PATRONES EXTRA

№ 249

1. Манто “BORBONESE”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 3,25 м., 1,40 м. ширина вълна кашмир.
Кроене: Предница 6 и 6А /да се скроят две/, гръб 5 и 5А /да се скроят два/,
ръкав 3 и 4 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 1 / да се скроят две
косо/, яка 2 /да се скрои една двойна долна косо и една двойна горна прав бод с
3 мм. по-голяма/. За ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. За
гайки на ръкавите се срязват четири ленти с дължина 40 см. и ширина 5 см. с
един край, образуващ ъгъл от 2,5 см. За гайки в основата на ръкавите и талията
се срязват 6 ленти от 9 см. на 2 см. За колан се срязват две ленти с дължина 2 м.
и ширина 6 см. За подплата се скрояват предница до края на мострите, гръб,
ръкави и четири дъна на джобове според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълните кройки 5 и 6, съединете части 5 с 5А и 6 с
6А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Този модел е с шевове по лицевата страна, без да се изчистват и
срязани, с изключение на мястото за монтиране на ръкавите на ръкавните
извивки. Отбележете с тропоска мястото и дължината на джоба. След като
срежете отвора на джоба , подсилете, като тропосате на обратната страна едно
парче прав бод. Сгънете капачето на две и поставете лек подлепващ плат върху
опаката страна. Зашийте краищата, оформете диагонално ъгъла и обърнете
капачето. Прекарайте тропоска по ръба и изгладете. По желание, прекарайте
декоративен тегел около капачето. Поставете го върху указаната линия, като го
насочите надолу, тропосайте и поставете отгоре едно дъно на джоб, като
поддържате същия наклон, зашийте всичко наведнъж с тегел. Поставете второто
дъно на джоб в противоположна посока, на 1 см. разстояние от предишното и
успоредно на него, зашийте 2 мм. по-късо от краищата но долното. Срежете
между двата тегела и диагонално краищата. Обърнете дъната на джобове
навътре, а капачето нагоре. Закрепете краищата на капачето с малки скрити
бодове и откъм обратната страна съединете двете дъна на джобове с обиколен
тегел. Зашийте средния заден шев до отвора на основата и закрепете
кръстоската с тегел диагонално, срежете мострата на горната част на отвора;
затворете раменните и страничните шевове. Съединете двете части на ръкава по
вътрешния шев, изгладете открития шев. Срежете от подлепващ плат една
лента, косо, следвайки формата на основата на ръкава, поставете я и изгладете.
Затворете задния шев на ръкава до основата; отбележете подгъва 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 и разпределете набора,
зашийте. Срежете от подлепващ плат дублет на косата яка и на мострите на
ревера без шевове, също като кройката. Поставете подлепващия плат върху
обратната страна на предницата и косата яка. Тропосайте следвайки правия бод,
изгладете. Сгънете плата на мястото на закрепване на яката до края, прихванете
с тропоска следвайки формата на яката, зашийте с бод рибена кост. Изгладете,
като прихванете частта на сгъвката на яката. Поставете яката над вратната
извивка, като зашиете с малък и дълбок скрит бод. Изгладете шева на вратната
извивка, открит, до рамото, направете няколко среза и прихванете с наклонен
тегел. Останалата част от шева на вратната извивка на гърба изгладете към
яката, прихванете с бод рибена кост. Поставете горната яка обратна с обратна
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страна, зашийте външната част с тегел на 8 мм. и след това поставете мострите
на реверите лице с лице, зашийте вътрешната част с горната яка до обозначение
А, направете прорез, обърнете мострите и ги поставете на реверите и
предниците обратна с обратна страна. Зашийте реверите от мястото на
закрепване на яката до края на основата на дрехата и около външната част и
краищата на яката. Изгладете и срежете малко повече единия от шевовете за да
се намали дебелината им. Обърнете реверите и яката. 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 на зашитото, следвайки формата на вратната извивка до
рамената, съединете двата ръба с много здрави бодове от страна до страна.
Зашийте с бод рибена кост задната част на яката и прихванете вътрешната част
на мострата по същия начин, така че след това да се оформи окончателно с
подплатата. Поставете гайки на 6 см. от основата на ръкавите и на двете страни
на талията и ги прихванете с хоризонтален тегел в краищата. Съединете гайките
две по две за основата на ръкавите и колана, зашийте с тегел на 8 мм. от двата
ръба и като завършите единия край на гайките във форма на ъгъл и диагонално
на колана, въведете хоризонталните във вертикалните гайки на ръкавите и
прихванете кръстоската като зашиете копче. Оформете основата на мантото с
декоративен тегел. Прикрепете подплънки, подплатете, като оставите
подплатата с 5 см. по-къса от дрехата. Оформете илици, пришийте копчета и
завържете колана на предницата, както е показано на модела.
2. Рокля “MAX MARA”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частити на кройката: 7 /от 7 до 13/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина воал черна коприна. 2,05 м., 1, 40 м. ширина
коприна опал. 0,25 м., 0,80 м. ширина дантела коприна опал.
Кроене: От черна коприна: предница 10 да се скрои двойно косо/, гръб 9 /да се
скроят два/, пола на предница 8 и 8А /да се скрои двойно косо/, пола на гръб 7
и 7А /да се скрои двойно косо/. От коприна опал: вътрешна част на предница 11
/да се скрои двойно/, предница 10 /да се скрои двойно косо/, гръб 9 /да се
скроят два/. За вътрешна пола на предница и гръб се скрояват същите кройки 7
и 8 , с 10 см. по-къси в основата. За оформяне на вътрешната част на вратната
извивка на предницата се срязва бие от 4 см. според контура. От дантела:
страна на полата на предница 12 /да се скроят две/, страна на полата на гръб 13
/да се скроят две/.
Внимание: За да получите пълните кройки 7 и 8, съединете части 7 и 8 по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте свивките на вътрешната част на тялото и оформете
вратната извивка, като поставите бието, и образувайте филетка, като обиколите
с шев. Зашийте задните свивки на двата плата поотделно, затворете раменните
шевове и съединете двете тела /черно и опал/ лице с лице, зашийте вратната
извивка на предницата с драперия и на гърба едновременно, затворете
ръкавните извивки до обозначение А на предницата, направете прорез и
обърнете тялото от опал към обратна страна, затворете страничните шевове на
тялото от черен плат и опал заедно; поставете върхо черното тяло и обратна
страна с лице вътрешното тяло от опал от ръкавните извивки до страните на
същите, зашийте и обърнете вътрешното тяло, като оформите ръкавните извивки
и вратната извивка във формата й на вана, обиколете с шев страните на
вътрешното тяло върху шева на тялото с бод на ръка. Прихванете основата на
всички платове на тялото с тропоска. Поставете частите от дантела на страните
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на полата според обозначения В-С на предницата и F-C на гърба, зашийте
следвайки формата на дантелата. Затворете страничните шевове на полата и
гърба до мястото на ципа. Зашийте страничните шевове и средния заден шев на
вътрешната пола по същия начин и поставете на обратната страна на черната
пола, прихванете на горната част с тропоска и съединете полите с основата на
тялото според обозначение Е до средата на гърба, като прихванете всички
платове. Поставете ципа на средата на гърба и направете подгъви от 1 см.
3. Манто „MAX MARA”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 5 /от 14 до 18/.
Плат: 3,10 м., 1,40 м. ширина вълна и алпака.
Кроене: Предница 18 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 41 см.
/размер 48/, 39 см. /размер 44/ и 37 см. /размер 40/, гръб 17 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 37,5 см. /размер 48/, 35,5 см. /размер 44/ и 33,5 см.
/размер 40/, ръкав 16 /да се скроят два/, долна смокинг яка 14 /да се скроят две
косо/, горна смокинг яка 15 /да се скрои двойно/. Мостри: да се скроят две
според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте средния заден шев, раменните и страничните шевове.
Затворете ръкавите и ги поставете на ръкавните извивки според обозначение Х.
Зашийте средния заден шев на долната яка и поставете лек подлепващ плат на
обратната страна. Подгответе гънките на горната яка, като ги зашиете 3,5 см.
приблизително и съединете двете яки лице с лице, зашийте външната част до
обозначение А, обърнете и поставете вратната извивка според обозначение А,
тропосайте долния слой и зашийте, поставете горната яка върху шева и
поставете отгоре мострите лице с лице, зашийте всичко заедно до основата,
обърнете мострите на мястото им и прихванете на раменете. Прикрепете
подплънки и подплатете дрехата, като оформите окончателно вратната извивка
на гърба. Направете подгъви. Оформете илици, пришийте копчета.
4. Рокля „PHILOSOPHY”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 19 до 25/.
Плат: 0,75 м., 0,80 м. ширина тюл. 1,85 м., 1,50 м. ширина креп сатен.
Кроене: От тюл: предна платка 19 /да се скроят две двойни/, задна платка 20
/да се скроят четири/. От креп сатен: тяло на предница 21 /да се скрои двойно/,
предна дясна страница 22 8да се скрои една/, предна лява страница 24 и 24А
/да се скрои една/, гръб 25 / да се скроят два косо/, цяла пола на предница 23
/да се скрои една косо/. За оформяне на ръкавните извивки на предницата и
гърба се срязват ленти косо с ширина 4 см. според контура.
Внимание: За да получите пълната кройка 24, съединете 24 с 24А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте раменните шевове на платките поотделно и ги съединете с
тялото на предница според обозначение А и с гърба. Зашийте задните свивки.
Поставете предните страници дясна и лява страна според обозначения В-С.
Подгответе гънките указани в средата на тялото на предница, като прихванете с
тропоска и ги изгладете около 20 см. Тропосайте също гънките указани в
дясната страница и изгладете. Образувайте сгъвка в края на лявата страница
според линиите на чертежа на кройката и ги изгладете по ръба около 40 см.
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Оформете с малък подгъв на руло страните на лентите на страниците от
обозначение С до страната и срещуположната страна до обозначението, като
оформите също завършека на по-дългия край. Тропосайте гънките на полата
лява страна и съединете полата с основата на тялото двустранно според
обозначенията и знак Е, зашийте. Поставете лентата на дясна страница към лява
страна според обозначение Х, тропосайте и оформете възел с предния
срещуположен край, като прекарайте над лентата на дясна страна и след това
кръстосана върху същата и отдолу отново на тази на дясна страна, като я
оставите спусната върху полата, прихванете с няколко бода на ръка върху
възела и лентата на страната. Затворете страничните шевове, като закрепите
лентата на страната. Зашийте средния заден шев до края на ципа. Оформете
ръкавните извивки до платката с бието, ушито и обърнато. Поставете
срещуположната платка лице с лице върху вратната извивка, зашийте до
завършека на края на гърба, като образувате отвор в средата и прибавите лента
от тюл в края на вратната извивка на гърба дясна страна, обърнете платката,
обиколете с шев ръкавните извивки и в долния шев на предницата и гърба.
Направете подгъв, пришийте копче облечено в същия плат на вратната извивка
на гърба.
5. Манто „PHILOSOPHY”
Приложение 1. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 26 до 30/.
Плат: 2,35 м., 1,40 м. ширина вълнен плат.
Кроене: Предница 26 и 26А /да се скроят две/, гръб 29 /да се скрои двойно,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 20 см. /размер 48/, 18,5 см. /размер 44/ и 17 см. /размер
40/, странично парче 28 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 22 см.
/размер 48/, 21 см. /размер 44/ и 19,5 см. /размер 40/, ръкав 27 /да се скроят
два/, яка 30 /да се скроят четири косо/. За оформяне на предниците и вратната
извивка на гърба мострите се срязват според чертежа на кройките. Дъна на
джобове: да се скроят две от вълна и две от подплата, както е показано на
чертежа. За подплатяване се скрояват предница до края на мострите, гръб,
страница и ръкави.
Внимание: За да получите пълната кройка 26, съединете 26 с 26А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете дъната на джобове по дължината на шевовете на
отбелязаното в кройката място. Изгладете откритите шевове, ако желаете
декоративен тегел, трябва да го направите в този момент. Поставете дъното на
джоб отзад в посока напред, като направите малък срез на всеки край на шева
на джоба на гърба за да може да го наставите към предницата. Съединете двете
дъна с обиколен тегел. Зашийте страницата за предницата според обозначение
В, като оставите отвора на джоба и гърба според обозначение С. Зашийте
ръкавите и ги поставете на ръкавните извивки. Затворете средния заден шев на
яките, изгладете открития шев и поставете лек подлепващ плат на обратната
страна на едната яка, изгладете и съединете двете яки лице с лице, зашийте
външната част до обозначение А. Поставете подлепващ плат също на обратната
страна на мострите на предницата и ги съединете с мострата на вратната
извивка на гърба по раменния шев, поставете яката и мострите на предниците
според обозначение А, зашийте всичко заедно до средата на гърба, обърнете
мострите и прихванете с бод рибена кост. Прикрепете подплънки и подплатете.
Направете подгъви, оформете илици, пришийте копчета.
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6. Манто „CINZIA ROCCA”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2,45 м., 1,40 м. ширина вълна и ангорска вълна.
Кроене: Предница 1 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 37,5 см.
/размер 48/, 35,5 см. /размер 44/ и 33,5 см. /размер 40/, гръб 2 /да се скроят
два, 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/, ръкав 3 и 5 /да се скроят по два от всеки/, яка 4 /да се скрои една
косо и една двойна горна с 5 мм. по-голяма/. За ревери мострите се срязват
според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте свивки на предна страница, затворете средния заден шев,
раменните и страничните шевове. Изработете ръкавите според обяснението към
модел 1. Срежете от подлепващ плат дублет на косата яка и на мострите ревер
без шевове също като кройката. Поставете подлепващия плат върху обратната
страна на предницата и на косата яка, след като сте съединили последната по
средния шев. Тропосайте, следвайки правия бод, изгладете. Сгънете плата на
мястото за закрепване на яката до края, прихванете с тропоска, следвайки
формата на яката, зашийте с бод рибена кост. Изгладете, като прихванете
мястото на сгъване на яката. Поставете яката над вратната извивка според
обозначения А-В, като зашиете със скрит бод, малък и дълбок. Изгладете
открития шев на вратната извивка до рамото, като направите няколко прореза и
прихванете с наклонен бод.. Останалата част на вратната извивка на гърба
изгладете към яката, прихванете с бод рибена кост. Поставете горната яка и
мострите ревери лице с лице, така че последните да бъдат по-слаби за да може
при обръщането на яката и реверите да не се повдигат върховете. Зашийте
реверите от мястото на закрепване на яката до края на основата на дрехата и
около външната част и краищата на яката. Изгладете и срежете малко повече
единия от шевовете за да се намали дебелината им. Обърнете реверите и яката,
прекарайте тропоска, 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 в средата на яката и реверите. Обиколете
с шев яката и реверите от края на зашитото, следвайки формата на вратната
извивка до раменете, съединете двата ръба с бодове от страна до страна.
Зашийте с бод рибена кост задната част на яката и прихванете вътрешната част
на мострата също, която после ще бъде окончателно оформена с подплатата.
Прикрепете подплънки и подплатете. Направете подгъви, оформете илик,
пришийте копче и поставете закопчалка от вътрешната страна за прихващане на
прихлупването.
7. Манто „JIL SANDER”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 6 до 10/.
Плат: 2,60 м., 1,40 м. ширина вълнен туид.
Кроене: Предница 6 и 6А /да се скроят две/, гръб 7 и 7А /да се скроят два/,
ръкав 8 и 9 /да се скроят по два от всеки/, яка 10 /да се скроят две косо и една
двойна горна с 5 мм. по-голяма/. За ревери мострите се срязват според чертежа
на кройката.Дъна на джобове: да се скроят две от вълна и две от подплата,
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както е показано на чертежа на кройката. За подплата се скрояват предница до
края на мострите, гръб и ръкави.
Внимание: За да получите пълните кройки 6 и 7, съединете части 6 с 6А и 7 с
7А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте свивките на предниците и гърба според овалната форма за
да се придаде широта в края им. Изработете вътрешни джобове на страничните
шевове на указаните места и според обяснението към модел 5. Затворете
средния заден шев, раменните и страничните шевове. Изработете ръкавите
според обяснението към модел 1 и ревер яка според обозначения А-В и
обяснението към модел 6. Прикрепете подплънки, подплатете дрехата.
Направете подгъви, оформете илици, пришийте копчета.
8. Манто „VERSACE”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 11 до 15/.
Плат: 2,40 м., 1,40 м. ширина камилска вълна. 0,55 м., 0,80 м. ширина имитация
на кожа в тон.
Кроене: От вълна: предница 11 /да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
44 см. /размер 48/, 42 см. /размер 44/ и 40 см. /размер 40/, гръб 12 /да се
скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 33,5 см. /размер 48/, 31,5 см. /размер 44/ и 29,5
см. /размер 40/, ръкав 13 /да се скроят два/, джоб 15 /да се скроят два/, яка 14
/да се скроят две косо/. За хоризонтални гайки на ръкавите се срязват два
правоъгълника от 15 см. на 40 см. За вертикални гайки на ръкавите се срязват
четири правоъгълника според указаните в кройката места. От имитация на кожа:
яка 14 /да се скрои една двойна горна с 5 мм. по-голяма/. За ревери мострите се
срязват според чертежа на кройката. За оформяне на капаци на джобовете
мострите се срязват, както е показано на чертежа на кройката. От подплата се
скрояват предница до края на мострите, гръб, ръкави и джобове до мострите.
Изработка: Поставете мострите на джобовете лице с лице, зашийте, обърнете,
подплатете джобовете и прекарайте декоративен тегел обиколно на около 2 см.,
отбележете сгъвката на обръщането за капаци на джобовете и ги поставете на
указаното място с обиколен тегел върху ръба. Затворете раменните шевове и
средния заден шев. Поставете гайките върху ръкавите, преди това ушити и
обърнати, на указаните места, затворете ръкавите и ги поставете на ръкавните
извивки. Изработете ревер яка според обозначение А и обяснението към модел
6. Прикрепете подплънки, направете подгъви, като прекарате декоративен тегел
на около 2 см. от основата, подплатете. Оформете илици, пришийте копчета.
Изработете лентите за хоризонтални гайки на ръкавите с тока и декорация от
двойни метални капси, както е показано на модела, и ги въведете във
вертикалните гайки, като прихванете с токата.
9. Пола „VERSACE”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 16 до 17/.
Плат: 0,75 м., 1,40 м. ширина китайска коприна.
Кроене: Предница 17 /да се скроят две/, гръб 16 /да се скроят два/. За
оформяне на талията на предницата и гърба мострите се срязват според чертежа
на кройките.
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Изработка: Този модел трябва да се изработи със специалния шев за
еластични платове. Зашийте средния преден и заден шев. Направете двоен
набор на предните страни между обозначения А-В и на задните страни между
обозначения С-А. Зашийте страничните шевове, като изпънете набора между
обозначения С-А-В, оставете отвор на лява страна, ако желаете да поставите
цип. Оформете талията, като поставите мострите, ушити и обърнати. Направете
подгъв.
10. Блуза „H & M”
Приложение 1. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 18 до 26/.
