PATRONES EXTRA № 241
1. Риза “STEPHEN FAIRCHILD”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Плат: 1, 40 м., 1, 40 м. ширина памук. 0, 35 м., 1, 40 м. ширина памучно пике.
Кроене: От памук: предница 9 /да се скроят две/, гръб 10 /да се скрои двойно/,
ръкав 11 /да се скроят два/, маншет 4 /да се скроят четири/, предно
закопчаване 8 /да се скрои едно за дясна страна, да се прихване диплата и да се
скрои едно за лява страна/, столче за яка 1/да се скроят две двойни/, яка 3 /да
се скроят две двойни/. За оформяне на долната част на предницата: да се скрои
бие с ширина 4 см. след съединяване на частите. От пике: четири вътрешни
кройки 2,5,6 и 7/да се скроят по две от всяка/.
Изработка: Зашийте свивките на предницата, гърба и раменете. Съединете
четирите долни части според обозначения F-G-J, оформете горната част до
обозначение Е, като поставите бието, ушито и обърнато, поставете частта върху
страните на предниците според обозначение Е до основата и предниците до
обозначението, прихванете с тропоска. Затворете страничните шевове, като
прихванете частите. Зашийте ръкавите. Отбележете среза на отвора на ръкавите
с тропоска, срежете и направете малък подгъв на двете страни до основата,
тропосайте гънките на ръкавите или прекарайте двоен набор в основите според
желания модел. Поставете лек подлепващ плат на два от маншетите откъм
опаката страна /или в средата им, ако са двойни/, изгладете, сгънете маншетите
или ги съединете два по два, лице с лице, затворете краищата, обърнете и
поставете на ръкавите, като образувате вътрешно прихлупване, зашийте единия
слой на маншетите и обиколете с шев срещуположния откъм обратната страна;
прекарайте обиколен декоративен тигел по желание. Поставете ръкавите на
ръкавните извивки според обозначение Х. Оформете диплата на дясната страна
на предното закопчаване, тропосайте и поставете отгоре предницата от вратната
извивка до основата, като прегънете едновременно мострата, прекарайте тигел
откъм лицевата страна, като прихванете вътрешната част, поставете по същия
начин предното закопчаване на лява страна без дипла. Срежете от подлепващ
плат дублет на яката и столчето за яка, поставете един на всяка част откъм
опаката страна, изгладете. Изработете яката ушита и обърната външна част и
краища, обърнете, изгладете и прекарайте декоративен тигел по желание.
Поставете един слой на столчето за яка на всяка страна на яката, така че да
съвпадат според обозначение В, прекарайте тигел захващайки всички слоеве на
плата от края на столчето за яка. Обърнете столчето, тропосайте в края,
изгладете. Поставете яката на вратната извивка според обозначение А,
тропосайте на вратната извивка крайния слой на столчето за яка, зашийте.
Изгладете шева към основата на яката, обиколете с шев вътрешния слой.
Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
2. Риза “TOY”
Приложение 1. Страна А. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частити на кройката: 7 /от 12 до 18/.
Плат: 1, 35 м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 18 /да се скроят две/, гръб 17 /да се скрои двойно/, предно
закопчаване 12 /да се скроят две/, връх на ръкав 14 /да се скроят два/, ръкав
15 и 16 /да се скроят по два от всеки/, яка 13 /да се скроят две двойни/.
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Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове. Поставете върха на
ръкавите, зашийте хоризонтални свивки на вътрешния шев на ръкавите и
затворете шевовете им, поставете маншети от канале, като оставите 3,5 см. с
лента и за основата. Зашийте страничните шевове и поставете ръкавите на
ръкавните извивки. Поставете основата от канале на основата на дрехата,
сгънете и прихванете на същия шев с ширина 3, 5 см. Поставете лек подлепващ
плат на обратната страна на предното закопчаване, изгладете. Поставете
предното закопчаване на предницата от вратната извивка до основата, зашийте
единия слой, сгънете мострите лице с лице, зашийте краищата на вратната
извивка до обозначение А и основата, обърнете и обиколете с шев. Поставете
лек подлепващ плат на обратната страна на едната яка, изгладете, съединете
яките лице с лице, зашийте външната част и краищата, обърнете и зашийте
единия слой на вратната извивка според обозначение А, обиколете с шев
срещуположния слой. Прикрепете подплънки и поставете тик-так закопчаване.
3. Гащеризон „CERRUTI JEANS”
Приложение 1. Страна А. Тюркуазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 10 /от 19 до 28/.
Плат: 2, 05 м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: преден нагръдник 26 /да се скрои двойно/, платка на нагръдник 19 /да
се скроят два двойни/, джоб на нагръдник 23 /да се скрои двойно/, предница 28
/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 27 /да се скроят два, 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/, страница дъно на
джоб 25 /да се скроят две/, заден джоб 24 /да се скроят два/, странично
закопчаване 20 /да се скроят две/, колан на предница 22 /да се скроят два
двойни/, колан на гръб 21 /да се скроят два двойни/. За оформяне на предните
джобове мострите се срязват според чертежа на кройката. Дъна на джобове:
скрояват се две, както е показано на чертежа. За гайки на колана се срязват
четири правоъгълника от 8 см. на 4 см. За гайка на задния джоб се срязва лента
от 18 см. на 8 см. За презрамки се скрояват две ленти от 90 см. на 8 см. за да
останат с ширина 3 см.
Изработка: Поставете дъното на джоб лице с лице и край с край следвайки
формата на джоба. Прекарайте тигел, направете няколко бода на шева, ако
формата е крива, обърнете дъното на джоб към опаката страна, изгладете, като
поддържате шева в края и прекарайте декоративен тигел по желание. Поставете
отдолу страницата и тропосайте двете части заедно. Съединете двете дъна откъм
обратната страна след зашиване на страничните шевове. Поставете мострите за
оформяне на отворите на двете страни на предницата, ушити и обърнати.
Сгънете мострите на задните джобове и прихванете с двоен тигел; изработете
лентата за гайката на задния десен джоб, ушита и обърната и тропосайте върху
страната на гърба според обозначенията, поставете задните джобове на
указаните места, като прихванете гайката в основата на джоба, тропосайте и
зашийте джобовете с двоен обиколен тигел. Зашийте страничните шевове до
мястото на отвора, затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/.
Поставете джоба на нагръдника с двоен обиколен тигел и прекарайте
вертикален тигел в средата, като образувате по този начин два джоба. Поставете
закопчаването на отвора на страните на гърба, сгънати преди това и зашийте.
Изработете гайките ушити и обърнати с декоративни тигели и поставете по две
отпред и отзад на панталона, според модела, тропосайте и зашийте един колан
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на предницата и един на гърба, като прихванете така гайките, тропосайте
краищата на гайките на горната част на колана. Направете подгъв на всяка
страна на нагръдника и зашийте с двоен декоративен тигел, поставете платката
на нагръдника според обозначение А, зашийте и поставете срещуположния
нагръдник лице с лице, зашийте горната част и краищата, обърнете и обиколете
с шев. Изработете презрамките ушити и обърнати и ги поставете върху колана
на гърба, прихлупете в средата, тропосайте и поставете срещуположния колан
лице с лице на гърба и на предницата, зашийте до краищата на двете страни,
като прихванете нагръдника и презрамките на гърба образувайки в същото
време отворите на страните, обърнете и обиколете с шев колана на долните
шевове. Направете подгъви, поставете метални токи в краищата на презрамките
и метална част за прихващане на токите в краищата на нагръдника на
предницата, пригодете презрамките в съответствие с необходимия размер.
Оформете илици на страничните отвори и пришийте метални копчета.
4. Блуза „NARA CAMICIE”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 29 до 31/.
Плат: 2, 55 м., 1, 40 м. ширина памучен поплин.
Кроене: предница 29 и 29А /да се скроят две косо/, гръб 30 /да се скрои двойно
косо/, предно закопчаване 31 /да се скрои едно/. За ръкавни извивки се
скрояват ленти косо с ширина 4 см. според контура.
Внимание: За да получите пълната кройка 29, съединете части 29 с 29А по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Направете малък подгъв на двете предници от обозначение Е до
основата обозначение С. Доставете лента бие в бяло с ширина 1, 5 см. и я
поставете от обозначение Е до основата обозначение С откъм обратната страна
за образуване на каналче, зашийте лента с тигел на двете страни и въведете
ластик, опънете го от раменете обозначение Е до обозначение А, като намалите
на 14 см., от обозначение А до обозначение В намалявайки на 7 см. и от
обозначение В до обозначение С намалявайки на 40 см., закрепете лентите с
тигел, зашийте раменните шевове до обозначение Е и страничните шевове.
Сгънете воланите на предницата от обозначение Е до основата и поставете една
лента бие, като прихванете сгъвката и образувате филетка от 7 мм. и като
поставите 5 гайки на дясна страна раздалечени една от друга. Затворете
краищата на предното закопчаване и го поставете на лява страна на предницата
от обозначение В до 4 см от основата, като образувате вътрешно прихлупване
под филетката. Оформете ръкавните извивки и вратната извивка с бие, ушито и
обърнато. Пришийте копчета върху филетката на средата на предницата лявма
страна според гайките. Направете подгъв на основата.
5. Пола „CULTURA”
Приложение 1. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 32 до 33/.
Плат: 1, 90 м., 1, 40 м. ширина памук. 1, 70 м., 1, 40 м. памук с щампи в средата
на плата.
Кроене: От памук: предница и гръб 32 и 32А /да се скроят две двойни с
необходимите допълнения/, талия 33 /да се скроят две двойни, като се
елиминира прихлупването за дясна страна/. От щампосан плат: предница и гръб
32 и 32А /да се скроят две двойни с необходимите допълнения, като се скъси 4
см. основата/.
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Внимание: За да получите пълната кройка 32, съединете 32 и 32А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте допълненията на ъглите на двете поли и свивките на
основата на предницата и гърба на щампосаната пола /другата пола няма
свивки/, затворете страничните шевове до мястото на ципа лява страна. Зашийте
страните на вътрешната пола /по-дългата/ до мястото на ципа. Поставете
щампосаната пола над другата и съединете двете талии с тропоска, поставете
ципа. Зашийте дясната страна на колан, поставете лек подлепващ плат в
средата на колана откъм обратната страна, изгладете, сгънете лице с лице,
затворете краищата, обърнете и зашийте единия слой на колана за полата, като
прихванете двете, обиколете с шев. Направете подгъви и поставете закопчаване
на прихлупването на колана. Поставете свободен колан от черен тюл върху
ниската талия на полата, както е показано на модела.
6. Блуза „GASPARI”
Приложение 1. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 34 до 41/.
Плат: 2, 05 м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: японска предница 34 /да се скроят две/, японски гръб 35 /да се скрои
двойно/, ръкав 36 /да се скроят два/, маншет 39 /да се скроят два/, столче за
яка 41 /да се скроят шест двойни/, яка 40 /да се скроят шест двойни/, основа на
предница 37 /да се скроят две/, основа на гръб 38 /да се скрои двойно/. За
оформяне на предниците и вратната извивка на гърба мострите се срязват
според чертежа на кройките. Завързване: да се скроят две ленти с ширина 6 см.
и дължина 45 см., като се постави поле за шевовете.
Изработка: Зашийте раменните шевове, поставете ръкавите на ниските ръкавни
извивки и затворете японските странични шевове едновременно. Изработете
отвора на основата с маншети, според обяснението към модел 1. Съединете
раменните шевове с мострите на вратната извивка и поставете лек подлепващ
плат на обратната страна на мострите, изгладете и зашийте мострите, обърнете
ги. Оформете вратната извивка, като поставите бие ушито и обърнато.
Изработете трите яки със столче според обозначение В и обяснението към модел
1, като оформите също долната част на монтирането; поставете и тропосайте
една яка на 1 см. от края на вратната извивка на горния знак на вратната
извивка дясна страна според обозначение А до долния знак на вратната извивка
лява страна обозначение А, поставете другата яка на втория знак дясна страна
до същия на лява страна и последната яка на долния знак на дясна страна
обозначение А до горния на лява страна, като оформите двете страни според
модела; зашийте всички яки с обиколен тигел. Изработете лентите за
завързване, ушити и обърнати, като оформите единия от краищата. Зашийте
страничните шевове на основата, сгънете лице с лице, като поставите в
предните краища лентите за завързване, обърнете, зашийте единия слой за
основата на дрехата, като поддържате леко според обозначение С, обиколете с
шев. Оформете илици на маншетите, пришийте копчета. Прикрепете леки
подплънки. Прихлупете дясната предница върху лявата и завържете лентите на
гърба.
7. Риза с поло яка „BAGUTTA”
Приложение 1. Страна В. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1, 55 м., 1, 40 м. ширина памук с еластан.
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Кроене: предница 7 /да се скрои двойно/, гръб 8 /да се скрои двойно/, ръкав 1
/да се скроят два/, маншет 5 /да се скроят два/, предно закопчаване 3 /да се
скроят две/, яка мао 2 /да се скроят две двойни/, основа на предница 6 /да се
скрои двойно/, основа на гръб 4 /да се скрои двойно/.
Изработка: Зашийте предните свивки. Зашийте раменните и страничните
шевове. Затворете ръкавите, изработете основата им с маншети според
обяснението към модел 1 и поставете на ръкавните извивки. Поставете лек
подлепващ плат в средата на капачетата за предно закопчаване поотделно на
обратната страна, изгладете, сгънете лице с лице и зашийте основите, като
образуватеV форма само на дясна страна и права на лява страна, направете
прорез в края на формата, обърнете. Постъвате подлепващ плат също на яките,
съединете двете лице с лице, зашийте горната част и поставете на вратната
извивка, зашийте единия слой и обиколете с шев противоположния. Поставете
капачетата за предно закопчаване от края на яката до отвора на лява страна,
като поставите отгоре основата във форма на V, зашийте и обиколете с шев,
закрепете основите с кръстосан тигел откъм лицевата страна. Зашийте
страничните шевове на основите на дрехата, като затворите на пръстен и
зашийте единия слой на дрехата, сгънете и обиколете с шев. Оформете илици,
пришийте копчета.
8. Панталон „MARELLA”
Приложение 1. Страна В. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 9 до 10/.
Плат: 2, 05 м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 9 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 25 см.
/размер 48/, 23 см. /размер 44/ и 21 см. /размер 40/, гръб 10 /да се скроят два ,
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/.
За оформяне на талията мострите се срязват според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте задните свивки, затворете страничните шевове до мястото
на ципа лява страна, вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Поставете
ципа заедно с мострите на талията, ушити и обърнати. Направете подгъви.
9. Блуза „PESERICO”
Приложение 1. Страна В. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 11 до 14/.
Плат: 2, 05 м., 1, 40 м. ширина памучен поплин.
Кроене: предница 12 /да се скрои двойно косо/, гръб 11 /да се скрои двойно
косо/, ръкав 14 /да се скроят два/, цяла яка 13 и 13А /да се скрои една косо/. За
оформяне на вратната извивка да се среже лента бие с ширина 4 см. по контура.
Внимание: За да получите пълната кройка 13, съединете 13 с 13А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове. Затворете ръкавите и ги
поставете на ръкавните извивки според обозначение R. Оформете външната част
на лентата яка със завършващ бод от обозначение В дясна страна до
обозначение В лява страна, поставете на вратната извивка лице с лице до
обозначение В на двете страни и поставете отгоре бието, зашийте, като
прихванете яката, обърнете бието и обиколете с шев. Оформете гънката на лява
страна и поставете лентата от дясна страна отгоре според обозначение Х,
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прихванете с бод. Оформете основата на дрехата и ръкавите със същия
завършващ бод обиколно.
10.Пола „CIVIDINI”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 15 до 27/.
Плат: 1, 50 м., 1, 40 м. ширина памук и лен дюс. 0, 70 м., 0, 80 м. ширина
кариран памук.
Кроене: От памук и лен: среда на предница 27 и 27А /да се скрои една/, лява
предница 21 /да се скрои една/, дясна страна на предница 22 /да се скрои
една/, лява страна на предница 26 /да се скрои една/, гръб 25 /да се скрои
двойно/, основа на лява предница 19 /да се скрои една/, основа на гръб 15 /да
се скрои двойно/, колан на предница дясна страна 16 /да се скрои един/, колан
на предница лява страна 18 /да се скрои един/, колан на гръб 17 /да се скрои
двойно/. За завързване се срязват две ленти от 35 см. на 8 см. за да останат с
ширина 3 см. От кариран плат: дясна страна 24 /да се скрои една/, лява страна
23 /да се скрои една/, гръб 20 /да се скрои двойно/.
Внимание: За да получите пълната кройка 27, съединете 27 с 27А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Подгответе плохите на двете страни на предницата според кройката
до основата и ги зашийте 6 см. от талията откъм дъното на плохите, изгладете.
Оформете основите с карирани ленти, а края на лява страна с малък подгъв и ги
съединете с предниците според обозначение Е дясна страна и обозначение С
лява страна; съединете дясната страна на полата с карираната лента според
обозначение F, а лявата й страна според обозначение А. Зашийте основата на
предницата лява страна според обозначение В, като карираните части останат
малко по-къси. Поставете карирания гръб на гърба на полата и основата според
обозначения J-K. Затворете страничните шевове и направете подгън на
основата. Оформете предните краища с малък подгъв, сгънете мострата на дясна
страна и прихванете края на основата с лента от карирания плат, като
образувате гайка до сгъвката на второто плоха, закрепете с тигел. Зашийте
страничните шевове на колана, поставете и зашийте единия слой около талията
на полата; изработете лентите за завързване, ушити и обърнати и поставете
една в края на колана на предницата дясна страна, сгънете го лице с лице
двустранно и затворете краищата, обърнете колана и обиколете с шев отвътре.
Поставете срещуположната лента върху колана на предницата лява страна на
височината на обозначение С и закрепете с вертикален тигел, зашийте
закопчаване в края на колана лява страна за образуване на прихлупване и
завържете лентите на предницата.
11. Риза „C. P. COMNANY”
Приложение 1. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 35 до 40/.
Плат: 1, 60 м., 1, 40 м. ширина памук и лен.
Кроене: Предница 33 /да се скроят две/, гръб 34 и 34А /да се скрои двойно/,
нагръдник на предница 31 /да се скроят четири/, ръкави 28, 29 и 30 /да се
скроят по два от всеки/, яка мао 32 /да се скроят две двойни/.
Внимание: За да получите пълната кройка 34, съединете 34 с 34А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте предните свивки, поставете нагръдника на двете страни,
сгънете долните мостри и поставете срещуположния нагръдник лице с лице,
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зашийте до вратната извивка, обърнете и обиколете с шев отвътре. Зашийте
раменните и страничните шевове. Оформете хоризонтални набори на гърба от
ръкавната извивка до 12 см. от основата, като поставите на обратната страна
ластици с ширина 3 мм. и на 3, 5 см. разстояние помежду им и като опънете
ластиците зашийвайки с тигел в средата им. Съединете горните части на
ръкавите и прекарайте двоен декоративен тигел по лицевата страна, поставете
долната част и поставете лента от същия плат на долната страна с ширина 3 см.
от средата до 4 см. от основата откъм обратната страна и зашийте с три
раздалечени тигела, като образувате две каналчета; въведете в тях памучна
връв, като оставите двата края на основите за оформяне на набор в желания
размер. Затворете ръкавите и ги зашийте на ръкавните извивки. Поставете лек
подлепващ плат на обратната страна на едната яка, изгладете, съединете двете
яки лице с лице, зашийте горната част и краищата, обърнете и зашийте единия
слой на вратната извивка според обозначение А, обиколете с шев. Направете
подгъви, оформете илици, пришийте копчета.
12. Раирани панталони „C. P. COMPANY”
Приложение 1. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 35 до 40/.
Плат: 1, 90 м., 1, 40 м. ширина памук на райе.
Кроене:Предница 39 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 23, 5 см.
/размер 48/, 21, 5 см. /размер 44/ и 19, 5 см. /размер 40/, гръб 40 /да се скроят
два, 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/, страница дъно на джоб 35 /да се скроят две/, колан на предница 37
/ да се скроят четири, като се премахне прихлупването на дясна страна/, колан
на гръб 36 /да се скроят два двойни/, предно закопчаване 38 /да се скрои едно/.
Дъна на джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За гайки се
скрояват шест правоъгълника от 9 см. на 6 см.
Изработка: Изработете джобовете със страници според обяснението към модел
3 Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до
мястото на ципа. Сгънете мострата на средата на предницата дясна страна и
тропосайте ципа от вътрешната страна, зашийте; сгънете предното закопчаване
лице с лице, зашийте горния край, обърнете и срежете мострата на средата на
предницата лява страна на панталона, като оставите 1 см. за шев, поставете
предното закопчаване, като прихванете срещуположната страна на ципа,
зашийте всичко заедно и прекарайте декоративни тигели по лицевата страна
според кройката. Зашийте страничните шевове на колана поотделно, поставете
лек подлепващ плат на единия колан, изгладете, съединете двата колана лице с
лице, зашийте и затворете краищата, като образувате прихлупване на лява
страна за този модел, срежете малко шева и обърнете; зашийте колана на
дрехата, като добавите гайките, две отпред, по една на всяка страна и две
отзад, преди това ушити и обърнати, и като образувате прихлупване според
модела, обиколете го с шев. Направете подгъви, оформете илици на колана,
пришийте копчета и прихванете гайките в горната част с тигел.
