PATRONES № 247
1. Жакет “ANTONIO BERARDI”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 14 /от 1 до 14/.
Плат: 1,35 м., 1,40 м. ширина дънков плат. Лента от черно канале с дължина 50
см. и ширина 10 см. Памучна лента от 1,50 м. на 4 см. с цип в края за волан.
Кроене: Среда на предница 1 /да се скроят четири, две от тях за мостри/,
предна страница 2 /да се скроят две/, междинна част на предница 3 /да се
скроят две/, предна платка 4 /да се скроят две/, джоб пластрон 5 /да се скроят
два/, капаче на джоб 6 /да се скроят четири/, среда на гръб 7 /да се скрои
двойно/, задна страница 8 /да се скроят две/, задна платка 9 /да се скрои
двойно/, ръкав 10 и 11 /да се скроят по два от всеки/, маншет 12 /да се скроят
два/, яка 13 /да се скроят две двойни/, основа на дрехата 14 /да се скрои
двойно/.
Изработка: Оформете джобовете пластрон с малък подгъв околно, зашийте
горния край с тегел; съединете двата слоя на капачетата помежду им, лице с
лице, зашийте външния контур, обърнете, тегелирайте, оформете илик. Зашийте
предните междинни части и страниците, тегелирайте шевовете, прикрепете
платката, като вмъкнете капачетата, зашийте, поставете средните части на
предницата, зашийте от вратната извивка до основата и поставете джобовете
пластрон под капачетата, закрепете ги с тегел отгоре. Съединете средата на
гърба с платката и страниците, зашийте и тегелирайте шевовете. Затворете
страничните и раменните шевове; поставете основата лице с лице, зашийте,
сгънете по линията на чертежа навътре, обиколете с шев края, закрепете с тегел
отгоре. Тропосайте малки гънки на върховете на указаните места, съединете
двете части на ръкава по лакетния шев до отвора в основата, оформете с малък
подгъв, затворете долния шев; сгънете маншетите по линията на чертежа лице с
лице, затворете краищата, обърнете, изгладете, поставете горния слой на
основата на ръкава, зашийте, обиколете с шев долния слой откъм обратната
страна на дрехата, прекарайте обиколни тегели отгоре. Поставете горния слой
на яката на вратната извивка, според обозначение А, зашийте с тегел, обърнете
нагоре, поставете лентата с ципа отгоре, като образувате малки гънки във
форма на волан, прихванете с тропоска; зашийте долния слой на яката на
мострата на средата на предница според същото обозначение, поставете върху
дрехата лице с лице, зашийте с обиколен тегел контура, обърнете навътре,
закрепете с тегел отгоре; поставете лентата от канале отвътре на яката,
закрепете с тегел по долния край, като разнищите горния край. Оформете илици
и пришийте метални копчета, поставете апликации на джобовете и капачетата,
както е показано на модела.
2. Панталон “STELLA”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частити на кройката: 4 /от 15 до 18/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина черна вълна полиестер. 0,15 м., 1,40 м. ширина бяла
вълна полиестер. 3,50 м. черен ширит.
Кроене: От черен плат: предница 15 /да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
28 см. /размер 48/, 26 см. /размер 44/ и 24 см. /размер 40/, гръб 16 /да се
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скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 29 см. /размер 48/, 27 см. /размер 44/ и 25 см.
/размер 40/, страница-дъно на джоб 17 /да се скроят две/, коланче 18 /да се
скроят две за горния слой/. За гайки се срязват пет ленти с дължина 10 см. и
ширина 6 см. Дъна на джобове: да се скроят две според чертежа на кройката
/ако плата е дебел, препоръчително е да се скроят от подплата/. От бял плат:
коланче 18 /да се скроят две за долния слой/.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на коланчето. Поставете
дъното на джоб върху предницата, лице с лице, според обозначения А-В, като
прибавите ширита, зашийте с тегел от обозначение А до В, обърнете дънота на
джоб навътре, като разположите ширита в края, закрепете с няколко бода на
ръка, като имитирате тегел на 5 мм. от края; поставете страницата-дъно на джоб
отдолу според същите обозначения, прихванете с тропоска, съединете двете
дъна на джоб с обиколен тегел от вътре на дрехата. Зашийте страничните
шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до отвора на ципа на
предницата, поставете ципа: отбележете с тропоска средата на предницата на
всяка част, като обозначението да бъде на 4 см. от края на мострата; сгънете
навътре мострата на дясна страна, прихванете с тропоска; на лява страна
сгънете мострата на 1,5 см. от средата, като оставите навътре една мостра с
ширина 2,5 см., прихванете с тропоска; отворете ципа, зашийте едната му
страна на лява страна на отвора, в края; затворете ципа, прихлупете дясната
страна върху лявата, прихванете ципа с тропоска, зашийте с тегел отгоре, като
го оставите скрит. Тропосайте ширита около талията, съединете двете части на
коланчето помежду им по средния заден шев, горния и долния слой поотделно;
поставете горния слой на панталона, като вмъкнете ширита и направите
прихлупване на левия край, и като прибавите петте гайки, преди това ушити и
обърнати и оформени с ширита, зашийте с тегел и поставете коланчето нагоре;
поставете долния слой отгоре, като прибавите другия край на гайките и ширита,
зашийте около контура, обърнете долния слой на коланчето навътре, обиколете
с шев отвътре, направете няколко бода на ръка около коланчето, също като на
джобовете, на 5 мм. от ръбовете; поставете метални закопчалки в краищата.
Направете подгъв в основите на крачолите.
3. Жакет „Y 3”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 11 /от 19 до 29/.
Плат: 1,50 м., 1,50 м. ширина памук.
Кроене: Среда на предница 19 /да се скроят две/, предна страница 20 /да се
скроят две/, предна платка 21 и 22 /да се скроят по две от всяка/, среда на гръб
23 /да се скрои двойно/, задна страница 24 /да се скроят две/, задна платка 25
/да се скрои двойно/, ръкав 26 и 27 /да се скроят по два от всеки/, яка 28 /да се
скроят две двойни/, капаче на джоб 29 /да се скроят четири/. За оформяне на
предниците и основата-отвор на ръкавите мострите се срязват според чертежа
на кройките. Дъна на джобове: да се скроят четири според чертежа на кройките.
За филетка на основата на джобовете се срязват две ленти по размера на отвора
плюс 3 см. по 9 см. ширина.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, капачетата и
мострите. Отбележете с тропоска разположението на джобовете. Зашийте и
обърнете капачетата, изгладете, прекарайте тегел отгоре в края, оформете илик.
Зашийте предните страници, тегелирайте шева; съединете двете платки помежду
им според обозначения R-S и ги поставете на предниците, като прибавите
капачетата според обозначенията. Зашийте задните страници и поставете
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платката, като тегелирате шевовете; затворете страничните и раменните
шевове. Съединете двете части на ръкава по долния шев, поставете мострите
отгоре в основата и отвора, лице с лице, зашийте до края на отвора, обърнете
мострите навътре, прихванете с няколко шева на ръка отвътре и прекарайте
тегел отгоре в края, оформете илици; затворете средния шев на ръкавите от
върха до основата и прихлупете на него, като поставите отдолу задната част;
наберете върховете, поставете ръкавите на ръкавните извивки според
обозначенията. Поставете лента от лек подлепващ плат откъм обратната страна
на дрехата върху мястото на джобовете; откъм лицевата страна и върху същото
място поставете лентата за филетка, прекарайте два успоредни тегела на
разстояние 1,4 см. един от друг, оформете краищата, срежете лентата по
средата между двата тегела и отвора на дрехата без да достигате краищата,
срежете последните диагонално; в частта над отвора обърнете лентата навътре,
като поддържате шева в края, прихванете с тегел; в частта под отвора оформете
филетка с ширина 1,4 см., като покриете целия отвор, поставете краищата
навътре, прекарайте тегел около отвора до шева, като закрепите по този начин
филетката; поставете дъната на джобове отвътре, един на всеки край на
лентата, съединете двете дъна с обиколен тегел по контура. Поставете мострите
върху предниците лице с лице, зашийте от вратната извивка до основата,
обърнете навътре и закрепете, като прекарате тегел отгоре в края на мострата.
Съединете двата слоя на яката помежду им лице с лице, зашийте с тегел горния
контур и краищата до обозначение А, обърнете, изгладете, поставете един слой
на вратната извивка откъм лицевата страна на дрехата, зашийте с тегел и
обиколете с шев другия слой отвътре. Направете подгъв в основата на дрехата.
Оформете илици, пришийте копчета и прикрепете подплънки, с подплата от
същия плат.
4. Панталон „MARK CAIN”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 30 до 35/.
Плат: 1,90 м., 1,50 м. ширина габардин от сатиниран памук полиестер.
Кроене: Предница 30 и 30А /да се скроят две/, гръб 31 /да се скроят два, като
се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 31,5 см. /размер 48/, 29,5 см. /размер 44/ и 27,5 см. /размер 40/,
страница-дъно на джоб 32 /да се скроят две/, коланче 33 /да се скроят две/,
колан 34 и 35 /да се скроят по два от всеки/. За гайки се срязват пет ленти с
дължина 10 см. и ширина 3,5 см. Дъна на джобове: да се скроят две от подплата
според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълната кройка 30, съединете 30 с 30А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горната половина на коланчето и
колана. Тропосайте гънка на предниците на указаните в кройката места,
зашийте на около 3 см. от талията. Поставете дъната на джобове върху
предницата, лице с лице, според обозначения А-В, зашийте с тегел от А до В,
обърнете дъното на джоб навътре, изгладете и прекарайте тегел отгоре;
поставете страницата-дъно на джоб отдолу според същите обозначения,
прихванете с тропоска, съединете двете дъна с обиколен тегел отвътре на
дрехата. Зашийте задните свивки, страничните шевове, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/ до мястото на отвора за цип, поставете последния според
указанията към модел 2. Съединете двете части на коланчето по средния заден
шев; сгънете коланчето на две по дължина, лице с лице, затворете краищата,
като премахнете кръстосването в средата на дясната предница, обърнете,
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изгладете; поставете горния слой на талията на панталона, лице с лице, като
оставите в средата на лявата предница 3-те см. кръстоска, зашийте, обиколете с
шев долния слой отвътре на дрехата; прекарайте тегел отгоре около коланчето,
оформете илик и пришийте копче. Зашийте и обърнете гайките и ги поставете
две отпред върху гънките и три на гърбе /една в средата/, закрепете с тегел
отгоре в краищата. Сгънете двете части на колана по дължина, зашийте, като
затворите единия край, обърнете, изгладете, тегелирайте, оформете илик във
формата на острие в края на по-дългата част и пришийте копче на указаното
място; на другата част поставете тока от два пръстена в единия от краищата;
закрепете колана с тегел в страните върху коланчето, прекарайте изострения
край през пръстените и затворете с копчето. Направете подгъв в основата на
крачолите.
5. Рокля „CACHAREL”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1 м., 1,40 м. ширина коприна на сини и бели райета. 0,50 м., 1,40 м.
ширина от същия плат с различна щампа. 0, 45 м., 1, 40 м. ширина черна
коприна. За колан: лента от черно кадифе с ширина 5 см. по необходимата
дължина /около 1, 50 м./.
Кроене: От коприната на лайета: тяло но предница 1 /да се скрои двойно/, тяло
на гръб 2 /да се скрои двойно/. За оформяне на вратната и ръкавните извивки се
срязват ленти бие с ширина 4 см. по дължината на контура според размера. За
оформяне на възел на вратната извивка на средата на предницата се срязва
лента в същата ширина и дължина 40 см. От коприната с различна щампа:
предница и гръб на пола 3 /да се скроят две двойни/. От черна коприна за волан
в основата на полата се срязват ленти с ширина 15 см. за да се получи 3,55 м. за
размер 48, 3,30 м. за размер 44 и 3,05 м. за размер 40.
Изработка: Съединете лентите за волан помежду им, оформете едната страна с
малък подгъв и изработете плисе, като образувате гънки с ширина 2 см. и
дълбочина 4 см. Зашийте свивките на тялото, страничните и раменните шевове.
Затворете на пръстен лентата бие с размера на ръкавната извивка, поставете я
върху нея лице с лице, зашийте с тегел, обърнете бието навътре, като оформите
филетка с ширина 1 см., обиколете с шев отвътре; оформете вратната извивка
по същия начин, зашийте и обърнете лентата за възел, оформете го, поставете
го на острата част на вратната извивка на средата на предница и закрепете с
няколко бода на ръка. Затворете страничните шевове на полата; на плисираната
лента прекарайте тегел на страната срещу подгъва, като прихванете гънките,
затворете я на пръстен и я поставете на основата на полата лице с лице,
зашийте с тегел, изгладете шева нагоре; зашийте полата и тялото. Поставете
кадифената лента върху роклята като колан и завържете на лява страна.
6. Жакет „ALESSANDRO DELL’ACQUA”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 4 до 13/.