Плат: 2,25 м., 1,40 м. ширина памучен воал.
Кроене: Предна платка 25 /да се скроят два правоъгълника от 25 см. на 65 см.
ширина/, задна платка 26 /да се скрои един правоъгълник от 23 см. на 1,40 м.
ширина/, предница 23 8да се скроят две/, гръб 24 /да се скрои двойно/, капаче
за предно закопчаване 22 /да се скроят две/, ръкав 18 /да се скроят два/, столче
за яка 21 /да се скроят две двойни/, яка 20 /да се скроят две двойни/, шлейф 19
/да се среже лента с ширина 12 см. по 1,20 м. /размер 40/, 1,28 м. /размер 44/ и
1,36 м. /размер 48/. За волан на капачето за предно закопчаване се срязват две
ленти от 4 см. на 65 см. За волан на яката се срязва лента от 50 см. на 4 см.
ширина.
Изработка: Изработете бродерия пчелно гнездо на правоъгълниците за предни
и задна платки, поставете кройките отгоре и срежете две предни платки и една
двойна задна. Зашийте предната платка за предниците и задната за гърба.
Затворете раменните и страничните шевове. Изработете набор на ръкавите
мужду обозначения Е-F хоризонтално, като прекарате шест тегела с еластичен
конец, раздалечени помежду си, затворете ръкавите и ги зашийте на ръкавните
извивки. Поставете дантела с ширина 12 мм. едностранно на двете ленти за
волани на предното закопчаване и направете двоен набор на срещуположната
страна на воланите, поставете капачетата за предно закопчаване на двете
предници, като прибавите воланите и изпънете набора от вратната извивка до
основата, зашийте единия слой на всяко капаче на двете предници, сгънете
последните лице с лице и обиколете с шев. Срежете от подлепващ плат дублет
на яката и столчето за яка, поставете един на съответната част откъм обратната
страна, изгладете. Изработете яката, ушита и обърната на външна част и краища
/на този модел се прибавя волан с ширина 2 см. и с набор обиколно до
обозначение В/, обърнете, изгладете и прекарайте декоративен тегел по
желание. Поставете един слой от столчето на всяка страна на яката, така че да
съвпаднат според обозначение В, прекарайте тегел, като прихванете всички
части на плата от края на столчето. Обърнете столчето за яка, прекарайте тегел
на ръба, изгладете. Поставете яката на вратната извивка според обозначение А,
8в този модел без да се прихваща волана на капачетата за предно закопчаване/,
тропосайте външния слой на столчето за яка на вратната извивка, зашийте.
Изгладете шева към столчето за яка, обиколете с шев вътрешния слой върху
тегела. Оформете илиците на предното закопчаване, пришийте копчета и
закопчайте дрехата. Затворете на пръстен правоъгълника за шлейфа с връхчета,
като получите общо 15 такива за размер 40, 16 за размер 44 и 17 за размер 48,
според формата на кройката на шлейфа, поставете околно дантелено
украшение, следвайки формите и зашийте шлейфа за основата на закопчаната
дреха, поставете откъм обратната страна ластик от 5 мм. върху шева за
свързване, като изпънете ластика при зашиване с тегел за да се образува набор.
Направете подгъв от 5 мм. в основата на ръкавите.
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11. Карирана пола „DAKS”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 3 м., 0,80 м. ширина кариран памучен плат.
Кроене: Талия на предница и гръб 1 / да се скроят четири двойни/, плохи на
полата 2 /след като изработите тази кройка повторете я, съединете двете части
по средата и скройте двойно странично, така че да се получи цял
правоъгълник/.
Изработка: Зашийте дясната страна на частите на талията поотделно, поставете
лек подлепващ плат на обратната страна на една от частите, изгладете.
Затворете на пръстен правоъгълника на полата до мястото на отвора за цип,
направете подгъв на едната страна и изработете плохите, зашийте ги до
обозначения А-В-С, поставете ги на мястото им и изгладете до основата.
Зашийте талията за полата и поставете цип, зашийте го и оформете талията,
като поставите срещуположната част лице с лице, зашийте, обърнете и
обиколете с шев на долния шев.
12. Манто „CINZIA ROCCA”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 3 до 9/.
Плат: 2,55 м., 1,40 м. ширина вълна.
Кроене: Предница 9 и 9А /да се скроят две/, гръб 8 /да се скрои двойно, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 19 см. /размер 48/, 17,5 см. /размер 44/ и 16 см. /размер 40/,
предна страница 6 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани
в приложението, така че в краищата да се получи ширина 17 см. /размер 48/, 16
см. /размер 44/ и 15,5 см. /размер 40/, задна страница 7 /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 15 см. /размер 40/,
ръкав 4 и 5 /да се скроят по два от всеки/, яка 3 /да се скроят две косо и една
двойна горна с 5 мм. по-голяма/. За ревери мострите се срязват според чертежа
на кройката. Дъна на джобове: да се скроят две от вълна и две от подплата,
както е показано на чертежа на кройката. За подплата се скрояват предница до
края на мострите, гръб, страници и ръкави.
Внимание: За да получите пълната кройка 9, съединете 9 с 9А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Изработете вътрешни джобове на указаните места и според
обяснението към модел 5, зашийте предните и задни страници съответно на
предниците и гърба, изгладете шевовете към средите и прекарайте декоративен
тегел по лицевата страна. Затворете раменните и страничните шевове. Зашийте
средния шев на ръкавите и ги затворете, поставете ги на ръкавните извивки
според обозначенията и зашийте. Изработете ревер яка според обозначение А и
обяснението към модел 6. Прикрепете подплънки, направете подгъви,
подплатете. Оформете илици и пришийте копчета, прекарайте декоративен тегел
около двете предници, реверите и яката.
13. Блуза „SPORTMAX”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 10 до 19/.
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Плат: 0,85 м., 1,40 м. ширина тюл. 2,20 м., 20 см. ширина дантела. 2,70 м., 7
см. ширина лента от раиран сатен. 2,75 м., 12 см. ширина дантелена шевица.
1,75 м., 7 см. ширина дантела на вълни.
Кроене: От тюл: предница 11 /да се скрои двойно/, гръб 12 /да се скроят два/,
ръкав 10 /да се скроят два/. От широката дантела: предница 11 /да се среже
кройката по линия А-В и да се скрои долната част двойно наклонено/, гръб 12
/да се среже кройката по линия F-G и да се скроят две долни части наклонено/,
маншет 16 /да се скроят два/. От сатенената лента: долна част на предница и
гръб 14 /да се скрои двойно/, 1-ва част на ръкава 18 /да се скроят две/, 3-та
част на ръкава 19 /да се скроят две от средната част на лентата/. От дантелена
шевица: шлейф на предница и гръб 13 /да се скрои двойно/, 2-ра част на ръкава
17 /да се скроят две/. За оформяне на средната част на ръкава се срязват две
ленти от 37 см. за размер 40, 39 см. за размер 44 и 41 см. за размер 48, плюс
шевове за връх и основа. От дантела на вълни: основа на предница и гръб 15
/да се скрои двойно/. За яка се срязва лента с дължина 56 см.
Изработка: Този модел трябва да се зашие със специалния бод за еластични
платове. Зашийте предните свивки от тюл и дантела поотделно, като оформите
дантелата откъм обратната страна. Поставете върху предницата според линия АВ и зашийте според вълните на дантелата със специален бод, тропосайте в
основата и страните. Поставете гърба от дантела според линия F-G. Затворете
страничните и раменните шевове. Съединете трите части, които образуват
долната част на предницата и гърба /лента, дантелена шевица и дантела/ според
обозначения D-K-E-M и зашийте за долната част на блузата предница и гръб
според обозначения С-J. Поставете лентите от дантелена шевица върху средата
на ръкавите от обозначения N-P до върха и срежете тюла откъм обратната
страна. Съединете четирите части, които образуват долната част на ръкава
/лента, дантелена шевица, лента и маншет от дантела/ според обозначения R-SX и зашийте основата на ръкавите според обозначение L, затворете шева на
ръкавите до края на маншетите, зашийте на ръкавните извивки. Изгответе
лентата за оформяне на яката, като тропосате малки гънки от 6 мм. на гладката
част на дантелата и на разстояние 3 см. помежду им за да се придаде форма на
вратната извивка, поставете върху вратната извивка до средата на гърба,
тропосайте и поставете отгоре бие от плата на тюла с ширина 3 см. обиколно,
сгънете мострите на гърба отгоре и зашийте всичко заедно, затворете основата
на мострата на гърба, обърнете мострите и бието, обиколете с шев последното,
така че вълните на яката да останат върху дрехата, както е показано на модела.
Оформете отвор на дантелите на гърба, като образувате малък подгъв до
основата. Оформете илици и пришийте седефени копчета.
14. Панталон „SPORTMAX”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 20 до 24/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина вълна.
Кроене: Предница 24 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 19,5 см.
/размер 48/, 17,5 см. /размер 44/ и 15,5 см. /размер 40/, гръб 23 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 24 см. /размер 48/, 22 см. /размер 44/ и 20 см.
/размер 40/, страница дъно на джоб 22 /да се скроят две/, преден колан 20 /да
се скроят два с прихлупване за лява страна и два до средата за дясна страна/,
заден колан 21 /да се скроят четири/. За предно закопчаване се срязва
правоъгълник с ширина 5 см. по височината на ципа, като се остави поле за
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шевове. Дъна на джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За
гайки се срязват четири правоъгълника от 9 см. на 4 см. за да октанат 7 см.
Изработка: Поставете дъното на джоб лице с лице и ръб с ръб, следвайки
формата на джоба. Прекарайте тегел, направете няколко среза на шевовете, ако
формата е крива, обърнете дъното на джоб към обратната страна, изгладете,
като поддържате шева в края и прекарайте декоративен тегел, по желание.
Поставете страницата отдолу и тропосайте двете части заедно. Откъм обратната
страна съединете двете дъна с обиколен тегел. Зашийте страничните шевове,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Поставете
изкуствена мостра в средата на предницата на дясна страна, лице с лице,
тропосайте ципа на вътрешната страна, зашийте; сгънете предното закопчаване
лице с лице, зашийте горния край, обърнете, поставете предното закопчаване,
като прибавите срещуположната страна на ципа, зашийте всичко заедно и
прекарайте декоративни тегели по лицевата страна, според кройката. Зашийте
средния заден шев и страничните шевове на коланите поотделно, поставете лек
подлепващ плат но средата на колана, изгладете, съединете двата колана лице с
лице, зашийте горната част и затворете краищата, срежете малко шева и
обърнете; зашийте един слой на колана за дрехата. Изработете гайките, ушити и
обърнати с ширина 1 см. и поставете две на предницата и две на гърба на 5 см.
разстояние от шева на колана, зашийте с хоризонтален тегел и прихванете
горните им краища върху колана, както е показано на модела. Обиколете с шев
срещуположния слой на колана, като образувате вътрешно прихлупване.
Направете подгъви, поставете закопчалка на предното закопчаване.
15. Дълго сако „EMPORIO ARMANI”
Приложение 2. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 25 до 37/.
Плат: 1,65 м., 1,40 м. ширина памук. 1,50 м., 7 см. ширина памучна лента в тон.
Кроене: От плат: предница 25 /да се скроят две/, задна платка 30 /да се скрои
двойно/, гръб 28 /да се скроят два/, задна страница 27 /да се скроят две/,
капаче за предно закопчаване 36 /да се скроят осем/, ръкав 26 и 29 /да се
скроят по два от всеки/, пагон 35 /да се скроят два/, капаче на горен джоб 37
/да се скроят четири/, капаче на долен джоб 34 /да се скроят четири/, горен
джоб 32 /да се скроят два/, долен джоб 31 /да се скроят два/, яка 33 /да се
скроят две двойни/. За гайка на яката се срязват два правоъгълника от 10 см. на
5 см. за да останат 8 см. на 3 см. след изработването им. За оформяне на
предниците мострите се срязват според чертежа на кройката. За маншете се
срязват два правоъгълника с ширина 12 см. по общия контур на основата на
ръкавите според размера, за да останат с ширина 5 см. От лентата: капаче за
предно закопчаване 36 /да се скроят осем/, пагон 35 /да се скроят два/. За
подплата се скрояват предница до края на мострите, гръб, страници, платка и
ръкави.
Изработка: Зашийте предните свивки. Поставете задната страница на гърба,
затворете средния заден шев и зашийте платката, затворете раменните и
страничните шевове. Изработете капачетата, ушити и обърнати, оформете илици
и прекарайте декоративни тегели на 7 мм. обиколно. Сгънете мострите на
джобовете и поставете последните на 1,5 см. от указаните места на капачетата,
зашийте с двоен тегел и поставете отгоре капачетата по същия начин.
Изработете пагоните от памучен плат и лента, ушити и обърнати, прекарайте
обиколно декоративни тегели без мястото на поставяне на върховете, оформете
илиците и тропосайте върху върха на раменете. Зашийте шевовете на ръкавите,
подплатете , затворете на пръстен маншетите и ги поставете на основата на

10

ръкавите, зашийте единия слой, като прихванете подплатата отвътре и
обиколете с шев срещуположния слой, прекарайте двоен декоративен тегел
около шева на маншетите и поставете ръкавите на ръкавните извивки.
Изработете две по две капачетата за предно закопчаване от плат и лента,
поставете ги на двете предници според обозначения В-С, така че да се вижда
лентата, тропосайте. Изработете гайката за яката, ушита и обърната и я
поставете в края на яката дясна страна според обозначение R, тропосайте,
съединете яките лице с лице, тропосайте горната част и краищата до
обозначение А, като прихванете лентата, обърнете и поставете на вратната
извивка според обозначение А, тропосайте. Поставете мострите на предницата
лице с лице и зашийте всичко заедно до задната част на яката, обърнете
мострите. Направете подгъв. Прикрепете подплънки и подплатете сакото.
Поставете тик-так закопчаване на предницата и на пагоните на раменете;
оформете илици на капачетата на джобове и на гайката на яката и пришийте
копчета.
16. Пола на ресни „EMPORIO ARMANI”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1.25 м., 1,50 м. ширина вълнен плат.
Кроене: Ханш на предница 1 /да се скрои двойно/, ханш на гърба 2 /да се скрои
двойно/. За пола на предница се скрояват два правоъгълника с височина 45 см.
на 65 см. /размер 40/, 67 см. /размер 44/ и 69 см. /размер 48/, плюс шевове за
страните и горната част. За пола на гръб се срязва правоъгълник с височена 45
см. на 90 см. /размер 40/, 94 см. /размер 44/ и 98 см. /размер 48/, плюс шевове
за страните и горната част. За гайки се срязват четири правоъгълника от 4 см.
на 5 см. дължина..
Изработка: Зашийте свивките на частите на ханша и страничните шевове до
края на ципа лява страна. Изработете гайките, ушити и обърнати с ширина 1 см.
и поставете една на всеки край на свивките, зашийте и прихванете върху
свивките, като ги оставите 3 см. Зашийте правоъгълниците за пола на предница
за правоъгълника за пола на гръб и направете подгъв от 2 см. на краищата,
които ще останат отворени, прихванете с вертикален тегел. Отбележете
вертикални срезове за ресните с ширина 1,5 см. от основата с височина 20 и 23
см. и тропосайте гънки от 2 см. на 2 см. дълбочина и на разстояние 5 см.
помежду им. Приспособете полата за основата на ханша, образувайки
прихлупване на предницата според обозначение А, като дясната страна остане
върху лявата, зашийте. Поставете ципа и подплатете ханша за да се оформи
талията. Въведете в гайките кожена лента като колан за завързване и оставете
краищата спуснати и дълги колкото полата.
17. Блузка „SEVENTY”
18. Пола „SEVENTY”
Плат: 1,30 м., 1,40 м. ширина вълнен габардин.
17. Блузка „SEVENTI”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 3 до 6/.
Кроене: Вратна извивка на предница 4 /да се скрои двойно/, гръб 3 /да се
скрои двойно/, предница 5 /да се скрои двойно/, предна страница 6 /да се
скроят две/.
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Изработка: Зашийте свивките на гърба и на гръдната част. Съединете
страницата с предницата според обозначение А и поставете апликация от
кадифена лена с ширина 1 см. върху шевовете на предницата, на средата на
предницата и средата на гърба, и върху задните свивки от вратната извивка до
основата, зашийте с машинен тегел двустранно на лентата. Съединете частите
на предницата за основата на вратната извивка според обозначения В-С и
поставете една лента от всяка страна до средата обозначение В над шева, като
оставите краищата свободни с дължина 35 см., зашийте също като предишните.
Поставете апликация от дантела във вълнообразна форма едностранно с ширина
5 см. на вратната извивка на предницата до презрамките обозначение Е, като
оставите във форма на V и на вратната извивка на гърба хоризонтално до
обозначение F, тропосайте, затворете раменните и страничните шевове до
мястото на ципа на лява страна. Подплатете дрехата, като оформите вратната
извивка, презрамката и ръкавните извивки, като прихванете дантелата.
Направете подгъв и зашийте ципа на лява страна. Завържете лентите на
предницата, като образувате панделка.
18. Пола „SEVENTY”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 7 до 10/.
Кроене: Предница 10 /да се скрои двойно/, гръб 8 /да се скрои двойно/, предна
страна 7 /да се скроят две/, задна страна 9 /да се скроят две/. За оформяне на
талията мострите се срязват цели според чертежа на кройките и след
съединяване на частите на предницата и гърба.
Изработка: Зашийте страните съответно за предницата и гърба, изгладете
шевовете и поставете апликация от кадифени ленти също като на блузката,
зашийте по същия начин. Зашийте страничните шевове до края на ципа лява
страна. Съединете мострите по шева на дясна страна и ги поставете лице с лице,
зашийте, обърнете и подплатете полата в края на мострата. Зашийте ципа.
Поставете апликация от дантела в основата във формата според модела.
19. Манто „SEVENTY”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 11 до 17/.
Плат: 2,20 м., 1,40 м. ширина вълнен шевъот.
Кроене: Предница 11 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 34 см.
/размер 48/, 32,7 см. /размер 44/ и 31,5 см. /размер 40/, гръб 12 /да се скрои
двойно, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 22,5 см. /размер 48/, 21 см. /размер 44/ и 19,5
см. /размер 40/, страница 13 /да се скроят две/, ръкав 14 и 17 /да се скроят по
два от всеки/, яка 15 /да се скроят две косо и една двойна горна с 5 мм. поголяма/, капак на джоб 16 /да се скроят два/. За ревери мострите се срязват
според чертежа на кройката. Дъна на джобове: да се скроят две от плат и две от
подплата, както е показано на чертежа на кройката. За подплата се скрояват
предница до края на мострите, гръб, страници и ръкави.
Изработка: Зашийте страниците за предниците според обозначение С.
Поставете тънък подлепващ плат върху обратната страна на единия от слоевете
на капака на джоб, тропосайте и изгладете. Поставете /или сгънете/ втория слой
на капака лице с лице и прекарайте тегел около капака без мястото на
поставяне, направете няколко малки среза в ъглите на капака, ако са заоблени,
обърнете капака към лицевата страна и прекарайте тропоска, като поддържате
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шева в края, изгладете и прекарайте декоративен тегел, по желание. Поставете
капака на указаното място в посока нагоре, прихванете с тропоска. Поставете
едно дъно на джоб над капака също в посока нагоре. Поставете бие в
срещуположната посока, прекарайте два успоредни тегела на 1 см. разстояние.
