PATRONES JOVEN № 244
1. Блузка “TIMBERLAND”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 0, 80 м., 1, 40 м. ширина еластичен памук.
Кроене: предница 2 /да се скрои двойна като се оставят 3см. по страничните
шевове, за да се оформят гънките/, гръб 3 /да се скрои двоен/, страница на
предница 5/да се скроят две/, страница на гръб 4 /да се скроят две/, презрамка
1/да се скроят четири/. За оформяне на вратната и ръкавните извивки се
скрояват косо ленти с ширина 3см. според контурите.
Изработка: Оформете четирите гънки по средната част на предницата като
започнете на 1см. от средата първата гънка2мм. на 2мм. и на 3см. разстояние по
същия начин другата гънка, като оставите в края разстояние от 2см. до шевовете
от двете страни. Затворете страниците на предниците според обозначение В и
страниците на гърба обозначение F. Набавете си дантела, според модела и
поставете върху съединителния шев на страниците, на предницата и гърба,
зашийте със завършващ шев от двете страни на лентата. Поставете по една
презрамка на всяка предница според обозначенията J-K. Оформете вратната и
ръкавните извивка като поставите бие, зашийте. Поставете противоположните
презрамки, лице с лице, зашийте двете страни, обърнете и пристегнете един
лист от презрамките на гърба според обозначения E-F, обшийте като оформите
каналче от двете страни на презрамките и около вратната и ръкавните извивки с
бие и прекарайте еластична лента от 5мм. около вратната и ръкавните извивки,
натегнете като оформите нагъване според нужния размер и пристегнете края на
презрамките на гърба като обшиете върху същия шев. Направете подгъв от 1см.
в основата.
2. Пола “GASPARI”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частити на кройката: 2 /от 6 до 7/.
Плат: 1, 55м. , 1, 40 м. ширина ленен воал.
Кроене: предница 6/да се скрои двойна косо/, гръб 7/да се скрои двоен косо/.
За завързване се скроява косо лента с ширина 4см. на 80см., и друга със същата
ширина и дължина35см.
Изработка: Зашийте страничните шевове до края на ципа отляво. Оформете
двата илика на предницата на талията. Прегънете талията като оформите
каналче от 1см. наоколо. Изработете лентите за завързване, ушити и обърнати и
поставете най-дългата на гърба на талията от лявата страна като извадите края
през единия илик и поставете късата лента от лявата страна на предницата като
извадите края също през другия илик, пристегнете лентите от левите страни с
тигел. Поставете цип и направете подгъв във формата на руло в основата,
завържете лентите на предницата.
3. Рокля „LA REVERIE”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/
Брой на частите на кройката: 7 /от 8 до 14/.
Плат: 2, 15м. , 1, 40 м. ширина памучен воал и лен.
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Кроене: предница 12 /да се скрои двойна/, гръб 11/да се скрои двоен/,
страница на предница 13/да се скроят две/, страница на гръб 14/да се скроят
две/, долна част-предница и гръб 10 /да се скроят две двойни/, страница на
долна предна част 8 /да се скроят две/, страница на гръб на долна част 9/да се
скроят две/. За дъна на джобове се скрояват четири според чертежа на
кройката. За оформяне на вратната и ръкавните извивки се скрояват косо ленти
с ширина 3см. според контурите. Набавете си широка лента с клипс, скроена
косо и на диагонални райета, за да оформите основата на долната част и
еластична лента, за да пристегнете долната част.
Изработка: Пришийте страниците на предницата и гърба на горната част,
затворете рамената-презрамки и дясната страна на горната част. Поставете цип
отляво и затворете. Поставете дъната на джобовете по дължината на шевовете
на мястото отбелязано на кройката. Изгладете отворените шевове, ако е нужно
направете декоративен тигел. Поставете едно дъно на джоб на гърба към
предницата като направите малък прорез във всеки край на шева на задния
джоб, за да може да се наложи към предницата. Съединете двете дъна с
обиколен тигел. Зашийте страничните шевове и съединете страниците към
предницата и гърба на долната част. Прекарайте двоен набор по талията и
пришийте долната част към основата на горната част, като натегнете набора.