13. Жакет „MOSCHINO JEANS”
Приложение 2. Страна А. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1, 65 м., 1, 40 м. ширина обработен памук.
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Кроене: Предница 8 /да се скроят две/, гръб 6 /да се скроят два/, страница на
гръб 5 /да се скроят две/, ръкав 4 и 7 /да се скроят по два от всеки/, капаче на
джоб 1 /да се скроят четири/, джоб 2 /да се скроят два/, яка 3 /да се скроят две
двойни, горната с 5 мм. по-голяма/. За предници мострите се срязват според
чертежа на кройката. За оформяне на основата на ръкавите мострите се срязват
според чертежа на кройките. За подплатяване се скрояват предница до края на
мострите, гръб, страница, ръкави до мострите на основатаи джобове.
Изработка: Зашийте предните свивки. Изработете капачетата на джобове,
ушити и обърнати, подплатете джобовете и ги поставете на 1, 5 см. от мястото на
капачетата, зашийте с обиколен тигел и поставете капачетата отгоре. Зашийте
средния заден шев, раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавните
шевове, като образувате малък отвор на гърба и поставете на ръкавните извивки
според обозначенията. Изработете яката според обяснението към модел 2 и
обозначение А заедно с мострите, ушити и обърнати. Поставете мострите на
основата на ръкавите, преди това съединени по вътрешния шев. Прикрепете
подплънки, оформете илици, подплатете жакета и пришийте на предницата
копчета облечени в същия плат и декоративни копчета на капачетата на
джобове.
14. Къси панталонки „SHELABARGER”
Приложение 2. Страна А. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 9 до 12/.
Плат: 0, 80 м., 1, 40 м. ширина памук и вискоза.
Кроене: Предница 11 /да се скроят две/, гръб 12 /да се скроят два/, страница
дъно на джоб 10 /да се скроят две/, заден джоб 9 /да се скроят два/. Дъна на
джобове: да се скроят два според чертежа на кройката. За оформяне на талията
мострите се срязват според чертежа на кройките.
Изработка: Изработете предни джобове със страница според обяснението към
модел 3. Сгънете мострите на задните джобове, подплатете и ги поставете на
указаното място с обиколен тигел. Зашийте страничните джобове до мястото на
ципа лява страна, затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/.
Поставете ципа заедно с мострите на талията, ушити и обърнати. Направете
подгъви.
15. Манто „AMAYA ARZUAGA”
Приложение 2. Страна А. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 13 до 24/.
Плат: 2, 35 м., 1, 40 м. ширина обработен плат.
Кроене: Предница дясна страна 23 /да се скрои една, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
12 см./, предница лява страна 21 и 21А /да се скрои една/, предни страници
дясна и лява страна 15 и 14 /да се скрои по една от всяка/, горна дясна страна
17 /да се скрои една/, долна дясна страна 18 /да се скрои една/, лява страна 19
/да се скрои една/, гръб 24 /да се скрои двойно, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
15 см./, задна страница 22 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 19, 5 см.
/размер 48/, 17, 5 см. /размер 44/ и 15, 5 см. /размер 40/, ръкав 13 и 20 /да се
скроят по два от всеки/, декоративно капаче на джоб 16 /да се скроят две/. За
оформяне на предниците и вратната извивка на гърба мострите се срязват
според чертежа на кройките.
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Внимание: За да получите пълната кройка 21, съединете 21 с 21А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте задните страници на гърба. Зашийте предната страница
дясна страна за горната предна страна според обозначения А-В, а тази на лява
страна според обозначения F-G. Изработете капачето на джоб, ушито и обърнато
и тропосайте на основата на горна дясна страна според обозначения С-Е в
положение към рамената, зашийте долна дясна страна според обозначения С-Е,
като прихванете декоративното капаче на джоб. Съединете средната предна
част на двете страни с предниците, дясната страна от рамената до основата, а
лявата страна от рамената до страната обозначение J. Зашийте раменните и
страничните шевове, като прихванете декоративното капаче на дясна страна.
Съединете двете части на ръкава по вътрешния шев, изгладете открития шев.
Срежете от подлепващ плат косо една лента следвайки формата на основата на
ръкава, поставете я и изгладете. Затворете ръкавния шев /отзад/, отбележете
подгъва на основата и зашийте с бод рибена кост. Направете двоен набор на
върховете на ръкавите от обозначението на предницата до първото обозначение
на гърба; поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията,
разпределете набора, зашийте. Зашийте раменните шевове на мострите,
поставете лек подлепващ плат на обратната страна на мострите и поставете на
вратната извивка и предниците, като добавите в средата на предницата три
метални копчета според модела, лице с лице, зашийте, обърнете. Направете
подгъви, прикрепете подплънки и подплатете.
16. Пола „LOVE SEX MONEY”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 1 /от 25/.
Плат: 1, 80 м., 1, 50 м. ширина коприна.
Кроене: Предница и гръб 25 и 25А /да се скроят две двойни/. За оформяне на
ниска талия мострите се срязват според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълната кройка 25, съединете 25 с 25А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове до края на ципа лява страна и
поставете бие с ширина 2 см. в подходящия цвят на 7 см. от основата околно и
на същото разстояние от второто бие. Поставете скрит цип заедно с мострите на
талията, ушити и обърнати, преди това съединени по шева на дясна страна.
Направете подгъв.
17. Рокля „AGNONA”
Приложение 2. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 26 до 33/.
Плат: 2, 60 м., 1, 50 м. ширина лен.
Кроене: Тяло на предница 27 /да се скроят две двойни/, предна страница 28 /да
се скроят четири/, тяло на гръб 29 /да се скроят четири/, талия на предница 33
/да се скрои двойно/, талия на гръб 32 /да се скроят две/, страница на талия на
предница 30 /да се скроят две/, страница на талия на гръб 31 /да се скроят две/,
пола на предница и гръб 26 и 26А /да се скроят две двойни/. За завързване се
скрояват две ленти от 1 м. на 7 см. за да останат с ширина 2, 5 см. след
изработването им.
Внимание: За да получите пълната кройка 26, съединете 26 с 26А по линията
за съединяване на кройки.
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Изработка: Зашийте свивките на горната част на гърба и затворете средния
заден шев поотделно. Поставете предната страница на тялото според
обозначение В и поставете частите на талията на предницата и гърба поотделно
според обозначения В-С. Зашийте една част на талията за тялото на предница
според обозначение В, а талията на гръб за тялото на гръб, затворете десния
страничен шев. Подгответе плохи на полата предница и гръб и зашийте от
горната част до обозначенията, поставете ги на мястото им и прекарайте
декоративни тигели двустранно, изгладете и затворете страничните шевове до
края на ципа лява страна. Съединете тялото с полата и прекарайте декоративни
тигели. Изработете горното тяло за подплатяване и оформете вратната извивки и
презрамки на гърба до тила, обиколете с шев долното тяло на свързващия шев с
талията и прекарайте декоративни тигели. Направете подгъв, оформете илик на
презрамката на тила, пришийте копче и поставете страничен цип. Съединете
двете ленти за завързване, като образувате една цяла с дължина 2 м., зашийте и
обърнете, като оставите ширината 2, 5 см. и завържете на талията, както е
показано на модела.
18. Блузка „GIULIANA CELLA”
Приложение 2. Страна В. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 0, 80 м., 1, 40 м. ширина памучен воал. 0, 75 м., 1, 40 м. ширина воал
органза.
Кроене: От памук: предница 1 /да се скрои една за дясна страна и една за лява
страна/, гръб 2 /да се скрои двойно косо/. От органза се скрояват същите кройки
6 см. по-къси от основата.
Изработка: Зашийте раменните шевове и оформете двете предници от вратната
извивка до основата на страните с малък подгъв и отвора на двете предници от
обозначение В до В, като образувате илик и затворете шева на дясна страна от
обозначение В до обозначение С с равен английски шев, въведете края на
предницата лява страна през илика и зашийте същия шев от обозначение В до
обозначение С. Затворете страничните шевове. Оформете вратната извивка на
гърба с подгъв и основата на гърба.
19. Тричетвърти панталони „INCOTEX”
Приложение 2. Страна В. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 3 до 8/.
Плат: 1, 25 м., 1, 40 м. ширина щампосан памук с еластан.
Кроене: Предница 7 /да се скроят две/, гръб 8 /да се скроят два/, страница
дъно на джоб 4 /да се скроят две/, талия на гръб 3 /да се скроят две/, колан на
предница 5 /да се скроят два двойни/, колан на гръб 6 /да се скроят два
двойни/. За малко джобче се срязва правоъгълник от 7 см. на 9 см. плюс
шевовете. Дъна на джобове и оформяне: да се скроят две дъна според чертежа
на кройката и мостри от 4 см. според отвора.
Изработка: Направете подгъв около малкото джобче и поставете върху десния
крачол с двоен околен тигел. Поставете дъната на джобове върху обратната
страна на предницата, прихванете с тропоска, поставете мострите за оформяне
на отворите лице с лице, зашийте и обърнете върху дъната, поставете отдолу
страницата и тропосайте. Поставете частите на талията на гърба, зашийте и
прекарайте двоен декоративен тигел на шева. Затворете страничните шевове до
мястото на ципа лява страна, зашийте вътрешните шевове и средния шев
/чатала/. Съединете дъната на джобове откъм обратната страна с обиколен
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тигел. Съединете страничните шевове на колана поотделно, поставете
подлепващ плат на обратната страна, изгладете и зашийте за панталона,
поставете цип до края на колана. Поставете срещуположния колан лице с лице,
зашийте горната част, обърнете и обиколете с шев отвътре, прекарайте
декоративни тигели около колана. Направете подгъви.
20. Жакет „RENE LEZARD”
Приложение 2. Страна В. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: : /от 9 до 15/.
Плат: 1, 55 м., 1, 40 м. ширина памук и коприна.
Кроене: Предница 9 /да се скроят две/, гръб 11 /да се скроят два/, страница 14
/да се скроят две/, ръкав 10 и 15 /да се скроят по два от всеки/, джоб 13 /да се
скроят два/, яка 12 /да се скроят две косо и една двойна горна прав бод с 5 мм.
по-голяма/. За ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. За
подплатяване се скрояват предница до края на мострите, гръб, страница, ръкави
и джобове до мострата.
Изработка: Зашийте предните свивки и поставете страницата. Подплатете
джобовете, сгънете мострите и поставете на указаното място с тигел на 1 см.
околно. Затворете средния заден шев, зашийте страницата, затворете раменните
шевове. Изработете ръкавите без отвор според обяснението към модел 15.
Срежете от подлепващ плат дублет на яката косо и на мострите за ревери без
шевове също като кройката. Поставете подлепващия плат върху обратната
страна на предницата и на яката косо, след като сте я съединили по средния
шев. Тропосайте следвайки правия бод, изгладете. Сгънете плата от частта на
закрепване на яката до края, прихванете с тропоска следвайки формата на
яката, зашийте с бод рибена кост. Изгладете прихващайки частта на сгъвката на
яката. Поставете яката върху вратната извивка, като зашиете последната с
малък и дълбок скрит бод. Изгладете шева на вратната извивка открит до
рамото, като направите няколко прореза и прихванете с наклонен бод.
Останалата част от шева на вратната извивка на гърба изгладете към яката,
прихванете с бод рибена кост. Поставете горната яка и мострите за ревери лице
с лице. Зашийте реверите от яката до края на основата на дрехата и около
горната част и краищата на яката. Изгладете и срежете малко повече единия от
двата шева за да намалите дебелината им. Обърнете реверите и яката,
тропосайте, като поддържате шева в края и изгладете. Поставете горната яка и
реверите в положението им за носене и прекарайте наклонена тропоска, като
прихванете трите плата на средата на яката и реверите. Обиколете с шев яката
и реверите от края следвайки формата на вратната извивка до рамената,
съединете двата края с бодове от страна до страна. Зашийте с бод рибена кост
задната част на яката и прихванете вътрешната част на мострата по същия
начин, която после ще се оформи окончателно с подплатата. Направете подгъви,
оформете илици, прикрепете подплънки и подплатете дрехата. Пришийте
копчета.
21. Блуза „WEEKEND”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 16 до 17/.
Плат: 1, 40 м., 1, 40 м. ширина щампосан шифсн.
Кроене: Японска предница 17 и 17А /да се скрои двойно/, японски гръб 16 и
16А /да се скрои двойно/. За оформяне на вратната извивка се срязват ленти
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косо с ширина 3 см. според контура. За завързване на вратната извивка се
срязва бие от 3 см. на 1, 15 м. с необходимите добавки.
Внимание: За да получите пълните кройки 16 и 17, съединете части 16 с 16А и
17 с 17А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте рамената ръкави и поставете лентата на вратната извивка
лице с лице, зашийте, обърнете, оформете двата малки илика на вратната
извивка на предницата и оформете каналче с лентата, като прекарате обиколен
тигел. Затворете японските страни от основата до обозначението под ръкава,
като оставите ръкава отворен откъм долната страна до основата, оформете
отвора с малък подгъв. Прекарайте тигел с еластичен конец около талията
според обозначението за да направите малък набор. Изработете бието, ушито и
обърнато и въведете през илиците около каналчето на вратната извивка и
завържете отпред в желания размер. Направете подгъви.
22. Пола с годе „WEEKEND”
Приложение 2. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 18 до 20/.
Плат: 1, 05 м., 1, 40 м. ширина памук и щампосана коприна в тон с блузата от
предния модел. 0, 50 м., 1, 40 м. ширина черна коприна.
Кроене: От щампосан плат: предница 18 /да се скроят две/, гръб 19 /да се
скрои двойно/. За оформяне на талията се срязват ленти косо с ширина 4 см. От
черен плат: годет 20 /да се скрои двойно/. За образуване на филетка се срязват
ленти косо от 4 см. по обиколката на шевовете на годета до основата на
страните.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Поставете метален цип в
средата на предницата до обозначение В, затворете ципа и поставете годета,
като добавите черната лента на шева образувайки филетка от 1 см. и в основата
на двете предници. Затворете страничните шевове. Оформете талията, като
поставите бието и образувате филетка от 1 см.до средата на предницата,
поставете метално копче в края на филетката на предницата. Направете подгъв
в основата на гърба на полата.
23. Рокля „BST MILANO”
Приложение 2. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 21 до 26/.
Плат: 1, 40 м., 1, 40 м. бяла коприна. 0, 10 м., 1, 40 м. ширина червена
коприна. 2, 55 м., 1, 40 м. ширина щампосан копринен воал. 0, 20 м., 1, 40 м.
ширина бродиран тюл.
Кроене: В бяло: вратна извивка на предница 23 /да се скрои двойно/, вратна
извивка на гръб 22 /да се скрои двойно/, пола предница и гръб 21 /да се скроят
две двойни прав бод, като се намали с 6 см. основата/. В червено: горна част на
предница под вратната извивка 25 /да се скрои двойно/, горна част на гръб под
вратната извивка 24 /да се скрои двойно/. От щампосан воал: пола предница и
гръб 21 /да се скроят две двойни косо/, волан 26 /да се скроят два двойни/. За
образуване на филетка в основата на бялата пола се срязва бие с ширина 4 см.
по цялостния контур с необходимите добавки. От бродиран тюл: вратна извивка
на предница 23 /да се скрои двойно/, вратна извивка на гръб 22 /да се скрои
двойно/.
Изработка: Зашийте свивките на вратната извивка на предницата от бял плат,
затворете десния страничен шев; зашийте десния страничен шев на частите от
тюл и поставете върху вратната извивка в бяло, като направите малък набор в
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основата за адаптиране на тюла без свивки, прихванете с тропоска в основата и
вратната извивка. Зашийте дясната страна на частите в червено и зашийте за
основата на вратната извивка според обозначения А-В. Зашийте страничните
шевове на полата дюс и в щампа поотделно до края на ципа лява страна,
затворете страничните шевове на волана и го поставете на основата на
вътрешната пола в бяло и поставете бието за зашиване на волана и полата, като
образувате филетка от 1 см. при обикаляне с шев.Съединете двете поли, като
разположите бялата отвътре и прихванете в горната част с тропоска, зашийте
двете в основата на тялото /червено/ според обозначение С. Оставете основите
от щампосан плат скъсени без подгъви. Поставете апликация от лента на цветя
върху частта ход вратната извивка, както е показано на модела. Изработете
презрамки от различни ленти според модела и ги прихванете с лента от кадифе
хоризонтално, като презрамките останат с ширина 5, 5 см. и дължина 43 см. за
размер 44, поставете ги върху вратната извивка според обозначенията на
предницата и гърба, оформете вратната извивка с черна дантела околно, като
прихванете презрамките. Поставете скрит цип.
24. Къс жакет „VDP”
Приложение 3. Страна А. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Плат: 1, 35 м., 1, 40 м. ширина памук с щамросан еластан.
Кроене: Предница 8 /да се скроят четири/, гръб 9 /да се скроят два/, страница
на предница 7 и 5 /да се скроят по две от всяка/, страница на гръб 4 /да се
скроят две/, ръкав 6 и 10 /да с, скроят по два от всеки/, яка 3 /да се скроят две
косо и една двойна горна прав бод с 5 мм. по-голяма, капаче на горен джоб 1
/да се скроят четири/, капаче на долен джоб 2 /да се скроят четири/. За
подплатяване се скрояват страници на предница и гръб, гръб и ръкави.
Изработка: Зашийте двете страници на предницата според обозначение D до
основата. Отбележете мястото на илика на долния джоб на 4 см. от основата
според обозначенията. Срежете бие, което да надвишава с 2 см. странично и на
ширина, разположете бието върху отбелязаното място с тропоската, лице с лице
и прекарайте тигел, като образувате правоъгълник около средната тропоска на 2
см. разстояние, така че четирите ъгъла да бъдат добре отбелязани. Срежете
двата плата /дреха и филетка/ от единия до другия край без да се стига до
краищата и срежете последните с два прореза в ъглите, обърнете бието навътре,
изгладете откритите шевове и сгънете, като оставите филетка от 1 см.
странично, прихванете я с бод зад игла отвътре, а откъм обратната страна
закрепете краищата, като направите малка гънка. Срежете парче от същия плат
с ширина 3 см. по дължината на илика и го поставете откъм обратната страна,
прихванете околно в края на филетките за да се поддържа илика затворен.
Изработете капачетата ушити и обърнати и поставете долните според
обозначение R. Изработете илика на горната филетка по същия начин според
обозначение Е до страните, като въведете капачето на горен джоб в отвора на
илика, така че да остане между двете филетки и прихванете откъм обратната
страна на горната филетка. Зашийте средите на предницата за страницата
според обозначение С до основата. Поставете страниците на гърба, зашийте
средния заден шев, раменните и страничните шевове. Изработете ръкавите без
отвор според обяснението към модел 15 и ревер яка според обозначения А-В и
обяснението към модел 20. Направете подгъв на основата. Оформете илици,
прикрепете подплънки, подплатете жакета и оформете основата на ръкавите,
като приложите сатенена лента в тон и образувате филетка от 1 см. при
обикаляне с шев. Пришийте копчета и изработете малки панделки от същия плат
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на дрехата за поставяне на капачетата на горните и долните джобове според
модела.
25. Мини пола „VDP”
Приложение 3. Страна А. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 11 до 17/.
Плат: 0,40 м., 1,40 м. ширина плат с украшения от пайети в бяло и черно. 0,45
м., 1,40 м. ширина памук в бяло.
Кроене: От плата с украшения: предница 11 /да се скроят две/, гръб 12 /да се
скроят два/. От белия плат: страница дъно на джоб 17 /да се скроят две/, талия
на гръб 15 /да се скрои двойно/, колан на предница 13 /да се скроят четири/,
колан на гръб 14 /да се скроят два двойни/, предно закопчаване 16 /да се скрои
едно/. Дъна на джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За малко
джобче се срязва правоъгълник от 8 см. на 12 см. за да остане от 6 см. на 10 см.
височина. За гайки се срязват пет правоъгълника от 5,5 см. на 7,5 см.
Изработка: Отбележете подгъв от 1 см. около малкото джобче и зашийте на
горната страна с тигел, поставете джобчето върху дясната страница на
указаното място и прекарайте обиколен тигел. Изработете джобовете със
страници според обяснението към модел 3. Зашийте средния заден шев на
полата до мястото на отвора, сгънете мострата на дясна страна и образувайте
прихлупване с тази от лява страна, прихванете с тигел диагонално. Поставете и
зашийте талията на гърба. Затворете средния преден шев до мястото на ципа и
страничните шевове. Изработете отвора на предницата с цип и предно
закопчаване и колана на предница с гайки според обяснението към модел 12.