Срежете между двата тегела и диагонално в краищата плата на дрехата.
Обърнете дъното на джоб и бието навътре , закрепете бието, оставяйки филетка
от 7 мм., с бод зад игла върху тегела. Поставете другото дъно на джоб ушито на
бието откъм обратната страна и съединете двете дъна с обиколен тегел. Зашийте
страницата за гърба според обозначение Е и затворете раменните шевове.
Съединете двете части на ръкава, изгладете открития шев. Срежете от
подлепващ плат лента косо, следвайки формата на ръкава до височината на
отвора на гърба, поставете я и изгладете. Затворете ръкавния шев на гърба до
мястото на отвора, така че шевът на горната част да бъде леко прикрепен върху
този на долната част според обозначенията /на този модел прекарайте
декоративен тегел на 1,5 см. от шева/, направете прорез на шева на долната
част на ръкава на височината на отвора и изгладете открития шев. Отбележете
подгъва на основата на ръкава и зашийте с бод рибена кост. Оформете отвора
отвътре с малък подгъв. Сгънете горната част на отвора, прихванете с бод
рибена кост, изгладете. Оформете илиците /без шев/. Пришийте копчетата
захващайки всички платове за да се прихване отвора. Направете двоен набор на
върховете на ръкавите от предното обозначение 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 6. Направете подгъви, прекарайте декоративни тегели
около предниците и ревер яката на 1,5 см. Прикрепете подплънки, подплатете,
оформете илици и пришийте копчета.
20. Жакет „ADOLFO DOMINGUEZ”
21. Пола „ADOLFO DOMINGUEZ”
22. Панталон „ADOLFO DOMINGUEZ”
Плат: 9,55 м., 0,70 м. ширина памучно кадифе.
20. Жакет „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 2. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от1 8 до 24/.
Кроене: Предница 19 /да се скроят две/, гръб 18 /да се скроят два/, страница
22 /да се скроят две/, ръкав 20 и 21 /да се скроят по два от всеки/, яка 23 /да се
скроят две косо и една двойна горна с 5 мм. по-голяма/, джоб 24 /да се скроят
два двойни/. За ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. Дъна
на горни джобове: да се скроят две от плат и две от подплата, като е показано
на чертежа на кройката. За колан се срязва лента от 15 см. на 1 м. за да остане
с ширина 6,5 см. след изработването.
Изработка: Отбележете мястото на горния джоб с илик с тропоска и много точно
краищата. Срежете бие, което да превишава с 2 см. странично и на ширина.
Поставете средата на лентата на отбелязаното с тропоска място лице с лице.
Прекарайте тегел, като образувате правоъгълник около средната тропоска на
разстояние 2 см., така че четирите ъгъла да се отбележат много добре.
Разстояните от тегелите да бъде според дебелината на плата. Срежете двата
плата, дреха и филетка, като направите един хоризонтален прорез в средата и
два диагонални в ъглите. Обърнете бието навътре и изгладете откритите шевове,
сгънете, като оставите филетка от 1 см. отстрани. Прихванете филетката, с
малки бодове зад игла. Откъм обратната страна закрепете краищата, като
направите малка гънка, откъм лицевата страна зашийте помежду им ръбовете за
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да се поддържа джоба добре затворен. Поставете дъното на джоб от подплата
на бието отдолу, обиколено със страничен шев. Зашийте другото дъно от плат по
дължината на горната филетка 8на този модел добавете гайка от лента с
метални капси, според модела/. Съединете двете дъна с обиколен тегел откъм
обратната страна. Зашийте предните свивки и страниците за предниците според
обозначение С и за гърба според обозначение Е. Изработете джобове с илик
върху долните джобове пластрон на указаните места и според предишното
обяснение, зашийте свивките на основата на джобовете, сгънете горната мостра
и зашийте на указаното място с обиколен тегел. Затворете средния заден шев и
раменните шевове. Изработете ръкавите с отвор според обяснението към модел
19 и ревер яка според обозначения А-В и обяснението към модел 6. Пригответе
три гайки от същата лента като филетките на джобовете с дължина 14 см. и
специална магнитна част на единия край, както и квадратна част и поставете
две на предницата на указаните места и една на средата на гърба, поставете
срещуположните части на магнитите на джобовете на предницата и гърба,
прекарайте тегел на 6 см. от горната част на лентите, като образувате гайки за
въвеждане на колана и прихванете краищата на магнитите. Прикрепете
подплънки, подплатете жакета и направете подгъви. Поставете същата лента
като на гайките на лявата предница за поставяне на магнитните части на
указаните места и на отворите на ръкавите също. Изработете колана с ширина
6,5 см. и с тока и го въведете през гайките, както е показано на модела.
21. Пола „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Кроене: Ханш на предница 1 /да се скрои двойно/, ханш на гръб 2 /да се скрои
двойно/, пола на предница и гръб дясна страна 4 /да се скроят две косо, като се
оформи заострен връх на страната/, пола на предница и гръб лява страна 3 /да
се скроят две косо, като се оформи заострен връх на страната/. За оформяне на
основата на предницата и гърба лява страна мострите се срязват според чертежа
на кройката. За оформяне на талията се скрояват частите на ханша предница и
гръб от подплата. За подплатяване на полата се скрояват от подплата частите на
ханша и тези на полата до края на мострите и до края на подгъва.
Изработка: Зашийте дясната и лявата страна на полата, като оформите
заострен връх до мястото на ципа на лява страна и поставете лице с лице
мострите на основата на лява страна, преди това съединени по страничния шев,
затворете ъгъла с мострите на средата на предницата и гърба и ги поставете на
мястото им, подплатете полата на предницата и гърба лява страна, сгънете
мострите на средите и основата и прекарайте декоративен тегел на 3 см. от
края, катно прихванете мострите и подплатата. Поставете подплатата по същия
начин на дясна страна на полата предница и гръб, като оформите края им до
обозначение Е, сгънете подгъва и прекарайте декоративен тегел също.
Образувайте прихлупване на полата предница и гръб, като поставите средата на
предницата лява страна върху дясна, така че да съвпадне обозначение А,
прихванете с тропоска горната част на предницата и гърба. Зашийте дясна
страна на ханша и съединете с полата според обозначения А-Е предница и гръб,
зашийте. Поставете ципа на лява страна и оформете частите на ханша, като
поставите частите от подплата, ушити и обърнати, обиколете с шев на мястото
на свързване с полата откъм обратната страна.
22. Панталон „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 5 до 9/.
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Кроене: Предница 8 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 25 см.
/размер 48/, 24 см. /размер 44/ и 23 см. /размер 40/, гръб 9 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 25 см. /размер 48/, 24 см. /размер 44/ и 23 см. /размер 40/,
колан на предница 6 /да се скроят четири/, колан на гръб 7 /да се скроят два
двойни/, предно закопчаване 5 /да се скрои едно/.
Изработка: Зашийте задните свивки, затворете страничните шевове,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете
отвора на предницата и колана без гайки според обясненията към модел 14.
Направете подгъви. Оформете илик на колана, пришийте копче.
23. Жакет „ESCORPION”
24. Пола „ESCORPION”
25. Панталон „ESCORPION”
Плат: 4,55 м., 1,40 м. ширина вълна и полиамид на райета.
23. Жакет „ESCORPION”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 17 /от 10 до 26/.
Кроене: Предна платка 15 /да се скроятдве/, предница 21 /да се скроят две/,
гръб 25 /да се скроят два/, предна страница 24 и 17 /да се скроят по две от
всяка/, задна страница 11 /да се скроят две/, долна част на предница 10 /да се
скроят две/, долна част на гръб 14 /да се скроят две/, страница на долна част на
предница 12 /да се скроят две/, страница на долна част на гръб 13 /да се скроят
две/, ръкав 23 и 26 /да се скроят по два от всеки/, яка 22 /да се скроят една
двойна външна и една двойна за вътрешна до средата на предницата/, капаче на
горен джоб 18 /да се скроят четири/, горен джоб 19 /да се скроят два/, долен
джоб 16 /да се скроят два/, фуеле на джобовете 20 /да се скроят две за долните
джобове и две за горните според вътрешния чертеж на кройката/. За оформяне
на основата на ръкавите мострите се срязват цели според чертежа на кройките.
За оформяне на предниците мострите се срязват цели според чертежа на
кройките след прегъване на ръбовете.
Изработка: Зашийте предницата за страницата според обозначение В,
изгладете шевовете и прекарайте двоен декоративен тегел по лицевата страна,
зашийте свивките и съединете със страницата на дясна страна според
обозначения С-F. Зашийте предната платка и прекарайте декоративни тегели.
Поставете фуелето около основата на горните и долните джобове до
обозначенията и изработете отвора на долните джобове на указаното място, като
поставите ципа; сгънете мострата на горните джобове и я поставете на 1,5 см. от
указаното място на капачетата, зашийте срещуположната част на фуелето до
края на джобовете, поставете капачетата на указаното място, преди това ушити
и обърнати, с обиколен декоративен тегел. Зашийте страницата на гърба според
обозначение Е, прекарайте тегели по лицевата страна. Съединете долните части
на предницата и гърба според обозначения F-E, затворете средния заден шев на
долната част и прекарайте декоративен тегел на всички шевове. Затворете
средния заден шев, прекарайте декоративни тегели и зашийте страничните
шевове на тялото и долната част поотделно. Поставете долните джобове на
указаното място, като зашете фуелето и горната част на джоба. Съединете
долната част и тялото според обозначения F-E. Затворете задния шев на ръкава
до кръстоската, прекарайте декоративен тегел, затворете ръкавите и поставете
мострата оформяйки основата; сгънете мострата на горната част на ръкава и
поставете ципа на указаното място, като съедините с вътрешната мостра,
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зашийте срещуположната част на ципа в края на кръстоската на отвора на
долния ръкав на указаното място и прекарайте тегел по лицевата страна, като
прихванете края на мострата. Зашийте ръкавите на ръкавните извивки.
Поставете на обратната страна на външната яка тънък подлепващ плат,
изгладете и поставете украшение от черно бие върху яката на 6 см. от предния
край, като придадете закривена форма и продължете около яката на 3 см. от
горния ръб, зашийте с тегел на всяка страна на бието. Зашийте яката за
вратната извивка според обозначение А и сгънете ръба на средата на
предницата. Зашийте на предницата открит цип от основата, според указаното
място, до края на яката; поставете срещуположната яка лице с лице и зашийте
горната част, обърнете и обиколете с шев в края на мострата на ръба на
предницата и около вратната извивка. Поставете мострите на предниците, ушити
и обърнати. Направете подгъв, прикрепете подплънки и подплатете дрехата.
Оформете илици на капачетата и пришийте копчета.
24. Пола „ESCORPION”
Приложение 3. Страна А. Оранжево
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 27о32/
Кроене: Предница 27 /да се скроят две/, гръб 30 /да се скрои двойно/, предна
страна 29 /да се скроят две/, задна страна 28 /да се скроят две/, капаче за
предно закопчаване 31 /да се скрои едно/, капаче на джоб 32 /да се скроят
четири/. Дъна на прездни джобове: да се скроят четири според чертежа на
кройката. За оформяне на талията на предницата, на гърба и отвора на основата
на предницата мострите се срязват според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте страничните части съответно на предниците и гърба,
изгладете шевовете и прекарайте двоен декоративен тегел по лицевата страна.
Затворете страничните шевове. Изработете предните джобове на указаното
място и според обяснението към модел 20. Поставете капачетата на декоративен
заден джоб на указаното място на гърба, ушити и обърнати. Зашийте средата на
предницата от края на ципа до отвора на основата. Изработете отвора на
предницата с цип и предно закопчаване според обяснението към модел 14.
Поставете мострите на отвора на предницата и направете подгъв. Оформете
талията с мострите, ушити и обърнати. Подплатете, по желание, от края на
мострите.
25. Панталон „ESCORPION”
Приложение 3. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 33 до 37/.
Кроене: Предница 34 и 34А /да се скроят две/, гръб 33 и 33А /да се скроят два/,
предно закопчаване 37 /да се скрои едно/, преден колан 35 /да се скроят
четири/, заден колан 36 /да се скроят два двойни/. Дъна на джобове: да се
скроят две от плат и две от подплата според чертежа на кройката. За оформяне
на отворите в основата на страните мострите на основите се срязват, както е
показано на чертежа на кройките.
Внимание: За даполучите пълните кройки 33 и 34, съединете части 33 с 33А и
34 с 34А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Изработете предните джобове само с една широка филетка от черна
лента върху отвора и цип отдолу, на указаното място и според обяснението към
модел 20. Зашийте страничните шевове до обозначение В, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/ до края на ципа. Зашийте страничните шевове на
коланите поотделно, поставете тънък подлепващ плат на обратната страна на
единия колан, изгладете, съединете двата колана лице с лице, зашийте горната
част и края дясна страна, срежете малко шева, обърнете и зашийте единия слой
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за талията на панталона, обиколете с шев и изработете отвора на предницата с
предно закопчаване до края на колана и според обяснението към модел 14,
прекарайте декоративен тегел по лицевата страна на колана. Оформете
основите до страничните отвори, като поставите мострите, ушити и обърнати,
прекарайте декоративен тегел обиколно. Поставете закопчалка на вътрешното
прихлупване на талията.
26. Жакет „33TOYPES”
27. Панталон „33TOYPES”
28. Панталон „33TOYPES”
Плат: 4,40 м., 1,40 м. ширина вълна. 0,30 м., 1,40 м. ширина екологична кожа.
26. Жакет „33TOYPES”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Кроене: От вълна: предница 3 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/,
предна страница 6 /да се скроят две/, задна страница 4 /да се скроят две/,
ръкав 1 и 5 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 9 /да се скроят
четири/, джоб 7 /да се скроят два/. Гайки на джобовете: да се скроят две според
чертежа на кройката. За дъна на горни джобове се срязват два правоъгълника от
12 см. на 10 см. от вълна и същите два от подплата. За оформяне на предниците
мострите се срязват според чертежа на кройката. От екологична кожа: яка 8 /да
се скроят две двойни/. Лакетна част: да се скроят две според чертежа на
кройката. За гайки на джобовете: да се скроят две, както е показано на чертежа
на кройката. За коланче на гърба се срязват две ленти от 7 см. по 25 см. за
размер 40, по 27 см. за размер 44 и по 29 см. за размер 48. За филетки на
горните джобове се срязват четири правоъгълника от 13 см. на 4 см.
Изработка: Поставете предните и задните страници, затворете средния заден
шев, раменните и страничните шевове. Изработете гайките на долните джобове
от плат и екологична кожа, ушити и обърнати, и ги поставете върху джобовете
на указаните места, подплатете джобовете и ги поставете на указаните места.
Изработете горните джобове според обяснението към модел 20, като поставите
на горната филетка капачетата, ушити и обърнати. Съединете двете части на
ръкава и поставете лакетните части на указаните места с обиколен тегел,
довършете ръкавите според обяснението към модел 19 и ги зашийте на
ръкавните извивки. Съединете яките лице с лице, зашийте горната част и
краищата до обозначение А, обърнете и поставете на вратната извивка заедно с
мострите, според обозначение А, зашийте всичко заедно и обърнете мострите.
Прикрепете високи подплънки, подплатете, направете подгъви. Оформете
илици, пришийте копчета. Изработете задно коланче, ушито и обърнато, и го
поставете на гърба, като прихванете с копче на всеки край.
27. Панталон „33TOYPES”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 10 до 13/.
Кроене: От вълна: предница 10 /да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
21,5 слм. /размер 48/, 20,5 см. /размер 44/ и 19,5 см. /размер 40/, гръб 11 /да се
скроят два, като се ,величават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 21 см. /размер 48/, 20 см. /размер 44/ и 19 см.
/размер 40/, колан на предница 13 /да се скроят два двойни/, колан на гръб 12
/да се скроят два двойни/.
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Изработка: Зашийте страничните шевове до края на ципа лява страна,
затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Зашийте шевовете на
дясна страна на коланите поотделно, поставете тънък подлепващ плат на
обратната страна на единия колан, изгладете, съединете двата колана лице с
лице и зашийте горната част, срежете малко шева, обърнете и зашийте единия
слой на талията на панталона, поставете ципа до края на колана и обиколете с
шев. Направете подгъви.
28. Панталон „33TOYPES”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 14 до 19/.
Кроене: От вълна: предница 19 и 19А /да се скроят две/, гръб 18 и 18А /да се
скроят два/, лента за основата на крачолите 17 /да се скроят две/, предно
закопчаване 14 /де се скрои едно/, колан на предница 16 /да се скроят четири/,
колан на гръб 15 /да се скроят два двойни/.
Внимание: За да получите пълните кройки 18 и 19, съединете части 18 с 18А и
19 с 19А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове до мястото на отвора на основата,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете
отвора на предницата с предно закопчаване, цип и колан според обясненията
към модел 14. Направете двоен набор на основите. Поставете подлепващ плат на
средата на лентите за основата откъм обратната страна, изгладете, сгънете лице
с лице, затворете краищата и прихлупването на предницата, обърнете и зашийте
единия слой на основите, като изпънете набора според обозначение Е,
обиколете с шев срещуположния слой. Оформете илици на лентите на основата,
пришийте копчета и поставете закопчалка на колана.
29. Манто „FREESOUL”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 20 до 30/.
Плат: 2,90 м., 1,40 м. ширина габардин от тънка вълна и полиамид.
Кроене: Предна платка 28 /да се скроят две/, задна платка 24 /да се скрои
двойно/, предница 20 8да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 31 см.
/размер 48/, 29,5 см. /размер 44/ и 28 см. /размер 40/, гръб 26 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 20 см. /размер 48/, 18,5 см. /размер 44/ и 17 см.
/размер 40/, предна страница 22 /да се скроят две, 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/, задна страница 21
/да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 19 см. /размер 48/, 18,5 см. /размер
44/ и 18 см. /размер 40/, ръкав 25 и 27 /да се скроят по два от всеки/, капаче на
джоб 29 /да се скроят две/, столче за яка 30 /да се скроят две двойни/, яка 23
/да се скроят две двойни/. Декорация на върха на ръкавите: да се скроят две
според чертежа на кройката. Дъна на джобове: да се скроят две от вълна до
края на капачето и две от подплата, като се изчисти пространството на
капачето. За ревери мострите се срязват цели според чертежа на кройките. За
колан се срязва лента с ширина 12 см. на 1,20 м. За гайки се срязват четири
правоъгълника от 4 см. на 7 см. За широки маншети се закупува канале в тон,
което да остане след изработването 12 см.
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Изработка: Поставете предните страници, като изработите вътрешни джобове
според обяснението към модел 5 и поставите капачетата на отвора, преди това
ушити и обърнати, прекарайте декоративни тегели, като следвате формата на
капачетата по лицевата страна. Затворете средния заден шев и прекарайте
двоен декоративен тегел до основата откъм лицевата страна. Поставете в края
на задната платка, предните платки и ръкавите бие в тон и оформете филетки.