Поставете косите ленти за оформянето на вратната и ръкавните извивки, ушити
и обърнати, прекарайте тигел на 7 мм. наоколо. Оформете основата на долната
част като поставите широката лента, според модела, и я обшийте от вътрешната
страна. Поставете декоративната лента с клипс отляво на долната част, като
пристегнете основата на тази част нагоре, според модела.
4. Тунизийка „LA REVERIE”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 15 до 20/.
Плат: 1,65 м, 1,40 м. ширина воал бял лен. 0,15 м., 0,80 м. ширина памук в
жълто бяло.
Кроене: От воал: предница 18 /да се скрои двойно, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
24 см. /размер 46/, 22,5 см. /размер 42/ и 21 см. /размер 38/, гръб 19 /да се
скрои двойно, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така
че в краищата да се получи ширина 24,5 см. /размер 46/, 23 см. /размер 42/ и
21,5 см. /размер 38/, страница 17 /да се скроят две/, ръкав 20 /да се скроят
два/, капаче поло за предно закопчаване 16 /да се скрои едно за дясна страна
до края на хоризонталните тегели и едно за лява страна според кройката/, яка
15 /да се скрои една двойна с 2 см. по-висока/. От памук: яка 15 /да се скроят
две двойни/.
Изработка: Поставете страницата на предниците до мястото на отвора на
основата, зашийте страницата на гърба. Затворете раменните шевове. Зашийте
ръкавите и ги поставете на ръкавните извивки. Поставете, ако е необходимо,
подлепващо парче откъм обратната страна и до линията на сгъване на капачето
за подсилване. Поставете капачетата на двете страни лице с лице, тегелирайте
двете части отгоре надолу, като захванете единия слой, срежете шева до 5 мм.
на долната част и направете гнездо диагонално към тегела, но само на плата на
дрехата. Сгънете капака и частта под капака лице с лице по дължината на
линията на сгъване и на височина за да оформите. Тегелирайте само долната
част според формата. Направете няколко среза в ъглите и в кривите линии и
обърнете капачето и частта под капака на лицевата страна, тропосайте по ръба
и изгладете; сгънете втория ръб върху обратната страна. Закрепете долната
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страна на частта под капака с хоризонтален тигел, кръстосайте върху частта под
капака, така че да съвпаднат добре двете половини и закрепете долната част на
ръка или с декоративен тегел. Изработете яката в жълто бяло, ушита и обърната
до обозначение А. Оформете разнищване от 1 см. около горната част на яката от
лен и поставете яката в жълто бяло отгоре в края на започването на
разнищването, зашийте с тегел на 2 мм. и поставете яката на вратната извивка
според обозначение А, зашийте единия слой и обиколете с шев срещуположния.
Оформете илици, пришийте копчета и направете разнищване около основите,
прекарайте тигел за закрепването му и оформете отворите.
5. Блузка „JULIA GARNETT”
Приложение 1. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 21 до 22/.
Плат: 0,85м., 1, 40 м. ширина лен.
Кроене: предница 21/да се скрои двойна косо/, гръб 22/да се скрои двоен
косо/. За оформяне на вратната и ръкавните извивки се скрояват косо ленти с
ширина 3см.
Изработка: Поставете декоративни цветя долу вляво според модела, като ги
зашиете със сатенен конец около тях и оформете средата на цветята. Зашийте
страничните и раменните шевове. Поставете лентите, скроени косо, за да
оформите вратната и ръкавните извивки като оформите каналче от 7мм. и
прекарайте еластични ленти от 5мм. като ги пристегнете според нужния размер.
Разнищете в основата.
6. Пуловер „TOY GIRL”
Приложение 1. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 23 до 26/.
Плат: 1, 60 м. , 1, 40 м. ширина трикотажна вълна и италианска коприна.
Кроене: японска предница 23 и 23А/да се скрои двойна, като направите подгъв
от 6см./, гръб 24/да се скрои двоен, като се остави подгъв от 6см./, японски
ръкав на гръб 25/да се скроя два/, маншет 26/да се скроят два/.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични
материи. Зашийте задната част на ръкавите към гърба и обшийте вътрешния
шев. Зашийте наведнъж раменните и страничните шевове. Затворете във
формата на халка маншетите, прегънете по средата и зашийте заедно двата
листа към основата на ръкавите, като натегнете зашитото, оформете шевовете с
оверлок. Направете подгъв от 6см., обшийте и зашийте с двоен тигел по
лицевата страна. Оформете вратната извивка със завършващ обиколен шев.