Плат: 1,50 м.,1,40 м. ширина вълна полиестер на райе. Лента гроген в тон с
ширина 2 см. по необходимата дължина за украшения /около 4,5 м./.
Кроене: Горна част на предница 4 /да се скроят две/, междинна част на
предница 5 /да се скроят две/, долна част на предница 6 /да се скроят две/,
основа на предница 7 /да се скроят две/, горна част на гръб 8 /да се скроят
две/, долна част на гръб 9 /да се скроят две/, ръкав 10 и 11 /да се скроят по два
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от всеки/, капаче за предно закопчаване 12 /да се скроят две, едно цяло за
средата на дясна предница и едно, като се отреже кройката по линията на
чертежа за оформяне на лява предница/, яка мао 13 /да се скроят две двойни/.
Дъна на джобове: да се среже едно от горната част и две от долната според
чертежа на кройките.За подплатяване се скрояват частите на предницата и
гърба, както и на ръкавите.
Изработка: Поставете подлепващ плат на двата слоя на яката и на средата на
капачето за предно закопчаване. Зашийте свивките на вратната извивка на
предницата, тегелирайте отгоре с дебел конец; поставете дъната на джобовете,
горното на дясна страна според обозначения С-D, а другите две на долния шев
според обозначения Е-F, зашийте с тегел; съединете помежду им частите на
предницата без да зашивате отворите на джобовете според споменатите
обозначения, изгладете откритите шевове, поставете лентата гроген откъм
лицевата страна върху шевовете на горната, междинната и долната части и
основата, като оставите свободни 12 см. в края на дясна предница за гайка; на
другите шевове поставете лентата по същия начин, но от обратната страна на
дрехата, като образувате по същия начин гайките; тегелирайте с дебел конец.
Поставете дъната на джобове надолу и закрепете за дрехата с обиколен конец.
Съединете горните с долните части на гърба, изгладете откритите шевове,
поставете лентите гроген отгоре, зашийте средния заден шев. Затворете
страничните и раменните шевове. Поставете също лентата гроген на горната
част на ръкава според обозначенията, като образувате гайка в края и пришийте
копче на указаното място за закопчаване на гайката; затворете ръкавите, като
свържете двете части помежду им, направете подгъви в основата и ги поставете
на ръкавните извивки според обозначенията. Оформете лявата предница, като
поставите лентата в края лице с лице, зашийте от вратната извивка до основата,
обърнете лентата навътре и закрепете за дрехата с тегел отгоре. Сгънете
капачето за предно закопчаване на дясна предница по линията на чертежа лице
с лице, затворете горния край от ръба до обозначение G, направете прорез на
обозначението, обърнете, сгънете капачето отново по линията на чертежа, но
този път обратна с обратна страна, прихванете с обиколна тропоска, поставете в
края на дясна предница, над гайките гроген, зашийте, поставете капачето на
мястото му, тегелирайте шева и закрепете гайките за капачето с тегел отгоре.
Изработете яката според указанията към модел 3 и поставете лента гроген
отгоре, както е показано на модела. Направете подгъв в основата на дрехата,
подплатете жакета. Пришийте копчета.
7. Жакет „MOSCHINO JEANS”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 14 до 25/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Среда на предница 14 /да се скроят четири, две от тях за мостри/,
страница на предница 15 /да се скроят две/, странична парче 16 /да се скроят
две/, среда на гръб 17 /да се скрои една двойно/, страница на гръб 18 /да се
скроят две/, заден ръкав 19 /да се скроят два/, преден ръкав 20 /да се скроят
два/, яка 21 /да се скроят две двойни/, украшения 22, 23, 24 и 25 /да се скроят
по две от всяка/. За допълване на украшението се срязват две ленти с ширина 3
см. и дължина 11 см. За оформяне на основата на ръкавите мострите се срязват
според чертежа на кройките.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката и на мострите
на предниците. Отбележете на средните части на предницата разположението на
частите на украшението, както е указано в кройката. Зашийте средните части на
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предницата със страниците, прекарайте двоен тегел отгоре. Оформете контура
на частите на украшението, като тропосате малък подгъв, поставете ги на
указаното място, една върху друга, според обозначения А, В, С,D и E, закрепете
с тегел отгоре, поставете лентата над частите, на правия ръб, закрепете също с
тегел отгоре, като обиколите с шев ръбовете за да ги оформите окончателно.
Зашийте средната задна част със страниците и съединете предницата с гърба,
като прибавите страничните парчета, затворете раменните шевове, тегелирайте
шевовете. Съединете двете части на ръкава, зашийте средния шев до мястото на
ципа, поставете последния; съединете мострите на основата на ръкавите
помежду им, поставете на дрехата лице с лице, зашийте обиколно основата на
ръкавите, обърнете мострите навътре, обиколете с шев на ципа, закрепете с
няколко бода на ръка отвътре; наберете върховете на ръкавите по размера на
ръкавните извивки, поставете ги на ръкавните извивки, зашийте, изчистете
шевовете заедно, поставете към рамото и прекарайте тегел отгоре. Поставете
мострите на предниците, лице с лице, като вмъкнете разглобяем цип между
обозначенията, както е указано в кройката, зашийте с тегел от основата до
обозначение F, направете прорез на същото обозначение, обърнете мострите
навътре, прихванете с бод на ръка отвътре. Съединете помежду им двата слоя на
яката, зашийте с тегел външния контур до обозначение F, обърнете, изгладете;
поставете яката на вратната извивка откъм обратната страна на дрехата,
зашийте с тегел, като прихванете единия слой, обиколете с шев другия откъм
лицевата страна. Направете с тегел подгъв в основата на жакета. Поставете
украшения от метални капси, както е показано на модела.
8. Панталон „ALESSANDRO DELL’ACQUA”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 26 до 31/.
Плат: 1,30 м., 1,40 м. ширина еластичен полиамид. 0,40 м., 1,40 м. ширина
вълна полиестер с раирана шарка.
Кроене: От еластичен плат: предница 26 /да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
22 см. /размер 48/, 20 см. /размер 44/ и 18 см. /размер 40/, гръб 27 /да се
скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 22 см. /размер 48/, 20 см. /размер 44/ и 18 см.
/размер 40/, страница-дъно на джоб 28 /да се скроят две/. Дъна на джобове: да
се скроят две според чертежа на кройките. От раиран плат: талия на предница
29 /да се скроят четири косо/, талия на гръб 30 /да се скроят четири косо/,
колан на гръб 31 /да се скрои един двойно/. За гайки се срязват пет ленти с
ширина 4 см. и дължина 7 см.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горните слоеве на талията и на
горната половина на колана. Изработете джобовете със страница според
обяснението към модел 4. Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/ до мястото на ципа на предницата, поставете ципа според
указанията към модел 2. Поставете горните слоеве на талията по страничните
шевове и средния заден шев, поставете върху дрехата лице с лице, като
направите прихлупване на долната страна на отвора, зашийте с тегел, обърнете
нагоре, прихванете с тропоска; съединете също долните слоеве помежду им и ги
поставете над горните лице с лице, зашийте контура на талията и краищата,
обърнете я навътре, обиколете с шев отвътре и прекарайте тегел отгоре около
контура, оформете илици и пришийте копчета в краищата. Зашийте и обърнете
гайките и ги поставете върху талията, две отпред и три на гърба. Зашийте и
обърнете колана на гърба, оформете илик на двата края; въведете колана през

6

гайките и пришийте копчета на талията на предницата на указаните места за да
закопчаете на тях колана. Зашийте подгъв в основата с тегел.
9. Блуза „PAUL & JOE”
Приложение 2. Страна A. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1,30 м., 1,40 м. ширина щампосана коприна полиестер.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойно/, гръб 2 /да се скрои двойно/, вратна
извивка на предница 3 /да се скроят две двойни/, вратна извивка на гръб 4 /да
се скроят две двойни/, реглан ръкав 5 /да се скроят два/, маншет 6 /да се скроят
два/. За завързване на предницата се срязват две ленти с ширина 4 см. и
дължина 35 см.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на горните слоеве на вратната
извивка и на горната половина на маншетите. Зашийте предните и задните
свивки и затворете страничните шевове, като вмъкнете лентите на указаното
място на предницата, преди това ушити и обърнати; затворете ръкавите,
поставете ги на ръкавните извивки според обозначенията и наберете горния
край /върховете/, като ги нагодите в размера на вратната извивка според
обозначения А-В-С. Съединете горните слоеве на вратната извивка по раменните
шевове и ги поставете на предницата и гърба според същите обозначения,
зашийте, прихванете шева нагоре с тропоска. Срежете отвора в основата на
ръкавите, оформете с малък подгъв. Сгънете маншетите по линията на чертежа
лице с лице, затворете краищата, обърнете, изгладете, поставете горния слой на
основата на ръкавите, зашийте, обиколете с шев долния слой откъм обратната
страна на дрехата, прекарайте обиколен тегел отгоре. Поставете долните слоеве
на вратната извивка върху дрехата лице с лице, зашийте контура на вратната
извивка, срежете шева, обърнете навътре, като поддържате шева в края,
обиколете с шев откъм обратната страна и прекарайте декоративен тегел отгоре
около контурите. Оформете основата на дрехата с малък подгъв с тегел;
направете илици и пришийте копчета на маншетите. След изработване на
блузата завържете двете ленти в средата на предницата, като оформите набори
отпред.
10. Жакет „STELLA”
11. Панталон „STELLA”
Плат: 3,10м. , 1, 40 м. ширина черен памук. Набавете си 5, 5 м. черна филетка с
ширина 5мм.
10. Жакет „STELLA”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 7 до 17/.
Кроене: предница 7 (да се скроят две), предница на междинна част 8 (да се
скроят две), предна част на ръкавна извивка 9 (да се скроят две), гръб 10 (да се
скроят два), гръб на междинна част 11 (да се скроят два), гръб на ръкавна
извивка 12 (да се скроят два), преден джоб 13 (да се скроят два), две кройки
ръкав 14 и 15 (да се скроят два от всяка), маншет 16 (да се скроят два), яка 17
(да се скроят две двойни). За оформяне на предниците мострите се скрояват
според чертежа на кройките.
Изработка: Поставете подлепващ плат по двата листа на яката, мострите и по
средата на горния край на маншетите. Отбележете с тропоска отвора за ципа на
джобовете, поставете от обратната страна върху мястото на отвора лента от
подлепващ плат, скройте отвор без да стигате до краищата, скройте ги с два
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прореза по диагонал, завършете краищата и поставете ципа отдолу по средата
на отвора, застопорете с тропоска, зашийте с обиколен тегел отгоре. Оформете
външния контур на джобовете като тропосате малък подгъв и като поставите
декоративна филетка отдолу в края; поставете джобовете върху предниците на
указаното място, според обозначения С-D, застопорете с тегел отгоре.
Прикрепете към двете предници междинните части и частите на ръкавните
извивки, според обозначения M-N, като вмъкнете декоративна филетка по двата
шева, зашийте и прекарайте тегели. Зашийте средния шев на гърба и поставете
междинните части и частите на ръкавните извивки според обозначения R-S, като
вмъкнете филетката като на предницата. Зашийте страничните и раменните
шевове. Затворете ръкавите като съедините двете части помежду им, зашийте
лакътния шев до мястото на отвора, оформете с малък подгъв, изработете и
поставете маншети според обяснението към модел 9; прикрепете ръкавите към
ръкавните извивки според обозначенията, зашийте. Поставете мострите върху
предниците лице с лице, зашийте от вратната извивка обозначение В до
основата, обърнете мострите навътре, пристегнете с тропоска и прекарайте
тегели по края; изработете и поставете яка според обяснението към модел 3 и
обозначение В; направете подгъв в основата на дрехата, зашит с тегел.
Оформете илици и пришийте метални копчета.
11. Панталон „STELLA”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 18 до 22/.
Кроене: предница 18/да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 28, 5см.
/размер 48/, 26, 5см./размер 44/, 24, 5см./размер 40/, гръб 19 /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/,
джоб 20 /да се скроят два/, коланче 22/да се скрои двойно/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по средата на горната част на
коланчето. Зашийте задните свивки. Изработете отвор с цип по джобовете
според обяснението към модел 10 и поставете джобовете върху предниците на
техните места според обозначения А-В, застопорете с тегел около всичко отгоре.
Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев (чатала) до мястото на
ципа на предницата, поставете ципа според обяснението към модел 2 и
изработете коланче според обясненията към модел 4. Оформете контура на
частите на джобовете с малък подгъв и поставете декоративната филетка отдолу
по края; поставете ги върху плата заедно с джобовете, от страничните шевове
до горния край на коланчето, според обозначения А-В-С-D, застопорете с тигел
по края. Направете подгъв в основата на крачолите.
12. Манто „GURU”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 23 до 30/.
Плат: 2, 30 м. , 1, 40 м. ширина трикотажна вълна и фибър.