Зашийте платките според обозначение С на предницата и според обозначение Е
на гърба, зашийте като образувате ръб с филетката. Поставете на върха на
ръкавите и на указаните места декорациите. Зашийте задните страници,
прекарайте тегели, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте
ръкавите, като прекарате декоративен тегел на задния шев и поставете в
основата маншетите от канале в тон, като го изпънете по размера на основата на
ръкавите и образувате лек набор, зашийте ръкавите на ръкавните извивки.
Изработете гайките, ушити и обърнати с декоративни тегели и поставете две на
предницата и две на гърба върху шевовете и на височината на талията според
размера. Изрежете от подлепващ плат дублет на яката и столчето за яка,
поставете един на всяка част откъм обратната страна, изгладете. Изработете
яката, ушита и обърната външна част и краища, обърнете, изгладете и
прекарайте декоративен тегел според модела. Поставете един слой на столчета
за яка на всяка страна на яката, така че да съвпаднат според обозначение В,
прекарайте тегел, като захванете всички слоеве на плата от края на столчето.
Обърнето столчето за яка, прекарайте тропоска на ръба, изгладете. Поставете
яката на вратната извивка според обозначение А, тропосайте външния слой на
столчето за яка на вратната извивка, зашийте. Изгладете шева към столчето за
яка, обиколете с шев вътрешния слой върху тегела. Поставете мострите на
предниците, ушити и обърнати до обозначение А. Прикрепете леки подплънки.
Подплатете дрехата, като поставите лека вата между подплатата и плата,
прихващайки последния с тегели. Оформете военни илици. Изработете колана с
метална тока и въведете в гайките, пришийте копчета.
30. Панталон „ANINOTO”
Приложение 3. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 31 до 35/.
Плат: 1,90 м., 1,40 м. ширина памук и вълна.
Кроене: Предница 31 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 24 см.
/размер 48/, 22 см. /размер 44/ и 20 см. /размер 40/, гръб 32 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 23 см. /размер 48/, 21 см. /размер 44/ и 19 см. /размер 40/,
предно закопчаване 33 /да се скрои едно/, колан на предница 35 /да се скроят
четири/, колан на гръб 34 /да се скроят два двойни/.
Изработка: Зашийте задните свивки, затворете страничните шевове,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете
отвора с предно закопчаване и цип според обяснението към модел 14. Зашийте
страничните шевове на коланите поотделно, поставете тънък подлепващ плат на
обратната страна на единия колан, изгладете, съединете двата колана лице с
лице, зашийте горната част и краищата, обърнете и зашийте единия слой за
панталона, обиколете с шев другия слой. Направете подгъви, оформете илик на
колана, пришийте копче.
31. Манто „LASSERRE”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 2,90 м., 1,40 м. ширина камилска вълна.
Кроене: Предница 9 и 9А /да се скроят две/, гръб 8 и 8А /да се скроят два/,
странично парче 7 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани
в риложението, така че в краищата да се получи ширина 22 см. /размер 48/,
21,5 см. /размер 44/ и 21 см. /размер 40/, ръкав 5 и 6 /да се скроят по два от
всеки/, капаче на горен джоб 1 /да се скрои едно/, капак на долен джоб 2 /да се
скроят два двойни/, яка 3 /да се скроят две косо и една двойна горна прав бод, с
5 мм. по-голяма/, заден колан 4 /да се скроят два/. За ревери мострите се
срязват според чертежа на кройката. Дъна на горен джоб: да се скроят две,
както е показано на чертежа. Дъна на долни джобове: да се скроят две от плат и
две от подплата според чертежа на кройката. За подплата се скрояват предница
до края на мострите, странично парче, гръб и ръкави.
Внимание: За да получите пълните кройки 8 и 9, съединете части 8 с 8А и 9 с
9А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Изработете горния джоб с капаче на указаното място на лява страна
и според указанието към модел 1. Зашийте свивките на предниците и съединете
със страничното парче, като образувате вътрешни джобове на шевовете според
обяснението към модел 5. Изработете капаците, ушити и обърнати, и ги
поставете на указаните места, като се симулират долни джобове. Затворете
средния заден шев до отвора на основата, сгънете мострата на дясна страна,
като образувате прихлупване с мострата на лява страна, като прихванете
прихлупванете с тегел диагонално. Изработете задните коланчета, ушити и
обърнати, и ги поставете на гърба според обозначение R, тропосайте и зашийте
страничното парче за гърба, като прихванете коланчетата, затворете раменните
шевове. Изработете ръкавите според обяснението към модел 1и ревер яка
според обозначения А-В и обяснението към модел 6. Прикрепете подплънки,
подплатете мантото. Направете подгъви, оформете илици на предницата ши на
задното коланче , пришийте копчета и закопчайте задното коланче образувайки
прихлупване.
32. Рокля „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 10 до 18/.
Плат: 1,35 м., 1,40 м. ширина вълнен креп в червено. 1,05 м., 0,80 м. ширина
вълнен креп в черно.
Кроене: В червено: предна платка 11 /да се скрои една за дясна страна и една
за лява според краищата начертани в кройката/, предница 14 /да се скрои една
за дясна страна и една за лява според краищата начертани в кройката/, гръб 15
/да се скроят два/, предна страница 17 /да се скроят две/, задна страница 16 /да
се скроят две/, пола на предница 12 /да се скрои една за дясна страна и една за
лява според краищата начертани в кройката/, пола на гръб 13 /да се скроят
две/, яка 18 /да се скроят две двойни според краищата дясна и лява страна/. За
оформяне на ръкавните извивки мострите се срязват според чертежа на
кройките. В черно: за оформяне на средата на предницата се срязват две ленти
с ширина 6,5 см. по дължината от края на яката /след като бъде поставена тя на
вратната извивка/, до основата на полата според размера, за да остане капачето
на средата на предница с ширина 4,5 см. след поставянето. За предно
закопчаване се срязват две ленти с ширина 4,5 см. по дължината от обозначение
В до обозначение Е, за да остане с ширина 2,5 см. след изработването.

20

Изработка: Зашийте свивките на предната платка. Съединете предните и
задните страници съответно с предницата и гърба. Затворете средните задни
шевове на платката, частите на тялото и на полата, всички поотделно, и
съединете трите части хоризонтално. Зашийте също предната платка за тялото и
полата. Затворете раменните и страничните шевове. Поставете тънък подлепващ
плат на обратната страна на едната яка, съединете яките лице с лице, зашийте
горната част и края лява страна, обърнете и поставете на вратната извивка
според обозначение А дясна страна и до края на лява страна, зашийте единия
слой и обиколете с шев другия, зашийте с бод на ръка мното дребно. Сгънете
капачетата на средата на предницата и предното закопчаване лице с лице,
затворете краищата им, обърнете и поставете това на средата на предницата от
края на яката дясна страна до основата обозначение F, лице с лице, тропосайте
двата слоя от обозначение В до обозначение Е, направете прорез на вътрешния
слой и поставете отгоре предното закопчаване, като поставите помежду открит
цип от основата обозначение В до обозначение Е дясна страна и
срущуположната част на ципа на лява страна от обозначение С до края на ципа,
зашийте капачетата на дясна страна и ципа на лява страна, обиколете с шев
слоя на средата на предница от края на яката до обозначение В и от
обозначение Е до обозначениеF, оформете останалата част от лява страна с
малък подгъв. Поставете мострите на ръкавните извивки, ушити и обърнати.
Направете подгъв и поставете закопчаване тик-так от вътрешната страна на
средата на предница на указаните на лява страна места. Поставете лента с
дължина 10 см. от черния плат, ушита и обърната с ширина 1 см. на прегънатия
цип, за да може да се прихване по-добре и да се отваря и затваря ципа.
33. Жакет „JOCAVI”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 19 до 25/.
Плат: 2,05 м., 1,40 м. ширина полар. 1,50 м., 1,40 м. ширина найлон и полиамид
на каре.
Кроене: От полар: предница 25 /да се скроят две/, гръб 22 /да се скроят два/,
задна страница 20 /да се скроят две/, ръкав 21 и 24 /да се скроят по два от
всеки/, качулка 23 /да се скроят две/, яка 19 /да се скроят две двойни/. За
оформяне на предниците мострите се срязват според чертежа на кройката. Дъна
на джобове: да се скроят две от плат и две от подплата, както е показано на
чертежа. За основа на ръкавите мострите се срязват цели с ширина 8 см. За
колан на гърба се срязва лента от 26 см. на 12 см. За гайки на колана на гърба
се срязват два правоъгълника от плат и два от подплата от 9 см. на 7 см., като се
образува ъгъл от 1,5 см. за да останат с размери 5 см. на 7 см. От каре за
подплата се скрояват качулка от края на мострите на предницата, предници до
края на мострите, задни страници, гръб и ръкави.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специалния бод за трикотажни
платове. Изработете предни джобове на указаното място и според обяснението
към модел 20. Изработете колана на гърба, ушит и обърнат, с ширина 5 см.,
прекарайте декорация от четири хоризонтални тегела и тропосайте на гърба
според обозначение Е, поставете над колана по една гайка на всеки край, ушити
и обърнати, като образувате ъгъл в единия край, тропосайте и зашийте задните
страници. Затворете раменните и страничните шевове. Изработете ръкавите без
отвори според обяснението към модел 1 и ги зашийте на ръкавните извивки.
Съединете яките лице с лице, зашийте външната част и краищата до
обозначение А, обърнете и зашийте за вратната извивка. Поставете мострите на
предниците, ушити и обърнати, като затворите края на вратната извивка до
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обозначение А и основата, обърнете мострите и прихванете на раменете с бод
рибена кост. Прикрепете подплънки и подплатете. Направете подгъви. Зашийте
средния шев на качулката от плат и подплата поотделно, зашийте подплатата в
края на мострите и поставете на мястото й, като сгънете мострите на
предницата, обиколете с шев основата с двата плата и прекарайте обиколен
тегел на 1 см. от ръба. Оформете илици на гайките на колана, яката, жакета и
качулката, пришийте копчета на дрехата и около вратната извивка, така че
качулката да може да се слага и да се маха.
34. Панталон „FELIX MEDIANO”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 26 до 34/.
Плат: 1,35 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 26 /да се скроят две/, гръб 27 /да се скроят два/, долна
предна част 29 /да се скроят две/, долна задна част 28 /да се скроят две/, джоб
пластрон 30 /да се скроят два/, капаче на джоб 32 /да се скроят две/, колан на
предница 31 /да се скроят четири/, колан на гръб 33 /да се скроят два двойни/,
предно закопчаване 34 /да се скрои едно/. За гайки се срязват четири
правоъгълника от 6 см. на 9,5 см.
Изработка: Поставете долните части на предницата и гърба на панталона
според обозначения С-J до мястото на ципа на страните, затворете вътрешните
шевове. На 5 см. от вътрешните шевове на предницата и гърба образувайте
четири гънки с дълбочина 2 см. и на разстояние 2 см. помежду им, зашийте ги
6,5 см. от основата, поставете гънките в положение към вътрешните шевове и
прихванете с тропоска в основите. Зашийте капачето на джобовете според
обозначения Е-F, сгънете капачетата и образувайте дипла според кройката,
поставете джобовете на предницата според обозначения А-В и зашийте
обиколно, като образувате ръб, тропосайте на страните. Зашийте страничните
шевове до мястото на ципа и средния шев /чатала/ до мястото на ципа.
Изработете отвора на предницата с предно закопчаване и колан с гайки според
обяснението към модел 14. Направете подгъви и поставете цип в отвора на
основата, поставете закопчалка на прихлупването на колана.
35. Двуреден жакет „LEE”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Плат: 1,95 м., 1,40 м. ширина ситно кадифе с еластан.
Кроене: Предница 1 /да се скроят две/, гръб 6 /да се скроят два/, предна
страница 10 /да се скроят две/, задна страница 7 /да се скроят две/, ръкав 2 и 5
/да се скроят по два от всеки/, столче за яка 11 /да се скроят две двойни/, яка 8
/да се скроят две двойни/, капаче на джоб 4 /да се скроят четири/, предна
платка 3 /да се скроят две/, задна платка 9 /да се скрои двойно/. Мостри на
предници: срязват се две според чертежа на кройката. Дъна на джобове: да се
скроят два правоъгълника от плат и два от подплата с размери 16 см. на 14 см.
Изработка: Зашийте предните свивки и поставете страниците. Изработете
джобовете според обяснението към модел 20, като поставите капачетата, преди
това ушити и обърнати, под горната филетка преди да поставите дъната.
Поставете задните страници, затворете средния заден шев до мястото на отвора,
сгънете мострата дясна страна, образувайте прихлупване с мострата на лява
страна и прихванете с диагонален тегел. Поставете платките на предницата и
гърба, зашийте с един тегел в края и с друг на 17 мм. Затворете раменните и

22

страничните шевове. Изработете ръкавите без отвори според обяснението към
модел 1. Изработете яката със столче според обозначения А-В и обяснението към
модел 29, поставете на вратната извивка според обозначение А заедно с
мострите, зашийте, обърнете мострите и обиколете с шев. Направете подгъви.
Прикрепете подплънки и подплатете. Оформете илици, пришийте копчета.
36. Жакет „PAZ TORRAS”
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 12 до 21/.
Плат: 2,05 м., 1,40 м. ширина вълна.
Кроене: Предница 12 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 23,5 см.
/размер 48/, 22 см. /размер 44/ и 20,5 см. /размер 40/, гръб 13 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 19 см. /размер 48/, 17,5 см. /размер 44/ и 16 см.
/размер 40/, предна страница 17 /да се скроят две/, задна страница 21 /да се
скроят две/, ръкав 14 и 18 /да се скроят по два от всеки/, маншет 16 /да се
скроят четири/, джоб 15 /да се скроят два/, столче за яка 20 /да се скроят две
двойни/, яка 19 /да се скроят две двойни/. За ревери мострите се срязват според
чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте предните страници, изгладете и прекарайте декоративни
тегели по лицевата страна. Направете подгъв на отвора на джобовете до горното
обозначение, зашийте с декоративен тегел, направете прорез в края на отвора и
поставете джобовете на указаните места с обиколен тегел. Зашийте задните
страници, прекарайте същите тегели, затворете средния заден шев и прекарайте
декоративни тегели. Зашийте раменните и страничните шевове. Затворете
задния шев на ръкавите до обозначение Е, прекарайте декоративен тегел, като
оформите отвора, зашийте ръкавите. Поставете лек подлепващ плат на
обратната страна на два маншета, изгладете и ги съединете два по два, лице с
лице, зашийте външната страна до обозначение G, обърнете и зашийте един
слой на ръкавите според обозначения F-G, обиколете с шев срещуположния слой
и прекарайте декоративни тегели около маншетите. Поставете ръкавите на
ръкавните извивки, зашийте. Изработете яката със столче според обозначения
А-В и обяснението към модел 29. Поставете яката на вратната извивка в
положение към столчето според обозначение А, поставете мострите лице с лице,
зашийте от основата и около яката до раменете, зашийте яката на гърба и
обърнете мострите. Прикрепете високи подплънки и подплатете. Направете
подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
37. Рибарски панталон „ANINOTO”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 22 до 27/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина кадифе с еластан.
Кроене: Предница 24 /да се скроят две/, гръб 22 и 22А /да се скроят два/,
колан 25 8да се скроят четири/, предно закопчаване 27 /да се скрои едно8,
капак на страничен джоб 26 /да се скроят два/, основа 23 /да се скроят две/. За
страничен джоб се срязва правоъгълник с размери 14 см. на 18 см. За фуеле на
страничния джоб се срязва лента с ширина 6 см. по контура на джоба. Дъна на
предни и задни джобове: да се скроят от кадифе по две според чертежа на
предницата и гърба и също така от подплата. За гайки се срязват четири
правоъгълника от 9 см. на 4 см.
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Внимание: За да получите пълната кройка 22, съединете 22 с 22А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Изработете предните и задни джобове на указаните места и според
обяснението към модел 20. Зашийте страничните шевове до мястото на отвора,
затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа.
Изработете на основата на предницата и на 12,5 см. от вътрешните шевове две
гънки с дълбочина 3 см. и на разстояние помежду им 1 см., тропосайте и
поставете на мястото им към страните, прихванете с тропоска. Поставете лек
подрепващ плат на средата на частите на основата, изгладете, затворете
краищата, обърнете и зашийте за основите на панталона, като образувате отвор
на страните. Изработете отвора на предницата с предно закопчаване, колан и
гайки според обяснението към модел 14. Оформете илици в отвора на
предницата и частите на основата, пришийте копчета.
38. Жакет „ESCORPION”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 28 до 37/.
Плат: 2,85 м., 1,40 м. ширина раирано кадифе с полиамид.
Кроене: Предница 28 и 28А /да се скроят две/, гръб 29 /да се скроят два, като
се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 23 см. /размер 48/, 21,5 см. /размер 44/ и 20 см. /размер 40/,
предна страница 37 /да се скроят две/, задна страница 33 /да се скроят две/,
ръкав 30 и 31 /да се скроят по два от всеки/, столче за яка 36 /да се скроят две
двойни/, яка 35 /да се скроят две двойни/, капаче на джоб 34 /да се скроят две/,
пелеринка на предница 32 /да се скроят две/. За ревери мострите се срязват
според чертежа на кройката. За гайки на талията и ръкавите се срязват осем
правоъгълника от 9 см. на 5 см. ширина. За лента на основата на ръкавите се
срязват две ленти от 45 см. на 12 см. ширина за да остане 5 см. За колан се
срязва лента от 1,20 м. на 16 см. за да остане 7 см. Дъна на джобове: да се
скроят две от плат и две от подплата според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълната кройка 28, съединете 28 с 28А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: изработете джобовете с капаче според обяснението към модел 1.
Поставете страниците на предницата и гърба, затворете средния заден шев до
отвора, сгънете мострата дясна страна и оформете прихлупване с лява страна,
прихванете с тегел диагонално. Подплатете пелеринките и ги поставете на
предниците според обозначения Е-F, зашийте, като образувате ръб околно.
Затворете раменните и страничните шевове. Изработете ръкавите според
обяснението към модел 1 и поставете три гайки, преди това ушити и обърнати,
на 5 см. от основата, за въвеждане на лента с тока облечена в същия плат и
изработени в специално ателие, зашийте ръкавите на ръкавните извивки.
Изработете яката със столче според обозначение В и обяснението към модел 29,
зашийте за вратната извивка според обозначение А. Поставете мострите, ушити
и обърнати. Изработете другите две гайки, ушити и обърнати, и поставете една
на всяка страна на талията за прихващане на колана изработен също с облечена
тока. Направете подгъви. Прикрепете подплънки и подплатете. Оформете илици,
пришийте големи и облечени копчета.
39. Блуза „VERO MODA”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
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Плат: 1,65 м., 1,40 м. ширина сатиниран памук.