7. Бермуди „GRIFONI”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1,40 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 2 /да се скроят две/, гръб 1 /да се скроят два/, вътрешна
част между крачолите 3 /да се скрои двойно/, предно закопчаване 6 /да се скрои
едно/, колан 4 /да се скрои двойно/, лента за основа на панталона 5 /да се
скроят четири/. За оформяне на отвора на предницата мострата за дясна страна
се срязва както е показано на чертежа. Дъна на джобове: да се скроят четири
според чертежа на кройката.За гайки се срязват шест правоъгълника от 4,5 см.
на 9 см.
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Изработка: Зашийте свивките на предниците и гърба. Изработете вътрешни
джобове според указаните места и обяснението към модел 3. Зашийте
страничните шевове, удължени до отвора на основата. Затворете средните
шевове /чатала/ на предницата според обозначение В и на гърба според
обозначение Е поотделно до края на ципа на предницата. Поставете вътрешната
част между крачолите на предницата и гърба според обозначения В-С и Е-F.
Поставете изкуствена мостра в средата на дясната предница лице с лице,
зашийте или сгънете мострата и тропосайте ципа отвътре, зашийте; сгънете
капачето за предно закопчаване лице с лице, зашийте горния край, обърнете и
срежете мострата на средата на лява предница, като оставите 1 см. за шев /ако
кройката е с мостра, поставете капачето прибавяйки срещуположната страна на
ципа/, зашийте всичко заедно и прекарайте декоративни тигели по лицевата
страна, както е показано на модела. Изработете гайките, ушити и обърнати, и ги
поставете на колана, две на предницата и две на гърба, по една на всеки
крачол, прихванете с тропоска. Поставете лек подлепващ плат на средата на
колана, изгладете, сгънете лице с лице, затворете краищата, като образувате
прихлупване на лява страна, срежете малко шева и обърнете; зашийте колана за
дрехата, като образувате прихлупване с лява страна и прихванете гайките,
обиколете с шев колана и прихванете краищата на гайките на горната му част с
хоризонтален тигел. Съединете две по две лентите на основата лице с лице,
зашийте долната част и краищата на двете страни, обърнете и зашийте единия
слой на основата на панталона според обозначение J на предницата и К на
гърба, обиколете с шев. Оформете илици на лентите на основата и пришийте
двойно копче. Поставете закопчалка на вътрешното прихлупване на колана на
предницата.
8. Дълга рокля „SONIA SPECIALE”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 7 до 11/.
Плат: 2, 85 м. , 1, 40 м. ширина памук с намачкан ефект. 2, 60 м. , 1, 40 м.
ширина ленен воал.
Кроене: от намачкан памук: предница 7/да се скрои двойна/, гръб 8 и 8А/да се
скроят два/, долна предна част 10 и 10А/да се скрои двойна/, страница на
предница 9 и 9А/да се скроят две/, страница на гръб 11 и 11А/да се скроят две/.
За оформяне на вратната извивка, предницата и гърба на ръкавните извивки и
долната предна част се скрояват мостри, след като кройките вече са съединени
според чертежа на същите.От воал за подплатяване предницата 7 се съединява с
предната долна част 10 и се скроява една двойна. Остатъкът от кройките се
скрояват по същия начин като тези от памук.
Внимание! За да получите пълните кройки 8, 9, 10 и 11, съединете част 8 с 8А,
част 9 с 9А, част 10 с 10А и част 11 с 11А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете мострите на предната долна част, лице с лице, според
обозначения А-В, зашийте, обърнете и прекарайте тропоска като придържате
шева по края. Пришийте страницата към горната част на предницата според
обозначение С и поставете предната долна част отгоре според обозначения А-В,
зашийте на 1см. от края като оформите ръб, направете прорез и завършете
шиенето на предната долна част със страницата до основата. Съединете
страницата на гърба с гърба и затворете средния му шев от основата до края на
ципа. Зашийте страничните и раменните шевове. Изработете вътрешна подплата
като съедините страниците на предницата и гърба, средния шев на гърба,
страничните и раменните шевове; поставете вътрешната подплата в нейната
позиция и пристегнете с тропоска около вратната и ръкавните извивки. Зашийте
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страничните и раменните шевове на мострите на вратната извивка, поставете
лице с лице върху вратната извивка, зашийте го като пристегнете вътрешната
подплата, обърнете мострите и обшийте около ръкавните извивки, прекарайте
тигел на 2мм. като отново пристегнете вътрешната подплата. Поставете скрит
цип по средата на гърба. Направете подгъви.