Кроене: предница 23 (да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 18, 5см.
/размер 48/, 17, 5см. /размер 44/, 16, 5см. /размер 40/, страница на предница 24
(да се скроят две), гръб 25 (да се скроят два, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 19, 5см.
/размер 48/, 18, 5см. /размер 44/, 17, 5см. /размер 40/, страница на гръб 26 (да
се скроят две), две кройки ръкав 27 и 28 (да се скроят два от всяка), яка 29 (да
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се скроят две двойни), джоб пластрон 30 (да се скроят два). За оформяне на
предници мострите се скрояват според чертежа на кройката. За оформяне на
основата на ръкавите мострите се скрояват според чертежа на кройките като ги
съедините преди това по лакътния шев. За оформяне на гърба на вратната
извивка се скроява косо лента с ширина 5см. по мярката на контура според
размера.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горния лист на яката, мострите на
предниците, мострите на основата на ръкавите и джобовете, без да стигате до
края, за да можете да ги разнищите после. Отбележете с тропоска по
предниците разположението на джобовете. Зашийте предните свивки, средния
шев на гърба, страниците на предницата и гърба, страничните и раменните
шевове. Прегънете мострата на джобовете по линията на чертежа навътре,
застопорете с бод на ръка от вътрешната страна, поставете джобовете върху
предниците на указаните места, застопорете отгоре с тегел на 1, 5см. от края,
разнищете го. Зашийте ръкавите като съедините двете части помежду им,
затворете мострите във формата на халка и прикрепете към основата от
обратната страна, застопорете с бодове на ръка от вътрешната страна и
прекарайте тегел отгоре на 1, 5см. от края, разнищете; прикрепете ръкавите към
ръкавните извивки според обозначенията, зашийте. Съединете двата листа на
яката помежду им обратна с обратна страна, зашийте като прекарате тегел на 1,
5см. от края до обозначение А, разнищете яката; прикрепете яката към вратната
извивка на дрехата според същото обозначение, пристегнете с тропоска;
поставете мострите върху предниците лице с лице, поставете ги над яката, по
гърба на вратната извивка поставете бие, като прегънете по средата по
дължина, също над яката, зашийте всичко със същия тегел до основата,
обърнете мострите и лентата навътре, застопорете с дълъг бод на ръка от
вътрешната страна и прекарайте тегел отгоре на 1, 5см. от края. Направете
подгъв в основата на дрехата и поставете автоматични закопчалки на
предницата, за да затворите, като ги отбележите от лицевата страна с червен
конец във формата на кръст върху всяка закопчалка.
13. Жакет „ESCORPION”
14. Панталон „ESCORPION”
Плат: 2,70 м., 1,50 м. ширина вискоза-полиестер.
13. Жакет „ESCORPION”
Приложение 2. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 31 до 37/.
Кроене: Предница 31 /да се скроят две/, гръб 32 /да се скроят два/, странично
парче 33 /да се скроят две/, ръкав 34 и 35 /да се скроят по два от всеки/, яка 36
8да се скроят две двойни/, капаче на джоб 37 /да се скроят четири/. Дъна на
джобове: да се скроят две от плат и две от подплата според чертежа на
кройките. За предници и ревер яка мострите се срязват според чертежа на
кройката. За подплата се скрояват гръб, странично парче, ръкави и предници до
края на мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, на капачетата и
мострите. Срежете отвора на джоба на предниците до свивката за да може тя да
се зашие, зашийте, изгладете, затворете отвора с лека тропоска. Зашийте
страничните парчета на предницата и гърба, средния заден шев и раменните
шевове, изгладете откритите шевове. Отбележете с тропоска мястото на
джобовете, като маркирате добре краищата; поставете откъм опаката страна
лента от подлепващ плат с ширина 4 см., която да излиза 2 см. в краищата;
откъм лицевата страна поставете, центрирана върху обозначението, лента от
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същия плат с ширина 9 см. по дължината на отвора плюс 2 см. на всяка страна;
прекарайте два успоредни тегела на разстояние 1,5 см. помежду им, като
оформите добре краищата, срежете отвора между двата тегела без да достигате
краищата, срежете последните с два прореза на ъгъл и срежете лентата от
единия до другия край, обърнете я навътре, изгладете откритите шевове,
образувайте филетка на всяка страна с ширина 7 мм., зашийте със скрит бод зад
игла и оформете краищата откъм обратната страна; зашийте и обърнете
капачетата, изгладете, поставете ги отвътре на отвора и закрепете с тегел на
горната филетка; поставете дъната на джобове, едно на всяка филетка, обратна
с обратна страна, затворете ги с обиколен тегел. Съединете двете части на
ръкава според обозначението, изгладете открития шев; затворете лакетния шев
до мястото на отвора, направете прорез в края на отвора на долния слой,
изгладете открития шев, като му придадете форма; поставете на основата на
ръкава лента от подлепващ плат срязана косо, зашийте подгъв, сгънете мострата
на отвора на горния слой по линията на чертежа навътре, закрепете с бод на
ръка; направете малка кръстоска, като изпънете мострата на долния слой,
закрепете с няколко бода на ръка на обратната страна; оформете илици без да
срязвате и зашийте облечени копчета, като захванете всички платове за да
прихванете отвора; наберете леко върха; поставете ръкавите на ръкавните
извивки според обозначенията, зашийте с тегел, срежете шева, ако е
необходимо, като оставите 1,5 см., прекарайте бод на ръка, като захванете
двата плата заедно за да придадете форма, изгладете шева по страната на
ръкава с влажно парче плат. Поставете мострите върху предниците лице с лице,
зашийте с тегел от основата до обозначение А; съединете двата слоя на яката
помежду им лице с лице; зашийте външния контур до същото обозначение,
обърнете, изгладете; поставете долния слой на яката на вратната извивка откъм
лицевата страна на дрехата, според обозначения А-В, а горния слой на мострата,
според същите обозначения до рамото, зашийте, изгладете откритите шевове и
ги съединете отвътре с със страничен шев; обърнете мострите навътре, като
поставите яката на мястото й и ги закрепете с дълъг бод на дрехата; обиколете с
шев частта зад горния слой на яката на вратната извивка на гърба от рамото,
отвътре на дрехата. Направете подгъв в основата, прикрепете средни
подплънки, подплатете дрехата. Оформете илици и пришийте копчета на
предниците.
14. Панталон „ESCORPION”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Кроене: Предница , /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 24 см.
/размер 48/, 22 см. /размер 44/ и 20 см. /размер 40/, гръб 2 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 25,5 см. /размер 48/, 23,5 см. /размер 44/ и 21,5 см.
/размер 40/, коланче 3 /да се скроят две/. За гайки се срязва лента с дължина
30 см. и ширина 4 см., за да я разделите на 5 ленти с дължина 6 см.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горната половина на коланчето.
Зашийте задните свивки, страничните шевове, вътрешните шевове и средния
шев /чатала/ до мястото на отвора за цип на предницата; изгладете. Поставете
ципа в средата на предницата според указанията към модел 2 и изработете
коланчето според указанията към модел 4, като прибавите гайките, преди това
ушити и обърнати. Направете подгъв в основата на крачолите, изгладете ги,
като маркирате ръб.
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15. Жакет „MANGO”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 409, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 4 до 11/.
Плат: 1, 90 м. , 1, 20 м. ширина вълна.
Кроене: предница 4 (да се скроят две), горна част на гръб 5(да се скроят две),
долна част на гръб 6 (да се скрои двойна), страница на гръб 7 (да се скроят
две), две кройки ръкав 8 и 9 (да се скроят две от всеки), яка 10 (да се скрои
една двойна за горния лист и две косо за долния), джоб пластрон 11 (да се
скроят два). За оформяне на предницата и на яката мострите се скрояват според
чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват гърба и ръкавите,
предницата до линията на мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат по горния лист на яката, джобовете и
мострите. Зашийте свивките на предниците, средния шев на гърба, изгладете го
отворен и съединете с долната част; зашийте страниците на гърба, страничните
и раменните шевове. Отбележете местоположенията на джобовете с тропоска;
прегънете по горния край мострата по линията на чертежа навън, затворете
краищата, обърнете, изгладете, застопорете мострата с бод на ръка от
вътрешната страна и тропосайте малък подгъв по останалата част на контура,
подплатете джобовете и поставете върху плата на местата им, застопорете с
обиколен тегел. Изработете и поставете ръкавите с отвор в основата и яка с
ревер според обясненията към модел 13 и обозначения А-В. Направете подгъв в
основата на жакета, поставете средни подплънки, подплатете дрехата, оформете
илици, пришийте копчета. Направете декорации от вълнен конец за
джобовете,като следвате същата форма, поставете върху тях и застопорете с
бодове на ръка; със същия конец направете също бод фестон около контура на
дрехата според модела.
16. Панталон „PAZ TORRAS”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 12 до 14/.
Плат: 1, 50 м. , 1, 50 м. ширина вълнен креп и вискоза.
Кроене: предница 12 (да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 27, 5см.
/размер 48/, 25,5см. /размер 44/, 23, 5см. /размер 40/, гръб 13 (да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 29см. /размер 48/, 27см. /размер 44/, 25см.
/размер 40/, коланче 14 (да се скрои едно двойно).
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по средата на горната част на
коланчето. Зашийте задните свивки, страничните, вътрешните шевове и средния
шев (чатала) до мястото на ципа на предницата, изгладете шевовете и свивките.
Поставете ципа по средата на предницата според обяснението към модел 2и
изработете коланче според обяснението към модел 4. Направете подгъв в
основата на крачолите и изгладете панталона като направите ръб по средата.
17. Блузка „VERO MODA”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 15 до 18/.
Плат: 0, 65 м. , 1, 50 м. ширина бамбула. 0, 35 м. , 1, 20 м. ширина еластична
копринена дантела.
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Кроене: От бамбула: горна предна част 15 (да се скроят две), долна предна
част 16 (да се скроят две), гръб 17 (да се скрои двоен). За оформяне на
вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройката. За
оформяне на ръкавните извивки и вратната част от дантела се скрояват косо
ленти с ширина 3см. според размера на контура по мярката. От дантела: горна
предна вътрешна част 18 (да се скрои двойна), долна предна част 16 (да се
скрои двойна, като преди това я скройте преди това по средната линия, за да
премахнете прихлупване).
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по мострите. Зашийте свивките по
горните предни части, прекарайте тегел отгоре. Зашийте раменните шевове.
Съединете мострите помежду им по раменните шевове, поставете върху плата
лице с лице, зашийте, направете прорези по отчетливите извивки, обърнете
мострите навътре, застопорете с бод на ръка от вътрешната страна, прекарайте
тегел отгоре по края около контура, оформете прихлупване с двете горни
предни части, като поставите лявата върху дясната, така че средните линии да
съвпадат, пристегнете с тропоска. Оформете вратната извивка на горната част от
дантела с едно от биетата като направите филетка с ширина 6 мм. и я поставете
под частите от бамбула, пристегнете с тропоска в основата, страничните шевове
и ръкавните извивки. Оформете предния край на долните части от бамбула с
оверлог или зигзаг и ги поставете върху долната част от дантела, като направите
прихлупване както при горните части, пристегнете с тропоска по горния край и
по страничните шевове; зашийте горните към долните части, лице с лице, и
страничните шевове; оформете ръкавните извивки с бие като направите филетка
според обяснението към модел 5 и основата на дрехата с оверлок или зигзаг.
18. Жакет „ESCORPION”
19. Панталон „ESCORPION”
Плат: 3, 30 м. , 1, 50 м. ширина вълна на тънко райе.
18. Жакет „ESCORPION”
Приложение 2. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 19 до 27/.
Кроене: предница 19 (да се скроят две), гръб 20 (да се скроят два), платка на
гръб 21 (да се скрои двойна), страница 22 (да се скроят две), две кройки ръкав
23 и 24 (да се скроят два от всяка), яка 25 (да се скроят две двойни), капаче на
джоб 26 (да се скроят две), симулация на джоб 27(да се скрои една). За
оформянето на предниците и на реверите мострите се скрояват според чертежа
на кройките. За дъна на джобове се скрояват две от плат и две от подплата
според чертежа на кройките. За подплатяване се скрояват от подплата гърба,
страниците, ръкавите и предниците до линията на мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат по горния лист на яката, по средата на
горната част на капачетата, симулацията и мострите. Скройте отвор за джобове
на предниците от страничния шев до свивката, за да може да зашиете, зашийте,
изгладете, затворете указания отвор с лека тропоска; затворете средния шев на
гърба до мястото на отвора, зашийте платката на гърба, страниците на
предницата и гърба и раменните шевове, изгладете затворените шевове и
направете декоративен тегел отгоре с дебел конец. Изработете джобове филетки
с капачета според обяснението към модел 13. Прегънете симулацията по линията
на чертежа лице с лице, затворете краищата, обърнете, изгладете, направете
декоративен тегел, поставете на указаното място отляво на предницата, в
посока надолу, зашийте с тегел, обърнете симулацията нагоре, застопорете
краищата на дрехата със скрити бодове на ръка. Изработете и поставете ръкави
и яка с ревери според обяснението към модел 13 и обозначения А-В, направете
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декоративен тегел около контура според модела. Направете подгъв в основата
на жакета и оформете отвора на гърба: прегънете мострата на горната страна по
линията на чертежа навътре, зашийте с бодове на ръка; поставете под мострата
от долната страна като оформите прихлупване, застопорете като прекарате
тегел по диагонал отгоре. Поставете средни подплънки, подплатете дрехата.