Кроене: Предница 6 /да се скроят две/, капаче на предно закопчаване 5 /да се
скроят две/, гръб 7 /да се скрои двойно/, нагръдник 3 /да се скроят два
правоъгълника от 30 см. на 38 см./, ръкав 8 /да се скроят два/, маншет 4 /да се
скроят четири/, яка 2 /да се скроят две двойни/, столче за яка 1 /да се скроят
две двойни/.
Изработка: На 2,5 см. от края на правоъгълниците образувайте осем дипли от 7
мм. на 7 мм. ина разстояние 12 мм. помежду им, поставете нагръдника отгоре на
1 см. от първата дипла, като оставите място и плат за шев, срежете. Зашийте
нагръдника с диплите на предниците според обозначения Е-F, а също така
предните и задните свивки. Затворете раменните и страничните шевове.
Зашийте ръкавите, оформете отвора на основата, като поставите една лента,
ушита и обърната. Поставете подлепващ плат на обратната страна на два
маншета, изгладете, съединете маншетите два по два, зашийте външната страна
и краищата, обърнете и зашийте единия слой на ръкавите според обозначения JK, обиколете с шев и зашийте ръкавите на ръкавните извивки. Поставете лек
подлепващ плат на средата на капачетата на предно закопчаване откъм
обратната страна, изгладете, зашийте капачетата на предниците, обиколете с
шев. Изработете яката със столче според обозначения А-В и обяснението към
модел 29. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
40. Панталон „PAZ TORRAS”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 9 до 13/.
Плат: 1,85 м., 1,40 м. ширина тънка вълна и памук.
Кроене: Предница 13 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 20 см.
/размер 48/, 19 см. /размер 44/ и 18 см. /размер 40/, гръб 12 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 20 см. /размер 48/, 19 см. /размер 44/ и 18 см. /размер 40/,
колан 11 /да се скроят два/, капаче на декоративен джоб 9 /да се скроят два/,
предно закопчаване 10 /да се скрои едно/.
Изработка: Зашийте задните свивки. Изработете капачето, ушито и обърнато,
оформете илик и го поставете на дясна предница между обозначенията,
симулирайки джоб, тропосайте. Зашийте страничните шевове, вътрешните
шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвор с предно
закопчаване и колан с прихлупване отгоре според обясненията към модел 14.
Направете подгъви, оформете илици на колана, пришийте копчета.
41. Жакет „PAZ TORRAS”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 14 до 21/.
Плат: 1,75 м., 1,40 м. ширина вълнен плат.
Кроене: Предница 21 /да се скроят две/, гръб 19 /да се скроят два/, предна
страница 17 /да се скроят две/, задна страница 16 /да се скроят две/, ръкав 18 и
20 /да се скроят по два от всеки/, джоб 15 /да се скроят два/, яка 14 /да се
скроят две косо и една двойна горна с 5 мм. по-голяма/. За ревери мострите се
срязват според чертежа на кройката. За подплата се скрояват предница до края
на мострите, гръб, страници, ръкави и джобове.
Изработка: Изработете отвора на джобовете с илик и филетка и подплатете.
Зашийте страниците на предниците и гърба. Затворете средния заден шев.

25

Поставете джобовете на предницата с двоен обиколен тегел. Затворете
раменните и страничните шевове. Изработете ръкавите според обяснението към
модел 1 и ревер яка според обозначения А-В и обяснените към модел 6.
Прикрепете подплънки и подплатете, направете подгъви, оформете илици,
пришийте копчета.
42. Панталон „PAZ TORRAS”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от22 до 25/.
Плат: 2, 25 м. , 1, 40 м. ширина кадифе с еластан.
Кроене: предница 24 (да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 11см. /размер
48/, 10см. /размер 44/, 9см. /размер 40/, страница на предница 25 /да се скроят
две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 13 см /размер 48/, 12см. /размер 44/, 11см.
/размер 40/, гръб 23 (да се скроят два, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 27, 5см.
/размер 48/, 25, 5см. /размер 44/, 23, 5см. /размер 40/, коланче 22 (да се скроят
четири). За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6см по
дължината на ципа над шевовете.
Изработка: Зашийте предните части и прекарайте двоен декоративен тегел по
шева, затворете страничните, вътрешните шевове и средния шев (чатала), до
мястото на ципа. Изработете преден отвор с предно закопчаване и коланче
според обяснението към модел 14. Направете подгъви, оформете илик на
коланчето, пришийте копче.
43. Риза „LEE”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 26 до 33/.
Плат: 1, 65 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 26 (да се скрои една за дясната страна, пристегнете диплата
на кройката и скройте една за лявата страна), гръб 27 (да се скроят два), две
кройки ръкав 28 и 29 (да се скроят два от всяка), капаче 33 (да се скроят
четири), джоб 32 (да се скроят два), столче на яка 30 (да се скроят две двойни),
яка 31 (да се скроят две двойни). За платки се скрояват две за предницата и
една двойна за гърба според чертежа на кройката. За маншети се скрояват
четири правоъгълника 25 см. на 8 см. по шевовете.
Изработка: Зашийте свивките на гърба, затворете средния шев и прикрепете
платките към предницата и гърба, зашийте с тегел на 2 мм. от края. Прегънете
мострата на 1см. при джобовете и ги поставете върху предницата на 1, 5см.
разстояние от капачетата, зашийте наоколо и поставете капачетата, преди това
ушити и обърнати, отгоре. Затворете задния шев на ръкавите до мястото на
отвора, прекарайте двоен декоративен тегел по шева като в същото време
оформите отвора, затворете ръкавите и ги пришийте към ръкавните извивки.
Изработете маншети, ушити и обърнати, и ги поставете в основата на ръкавите,
пришийте един лист и обшийте противоположния. Прегънете мострата на
дясната предница и оформете диплата като я пристегнете, зашийте диплата от
вратната извивка до основата, прегънете лявата мостра. Изработете яка със
столче според обяснението към модел 29 и обозначения А-В. Направете подгъв,
оформете илици, пришийте копчета.

26

44. Панталон „SORTIE DES CLASSES”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1,45 м., 1,40 м. ширина щампосан плат с еластан.
Кроене: Предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, джоб
пластрон 3 /да се скроят два/, вътрешна част /между крачолите/ 5 /да се скроят
две/, капак на заден джоб 6 /да се скроят четири/, заден джоб 4 /да се скроят
два/, колан 7 /да се скроят два с прихлупване и два без прихлупване/. За
оформяне на отвора на джоба пластрон се срязват две мостри според чертежа на
кройката. За капаче на предно закопчаване се срязва правоъгълник от 6 см. на
14 см. плюс шевове. За гайки на гърба се срязват два правоъгълника от 5 см. на
6 см. и един правоъгълник от 8 см. на 6 см. за гайка на средата на гърба. За
гънки на основата се скрояват две ленти от 7 см. по 1,20 м. за размер 40, по
1,28 м. за размер 44 и по 1,36 м. за размер 48.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Сгънете мострата на задните
джобове 1,5 см. и поставете на 1,5 см. разстояние от капаците на задните
джобове, зашийте с двоен обиколен тегел и поставете капаците отгоре, ушити и
обърнати. Поставете мострите на джобовете пластрон на предницата, ушити и
обърнати, като оформите предните краища до обозначения А-С, образувайте
гънка на основата на джоба на указаното място и зашийгте свивката, поставете
джобовете на предниците според обозначения А-С-В и прихванете с тропоска,
зашийте долната част и вътрешната страна до обозначение А и закрепете от
обозначение С около 2 см. към отвора. Зашийте средния шев /чатала/, предница
и гръб поотделно, до мястото на ципа, затворете вътрешните шевове и поставете
вътрешната част според обозначение Е, зашийте с тегел откъм лицевата страна
на 2 мм. от ръба, обиколен с шев. Затворете страничните шевове. Изработете
отвора с предно закопчаване и колан според обясненията към модел 14, като
прибавите трите гайки на гърба, преди това ушити и обърнати, поставяйки пошироката в средата, а другите две върху свивките, прихванете след това гайките
на гърба и краищата на джобовете пластрон върху ръба на колана, като
образувате по този начин гайките на предницата, зашийте с хоризонтален тегел.
Оформете двете страни на лентите за гънки на основите с конец от сатен,
затворете на пръстен и образувайте гънки с ширина 4 см., като комбинирате с
по-тесни гънки докато се получи размера на основата. Оформете основите на
панталона с бод зиг заг и поставете отгоре волани, които да излизат 1 см. от
основите, зашийте с тегел гънките отгоре, като ги закрепите по този начин.
Оформете илици на капаците на задните джобове и на колана, пришийте
копчета.
45. Риза „ESCORPION”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 8 до 12/.
Плат: 1, 90 м. , 1, 40 м. ширина щампосан сатен.
Кроене: предница 8(да се скрои една за дясната страна, пристегнете предното
закопчаване и да се скрои една за лявата страна), гръб 9 (да се скрои двоен),
ръкав 11 (да се скроят два), маншет 12 (да се скроят четири двойни), яка 10 (да
се скроят две двойни).
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете раменните и
страничните шевове. Зашийте ръкавите, направете прорез на отвора в основата
и оформете с лента от същата материя, ушита и обърната, прекарайте двоен
набор в основите. Съединете маншетите два по два, зашийте външната страна и
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краищата до обозначение F, обърнете и пришийте един лист към ръкавите, като
натегнете набора според обозначение F, обшийте и пришийте ръкавите към
ръкавните извивки. Прегънете края на дясната мостра и оформете гънка на
закопчаването, зашийте с вертикален тегел от вратната извивка до основата
като пристегнете края на мострата, поставете в подходящата позиция. Прегънете
лявата мостра и зашийте по същия начин. Съединете яките лице с лице, зашийте
горната страна
и краищата до обозначение А от дясната страна и до
обозначение Е от лявата страна, обърнете и пришийте един лист от яката към
вратната извивка според обозначения А-Е, обшийте противоположния лист и
оформете лявата страна на вратната извивка от края до обозначение Е като се
постави малко бие, ушито и обърнато. Направете подгъв, оформете илици,
пришийте копчета и завържете маншетите и яката към лявата страна.
46. Пола „VERO MODA”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 13 до 16/.
Плат: 0, 30 м. , 1, 40 м. ширина вълна. 0, 10 м. , 1, 40 м. ширина розова вълна.
0, 55 м. , 1, 40 м. ширина раирано кадифе. 0, 25 м. , 1, 40 м. ширина вълнен
туид.
Кроене: От вълна: предница и гръб на талия 16 (да се скроят две двойни). За
оформяне на талията мострите се скрояват според чертежа на кройката. От
розовия плат: предница и гръб на бедрена лента 14 (да се скроят две двойни).
От кадифе: предница и гръб 15 (да се скроят две двойни). От туид: предница и
гръб на волан в основата 13 (да се скроят две двойни).
Изработка: Зашийте страничните шевове на четирите части, които оформят
полата без лявата страна на частите на талията и бедрената лента (от розова
вълна) за цип. Съединете частите според обозначения А-В като придържате
волана (или като го наберете лекичко) според размера на предницата и гърба на
полата. Зашийте дясната страна на мострите на талията и ги поставете лице с
лице, зашийте, обърнете и поставете цип, обшийте мострите от вътрешната
страна. Направете подгъв.
47. Жакет „SISLEY”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 17 до 24/.
Плат: 1, 60 м. , 1, 40 м. ширина трикотажно кадифе с еластан.
Кроене: предница 24 (да се скроят две), гръб 20 (да се скроят два), страница на
предница 17 (да се скроят две), страница на гръб 22 (да се скроят две), две
кройки ръкав 18 и 19 (да се скроят две от всяка), джоб 21 (да се скроят два),
яка 23 (да се скроят две косо и една двойна горна с 5 мм. по-голяма). За ревери
мострите се скрояват според чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват
от трикотажна подплата предницата до края на мострите, страниците, гърба,
ръкавите и джобовете след като са пристегнати гънките.
Изработка: Зашийте предните свивки и прикрепете страницата. Тропосайте
гънките на джобовете, подплатете като ги оставите пристегнати и поставете
джобовете по местата им с обиколен тегел. Зашийте задните свивки, затворете
средния шев на гърба и пришийте към страницата на гърба, затворете раменните
и страничните шевове. Изработете ръкави според обяснението към модел 1 и яка
с ревери според обозначения А-В и обяснението към модел 6. Направете
подгъви, поставете подплънки и подплатете. Оформете илик, пришийте копче.
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48. Жакет „JOSAVI”
49. Панталон „JOSAVI”
Плат: 3, 45 м. , 1, 40 м. ширина микропана с еластан.
48. Жакет „JOSAVI”
Приложение 5. Страна АВ. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 25 до 32/.
Кроене: предница 25 (да се скроят две), гръб 28 (да се скроят два), страница на
предница 26 (да се скроят две), страница на гръб 30 (да се скроят две), две
кройки ръкав 27 и 29 (да се скроят два от всяка), капаче 32 (да се скроят
четири), яка 31 (да се скроят две косо и една двойна горна с 5 мм. по-голяма).
За ревери мострите се скрояват според чертежа на кройките. За дъна на
джобове се скрояват два правоъгълника от плат и два от подплата 16см. на
17см. За подплатяване се скрояват предницата до края на мострите, гърба,
страниците и ръкавите.
Изработка: Зашийте предните свивки, прикрепете страниците на предниците и
изработете джобове с капачета според обяснението към модел 19. Затворете
средния шев на гърба, зашийте страницата на гърба, раменните и страничните
шевове. Изработете ръкави с отвори според обяснението към модел 19 и яка с
ревери според обозначения А-В и обяснението към модел 6. Направете подгъви,
поставете подплънки и подплатете. Оформете илици, пришийте копчета.
49. Панталон „JOCAVI”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Кроене: предница 6 (да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 26см. /размер
48/, 24см. /размер 44/, 22см. /размер 40/, гръб 5 (да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 30см. /размер 48/, 28см. /размер 44/, 26см. /размер 40/,
страница-дъно на джоб 4 (да се скроят две), предница на коланче 2 (да се
скроят две), гръб на коланче 1 (да се скроят два), предно закопчаване 3 (да се
скрои едно). За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката.
За подплатяване на коланчето се скрояват същите кройки от подплата.
Изработка: Изработете джобове със страници според обяснението към модел
14. Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев (чатала), до
мястото на ципа. Изработете преден отвор със закопчаване, цип и подплатено
коланче според обяснението към модел 14. Направете подгъви и поставете
закопчалка на прихлупването на коланчето.
50. Жакет „MAX MARA”
51. Пола „MAX MARA”
Плат: 2, 65 м. , 1, 40 м. ширина вълна
50. Жакет „MAX MARA”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 7 до11/.
Кроене: предница 11 (да се скроят две), гръб 10 (да се скрои двоен), страница
8 (да се скроят две), ръкав 9 (да се скроят два), яка 7 (да се скрои една двойна
по шева). За дъна на джобове се скрояват четири според чертежа на кройката.
Изработка: Този модел трябва да се шие като се отворят двете материи на
шарки на 1см. навътре от шева на кройката, за да може да се оформи шарката.,
и след като се затворят шевовете, се срязва единия страничен шев на плата и се
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обшива с противоположния от обратната страна. Пришийте страниците към
предниците според обозначение В и като оформите вътрешни джобове според
указаното място и обяснението към модел 5, обшийте шевовете с
последователен бод на ръка, като ги оформите от обратната страна. Пришийте
страниците към гърба според обозначение С по същия начин. Затворете
раменните и страничните шевове, обшийте от вътрешната страна. Затворете
ръкавите, пришийте ги към ръкавните извивки. Оформете поотделно горната
част на реверите до обозначение А и яката, пришийте един лист от яката към
вратната извивка според обозначение А и обшийте. Обшийте основите и
прекарайте последователен тегел. Оформете илици, пришийте копчета и
пристегнете дъната на джобовете с бод на ръка като оформите по шева.
51. Пола „MAX MARA”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 12 до 13/.
Кроене: предница 11 (да се скрои двойна), гръб 12 (да се скрои двоен). За
коланче се скроява лента с ширина 8см. по контура на талията според размера с
допълнителни 3см. , за да оформите прихлупване, и за да остане 3см. ширина
след като се изработи. За подплатяване се скрояват предницата и гърба с 3см.
по-къси.
Изработка: Зашийте свивките и страничните шевове с нормални шевове до
края на ципа от лявата страна, поставете цип. Прегънете коланчето лице с лице,
зашийте краищата, обърнете коланчето. Подплатете полата като пристегнете
подплатата на талията и зашийте лист от коланчето към полата, като оформите
прихлупване от лявата страна, обшийте. Направете подгъв, оформете илик на
коланчето, пришийте копче.
52. Жакет „EXTE”
53. Пола „EXTE”
Плат: 2, 45 м. , 1, 40 м. ширина вълна в уелско каре. 0, 55 м. , 0, 80 м. ширина
цветна еко кожа.
52. Жакет „EXTE”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 14 до 23/.
Кроене: Кройките на модела трабва да се поставят върху плата така че да
съвпаднат каретата на частите. От уелско каре: предница 14 /да се скроят две/,
гръб 17 /да се скроят два/, страница на предница 19 /да се скроят две/,
страница на горна част на гръб 20 /да се скроят две/, страница на долна част на
гръб 21 /да се скроят две/, две кройки ръкав 15 и 18 /да се скроят два от всяка/,
яка 22 /да се скроят две косо и една двойна горна с 5 мм. по-голяма/, гайка 23
/да се скроят шест/. За дъна на джобове се скрояват два правоъгълника от плат
и две от подплата 15 см. на 12см. ширина. За ревери мострите се скрояват
според чертежа на кройката. За оформяне на основите на ръкавите мострите се
скрояват според чертежа на кройките. За оформяне на основата мострите се
скрояват с ширина 3, 5см. плюс шевовете според формата и обозначенията от
края на мострите на предницата до средния шев на гърба. От еко кожа: горна
част на яка 16 /да се скроят две/. За подплатяване на жакета и отпуснатата яка
се скрояват предницата, страниците, гърба, ръкавите до края на мострите и
горната част на отпусната яка.
Изработка: Набавете си лента с филетка във формата на руло в червено за да я
поставите по шевовете на страниците, гайките и около плата, яката с реверите и
основата на ръкавите. Пришийте страницата на предницата към предницата като
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прибавите червената филетка. Изработете трите гайки, ушити и обърнати с
обиколна филетка и илиците, поставете по една върху всяка страница на
предницата според обозначение Х, тропосайте. Пришийте долната част на
страницата на гърба към гърба без да поставяте филетка и поставете горната
част на страницата според формата като прибавите филетката по шева до
страничните шевове. Изработете джобове от филетки на предницата с цип по
отворите и като придадете диагонална форма на дъната според обяснението към
модел 20. Затворете раменните и страничните шевове като придадете форма на
шева на гайките на предницата. Затворете ръкавите според обяснението към
модел 1, съединете мострите на основата и поставете лице с лице като
прибавите филетката в основите, зашийте, обърнете мострите и пришийте
ръкавите към ръкавните извивки. Изработете яка с ревери според обозначения
А-В и обяснението към модел 6 като прибавите филетка също около предницата,
реверите и яката. Оформете основите като поставите мострите, преди това
съединени и като отново прибавите филетка. Оформете военен илик на
предницато отдясно според указаното място като пристегнете гайката. Поставете
подплънки и подплатете. Пришите копчета на предницата и върху страниците, за
да закопчаете гайките. Зашийте средния шев на гърба на отпуснатата яка от еко
кожа и подплатете, оформете дълга лента по средата на гърба и пришийте копче
от вътрешната страна на гърба на вратната извивка, за да може да се закопчае
яката, и да може тя да се маха, когато е нужно.