Направете подгъв, оформете илик на колана, пришийте копче.
26. Блуза „MASH”
Приложение 3. Страна А. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 18 до 19/.
Плат: 1,40 м., 1,40 м. ширина памук с щвейцарска бродерия.
Кроене: Предница 19 /да се скроят две косо/, гръб 18 /да се скроят два косо/.
За волан на вратната извивка и ръкавните извивки се срязват ленти по двойното
на цялостния размер на вратната извивка на гърба и предницата до обозначение
А и контура на ръкавните извивки от 4,5 см. за да остане 2, 5 см. след
поставянето.За волан на основата се срязват двойни ленти по контура на
основата на гърба и контура на основата на предницата само дясна страна с
ширина 6,5 см. за да остане 4,5 см. след поставяне. За завързване се срязват
две ленти с ширина 8 см. на 45 см. за да останат с ширина 6 см.
Изработка: Зашийте свивките на ръкавните извивки и двете апликации на
предниците от рамената до основата, затворете раменните и страничните
шевове, като оформите отвор на илик на указаното място на . дясна страна.
Оформете основата на предницата лява страна с малък подгъв. Направете
подгъв около двете свободни ленти за завързване освен на единия край и на
едната страна на всички волани, свързани преди това по необходимите шевове,
затворете на пръстен воланите за ръкавните извивки и направете двоен набор
на срещуположната страна, поставете воланите на ръкавните извивки, като
опънете набора и поставете памучно бие, зашийте и обиколете с шев бието,
прекарайте тигел по лицевата страна на 1 см. Поставете волана на вратната
извивка до обозначение А, като оформите остатъка от предниците до страните с
бието. Поставете също волана на основата на блузата от лява страна на гърба до
края на предницата дясна страна, като оформите краищата с малък подгъв.
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Поставете лентите за завързване в краищата на двете предници и образувайте
прихлупване отпред завързвайки лентите на гърба.
27. Къси панталонки „ABITIFICIO”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 20 до 25/.
Плат: 0,75 м., 1,40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: Предница 24 /да се скроят две/, гръб 25 /да се скроят два/, страница
дъно на джоб 23 /да се скроят две/, предно закопчаване 20 /да се скрои едно/,
колан на предница 22 /да се скроят четири/, колан на гръб 21 /да се скроят
четири/. Дъна на джобове: скрояват се две според чертежа на кройката.
Изработка: Изработете предни джобове със страници според обяснението към
модел 3. Зашийте страничните шевове до отвора на основата, средните шевове и
вътрешния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвор с предно
закопчаване и колан според обясненията към модел 12. Направете подгъви,
оформете илик на колана, пришийте копче.
28. Рокля „MASSIMO REBECCHI”
Приложение 3. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 26 до 28/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина копринен креп.
Кроене: Гръдна част 28 /да се скроят четири/, предница 27 и 27А /да се скрои
двойно косо/, гръб 26 и 26А /да се скрои двойно косо/. За вратната извивка на
гърба мострата се срязва според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълните кройки 26 и 27, съединете части 26 с 26А и
27 с 27А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете украшение от пайети на двете гръдни части според
мадела. Направете двоен набор на частите между обозначенията поотделно и
зашийте две части на предницата според обозначение А, като опънете набора.
Зашийте задните свивки и страничните шевове до края на ципа лява страна.
Съединете мострата на вратната извивка на гърба с дясна страна на гръдната
част и поставете около вратната извивка на гърба, ръкавната извивка,
презрамката и вратната извивка на предницата лице с лице, поставете
срещуположтата част на лява гръдна част по същия начин и прекарайте
обиколен тигел, обърнете частите и мострата на вратната извивка на гърба и
обиколете с шев. Зашийте ципа и направете подгъв.
29. Рокля „PATTY SHELABARGER”
Приложение 3. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 29 до 35/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина раирана коприна. 0,75 м., 1, 40 м. ширина
коприна на многоцветни райета.
Кроене: От едноцветно райе: гръдна част 31 /да се скроят две/, предница 30
/да се скрои двойно косо/, гръб 29 /да се скрои двойно косо/. От многоцветно
райе: презрамка 32 /да се скроят четири/, ръкавна извивка на предница 34 /да
се скроят четири/, под гръдна част на предница 33 /да се скроят две двойни/,
вратна извивка на гръб 35 /да се скроят две двойни/. За завързване на гърба се
срязват две ленти косо с ширина 7 см. на 45 см.
Изработка: Направете двоен набор на гръдните части между обозначенията и
поставете ръкавната извивка на предницата според обозначение С, поставете
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срещуположната част лице с лице и зашийте, обърнете и обиколете с шев
отвътре, като оформите окончателно ръкавната извивка; поставете и зашийте
една презрамка на гръдните части от вратната извивка и според обозначение С,
поставете срещуположните презрамки лице с лице, зашийте от обозначение А и
около презрамката до ръкавната извивка, обърнете и обиколете с шев гръдната
част откъм обратната страна. Зашийте гръдните части на едната подгръдна част
на предницата според обозначения А-Е, като опънете набора и поставете
срещуположната част на обратната страна лице с обратна страна, зашийте
горната страна и съединете частта с предницата според обозначение В, зашийте
единия слой. Тропосайте гънки на гърба. Поставете една част на вратната
извивка на гърба, зашийте и прихванете презрамките на указаните места и
според обозначение F на вратната извивка на гърба и ги разположете в
положение към основата на дрехата, тропосайте и поставете срещуположната
част на вратната извивка лице с лице, зашийте прихващайки презрамките,
обърнете частта навътре. Изработете двете ленти за завързване на гърба, ушити
и обърнати и тропосайте в страните на гърба според обозначение Х. Зашийте
страничните шевове до края на ципа лява страна, поставете го скрит и
обиколете с шев подгръдните части и вратната извивка на гърба отвътре.
Направете подгъв и завържете лентите на гърба.
30. Рокля „TOY”
Приложение 3. Страна В. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина воал креп жоржет.
Кроене: Предница 2 и 2А /да се скрои двойно косо/, гръб 3 и 3А /да се скрои
двойно косо/, яка 1 /да се скрои двойно/. За оформяне на отвори на ръкавните
извивки предница и гръб се срязват ленти косо с ширина 4 см. За каналче се
срязва лента с ширина 3 см. според контура. За завързване на колана и
каналчето на дрехата се срязват две ленти косо от 1,60 м. на 3 см. ширина с
необходимите добавки.
Внимание: За да получите пълните кройки 2 и 3, съединете части 2 с 2А и 3 с
3А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове според обозначения Е-F. Оформете
ръкавните извивки, като приложити биетата и образувате филетка от 1 см.
обикаляйки с шев. Поставете лентата за каналче на обратната страна на дрехата
на указаното място и зашийте с тигел на двете страни, оформете малък отвор на
лява страна и въведете лента от 1, 60 м. преди това съединена и оформена със
завършващ бод околно, за завързване и набор в необходимия размер. Зашийте
един слой около яката предница и гръб, като образувате отвор на рамото дясна
страна, сгънете яката лице с лице и затворете краищата, като оставите отвор от
2 см. на двата края на яката, обърнете и обиколете с шев, прекарайте тигел на 2
см., като образувате каналче и въведете другата лента от 1, 60 м. преди това
съединена и оформена също като предната, като наберете около яката и
завържете на рамото. Направете подгъв в основата, като оформите отворите.
31. Панталон „INCOTEX”
Приложение 3. Страна В. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 4 до 8/.
Плат: 2,10 м., 1,40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: Предница 7 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 23 см./размер
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48/, 21см./размер 44/ и 19 см./размер 40/, гръб 6 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 27 см./размер 48/, 25 см./размер 44/ и 23 см./размер 40/, колан
5 /да се скроят четири/, предно закопчаване 4 /да се скрои едно/. За гайки се
срязват четири правоъгълника от 4 см. на 7 см.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете страничните шевове,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Изработете отвора с предно
закопчаване и колан с гайки според обясненията към модел 12. Направете
подгъви, оформете илик на колана, пришийте копче.
32. Жакет „TOYPES”
33. Панталон „TOYPES”
Плат: 3,40 м., 1,40 м. ширина памук с еластан.
32. Жакет „TOYPES”
Приложение 3. Страна В. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 8 до 13/.
Кроене: Предница 10 /да се скроят две/, гръб 12 /да се скроят два/, ръкав 8 и
13 /да се скроят по два от всеки/, дъно на джоб 9 /да се скроят четири/, яка 11
/да се скроят две косо и една двойна горна прав бод с 5 мм. по-голяма/. За
ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. За подплатяване се
скрояват предница до края на мострите, гръб и ръкави.
Изработка: Поставете едно дъно на джоб на всяка страна на втората свивка на
двете предници на указаното място на джоба лице с лице, зашийте до
обозначенията, оформете свивките, като оставите шевове от 1,5 см., обърнете
дъната на джобове навътре и зашийте свивките, изгладете едностранно,
прекарайте тигели в тюркоазен цвят откъм лицевата страна и съединете дъната
на джобове откъм вътрешната страна с обиколен тигел. Зашийте задните свивки
и прекарайте същите тигели. Зашийте
раменните и страничните шевове.
Съединете двете части на ръкава, изгладете открития шев. Срежете от
подлепващ плат, косо, лента следвайки формата на основата на ръкава до
височината на отвора на гърба, поставете я и изгладете. Затворете ръкавния
шев /отзад/ до мястото на отвора, така че шева на горната част да бъде леко
подпрян върху този на долната според обозначенията. Направете прорез на
шева на долната част на ръкава на височината на отвора и изгладете открития
шев. Отбележете подгъва на основата и зашийте с бод рибена кост. Оформете
вътрешния отвор с малък подгъв. Сгънете горната част на отвора, прихванете с
бод рибена кост, изгладете. Оформете илиците /без да режете/. Пришийте
копчетата, като захванете всички части на плата. Направете двоен набор на
върховете на ръкавите от обозначението на предницата до първото обозначение
на гърба; поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията и
разпределете набора, зашийте. Изработете ревер яка според обозначения А-В и
обяснението към модел 20, прекарайте декоративни тигели според модела.
Прикрепете подплънки, оформете илици, направете подгъв, подплатете и
пришийте копчета.
33. Панталон „TOYPES”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 14 до 16/.
Кроене: Предница 14 /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 15 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
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получи ширина 26 см./размер 48/, 24 см. /размер 44/ и 22 см. /размер 40/,
предно закопчаване 16 /да се скрои едно/. За оформяне на отвора на
предницата мострата се срязва както е показано на чертежа. За оформяне на
талията мострите се срязват според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте задните свивки, затворете стреничните шевове,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете
отвора на предницата с предно закопчаване според обяснението към модел 12.
Поставете мострите на талията, преди това съединени по страничните шевове,
ушити и обърнати. Направете подгъви.
34. Рокля „PAZ TORRAS”
Приложение 3. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 17 до 21/.
Плат: 1,75 м., 1,40 м. ширина воал щампосан лен.
Кроене: Предница 21 /да се скрои двойно според основата на дясна и лява
страна/, гръб 20 /да се скрои двойно според основата на дясна и лява страна/,
пола на предница 18 и 19 /да се скрои по една от всяка/, цяла пола на гръб 17 и
17А /да се скрои една/. За оформяне на вратната и ръкавните извивки се
срязват биета с ширина 4 см. според контурите.
Внимание: За да получите пълната кройка 17, съединете 17 с 17А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Затворете рамената и дясна
страна на тялото. Зашийте страничните шевове на полите и оформете краищата
на двете предници според обозначение Е дасна страна и основата със
завършващ бод обиколно, образувайте прихлупването на полата на предница,
дясна страна върху лява и зашийте полата за основата на тялото според
обозначение Е. Оформете вратната и ръкавните извивки с бието, ушито и
обърнато, прекарайте околно декоративен тигел на 1см.
35. Жакет „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 3. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 22 до 28/.
Плат: 1,80 м., 1,40 м. ширина раиран памук.
Кроене: Предница 22 /да се скроят две/, гръб 27 /да се скроят два/, страница
на предница 23 /да се скроят две/, страница на гръб 26 /да се скроят две/,
ръкав 24 и 28 /да се скроят по два от всеки/, яка 25 /да се скроят две двойни/.
За ревери мострите се срязват според чертежа на кройката.За капачета на
декоративни горни джобове се срязват два правоъгълника от 13 см. на 10 см., а
за капачета на долни джобове два правоъгълника от 15,5 см. на 11 см. Джобове
пластрон: да се скроят два правоъгълника от 15,5 см. на 17 см. За коланче на
гърба се срязва лента от 60 см. на 10 см.
Изработка: Зашийте страниците на предницата и прекарайте декоративни
тигели откъм лицевата страна, зашийте страниците на гърба по същия начин и
затворете средния заден шев и страничните шевове. Изработете колан на гърба,
ушит и обърнат и го поставете според обозначение Е, зашийте с няколко тигела
отгоре до страните, като оставите краищата свободни и поставете закопчаване
тик-так в краищата, а срещуположната част на копчетата над колана за да се
закопчават краищата в посока към средата на гърба. Изработете капачетата на
предни джобове ушити и обърнати, сгънете мострите на джобовете 2 см. и
поставете джобовете на 1,5 см. от указаното място за капачетата на долни
джобове с околен тигел. Поставете капачетата на декоративни горни джобове на

18 18

указаните места. Зашийте раменните и страничните шевове. Изработете
ръкавите според обяснението към модел 32 и ревер яка според обозначения А-В
и обяснението към модел 20. Прикрепете подплънки, направете подгъв,
оформете илици, пришийте копчета.
36. Жакет „PAZ TORRAS”
37. Панталон „PAZ TORRAS”
Плат: 3,50 м., 1,40 м. ширина сатиниран памук с еластан.
36. Жакет „PAZ TORRAS”
Приложение 4. Страна А. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Кроене: Предница 9 /да се скроят две/, гръб 8 /да се скроят два/, страница на
предница 5 /да се скроят две/, страница на гръб 4 /да се скроят две/, ръкав 6 и
7 /да се скроят по два от всеки/, яка 2 /да се скроят две косо и една двойна
горна прав бод с 5 мм. по-голяма/, джоб пластрон 3 /да се скроят два/, капаче
на джоб 1 /да се скроят четири/. За малко джобче се срязват два квадрата от 12
см., като се остави поле за шевове. За оформяне на предниците мострите се
срязват според чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват предница до
края на мострите, гръб, страници и ръкави.
Изработка: Зашийте страниците на предницата и гърба и прекарайте двоен
декоративен тигел. Изработете капачетата, ушити и обърнати с декоративни
тигели обиколно, сгънете мострата на малките джобове 2 см. и ги поставете
върху джобовете пластрон на 1 см. от указаното място за капачетата, поставете
ципове върху джобовете пластрон на указаните места, като образувате
правоъгълник околно с плата на циповете, поставете капачетата върху
джобовете на указаните места и разположете джобовете пластрон на предниците
с двоен обиколен тигел. Зашийте средния заден шев, прекарайте декоративни
тигели по лицевата страна, затворете раменните и страничните шевове.
Изработете ръкавите според обяснението към модел 15 и ревер яка според
обозначения А-В и обяснението към модел 20. Направете подгъв, прикрепете
подплънки и подплатете. Поставете закопчаване тик-так на предницата и
капачетата на джобовете.
37. Панталон „PAZ TORRAS”
Приложение 4. Страна А. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 10 до 16/.
Кроене: Предница 10 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 13 см./размер
48/, 12 см./размер 44/ и 11 см./размер 40/, гръб 13 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 13 см/размер 48/, 12 см./размер 44/ и 11 см./размер 40/, предна
страна 12 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 13 см./размер 48/, 12
см./размер 44/ и 11 см./размер 40/, задна страна 11 /да се скроят две, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 13 см./размер 48/, 12 см./размер 44/ и 11 см./размер 40/, заден
колан 15 /да се скроят два двойни/, заден джоб 14 /да се скроят два/, предно
закопчаване 16 /да се скрои едно/. За оформяне на талия на предница мострите
се срязват според чертежа на кройката. За оформяне на отвора мострите се
срязват както е показано на чертежа.
Изработка: Зашийте предните и задните страни съответно за предницата и
гърба, изгладете шевовете и прекарайте двоен декоративен тигел по лицевата
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страна. Сгънете мострите на задните джобове, прихванете с тигел и ги
разположете на указаните места с обиколен тигел. Зашийте вътрешните шевове
и средния шев /чатала/ до мястото на ципа на предницата. Поставете една част
на задния колан на панталона, зашийте, прекарайте декоративни тигели и
затворете страничните шевове. Изработете отвора с предно закопчаване и
мостра според обяснението към модел 12. Съединете мострите на талията на
предницата със срещуположната част на задния колан, като зашиете
страничните шевове и поставите лице с лице, зашийте, обърнете мострата и
обиколете с шев на обратната страна. Направете подгъви.
38. Жакет „JOCAVI”
39. Пола „JOCAVI”
Плат: 3,40 м, 1,40 м ширина памук и полиамид.
38. Жакет „JOCAVI”
Приложение 4. Страна А. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 17 до 29/.
Кроене: Предница 29 /да се скроят две/, горна страница на предница 27 /да се
скроят две/, основа на предница 18 /да се скроят две/, страна на основа на
предница 19 /да се скроят две/, платка на гръб 17 /да се скроят две/, гръб 23
/да се скроят два/, страница на гръб 28 /да се скроят две/, основа на гръб 20 /да
се скроят две/, ръкав 24, 25 и 26 /да се скроят по два от всеки/, яка 22 /да се
скроят две двойни/, капаче на джоб 21 /да се скроят две/. Дъна на джобове: да
се скроят четири правоъгълника от 14 см на 12 см. За гайки на ръкавите се
срязват два правоъгълника от 16 см на 8 см. За коланче на гърба и тока се
срязва един правоъгълник от 14 см на 8 см и още един от 10 см на 8 см. За
оформяне на вратната извивка на гърба мострата се срязва според чертежа на
кройката.
Изработка: Зашийте горната страница на предницата и основата за страната на
предницата, изгладете шевовете и прекарайте двоен декоративен тигел по
лицевата страна с конец в тюркоазен цвят. Изработете капачето на джоб за
дясна страна, ушито и обърнато с декоративни тигели обиколно. Отбележете
мястото на поставяне и дължината на джобовете без капаче според обозначения
R-S. Срежете две ленти от същия плат за всеки джоб с ширина 4 см по
дължината на разположението на джобовете и сгънете лентите, поставете ги
между обозначенията указвайки ширината на лентите над джоба /1 см/, като ги
насочите към основата, тропосайте и поставете отгоре едно дъно на джоб,
зашийте всичко заедно с тигел и разположете лентите на мястото им. Поставете
другото дъно на джоб срещуположно до края на лентата и го прихванете откъм
горната страна. Поставете капачето и горната част на предницата, като
прихванете капачето и оформите джоба с капаче на лява страна. Съединете
дъната на джобовете откъм обратната страна с обиколен тигел. Прекарайте
декоративни тигели на шева. Затворете средните задни шевове /на гърба и
основата/ поотделно, прекарайте декоративни тигели и съединете двете части
хоризонтално, прекарайте същите тигели. Поставете страниците на гърба и
зашийте. Затворете средния заден шев на платката и прекарайте декоративни
тигели, поставете платката на гърба и прекарайте също декоративни тигели.
Направете подгъв в краищата на гърба с ширина 3 см и обозначение F до
основата, като оформите горните краища, обърнете мострите и зашийте
страничните шевове, като поставите задното преплитане върху предниците и
закрепете с хоризонтален тигел с конец в тюркоазен цвят на обозначения F-G,
както е показано на модела, затворете раменните шевове. Съединете трите
части на ръкава и прекарайте декоративни тигели на тях, затворете ръкавите и
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ги поставете на ръкавните извивки. Сгънете мострите на предниците лице с лице
и съединете мострата на вратната извивка на гърба по раменния шев, зашийте
от края на вратната извивка обозначение А до основата, обърнете мострите,
поставете ги на мястото им и тропосайте задната мостра около вратната извивка.
Изработете яката според обозначение А и обяснението към модел 2 и поставете
на вратната извивка, като прихванете задните мостри; прихванете края им с бод
на ръка върху платката. Образувайте гайка с по-късия правоъгълник за
коланчето на гърба и поставете на нея метална тока и подгответе по-дългата
лента, ушита и обърната, с ширина 3 см, поставете я на гърба на указаното
място на лява страна, а лентата с токата на дясна страна, затворете коланчето,
като го нагласите в необходимия размер. Оформете илици с цветния конец и
пришийте копчета.
39. Пола „JOCAVI”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 30 до 35/.