Оформете илици и пришийте копчета.
19. Панталон „ESCORPION”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Кроене: предница 1 (да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 29, 5см.
/размер 48/, 27, 5см. /размер 44/, 25, 5см. /размер 40/, гръб 2 (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/,
страница-дъно на джоб 3 (да се скроят две), коланче 4 (да се скроят две). За
гайки се скроява лента с ширина 4см. на 40см. дължина, за да достигнат пет
ренти от 8см. За дъна на джобове се скрояват две от подплата според чертежа
на кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат по средата на горната част на коланчето.
Изработете джобове със страница според обясненията към модел 4. Зашийте
задните свивки, страничните и вътрешните шевове, средния шев (чатала) до
мястото на ципа на предницата, изгладете. Поставете цип по средата на
предницата според обяснението към модел 2 и изработете коланче според
обясненията към модел 4, като прибавите гайките, преди това ушити и обърнати,
две на предницата и три на гърба. Направете подгъв в основата на крачолите и
ги изгладете като оформите ръб.
20. Жакет „FELIX MEDIANO”
21. Панталон „FELIX MEDIANO”
Плат: 2, 90 м. , 1, 40 м. ширина креп от вълна-вискоза с еластан. За да
декорирате гърба на жакета си набавете 40см. еластична черна лента с ширина
1, 5см.
20. Жакет „FELIX MEDIANO”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 9 до 13/.
Кроене: предница 5 (да се скроят две), страница на предница 6 (да се скроят
две), средна част на гръб 7 (да се скрои двойна), междинна част на гръб 8 (да се
скроят две), страница на гръб 9 (да се скроят две), две кройки ръкав 10 и 11 (да
се скроят два от всяка), яка 12 (да се скрои една двойна за горния лист с 5 мм.
по-голяма, и две косо за долния лист), капаче на джоб 13 (да се скроят четири).
За мостри на предниците и ревера да се скроят две според чертежа на кройката.
За дъна на джобове се скрояват две от плат и две от подплата според чертежа
на кройките. За подплатяване се скрояват гърба, страниците, ръкавите и
предниците до линията на мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат по горния лист на яката, капачетата и
мострите. Скройте на предниците отвор за джобовете до свивката, за да може да
я зашиете, зашийте, изгладете на една страна и прекарайте тегел на зигзаг
отгоре като декорация; затворете с тропоска отвора на джоба. Пришийте
страниците към предниците, прекарайте тегел на зигзаг върху шева, изработете
джобове от филетки с капачета според обясненията към модел 13. Скройте
еластична лента на две и поставете двете ленти върха средната част на гърба
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според линиите на кройката, застопорете краищата с бодове на ръка. Зашийте
средната част на гърба с междинните и тях със страниците на гърба, тегелирайте
шевовете със зигзаг, затворете страничните и раменните шевове. Затворете
ръкавите като съедините двете части, изгладете шевовете, направете подгъв в
основата, прикрепете към ръкавните извивки според обозначенията, зашийте,
срежете и оформете шевовете. Изработете яка с ревери според обяснението към
модел 13 и обозначения А-В, прекарайте тегел на 1см. от края около контура на
яката и на предниците. Направете подгъв в основата, поставете средни
подплънки, подплатете жакета, оформете илици и пришийте копчета.
21. Панталон „FELIX MEDIANO”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 14 до 18/.
Кроене: предница 14 (да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 26см. /размер
48/, 24см. /размер 44/, 22см. /размер 40/, гръб 15 (да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 27см. /размер 48/, 25см. /размер 44/, 23см. /размер 40/,
страница-дъно на джоб 16 (да се скроят две), предна част на талия 17 (да се
скроят четири), гръб на талия 18 (да се скроят два двойни). За дъна на джобове
се скрояват две от подплата според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат по горните листа на частите на талията.
Изработете джобове със страници според обясненията към модел 4. Зашийте
страничните и вътрешните шевове, средния шев (чатала) до мястото на ципа на
предницата, поставете ципа според обясненията към модел 2 и изработете талия
според размер 8, като поставите кожена закопчалка с метална част, за да
затворите предницата. Направете подгъв в основата на крачолите, изгладете
плата като оформите ръб.
22. Жакет „JOCAVI”
23. Пола „JOCAVI”
Плат: 2,60 м., 1,40 м. ширина тънък памучен плат.
22. Жакет „JOCAVI”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 15 /от 19 до 33/.
Кроене: Предница 19 /да се скроят две/, предна страница 20 /да се скроят две/,
долна част на предница 21 /да се скроят две/, джоб 22 /да се скроят два/, гръб
23 /да се скроят два/, задна страница 24 /да се скроят две/, долна част на гръб
25 /да се скроят две/, декорация на гърба 26 /да се скроят две/, колан на
предница 27 /да се скроят два/, колан на гръб 28 /да се скрои двойно/, капаче
на предно закопчаване 29 /да се скроят две/, ръкав 30 и 31 /да се скроят по два
от всеки/, яка 32 /да се скроят две двойни/, столче за яка 33 /да се скроят две
двойни/. От подплата се изработват същите кройки без капаче на предно
закопчаване, яка и столче на яка.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, столчето за яка
и на горния слой на капачето на предно закопчаване. Зашийте предницата за
страниците, разположете шевовете странично и прекарайте декоративен тегел
отгоре на 1 см.; поставете колана на предниците и свържете с долната част на
предницата, направете декоративен тегел върху ръбовете на колана с бял конец
като усукан шнур. Изработете джобовете само с една филетка на указаните в
кройката места и според обяснението към модел 3 /в този случай без дъна на
джоб/ и като прекарате тегела около контура на отвора с бял конец като усукан
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шнур; оформете с малък подгъв контура на джобовете без страните, поставете
ги на долните части на предницата на указаните места, закрепете с обиколен
тегел; оформете по същия начин частите на декорацията на гърба и ги поставете
по същия начин на долните части на гърба. Зашийте средния заден шев на гърба
и долните части на гърба, поставете шева странично, тегелирайте; зашийте
задните страници, поставете колана, а на него долната част на гърба,
тегелирайте контура на колана с бял конец също като на предницата. Зашийте
страничните и раменните шевове. Затворете ръкавите, като съедините двете
части и поставите цип в основата на лакетния шев до мястото на ципа,
направете подгъв в основата на ръкавите, поставете ги на ръкавните извивки
според обозначенията, зашийте. Поставете разглобяем цип в средата на
предницата от вратната извивка до мястото му. Съединете помежду им двата
слоя на яката лице с лице, зашийте с тегел външния контур до обозначение А,
обърнете, изгладете; съединете двата слоя на столчето за яка лице с лице, като
вмъкнете яката до обозначение А, зашийте всичко със същия тегел до
обозначение В, обърнете столчето за яка, изгладете; поставете горния слой на
столчето за яка на вратната извивка откъм лицевата страна на дрехата, според
обозначение В, зашийте, обърнете, обиколете с шев долния слой откъм
обратната страна; Прекарайте декоративен тегел отгоре, според модела.
Направете подгъв в основата на дрехата. Съединете помежду им двата слоя на
капачето на предно закопчаване, зашийте и обърнете, изгладете, прекарайте
обиколен тегел, поставете предното закопчаване на дясна предница според
обозначение С, зашийте, поставете “тик-так” закопчаване на предното
закопчаване и на лявата предница. Подплатете жакета.
23. Пола „JOCAVI”
Приложение 3. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 34 до 37/.
Кроене: средна част на предница и гръб 34 (да се скроят четири), страница на
предница и гръб 35 (да се скроят четири), основна част на предница и гръб 36
(да се скроят четири), коланче 37 (да се скрои двойно). За дъна на джобове се
скрояват две от плат и две от подплата според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете канаваца по средата на горната част на коланчето.
Съединете страниците с частите на основата на предницата и на гърба,
поставете шева нагоре и прекарайте тегел на 1см. отгоре; зашийте средния шев
на предницата и на гърба, изгладете отворените и прекарайте тегел от двете
страни на всеки шев; съединете средните части на предницата и на гърба със
страниците, поставете шевовете настрани и прекарайте декоративен тегел
отгоре. Изработете джобове с една филетка според инструкциите към модел 3 и
като прекарате тегел с бял конец отгоре. Затворете страничните шевове на
полата, като оставите отвора за цип отляво, поставете коланче, лице с лице,
зашийте, изгладете шева нагоре, поставете цип от средата на коланчето до
обозначението; прегънете коланчето навътре по линията на чертежа, обшийте
по същия шев от обратната страна, направете обиколни тегели. Направете
подгъв в основата на полата.
24. Жакет „VERO MODA”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Плат: 1,40 м., 1,40 м. ширина вълна. 0,70 м., 1,40 м. ширина канале.
Кроене: От вълнен плат: предница 1 /да се скроят две/, предна страница 2 /да
се скроят две/, капаче за предно закопчаване 3 /да се скроят две/, гръб 4 /да се
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скроят два/, два ръкава 5 /да се скроят по два от всеки/, лакетна част 6 /да се
скроят две/, маншет 7 /да се скроят два/. Дъна на джобове: да се скроят две от
плат и две от подплата според чертежа на кройките. От канале: яка 8 /да се
скрои една двойна/, основа 9 /да се скрои една двойна/, маншет 10 /да се
скроят два за вътрешен маншет, като се отнемат 4 см. на дължина. За подплата
се скрояват гръб, предница, предни страници и ръкави.
Изработка: Зашийте предните страници, изгладете открития шев, прекарайте
тегел отгоре на всяка страна; отбележете отвора на джобовете с тропоска,
поставете откъм опаката страна върху обозначението на отвора лента от
подлепващ плат; откъм лицевата страна поставете дъното на джоб от подплата,
на указаното в кройката място, зашийте с два успоредни тегела, един на всяка
страна на обозначението, на разстояние 1 см. помежду им; срежете между двата
тегела без да стигате до краищата, срежете последните диагонално, обърнете
дъното на джоб навътре, като поддържате шева в края с тропоска около отвора,
поставете ципа отдолу, зашийте с тегел; поставете другото дъно на джоб от плат
откъм обратната страна, съединете дъната с обиколен тегел. Зашийте средния
заден шев, страничните и раменните шевове; сгънете основата от канале по
линията на чертежа и зашийте за основата на дрехата, лице с лице. Съединете
двете части на ръкава помежду им по лакетния шев, изгладете и поставете
лакетните части на указаното в кройката място, с контура преди това оформен с
оверлог. Поставете маншетите от плат на основата на ръкавите, лице с лице,
зашийте, затворете долния шев до края на маншета, сгънете маншета по линията
на чертежа навътре, прихванете с тропоска. Зашийте лента от подплата с
ширина 5 см. на горния край на маншета от канале, затворете последния на
пръстен, сгънете по линията на чертежа, поставете го отвътре на маншета от
плат, показвайки се 4 см., зашийте го на маншета от плат, а след това го
закрепете за подплатата на ръкавите. Поставете яката от канале, сгъната на две,
на вратната извивка, според обозначение А, лице с лице, зашийте, обърнете
яката нагоре, като поставите шева надолу, прекарайте тегел отгоре около
контура. Сгънете капачетата по линията на чертежа лице с лице, затворете
краищата, обърнете, поставете ги на предниците от яката до основата, зашийте
горния слой, обиколете с шев долния и тегелирайте около контура. Подплатете
дрехата. Зашийте автоматични закопчалки на капачетата на указаните места и
закрепете декоративни копчета на капачето дясна страна.
25. Пола „VERO MODA”
Приложение 3. Страна l. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 11 до 12/.
Плат: 1, 55 м. , 1, 40 м. ширина вискозен-полиестерен стреч.
Кроене: предница 11/да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 24см. /размер
48/, 22см. /размер 44/, 20см. /размер 40/, гръб 12 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 24см. /размер 48/, 22см. /размер 44/, 20см. /размер 40/. За
оформяне на талията мострите се скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат по мострите. Зашийте задните свивки,
страничните шевове, левия от края на ципа, вътрешните шевове и сред0ния шев
(чатала). Съединете мострите помежду им по десния шев, поставете върху плата
лице с лице, зашийте контура на талията, обърнете мострите навътре като
придържате шева по края с тропоска, прекарайте тегел на 1см. около контура,
застопорете мострите от вътрешната страна с бод на ръка върху шевовете.