53. Пола „EXTE”
Приложение 6. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от24 до 25/.
Кроене: предница 25 (да се скрои двойна), гръб 24 (да се скроят два). За
оформяне на талията мострите се скрояват според чертежа на кройките. За
подплатяване се скрояват кройките на полата с 4см. по-къси.
Изработка: Зашийте средния шев на гърба от мястото на отвора в основата до
края на ципа и пришийте цип. Подплатете полата и пристегнете по талията с
тропоска. Пригответе мострите на талията като ги съедините по страничните
шевове и поставете лице с лице върху талията, зашийте наоколо до средния шев
на гърба, като оставите пристегната подплатата, срежете леко шева и обърнете,
прекарайте тегел. Направете подгъв.
54. Жакет „COCOLORI”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1, 75 м. , 1, 40 м. ширина вълна с ефект на трико.
Кроене: предница 1 (да се скроят две), гръб 5 (да се скроят два), страница на
гръб 4 (да се скроят две), две кройки ръкав 2 и 3 (да се скроят два от всяка),
яка 8 (да се скроят две двойни), капаче 7 (да се скроят четири), джоб 6 (да се
скроят два). За ревери мострите се скрояват според чертежа на кройката. За
подплатяване се скрояват предницата до края на мострите, гърба, страницата,
ръкавите и джобовете.
Изработка: Зашийте предните свивки, прикрепете страниците на гърба.
Подплатете джобовете и ги поставете върху предниците на разстояние 1, 5см. от
мястото на капачетата, зашийте джобовете с обиколен тегел. Изработете
капачета, ушити и обърнати и поставете около тях лента като оформите филетка
наоколо според модела, поставете на указаното място върху джобовете и
зашийте. Зашийте средния шев на гърба, раменните и страничните шевове.
Изработете ръкавите според обяснението към модел 1. Поставете лек подлепващ
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плат от обратната страна на една от яките, съединете двете лице с лице,
зашийте външната част до обозначение А, обърнете и прикрепете към вратната
извивка, зашийте един листи поставете в подходящата позиция. Обшийте
противоположния лист по същия шев. Поставете подлепващ плат на мострите,
поставете лице с лице по предницата, зашийте с тегел външната страна от
основата до обозначение А, направете прорез по това обозначение, обърнете
мострите навътре, изгладете, тропосайте останалата мостра към вратната
извивка и пристегнете от обратната страна с бод на ръка. Направете подгъви и
поставете декоративна лента около яката и реверите до основата. Оформете
илици, пришийте копчета. Поставете подплънки и подплатете.
55. Жакет „SCERVINO”
56. Пола „SCERVINO”
Плат: 2, 55 м. , 1, 40 м. ширина вълнено букле.
55. Жакет „SCERVINO”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж:/размер40,44,48/.
Кроене: предница 9 (да се скроят две), гръб 10 (да се скроят два), две кройки
ръкав 12 и 15 (да се скроят два от всяка), капаче на горен джоб 14 (да се скроят
две), долен джоб 13 (да се скроят два), яка 11 (да се скроят две косо и една
двойна горна с 5 мм. по-голяма). За ревери мострите се скрояват според чертежа
на кройката. За дъна на горни джобове се скрояват две от плат и две от
подплата според чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват предницата
до края на мострата, гърба и ръкавите.
Изработка: Зашийте предните свивки и изработете горни джобове с капачетата
според указаното място и обяснението към модел 1. Подплатете долните
джобове и поставете лента около джобовете и отвора като оформите филетка,
според модела, поставете по местата с бод на ръка. Затворете средния шев на
гърба, раменните и страничните шевове. Изработете ръкави според обяснението
към модел 1 и яка с ревери според обозначения А-В и обяснението към модел 6.
Направете подгъви, поставете подплънки, подплатете. Оформете илици,
пришийте копчета. Поставете декорация около яката и реверите до основата.
56. Пола „SCERVINO”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /16 до 18/.
Кроене: предница 16 (да се скрои двойна), гръб 17 (да се скроят два),
предница и гръб на страница 18 (да се скроят две). За подплатяване се скрояват
същите кройки с 4см. по-къси.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба. Съединете страниците
към предницата и гърба на полата, затворете средния шев на гърба до края на
ципа, пришийте го. Подплатете полата като оформите талията, прекарайте тегел
на 1см. около края. Направете подгъв.
57. Риза „VALENTINO ROMA”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 19 до 23/.
Плат: 1,35 м. , 1, 45 м. ширина памук.
Кроене: предница 20 /да се скрои една за дясната страна, пристегнете диплата
на кройката и скройте една за лявата страна/, гръб 19 /да се скрои двоен/,
ръкав 21 /да се скроят два/, столче на яка 22 /да се скроят две двойни/, яка 23
/да се скроят две двойни/. За маншети се скрояват четири правоъгълника 8см.
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на 27см. за да останат 6см. на 25см., след изработката. За волани на маншетите
се скрояват две ленти 6см. на 40см., за да остане ширината 2см. след
поставянето.
Изработка: Зашийте предните свивки, затворете раменните и страничните
шевове. Зашийте ръкавите, оформете отвора в основата с ушита и обърната
лента, прекарайте двоен набор по основите. Прегънете лентите за волани на
маншетите лице с лице, затворете краищата, обърнете и прекарайте двоен набор
като прихванете двете прегънати материи, поставетеволани на единия маншет от
края до 22см. от маншетите, като натегнете наборите, пристегнете с тропоска
като оставите по този начин прихлупване на маншетите; поставете
противоположнатачаст на маншетите лице с лице, зашийте от прихлупването и
до другия край, като ги затворите и пристегнете волана, обърнете маншетите и
пришийте един лист към основата на ръкавите като натегнете наборите им и
оформите отвор, обшийте противоположния лист на маншетите. Пришийте
ръкавите към ръкавните извивки. Прегънете мострите на предниците и оформете
диплата за дясната страна, зашийте от вратната извивка до основата като
пристегнете вътрешната мостра. Изработете яка със столче според обозначения
А-В и обяснението към модел 29. Направете подгъв,поставете копчета тик-так.
58. Елек „VALENTINO ROMA”
59. Панталон „VALENTINO ROMA”
60. Жакет „VALENTINO ROMA”
Плат:
58. Елек „VALENTINO ROMA”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 74 /от 24 до 27/.
Кроене: предница 24 (да се скроят две), гръб 25 (да се скрои двоен), страница
на предница 26 (да се скроят две), страница на гръб 27 (да се скроят две). За
коланче на гърба се скрояват две ленти 25 см. на 8см. ширина, за да остане
ширината 3см. след като то се постави. За оформяне на предницата, гърба на
вратната извивка и ръкавните извивки мострите се скрояват според чертежа на
кройките. За подплатяване се скрояват същите кройки до края на мострите без
коланчето.
Изработка: Зашийте предните свивки и прикрепете страниците към предниците.
Изработете двете ленти за коланчето на гърба, ушити и обърнати и поставете
тока в единия край и петалка на другата лента, поставете ги върху гърба според
обозначение F и тропосайте. Пришийте страниците на гърба. Затворете
раменните и страничните шевове. Оформете предницата на вратната извивка,
гърба, ръкавните извивки и основите като поставите мостри, ушити и обърнати и
направете подгъв. Подплатете елека, оформете илици, пришийте копчета.
59. Панталон „VALENTINO ROMA”
Приложение 7. Страна А. Морско 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/, две кройки
основи на предницата 1 и 7 /да се скроят две от всяка/, две кройки основа на
гърба 2и 6 /да се скроят две от всяка/. За коланче се скроява лента с ширина
6см. по контура на талията от средния шев на гърба към средния шев на
предницата без шевовете, и още една такава с прихлупване от 3см. За оформяне
на предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 8см. по височината на
ципа според размера.За гайки се скрояват пет правоъгълника 6см. на 5см. За
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дъна на джобове се скрояват две от плат и две от подплата според чертежа на
кройката. От антелин: вътрешна част 3 /да се скроят две/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки и изработете предни джобове с
илик филетка според указаното място обяснението към модел 20. Прикрепете
страниците на предниците и гърба към предницата и гърба на панталона според
обозначения А-В. Съединете двете части на основата на предницата според
обозначения А-G и основата на гърба според обозначения B-K, изгладете
шевовете и прекарайте декоративен тегел по лицевата страна, прикрепете към
основата на панталона. Затворете вътрешните шевове и поставете частите от
антелин според обозначения С-Е, зашийте с обиколен тегел от 2 мм. Затворете
страничните шевове до отвора в основата, прегънете мострите на предницата и
оформете прихлупване с мострата на гърба, пристегнете прихлупването с
диагонален тегел. Зашийте средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете
преден отвор със закопчаване и коланче с гайки, две отпред и три на гърба
според обяснението към модел 14. Направете подгъви, оформете илици на
отворите отстрани , пришийте копчета и поставете закопчалка на прихлупването
на коланчето.
60. Жакет „VALENTINO ROMA”
Приложение 7. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 10 до 16/.
Кроене: предница 14 (да се скроят две), гръб 15 (да се скроят два), страница на
предница 12 (да се скроят две), страница на гръб 11 (да се скроят две), две
кройки ръкав 13 и 16 (да се скроят два от всяка), яка 10 (да се скроят две косо
и една двойна горна права с 5мм. по-голяма). За ревери мострите се скрояват
според чертежа на кройките. За подплатяване се скрояват кройките на
предницата до края на мострите, гърба, страниците и ръкавите от копринена
подплата.
Изработка: Пришийте страниците към предницата и гърба, затворете средния
шев на гърба, раменните и страничните шевове. Изработете ръкави според
обяснението към модел 1 и яка с ревери според обозначения А-В и обяснението
към модел 6. Поставете подплънки, подплатете, оформете илици, пришийте
копчета.
61. Риза „VALENTONO ROMA”
Приложение 7. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 17 до 22/.
Плат: 1, 50 м. , 1, 40 м. ширина коприна на райета.
Кроене: предно закопчаване 17 (да се скроят две), предница 19 (да се скроят
две), гръб 18 (да се скрои двоен), ръкав 20 (да се скроят два), столче на яка 21
(да се скроят две двойни), яка 22 (да се скроят две двойни). За волани се
скрояват две ленти 90см. на 6см. За маншети се скрояват два правоъгълника
27см. на 12см. ширина, за да останат 25см. на 5см. ширина.
Изработка: Зашийте предните свивки, затворете раменните и страничните
шевове. Затворете ръкавите, направете отвор в основата като поставите лента,
ушита и обърната и прекарате двоен набор в основата на ръкавите; зашийте
маншетите, обърнете и ги пришийте към основите, като натегнете наборите,
прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според обозначенията. Направете
подгъв около горната част и краищата на лентите, за да оформите воланите и
прекарайте двоен набор от обратната страна, поставете воланите върху двете
предници, като натегнете наборите и тропосайте. Поставете лек подлепващ плат
от обратната страна на двете закопчавания, изгладете и зашийте един лист към
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предниците като пристегнете воланите, обшийте противоположния лист от
обратната страна. Изработете яка със столче според обозначения А-В и
обяснението към модел 29. Направете подгъв, оформете илици, пришийте
копчета. Поставете подплатени подплънки.
62. Пола „DREAM”
63. Жакет „DREAM”
Плат: 2, 65 м. , 1, 50 м. ширина вълна и памук.
62. Пола „DREAM”
Приложение 7. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 23 до 24/.
Кроене: предница 23 (да се скрои двойна), гръб 24 (да се скрои двоен). За
коланче се скроява лента с ширина 7см. по контура на талията плюс още 3см. за
прихлупване, за да остане ширината 2, 5см. след като то се изработи. За
подплатяване се скрояват предницата и гърба с 3см. по-къси от копринена
подплата.
Изработка: Зашийте страничните шевове, отляво до мястото на ципа, пришийте
цип. Подплатете полата. Поставете лек подлепващ плат по средата на коланчето
от обратната страна, изгладете, прегънете коланчето лице с лице, затворете
краищата, обърнете, изгладете и прикрепете един лист от талията към полата
като пристегнете подплатата в същото време и обшийте противоположния лист.
Направете подгъв и поставете закопчалка на прихлупването на коланчето.
63. Жакет „DREAM”
Приложение 7. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 25 до 31/.
Кроене: предница 25 (да се скроят две), гръб 26 (да се скроят два), страница на
предница 28 (да се скроят две), страница на гръб 29 (да се скроят две), две
кройки ръкав 27 и 30 (да се скроят два от всяка), яка 31 (да се скроят четири).
За дъна на джобове се скрояват два правоъгълника 17см. на 16см. от плат и две
от подплата. За ревери мострите се скрояват според чертежа на кройката. За
отпуснат колан се скрояват две ленти с ширина 12см. на 75см., за да остане
ширината 5см., след като то се изработи. За гайки се изработват два
правоъгълника 5см. на 9см. За подплатяване се скрояват предницата до края на
мострите, гърба, страниците и ръкавите.
Изработка: Поставете страниците на предницата и гърба. Изработете джобове с
филетка илик според указаното място и обяснението към модел 20. Затворете
средния шев на гърба, раменните и страничните шевове. Изработете ръкави
според обяснението към модел 1 и яка с ревери според обозначение А и
обяснението към модел 6. Поставете подплънки и подплатете. Изработете
отпуснат колан, ушит и обърнат и поставете гайки на страничните шевове за да
пристегнете коланчето и го завържете отпред. Оформете илици, пришийте
копчета като пристегнете реверите, според модела.
64. Плисирана пола „GUNEX”
Приложение 7. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 3, 30 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 1 и 1А (да се скрои една за дясната страна според кройката и
една за лявата страна с 7см. по-голяма мостра в края на предницата), гръб 2,
2А, 2В и 2С (да се скрои двоен), предница на коланче 3 (да се скроят две за
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дясната страна и две за лявата страна според краищата на чертежа на
кройката), гръб на коланче 4 (да се скроят два двойни).
Внимание: За да получите пълните кройки 1 и 2, съединете част 1 с 1А и част 2
с 2А, 2В и 2С по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове на полата и тропосайте вътрешните
плисета на гърба на талията, зашийте ги до края на обозначенията и поставете
другото плисе като го наложите отгоре според обозначението, пристегнете с
тропоска. Прегънете предната дясна мостра и лявата мостра като оформите
прихлупване, изгладете и направете подгъв. Оформете илици на предницата.
Зашийте страничните шевове на коланчето, поставете от обратната страна
подлепващ плат, изгладете и съединете двете лице с лице, зашийте горната
страна и краищата, обърнете и пришийте лист към талията на полата, обшийте
противоположния. Пришийте копчета.
65. Пола „HACHE”
Приложение 7. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 5 до 7/.
Плат: 2, 05м. , 1, 40 м. ширина вълна. 0, 45 м. , 1, 40 м. ширина копринена
подплата.
Кроене: От вълна: предница и гръб на талия 7 /да се скроят четири двойни/,
горна част на предница и гръб на плисирана пола 5 /да се скроят две двойни/.
За долна част на плисирана пола се скрояват два правоъгълника с височина
38см. на 92см. /размер 40/, 1м. /размер 44/, 1, 08 м. /размер 48/ плюс
шевовете. От копринена подплата предница и гръб на вътрешна част на полата6
/да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте страничните шевове на вътрешната чаост на полата от
подплата като оставите отвор отляво за цип. Затворете във формата на халка
двата правоъгълника за солната пола, направете подгъв от едната страна и
оформете плисета с дълбочина 5см. и на разстояние 7см. между тях до
достигането на размера на основата на вътрешната част от подплата, изгладете
плисетата и ги пришийте към основата на подплатата. Зашийте във формата на
халка горната част на плисираната пола като оставите шевовете в дъното на
плисето на страничните шевове и до мястото на ципа отляво, направете подгъв
в основата и подгответе плисетата, зашийте ги от талията до обозначенията,
като ги адаптирати за ниска талия и изгладете всичките плисета до основата,
поставете върху талията от подплата и пристегнете с тропоска. Зашийте
поотделно дясната страна на коланчетата, поставете лек подлепващ трикотажен
плат от обратната страна на едно от коланчетата, изгладете и съединете двете
лице с лице, зашийте горната част, срежете леко шева, обърнете и зашийте един
лист към талията на полата като пристегнете двете материи /вълна и подплата/.
Поставете цип до края на коланчето и го обшийте.
66. Пола „SANTACROCE”
Приложение 7. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 8 до 9/.
Плат: 0, 70 м. , 1, 40 м. ширина памук в прасковен цвят. 1, 10 м. , 1, 40 м.
ширина памук в морско синьо с намачкан ефект.
Кроене: От памук в прасковено: предница на горна част 8 (да се скроят две
двойни), гръб на горна част 9 (да се скроят два двойни). За втория волан се
скрояват две ленти с височина 9см. на дължина 66см. плюс шевовете за размер
48, и намалете с 4см. дължината на по-малките размери. От намачкана материя
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за първия волан: скройте две ленти с размерите на втория. За 3-я волан се
скрояват две ленти с ширина 14см. на 1, 22 м. дължина плюс шевовете за
размер 48 и намалете с 4см. дължината на по-долните размери. За 4-я волан се
скрояват две ленти с височина 14см. на 1, 82 м. дължина с необходимите
добавки без шевовете за размер 48 и намалете с 4см.дължината на по-малките
размери.
Изработка: Набавете си ленти с ширина 9см. с украса от кристали, поставени
на зигзаг, за да ги поставите на последните волани на полата, според модела,
зашийте ги като оформите основата на последния и прекарайте декоративни
тегели по горната страна на лентата на 3-я волан. Затворете всичките волани
във формата на халка и прекарайте двоен набор по горната страна, зашийте
дясната страна на горните части и съединете воланите по техния ред като
натегнете наборите. Поставете цип от лявата страна на горната част и пришийте
воланите към нейната основа, като лекичко натегнете около първия волан.
Оформете горната част като поставите противоположната част лице
67. Пола „GUNEX”
Приложение 7. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 10 до 12/.
Плат: 1, 60 м. , 1, 40 м. ширина тънка вълна.
Кроене: предница 10 и 10А (да се скрои двойна накриво), гръб 12 (да се скрои
двоен накриво), годет 11 (да се скроят два). За оформяне на талията се скроява
косо лента с ширина 4см. според контура на талията, за да остане филетка от
1см.
Внимание: За да получите пълната кройка 10, съединете част 10 с 10А по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Подгответе и зашийте гънките на полата от талията до обозначения
А-В-С, поставете натегнатите на указаните места и изгладете. Съединете гърба с
предницата от талията до обозначение F отдясно и от мястото на ципа до
обозначение F отляво. Поставете годетите на гърба според обозначения F-J и
пришийте цип. Подплатете полата и оформете талията като поставите бие, ушито
и обърнато, оформяйки филетка от 1см. при обшиването. Направете подгъв.