9. Блуза „VERO MODA”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 12 до 15/.
Плат: 2, 30 м. , 0, 80 м. ширина цветен памук.
Кроене: На този модел предницата, гърба и ръкавите трябва да се поставят
върху плата на същото ниво върху тъмната страна. Платка на предница 12/да се
скрои двойна/, предница 13 /да се скрои двойна/, , гръб 15/да се скрои двоен/,
ръкав 14 /да се скроят два/. За маншети се скрояват два правоъгълника 26см. на
6см. ширина, за да остане каналче от 2см. За оформяне на вратната извивка и
върха на ръкавите мострите се скрояват според чертежа на кройките. За
завързване на деколтето се скрояват две ленти 35см. на 4см. ширина.
Изработка: Изработете бродерия с цветя около вратната извивка и предния
отвор и по ъглите на отворите в основата на предницата, ако искате. Прекарайте
двоен набор в основата на платката между обозначенията и пришийте към
предницата, като натегнете набора, изгладете шева и прекарайте декоративен
тигел по лицевата страна. Прикрепете ръкавите към предницата и гърба.
Поставете декоративна лента от дантела с ширина 1см. като оформите различни
нива на 1, 5см. от основата на обиколката на ръкавите и зашийте с бод от двете
страни на лентите, поставете по същия хоризонтален начин лента на 5мм. от
основата и отново зашийте, зашийте страничните и ръкавните шевове наведнъж
до страничните отвори. Прекарайте двоен набор в основата на ръкавите,
затворете във формата на халка маншетите и пришийте един лист към ръкавите
като натегнете набора, обшийте като оформите каналче и прекарате еластична
лента според нужния размер. Поставете лента, ушита и обърната във всеки край
на предницата на вратната извивка, тропосайте. Зашийте шевовете на мострите
и поставете лице с лице, около вратната извивка, зашийте, обърнете. Направете
подгъв в основата и по страничните отвори с декоративен тигел с контрастиращ
конец. Завържете лентите на вратната извивка.
10. Пола „SINEQUANONE”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 16 до 18/.
Плат: 1, 35м. 1, 40 м. ширина щампосан полиамид с намачкан ефект.
Кроене: предница и гръб 16 и 16А/да се скрои двойна за предница и друга
двойна за гръб според центровете/, предница на коланче 17/да се скрои
двойна/, гръб на коланче 18 /да се скрои двойно/.
Внимание: За да получите пълната кройка 16, съединете част 16 с 16А според
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове, левия до мястото на ципа. Поставете
цип. Прекарайте двоен набор на талията. Съединете предницата и гърба на
коланчето по десния шев, поставете лек подлепващ плат по средата на
коланчето от обратната му страна, изгладете, затворете краищата отляво,
обърнете и пришийте един лист към полата като натегнете набора, обшийте
противоположния лист. Оформете основата на полата със завършващ бод,
оформете илик на коланчето, пришийте копче.
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11. Блузка „MANGO”
Приложение 1. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 19 до 22/.
Плат: 1 м. , 1, 10м. ширина прозрачна материя. 0, 65 м. , 1, 40 м. ширина креп
сатен с еластан.
Кроене: от прозрачна материя: вратна част 20 /да се скроят две/, предница
21/да се скрои двойна/, гръб 22 /да се скрои двоен/, предница на прихлупена
част 19/да се скрои една/. От креп се скрояват вратната част, предницата и
гърба.
Изработка: В ателие си изработете бродерия със скъпоценни камъни по
вратната и прихлупената част. Оформете края на бродираната прихлупена част
и основата до дясната страна с малък подгъв. Зашийте свивките на вратната
част и на двете материи поотделно. Поставете прихлупената част на предницата
от прозрачна материя според обозначения В/отдясно/, А/по средата/, и
обозначение С/отляво/, тропосайте и пришийте към вратната част според
обозначения А-В; затворете страничните шевове, отляво до мястото на ципа.