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Поставете цип отляво и една метална закопчалка в горния край. Направете
подгъв в основата на крачолите.
26. Жакет „ANINOTO”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 13 до 21/.
Плат: 1, 70 м. , 1, 40 м. ширина вълна. Набавете си от галантерия 5м. филетка,
имитация на кожа.
Кроене: средна част на предница 13/да се скроят четири, две от тях за мостри/,
междусредна част на предница 14/да се скроят две/, страница на предница
15/да се скроят две/, средна част на гръб 16/да се скроят две/, междусредна
част на гръб 17/да се скроят две/, страница на гръб 18/да се скроят две/, две
кройки ръкав 19 и 20/да се скроят две от всеки/, яка 21 /да се скроят две
двойни/. За подплатяване отново скройте от подплата същите кройки без
средната част на предницата и яката.
Изработка: Поставете подлепващ плат по мострите и по горния лист на яката.
Зашийте средните части на предницата и гърба за междусредните части,
страниците, средния шев на гърба и страничните шевове, като прибавите
филетката по всичките шевове; зашийте раменните шевове. Затворете ръкавите
като съедините двете части, направете подгъв в основата, прикрепете към
ръкавните извивки според обозначенията, зашийте. Оформете предниците с
мострите като прибавите ципа и изработете яка с ревер според обясненията към
модел 13 и обозначения А-В. Направете подгъв в основата на дрехата, поставете
малки подплънки, подплатете жакета.
27. Пола „FELIX MEDIANO”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 22 до 24/.
Плат: 1, 90 м. , 1, 40 м. ширина полиестерен габардин с еластан.
Кроене: предница 22 и 22А (да се скроят две), гръб 23 и 23А (да се скроят два),
талия 24 (да се скроят четири). За дъна на джобове на една филетка се скрояват
две големи (до талията) и две малки според чертежа на кройката. За гайки се
скроява лента с ширина 3см. на 62см. дължина, за да станат 3 гайки с дължина
10см. и четири гайки с 8см.
Внимание! За да получите пълните кройки 22 и 23, съединете част 22 с 22А и
част 23 с 23А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат по горните части на талията. Отбележете
по предниците отвор за джобове от страничния шев според местоположението на
кройката и ги изработете според обяснението към модел 3, пристегнете дъната
на джобовете отстрани и по талията с тропоска. Зашийте задните свивки,
страничните шевове до мястото на отвора в основата, вътрешните шевове и
средния шев (чатала) до мястото на ципа, поставете цип според обяснението към
модел 2 и изработете талия според модел 8 като поставите гайките, преди това
ушити и обърнати, три в средата на гърба като поставите най-дългата по
средата, и по две на всяка предница, една дълга с една къса, застопорете
краищата с тегел отгоре. Направете подгъв в основата на крачолите като
оформите отворите.
28. Жакет „H & M”
29. Панталон „H & M”
Плат: 3,20 м. , 1,40 м. ширина тънка вълна-полиестер.
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28. Жакет „H & M”
Приложение 3. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 25 до 33/.
Кроене: Предница 25 /да се скроят две/, предна страница 26 /да се скроят две/,
среда на гръб 27 /да се скроят две/, задна страница 28 /да се скроят две/, ръкав
29 и 30 /да се скроят по два от всеки/, яка 31 /да се скрои една двойна за
горния слой и две косо за долния слой/, столче за яка 32 /да се скроят две
двойни/, предницза-симулиран елек 33 /да се скроят два/. За оформяне на
ревер яката и елека мострите се срязват според чертежа на кройките. Дъна на
джобове: да се скроят две, както е показано на чертежа. За подплата се
скрояват същите кройки без яка, а предниците и елека да бъдат до линията на
мострата.
Изработка: Разположете подлепващ плат на горния слой на яката, на мострите,
предниците и предните страници, на последните две плата да бъде много тънък.
Зашийте свивките на вратната извивка на предницата, предните и задните
страници и средния заден шев, изгладете откритите шевове. Обозначете
разположението на джобовете с тропоска, като отбележите добре краищата;
поставете откъм обратната страна лента от подлепващ плат с ширина 4 см.
излизаща с 2 см. в краищата; откъм лицевата страна поставете центрирана
върху обозначението лента от същия плат с ширина 9 см. по дължината на
отвора плюс 2 см. на всяка страна; прекарайте два успоредни тегела на
разстояние 1,5 см. помежду им, като оформите добре краищата, срежете отвора
между двата тегела без дадостигате до краищата, срежете последните с два
прореза на ъгъл и срежете лентата филетка от единия до другия край,
обърнете я навътре, изгладете откритите шевове, оформете филетка на всяка
страна с ширина 7 мм., зашийте със скрит бод зад игла върху шевовете;
поставете едно дъно на джоб върху всяка филетка откъм обратната страна на
дрехата, съединете двете дъна с обиколен тегел. Затворете страничните и
раменните шевове. Изработете ръкавите с отвор в основата според указанията
към модел 13. Съединете двете части на долния слой на яката по средния заден
шев, изгладете; съединете яката със столчето според обозначение а, горния и
долния слой поотделно, зашийте, изгладете откритите шевове и съединете двата
слоя помежду им лице с лице, зашийте външния контур до обозначение В,
обърнете, изгладете; оформете предниците и изработете ревер яката според
указанията към модел 13 и обозначения В-С. Направете подгъв в основата на
дрехата, прикрепете средни подплънки, подплатете, оформете илик на двете
предници, разположете копчетата на тясна лента от сатен и я прекарайте през
илиците за закопчаване; поставете копчета отвътре на предниците, до ръба на
мострите, на указаните в кройката места, за да свържете елека с предниците.
Съединете подплатата с мострите на елека и я поставете върху тях, лице с лице,
прекарайте обиколен тегел, като оставите малък отвор за обръщане, обърнете,
като поддържате шева в края с тропоска, затворете отвора, оформете илици за
свързване с копчетата на предниците на жакета, на указаните в кройката места
и оформете илиците, пришийте копчетата в средата на предницата за
закопчаване на елека.
29. Панталон „H & M”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Кроене: Предница 1 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 26 см.
/размер 48/, 24 см. /размер 44/ и 22 см. /размер 40/, гръб 2 /да се скроят два,
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като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 29 см. /размер 48/, 27 см. /размер 44/ и 25 см. /размер 40/,
страница-дъно на джоб 3 /да се скроят две/, талия на предница 4 /да се скроят
четири/, талия на гръб 5 /да се скроят четири/. За гайки се срязва т шест лени
от 8 см. на 3 см. Дъна на предни джобове: да се скроят две от подплата според
чертежа на кройката. Дъна на задни джобове: да се скроят две големи /до
талията и две малки от подплата, както е показано на чертежа на кройката.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на горните слоеве на частите на
талията. Зашийте задните свивки, изгладете, изработете задните джобове с
филетки според указанията към модел 28, като прибавите гайка от същия плат
на филетката отгоре и пришиете копче на тази отдолу за закопчаване с гайката.
На предниците изработете джобовете със страница според обяснението към
модел 4. Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев
/чатала/ до мястото на отвора за цип на предницата, поставете ципа според
указанията към модел 2 и изработете талията според модел 8, като прибавите 6те гайки преди това ушити и обърнати, четири на гърба и две на предницата.
Направете подгъв в основата на крачолите. Изгладете панталона с ръб.
30. Манто „FELIX MEDIANO”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 6 до 15/.
Плат: 2, 50 м. , 1, 40 м. ширина вълна. Набавете си лента с ширина 2, 5 см. за
декорация няа талията.
Кроене: предница 6 (да се скроят четири, две от тях за мостри, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 15, 5см. /размер 48/, 14, 5см. /размер 44/, 13, 5см. /размер 40/,
страница на междинна предна част 7 (да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
9, 5см.), страница на предница 8(да се скроят две), долна странична част 9 (да
се скроят две), средна част на гръб 10 (да се скрои двойна, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
12см. /размер 48/, 11см. /размер 44/, 10см. /размер 40/, страница на междинна
част на гръб 11 (да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 10см.), страница на
гръб 12 (да се скроят две), две кройки ръкав 13 и 14 (да се скроят два от всяка),
яка 15 (да се скрои една двойна за горния лист и две косо за долния). За дъна
на джобове се скрояват два правоъгълника с дължина 20см и ширина около
15см. и закръглете два от ъглите според схемата. За подплатяване се скрояват
от подплата средната част на гърба, ръкавите, междинните страници и
страниците, като тези последните ги продължите по дължината, като остане
скъсена долната страна; скройте също два правоъгълника за дъна на джобове.
Изработка: Поставете плътен подлепващ плат по горния лист на яката,
мострите, средните части на предницата и предните междинни страници, в
основата на ръкавите поставете лента с ширина 6см. Зашийте предницата с
междинните страници, поставете шевовете към средата и прекарайте
декоративен тегел отгоре на 1см. Зашийте междинните страници на гърба със
средната част, тегелирайте по същия начин по шевовете. Съединете двете
страници по страничния шев, като оставите без да зашиете отвор за джобовете
от обозначение D до обозначение Е, поставете дъно на джоб от плат на отвора
на страницата на гърба, по края на шева, зашийте, изгладете отворения шев;
поставете по същия начин дъното от подплата по страницата на предницата,
зашийте, поставете го в посока навън, прекарайте тегел отгоре на 1см. от края
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на отвора от обозначение D до обозначение Е, поставете страничните шевове и
дъното на джоба на гърба към предницата, затворете двете дъна с обиколни
тегели по контура и тегелирайте шева на 1см. по същия начин като при отвора.
Поставете долната страница по края на страниците, според обозначения F-G,
зашийте, тегелирайте шева. Съединете страниците с междинните части на
предницата и гърба,тегелирайте отново шевовете; затворете раменните шевове,
изгладете отворените шевове. Поставете двете ленти по хоризонтала по
дължината на талията отделени помежду им на 2см., застопорете с тегел отгоре
по краищата. Затворете ръкавите като тегелирате отново шевовете, направете
подгъв в основата, прикрепете ги към ръкавните извивки според обозначенията,
зашийте, поставете шевовете към горната част, тегелирайте горната страна на
ръкавните извивки до страниците. Изработете яка с ревери според обяснението
към модел 13 и обозначения А-В. Направете подгъв в основата, поставете средни
подплънки, подплатете дрехата. Оформете илици и пришийте копчета.
31. Жакет „FELIX MEDIANO”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 16 до 22/.
Плат: 1, 50 м. , 1, 40 м. ширина вълна с шарка във формата на житен клас.
Кроене: предница 16 (да се скроят две), гръб 17 (да се скроят два), страница
18 (да се скроят две), две кройки ръкав 19 и 20 (да се скроят два от всяка), яка
21 ( да се скрои една двойна права за горния лист и две косо за долния), капаче
на джоб 22 (да се скроят две). За оформяне на предниците мострите се скрояват
според чертежа на кройката. За дъна на джобове се скрояват две от плат и две
от подплата според чертежа на кройките. За подплатяване от подплата се
скрояват гърба, страниците, ръкавите, капачетата и предниците до края на
мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат по предниците, горния лист на яката,
мострите и горния лист на капачетата. Отбележете отвор за джобове с тропоска
на предницата и страниците; скройте отвора за джобовете на предницата до
свивката, зашийте я и изгладете, обърнете за да затворите отвора с лека
тропоска; зашийте средния шев на гърба и съединете страниците на предницата
и гърба, тигелирайте шевовете на 1см., зашийте раменните шевове. Изработете
джобове от филетки с капачета според обяснението към модел 13. Затворете
ръкавите като отново прекарате тегел по шевовете, направете подгъв в
основата, прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според обозначенията,
зашийте. Оформете предниците и изработете яка с ревер според обясненията
към модел 13. Направете подгъв в основата на дрехата, поставете средни
подплънки, подплатете жакета, оформете илици и пришийте копчета.
32. Панталон „PEZ TORRAS”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 23 до 27/.
Плат: 1, 60 м. , 1, 40 м. ширина памук-полиестер.
Кроене: предница 23 (да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 26см. /размер
48/, 24см. /размер 44/, 22см. /размер 40/, гръб 24 (да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 26см. /размер 48/, 24см. /размер 44/, 22см. /размер 40/, гръб на
талия 25 (да се скроят два), джоб пластрон 26 (да се скроят два), коланче 27 (да
се скроят две).
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Изработка: Поставете подлепващ плат по средата на горната част на коланчето.
Отбележете с тропоска местоположението на джобовете пластрон на гърба,
тропосайте малък подгъв около контура на джобовете, зашийте с тегел горния
край, поставете ги по местата им, застопорете с тегел отгоре. Зашийте частите
на гърба на талията лице с лице, обърнете нагоре заедно с шева, прекарайте
декоративен тегел отгоре. Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и
средния шев (чатала) до мястото на отвора на ципа, поставете цип според
обясненията към модел 2 и коланче според модел 4. Направете подгъв в
основата на крачолите, зашит с тегел.