68. Дълга пола „GUNEX”
Приложение 7. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 13 до 16/.
Плат: 2, 20 м. , 1, 10 м. ширина вълна.
Кроене: Този модел трябва да бъде с двоен шев на всяка част, за да се зашият
с прав английски шев. Четири части предница и гръб 13, 14, 15, 16 (за шийте
две от всяка, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че
в основата да се получат следните размери: части 13 и 14: 13см.; част 15: 25см.
/размер 48/, 23см. /размер 44/, 21см. /размер 40/; част 16: 38см. /размер 48/,
36см. /размер 44/, 34см. /размер 40/. За оформяне на талията мострите се
скрояват с 4см. ширина след като се съединят частите. За подплатяване се
скрояват същите кройки от края на мострите като скъсите с 3см. от основите.
Изработка: Съединете четирите части, които оформят предницата и гърба
поотделно според обозначения А-В-С като зашиете правите английски шевове,
като ги оставите оформени и според мострата, затворете страничните шевове,
левия до мястото на ципа със същите шевове. Подплатете полата и оформете
талията като поставите правите мостри от обратната страна, зашийте с тегел на
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1см. от края и друг в края на мострите, като разнищите и пристегнете
вътрешната подплата. Поставете цип между двете материи и направете подгъв.
69. Риза „UPIM”
Приложение 7. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 17 до22/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина коприна на райета.
Кроене: предница 21 (да се скроят две), гръб 22 (да се скрои двоен), ръкав 20
(да се скроят два), маншет 18 (да се скроят четири), столче на яка 19 (да се
скроят две двойни), яка 17 (да се скроят две двойни).
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете раменните и
страничните шевове. Затворете ръкавите, оформете отвора с лента от същата
материя, ушита и обърната, тропосайте плисетата и зашийте маншетите, преди
това подплатени, ушити и обърнати два по два, прикрепете ръкавите към
ръкавните извивки според обозначение Х. Прегънете мострите на предниците и
пристегнете с тегел от вратната извивка до основата. Изработете яка със столче
според обозначение А-В и обяснението към модел 29. Направете подгъв,
оформете илици, пришийте копчета и поставете подплънки.
70. Панталон „BUBA”
Приложение 8. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина трикотажна материя с пайети.
Кроене: предница 1 (да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 19см. /размер
48/, 18см. /размер 44/, 17см. /размер 40/, гръб 2 (да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 20см. /размер 48/, 19см. /размер 44/, 18см. /размер 40/. За
оформяне на талията и за подплатяване на панталона се скрояват същите
кройки от копринена подплата в подходящ цвят до под колената.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични
материи. Зашийте страничните шевове, отляво до мястото на ципа, затворете
вътрешните шевове и средния шев (чатала). Подплатете панталона като също
оформите талията и поставете цип. Направете подгъви.
71. Пола „H & M”
Приложение 8. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 3 до 6/.
Плат: 1, 65 м. , 1, 40 м. ширина вълна.
Кроене: предница на горна част 4 (да се скрои двойна), предница на волан 5
(да се скрои двойна), гръб на долна част 3 (да се скрои двоен), лист 6 (да се
скроят десет). За да изработите цвете се скроява лента 35см. на 9см. ширина.
За да оформите талията мострите се скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Прикрепете волана към
основата на горната част. Затворете страничните шевове до мястото на ципа
отляво. Зашийте дясната страна на мострите на талията и поставете лице с лице,
зашийте, обърнете и поставете цип. Подплатете полата в края на мострите на
талията. Направете подгъв. Изработете петте листа ушити и обърнати два по два
и оформете две малки плисета по широката основа с цел да се намали с 2см.
всеки лист. С отпуснатата лента, прегънете я по средата и оформете
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спираловиден кръг като пристегнете основата с бодове на ръка и поставете
върху едната страна в края на горната част трите долни листа и останалите два
като наложите лекичко между тях и цветето според модела, зашийте с шев на
ръка.
72. Блуза „NARA CAMICIE”
Приложение 8. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 7 до 12/.
Плат: 1,50 м. , 1, 40 м. ширина трикотажна коприна с еластан.
Кроене: горна част на предница 9 (да се скроят две), долна част на предница
10 (да се скрои двойна), гръб 7 (да се скрои двоен), ръкав 8 (да се скроят два),
столче на яка 11 (да се скроят две двойни), яка 12 (да се скроят две двойни). За
оформяне на предницата на вратната извивка целите мостри се скрояват според
чертежа на кройката. За маншети се скрояват два правоъгълника 25см. на 20см.
плюс шевовете, за да остане ширината 10см.
Изработка: Зашийте горната част на предницата за долната част според
обозначения G-F и поставете мострите от обозначение А и наоколо като
образувате малък отвор при обозначение Е, прекарайте тегел като направите
каналче с ширина 1, 5см. при вратната извивка при обозначение Е. Зашийте
свивките на гърба, раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите,
отбележете отвор и оформете с лента, ушита и обърната, направете гънка и
поставете маншетите, като преди това са затворени краищата и от обратната
страна е поставена канаваца, обшийте маншетите. Изработете яка със столче
според обозначения А-В и обясненията към модел 29, пристегнете мострите до
раменете. Направете подгъв в основата с обиколен тегел. Оформете по три
илика на всеки маншет, пришийте подплатени със същата материя копчета и
поставете специална метална закопчалка на каналчето на предницата на
вратната извивка до обозначение Е от двете страни на вратната извивка като
оформите набор и драперия според модела.
73. Кариран панталон „H & M”
Приложение 8. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 7 до 12/.
Плат: 1,50 м. , 1, 40 м. ширина трикотажна коприна с еластан.
Кроене: горна част на предница 9 (да се скроят две), долна част на предница
10 (да се скрои двойна), гръб 7 (да се скрои двоен), ръкав 8 (да се скроят два),
столче на яка 11 (да се скроят две двойни), яка 12 (да се скроят две двойни). За
оформяне на предницата на вратната извивка целите мостри се скрояват според
чертежа на кройката. За маншети се скрояват два правоъгълника 25см. на 20см.
плюс шевовете, за да остане ширината 10см.
Изработка: Зашийте горната част на предницата за долната част според
обозначения G-F и поставете мострите от обозначение А и наоколо като
образувате малък отвор при обозначение Е, прекарайте тегел като направите
каналче с ширина 1, 5см. при вратната извивка при обозначение Е. Зашийте
свивките на гърба, раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите,
отбележете отвор и оформете с лента, ушита и обърната, направете гънка и
поставете маншетите, като преди това са затворени краищата и от обратната
страна е поставена канаваца, обшийте маншетите. Изработете яка със столче
според обозначения А-В и обясненията към модел 29, пристегнете мострите до
раменете. Направете подгъв в основата с обиколен тегел. Оформете по три
илика на всеки маншет, пришийте подплатени със същата материя копчета и
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поставете специална метална закопчалка на каналчето на предницата на
вратната извивка до обозначение Е от двете страни на вратната извивка като
оформите набор и драперия според модела.
74. Жакет „POIS”
Приложение 8. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 16 до 22/.
Плат: 1, 50 м. , 1, 40 м. ширина вълна с еластан и лурекс.
Кроене: предница 16 (да се скроят две), гръб 17 (да се скроят два), страница на
предница 20 (да се скроят две), страница на гръб 21 (да се скроят две), две
кройки ръкав 18 и 19 (да се скроят два от всяка), джоб 22 (да се скроят два). За
оформяне на гърба на вратната извивка и реверите на предницата мострите се
скрояват според чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват същите
кройки до края на мострите.
Изработка: Пришийте страниците към предницата и гърба, затворете средния
шев на гърба, раменните и страничните шевове. Изработете ръкави според
обяснението към модел 1, пришийте към ръкавните извивки. Подплатете
джобовете, прегънете мострите и ги пришийте на указаните места. Изработете
ревер като поставите мостри с канаваца и съединени с мостра на гърба на
вратната извивка, лице с лице, зашийте наоколо, обърнете реверите и мострата
на вратната извивка, прекарайте тегел на 3 мм. от края и подплатете като
поставите преди това подплънките. Поставете части от магнит с двоен кръг и
различни размери, според модела.
75. Пола „SEM”
Приложение 8. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 0, 55 м. , 1, 40 м. ширина трикотаж и еластан с пайети.
Кроене: предница 2 (да се скрои двойна), гръб 1 (да се скрои двоен). За
подплатяване се скрояват същите кройки от трикотажна подплата с 3см. покъси.
Изработка: Зашийте свивките, затворете страничните шевове, отляво до
мястото на ципа. Подплатете полата като оформите талията. Пришийте цип и
направете подгъв.
76. Рокля „BENETTON”
Приложение 8. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 3 до 8/.
Плат: 2, 05 м. , 1, 40 м. ширина воал от щампосан креп.
Кроене: предница на горна част 7 (да се скроят две), предница на долна част 4
(да се скрои двойна), предно закопчаване 8 (да се скроят четири), гръб 3 и 3А
(да се скрои двоен), страница на долна част на предница 6 (да се скроят две),
ръкав 5 (да се скроят два). За подплатяване се скрояват същите кройки без
предното закопчаване.
Внимание: За да получите пълната кройка 3, съединете част 3 с 3А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Пришийте страниците на долната част към предницата на долната
част и оформете гънки, зашийте ги до края на обозначенията. Отбележете и
зашийте гънки на гърба също до края на обозначенията. Зашийте раменните
шевове. Затворете средния шев на гърба на закопчаванията поотделно,
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поставете лек подлепващ плат от обратната страна на едно от закопчаванията,
изгладете, съединете двете лице с лице, и зашийте горната страна, обърнете и
пришийте един лист към гърба на вратната извивка и на предницата до
обозначение В, обшийте противоположния лист. Прекарайте двоен набор по
двете предници между обозначенията на основата и съединете с долната част
според обозначения А-В и като натегнете наборите. Зашийте страничните
шевове до обозначението на отвора в основата. Затворете ръкавите и ги
пришийте към ръкавните извивки. Подплатете роклята и направете подгъви като
оформите отворите на страничните шевове със същия подгъв. Отбележете сгъвка
на ръкавите и оформете илици като пристегнете двете материи, пришийте
копчета и закопчайте като оформите гънка.
77. Пелеринка „H & M”
Приложение 8. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 9 до 11/.
Плат: 0,55 м., 1,10 м. ширина коприна в зелено. 0,20 м., 1,10 м. ширина везана
коприна в бледо жълтеникав цвят. 0,55 м., 1,50 м. ширина кадифе. О,55 м., 1,50
м. ширина тюл в тон.
Кроене: От коприна в зелено: дясна предница 10 /да се скроят две/, капаче 11
/да се скрои едно/. За долна част на левия край на основата и долна част се
срязват съответно една лента от 11 см. на 50 см. и друга от 14 см. на 50 см. От
везана коприна: срязва се правоъгълник от 50 см. на 16 см. височина. От
кадифе: лява предница 9 /да се скрои една, като се удължи 1,09 м. на горна
страна и 1,14 м. на долна страна, съединявайки ги с диагонална линия според
размера/. От тюл за подплата: да се скрои лявата предница по същия начин.
Изработка: Зашийте дясната предница от коприна за края на пелиринката от
кадифе /на страната, която остава в диагонал/, съединете същите кройки от
коприна с пелеринката от тюл по същия начин, изработете украшение от
скъпоценни камъни на частта в зелено, както е показано на модела и поставете
двете пелеринки лице с лице, зашийте горната и долната част, обърнете и
тропосайте гънките дясна страна и направете двоен набор, като захванете двата
плата. Поставете лек подлепващ плат на средата на капачето и затворете
краищата, обърнете и зашийте в края на предницата дясна страна според
обозначения А-В и като изпънете набора по размера на капачето, зашийте
единия слой, като захванете двата плата на пелеринката и обиколете с шев.
Поставете украшение от скъпоценни камъни и пайети и на частите в зелено за
края на лява страна, както е показано на модела. Съединете частите на основата
с украшения, като поставите помежду им тази в бледожълтеникав цвят, както е
показано на модела и съединете срещуположните части по същия начин.
Зашийте тези с украшения в края на единия слой на пелеринката лява страна
според обозначения Е-F и поставете над основата на срущуположната, зашийте,
обърнете и обиколете на последния шев с бод на ръка, като едновременно
прихванете срещуположния слой на пелеринката. Изработете гънките лява
страна на пелеринката, като ги поставите една над друга според кройката и
зашийте до обозначенията, направете двоен набор от обозначение J до
обозначение К, като намалите на 12 см. и закрепете с тегел отгоре. Поставете
закопчалки и гайки, ушити с конец, на капачето и вътрешната част на лява
страна на указаните места и прихванете пелеринката, както е показано на
модела. За да се адаптират мерките, поставете закопчалките и гайките в
необходимия размер.
78. Пола „H & M”
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Приложение 8. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 12 до 13/.
Плат: 3, 10 м. , 1, 40 м. ширина тафта.
Кроене: предница и гръб на пола 12 (да се скроят шестнадесет), предница и
гръб на коланче 13 (да се скроят четири двойни). За подплатяване се скрояват
същите части на полата с 3см. по-къси от копринена подплата.
Изработка: Съединете осемте части, които оформят предницата и осемте, които
оформят гърба, затворете ги във формата на халка като оставите отвор за ципа
отляво. Затворете отдясно частите на коланчето поотделно, поставете лек
подлепващ плат от обратната страна на едно от коланчетата, изгладете,
съединете двете лице с лице и зашийте горната част, обърнете и пришийте един
лист към талията на полата като оформите отвор отляво, зашийте скрит цип до
края на коланчето, подплатете полата и обшийте коланчето от вътрешната
страна върху подплатата. Направете подгъв.
79. Рокля „COLCCI”
Приложение 8. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 14 до 17/.
Плат: 2, 10 м. , 1, 40 м. ширина трикотажен креп с еластан.
Кроене: гръдна част 17 (да се скроят две), предница 16 (да се скрои двойна),
гръб 15 (да се скрои двоен), волан на предница и гръб 14 (да се скроят два
двойни според долния край. За горния волан се скроява един двоен за гърба и
един двоен за предницата според чертежа на основата и според формата за
лявата предница). За оформяне на гърба на вратната извивка се скроява лента с
ширина 4см. според контура на вратната извивка. За оформяне на предницата
на ръкавните извивки и за направата на презрамки се скрояват две ленти с
ширина 4см. според ръкавната извивка на всеки размер плюс 50см. за направата
на презрамки. За подплатяване се скрояват от трикотажна подплата гръдните
части, предницата и гърба.
Изработка: Прекарайте двоен набор в основата на гръдните части между
обозначенията и поставете дантела в края на вратната извивка до краищата,
подплатете гръдните части и пришийте към предниците, като натегнете
наборите. Зашийте страничните шевове на роклята. Затворете страничните
шевове на двата волана поотделно и поставете дантела в основите и според
формата на горния волан на предницата, поставете горния волан върху долния и
пристегнете двата с тропоска, пришийте към основата на роклята. Подплатете
роклята като оставите отпусната основата и като тропосате по гърба на вратната
извивка. Оформете гърба на вратната извивка като поставите лента, оформяйки
филетка от 1см. при обшиването, оставете пристегната подплатата. Изработете
презрамки от 1см. ушити и обърнати с дължина 50см., като оставите остатъка от
двете цели презрамки за да поставите от края предницата на гръдните части
като пристегнете декоративната дантела до страничните шевове на ръкавните
извивки, ушити оформяйки филетка също с ширина 1см. и като съедините с
филетката на гърба; пристегнете презрамките по гърба на вратната извивка
според обозначенията по нужния размер с шев на гърба под филетката.
Поставете декоративен възел на сатенената лента върху предницата на волана,
според модела.
80. Рокля „SORTIE DES CLASSES”
Приложение 8. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
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Брой на частите на кройката: 5 /от 18 до 22/.
Плат: 2, 50 м. , 1, 10 м. ширина трикотажен памук и коприна.
Кроене: вратна част и презрамка 21 и 21 А (да се скроят четири), предница 19
(да се скрои двойна), гръб 22 (да се скрои двоен), страница на предница 20 (да
се скроят две), страница на гръб 18 (да се скроят две). За подплатяване се
скрояват предницата, гърба и страниците от трикотажна подплата в подходящ
цвят.
Внимание: За да получите пълната кройка 21, съединете част 21 с 21А по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични
материи. Пришийте страниците към предницата и гърба и прекарайте двоен
декоративен тегел по шевовете по лицевата страна, затворете страничните
шевове (ако е избраната материя оставете отвор от 20см. за цип отляво).
Съединете вратните части две по две, лице с лице, зашийте краищата на
презрамките и двата странични шева на частите до обозначения А-В, обърнете и
прекарайте двоен набор между обозначения А-В като захванете двете материи,
пришийте частите към предниците според обозначения А-В, натегнете наборите.
Направете подгъв от 1см. по гърба на вратната извивка до обозначение В като
оформите каналче и прекарайте тегел по лицевата страна около горната част,
подплатете долната част и прекарайте еластична лента през каналчето на гърба
на вратната извивка с цел да пристегнете вратната извивка. Направете подгъв в
основата с обиколен тегел и завържете презрамките на фльонга.
81. Рокля „MUCHACHA”
Приложение 9. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 2, 75 м. , 1, 40 м. ширина трикотажно кадифе и полиестер с намачкан
ефект.
Кроене: предница 2 и 2А /да се скрои двойна според края на основата за
дясната и лявата страна/, гръб 3 и 3А /да се скрои двоен според края на
основата за дясната и лявата страна/, страница на предница 4 и 4А /да се скроят
две според края на основата за дясната и лявата страна/, страница на гръб 1 /да
се скроят две/. За оформяне на предницата и гърба на вратната и ръкавните
извивки мострите се скрояват според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълните кройки 2, 3 и 4, съединете част 2 с 2А, част
3 с 3А и част 4 с 4А по линията за съединяване на кройка.
Изработка: Изработете бродерия в горната част на страницата на лявата
предница, ако е нужно в специализирано ателие. Прекарайте двоен набор по
страниците на предниците между обозначения А-В и по предницата според
обозначения C-D, пришийте страниците към предницата, според обозначение К
отдясно и обозначение Jот лявата страна, натегнете наборите, според
обозначения A-B и C-D, като поставите малка лента от обратната страна на шева
между мястото на наборите, за да останат те по-пристегнати. Пришийте
страницата на гърба към гърба, затворете раменните шевове, затворетедясната
страна до обозначение Е и лявата страна от мястото на ципа до обозначение F.
Зашийте мострите на вратната извивка, преди това съединени по десния шев и
затворете раменните шевове от обратната страна,след като ги обърнете.
Поставете скрт цип и направете завършващ неравномерен подгъв около
основата като следвате плата при шиенето. Ако е нужно подплатете от края на
мострите до края на наборите отпред.
82. Рокля „COLCCI”
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Приложение 9. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 5 до 8/.
Плат: 2, 40 м. , 1, 40 м. ширина трикотажен креп.