Кроене: Предница 31 /да се скроят две/, гръб 32 /да се скроят два/, предна
страна 30 /да се скроят две/, задна страна 33 /да се скроят две/, страница дъно
на джоб 34 /да се скроят две/, капаче на джоб 35 /да се скроят две/. За предно
закопчаване се срязва правоъгълник от 18 см на 6 см с поле за шевове.. за
коланче се срязва лента с ширина 7 см по необходимата дължина според
талията, като се остави прихлупване от 3 см на лява страна и поле за шевове.
Дъна на предни джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За гайки
се срязват четири правоъгълника от 4 см на 8 см. За дъна на задни джобове се
срязват четири правоъгълника от 14 см на 12 см.
Изработка: Изработете предните джобове със страници според обяснението към
модел 3. Сгънете мострите на отворите на страните лице с лице, зашийте
горната част, обърнете и зашийте страните за предниците от талията до
обозначение А, поставете прихлупването над полата към средата и прихванете с
хоризонтален тигел до обозначение А и друг до обозначение В с цвете конец.
Зашийте задните страни на гърба, прекарайте двоен декоративен тигел на
шевовете. Поставете лек подлепващ плат на обратната страна на единия слой на
капачетата, тропосайте следвайки правия бод, изгладете. Поставете втория слой
на капачето лице с лице, прекарайте тигел около капачето, срежете малко шева
в ъглите на капачетата, ако са заоблени, обърнете капачетата към лицевата
страна и тропосайте, като поддържате шевовете в края, изгладете и прекарайте
обиколен тигел по желание. Поставете капачето на лявата страна на гърба в
положение нагоре на 6 см от талията, прихванете с тропоска, поставете дъно на
джоб над капачето също в положение нагоре. Поставете бие в противоположна
посока, прекарайте два успоредни тигела на 1 см разстояние; срежете между
двата тигела и диагонално в краищата на плата на дрехата. Обърнете дъното и
бието навътре. Закрепете бието, като направите филетка от 7 см с бод зад игла.
Поставете другото дъно на джоб ушито на бието откъм обратната страна със
скрит бод и съединете двете дъна с обиколен тигел. Изработете джоба без
капаче на дясна страна на гърба на същата височина на джоба с капаче според
обяснението към модел 38. Затворете страничните шевове и средния преден шев
до края на ципа, прекарайте тигели и изработете отвора с предно закопчаване и
коланче с гайки според обяснението към модел 12, като поставите гайките от
коланчето на полата върху шевовете на частите. Направете подгъв и поставете
закопчаването на коланчето прихващайки прихлупването.
40. Жакет „JOCAVI”
Приложение 4. Страна А. Зелено.

21 21

Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 36 до 43/.
Плат: 1, 80 м., 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: Предница 36 /да се скроят две/, гръб 38 /да се скроят два/, страница
на предница 40 /да се скроят две/, страница на гръб 41 /да се скроят две/,
основа на гръб 42 /да се скроят две/, ръкав 37 и 39 /да се скроят по два от
всеки/, яка 43 /да се скроят две косо и една двойна горна прав бод с 5 мм. поголяма/. За оформяне на реверите и основата на ръкавите мострите се срязват
според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте задните и предните свивки, затворете средните задни
шевове поотделно, прекарайте декоративни тигели и съединете основата с гърба
според обозначение Е, зашийте, прекарайте тигели и съединете със страницата
на гърба, тигелирайте по същия начин. Зашийте страницата на предницата,
прекарайте декоративни тигели, затворете раменните и страничните шевове.
Изработете ръкавите, като образувате закръглен отвор в основата според
обяснението към модел 15 и ревер яка според обозначения А-В и обяснението
към модел 12. Прикрепете подплънки, направете подгъв и зашийте мострите на
основата на ръкавите, обърнете и прекарайте декоративни тигели обиколно.
Оформете илици, пришийте копчета. Оформете вътрешните шевове, като
приложите бие в тон образувайки филетка.
41. Панталон „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 4. Страна В. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 95 м., 1, 40 м. ширина памучно пике.
Кроене: Предница 4 /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 5 /да се скроят два, 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/, джоб 1
/да се скроят два/, капаче на джоб 3 /да се скроят две/, предно закопчаване 2
/да се скрои едно/. За гайки се срязват четири правоъгълника от 13см. на 6 см.
За оформяне на талията мострите се срязват според чертежа на кройките. За
фуеле се срязват два правоъгълника от 6 см. по контура на вътрешната част и
основата на джоба.
Изработка: Зашийте задните свивки. Поставете лентата за фуеле околбо джоба
и основата до страната, поставете единия слой на капачето наджоба според
обозначение Е, зашийте, поставете в средата на капачето бяла памучна лента с
ширина 1 см. и зашийте с тигел двустранно, сгънете капачето навътре и
обиколете с шев. Поставете джобовете на предниците на указаните места и
зашийте края на фуелето, поставете същото на мястото му и прихванете с
тропоска в страните и горната част. Затворете страничните шевове, вътрешните
шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвора с предно
закопчаване според обяснението към модел 12. Изработете гайките ушити и
обърнати с декоративен тигел и ги поставете в средата на лентата, зашийте
гайките на джобовете на 1 см. разстояние от капачетата в росока към талията и
прихванете с кръстосан тигел, тропосайте ги на талията. Съединете страничните
шевове на мострите на талията лице с лице, зашийте, обърнете и обиколете с
шев. Направете подгъви, оформете илик в края на талията, пришийте копче.
42. Рокля „JOCAVI”
Приложение 4. Страна В. Розово.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 6 до 15/.
Плат: 1, 65 м., 1, 50 м. ширина воал от щампосан памук.
Кроене: Гръдна част на предница 11 /да се скроят четири/, тяло на гръб 13 /да
се скроят четири/, подгръдна част на предница 15 /да се скроят две двойни/,
част под тяло на гръб 14 /да се скроят четири/, предница 6 /да се скрои двойно/,
гръб 10 /да се скроят два/, предна страна 9 /да се скроят две/, задна страна 8
/да се скроят две/, волан 7 /да се скроят два/, презрамка 12 /да се скроят
четири/.
Изработка: Зашийте свивките на гръдните части поотделно, зашийте
страничните шевове. Изработете презрамките, ушити и обърнати две по две и ги
поставете на двете страни на предницата според обозначение В и гърба,
тропосайте и поставете отгоре срещуположното тяло за оформане обиколно до
обозначение А, обърнете тялото и съединете двете среди на предницата, като
образувате прихлупване на лява страна според обозначение А, тропосайте.
Зашийте дясна страна за полата от горната част до обозначение С. Съединете
задната страна с гърба. Поставете основата на тялото на предницата и гърба,
като прихванете прихлупването. Зашийте полата за основата на частите и
затворете страничните шевове и средата на гърба от края на ципа до отвора на
основата, поставете срещуположните части отвътре и обиколете с шев.
Направете подгъв в краищата на гърба и основата на воланите, направете двоен
набор в горната част и зашийте воланите за основата на полата според
обозначения С-Е-F опъвайки набора. Поставете цип на гърба.
43. Жакет „JOCAVI”
Приложение 4. Страна В. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 16 до 24/.
Плат: 1, 95 м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 21 /да се скроят две/, гръб 17 /да се скроят два/, платка 22
/да се скроят две двойни/, страница на предница 20 /да се скроят две/, страница
на гръб 18 /да се скроят две/, ръкав 16 и 19 /да се скроят по два от всеки/, яка
24 /да се скроят две двойни/, джоб 23 /да се скроят два/. За образуване на
украшение от широки филетки, върху шевовете на предницата, средата на гърба
и задния шев на ръкавите се срязват биета с ширина 4 см. според контура, а за
отвор на джобовете се срязват две биета от 6 см. според отвора. За оформяне на
предниците мострите се срязват според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете лентата за отвора на джобовете, като образувате
филетка от 2 см. при обикаляне с шев и поставете на страниците на предницата
според обозначения В-С. Съединете страниците с предниците от раменете до
страните, като добавите бие, зашийте всичко заедно и оформете филетка от 2
см. с лентата към средата на дрехата, обиколете с шев, зашийте с тигел от 2 мм.
двата ръба на филетката. Затворете средния заден шев, поставете отгоре
филетката и зашийте също като на предницата, съединете страницата с гърба и
поставете платката, поставете вътрешната платка и зашийте всичко заедно;
съединете едната платка с предниците, обиколете с шев вътрешната и
прекарайте декоративен тигел 2 см. на гърба. Зашийте страничните шевове.
Изработете ръкавите според обяснението към модел 15, като поставите на шева
на гърба декоративната филетка. Сгънете ръба на средата на предницата;
изработете и поставете яката според обозначение А и обяснението към модел 2 и
поставете мострите, като добавите открит цип от основата, зашийте и
прекарайте декоративен тигел по лицевата страна. Направете подгъви и
подплатете по желание.
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44. Риза „PRADA”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 25 до 35/.
Плат: 1,85 м., 1,40 м. ширина коприна.
Кроене: Нагръдник на предница 30 /да се скроят две/, предна част 27 /да се
скроят четири/, предница 31 /да се скроят две/, основа на предница 25 /да се
скроят две/, капаче за предно закопчаване 32 /да се скроят четири/, гръб 34 /да
се скрои двойно/, основа на гръб 29 /да се скроят две двойни/, ръкав 35 /да се
скроят два/, маншет 33 /да се скроят два/, столче за яка 28 /да се скроят две
двойни/, яка 26 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Поставете лек подлепващ бял плат на обратната страна на двете
предни части симулирайки яка, на две части на основата на предницата и на
една част на основата на гърба, на едното столче за яка, на яката и на средата
на маншетите, изгладете. Поставете една предна част на всяка предница според
обозначения Е-F, поставете един нагръдник на предниците според обозначения
С-F лице с лице, тропосайте и поставете лице с обратна страна срещуположните
предни части симулирайки яка, зашийте всичко заедно, поставете частите на
яката на мястото им и обиколете с бод на ръка, като поставите шевовете към
вътрешната страна на частите. Сгънете мострата на нагръдника навътре и
прихванете в основата с тропоска. Зашийте предните и задните свивки и
съединете частите на основата според обозначения J на предницата и К на
гърба, затворете страничните шевове и страните на срещуположната основа
поотделно, поставете ги откъм обратната страна и в посока към раменете,
прекарайте обиколен тигел, обърнете, обиколете с шев
двете основи и
прекарайте двоен тигел. Поставете и зашийте едно капаче за предно
закопчаване на предниците според обозначение F до основата, като приложите
дантела, зашийте за основата на нагръдника, като прихванете мострите,
поставете дантела на горната част на капачето и поставете срещуположното
капаче, като оформите края и основата му, обиколете с шев на обратната
страна. Зашийте ръкавите и изработете основата им с маншети според
обяснението към модел 1, зашийте за ръкавните извивки. Изработете яката със
столче според обозначения А-В и обяснението към модел 1. Оформете илици на
маншетите и нагръдника, пришийте копчета на маншетите, нагръдника и
долното капаче, като поставите закопчалки отвътре.
45. Пола „VALENTINO”
Приложение 4. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 36 до 38/.
Плат: 0,80 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 37 /да се скрои двойно/, гръб 38 /да се скроят два/, страна
на предница и гръб 36 /да се скроят две/. За оформяне на талията мострите се
срязват според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте свивките на страните и ги съединете с предниците и гърба,
изгладете откритите шевове и прекарайте декоративен тигел на двете страни на
шевовете. Затворете средния заден шев до края на ципа, поставете го скрит.
Зашийте страничните шевове на мострите на талията и ги поставете лице с лице,
зашийте, обърнете и прекарайте тигел за прихващане на 7 мм. от края.
Подплатете полата до края на мострите. Направете подгъв.
46. Жакет „GUCCI”
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Приложение 5. Страна А. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 1 до 13/.
Плат: 2, 70 м., 1,40 м. ширина екологична кожа.
Кроене: Капаче за среда на предница 5 /да се скроят две цели, две до средата
и две от средата до края/, предница 10 /да се скроят две/, гръб 11 /да се скроят
два/, платка на предница 1 /да се скроят две/, платка на гръб 2 /да се скроят
две/, страница 8 /да се скроят две/, основа на предница 6 /да се скроят четири/,
основа на гръб 3 /да се скроят две двойни/, ръкав 9 и 12 /да се скроят по два от
всеки/, волан яка 13 /да се скроят четири/, джоб 7 /да се скроят два/, капаче на
джоб 4 /да се скроят две/. За гайки на ръкавите се срязват шест правоъгълника
от 5 см. на 6 см. за да останат с ширина 2 см. За ленти на ръкавите се срязват
два правоъгълника от 45 см. на 9 см.
Изработка: Зашийте предните свивки и поставете страниците, зашийте
последните на гърба и поставете платките на предницата и гърба поотделно,
зашийте и затворете средния заден шев, раменните и страничните шевове.
Оформете ръба на джобовете, зашийте единия слой на капачето на джобовете и
обърнете обикаляйки с шев, прекарайте декоративен тигел и поставете
джобовете на указаните места с обиколен тигел. Изработете ръкавите без отвори
според обяснението към модел 15 и ги поставете на ръкавните извивки. Зашийте
шевовете на частите на основата поотделно и поставете едната част около
дрехата, зашийте и поставете срещуположната част лице с лице, зашийте,
обърнете частта навътре и прихванете с бод на ръка. Поставете цялото капаче
за среда на предница на дясна страна и съединете двете части за лява страна
през средата, като прибавите открит двоен цип от основата, зашийте го на лява
страна. Съединете воланите яка два по два по средния заден шев, съединете ги
лице с лице, зашийте външната част и предните краища, срежете шева,
обърнете и прекарайте двоен декоративен тигел обиколно, оформете илиците
във военен стил на указаните места и поставете на вратната извивка според
обозначение А, зашийте прихващайки двата плата. Оформете капачето за дясна
страна също като това за лява страна със срещуположната част на ципа и
поставете лице с лице, зашийте външната част и краищата, като ципа остане във
вътрешната част на средата, поставете цялото капаче на лява страна лице с
лице за оформяне на външната част и основата, зашийте, обърнете капачетата и
обиколете с шев горната част на вратната извивка върху волана яка. Изработете
шестте гайки, ушити и обърнати и поставете три около всеки ръкав на 4 см. от
основата за въвеждане на лентите, преди това ушити и обърнати с ширина 3,5
см., както е показано на модела. Прикрепете подплънки и подплатете, въведете
през илиците на волана яка допълнителна памучна лента, според модела, с тиктак закопчаване в краищата за прихващане на волана в желания размер
47. Риза „DOLCE & GABBANA”
Приложение 5. Страна. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 14 до 19/.
Плат: 1,35 м., 1,40 м. ширина раиран памучен плат.
Кроене: Предница 14 /да се скрои една за дясна страна, да се прихване
диплата и да се скрои една за лява страна/, гръб 16 /да се скрои двойно/, ръкав
15 /да се скроят два/, маншет 17 /да се скроят два/, столче за яка 18 /да се
скроят две двойни/, яка 19 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте предните свивки, затворете раменните и страничните
шевове. Зашийте ръкавите, изработете основата им с маншети и гънки според
обяснението към модел 1, зашийте ги на ръкавните извивки. Сгънете мострите
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на предниците и оформете диплата за дясна страна, като прихванете края на
мострата, зашийте диплата с тигел от вратната извивка до основата, прихванете
края на мострата лява страна по същия начин с тигел. Изработете яката със
столче според обозначения А-В и обяснението към модел 1. Направете подгъв,
оформете илици, пришийте копчета.
48. Пола „DOLCE & GABBANA”
Приложение 5. Страна А. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 20 до 21/.
Плат: 0,70 м., 1,40 м. ширина вълнен плат.
Кроене: Предница 20 /да се скрои двойно/, гръб 21 /да се скрои двойно/. За
оформяне на талията мострите се срязват според чертежа на кройките. За
подплатяване се скрояват предница и гръб.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете страничните шевове
до края на ципа лява страна, поставете ципа. Подплатете полата, като зашиете
по същия начин и тропосайте от вътрешната страна на талията. Зашийте шева
дясна страна на мострите, поставете лице с лице върху талията на полата,
зашийте всичко заедно, обърнете мострите и прекарайте тигел за закрепване в
края на талията. Направете подгъви.
49. Манто „DOLCE & GABBANA”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 14 /от 22 до 35/.
Плат: 2,20 м., 1,40 м. ширина вълнен туид. 1,05 м., 0,80 м. ширина тъмен
памучен деним. 0,25 м., 0,80 м. ширина светъл памучен деним.
Кроене: От туид: предница 31 /да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
18 см./размер 48/, 17 см./размер 44/ и 16 см./размер 40/, гръб 35 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 17 см./размер 48/, 16 см./размер 44/ и 15
см./размер 40/, страница на предница 32 /да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
19 см./размер 48/, 18 см./размер 44/ и 17 см./размер 40/, страница на гръб 33
/да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 19 см./размер 48/, 18 см./размер 44/ и
17 см./размер 40/, ръкав 29 и 30 /да се скроят по два от всеки/, капаче на горен
джоб 22 /да се скроят две/, капаче на долен джоб 25 /да се скроят две/, горен
джоб 27 /да се скроят два/, долен джоб 28 /да се скроят два/, яка 23 /да се
скроят две двойни/. От тъмен деним: капаче на предно закопчаване 34 /да се
скроят четири/, капаче на горен джоб 22 /да се скроят две/, капаче на долен
джоб 25 /да се скроят две/. От светъл деним: основа на ръкав 24 и 26 /да се
скроят по четири от всяка/. За подплатяване се скрояват предница, гръб,
страници, ръкави и джобове.
Изработка: Зашийте страниците съответно на предниците и гърба. Подплатете
джобовете, сгънете мострите, прихванете с тигел и поставете на 1,5 см. от
указаните места на горните и долните капачета, поставете капачетата, преди
това ушити и обърнати с декоративен тигел обиколно, зашийте. Затворете
средния заден шев, раменните и страничните шевове. Затворете шевовете на
ръкавите според обяснението към модел 15 и оформете разнищване от 1 см. на
основата, затворете на пръстен частите на основата на ръкавите и оформете
същото разнищване на едната страна на четирите части, съединете ги две по
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две, обратна с обратна страна и прекарайте тигел в края на ресните, като
прихванете двете части, поставете ги под ръкавите от туид и зашийте с тигел на
1 см. от разнищването на ръкавите прихващайки основите; зашийте ръкавите на
ръкавните извивки. Оформете разнищване също на външната страна на четирите
части на предното закопчаване и на вратната извивка, зашийте едно от
капачетата на предно закопчаване на всяка предница и поставете
срещуположните капачета лице с обратна страна, зашийте основата, обърнете
капачетата на мястото им и прихванете с двоен тигел в края на рестите и горния
край на вратната извивка до обозначение А. Съединете яките лице с лице,
поставете подлепващ плат на обратната страна едната яка, изгладете, зашийте
външната страна на яките, обърнете и зашийте единия слой на вратната извивка
според обозначение А, обиколете с шев. Прикрепете подплънки и подплатете.
Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
50. Жакет „PRADA”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 36 до 43/.
Плат: 1,50 м., 1,40 м. ширина сатен от еластичен памук.
Кроене: предница 36 /да се скроят две/, гръб 38 /да се скрои двойно/, страница
на предница 40 /да се скроят две/, страница на гръб 39 /да се скроят две/,
ръкав 37 и 41 /да се скроят по два от всеки/, яка 42 /да се скроят две косо и
една двойна горна прав бод с 5 мм. по-голяма/, капаче на джоб 43 /да се скроят
две/. За ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. Дъна на
джобове: да се скроят два правоъгълника от плат и два от подплата с височина
12 см. и ширина 15 см. и отвор на капачето според кройката. За подплатяване се
скрояват предница до края на мострите, гръб, страници и ръкави.
Изработка: Зашийте страниците на предницата и гърба. Поставете тънък
подлепващ плат върху обратната страна на единия слой на капачето на джоб
според кройката, тропосайте следвайки правия бод и изгладете. Поставете
втория слой на капачето лице с лице и прекарайте обиколен тигел без мястото
на монтиране, направете няколко малки среза в ъглите на капачетата, ако са
заоблени, обърнете го към лицевата страна и прекарайте тропоска поддържайки
шева в края, изгладете и прекарайте декоративен тигел по желание. Поставете
капачето на указаното място в посока нагоре, прихванете с тропоска. Поставете
едно дъно на джоб над капачето също в посока нагоре. Поставете бие в
противоположна посока, прекарайте два успоредни тигела на 1 см. разстояние.
Срежете между двата тигела и диагонално в краищата плата на дрехата.
Обърнете дъното на джоб и бието навътре, закрепете бието, като оставите
филетка от 7 мм., с бод зад игла. Поставете другото дъно на джоб на бието
откъм обратната страна със скрит бод и съединете двете дъна с обиколен тигел.
Зашийте раменните и страничните шевове. Изработете ръкавите според
обяснението към модел 32 и ревер яка според обозначение А и обяснението към
модел 20. Прикрепете подплънки, направете подгъви и подплатете. Оформете
илици, пришийте копчета.