Поставете презрамки от лента в подходящ цвят по предницата на вратната
извивка и до средата на гърба според нужния размер/42см. за размер 42/,
тропосайте. Изработете горна част от креп, за да подплатите вътрешната страна
и поставете върху вратната извивка като разположите презрамките към основата
на дрехата, лице с лице, зашийте около вратната извивка, обърнете и поставете
цип като обшиете вътрешната страна около него. Направете остатъка от
подгъвите.
12. Пола с волани „H & M”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 4, 10 м. , 0, 80 м. ширина памук.
Кроене: предница и гръб 2/да се скроят две двойни/, коланче 1/да се скрои
двойно/. За първия волан се скрояват два правоъгълника с дължина 12см на
93см /размер 46/, 89см /размер 42/, 85см. /размер 38/ като се остави място за
шевовете. За втория волан се скрояват два правоъгълника с дължина 12см на 1,
61м /размер 46/, 1, 57м/размер 42/, 1, 53м. /размер 38/, като оставите място за
шевовете. За третия волан се скрояват два правоъгълника с дължина 16см на 2,
80 м. /размер 46/, 2, 76м/размер 42/, 2, 72м /размер 38/, като оставите място за
шевовете.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, зашийте страничните шевове
/левия до края на ципа/. Зашийте страничните шевове на всичките волани
поотделно и прекарайте двоен набор по горната страна на всеки един от тях.
Набавете си дантела с ширина 5см в подходящ цвят, за да съедините воланите
като пресметнете основата на полата и вътрешната страна на първия и втория
волан според размера. Затворете трите дантелени ленти във формата на халка,
според контура и зашийте първия върху основата на полата в горната част с
декоративен шев, поставете отдолу под дантелата първия волан като натегнете
наборите и зашийте. Поставете другите два волана по същия начин. Направете
подгъв в основата, пришийте цип. Поставете лек подлепващ плат от трикотаж по
средата от обратната страна на коланчето, изгладете, прегънете лице с лице,
затворете краищата, обърнете и пришийте един лист към полата, обшийте
противоположния. Оформете илик на коланчето, пришийте копче.
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13. Блузка „H & M”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 3 до 5/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина памучен воал.
Кроене: гръдна част 5/да се скроят две/, предница 4/да се скрои двойна/, гръб
3/да се скрои двоен/. За оформяне на гърба на вратната извивка се скроява косо
лента с ширина 4см. според контура. За да оформите кръстосани презрамки на
гърба и декоративна лента под гръдната част се скрояват 11 ленти с ширина
2см. по ширината на дрехата, за да се получи накрая 15 м.
Изработка: Зашийте страничните шевове. Прегънете гръдната част лице с лице,
зашийте от обозначение С до края на горната част като оставите малък отвор
при обозначение Е, обърнете частите и оформете илик по горните краища,
прекарайте двоен набор между обозначенията като прихванете двете материи хи
оформите предно прихлупване с двете части като поставите дясната част върху
лявата, така че двата центъра да съвпаднат, застопорете с тропоска и пришийте
частите към предницата и гърба според обозначения А-В-С, натягайки набора.
Поставете бие на гърба на вратната извивка, за да оформите като направите
каналче при обшиването от 1см. и прекарайте еластична лента според размера,
за да придържате вратната извивка, пристягайки краищата на лентата в
каналчето с вертикален тигел. Съединете лентите за оформяне на презрамките и
лентата за под гръдната част като изработите една единствена лента, ушийте я и
я обърнете като я оставите на 7 мм.; скройте лентата на три равни части и
оформете сглобката, скройте необходимото парче за да поставите под гръдната
част според размера и скройте излишъка на две парчета, за да направите
презрамки, прекарайте по една лента през всеки илик на предницата на
вратната извивка и я прегънете като оформите двойна презрамка, кръстосайте
на гърба и пристегнете двата края на всяка презрамка според обозначение Е
като обшиете отвора. Поставете лентата за декоративна сглобка върху
съединяващия шев на гръдните части и предницата като пристегнете с бод на
ръка до страничните шевове обозначение В. Направете оформяне с тигел по
основата като следвате плата.
14. Пола „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 6 до 7/.