33. Жакет „VERO MODA”
Приложение 4. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 28 до 40/.
Плат: 1,70 м., 1,40 м. ширина вълна. 1,30 м., 2 см. ширина черен галон за
декориране.
Кроене: Предница 28 /да се скроят две/, предна страница 29 /да се скроят две/,
предна платка 30 /да се скроят две/, среда на гръб 31 /да се скрои една
двойно/, задна страница 32 /да се скроят две/, задна платка /33 /да се скрои
една двойна/, ръкав 34 и 35 /да се скроят по два от всеки/, капаче на отвора на
основата на ръкавите 36 /да се скроят две/, джоб пластрон 37 /да се скроят
два/, капаче върху джобовете 38 /да се скроят четири/, яка 39 /да се скрои една
двойно за горния слой и две косо за долния/, столче за яка 40 /да се скроят две
двойни/. За оформяне на предниците мострите се срязват цели според чертежа
на кройките. За подплата се скрояват гръб, предна страница, ръкави, джобове,
платка и предници до линията на мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, на столчето за
яка, капачетата, джобовете и мострите, на последните без да се стига до края за
да се разнищи след това. Съединете предните и задните страници, като
поставите единия шев върху другия, зашийте с двоен тегел отгоре, като
разнищите шева откъм лицевата страна на дрехата. Зашийте платките на
предницата според обозначения C-D-E и на гърба според F-G, поставете галона
отгоре покривайки шевовете.Затворете страничните и раменните шевове.
Изработете джобовете пластрон според указанията към модел 15; зашийте и
обърнете капачетата, като прикрепите галона на горния им край, поставете ги
върху джобовете на указаното в кройката място; зашийте джобовете за жакета
на указаните места с обиколен тегел. Сгънете капачето за основата на ръкавите
по линията на чертежа, обратна с обратна страна, оформете илици, поставете на
горната част на ръкава отдолу според обозначения H-J, като разнищите шева
отгоре, зашийте с двое тегел; съединете двете части на ръкава по лакетния шев,
като разнищите шева откъм лицевата страна, зашийте от върха до Н и поставете
долната мостра на отвора под капачето; затворете ръкавите, поставете ги на
ръкавните извивки според обозначенията. Поставете мострите на предниците
отвътре, обратна с обратна страна, прихванете с тропоска около контура;
съединете двата долни слоя на яката по средния заден шев; зашийте столчето за
яката според обозначение К, горния и долния слой поотделно, изгладете
открития шев; съединете двата слоя на яката обратна с обратна страна,
прихванете с тропоска, поставете горния слой на яката на мострата лице с лице,
според обозначения А-В, а долния слой на вратната извивка, зашийте с тегел,
обиколете с шев горния слой на яката на вратната извивка на гърба от рамото,
закрепете мострите за предниците с дълъг бод на ръка отвътре, прекарайте
троен тегел отгоре около целия контур и в основата на ръкавите. Прикрепете
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средни подплънки, подплатете дрехата, оформете илици, пришийте копчета.
Разнищете леко шевовете, както е показано на модела.
34. Панталон „33TOYPES”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 35 м. , 1,50 м. ширина полиестерна вискоза.
Кроене: предница 1 (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 2 (да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 29см. /размер 48/, 27см. /размер 44/, 25см. /размер 40/, коланче
3/да се скрои двойно/.
Изработка: Поставете подлепващ плат по средата на горната част на коланчето.
Зашийте задните свивки, страничните и вътрешните шевове, средния
шев(чатала) до мястото на ципа отпред, поставете ципа според обяснението към
модел 2 и изработете коланче според обяснението към модел 4. Зашийте подгъв
в основата на крачолите.
35. Жакет „PAZ TORRAS”
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 4 до 9/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. вълна шевиот.
Кроене: Предница 4 /да се скроят две/, гръб 5 /да се скрои двойно/, ръкав 6 и 7
/ да се скроят по два от всеки/, яка 8 /да се скроят две двойни/, капаче на джоб
9 /да се скроят четири/. За оформяне на предниците и ревера 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 украшение на десния ръкав
се срязва лента с дължина 1,10 м. и ширина 3 см. За подплатяване се скрояват
гръб, ръкави и предници, последните до края на мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, капачетата на
джоб и мострите на предниците, без да се достига до ръбовете на яката и
мострите на ревера за да може да се направи разнищването след това. Срежете
отвора на джобовете от страната до свивката, зашийте я, изгладете с влажно
парче плат, отново затворете отвора с тропоска. Зашийте страничните и
раменните шевове, изгладете. Изработете джобовете с капачета според
обяснението към модел 13. Поставете лентата с ширина 3 см. върху горната част
на десния ръкав, като оформите абстрактна рисунка, закрепете с тегел отгоре в
средата на лентата; затворете ръкавите, като съедините двете части помежду
им, направете подгъв в основата им, поставете ги на ръкавните извивки според
обозначенията, зашийте. Поставете мострите върху предниците лице с лице,
зашийте от основата до обозначение С, направете прорез на обозначението,
обърнете мострите навътре, като поддържате шева в края с тропоска до същото
обозначение и от него извадете шевовете навън; поставете мострите откъм
обратната страна, прихванете с тропоска; изработете ревер яка според
указанията към модел 33 и обозначения А-В. Направете подгъв в основата на
дрехата, прикрепете средни подплънки, подплатете, оформете илици и
пришийте копчета. Разнищете леко контура на яката, ревера и лентата
украшение на ръкава.
36. Панталон „VERO MODA”
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Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 10 до 13/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина тънка вълна.
Кроене: Предница 10 и 10А /да се скроят две/, гръб 11 и 11А /да се скроят два/,
талия на гръб 12 /да се скроят две/, коланче 13 /да се скроят четири/. За гайки
се срязват пет ленти от 15 см. на 8 см.
Внимание: За да получите пълните кройки 10 и 11, съединете части 10 с 10А и
11 с 11А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горните слоеве на коланчето.
Зашийте задните части на талията за панталона лице с лице, поставете ги
нагоре заедно с шева, прекарайте тегел отгоре; сгънете маншетите на
предницата на две по дължина, обратна с обратна страна, прекарайте тегел на 3
мм. от сгъвката от талията до основата, като образувате ръб. Затворете
страничните шевове до мястото на отворите на основата, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/ до мястото на ципа на предницата, поставете ципа според
указанията към модел 2 и коланчето според модел 8, като прибавите гайките
преди това ушити и обърнати, три на гърба и две на предницата. Направете
подгъв в основата на крачолите, като оформите отворите.
37. Жакет „MANGO”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 14 до 23/.
Плат: 1, 60 м. , 1, 40 м. ширина кадифе.
Кроене: горна предна част 14 (да се скроят две), долна предна част 15 (да се
скроят две), страница на предница 16 (да се скроят две), горна част на гръб 17
(да се скроят две), долна част на гръб 18 (да се скроят две), страница на гръб 19
(да се скроят две), две кройки ръкав 20 и 21 (да се скроят два от всяка), яка 22
(да се скроят две двойни), закопчаване 23 (да се скрои едно). За оформяне на
предници и на ревери мострите се скрояват според чертежа на кройката. За
подплатяване по същия начин се скроява от подплата същите кройки без яката,
и предниците до линията на мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат по горния лист на яката, по средата на
закопчаването и по мострите. Прегънете закопчаването по линиите на чертежа,
лице с лице, затворете краищата, обърнете, изгладете, поставете върху
предницата от лявата страна на точното място, в посока надолу, зашийте,
поставете в позиция нагоре, застопорете с тегел отгоре по краищата. Зашийте
предните свивки, средния шев на гърба, страниците на предниците и гърба,
поставете шевовете на една страна и прекарайте отгоре декоративен тигел на
1см. Тропосайте малка гънка по долните части на гърба, според
местоположението на кройката; прегънете мострата на отвора по средата на
гърба на дясната долна част, по линиите на чертежа навътре, пристегнете с
бодове от вътрешната страна; оставете изпъната мострата на лявата част и
оформете края с малък подгъв; съединете двете части като образувате
прихлупване, като поставите дясната част върху другата, пристегнете с
тропоска; зашийте предните и задните долни части с горните, затворете
страничните и раменните шевове. Изработете и поставете ръкави, оформете
предниците и изработете яка с ревери според обясненията към модел 13 и
обозначения А за яката. Направете подгъв в основата на дрехата, поставете
подплънки, подплатете. Оформете илици и пришийте кожени копчета.
38. Панталон „TORRADAS”
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Приложение 4. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 24 до 26/.
Плат: 1, 50 м. , 1, 40 м. ширина вълна.
Кроене: предница 24 (да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 25см. /размер
48/, 23см. /размер 44/, 21см. /размер 40/, гръб 25 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 26см. /размер 48/, 24см. /размер 44/, 22см. /размер 40/, коланче
26 /да се скроят две/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по средата на горната част на
коланчето. Зашийте задните свивки, страничните и вътрешните шевове, средния
шев (чатала) до мястото на ципа отпред, поставете го според обяснението към
модел 2 и изработете коланче според обяснението към модел 4. Направете
подгъв в основата на крачолите и ги изгладете като отбележите ръбове по
средата.
39. Жакет „LASSERRE”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 46, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 90 м. , 1, 20 м. ширина вълна с шарка във формата на житен клас.
Кроене: предница 1(да де 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 скрои двойна за горния лист и две косо за долния), столче на яка 7
(да се скроят две двойни). За оформяне на предниците и на ревера мострите се
скрояват според чертежа на кройката. За подплатяване от подплата се скроява
всички кройки без яката и предниците до линията на мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат по предниците, горния лист на яката,
столчето на яката и мострите. Скройте свивката на предниците по средата без да
стигате до края, зашийте лице с лице, скройте шева като я оставите на 4 мм.,
прегънете по същия тегел като поставите плата обратна с обратна страна и
обърнете да зашиете на 5 мм. по лицевата страна на плата като оставите шева
към лицевата страна във формата на ръб, изгладете на една страна. Затворете
средния шев на гърба; зашийте страниците на гърба и страничните шевове в
същата форма като предните свивки; зашийте раменните шевове, изгладете
шевовете. Затворете ръкавите като съедините двете части помежду им,
направете подгъв в основата, прикрепете ръкавите към ръкавните извивки
според обозначенията, зашийте. Изработете яка със столче според обясненията
към модел 28 и обозначения А-В, прикрепете мострите към предниците и
изработете яка с ревер според обяснението към модел 13 и обозначение В.
Направете подгъв в основата на жакета, поставете средни подплънки,
подплатете, оформете илици и пришийте копчета от кожа.
40. Панталон „LASSERRE”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 8 до 11/.
Плат: 1, 70 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 8 (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/, 24см. /размер 40/, гръб 9 (да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
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получи ширина 28см. /размер 48/, 26см. /размер 44/, 24см. /размер 40/, коланче
10 (да се скрои едно двойно), капаче 11 (да се скроят две). За дъна на джобове
се скрояват четири според чертежа на кройката (две от тях могат да бъдат от
подплата).
Изработка: Поставете подлепващ плат по средата на горната част на коланчето
и по капачетата. Зашийте свивките на гърба, изгладете. Зашийте и обърнете
капачетата, прекарайте тегел около контура, поставете върху гърба на
панталона според местоположението, в посока нагоре, зашийте, поставете в
позиция надолу, застопорете с тегел отгоре над горния край. Изработете
джобове с илик от филетка на предниците според обяснението към модел 28.
Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев (чатала) до мястото на
ципа на предницата, поставете цип според обяснението към модел 2 и
изработете коланче според модел 4. Направете подгъв в основата на крачолите.
41. Блуза „JACKPOT”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 12 до 17/.
Плат: 1,20 м., 1,50 м. ширина памучен поплин.
Кроене: Предница 12 /да се скроят две/, гръб 13 /да се скрои двойно/, ръкав 14
/да се скроят два/, основа на ръкав 15 /да се скроят четири/, яка 16 /да се
скроят две двойни/, столче за яка 17 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, на столчето за
яка, основата на ръкавите и на една от мострите на предницата. Сгънете
мострите два пъти навътре по линията на чертежа на кройката, прихванете с
тропоска, изгладете. Зашийте предните и задните свивки, страничните и
раменните шевове. Съединете частите на основата на ръкавите две по две,
зашийте по контура, обърнете, изгладете, прекарайте тегел отгоре на 1 см. от
края; затворете ръкавите, прикрепете частите на основата, като поставите
краищата на шева на ръкава, зашийте, като прихванете горния слой, обиколете
с шев долния слой, обърнете и поставете частите на мястото им нагоре;
поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията, зашийте.
Изработете и поставете яката със столче според обяснението към модел 22 и
обозначения А-В. Оформете основата с малък подгъв с тегел, направете илици и
пришийте копчета.
42. Панталон „ANINOTO”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 18 до 23/.