51. Пола „ROBERTO CAVALLI”
Приложение 5. Страна В. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Плат: 1,40 м., 1,40 м. ширина екологична кожа.
Кроене: предница 6 /да се скрои двойно/, гръб 5 /да се скроят два/, предна
страна 1 /да се скроят две/, долна част на предница 8 /да се скрои двойно/,
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долна част на гръб 7 /да се скроят две/, годет 4 /да се скрои двойно/, волан 9 и
10 /да се скроят по два от всеки/, коланче на предница 3 /да се скрои двойно/,
коланче на гръб 2 /да се скроят две/.
Изработка: Зашийте задните свивки и поставете страните. Подгответе шевовете
на останалите части, без воланите, като скъсите страната, която остава на
мострата, според модела, със специални ножици, като оформите зигзаг и
съединете двете части на предницата, които образуват V с тигел в края на
зигзага. Съединете също двете части на гърба. Затворете средния заден шев от
края на ципа до обозначение J с обикновен шев и поставете годета, зашийте.
Направете подгъв в основата на предницата до обозначение Е. Съединете
воланите по правите шевове и оформете завършването на външна страна със
специално скъсяване, зашийте волана за основата на гърба до обозначение В и
затворете шевовете на двете страни, увеличени от талията до обозначение В,
прихванете основата на предницата под волана до обозначение Е. Подплатете
полата и я поставете отвътре. Поставете цип на гърба, като прихванете
подплатата. Зашийте страничните шевове на коланчето, сгънете лице с лице и
затворете краищата на гърба, обърнете и зашийте единия слой на талията,
обиколете с шев отвътре. Оформете илик на коланчето, пришийте копче.
52. Манто с колан „GIVENCHY”
Приложение 5. Страна В. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 11 до 21/.
Плат: 2,80 м., 1,40 м. ширина непромокаем плат.
Кроене: предница 11 /да се скроят две, като се остави подгъв от 4 см. в
основата и без шевове в края на кройката от вратната извивка до основата/,
гръб 21 /да се скроят два/, реглан ръкав 19 и 20 /да се скроят по два от всеки/,
маншет 14 /да се скроят четири без да се оставят шевове/, джоб 12 /да се скроят
два/, предна платка 15 /да се скроят четири без да се оставят шевове на външна
страна/, задна платка 13 /да се скроят две двойни без да се оставят шевове на
външна страна/, лента на основата 18 /да се скрои двойно/, столче за яка 17 /да
се скроят две двойни/, яка 16 /да се скроят две двойни без да се оставя шев на
външна страна/. За оформане на предниците мострите се срязват без да се
оставя шев в края на предницата според чертежа на кройката. За колан се
срязват 4 ленти от 1 м. на 7 см. ширина без да се оставят околни шевове.
Изработка: Направете сгъвка от 1,5 см. около джобовете с изключение на
основата и прекарайте тигел на 1 см. в отворите, поставете върху предниците на
указаните места според обозначение С и зашийте, като образувате околен ръб от
1 см. Затворете средния заден шев и страничните шевове. Поставете лентата на
основата от предницата според обозначения С-D и подгъва до средата на гърба,
зашийте, обърнете и прекарайте тигел за закрепване на 2 мм. от шева по
лицевата страна, обиколете с шев отвътре. Затворете средния шев на ръкавите
до мястото на отвора, изгладете шева напред и прекарайте декоративен тигел по
лицевата страна. Зашийте средния заден шев и вътрешния шев на ръкавите,
зашийте ги за ръкавните извивки. Зашийте раменните платки поотделно,
съединете ги обратна с обратна страна и прихванете с тропоска външната страна
и вратната извивка, прекарайте декоративен тигел на 2 см. от края на гърба до
обозначение R и основата на предницата до обозначение Х. Поставете платката
около вратната извивка над дрехата, прихванете с тропоска и закрепете
предната платка на обозначение Х с тигел върху дрехата и на обозначение R на
гърба с вертикален тигел, като оставите платките свободни. Поставете мострите
на предниците обратна с обратна страна и край с край, прекарайте декоративен
тигел на 2 см. от обозначение А и предниците до основата, сгънете подгъва и
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закрепете с тигел, така че да съвпадне с лентата на основата. Съединете яките
също обратна с обратна страна, прекарайте декоративен тигел на 2 см. около
горната страна и краищата и изработете яката със столче според обозначения ВА и обяснението към модел 1, като поставите метално копче в средата на
столчето за яка и прихванете шева на мострата на вратната извивка и
вътрешната част на ръкавните извивки. Съединете маншетите обратна с обратна
страна, зашийте с тигел на 2 см. от външната страна и ксраищата, поставете ги
върху основата на ръкавите според обозначение Е и зашийте с тигел, като
оформите отвор, закрепете маншетите с кръстосан тигел. Съединете лентите за
колана, като оставите две по 2 м. всяка, съединете ги обратна с обратна страна
и прекарайте околни тигели на 2 см. от краищата и изработете колана с широка
тока, облечена в същия плат, както е показано на модела. Поставете две дълги
гайки от същия плат на страните на талията за прихващането на колана.
Оформете илици, пришийте копчета в нормален размер, но като приложите под
тях две големи кръгли парчета от същия плат подрязани, както е показано на
модела. Прикрепете подплънки и подплатете по желание или оформете
вътрешните шевове, като поставите бие в тон образувайки филетки на
шевовете.
53. Пола „LOUIS VUITTON”
Приложение 5. Страна В. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 22 до 23/.
Плат: 1,05 м., 1,40 м. ширина еластичен лен. 0,20 м., 3 м. ширина тюл.
Кроене: От лен: пола 22 /да се скроят две косо/, гръб 23 /да се скроят два
косо/. За оформяне на талията мострите се срязват според чертежа на кройките.
От тюл: да се скрои лента от 16 см. по ширината на тюла. За подплатяване се
скрояват предница и гръб с 3 см. по-къси.
Изработка: Зашийте средните шевове и прекарайте двоен декоративен тигел ро
лицевата страна, затворете страничните шевове до мястото на ципа на лява
страна. Направете подгъв и поставете скрит цип. Изработете подплатата.
Затворете на пръстен лентата от тюл, сгъната на две по ширина и скъсете
основата диагонално, така че едната страна да остане 16 см., а другата 10 см.;
Направете двоен набор на правата страна около волана и зашийте за основата
на подплатата, като изпънете набора и поставите по-късата страна на дясната
страна на подплатата. Поставете подплатата отвътре и прихванете на талията.
Съединете страничния шев на мострите на талията и поставете лице с лице,
зашийте прихващайки подплатата, обърнете мострите и прекарайте тигел за
прихващане на 1 см. от края на талията, обиколете с шев около ципа.
54. Болеро „MARNI”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 24 до 28/.
Плат: 1,25 м., 1, 40 м. акрилно кадифе, с ефект на износено.
Кроене: предница 24 /да се скроят две/, гръб 28 /да се скрои двойно/, ръкав 27
/да се скроят два/, маншет 25 /да се скроят два/, яка 26 /да се скроят две
двойни/. За оформяне на предниците мострите се срязват според чертежа на
кройката. За подплатяване се скрояват предница до края на мострите, гръб,
ръкави и маншети.
Изработка: Зашийте свивките, затворете раменните и страничните шевове.
Зашийте ръкавите, подплатете, като изчистите между обозначения В-С, обърнете
маншетите и ги зашийте за ръкавите, като образувате отвор според
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обозначенията, поставете ръкавите на ръкавните извивки. Поставете лек
подлепващ плат на мострите и на едната яка откъм обратната страна, съединете
яките лице с лице, зашийте външната страна до обозначение А, обърнете и
поставете на вратната извивка заедно с мострите според обозначение А,
зашийте, обърнете. Прикрепете подплънки, подплатете и направете подгъв.
Поставете закопчаване тик-так.
55. Пола „GIANFRANCO FERRE”
Приложение 5. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 29 до 31/.
Плат: 0,95 м., 0,80 м. ширина копринен крепон. 0,70 м., 0,80 м. ширина
еластично трико.
Кроене: От креспон: предница и гръб 29 /да се скроят две/, капаче за
прихлупване и мостра на отвора 31 /да се скроят три/. За оформяне на талията
мострите се срязват двойни според чертежа на кройката. От трико: страна на
предница и гръб 30 /да се скроят две/.
Изработка: На страната от трико оформете ръбове от 2 мм. вертикално на
разстояние 2 см. помежду им и зашийте частите за предницата до талията на
лява страна и до мястото на ципа на дясна страна, зашийте за гърба до талията
и прекарайте тигели, като образувате ръб на шева за съединяване предница и
гръб. Оформете отвора, като поставите мострата, ушита и обърната, съединете
другите две мостри лице с лице, зашийте горния връх и края, обърнете и
зашийте за частта от трико за оформяне на капачето за вътрешно прихлупване,
като прибавите едната страна на ципа до обозначение А, зашийте другата страна
на ципа на 1,5 см. от края на отвора. Оформете талията с мострите, ушити и
обърнати и направете подгъв на страните на трикото. Направете подгъв на
основата и поставете декоративни копчета на двете предници, като симулирате
закопчаване и вътрешно копче на горната страна на отвора.
56. Жакет „TER ET BANTINE”
Приложение 5. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 32 до 40/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина ленен серж.
Кроене: Предница 40 /да се скроят две/, гръб 39 /да се скроят два/, страница
33 /да се скроят две/, ръкав 32 и 38 /да се скроят по два от всеки/, яка 34 /да се
скроят две двойни/, капаче на горен джоб 36 /да се скроят две/, горен джоб 35
/да се скроят два/, долен джоб 37 /да се скроят два/. За оформяне на
предниците мострите се срязват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте страниците за предниците и гърба, прекарайте двоен
декоративен тигел на шевовете. Затворете свивките, средата на гърба и
ременните шевове. Изработете капачетата, ушити и обърнати с декоративни
тигели, сгънете мострите на джобовете и зашийте горните на 1,5 см. от
указаните места на капачетата с двоен обиколен тигел, поставете капачетата
отгоре по същия начин. Приложете долните джобове, като предварително
оформите отворите им с подгъв и двоен декоративен тигел обиколно. Изработете
ръкавите без отвори според обяснението към модел 15, поставете ги на
ръкавните извивки. Разположете мострите на предниците лице с лице, след като
сте поставили подлепващ плат на обратната им страна, зашийте до обозначение
А, обърнете и изработете яката според обяснението към модел 2 и обозначение
А. Прикрепете подплънки, направете подгъви и поставете копчета тик-так.
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57. Пола „VELENTINO”
Приложение 6. Страна А. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1,15 м., 1,40 м. ширина креп сатен.
Кроене: Предница и гръб 4 /да се скроят две двойни/, лента за долната част на
предницата и гърба 1 /да се скроят две двойни/, волан за основата на
предницата и гърба 3 /да се скроят два двойни/, коланче 2 /да се скрои двойно/.
За панделка се срязва лента от 30 см. на 6 см. за да остане с ширина 4 см.
Изработка: Зашийте 6 тигела, като образувате ръб от 2 мм. на всяка страна на
двете части на полата на разстояние 2 см. помежду им започвайки първата на 2
см. от страничния шев и според формата на полата. Зашийте страничните
шевове до мястото на ципа на лява страна. Зашийте страничните шевове на
долната лента и на воланите поотделно, направете подгъв в основата на волана
и тропосайте ръбовете към средите от страните до обозначение С, зашийте
волана за основата на лентата обиколно и според обозначения В-С и зашийте
лентата за основата на полата според обозначение А. Поставете скрит цип и
подплатете до лентата на основата. Изработете коланче според обяснението към
модел 5 прихващайки подплатата в същото време, оформете илик, пришийте
копче. Изработете лентата за панделка свободна, ушита и обърната и оформете
възел, поставете върху лентата на лявата страна на основата с бод на ръка,
както е показано на модела.
58. Палто „ANNA MOLINARI”
Приложение 6. Страна А. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 5 до 16/.
Плат: 2,55 м., 1,40 м. ширина дебел памучен плат.
Кроене: Предница 16 и 16А /да се скроят две/, гръб 14 /да се скроят два, като
се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 15 см./размер 48/, 14 см./размер 44/ и 13 см./размер 40/, предна
страница 13 и 13А /да се скроят две/, задна страница 15 /да се скроят две, като
се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 16,5 см./размер 48/, 15,5 см./размер 44/ и 14,5 см./размер 40/,
ръкав 11 и 12 /да се скроят по два от всеки/, яка 6 /да се скроят две косо и една
двойна горна прав бод с 5 мм. по-голяма/, горни и долни капачета на джоб 8 и 9
/да се скроят по четири/, дъно на горен джоб 5 /да се скроят две/, долен джоб
10 /да се скроят два/, колан на гръб 7 /да се скроят два двойни/. За ревери
мострите се срязват според чертежа на кройката. За фуеле на джобовете се
срязват две ленти от 7 см. по външната обиколка на долните джобове след
зашиване на гънките до края на мострите, за да остане фуелето 5 см. За
подплатяване се скрояват предница до грая на мострите, страници, гръб, ръкави
и лента от 40 см. на 10 см. ширина за образуване на предно закопчаване на
дясна страна, която да остане 4 см. след изработването.
Внимание: За да получите пълните кройки 13 и 16, съединете части 13 с 13А и
16 с 16А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страниците на предниците и изработете горните джобове с
капачета според обяснението към модел 50, като поставите само дъното на
горния джоб и го прихванете за дрехата с обиколен тигел откъм лицевата
страна. Отбележете и зашийте гънката на долните джобове и поставете лентата
за фуеле околно до сгъвката на мострите, сгънете последните и прихванете с
хоризонтален тигел, поставете джобовете на 1,5 см. от указаните места на
капачетата с обиколен тигел от края на фуелето, поставете отгоре капачетата,
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преди това ушити и обърнати. Зашийте страниците на гърба, затворете средния
заден шев, раменните и страничните шевове. Изработете ръкави според
обяснението към модел 15, като образувате отвор отзад според обозначенията,
поставете ги на ръкавните извивки. Поставете лек подлепващ плат на обратната
страна на мострите, изгладете. Зашийте лентата от подплата за предно
закопчаване края на дясна предница между торните и долни тигели лице с лице
и поставете мострата от плат на другата страна в края на лентата от подплата,
зашийте, направете няколко среза на подплатата в края на ушитото с мостра,
сгънете предното закопчаване от подплата и мостра, така че подплатата да не
остава в края и да не се вижда и отбележете сгъвката на средата на лентата от
подплата образувайки предното закопчаване, прихванете по сгъвката на дрехата
с тигел откъм лицевата страна, според кройката и модела; поставете мострата от
плат върху остатъка на ревера и долната част на предницата лице с лице,
зашийте до обозначение А, срежете малко шева и обърнете мострата. Поставете
мострата на предницата лява страна, ушита и обърната. Изработете яка ревер
според обяснението към модел 20 и обозначения А-В. Изработете колан на
гърба, ушит и обърнат, оформете илици и прихванете на талията на гърба с две
копчета, така че да може да се сваля. Прикрепете подплънки, направете
подгъви, подплатете дрехата, като оформите отворите на ръкавите. Оформете
илици, пришийте копчета.
59. Пола „ANNA MOLARI”
Приложение 6. Страна А. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 17 до 19/.
Плат: 0,90 м., 1,40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: Предница 18 /да се скрои двойно/, гръб 19 /да се скроят два/, предна
част 17 /да се скрои двойно/. За оформяне на полата мострите се срязват според
чертежа на кройките.
Изработка: Оформете вълните на предната част, като поставите срязана
подплата лице с лице, зашийте според формите до страните, срежете малко
шева, обърнете и прихванете подплатата в края на частта с тропоска; поставете
частта върху предницата на указаното място, на в посока към основата на
полата лице с лице, зашийте, като прихванете плата и подплатата, обърнете и
поставете към талията, тропосайте и прекарайте тигел за прихващане
хоризонтално на шева на 2 мм. от него до страните. Доставете две ленти от
сатен с ширина 6 см. на 80 см. и поставете една на всяка страна пред талията,
тропосайте. Зашийте страничните шевове, като прихванете частта и лентите.
Затворете средния заден шев до мястото на ципа, поставете го скрит и
приложете мострите на талията, преди това съединени по страничните шевове,
лице с лице, зашийте прихващайки предната част, обърнете мострите и
подплатете полата от вътрешния край на мострите. Направете подгъв и въведете
лентите в гайките на предната част, като извадите краищата за образуване на
панделка, както е показано на модела.
60. Двуреден жакет „BIANCA”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 20 до 25/.
Плат: 1,85 м., 1,50 м. ширина памук.
Кроене: Предница 25 /да се скроят две/, гръб 24 /да се скрои двойно/, реглан
ръкав 22 и 23 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 20 /да се скроят
две/, яка 21 /да се скроят две двойни, като се остави поле от още 3 мм. на

32 32

горната яка/. Дъна на джобове: да се скроят две от плат и две от подплата,
както е показано на чертежа. За ревери мострите се срязват до раменете според
чертежа на кройките. За подплатяване се скрояват предница до края на
мострите, гръб и ръкави.
Изработка: Зашийте задните свивки и прекарайте тигел за прихващане на 2 мм.
по лицевата страна. Изработете джобове с капаче според обяснението към модел
38. Затворете страничните шевове. Зашийте долния шев на ръкавите и ги
поставете на ръкавните извивки, прекарайте двоен декоративен тигел на
ръкавните извивки. Затворете средния шев на ръкавите до основата. Изработете
яка с мостри според обозначение А и обяснението към модел 20. Направете
подгъви, подплатете дрехата, оформете илици, пришийте копчета.
61. Рокля „MOSCHINO CHEAP & CHIC”
Приложение 6. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 26 до 27/.
Плат: 1,40 м., 1,40 м. ширина памук на капки и с еластан.
Кроене: Предница 27 /да се скрои двойно, 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 26 /да се скрои двойно, 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/. За
оформяне на вратната и ръкавните извивки мострите се срязват според чертежа
на кройките след тропосване на гънките на вратната извивка на предницата.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки и тропосайте гънки на вратната
извивка на предницата, затворете раменните и страничните шевове до края на
ципа на лява страна. Съединете шевовете на мострите на вратната извшивка и
ги поставете ушити и обърнати. Зашийте скрит цип. Направете подгъв и
поставете панделка от черна лента върху вратната извивка на предницата, както
е показано на модела.
62. Рокля „ALBERTO BIANI”
Приложение 6. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 28 до 30/.
Плат: 2,35 м., 1,40 м. ширина щампосана коприна.
Кроене: Предница 29 /да се скрои двойно, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 31 см./размер
48/, 29 см./размер 44/ и 27 см./размер 40/, гръб 28 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 29,5 см./размер 48/, 27,5 см./размер 44/ и 25,5 см./размер 40/.
Джоб 30 /да се скрои един/. За оформяне на вратната и ръкавните извивки
мострите се срязват според чертежа на кройките след прихващане на гънките на
вратната извивка на предницата.За свободно коланче се срязва лента от 12 см.
на 2 м. за да остане с ширина 5 см.
Изработка : Зашийте задните свивки и тропосайте гънки на рамената, зашийте
ги 6 см. и прекарайте тигели по лицевата страна. Зашийте страничните шевове,
сгънете мострата на джоба, прихванете с тигел и поставете на дясната страна на
предницата в диагонално положение на указаното място до гърба, зашийте с
обиколен тигел. Зашийте средния заден шев до края на ципа и раменните
шевове. Поставете мострите за оформяне на вратната и ръкавните извивки,
ушити и обърнати и прекарайте декоративен тигел на 1 см. около тях. Направете
подгъв и зашийте скрит цип. Поставете лек подлепващ плат в средата на
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обратната страна на лентата за коланче, изгладете, сгънете лице с лице,
зашийте обиколно и в единия край, срежете малко шева, обърнете през открития
край и го обиколете с шев на ръка. Бродирайте гайка от конец на всяка страна
на талията и въведете коланчето за оформяне на панделка на лява страна на
предницата, както е показано на модела.
63. Рокля „SPORTMAX”
Приложение 6. Страна В. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1,95 м., 1,40 м. ширина щампосана коприна. 0,70 м., 1,40 м. ширина креп
воал на точки.
Кроене: От коприна: тяло на предница 4 /да се скроят две/, тяло на гръб 6 /да
се скрои двойно/, пола на предница 5 и 5А /да се скроят две/, пола на гръб 3 /да
се скрои двойно/, столче за яка 2 /да се скроят две двойни/, яка 1 /да се скроят
две двойни/, За оформяне на вратната извивка на предницата и на ръкавните
извивки се срязват ленти косо с ширина 4 см. От воал: волан 7 /да се скрои един
за дясна страна до края и един по-тесен с 1 см. на външна страна, а за лява
страна да се скрои един до обозначение С и един по-тесен с 1 см. на външна
страна/. За колан да се срежат две ленти от 1 м. на 10 см. с един заоблен ъгъл.