Плат: 1, 10 м. , 0, 80 м. ширина плисиран неравен памук с намачкан ефект и
хоризонтална избеляла шарка. 0, 40 м. , 0, 80 м. ширина плисиран неравен
памук с намачкан ефект в розово. 0, 60 м., 1, 40 м. ширина гладък сатен.
Кроене: от избеляла материя: предница 7/да се скрои двойна като се постави
средата на кройката в най-светлата част на избелялата шарка като придържате
затворено плисираното/. За коланче: изгладете плата и скройте лента от 6см по
целия контур на талията, и още 3см. за прихлупване. От розов плат: гръб 6/да
се скрои двоен като плисираното се придържа затворено/. От сатен за оформяне
на воланите в основата се скрояват 6 ленти 1, 40 м. на 7см.
Изработка: Пришийте гърба към предницата според обозначения Е-F, скройте
отвор за ципа по средата на гърба до обозначенията и пришийте цип. Оформете
гънките на предницата, отбелязани на кройката и по същия начин и тези на
гърба според обозначение J и ги зашийте. Прекарайте двоен набор по талията и
поставете коланчето с канаваца поставена по средата му, зашийте един лист
като направите отвор на гърба и обшийте. Съединете шестте ленти за оформяне
на воланите в основата и ги затворете във формата на халка, направете подгъв
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от 5мм. от едната страна и пригответе противоположната страна като оформите
плисета с ширина 3см. до достигането на контура на основата като отворите
плисираното, пришийте към полата. Оформете илик на коланчето и пришийте
копче.
15. Блуза „MANGO”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 8 до 10/.
Плат: 1, 45 м. , 1, 40 м. ширина щампосан памучен воал в индийски стил.
Кроене: предница 9 /да се скрои двойна/, гръб 10/да се скрои двоен/, ръкав 8
/да се скроят два/.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове до мястото на отворите.
Прекарайте двоен набор по обозначените линии по ръкава и ги натегнете като
ги оставите според размера на контура на ръката, поставете дантелена лента с
ширина 6см, центрирана върху наборите и според размера на контура на ръката
и зашийте с тигел по двата края, затворете ръкавите и ги прикрепете към
ръкавните извивки. Направете подгъв в основата на ръкавите от 12 мм като
оформите каналче наоколо и прекарате еластична лента според нужния
размер.Оформете предницата на вратната извивка, гърба, основата и
страничните отвори като поставите дантелена лента като при ръкавите като
оформите в буквата V по средата и ъглите на страничните шевове.
16. Дълга пола „H & M”
Приложение 2. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 11 до 13/.
Плат: 6, 10 м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница и гръб на бедрена част 11/да се скроят две двойни според
кройката и две двойни според тегелите по гърба/, първи волан 12/да се скроят
два двойни/, втори волан 13 /да се скроят два двойни/. За третия волан се
скрояват два правоъгълника с дължина 43см на 3, 60 м. /размер 46/, 3, 50 м.
/размер 42/, 3, 40м /размер 38/.
Изработка: Зашийте страничните шевове на всичките части поотделно, които
оформят полата до края на ципа на бедрените части. Прекарайте двоен набор в
горната част на трите волана. Прегънете краищата на бедрената част и на двата
волана и зашийте първия волан към бедрената част като поставите отгоре ръба,
натегнете наборите. Зашийте по същия начин втория и третия волан. Поставете
цип и прикрепете противоположните бедрени части, за да оформите талията
лице с лице, зашийте наоколо, обърнете навътре и обшийте по вътрешната
страна на зашитото и около ципа. Направете подгъв в основата.
17. Дълга рокля „MANGO”
Приложение 2. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 14 до 19/.
Плат: 3, 70 м. , 1, 40 м. ширина щампосана трикотажна коприна.