Плат: 1,40 м., 1,40 м. ширина вълна меланж.
Кроене: Предница 18 и 18А /да се скроят две/, гръб 19 /да се скроят два, като
се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 29 см. /размер 48/, 27 см. /размер 44/ и 25 см. /размер 40/,
страница-дъно на джоб 20 /да се скроят две/, талия на предница 21 /да се
скроят четири/, талия на гръб 22 /да се скроят две двойни/, странична гайка 23
/да се скроят четири/. За вертикални гайки се срязват пет ленти от 10 см на 4
см. Дъна на джобове: да се скроят две от подплата според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълната кройка 18, съединете 18 с 18А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горните слоеве на частите на талията
и на страничните гйки. Изработете джобовете със страница според обяснението
към модел 4 и обозначения А-В. Зашийте страничните шевове, вътрешните
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шевове и средния шев /чатала/ до мястото на отвора за цип на предницата.
Поставете ципа според модел 2. Зашийте две по две страничните гайки,
обърнете, изгладете, оформете илик в края и поставете на страните горния слой
на талията на гърба, според обозначението, прихванете с тропоска; изработете
талията според обяснението към модел 8, като прибавите вертикалните гайки,
преди това ушити и обърнати, две на предницата и три на гърба. Оформете
маншети в основата на крачолите на указаните в кройките места, закрепете с
няколко бода на ръка върху шевовете и направете подгъв. Поктавете две
копчета на всяка страна върху талията на гърба, на указаното място, за
закопчаване на страничните гайки. Изгладете с ръб.
43. Елек „VERO MODA”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 24 до 28/.
Плат: 1, м., 1,40 м. ширина карирана вълна полиестер.
Кроене: Предница 24 /да се скроят две/, предна страница 25 /да се скроят две
косо/, гръб 26 /да се скрои двойно/, яка 27 /да се скроят две двойни/, капаче на
джоб 28 /да се скроят две/. За оформяне на предниците и ревер яка 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 на кройките. За задно коланче
се срязва една лента с ширина 8 см. и дължина 25 см. и още една със същата
ширина и дължина 10 см. От подплата се скрояват гръб, страници и предници,
последните до линията на мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, горната
половина на капачетата и на мострите. Зашийте страниците за предниците,
страничните и раменните шевове, изгладете откритите шевове. Обозначете
мястото на джобовете с тропоска, като отбележите добре краищата; поставете
откъм обратната страна, върху обозначението, подлепваща лента с ширина 4 см.
по размера на отвора плюс 2 см. на всяка страна; сгънете капачето на две по
дължина, лице с лице, затворете краищата, обърнете, изгладете, поставете го
върху обозначеното място, а върху него едно дъно на джоб от подплата,
прихванете с тропоска; поставете над обозначеното място дъното от плат,
тропосайте; прекарайте два успоредни тегела отгоре, на разстояние 1,5 см.
помежду им, като оставите горния тегел няколко бода по-къс на всеки край за да
не се вижда при обръщане на капачето, срежете отвора между двата тегела без
да стигате до краищата, срежете последните косо, изгладете шевовете, обърнете
дъната на джоб навътре и поставете капачето в положението му нагоре,
закрепете краищата му към дрехата с няколко скрити бода на ръка; затворете
дъната на джоб с обиколен тегел отвътре на дрехата. Затворете по дължина
лентите за задно коланче, обърнете, изгладете, поставете тока на единия край
на по-късата лента, закрепете двете ленти на указаното място на гърба с тегел
отгоре. Оформете предниците и изработете ревер яка според обяснението към
модел 13. Направете подгъв в основата и подплатете дрехата, като оформите
ръкавните извивки със същата подплата. Направете илици и пришийте копчета.
44. Пола „TRUSSARDI”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1,80 м., 1,40 м. ширина вълна уелско каре.4,50 м. ширит.
Кроене: Среда на предница 1 /да се скрои двойно/, предна страна 2 /да се
скроят две/, гръб 3 /да се скрои двойно/, колан 4 /да се скроят четири/, предно
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коланче 5 /да се скроят шест двойни/. За волани в основата на полата се срязват
две ленти с дължина 1,40 м. и ширина 20 см. За оформяне на талията на гръб се
срязват две двойни мостри според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горните слоеве на частите на колана,
предните коланчета и на мострите на талията. Тропосайте гънки на на горната
част на средата на предница, на указаните места, зашийте с тегел отгоре на 10
см. от талията. Съединете гърба с частите на предната страна, зашийте, като
оставите отвора за цип на лява страна; съединете двете ленти помежду им през
единия край, тропосайте ръб от 1,5 см. на един от краищата и оформете малки
гънки, като оставите лентата по размера на основата на гърба на полата и
частите на предната страна, поставете ги на тях и зашийте с тегел отгоре.
Съединете средата на предница с частите на страната и волана, като прибавите
ширита. Поставете ципа на лява страна и оформете талията с мострите според
указанията към модел 25. Направете подгъв в основата на полата. Съединете
предните коланчета помежду им две по две, лице с лице, като прибавите ширита
около контура, зашийте оставяйки малък отвор за обръщане, обърнете, като
оставите ширита в края, затворете отвора, изгладете, поставете върху средата
на предницата на полата на указаните места, зкрепете зашийвайки копчета
отгоре.Съединете частите на талията по десния страничен шев и изработете
също като предните коланчета, поставете върху полата, оформете илик и
пришийте копче в краищата за закопчаване на на лява страна
45. Блуза „SEVENTY”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 6 до 12/.
Плат: 1,50 м., 1,40 м. ширина щампосана коприна. 3,50 м., 2 см. ширина черна
дантела.
Кроене: Предница 6 /да се скроят две/, гръб 7 /да се скрои двойно/, ръкав 8 /да
се скроят два/, маншет 9 /да се скроят четири/, капаче на предно закопчаване
10 /да се скроят четири/, яка 11/да се скроят две двойни/, столче за яка 12 /да
се скроят две двойни/.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на горния слой на яката, столчето
за яка, маншетите и капачетата на предно закопчаване. Зашийте предните и
задните свивки. Наберете дантелата за капачетата и маншетите, срежете две
парчета по размера на дължината на капачетата и поставете едно на всяка
страна на горния слой на капачето, което ще бъде на дясна страна, прихванете с
тегел, поставете го на дясна страна на предницата, като вмъкнете дантелата,
зашийте от вратната извивка до основата, поставете капачето в положението му
в посока навън, изгладете шева, зашийте на другата страна долния слой,
обърнете навътре, обиколете с шев откъм обратната страна и прекарайте тегел
отгоре; изработете по същия начин капачето на лява страна, но без дантела.
Зашийте страничните и раменните шевове. Затворете маншетите на пръстен,
горния и долния слой поотделно, съединете двата слоя, като прибавите на
външния край дантелата; затворете ръкавите, поставете на основата им горния
слой на маншетите лице с лице, зашийте, обиколете с шев долния слой откъм
обратната страна, поставете ръкавите на ръкавните извивки според
обозначенията, зашийте, срежете и оформете шевовете. Изработете и поставете
яката със столче според обяснението към модел 22 и обозначения А-В. Оформете
основата с малък подгъв с тегел. Изработете илици и пришийте копчета.
46. Жакет „RALPH LAUREN”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 13 до 20/.
Плат: 1, 60 м. , 1, 40 м. ширина вълна. Набавете си 3м. филетка в същия цвят.
Кроене: предница 13 (да се скроят две), гръб 14 (да се скроят два), страница на
гръб 15 (да се скроят две), две кройки ръкав 16 и 17 (да се скроят две от всеки),
яка 18 (да се скрои една двойна за горния лист и две косо за долния), горен
джоб пластрон 19 (да се скрои един), долен джоб пластрон 20 (да се скроят
два). За оформяне на предниците и на яка с ревер мострите се скрояват според
чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват от подплата гърба,
страниците, ръкавите, джобовете и предниците до края на мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат на предниците, горния лист на яката, по
мострите и джобовете. Затворете предните свивки, оформете като оставите 1см.
за шев, изгладете правите шевове; зашийте средния шев на гърба, страниците,
страничните и раменните шевове. Оформете горния край на джобовете с
филетката, която сте си набавили, а останалия контур с малък подгъв,
подплатете, поставете всеки един на мястото му, застопорете като зашиете на
ръка със страничен шев. Изработете и поставете ръкавите и яка с ревери според
обяснението към модел 13 и обозначения А-В; поставете филетката около
контура на яката, реверите, предниците, основите, застопорете с тегел отгоре по
края. Направете подгъв в основата на дрехата, поставете подплънки, подплатете
жакета, оформете илици и пришийте копчета.
47. Рокля „DAKS”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 21 до 22/.
Плат: 1 м. , 1, 40 м. ширина вълна на каре.
Кроене: предница 21 и 21А(да се скроят две), гръб 22 (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/. За
подплатяване се скрояват същите кройки от подплата.
Внимание! За да получите пълната кройка 21, съединете част 21 с 21А по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Затворете предните и задните свивки, средния шев на гърба от края
на мястото на ципа до основата, средния преден шев и страничните шевове;
поставете цип. Зашийте по същия начин подплатата, изгладете, поставете върху
роклята лице с лице, зашийте около вратната и ръкавните извивки, обърнете
подплатата навътре като придържате шевовете по края с тропоска; извадете
раменните шевове отдолу между двете материи, натегнете шевовете на
ръкавните и вратната извивки, затворете в заоблена форма раменните шевове и
обърнете като ги поставите в тяхната позиция като оставите скритите шевове
между двете материи; прекарайте тегел по края на контура на вратната и
ръкавните извивки. Направете подгъв в основата поотделно на роклята и
подплатата.
48. Риза „ALBERTO BIANI”
Приложение 5. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 340, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 23 до 26/.
Плат: 1, 35 м. , 1, 40 м. ширина коприна-полиестер.
Кроене: предница 23 (да се скроят две), гръб 24 (да се скрои двоен), ръкав 25
)да се скроят два), маншет 26 (да се скроят четири). За фльонга на предницата
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се скрояват две ленти с ширина 10см. и дължина 75см. За волани на маншетите
се скрояват две ленти с дължина 50см. и ширина 4см.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по мострите на предниците и по
горния лист на маншетите. Зашийте предните свивки, страничните и раменните
шевове. Скройте отвори в основата на ръкавите и оформете с малък подгъв;
затворете ръкавите и наберете лекичко основата като оставите според размера
на маншетите; оформете едно от краищата на лентата за волана с малък зигзаг,
прекарайте набор по другия край и наберете според размера на маншета;
съединете двата листа на маншета помежду им, като прибавите волана, зашийте
като затворите краищата, обърнете към лицевата страна, изгладете, прикрепете
горния лист на маншета към основата на ръкава, зашийте, обърнете и обшийте
другия лист по същия тегел от вътрешната страна, прекарайте тегел около
контура; наберете лекичко върховете на ръкавите, прикрепете към ръкавните
извивки според обозначенията, зашийте. Съединете двете ленти за фльонгата на
вратната извивка по един от краищата, оформете всичко наоколо с малък зигзаг
с изключение на частта, която ще бъде зашита към вратната извивка,
прикрепете към нея според обозначение А, като поставите съединителния шев
по средата на гърба, прегънете навън мострите на предниците, зашийте всичко с
тегел, обърнете мострите навътре като ги поставите прави от вътрешната страна,
пристегнете с тропоска.Направете подгъв в основата на дрехата, оформете
илиците и пришийте копчета.
49. Пола „ALBERTO BIANI”
Приложение 5. Страна L. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 1 /от 1/.
Плат: 1, 25 м. , 0, 80 м. ширина щампосано трикотажно кадифе и същото
количество подплата от полиамид.
Кроене: От двете материи се скроява: предница и гръб на пола 1/да се скроят
две двойни/.
Изработка: Зашийте страничните шевове на полата, левия до мястото на отвора
за цип, поставете цип; зашийте по същия начин подплатата, поставете върху
полата лице с лице, зашийте около контура на талията, обърнете подплатата
навътре, прекарайте тегел по края. Направете подгъв поотделно в основата на
полата и на подплатата, като оставите подплатата с няколко см по-къса.
50. Манто „NEW YORK”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 2 до 10/.
Плат: 2, 35 м. , 1, 40 м. ширина вълна.
Кроене: предница 2 (да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 31, 5см.
/размер 48/, 29, 5см. /размер 44/, 27, 5см. /размер 40/, гръб 3 (да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 31см. /размер 48/, 29см. /размер 44/, 27см. /размер 40/,
две кройки ръкав 4 и 5 (да се скроят два от всяка), декоративна част в основата
на ръкавите 6 (да се скроят две), качулка 7 (да се скрои една двойна), джоб
пластрон 8 (да се скроят два), капаче на джоб 9 (да се скроят две), коланче 10
(да се скроят шест). За декоративните части на джобовете и капачетата се
скрояват две от всяко според чертежа на кройките. За декоративна част по
средата на предницата се скрояват две ленти с дължина 0, 90 м. и ширина 3см.