Внимание: За да получите пълната кройка 5, съединете 5 с 5А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте свивките на тялото и полата предница и гръб поотделно,
съединете полата на гръб с основата на тялото. Оформете външната страна на
всички волани със завършващ бод и ги съединете, като поставите по тесния
отгоре на дясна и лява страна, поставете воланите на вратната извивка и рамото
според обозначения D-E и D-C, прихванете с тропоска. Зашийте раменните
шевове. Изработете яката със столче според обозначения А-В и обяснението към
модел 1, като в същото време поставите лентата за оформяне на вратната
извивка до края на предницата обозначение Е, обърнете бието и прекарайте
тигел, като го прихванете на 2,5 см. от края. Зашийте полата за основата на
тялото на предницата според обозначение Е, сгънете мострите и ги прихванете с
тигел. Затворете страничните шевове. Оформете ръкавните извивки, като
приложите бието, ушито и обърнато, обиколете с шев и прекарайте декоративен
тигел около ръкавните извивки. Направете подгъв. Съединете лентите за колана,
като го оформите обиколно със същия завършващ бод като на воланите на
вратната извивка, завържете на талията.
64. Рокля с копчета „TRUSSARDI”
Приложение 6. Страна В. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 8 до 14/.
Плат: 1,80 м., 1,40 м. ширина щампосана коприна. 1,20 м., 1,40 м. ширина
различно щампосана коприна.
Кроене: От щампосана коприна: тяло на предница 13 /да се скроят две/, тяло
на гръб 14 /да се скрои двойно/, среда на полата 11 /да се скроят две за
предница и една двойна за гръб/, страна на пола 12 /да се скроят две за
предница и две за гръб/, ръкав 9 /да се скроят два/. От различно щампосаната
коприна: яка 8 /да се скроят четири косо/, дъно на гънка 10 /да се скроят пет/.
За ревери: мострите се срязват според чертежа на кройката. За свободно
коланче се срязват две ленти от 1 м. на 11 см. за да останат с ширина 4,5 см. За
гайки се срязват два правоъгълника от 7 см. на 4 см.
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Изработка: Зашийте свивките на тялото предница и гръб, затворете раменните
и страничните шевове. Изработете ревер яка според обяснението към модел 20 и
обозначение А. Затворете ръкавите и ги поставете на ръкавните извивки.
Прикрепете подплънки подплатени в същия плат. Оформете илици, пришийте
копчета. Съединете страните на тялото на предница дясна страна върху лява и
прихванете в основата с тропоска. Зашийте едно дъно на гънка между частите на
страната и средата на полата предница и гръб според обозначения С-В и друго
дъно между двете части на предната среда на полата, като съедините в този
случай D с B и B с D, оформете гънките и ги зашийте откъм горната страна до
обозначението, изгладете, затворете страничните шевове и зашийте полата за
основата на тялото. Направете подгъв. Поставете две гайки на предницата и две
на гърба между свивките на основата на тялото и полата, преди това ушити и
обърнати, и въведете лентата за коланчето предварително ушита и обърната,
завържете както е показано на модела.Пришийте копчета.
65. Рокля „ETAM”
Приложение 6. Страна В. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 15 до 19/.
Плат: 3,20 м., 1,40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: тяло на предница 15 /да се скрои двойно/, тяло на гръб 16 /да се скрои
двойно/, талия на предница и гръб 18 /да се скроят една двойна за предница и
една двойна за гръб според средите/, пола на предница и гръб 17 /да се скроят
две двойни/, ръкав 19 /да се скроят два/. За волан на основата на полата се
срязват две ленти от 1,90 м. на 25 см.
Изработка: Направете двоен набор в основата на тялото на предницата между
обозначенията и основата на гърба. Зашийте раменните шевове и дясна страна.
Съединете двете части на талията по шева на дясна страна и двойния горен ръб,
прихванете с тропоска и оформете набор около талията, като прекарате тигели с
еластичен конец на 12 мм. разстояние помежду им. Опънете набора на тялото на
предница, като намалите на 47 см./размер 44/ и на 42 см. основата на тялото на
гръб /размер 44/, зашийте набраната част на основата на тялото, като оформите
ръба отгоре и опънете. Зашийте страничните шевове на полата до мястото на
ципа на лява страна и волана на основата поотделно, оформете също гънките на
едната страна и направете двоен набор, поставете волана на основата, като
опънете набора и зашийте оформяйки ръба, поставете полата на основата на
тялото и зашийте с еластичен конец. Зашийте 2 см. от шева на тялото лява
страна от ръкавната извивка. Затворете ръкавите, оформете основата им, като
приложите бие образувайки филетка при обикалянето му с шев и поставете
ръкавите на ръкавните извивки, зашийте. Поставете ципа на лява страна.
Оформете вратната извивка, като приложите от същото бие и оставите краищата
свободни в края на вратната ививка за образуване на панделка, както е
показано на модела.
66. Блуза „BAGUTTA”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 20 до 24/.
Плат: 1,20 м., 1,40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: Предница 24 /да се скрои една за дясна страна, да се прихване
капачето за предно закопчаване и да се скрои една за лява страна/, гръб 23 /да
се скрои двойно/, ръкав 20 /да се скроят два/, столче за яка 22 /да се скроят две
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двойни/, яка 21 /да се скроят две двойни/. За оформяне на останалата част на
ръкавната извивка се срязват ленти косо с ширина 4 см.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете раменните и
страничните шевове. Направете подгъв в основата на ръкавите и тропосайте
гънките на върховете им, зашийте ги на ръкавните извивки и оформете
останалата част на последните с бието, ушито и обърнато, обиколете с шев.
Отбележете сгъвката на предното закопчаване дясна страна и сгънете мострата,
закрепете с вертикален тигел от вратната извивка до основата, като прихванете
мострата, поставете я на мястото й, сгънете мострата лява страна, обиколете с
шев и прихванете с тигел също от вратната извивка до основата. Изработете яка
със столче според обозначения А-В и обяснението към модел 1. Направете
подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
67. Панталон „VERSACE”
Приложение 6. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 25 до 28/.
Плат: 1,75 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 28 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 21,5 см.
/размер 48/, 20,5 см. /размер 44/ и 19,5 см. /размер 44/, гръб 27 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 24 см. /размер 48/, 23 см. /размер 44/ и 22 см.
/размер 40/, коланче 25 /да се скроят четири/, предно закопчаване 26 /да се
скрои едно/. Дъна на джобове: да се скроят два от плат за предница и два за
гръб според чертежа на кройките и два от подплата за предница до отвора на
джобовете. За гайки се срязват четири правоъгълника от 9 см. на 4,5 см.
Изработка: Отбележете мястото на илика на предния джоб с тропоска и с
точност краищата. Срежете бие, което да надвишава 2 см. странично и на
ширина. Поставете средата на лентата на отбелязаното с тропоската място лице
с лице. Прекарайте тигел, като образувате правоъгълник около средната
тропоска та 2 см. разстояние, така че четирите ъгъла да бъдат добре маркирани.
Разстоянието между тигелите да бъде според дебелината на плата. Срежете
двата плата, дреха и филетка, като направите прорез в средата хоризонтално и
два диагонално в ъглите. Обърнете бието навътре и изгладете откритите шевове,
сгънете оформяйки филетка от 1 см. странично. Прихванете филетката с малки
бодове зад игла. Откъм обратната страна закрепете краищата, като направите
малък ръб, откъм лицивата страна зашийте помежду им краищата за да остане
джоба добре затворен. Поставете дъното на джоб на бието отдолу обиколено със
страничен шев. Поставете върху страните на указаното място другото дъно и го
закрепете с бод зад игла върху горната филетка, съединете двете дъна с
обиколен тигел откъм обратната страна. Изработете задния десен джоб с капаче
с ширина 1 см. на указаното място и според обяснението към модел 38. Зашийте
страничните шевове, като прихванете в същото време дъната на предните
джобове, зашийте вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на
ципа. Изработете отвора с предно закопчаване и коланчето с гайки според
обясненията към модел 12. Направете подгъви, оформете илик, пришийте
метално копче.
68. Жакет „MAX & CO”
Приложение 6. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 29 до 36/.
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Плат: 1,50 м., 1,40 м. ширина зебло от вискоза и памук. 1,30 м., 1,40 м. ширина
раиран памук.
Кроене: От вискоза: предница 33 /да се скроят две/, гръб 35 /да се скроят два/,
предна страница 36 /да се скроят две/, задна страница 32 /да се скроят две/,
ръкав 31 и 34 /да се скроят по два от всеки/, яка 29 /да се скроят две косо и
една двойна горна прав бод с 5 мм. по-голяма/, капаче на джоб 30 /да се скроят
две/. За ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. Дъна на
джобове: да се скроят два правоъгълника от плат и два от подплата от 18 см. на
16 см. От раиран плат за подплатяване: да се скроят предница до края на
мострите, гръб, страници, ръкави и капачета на джобове.
Изработка: Поставете предните страници, изгладете шева и прекарайте двоен
декоративен тигел по лицевата страна. Изработете джобовете с капачета на
указаните места и според обяснението към модел 50, като подплатите
капачетата с раирания плат и добавите украшение от бяла дантела с ширина 2
см. около капачетата. Зашийте задните страници и затворете задния шев,
прекарайте декоративни тигели. Зашийте раменните и страничните шевове.
Изработете ръкавите според обяснението към модел 15 и ревер яка според
обозначения А-В и обяснението към модел 20, като добавите същото украшение
около яката и реверите и в основата на ръкавите при подплатяване, както е
показано на модела. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
Отбележете сгъвката на основата на ръкавите с ширина 5 см., така че да се
вижда подплатата.
69. Пола „MARIA GRAZIA SEVERI”
Приложение 7. Страна А. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 1 /от 1/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина памук. 3,80 м., 1,40 м. ширина памучен воал
Кроене: От памук: бедрена част предница и гръб 1 /да се скроят четири двойни.
За волан 1 широк се срязват четири ленти от 90 см. на 22 см. За тесен волан се
срязват две ленти от 1,16 м. на 5 см. За завързване се срязват две ленти от 90
см. на 4 см. ширина. От воал: за гладката част поставена на основата на полата
да се срежат две ленти от 90 см. на 9 см. За волан 1 тесен се срязват две ленти
от 1,30 м. на 5 см. за да остане 3 см. след поставянето. За волан 2 се срязват
две ленти от 1,60 м. на 15 см. За волан 3 тесен се срязват две ленти от 2,80 м.
на 5 см. За волан 4 се срязват две ленти от 2,80 м. на 15 см. За волан 5 тесен се
срязват две ленти от 3,80 м. на 5 см. За волан 6 основа на пола се срязват две
ленти от 3,80 м. на 9 см.
Изработка: Зашийте страничните шевове на бедрените части поотделно до края
на ципа лява страна, бродирайте на едната част два илика на талията на дясна
предница на указаното място. Затворете всички волани на пръстен и направете
подгъв от 5 мм. обиколен с шев на четирите тесни волана и направете двоен
набор на срещуположната страна на всеки от тях. На гладката част от воал с
ширина 9 см. поставете украшение от широка дантела, както е показано на
модела, поставена отгоре и зашийте тази част за основата на широкия волан от
памук. Направете двоен набор на горната страна на всеки волан поотделно и
поставете тесните волани според реда им над широките, като опънете набора и
съединете воланите помежду им по същия ред опъвайки набора, направете
подгъв на последния волан. Съединете срещуположната бедрена част с волан 1
широк за подплатяване и поставете върху талията лице с лице, прекарайте
обиколен тигел до отвора на лява страна, обърнете частта и волана навътре и
прекарайте тигел на 1,5 см. от края на талията, образувайки каналче, въведете
една от лентите за завързване през лява задна страна до илика на предна дясна
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страна и въведете другата лента на предна лява страна през каналчето и
извадете края през другия илик на предницата, прихванете двете ленти в
страните лявос вертикален тигел, зашийте ципа и обиколете с шев вътрешната
част около него и на долния шев. Завържете лентите на предницата или
оформете панделка , като нагласите ниската талия на полата.
70. Блуза „VIVIENNE WESTWOOD”
Приложение 7. Страна А. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 2 до 8/.
Плат: 1,45 м., 1, 40 м. ширина щампосан еластичен памук.
Кроене: Предница 8 /да се скроят две/, гръб 6 /да се скрои двойно/, ръкав 7 :да
се скроят два/, маншет 5 /да се скроят два/, столче за яка 2 /да се скроят две
двойни/, яка 3 /да се скроят две двойни/, джоб 4 /да се скроят два косо/.
Изработка: Зашийте свивките, затворете раменните и страничните шевове.
Зашийте ръкавите, изработете отвор на основата и маншети според обяснението
към модел 1 и поставете ръкавите на ръкавните извивки. Сгънете мострите на
джобовете и зашийте с тигел, поставете ги на указаното масто и зашийте с двоен
обиколен тигел. Сгънете мострите на предниците, прихванете с вертикален тигел
от вратната извивка до основата. Изработете яка със столче според обозначения
А-В и обяснението към модел 1. Направете подгъв, оформете илици, пришийте
копчета.
71. Къси панталонки „DSQUARED”
Приложение 7. Страна А. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 9 до 15/.
Плат: 1 м., 1,40 м. ширина памук деним.
Кроене: Предница 10 /да се скроят две/, гръб 9 /да се скроят два/, страница
дъно на джоб 12 /да се скроят две/, талия на гръб 14 /да се скроят две/, заден
джоб 13 /да се скроят два/, предно закопчаване 15 /да се скрои едно/, коланче
11 /да се скроят две/. Малко джобче: да се скрои едно според чертежа на
кройката на страницата. За гайки се срязват 5 правмоъгълника от 4 см. на 8 см.
Дъна на джобове: да се скроят две сроред чертежа на кройката. За декоративна
гайка на задните джобове се срязва лента от 6 см. на 12 см., за да остане с
ширина 2 см.
Изработка: Направете подгъв от 1 см. на горната страна на малкото джобче и го
поставете върху дясната страница на предница с двоен обиколен тигел.
Изработете предни джобове със страница според обяснението към модел 3.
Зашийте талията на гърба за панталона и спуснете декоративен тигел по
лицивата страна., оформете задния джоб с подгъв и поставете на указаното
място, като прихванете на дясна страна гайката, преди това ушита и обърната, в
ъгъла на джоба, прекарайте декоративен тигел. Затворете средния шев /чатала/
предница и гръб поотделно до мастото на ципа на предницата, прекарайте
декоративни тигели на задния шев. Изработете отвора с предно закопчаване
според обяснението към модел 12, прекарайте декоративни тигели до края на
шева. Зашийте страничните шевове, като прихванете задната гайка дясна страна
и прекарайте декоративни тигели, затворете вътрешните шевове. Изработете
петте гайки, ушити и обърнати и поставете две отпред и три отзад върху
талията, прихванете с тигел на 1 см. върху панталона и изработете коланчето
според обяснението към модел 12, прихванете краищата на гайките на горната
страна на коланчето. Направете подгъви, оформете илик на коланчето,
пришийте копче. Оформете маншети на основата, както е показано на модела.
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72. Болеро „BIBLOS”
Приложение 7. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 16 до 25/.
Плат: 1,50 м., 1,40 м. ширина плат наподобяващ велур.
Кроене: Предница 23 /да се скроят две/, гръб 24 /да се скроят два/, ръкав 22 и
25 /да се скроят по два от всеки/, маншет 21 /да се скроят четири/, джоб 17 /да
се скроят два/, капаче на джоб 16 /да се скроят две/, яка 19 /да се скроят две
косо и една двойна горна прав бод с 5 мм. по-голяма/, предна основа 20 /да се
скроят четири/, задна основа 18 /да се скроят две двойни/. Мостри на реверите:
да се скроят две според чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват
предница до края на мострите, гръб и ръкави.
Изработка: Зашийте рамената и образувайте гънка, като я зашиете 6 см. от
рамото до предницата и гърба оформяйки ръб. Изработете капачетата на джоб
ушити и обърнати, сгънете мострата на джобовете, прихванете с тигел и
поставете на 1 см. от указаните места на капачетата с обиколен тигел; поставете
капачетата отгоре по същия начин. Зашийте страничните шевове. Изработете
ръкавите според обяснението към модел 15, като приложите маншетите, преди
това затворени на пръстен и ушити два по два, обиколете ги с шев и прекарайте
декоративен тигел около шева и основата. Изработете ревер яка според
обяснението към модел 20. Зашийте страничните шевове на частите на основата
поотделно, приложете лек подлепващ плат на обратната страна, изгладете и
пришийте едната част за основата на дрехата, поставете срещуположната част
лице с лице, зашийте краищата на предницата и основата, обърнете и
прекарайте декоративен тигел обиколно. Прикрепете подплънки, подплатете и
приложете закопчаване тик-так.
73. Елек “EMPORIO ARMANI”
Приложение 7. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 26 до 29/.
Плат: 1,35 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 26 /да се скроят четири/, гръб 29 /да се скрои двойно/,
предна страница 27 /да се скроят две/, задна страница 28 /да се скроят две/. За
оформане на ръкавните извивки и вратната извивка на гърба мострите се
срязват според чертежа на кройките. За подплатяване се скрояват страници и
гръб ди края на мострите на ръкавните извивки и на вратната извивка
Изработка: Зашийте страниците на предницата и гърба, затворете раменните и
страничните шевове. Поставете срущуположните предници за оформяне лице с
лице и мострите на вратната извивка на гърба и ръкавните извивки, зашийте,
обърнете и подплатете, обиколете с шев. Направете подгъв и прекарайте
декоративни тигели около вратната и ръкавните извивки. Оформете илици,
пришийте копчета.
74. Панталон „ EMPORIO ARMANI”
Приложение 7. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 30 до 35/.
Плат: 1,65 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 30 /да се скрои една цяла за дясна страна. За лява страна да
се скрои горната част според обозначения А-В, триъгълно парче и долната част
на панталона според чертежа на кройката/, гръб 31 /да се скроят два/, страница
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дъно на джоб 32 /да се скроят две/, талия на гръб 35 /да се скроят две/, коланче
33 /да се скроят четири, като се премахне прихлупването за дясна страна/,
предно закопчаване 34 /да се скрои едно/. Дъна на джобове: да се скроят две
според чертежа на кройката. За оформяне на предницата се скроява мостра за
дясна
страна,
както
е
показано
на
чертежа.
Изработка: На лявата предница съединете триъгълника с долната част на
панталона, като приложити лента от същия плат с ширина 3 см. и разнищена,
зашийте и съединете с горната част на панталона според обозначения А-В и
прекарайте декоративен тигел на шевовете. Изработете предните джобове със
страници според обяснението към модел 3. Поставете талията на гърба на
панталона и прекарайте декоративни тигели на шевовете. Зашийте страничните
шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа и
изработете отвор с предно закопчаване и коланче според обяснението към
модел 12. Направете подгъви, оформете илик на коланчето и пришийте копче.
75. Жакет „EMPORIO ARMANI ”
Приложение 7. Страна В. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1,40 м., 1,40 м. ширина памук. 1,м. 1,40 м. ширина тюл.
Кроене: От памук: предница 5 /да се скроят две/, гръб 7 /да се скроят два/,
страница 2 /да се скроят две/, ръкав 1 и 4 /да се скроят по два от всеки/, ревер
6 /да се скроят четири/, яка 3 /да се скроят две косо и една двойна горна прав
бод с 5 мм. по-голяма/. За подплатяване се скрояват предница, гръб, страница и
ръкави. От тюл за волани се скрояват ленти от 15,5 см. по три пъти контура на
основата на жакета и основата на ръкавите.
Изработка: Зашийте предните свивки и съединете със страницата. Зашийте
средния заден шев и зашийте за страницата. Приложете един ревер на
предниците и затворете раменните шевове. Изработете ръкавите според
обяснението към модел 15 и отбележете подгъва на основата с ширина 2,5 см.,
тропосайте. Затворете на пръстен лентите за волани на ръкавите, направете
завършващ бод от сатен на едната страна и тропосайте малки гънки на
срещуположната страна докато получите размера на основата на ръкавите,
поставете под основите и зашийте всичко заедно в края на подгъва, като
оформите гънка върху воланите с двоен тигел. Изработете ревер яка според
обозначения А-В и обяснението към модел 20, зашийте единия слой около двете
предниции вратната извивка на гърба, обиколете с шев яката и ревера.
Направете в основата на жакета същия подгъв като в основата на ръкавите;
пригответе волана по същия начин и поставете под основата, като намалите на
предницата докато остане 6 см. в краищата, зашийте всичко заедно също с
двоен тигел образувайки гънка върху волана. Оформете илици, прикрепете
подплънки и подплатете, пришийте копчета на указаните места.
76. Блуза „BENETTON”
Приложение 7. Страна В. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 8 до 11/.
Плат: 1,65 м., 1,40 м. ширина памучен воал.
