад игла все обиколно, като захванете само горния слой
на крепа. Съединете тялото с полата, зашийте без да захващате вътрешния слой
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на тялото, поставете ципа и обиколете с шев вътрешния слой откъм обратната
страна на дрехата. Поставете презрамките.
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