Кроене: предница на вратна извивка 5 /да се скрои двойна, като се остави
остатък от 2см. по шева за дъединяване с предницата/, предница 7 /да се скрои
двойна/, гръб 8 /да се скрои двоен/, предница и гръб на волан в основата 6 /да
се скроят два двойни/. За по-малки волани се скрояват два двойни от същата
кройка на волана, но с височина 15см. и два двойни с дължина 7, 5см. За волан
по предницата и гърба на вратната извивка се скроява лента с ширина 6см. на
1м. и друга с ширина 6см. на 90 см.. За оформяне на предницата и гърба на
вратната извивка се скрояват ленти с ширина 4см. според контурите. За
оформяне на ръкавните извивки и за изработване на презрамки се скрояват две
ленти от 4см. според целия контур на ръкавната извивка, плюс 26см. за
презрамката размер 40, плюс 29см. /размер 44/, и плюс 32см. /размер 48/, като
оставите място по краищата за шевове. За да завържете каналчето под бюста се
скрояват две ленти 3см. на 70 см.
Изработка: Съединете предната част на вратната извивка към пхредницата и
оформете два малки илика по средата на разстояние 2см. помежду си на 6 мм. от
съединителния шев, поставете шева в посока към основата и прекарайте 1, 5см.
тегел като оформите каналче. Изработете двете ленти във форма на руло и ги
прекарайте през каналчето по страничните шевове като извадите краищата през
илиците на предницата, пристегнете с тропоска по страничните шевове.
Затворете страничните шевове. Зашийте във формата на халка лентите за
оформяне на волан за вратната извивка и оформете едната страна със
завършващ бод като следвате материята, прекарайте двоен набор от обратната
страна и поставете върху вратната извивка като натегнете наборите. Поставете
лентите за оформянето на предницата и гърба на вратната извивка лице с лице
на 1см. , зашийте и обшийте като направите 1см. филетка. Зашийте и обърнете
лентите за оформянето на презрамките според искания размер по мярката, като
оставите краищата отпуснати, за да може да оформите ръкавните извивки,
образувайки отново филетка от 1см. Затворете във формата на халка трите
волана при основата на роклята поотделно, оформете основите на двата помалки също както волана на вратната извивка и на последния поставете
пециална лента, според модела; съединете трите волана в подходящата позиция
на по-голям и по-малък и пристегнете всички с тропоска, пришийте към основата
на роклята. Подплатете ако е нужно с трикотаж. Завържете лентите под
предницата на гръдната част.
83. Рокля „SINEQUANONE”
Приложение 9. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 9 до 13/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина памучен плат с еластан.
Кроене: Горна част на предница 9 /да се скроят две/, горна част на гръб 10 /да
се скрои двойно/, подгръдна част 11 /да се скрои двойно/, пола на предница 12
/да се скрои двойно, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 33 см. /размер 48/, 31 см. /размер 44/
и 29 см. /размер 40/, пола на гръб 13 /да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
35 см. /размер 48/, 33 см. /размер 44/ и 31 см. /размер 40/. За оформяне на
ръкавните извивки се срязват ленти косо с ширина 3 см. За подплата в тон се
изработват същите кройки без лентите.
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Изработка: Доставете лента за украса със скъпоценни камъни, според модела,
и я поставете върху подгръдната част, като оставите поле от 5 мм. отгоре и
отдолу, зашийте. Зашийте раменните шевове и подплатете горните части на
предницата и гърба, като оформите вратната и ръкавните извивки, направете
двоен набор на основата на горната част на предницата между обозначенията и
съединете двете части, като свържете средите, поставяйки дясната страна върху
лявата, прихванете с тропоска. Зашийте подгръдната част на предницата.
Зашийте средния заден шев на полата до отвора в основата, сгънете мострата и
образувайте прихлупване с мострата на срещуположната страна, прихванете
прихлупването с диагонален тегел и направете двоен набор на полата на
предницата и гърба поотделно, зашийте последните на предницата и гърба, като
изпънете набора. Затворете страничните шевове до мястото на ципа лява страна,
поставете скрит цип. Подплатете полата, като оставите подплатата с 10 см. покъса. Прекарайте тегел с еластичен конец на презрамките на предницата между
обозначенията, като намалите на 8 см. ширината им. Направете подгъв.
84. Блуза „TORRADAS”
Приложение 9. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 14 до 18/.
Плат: 1, 70 м. , 1, 40 м. ширина прозрачна материя.
Кроене: предница 18 и 18А /да се скроят две/, гръб 17 /да се скрои двоен/,
ръкав 16 /да се скроят два/, столче на яка 14 /да се скроят две двойни/, яка 15
/да се скроят две двойни/. За основа на ръкавите се скрояват два правоъгълника
7см. на 34см., за да останат 2, 5см. ширина на 32см. дължина. За да завържете
се скрояват две ленти 8см. на 1м., за да остане ширината 3см.
Внимание: За да получите пълната кройка 18, съединете част 18 с 18А по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Оформете петте дипли за всяка страна на двете предници като ги
зашиете от вратната извивка и раменните шевове до мястото на обозначенията,
поставете ги в позиция към страничните шевовеи пристегнете с тропоска.
Зашийте предните и задните свивки, затворете раменните и стратничните
шевове с прави английски шевове. Затворете ръкавите, прекарайте двоен набор
по върховете и основата, поставете и пришийте към ръкавните извивки, като
натегнете наборите. Затворете във формата на х(алка частите на основата на
ръкавите и зашийте като натегнете наборите, обшийте. Прегънете двойна мостра
на двете предниции прекарайте тегел от вратната извивка до основата.
Изработете яка със столче според обозначение А-В и обясненията към модел 29,
като поставите черна канаваца. Направете подгъв, оформете илици, пришийте
копчета. Поставете гайка на двете страни на талията с дължина 5 см. Съединете
двете ленти, за да изработите отпуснато коланче с ширина 3см., ушито и
обърнато и го прекарайте през гайките на страничните шевове, завържете на
талията.
85. Бермуди „ANINOTO”
Приложение 9. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 19 до 22/.
Плат: 1, 50 м. , 1, 40 м. ширина памук и вълна с еластан.
Кроене: предница 20 (да се скроят две), гръб 19 (да се скроят два), предно
закопчаване 22 (да се скрои едно), коланче 21 да се скроят четири, като се
премахне прихлупването отдясно). За гайки на коланчето се скрояват четири
правоъгълника 6, 5см. на 3, 5см. като се остави място за шевовете и се оформи
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ъгъл от единия край. За гайки на талията се скрояват четири правоъгълника
4см. на 7см.
Изработка: Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев (чатала),
до мястото на ципа. Изработете преден отвор и коланче с гайки, ушити и
обърнати, според обяснението към модел 14, поставете две гайки отпред и една
по средата на гърба върху панталона на 1см. от талията. Изработете гайките с
форма, ушити и обърнати и ги поставете върху страничните шевове на
коланчето в посока към гърба, поставете тик-так закопчаване по гайките и по
коланчето според техния размер и още една част тик-так от 2см., за да може да
я поставите според размера на ниска талия, ако е нужно. Направете подгъви и
направете гънка при обръщането на крачолите в основите като ги пристегнете с
бод на ръка от двете страни и по вътрешните шевове. Оформете илик на
коланчето и пришийте копче.
86. Блуза „PRENATAL”
Приложение 9. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 0, 95 м. , 1, 40 м. ширина памук с еластан и същото количество
трикотажна материя.
Кроене: От памук: предница 4 /да се скроят две/, гръб 5 /да се скрои двоен/,
ръкав 6 /да се скроят два/, столче на яка 8 /да се скроят две двойни/, яка 7 /да
се скроят две двойни/. За оформяне на предниците мострите се скрояват според
чертежа на кройката. От трикотаж: основа на предница 1 /да се скрои двойна/,
основа на гръб 2 /да се скрои двойна/, долна част на ръкав 3 /да се скроят две/.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове. Съединете долната
трикотажна част на ръкава към ръкавите и ги затворете, поставете и ги
пришийте към ръкавните извивки. Поставете мострите на предницата като
прибавите цип до вратната извивка и изработете яка със столче според
обозначения А-В и обяснението към модел 29. Зашийте страничните шевове на
частите на основата от трикотаж, затворете ципа на предницата и пришийте към
трикотажните части на основата като ги натегнете според размера на гоните
части на гърба и предницата, като оформите по този начин набиране. Направете
подгъви в основата със специален бод за еластични материи. Поставете метална
закопчалка на предницата на столчето на яката.
87. Панталон „PRENATAL”
Приложение 9. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 9 до 12/.
Плат: 2м., 1, 40 м. ширина еластичен памук.
Кроене: предница 10 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 27см. /размер
48/, 25см. /размер 44/, 23см. /размер 40/,гръб 9 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 29см. /размер 48/, 27см. /размер 44/, 25 см /размер 40/,
страница на предница 11 /да се скроят две/, гръб на коланче 12 /да се скроят
два двойни/. За оформяне на предницата на талията се скроява двойна мостра
според чертежа на кройката. За да пристегнете токата се скрояват два
правоъгълника 8см. на 6см. За странично коланче се скрояват две ленти 20см.
на 8см. ширина, за да остане тя 3см. след като се изработи.
Изработка: Зашийте вътрешните шевове и средния шев /чатала/ наведнъж.
Изработете гайките за да пристегнете токите, ушити и обърнати, и ги поставете,
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поставете гайките по краищата на предницата на талията и тропосайте.
Оформете предницата на талията с мострата, ушита и обърната до страничните
шевове. Пришийте едно коланче на гърба до страничните шевове. Изработете
лентите за странично коланче, ушити и обърнати, затворете единия край на
всеки, обърнете и поставете лента по краищата на прегънатите по средата ленти
и противоположната страна на лентата от велкро от другата страна на лентите,
поставете ги върху страниците на предницата според обозначение Х и
тропосайте, поставете предницата на панталона върху страниците и затворете
страничните шевове до края на коланчето. Оформете горната и долната част на
страниците като ги подплатите с трикотаж и поставете противоположното
коланче на гърба лице с лице, зашийте горната част, обърнете и обшийте.
Направете подгъви. Прекарайте лентите през страничните шевове през гайките
и пристегнете с велкро като регулирате ширината ако има нужда.
88. Риза „PRENATAL”
Приложение 9. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 13 до 18/.
Плат: 2, 05 м. , 1, 40 м. ширина памучен поплин с еластан.
Кроене: предница 13 /да се скрои една за дясната страна, пристегнете диплата
на панталона и скройте една за лявата страна/, гръб 15 /да се скрои двоен/,
ръкав 14 /да се скроят два/, маншет 16 /да се скроят четири/, столче на яка 18
/да се скроят две двойни/, яка 17 /да се скроят две двойни/. За оформяне на
отвор на ръкавите се скрояват два правоъгълника 10см. на 6см., за да остане
2см.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете раменните и
страничните шевове. Прегънете мострите на предницата и оформете дипла
отдясно, зашийте като пристегнете мострата, зашийте лявата мостра от вратната
извивка до основата. Затворете ръкавите. Отбележете прорез на отвора на
ръкавите с тропоска, скройке като направите малък подгъв при прореза отляво
до основата. Прегънете капачето лице с лице и зашийте горния край, обърнете
капачето и го поставете отдясно на прореза, лице с лице, зашийте един лист от
капачето от основата до оформения край, обърнете капачето към обратната
страна и обшийте по същия шев, поставете горната оформена част на капачето
върху ръкава отгоре над отвора и застопорете с хоризонтален тегел като
покриете отвора. Оформете гънка в основата на ръкавите; поставете лек
подлепващ плат на два от маншетите от обратната страна, съединете маншетите
два по два, лице с лице, затворете маншетите, обърнете и прикрепете към
ръкавите от края на капачето до другия край на отвора като оформите вътрешно
прихлупване, пришийте един лист и обшийте противоположния. Прликрепете
ръкавите към ръкавните извивки. Изработете яка със столче според обозначения
А-В и обяснението към модел 29. Направете подгъв, оформете илици, пришийте
копчета.
89. Панталон „PRENATAL”
Приложение 9. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 19 до 20/.
Плат: 2,15 м., 1,40 м. ширина памук, полиамид и еластан на райета. 0.30 м.,
1,40 м. ширина памук.
Кроене: От памук и еластан: предница 20 /да се скроят две, 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/, гръб 19 /да се
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скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че
в краищата да се получи ширина 24,5 см. /размер 48/, 23,5 см. /размер 44/ и
22,5 см. /размер 40/. За гайки се срязват четири правоъгълника от 4 см. на 7 см.
За завързване се срязва лента от 1,50 м. на 6 см. за да остане с ширина 2 см. От
памук за образуване на широка талия: да се скрои правоъгълник от 24 см.
височина по 88 см. /размер 40/, 96 см. /размер 44/ и 1,04 м. /размер 48/, за да
остане с ширина 12 см.
Изработка: Зашийте страничните шевове до мястото на ципа лявастрана,
затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Сгънете частта от памук и
я поставете на талията на панталона, като изпънете плата при зашиване по
размера на панталона и образувате отвор на лява страна. Зашийте ципа до края
на частта от плат. Изработете гайките, ушити и обърнати, и поставете две на
предницата върху панталона на 2 см. от шева и две на гърба и ги прихванете
върху частта от плат. Изработете свободен колан, ушит и обърнат, и го въведете
в гайките за завързване на предницата. Направете подгъви и оформете маншети
на основите с ширина 6 см., като ги прихванете с бод на ръка на двете страни.
90. Сукман „PRENATAL”
Приложение 9. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 21 до 29/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина памук. 0, 45 м. , 1, 40 м. ширина трикотажен
памук.
Кроене: От памук: предница на вратна част на нагръдник 27 /да се скроят две
двойни/, предница на коланче 25 /да се скроят две двойни/, предни;ца на долна
част 21 /да се скроят две/, страница-дъно на джоб 26 /да се скроят две/, гръб на
коланче 28 /да се скроят два двойни/, гръб на долна част 24 /да се скроят два/,
презрамка 9 /да се скроят четири/. За оформяне на основата на предницата и
гърба на долната част се скрояват ленти с ширина 16см. според размера на
основата на на предницата и гърба по мярката, за да остане ширината 7см. след
като се поставят. От трикотаж: предница на нагръдник 23 /да се скрои двойна/,
гръб на нагръдник 22 /да се скроят два/. За оформяне на гърба на нагръдника се
скроява двойна мостра според чертежа на кройката.
Изработка: Направете малък подгъв от двете страни на предницата и гърба на
нагръдника с двоен декоративен тегел и зашийте една част от предницата на
вратната извивка лице с лице, поставете по същия начин противоположната
част, зашийте, обърнете, обшийте и прекарайте двоен декоратевен тегел
наоколо. Зашийте средния шев на гърба на нагръдника, прекарайте декоративен
тегел по лицевата страна. Изработете презрамки, две по две, ушити и обърнати с
обиколен декоративен тегел и поставете върху гърба на нагръдника според
обозначение Е, тропосайне и поставете отгоре над мострата от трикотаж, ,
зашийте, обърнете и застопорете с тегел в края на мострата. Зашийте един гръб
на коланчето към основата на нагръдника. Зашийте свивките на гърба на
долната част и поставете частите на основата, зашийте, затворете средния шев
на долната част до мястото на отвора и прегънете частите на основата, обшийте
и прекарайте двоен декоративен тегел по шева и отвора. Пришийте гърба на
долната част към коланчето и поставете протоположното коланче от обратната
страна, зашийте, обшийте като направите каналче и прекарате еластична
широка лента от илици, пристегнете единия край на една страна с тегел и
направете отвор от 2см. от противоположната страна от обратната страна за да
извадите другия край на еластичната лента, пришийте копче и закопчайте
лентата за да можете да я адаптирате при нужда. Зашийте частите на основата
към предницата, затворете средния шев на предницата до отвора, прегънете
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мострата отляво и направете прихлупване с мострата отдясно, прекараойт
тегели като симулирате преден отвор и поставете коланче, зашийте и поставете
протевоположното коланче от обратната страна у шито и обшито, прекарайте
декоративен тегел. Затворете страничните шевове до мястото на ципа от двете
страни, прегънете основите и поставете ципове от двете страни зашити отгоре
като ги оставите видими. Поставете метални копчета на предницата на вратната
извивка според указаното място и специални токи на презрамките.
91. Рокля „PRENATAL”
Приложение 9. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 30 до 38/.
Плат: 2, 20 м. , 1, 40 м. ширина черен памучен трикотаж. 0, 75 м. , 1, 40 м.
ширина вълнен трикотаж с ликра в кафяво.
Кроене: От черна материя: предница на горна вътрешна част 36 /да се скрои
двойна/, предница на външна горна част 35 /да се скрои двойна/, предница на
долна част 30 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 38 /да се скрои двоен/,
гръб на долна част 37 /да се скрои двоен/, страница на предница на долна част
32 /да се скроят две/, ръкав 31 /да се скроят два/. От кафява материя:
страница на долна част 33 /да се скроят две/, гръб на талия 34 /да се скрои
двоен/. За вратната извивка се скрояват две двойни части според чертежа на
кройка 36. За ръкавните извивки се скрояват четири части според чертежа на
кройка 35. За маншети се скрояват два правоъгълника 8см. на 22см., за да
остане ширината 3см. За яка се скроява лента с ширина 18см., за да остане тя
8см. за 52см. дължина /размер 48/ (за по-малките размери, намалете с 4см.
дължината на всеки размер). За предница на коланче се скрояват две ленти с
ширина 8см. на 70см., за да остане ширината 3см.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични
материи. Поставете и пришийте гърба на талията към основата на гърба на
горната част и към долната част. Затворете краищата на двете ленти за
предницата на коланчето, като оставите отворен само контура в основата на
горната част от страничните шевове до обозначение R. Съединете две по две
частите за ръкавните извивки на предницата на външната горна част и за
вратната извивка на предницата на вътрешната горна част, лице с лице,
зашийте външната част, обърнете и поставете към частите, зашийте двата листа
заедно. Поставете предниците на горната част в тяхната позиция и пристегнете с
няколко тропоски, поставете лентите за предницата на талията върху външната
горна част в позиция към вратната извивка от страничните шевове до
обозначение R, направете прорез и тропосайте като пристегнете основата на
горните части. Прикрепете долната цветна част към предницата на долната част,
зашийте и съединете към страницата на долната част; поставете долната част
върху горната, лице с лице, зашийте всичко заедно от страничен шев до
страничен шев, като пристегнете двете горни части и лентата за талията,
поставете я на указаното място и тропосайте по страничните шевове върху
долната част, като отпуснете основата. Затворете раменните шевове и
страничния шев, като оставите 26см. отвор за цип отляво на 3см. от ръкавната
извивка. Зашийте ръкавите, затворете във формата на халка маншетите и
пришийте към ръкавите като оставите ширината на 3см., прикрепете ръкавите
към ръкавните извивки. Затворете във формата на халка лентата за яката,
пришийте към вратната извивка като натегнете трикотажа според мярката на
вратната извивка, прегънете яката и обшийте. Направете подгъв и завържете
лентите на предницата под бюста.
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