Кроене: Горна част на предница 9 /да се скроят две косо/, предница 8 /да се
скрои двойно косо/, гръб 11 /да се скрои двойно косо/, ръкав 10 /да се скроят
два/. За волан на вратната извивка се срязва бие с ширина 2,5 см. по целия
контур на вратната извивка, като се остави поле за шевове.
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Изработка: Направете двоен набор в горните части между обозначенията,
зашийте предния среден шев с равен английски шев и съединете за долната част
на предницата, като опънете набора според обозначенията. Зашийте раменните
и страничните шевове. Затворете ръкавите и ги зашийте за ръкавните извивки.
Оформете едната страна на лентата за волан на вратната извивка със
завършващ бод и я зашийте със сатенен бод. Направете подгъв в основата на
ръкавите и оформете основата на блузата , като приложите около нея дантела,
както е показано на модела.
77. Пола „DAKS”
Приложение 7. Страна В. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 12 до 14/.
Плат: 2,50 м., 1,40 м. ширина кариран лен.
Кроене: Талия на предница 13 /да се скроят две двойни косо/, талия на гръб 14
/да се скроят две двойни косо/, първи волан 12 /да се скроят два двойни/. За
втори волан се срязват две ленти косо от 90 см. по 24 см. височина /размер 40/,
от 94 см. /размер 44/ и от 98 см. /размер 48/ плюс шевовете. За трети волан се
срязват две ленти косо от 1,10 м. по 28 см. височина /размер 40/, от 1,14 м.
/размер 44/ и от 1,18 м. /размер 48/
Изработка: Зашийте шева дясна страна на частите на талията поотделно и
всички волани затворени на пръстен, отбележете сгъвката на ръба на горната
част на воланите от 2 см. /също като волан 1/ и направете двоен набор на 2 см.
от края на ръба на всички волани, поставете волан 3 върху волан 2 и зашийте,
като опънете набора и оформите ръба отгоре, зашийте волан 2 върху волан 1 по
същия начин. Поставете скрит цип на лява страна на талията и затворете ципа,
зашийте волан 1 върху талията според обозначение А, като образувате ръб и
набор. Поставете срещуположната талия лице с лице, зашийте горната част на
талията, обърнете и обиколете с шев отвътре. Оформете основата на волана с
обиколен тигел.
78. Болеро „BENETTON”
Приложение 7. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 15 до 23/.
Плат: 0,90 м., 1,40 м. ширина памук деним.
Кроене: Предна платка 17 /да се скроят две/, задна платка 19 /да се скроят две
двойни/, предница 16 /да се скроят две/, гръб 15 /да се скрои двойно/, ръкав 18
и 22 /да се скроят по два от всеки/, яка 20 /да се скроят две двойни/, капаче на
джоб 23 /да се скроят четири/, джоб 21 /да се скроят два/.
Изработка: Изработете капачетата на джоб, ушити и обърнати, прекарайте
декоративни тигели около тях и ги поставете на платката на предницата между
обозначенията и в посока към рамената, тропосайте. Направете малък подгъв в
горната част на джобовете и ги зашийте на предниците с двоен обиколен тигел
на 5 мм. от свързващия шев с платката между обозначенията на капачетата.
Зашийте платката на предниците, прекарайте декоративни тигели. Зашийте една
задна платка на гърба, поставете вътрешната платка на обратната страна на
раменете и затворете раменете, като прихванете всички платки, поставете
задната вътрешна платка на мястото й и обиколете на задния шев, прекарайте
декоративни тигели откъм лицевата страна. Зашийте ръкавите и ги поставете на
ръкавните извивки. Сгънете мострите на предницата лице с лице и затворете
горния край на вратната извивка до обозначение А, обърнете мострите.
Изработете яката според обозначение А и обяснението към модел 2. Оформете
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разнищване от 1 см. в основата на дрехата и основата на ръкавите, прихванете
мострите с вертикален тигел от вратната извивка до основата. Оформете илици,
пришийте копчета.
79. Блуза „LES COPAINS”
Приложение 7. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 24 до 30/.
Плат: 1,40 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предно закопчаване 27 /да се скроят две/, предница 30 /да се скроят
две/, гръб 29 /да се скрои двойно/, ръкав 24 /да се скроят два/, основа на ръкав
25 /да се скроят четири/, столче за яка 28 /да се скроят две двойни/, яка 26 /да
се скроят две двойни/. За волани се срязват две ленти с ширина 4 см. на 71 см.
и две ленти с ширина 3 см. на 71 см.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Оформете двете ленти от 3 см.
със завършващ бод на двете страни и направете двоен набор в средата на
лентите, поставете ги на 4,5 см. от края на двете предници от вратната извивка
до основата, като опънете набора, зашийте с вертикален тигел в средата на
лентите. Оформете едната страна на другите две ленти, направете двоен набор в
противоположната страна и ги поставете в края на двете предници, като опънете
набора, прихванете с тропоска и зашийте предното закопчаване, като
прихванете воланите. Зашийте раменните и страничните шевове. Затворете
ръкавите, отворите отвора на основата им с ушита и обърната лента; изработете
основата на ръкавите два по два, като приложете около тях широка дантела,
както е показано на модела, поставете ръкавите на ръкавните извивки. Сгънете
капачетата за предно закопчаване и ги обиколете с шев отвътре. Изработете
яката със столче според обозначения А-В и обяснението към модел 1. Направете
подгъв на основата, поставете тик-так закопчаване.
80. Мини пола „JUST CAVALLI”
Приложение 7. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 31 до 35/.
Плат: 1,40 м., 1,40 м. ширина памук деним.
Кроене: Талия на предница 33 /да се скроят четири/, талия на гръб 34 /да се
скроят две двойни/, плащ пола 35 и 35А /да се скрои двойно/, джоб 31 /да се
скроят два/, капаче на джоб 32 /да се скроят четири/. За фуеле на джобовете се
срязват две ленти от 5 см. по контура на джоба до мострата за да остане
фуелето 3 см.. За гайки се срязват пет правоъгълника от 13 см. на 4,5 см. За
колан се срязва лента от 1,40 м. на 10 см. ширина за да остане 4 см.
Внимание: За да получите пълната кройка 35, съединете 35 с 35А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове на частите на талията поотделно,
приложете лек подлепващ плат на обратната страна, изгладете. Изработете
гайките, така ушити и обърнати, че да останат 12 мм. и тропосайте върху
талията на предницата и гърба на указаните места. Изработете джобовете, като
приложите около тях фуеле, сгънете мострите и поставете върху полата на 1 см.
от указаното място на капачетата, като приложите в средата на основата бяла
памучна лента с метална тока, според модела, зашийте срещуположната част на
фуелето и поставете капачетата отгоре, преди това ушити и обърнати, като
прибавите от същата памучна лент с илици в средата на капачетата, като е
показано на модела. Оформете с дантелена шевица с ширина 1 см. двете
предници и основата с обиколен тигел. Зашийте полата за основата на талията,
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закрепете гайките на полата и приложете срещуположната талия лице с лице,
зашийте горната част, като прихванете гайките и зашийте предните краища,
обърнете и обиколете с шев отвътре.Оформете илици, пришийте копчета.
Изработете свободен колан с тока с ширина 4 см., изработена в специализирано
ателие и го въведете в гайките на талията, както е показано на модела.
Прихванете лентите на джобовете с токите.
81. Блуза „PHILOSOPHY”
Приложение 8. Страна А. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Вратна извивка на предница 2 /да се скроят четири/, вратна извивка на
гръб 1 /да се скроят две двойни/, предница 5 /да се скроят две/, гръб 4 /да се
скрои двойно/, ръкав 6 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 52 см./размер
48/, 50 см./размер 44/ и 48 см./размер 40/, презрамка 3 /да се скроят четири/.
За оформяне на предниците мострите се срязват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте страничните шевове и страните на частите на вратната
извивка поотделно, направете двоен набор на предницата и гърба. Поставете
мострите на предницата дясна страна отгоре и зашийте с тигел на 1 см.
двустранно, зашийте мострата лява страна с нормален шев лице с лице и
обърнете към обратната страна, прекарайте тигел за прихващане от вратната
извивка до основата. Поставете едната част на вратната извивка върху дрехата,
като опънете набора според обозначения В на предницата и F на гърба и
зашийте също като мострата. Съединепе презрамките обратна с обратна страна,
прихванете с тропоска и зашийте вътрешната страна на презрамките с тигел на 1
см. и поставете под вратната извивка според обозначения А на предницата и Е
на гърба, тропосайте и поставете срещуположната част на вратната извивка на
облатната страна и обратна с обратна страна, зашийте от ръкавните извивки до
края на предницата с обиколен тигел на 1 см. и на гърба по същия начин.
Затворете ръкавите с нормален шев и направете двоен набор на върховете,
зашийте за ръкавните извивки, като прихванете двата плата на презрамките и
частите на вратната извивка. Направете подгъв в основата на ръкавите, като
образувате каналче с ширина 1 см. и въведете ластик в необходимия размер.
Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
82. Пола „BOTTEGA VENETA”
Приложение 8. Страна А. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 7 до 9/.
Плат: 3,30 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Дясна страна на предница 9 /да се скрои една, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
56 см./, предница лява страна 8 /да се скрои една/, основа на предница лява
страна 7 /да се скрои една/. За гръб: да се скрои правоъгълник от 56 см.
височина по 1,40 м. /размер 40/, 1,52 м. /размер 44/ и 1,64 м. /размер 48/ плюс
шевове. За основа на предницата дясна страна и основа на гърба се скроява
правоъгълник от 24 см. плюс шевове по размера на основата на предницата
дясна страна и още един правоъгълник със същата ширина по размера на гърба.
За коланче се срязва лента с ширина 8 см. по цялостната обиколка на талията
след зашиване на гънките, за да остане с ширина 3 см. За оформяне на края на
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предницата дясна страна се срязва лента от 10 см. на 56 см. плюс шевове на
талията и основата, за да остане частта с ширина 4 см от талията.
Изработка: Зашийте страничните шевове и оформете предния край на полата от
лявата страна с малък подгъв. Подгонвете гънките на предната част на полата
отдясно според чертежа на кройката и продължете по този начин и по гърба на
полата, като се придържате към нужната мярка според размера, зашийте
гънките от талията до обозначенията на кройката, поставете гънките в тяхната
позиция, така че да гледат надясно до ляво на гърба и пристегнете с тропоска по
талията. Зашийте лентата по края на дясната страна на предницата от талията
до основата, прегънете и обшийте по същия шев със следващ бод на ръка върху
зашитото. Зашийте страничните шевове на основата и поставете около полата,
пришийте един лист, прегънете лице с лице и затворете отворените краища на
предницата, обърнете тази част и обшийте, като оставите ширината 6см.
Поставете коланче, пришийте един лист, затворете краищата, обърнете и
обшийте. Поставете метални закопчалки от вътрешната част на коланчето като
оформите прихлупване на предницата до лявата страна, пристегнете края на
вътрешното прихлупване на полата по средата на предницата също с метални
закопчалки.
83. Блуза „HUGO BOSS”
Приложение 8. Страна А. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 10 до 15/.
Плат: 1,35м. , 1,40 м. ширина памучен воал.
Кроене: предница 10 /да се скроят две/, гръб 11 /да се скрои двоен/, ръкав 12
/да се скроят два/, основа на яка 15/да се скроят две двойни/, яка 14/да се
скроят две двойни/, джобче 13 /да се скроят два/.
Изработка: Зашийте свивките, прегънете мострата на джобчетата, пристегнете с
тигел и поставете на двете предници в горната част според местоположението с
обиколен тигел. Зашийте раменните и страничните шевове. Затворете ръкавите
и ги прикрепете към ръкавните извивки. Прегънете мострите на предниците,
обшийте и прекарайте тигел от вратната извивка до основата. Изработете яка
със столче според обозначение А-В и според обясненията към модел 1.
Направете подгъви, оформете илици и пришийте копчета.
84. Пола “ VICTOR & ROLF”
Приложение 8. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 16 до 19/.
Плат: 1, 90 м. 1, 50 м. ширина вълнен сатиниран габардин.
Кроене: предница 19 /да се скроят две/, гръб 18/да се скрои двоен/, страницадъно на джоб 16/да се скроят две/, коланче 17 /да се скроят две двойни/. За
дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката. За гайки се
скрояват пет правоъгълника 5см. на 9, 5см., за да останат с ширина 1, 5см. на 7,
5см. дължина. За отпуснато коланче се скрояват косо две ленти 14см. на 87см.,
за да останат с ширина 6см. За фльонга и гайки на фльонгата се скроява косо
лента
36см.
на
14см.
и
два
правоъгълника
8см.
на
9см.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Изработете предни джобове със
страници според обяснението към модел 3. Зашийте страничните шевове.
Изработете гайки, ушити и обърнати и тропосайте две на предницата и три на
гърба според местоположенията върху свивките и по средата на гърба.
Прегънете мострите на предниците и подгъва, лице с лице, затворете предните
краища според формата на ъгъла, обърнете мострите и подгъва, зашийте,

44 44

съединете центровете на предницата като поставите дясната страна върху
лявата като оформите прихлупване и зашиете от края на ципа обозначение В до
обозначение С, зашийте цип по диагонал. Поставете лек подлепващ плат от
обратната страна на едно от коланчетата, изгладете, съединете двете лице с
лице, зашийте горната част и краищата, обърнете и пришийте един лист от
коланчето към полата според обозначение А, обшийте и поставете метална
закопчалка от вътрешната страна за да му пристегнете края. Пристегнете
гайките от горната страна на коланчето с тигел. Съединете двете ленти за да
оформите отпуснато коланче и го изработете ушито и обърнато с подлепващ
плат по средата от обратната страна, затворете краищата по диагонал
иколосайте. Затворете ципа на полата и прекарайте коланчето през гайките,
застопорете по двете предници като оставите краищата отпуснати според
модела, застопорете ги върху полата според формата с бод на ръка. Изработете
фльонга с дължина 17см. и ширина 6см. с двойна гайка и поставете върху
дясната страна на коланчето, според модела, застопорете с бод на ръка.
Поставете закопчалка под фльонгата и отляво на полата, за да може да я
стегнете при закопчаването на ципа.
85. Рокля „MIU MIU”
Приложение 8. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 20 до 24/.
Плат: 2, 45 м. , 1, 40 м. ширина памук и найлон. 0, 75м. , 1, 40 м. ширина
щампосан асиметрично зебло.
Кроене:От памук: предница 24 и 24А/разчертайте тази кройка според
начертаните части на метража и скройте две от горната част, две триъгълни
части по средата на предницата, две части лента за талията и две долни части/,
гръб 23 /да се скрои двоен, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина34, 5см. /размер 48/, 32,
5/размер 44/, 30, 5см./размер 40/, ръкав 22/да се скроят два/, капаче 20/да се
скроят четири/, яка 21/да се скроят две двойни/. За мострите се скрояват две
цели според чертежа на предницата. От предницата 24 се скрояват от зебло две
средни части, две централни части и две долни. За подплатяване се скрояват
целите кройки на предницата до края на мострите, гърба и ръкавите.
Внимание! За да получите пълната кройка 24, съединете част 24 с 24А по
линията за съединяване на кройки.
Изработка:Съединете двете части от зебло и частите от памук като оформите
имитация на предница според схемата, като прибавите в частта на талията
според обозначения J-K капачетата като симулирате джобчета, преди това ушити
и обърнати с обиколен декоративен тигел. Зашийте раменните и страничните
шевове. Затворете ръкавите и ги прикрепете към ръкавните извивки. Поставете
лек подлепващ плат от обратната страна на мострите и на една от яките,
изгладете и поставете мострите лице с лице, зашийте до обозначение А,
обърнете. Обърнете яка като за риза според обяснението към модел 2 и
прикрепете към вратната извивка според обозначение А. Направете подгъви.
Поставете подплънки и подплатете дрехата. Зашийте големи метални закопчалки
от вътрешната страна на мострите според местоположенията.
86. Блуза „VAN NOTEN”
Приложение 8. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 25 до 27/.
Плат: 1, 95 м., 1, 40 м. ширина памучен воал.
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Кроене: Предница 25 /да се скроят две/, гръб 27 /да се скрои двоен/, ръкав 26
/да се скроят два/. За оформяне на вратната извивка и за завързване се скроява
косо лента 1, 10 м. на 4см. ширина. За маншети се скрояват косо две ленти
25см. на 4см. ширина. За оформяне на основата на ръкавите се скрояват косо
две ленти 16см. на 4см. ширина.
Изработка:Зашийте раменните шевове. Нагънете върха на ръкавите и ги
пришийте към ръкавните извивки, като нагънете набора, прекарайте тегел на 2
мм. от шевовете на ръкавните извивки, затворете страничните и ръкавните
шевове отведнъж. Направете подгъв в краищата на двете предници и
прекарайте двоен набор по вратната извивка на предниците, от обозначение А
до обозначение Е като намалите на 8см. вратната извивка и прекарате друг
хоризонтален тегел от обозначение В към ръкавните извивки като намалите на
8см. наборите, оставяйки ги застопорени с двоен тегел. Зашийте и обърнете
краищата на лентата, за да оформите вратната извивка и завържете, поставете
на вратната извивка до обозначение А и зашийте един лист, обшийте като
оформите филетка от 1см. наоколо като оставите отпуснати предните краища.
Направете малък отвор в основата на ръкавите и оформете с лентите като
образувате филетка наоколо; прекарайте двоен набор в основата на ръкавите,
натегнете ги според нужния размер и ги оформете с по-дългите ленти като
образувате филетка с ширина 1см. при обшиването. Изработете две гайки от
същата материя и зашийте по една във всеки край в основата на ръкавите,
пришийте копчета. Направете подгъв и изработете прихлупване с предниците,
завържете лентите на вратната извивка.
87. Блуза „CALVIN KLEIN”
Приложение 8. Страна В. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 30 м. , 1, 40 м. ширина памучен воал.
Кроене: Предница 2/да се скроят две/, гръб 1 /да се скрои двоен/, връх на
ръкави 4/да се скроят два/, ръкавна извивка 6 /да се скроят четири/, ръкав 3
/да се скроят два/, яка 7 /да се скроят две двойни/, вратна извивка 5/да се
скрои двойна/.
Изработка:Зашийте средния шев на предницата. Поставете частта на вратната
извивка лице с лице и зашийте от обозначение В до обозначение С, направете
диагонален прорез при обозначение С и зашийте вратната извивка до
обозначение Е, като оставите от обратната страна на плата мострата, оформете
края на вратната извивка със завършващ шев. Зашийте раменните шевове.
Съединете ръкавните извивки с върховете на ръкавите според обозначение F на
предницата и гърба, прекарайте декоративен тегел и пришийте ръкавите,
прекарайте отново тегели и съединете ръкавите с ръкавните извивки,
прекарайте декоративен тегел.. Затворете отведнъж страничните и ръкавните
шевове до основата. Поставете лек подлепващ плат от обратната страна на
яката, изгладете, съединете двете яки лице с лице, зашийте горната част и
краищата, обърнете и пришийте един лист към вратната извивка до обозначение
А, обшийте и прекарайте тегел по средата на яката. Направете подгъви и
поставете малко парче от същата материя отдолу под вратната извивка по
средата на предницата, за да се натегне и поставете метална закопчалка, за да
пристегнете основата на вратната извивка към плата без това да е видимо.
88. Панталон „PAUL JOE”
89. Жакет „PAUL JOE”
Плат: 3,30 м, 1,40 м ширина памук.
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88. Панталон „PAUL JOE”
Приложение 8. Страна В. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 8 до 13/.
Кроене: Предница 13/да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така, че в краищата да се получи ширина 23см.
/размер48/, 22см. /размер 44/, 21см. /размер 40/, гръб 12/да се скроят два, като
се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 23см. /размер 48/, 22см. /размер 44/, 21см. /размер 40/,
страница-дъно на джоб 8/да се скроят две/, предница на коланче 11/да се
скроят четири/, гръб на коланче 10 /да се скроят четири/, предно закопчаване
9/да се скрои едно/. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на
кройката. За гайки се скрояват пет правоъгълника 7см. на 4см.
Изработка: Изработете предни джобове със страница според обяснението към
модел 3. Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев
/чатала/, до края на ципа. Изработете преден отвор със закопчаване и коланче с
гайки според обяснението към модел 12. Направете подгъви и поставете метално
копче на прихлупването на коланчето.
89. Жакет „PAUL JOE”
Приложение 8. Страна В. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 14 до 20/.
Кроене: Предница 20 /да се скроят две/, гръб 19/да се скроят два/, страница 15
/да се скроят две/, две кройки ръкав 14 и 18/да се скроят два от всяка/, джобче
16 /да се скроят две/, яка 17 /да се скроят две косо и една двойна горна права с
5 мм. по-голяма/. За ревери мострите се скрояват според чертежа на кройката.
За подплатяване се скрояват предницата до края на мострите, страницата,
гърба, ръкавите и джобчетата.