За декоративна част в основата на палтото се скроява лента с ширина 6см. по
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размера на основата на дрехата според мярката. За декоративна част на
качулката се скроява лента с ширина 3см. според размера на предния контур. За
украса на горната част на предницата се скрояват две ленти с ширина 3см.
според размера на местоположението на кройката по размера. За оформяне на
контура на вратната извивка се скроява лента с ширина 2см. според размера на
същата.
Изработка: Поставете декоративните части върху джобовете и капачетата,
застопорете с обиколен тегел отгоре; поставете също декоративните ленти по
горния край на предниците, върху указаното място според кройката. , и по
средата на предницата, застопорете отново с тегел отгоре. Зашийте средния шев
на гърба, страничните и раменните шевове. Поставете джобовете на указаното
място и на 1, 5см. отгоре над тях капачетата, застопорете с тегел. Съединете
двете части на ръкавите по лакътния шев, поставете декоративната част в
основата, затворете ръкавите по долния шев, прикрепете към ръкавните извивки
според обозначенията. Поставете по същия начин декоративната лента в
основата на дрехата. Затворете горния шев на качулката според обозначения RS, поставете декоративната лента в предния край, прикрепете качулката към
вратната извивка на палтото обратна с обратна страна, зашийте и поставете
отгоре лентата с ширина 2см. като покриете шева, застопорете с обиколен тегел.
Съединете коланчетата две по две, зашийте, обърнете, изгладете, прекарайте
тегел на 2см. около края и оформете илици; пришийте копчета на предницата
според указаните места, за да затворите при закопчаване на коланчетата.
51. Рокля „MIU MIU”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 11 до 13/.
Плат: 2, 10 м. , 1, 20 м. ширина полиестерна коприна.
Кроене: горна предна част 11 (да се скроят две), гръб на горна част 12 (да се
скроят два), предница и гръб на вратна част с обшивка 13 (да се скроят четири).
За оформяне на ръкавните извивки като направите обшивка се скрояват косо
две ленти с дължина 50см. и 7см. ширина. За долната част се скрояват два
правоъгълника с дължина 0, 70 м. и 1см. ширина.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по обшивките. Затворете
страничните шевове на долната част, наберете един от краищата, който ще бъде
горен, като оставите според размера на талията според размера по-дълъг с 15см.
Затворете страничните шевове на горната част, поставете лентите за
оформянето на ръкавните извивки лице с лице от обозначение А до обозначение
В, зашийте, обърнете ги нагоре, прегънете ги по средата като оформите обшивка
с ширина 2, 5см., обшийте по същия шев от вътрешната страна и прекарайте
тегел отгоре. Поставете по същия начин обшивките на предницата и гърба на
вратната извивка от основата до края на ръкавните извивки, обозначения А и В,
като оставите остатъка за презрамки, пришийте ги към раменните шевове.
Съединете двете обшивки на предницата на вратната извивка на 3см. от
основата, зашийте с бодове на ръка; зашийте по същия начин обшивките на
гърба; наберете основата на горната част като оставите според размера на
талията на долната част, пришийте към нея, оформете шева и прибавете
еластична лента от вътрешната страна заедно с размера на талията на горната
част, застопорете с тегел. Направете подгъв в основата на долната част на
роклята.
52. Рокля „ANNA MOLINARI”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 14 до1 9/.
Плат: 2,30 м., 1,40 м. ширина вълнен креп.
Кроене: Тяло на предница 14 /да се скрои двойно/, тяло на гръб 15 / да се
скрои двойно/, предна платка 16 /да се скроят две двойни/, задна платка 17 /да
се скроят две двойни/, талия на предница и гръб 18 /да се скроят четири
двойни/, пола на предница и гръб 19 /да се скроят две двойни, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 68 см. /размер 48/, 66 см. /размер 44/ и 64 см. /размер 40/. За
оформяне на ръкавните извивки мострите се срязват според чертежа на
кройките.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на мострите, на горните слоеве на
платките и на частите на талията. Отбележете гънки на полата на предницата и
гърба, на указаните места, зашийте до обозначението, изгладете, прекарайте
тегел отгоре на двете страни на шева на всяка гънка; зашийте страните на
полата, лявата до мястото на ципа. Направете набор в двата края на на частите
на тялото на предницата и гърба, наберете, като оставите горния край по
размера на платката, а долния по размера на талията, затворете страните,
лявата от ръкавната извивка до мястото на ципа; съединете мострите по
страничния шев, поставете ги върху дрехата около ръкавните извивки, зашийте,
обърнете навътре, закрепете с бодове на ръка отвътре. Съединете частите на
талията две по две по десния страничен шев и ги поставете на основата на
тялото, като разположите горния слой откъм лицевата страна, а долния откъм
опаката, така че тялото да остане вмъкнато, зашийте, обърнете частите на
тялото надолу, зашийте горния слой за полата, поставете цип, обиколете с шев
долния слой, а ципа откъм обратната страна на дрехата. Съединете платките на
предницата и гърба по раменните шевове, горния и долния слой поотделно,
поставете една върху друга, лице с лице, зашийте контура на вратната извивка,
обърнете, като поддържате шева в края с тропоска, зашийте ръкавните извивки;
поставете платката на горната част на тялото по същия начин като частите на
талията. Направете подгъв в основата.
53. Рокля „CHESCO NOCHE”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 6,40 м., 1,40 м. ширина тюл от намачкана коприна. 4,30 м., 1,40 м.
ширина сатен в тон. 1,60 м., 1,50 м. ширина материя кан-кан.
Кроене: От коприна според схемата: За волан 1, да се отбележи полукръг с
радиус 17 см. и от него да се отбележи дължината на воала-20 см. /да се скроят
два/. За волан 2, да се отбележи радиус от 21 см. и от него да се отбележи
дължината на воала-30 см. /да се скроят два/. За волан 3, да се отбележи
радиус от 28,5 см. и от него да се отбележи дължината на воала 32 см. /да се
скроят два/. За волан 4, да се отбележи радиус от 35,5 см. и от него да се
отбележи дължината на воала-34 см. /да се скроят два/. За драперия на тялото
си срязват косо два правоъгълника с дължина 1,20 м. и ширина 60 см.От сатен:
пола на предница и гръб 1 и 1А /да се скроят четири двойни/, тяло среда на
предница 2 /да се скроят две двойни/, тяло среда на гръб 3 /да се скроят две
двойни/, предна страница 4 /да се скроят четири/, задна страница 5 /да се
скроят четири/. От кан-кан да се скрои полата по линия А-А, а също и две
двойни с 3 см. по-къси.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете 1 с 1А по линията за
съединяване на кройки.
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Изработка: Поставете подлепващ плат на частите на тялото, без тези, които ще
бъдат за подплата. Отбележете на полата на предница и гръб местата на
воланите, а на вътрешната пола-подплата мястото на кан-кана, линия А-А.
Зашийте предните и задните страници, образувайте каналче на шевовете и
въведете пластмасови спици; поставете отгоре срязаните на бие правоъгълници,
като ги приспособите така, че да образуват драперия върху тялото, прихванете с
карфици, като разпределите набора, закрепете, като зашиете на ръка няколко
скрити бода върху шевовете на страниците и прихванете с тропоска около
контура на тялото; зашийте дясна страна, като оставите лявата открита за цип.
Изработете тялото за подплата, поставете го върху тялото на роклята лице с
лице, зашийте контура на вратната извивка, обърнете навътре. Затворете
воланите на пръстен и оформете основата с малък подгъв; зашийте страничните
шевове на полата, като оставите отвор за ципа на лява страна, оформете
основата с малък подгъв и поставете воланите отгоре всеки на указаното място,
като първия да бъде на талията, зашийте воланите; съединете полата с тялото и
поставете скрит цип. Зашийте страните на кан-кана, поставете на вътрешната
пола-подплата, зашийте с тегел отгоре, съединете вътрешната пола с основата
на тялото от подплата и обиколете тялото с шев на ципа.
54. Рокля „FAVIANA”
Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 6 до 9/.
Плат: 4 м., 1,40 м. ширина сатен и същото количество подплата от коприна.
Стъклени маниста за декорация.
Кроене: От двата плата: среда на предница 6, 6А и 6В /да се скрои двойно/,
предна страница 7 и 7А /да се скроят две/, среда на гръб 8 и 8А /да се скроят
две/, задна страница 9 и 9А /да се скроят две/.
Внимание: За да получите пълните кройки 6, 7, 8 и 9, съединете части 6 с 6А и
6В, 7 с 7А, 8 с 8А и 9 с 9А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте предните и задните страници според обозначенията, и
средния заден шев от мястото за края на ципа до основата, поставете скрит цип.
Декорирайте роклята с манистата, както е показано на модела. Изработете по
същия начин подплатата, поставете я върху дрехата лице с лице, зашийте
контура на вратната извивка и презрамките, обърнете, като извиете подплатата
навътре, обиколете с шев върху ципа на средата на гърба. Оформете основата
на дрехата с малък подгъв с тегел, направете подгъв в основата на подплатата,
оформете илик и пришийте копче в краищата на презрамките за закопчаване.
55. Рокля „CHESCO NOCHE”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 10 до 13/.
Плат: 3,50 м., 1,40 м. ширина копринен креп. 3 м., 1,20 м. ширина подплата от
коприна. 60 см. пасмантерия с двойна редица кристал.
Кроене: От подплата: предница 10 и 10А /да се скрои двойно/, гръб 11 и 11А
/да се скроят два/. За роклята да се изкопират от хартия предница 12 и 12А и
гръб 13 и 13А. След това да се скроят предницата от подплата 10 по линията А-В
и гърба от подплата 11 по линията С-D, и да се съедини долната част на всяка
една от тях с частите на роклята 12 и 13 според същите обозначения, така че да
се получат пълните кройки на роклята. Веднага след това да се скроят от
копринен креп: цяла предница /да се скрои двойно/, цял гръб /да се скроят
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два/. За оформяне на вратната и ръкавните извивки, мострите се срязват според
чертежа на кройките.
Внимание: За да получите пълните кройки 10, 11, 12 и 13, съединете части 10 с
10А, 11 с 11А, 12 с 12А и 13 с 13А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Наберете страничните шевове на предницата и гърба и средния
заден шев до обозначение Е по размера на тялото от подплата; зашийте средния
заден шев от мястото на ципа до основата и страните; поставете ципа. Поставете
мострите над подплатата, закрепете с околен тегел; зашийте свивките от
подплата, страничните шевове и средния заден шев от мястото на ципа,
поставете ципа върху роклята лице с лице, зашийте контура на вратната и
ръкавните извивки, обърнете подплатата навътре, като поддържате шевовете в
края с тропоска; съединете рамената, като ги извадите между двата плата,
зашийте шевовете на вратната и ръкавните извивки , обърнете откъм лицевата
страна, като шевовете останат скрити между двата плата. Направете подгъв в
основата на дрехата и подплатата поотделно. Поставете пасмантерията на
страните върху наборитезакрепете с няколко бода на ръка.
56. Блузка “33 TOYPES”
57. Панталон “33 TOYPES”
Плат: 2,30 м., 1,40 м. ширина сатен.
56. Блузка „33 TOYPES”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 14 до 16/.
Кроене: Предница 14 /да се скрои двойно/, среда на гръб 15 /да се скрои
двойно/, задна страна 16 /да се скроят две/. За презрамки се срязват две ленти
с ширина 3,5 см. и дължина 35 см. плиблизително. От подплата се изработват
същите кройки.
Изработка: Зашийте предните свивки, изгладете; зашийте задните страни за
средата на гърба и затворете страните на дрехата, лявата от ръкавната извивка
до мястото на ципа, поставете ципа. Изработете по същия начин и подплатата.
Зашийте и обърнете презрамките, поставете ги откъм лицевата страна на
вратната извивка на дрехата според обозначения А на предницата и В на гърба,
закрепете с няколко бода на ръка; поставете подплатата отгоре, зашийте с
обиколен тегел вратната извивка, обърнете, като поддържате шева в края с
тропоска и обиколите с шев на ципа. Оформете основата на дрехата и на
подплатата поотделно с малък подгъв, като оставите подплатата с 2 см. по-къса.
57. Панталон „33 TOYPES”
Приложение 6. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 17 до 19/.
Кроене: Предница 17 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 40 см.
/размер 48/, 38 см. /размер 44/ и 34 см. /размер 40/, гръб 18 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 43 см. /размер 48/, 41 см. /размер 44/ и 39 см. /размер 40/,
коланче 19 /да се скроят две/.
Изработка: Поставете подлепващ плат на коланчето. Зашийте предните и
задните свивки, страничните шевове, левия до мястото на ципа, вътрешните
шевове и средния шев /чатала/. Поставете скрит цип на лява страна, изработете
коланчето според обяснението към модел 4. Направете подгъви в основата на
крачолите.
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