Изработка: Зашийте предните свивки и поставете страниците. Подплатете
джобчетата, прегънете мострите и ги поставете по местата им на двете предници
с обиколен тегел. Пришийте страниците към гърба, затворете средния шев на
гърба. Затворете раменните шевове. Изработете ръкави според обяснението към
модел 15 и яка с ревери според обозначения А-В и обяснението към модел 20.
Поставете подплънки и подплатете. Направете подгъви, оформете илици и
пришийте копчета.
90. Блузка „NAF NAF”
Приложение 8. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 21 до 24/.
Плат: 1м. , 1, 40 м. ширина памучен трикотаж.
Кроене: Предна част на вратна извивка 23/да се скроят четири/, гръб на вратна
извивка 24 /да се скроят два двойни/, предница 22 /да се скрои двойна/, гръб
21/да се скрои двоен/. За презрамки се скрояват две ленти 2см. ширина на 20см.
Изработка: Зашийте от дясната страна поотделно частите на вратната извивка и
страничните шевове на долните до мястото на ципа от лявата страна, прекарайте
двоен набор по горната част на предницата и гърба. Изработете презрамки,
ушити и обърнати и тропосайте по краищата на предницата и гърба на вратната
извивка според нужния размер /15см. за размер 44/. Поставете презрамките към
основата на плата и поставете противоположните части на вратната извивка
лице с лице, зашийте до лявата страна, обърнете частите на вратната извивка
като поставите презрамките в тяхната позиция и съединете частите на вратната
извивка дясната страна върху лявата, като нагласите центровете на предницата
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да съвпадат, тропосайте. Пришийте предницата и гърба към основата на частите
на вратната извивка, натегнете набора наоколо. Пришийте скрит цип от лявата
страна. Направете подгъв и обшийте отвътре частите на вратната извивка.
91. Пола „DAY BIRGER”
Приложение 8. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 25 до 27/.
Плат: 1, 60 м. , 1, 40 м. ширина памучен щампосан воал.
Кроене: Предна част на талия 27 / да се скроят две двойни, гръб на талия 26
/да се скроят четири/, долна част-предница и гръб 25 и 25А /да се скрои една
двойна за предницата и две за гърба, според начертаните талии на кройката/.
Внимание! За да получите пълната кройка 25, съединете част 25 с 25А по
линиите за съединение на кройката.
Изработка: Зашийте страничните шевове на полата и шева на гърба до края на
ципа, прекарайте двоен набор по талията. Оформете основата на полата със
завършващ шев. Зашийте поотделно страничните шевове от частите на талията,
съединете част от талията към полата като натегнеш гънките, зашийте и
поставете гладка лента по края на шева за съединяване на 1см. разстояние от
горния край. Поставете противоположната страна лице с лице, зашийте наоколо,
обърнете и пришийте цип до края на талията, обшийте от вътрешната страна.
92. Рокля „MORGAN”
Приложение 9. Страна А. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 2, 70 м., 1, 40 м. ширина копринен сатен.
Кроене: Предница на горна японска част 3 /да се скроят две/, гръб на горна
японска част 4 /да се скрои двоен/, предница на талия 2 /да се скроят две
двойни/, гръб на талия 1 /да се скроят два двойни/, предница на долна част 7
/да се скрои двойна, като се добави мостра с ширина 4см. в края на предницата
за лявата страна от основата до обозначението/, страница на предница на долна
част 5 /да се скроят две, като се прибави мостра за преден отвор/, гръб на долна
част 6/да се скрои двоен/. За оформяне на гърба на вратната извивка и
ръкавните извивки мострите се скрояват според чертежа на кройките.
Изработка: Прекарайте двоен набор по предната част на рамената от
обозначение С до знака, в основата на предната горна част от обозначение А до
знака и в основата на гърба между обозначенията, затворете раменните шевове
като натегнете набора според обозначение С и затворите дясната страна до
обозначение В. Направете подгъв от 1см. според обозначения С-А, за да
оформите вратната извивка. Зашийте поотделно дясната страна на частите на
талията и зашийте една от тях за основата на горната част като натегнете
набора, според обозначение А на предницата и на обозначенията на гърба.
Зашийте страницата на долната част към предницата на долната част от талията
до основата /тази отляво от талията до обозначение G/, прегънете мострите от
лявата страна към вътрешната част и зашийте като оформите отвора. Зашийте
предницата и гърба на полата по страничните шевове като оставите отвор за цип
от лявата страна, прекарайте двоен набор по талията на полата, тропосайте
гънките на предницата според обозначение F и зашийте полата към основата на
талията според обозначение F на предницата, като натегнете гънките.
Изработете бродерия около талията според модела; поставете подлепващ плат
от обратната страна на талията за оформяне, изгладете и поставете от обратната
страна върху същото зашито, обшийте наоколо и зашийте цип отляво от долната
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част до обозначение В. Оформете гърба на вратната извивка и ръкавните
извивки, като поставите ушитите и обърнати мостри. Направете подгъв.
93. Блузка „DIAB LESS”
Приложение 9. Страна А. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 8 до 12/.
Плат: 1, 10 м. , 1, 40 м. ширина щампосан муселин. 0, 85м. , 1, 40 м. ширина
бял креп.
Кроене: От щампосан плат: гръдна част 12 /да се скрои двойна/, предница 10
/да се скрои двойна/, горна част на гръб 11 /да се скроят две/, гръб 9 /да се
скроят два/, волан на ръкавните извивки 8 /да се скроят два/. За оформяне на
вратната и ръкавните извивки се скрояват косо ленти с ширина 4см. От бял креп
се скрояват същите кройки без волана, като скъсите основите с 4см.
Изработка: Прекарайте двоен набор по гръдната част от обозначението до
страничните шевове и по горната част на гърба от обозначение Е до страничните
шевове, затворете поотделно страничните шевове на горните и долните части,
зашийте средния шев на гърба от края на ципа до основата. Съединете гръдната
част с предницата като натегнете гънките според обозначенията и частите на
гърба според обозначение Е, пришийте скрит цип по средата на гърба.
Подплатете като изработите същото и поставете от обратната среда, пристегнете
по вратната и ръкавните извивки с тропоска. Оформете вратната извивка като
поставите бие и оформите филетка от 1см. при обшиването, като пристегнете
подплатата от вътрешната страна. Затворете волана и го прикрепете към
ръкавните извивки заедно с бието, зашийте всичко заедно и обшийте бието от
вътрешната страна. Направете подгъв в основата на тялото от вътрешната
страна и оставете волана и основата на тялото от муселин без оформяне.
94. Блузка „ISABEL MARANT”
Приложение 9. Страна А. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 13 до 22/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина памучен щампосан воал.
Кроене: Този модел трябва да се скрои като се оставят двойни шевове, за да се
оформят гладки шевове от лицевата страна на различни части. Предница 21 /да
се скроят две/, средна предна част 20 /да се скрои двойна/, предна страница 16
/да се скроят две/, долна предна страница 19 /да се скроят две/, предна вратна
част 14 /да се скроят две/, вратна извивка 13 /да се скроят две двойни/, гръб на
вратна част 15 /да се скроят два/, гръб 22 /да се скрои двоен/, две кройки
волани в основата на предницата 17 и 18 /да се скроят два от всяка/. За
оформяне на волан на предницата и гърба на вратната извивка се скрояват косо
ленти с ширина 4см. За оформяне на вратната извивка и на ръкавните извивки
се скрояват косо ленти с ширина 3см.
Изработка: Зашийте предната страница към предницата според обозначения ЕF с гладки английски шевове надясно и зашийте средния шев от вратната
извивка обозначение Н до обозначение А. Зашийте поотделно шевовете на
предницата и гърба на вратната извивка с нормален шев, прекарайте
декоративен тигел по лицевата страна; пришийте предната част на вратната
извивка към самата вратна извивка според обозначение С, зашийте и
прикрепете противоположната част на вратната извивка лице с лице, зашийте
горната част, обърнете и обшийте от вътрешната страна. Зашийте свивките на
гърба с плата от лицевата страна, затворете раменните шевове. Съединете
лентите, за да оформите волан около вратната извивка и го оформете с подгъв
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със завършващ бод като се следва плата, поставете върху вратната извивка и
пристегнете с тропоска. Поставете предната част на вратната извивка според
обозначение Н и гърба на вратната извивка според обозначение Р, зашийте
всичко заедно. Прикрепете долната част на страницата на предницата към
предницата и зашийте според обозначение J като се оформи прав бод от
лицевата страна. Направете завършващ подгъв около воланите в основата и ги
съединете като поставите по-малкия върху по-големия, пристегнете с тропоска и
поставете над средната предна част според обозначения B-L-K, пристегнете с
тропоска и пришийте частта към предницата според обозначения А-В с нормален
шев. Зашийте страничните шевове до мястото на ципа отляво, пришийте скрит
цип и оформете вратната и ръкавните извивки като поставите бие, ушито и
обърнато, прекарайте наоколо декоративен тигел. Оставете основата, без да я
оформяте.
95. Пола „FORNARINA”
Приложение 9. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 23 до 26/.
Плат: 1, 70 м. 1, 40 м. ширина памук на точки.
Кроене: Предница и гръб 23 и 23А/да се скроят две двойни/, джобче 24 /да се
скроят два/, подплатено джобче 25 /да се скроят два/, коланче 26 /да се скрои
двойно с прихлупване отляво на гърба/.
Внимание!За да получите пълната кройка 23, съединете част 23 с 23А по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Оформете натегнати плисета на предницата и гърба и ги зашийте до
края на обозначенията, поставете плисетата по местата им и пристегнете с
тропоска по талията. Прекарайте двоен набор по отвора на джобчетата и
долната част между обозначенията, поставете от обратната страна подплатеното
джобче като натегнете набора и пристегнете с тропоска. Набавете се червена
памучна лента, скроена косо и я зашийте около джобчетата, обшийте като
оформите филетка от 5мм. наоколо, поставете джобчетата по местата им на
двете предници и зашийте с бод на ръка около филетката. Зашийте страничните
шевове, левия до мястото на ципа, пришийте скрит цип. Изработете коланче
според обяснението към модел 5. Оформете основата на полата като също
поставите червена филетка. Оформете илик на коланчето, пришийте копче.
96. Блуза „LA REDOUTE”
Приложение 9. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 27 до 30/.
Плат: 2, 90м, 0, 80 м. ширина памучен воал на червени и черни точки. 0, 40м. ,
1, 40 м. ширина памучен воал с щампа на бели и черни звезди.
Кроене: Поставете кройките напряко над черните точки и на същото ниво
според модела и скройте: предница 27 /да се скрои двойна/, гръб 29 /да се
скрои двоен/, ръкав 28 /да се скроят два/, преден пояс 30 /да се скрои двойна
от червените точки/. За завързване на пояса се скрояват две ленти 1, 20м. на
9см. , за да остане ширината 7см. и единия край да е във формата на лист. От
щампа на звезди се скроява пояс 30 /да се скрои двоен/. За завързване се
скрояват две ленти по същия начин както тези от другата материя.
Изработка: Оформете гънките на платката на предницата и ги зашийте на 1,
5см. до края на обозначенията. Зашийте гънка на върха на ръкавите отново до
обозначенията и ги затворете. Зашийте раменните и страничните шевове.
Пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Направете подгъви. Оформете
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вратната извивка като поставите черна лента, скроена косо, оформяйки филетка
от 1см. при обшиването й.
97. Блузка „MANGO”
Приложение 9. Страна В. Синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1, 70м. , 1, 50 м. ширина щампосан муселин. 0, 55м. , 1, 40 м. ширина
гладък сатен.
Кроене: От муселин: предница 6 /да се скроят две двойни/, две кройки волан в
основата на предницата 4 и 8/скройте по един двоен за всяка/, две кройки гръб
7 и 9 /скройте два от всяка/. От сатен: предница на вратна извивка 2 /да се
скрои двойна/, гръб на вратна извивка 3 /да се скроят два/, долна гръдна част 5
/да се скроят две двойни/, гръб на коланче 1 /да се скрои един/. За презрамки
се скрояват косо две ленти 50см. на 3см. ширина.
Изработка: Съединете по страничните шевове една предница с гърба на найдългия волан от горната част до обозначение С и противоположната предница
към най-късия гръб отново до обозначение С. Съединете двете предници и
прекарайте двоен набор между обозначения В-С и един двоен набор по горната
част между обозначението и гънката, оформете гънката на вратната извивка и
пристегнете с тропоска. Поставете лек подлепващ плат от обратната страна на
една долна гръдна част, изгладете и съединете двете части лице с лице, зашийте
долната част; изработете ленти за гърба на коланчето, ушити и обърнати, и ги
поставете по страните на долната гръдна част между обозначения С-F, зашийте с
един лист отпред, прегънете наобратно противоположния лист и обшийте по
страничните шевове. Поставете долната гръдна част над горната предница, като
прихванете двете части и като натегнете наборите според обозначения В-С,
тропосайте и поставете в посока към вратната извивка. Зашийте поотделно
страничните шевове на предния долен волан с воланите на гърба от основата до
обозначение С, поставете двата волана на предницата заедно с горната част
според обозначения В-С, като пристегнете между шевовете долната гръдна част,
зашийте до страничните шевове, направете разрез на долната гръдна част
обозначение С и наложете тази част над воланите като пристегнете частта с
няколко шевове на ръка до страничните шевове, като отпуснете гърба на
коланчето. Зашийте средния шев на гърба на воланите поотделно до края на
ципа и пристегнете двете материи с тропоска при вратната извивка. Съединете
частите от сатен на предницата и гърба на вратната извивка по страничните
шевове и поставете на вратната извивка според обозначение А, зашийте и
обшийте. Поставете цип по средата на гърба. Изработете ленти за презрамките,
ушити и обърнати от 7мм. и ги поставете по средата на предницата на вратната
извивка, зашийте и завържете на фльонга. Оставете основите на воланите без
да ги оформяте и завържете коланчето на гърба като оформите възел.
98. Панталон „CHIND”
Приложение 9. Страна В. Розово.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 10 до 15/.
Плат: 1, 95м. ,1, 40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 14 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, за да се достигне накрая ширина от 29см. /размер 48/,
28см. /размер 44/, 27см. /размер 40/, гръб 15 и 15А /да се скроят два/,
страница-дъно на джоб 10 /да се скроят две/, предно закопчаване 13 /да се
скрои едно/, предница на коланче 11 /да се скроят четири/, гръб на коланче 12
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/да се скроят два двойни/. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа
на кройката. За гайки се скрояват пет правоъгълника 8см. на 4см.
Внимание! За да получите пълната кройка 15, съединете част 15 с 15А според
линията на съединение на кройката.
Изработка: Тропосайте плие по двете предници. Изработете джобове със
страници според обяснението към модел 3. Зашийте страничните и вътрешните
шевове и средния шев до мястото на ципа. Изработете преден отвор със
закопчаване, коланче и гайки според обясненията към модел 12. Направете
подгъви, зашийте метално копче, за да пристегнете коланчето.
99. Жакет „BENETTON”
Приложение 9. Страна В. Тюркоазено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 16 до 21/
Плат: 1, 50 м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 21/ да се скроят две/, гръб 20 /да се скроят два/, страница
17 : да се скроят две/, две кройки ръкав 16 и 19 /да се скроят два от всяка/, яка
18 / да се скроят две косо и една двойна горна по конец с 5мм. по-голяма/. За
ревери мострите се скрояват според чертежа на кройката. За подплатяване се
скрояват предницата до края на мострите, гърба, страниците и ръкавите.
Изработка: Зашийте свивките и прикрепете страницата към предницата и
гърба. Затворете средния заден шев и страничните шевове. Изработете ръкави
без отвор според обяснението към модел 15 и яка с ревери според обозначения
А-В и обяснението към модел 20. Поставете подплънки, подплатете и направете
подгъви. Оформете илици, пришийте копчета и прекарайте декоративен
обиколен тигел.
100. Рокля „XULY BET”
Приложение 9. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 22 до 24/.
Плат:1, 60м. , 1, 40 м. ширина раиран муселин.
Кроене: Предна вратна извивка 24 /скройте по една за всяка страна като имате
предвид нишката/, предница 22 /да се скрои двойна/, гръб 23 /да се скрои
двоен/. За оформяне на предната вратна извивка се скроява мостра според
чертежа на кройката. За завързани презрамки се скрояват косо две ленти 8см.
на 50 см. За лента под бюста се скроява косо лента 1, 10 м. на 5см. ширина.
Изработка: Зашийте страничните шевове на роклята, прегънете мострата, за да
оформите каналче под бюста и тропосайте. Изработете лентите за презрамките,
ушити и обърнати, отбележете малка гънка до достигане до размерите на
раменете и ги зашийте. Поставете мостра, за да оформите вратната извивка във
формата на буквата V отпред, лице с лице, зашийте, обърнете и прекарайте
тигел на 2мм. от края. Направете подгъв от двете страни на вратната извивка и
зашийте с машинен тигел, поставете гръдните части отдолу под каналчето на
роклята според обозначения А-В и зашийте всичко заедно, като оставите
каналчето на гърба да оформи падащо деколте и отпред с ръб върху гръдната
част. Изработете свободна лента, ушита и обърната и прекарайте еластична
нишка с ширина 12мм. според нужния размер на контура на долната гръдна
част, прекарайте я /с вече поставената еластична нишка/ от обратната страна на
каналчето на роклята и около тялото и пристегнете краищата отляво. Направете
подгъв и завържете презрамките на възел.
101. Рокля „STELLA FOREST”
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Приложение 9. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 25 до 34/.
Плат: 0, 60м., 1, 40м. ширина памук. 2, 90м. лента от швейцарска дантела в
подходящ цвят с ширина 4, 5см.
Кроене: От памук: гръдна част 27/ да се скроят две/, предница 26 / да се скрои
двойна/, гръб 25 /да се скрои двоен/. От лентата швейцарска дантела: вратна
извивка 31 /да се скроят две/, долна гръдна част 29 / да се скроят две/, гръб на
вратна извивка 32 /да се скрои двоен/, гръб на долната част 30 / да се скрои
двоен/, предна част на ръкавна извивка 33 /да се скроят две/, гръб на ръкавна
извивка 34 /да се скроят два/, презрамка 28 /да се скроят две/.
Изработка: Поставете частите на предницата на вратната извивка към гръдните
части според обозначения B-C с шев над вълните на швейцарската дантела,
прекарайте двоен набор по горната част на гръдните части според обозначения
J-C и по долната част от обозначение F до обозначението. Прекарайте двоен
набор по предницата от обозначението до знак К. Съединете долните гръдни
части от швейцарска дантела според обозначение А и пришийте към гръдните
части като пристегнете набора според обозначения А-B-F, прикрепете към
предницата, като натегнете набора според обозначение К. Прекарайте двоен
набор по гърба между обозначения Р. Съединете двете части на гърба на
ръкавната извивка и вратната извивка според обозначение Р и пришийте към
гърба според обозначения М-Р като пристегнете наборите. Съединете долната
гръдна част с долната част на гърба на вратната извивка според обозначения FK, тропосайте и поставете в посока напред, затворете страничните шевове
/отляво до ципа/, поставете цип. Поставете презрамките заедно с ръкавните
извивки, преди това съединени според обозначения C-D-E и около тях и зашийте
гърба от средата до обозначението. Застопорете хоризонтално с шевове на ръка
гърба на долната част на вратната извивка. Направете подгъв.
102. Пола „SANDRO”
Приложение 9. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 35 до 36/.
Плат: 2, 15м., 0, 90 м. ширина гладка коприна. 2, 05м., 0, 90 м. ширина
щампована коприна. 2, 05 м., 0, 90 м. ширина памучен гладък воал.
Кроене: От гладка коприна: предна горна част 35 / да се скроят две двойни/,
горна част на гръб 36 /да се кроят две двойни/. За първия волан се скрояват
две ленти 12 см. На 1м. повече от шевовете. За втори до четвърти волан се
скрояват четири ленти 12см. на 2м. над шевовете. От щампосана материя за
оформяне на третия волан се скрояват две ленти 4, 5см. на 2м. За петия волан
се скрояват две ленти 10см. на 2м. От гладкия воал за шестия воал се скрояват
две ленти 30 см. на 2м. над шевовете, за да остане ширина от 15см.
Изработка: Затворете във формата на халка воланите, които оформят полата.
Прекарайте двоен набор в горната част на първия и втория волан. Зашийте
отдясно горните части поотделно и пришийте към първия волан, натегнете
набора към основата на горната част. Пришийте третия волан /щампосан/ към
основата на втория волан и четвъртия гладък волан към основата на
щампосания. Съединете двата щампосани и двата гладки волана, които оформят
пети и шести волан и ги прикрепете към основата на четвъртия волан /гладко
зелено/, прегънете по средата последния волан и го обшийте върху същия шев
от обратната страна. Поставете горната противоположна среда лице срещу лице,
зашийте горния край, обърнете и отворете леко шева от лявата страна, за да
поставите цип от 12см.,
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