Кроене: предница 15/да се скрои двойна/, гръб 16 /да се скрои двоен/, горна
част на ръкави 17/да се скроят две/, две кройки ръкави 18 и 14 /да се скроят
два двойни от всяка/, ханш 19 /да се скроят две/. За оформяне на първия волан
на предницата и гърба се скрояват два правоъгълника с височина 18см на
85см/размер 46/, 80см. /размер 42/, 75см. /размер 38/, като оставите място за
шевовете. За оформяне на втория волан на предницата и гърба се скрояват два
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правоъгълника с височина 27см. на 1, 30м /размер 46/, 1, 20 м./размер 42/,
1,10м/размер 38/, като оставите място за шевовете. За оформяне на частта
около вратната извивка се скроява косо лента с ширина 9см. според контура, за
да останат 3, 5см.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични
материи. Зашийте свивките, страничните шевове на горната част и раменните
шевове. Затворете във формата на халка трите части, които оформят ръкавите,
прегънете най-широката от тях по прегънатата линия и прекарайте двоен набор
по горната част като прихванете двете материи, съединете тази част с горната,
натегнете набора и прекарайте декоративен тигел по лицевата страна във
формата на зигзаг в горната страна на шева, прекарайте двоен набор в горната
част и пришийте към основата на върха на ръкавите; прекарайте двоен набор по
върховете и пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Затворете във формата
на халка трити части, които оформят долната част на роклята и прекарайте
двоен набор в горната част на воланите, съединете ги като натегнете набора на
втория волан и пришийте към полата като отново натегнете набора, поставете и
пришийте полата към основата на горната част като придържате лекичко,
прекарайте декоративни зигзаг тигели. Затворете във формата на халка лентата,
скроена косо за вратната извивка и пришийте един лист около нея лице с лице,
обшийте като направите каналче и като оставите малък отвор, за да прекарате
еластична лента със същата ширина наоколо като затворите вратната извивка,
за да се изравни според размера, пристегнете лентата и обшийте отвора.
Направете подгъв в основата.
18. Бюстие „MANGO”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 30 м. , 1, 40 м. ширина антелин.
Кроене: четири кройки гръдна част 2, 3, 4 и 5/да се скроят две от всяка/,
подплатена гръдна част 6 и 6А/да се скроят две/, предница на горна част 1/да се
скроят две двойни/. За презрамки се скрояват две подплатени гръдни части и
оформете вътрешния чертеж, според кройката и схемата на метража. За гайки се
скрояват косо 10 правоъгълника 4см. на 2см.
Внимание: За да получите пълната кройка 6, съединете част 6 с 6А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Съединете двете долни гръдни части според обозначения E-F и
прекарайте тигел по лицевата страна на 2мм. от шева, съединете с третата
гръдна част според обозначение С и с четвъртата част според обозначения А-В
по същия начин; зашийте частта получена от презрамките според обозначение
D; зашийте свивките на цялата част, за да подплатите и я поставете лице с лице,
зашийте наоколо като оставите отвор, за да може да я завъртите, обърнете и
обшийте отвора. Набавете си бродерия от цветя, поставете я от едната страна на
горната част и поставете гръдните части според обозначения F-G лице с лице и в
позиция към основата на горната част, тропосайте. Изработете десетте гайки,
ушити и обърнати и поставете от двата края на гърба на горната част като
пристегнете с тропоска; поставете противоположната горна част лице с лице и
зашийте наоколо като оставите отвор, за да може да обърнете, като оставите
пристегнати гръдните части и гайките на гърба, обърнете и обшийте отвора.
Набавете си 4м. от тънка кожена лента в тон, за да може да кръстосате по
гайките на гърба и да завържете според размера. Завържете презрамките на
възел.
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19. Дълга пола „MANGO”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 7 до 10/.
Плат: 3, 45 м. , 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: ханш на полата-предница и гръб 8 /да се скроят две двойни, като
увеличавате сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
достигне ширина 52см. /размер 46/, 50см. /размер 42/, 48см. /размер 38/, долна
част-предница и гръб 9 и 9А/да се скроят две двойни/, предница и гръб на волан
в основата 10 /да се скроят две двойни, като увеличавате сантиметрите, указани
в приложенията, така че в краищата да се достигне ширина 22см./, коланче 7
/да се скрои двойно/.
Внимание: За да получите пълната кройка 9, съединете част 9 с 9А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте поотделно страничните шевове на ханша и на долната част
на полата и на коланчето, като ги затворите във формата на халка, прегънете
поотделно ръбовете на долната част и на волана в основата и прекарайте тигел
според кройката като оформите околно каналче и прекарайте еластична лента
със същата ширина като ръба, натягайки го според размера на основата на
ханша по предницата и гърба според обозначения В-С като поставите кройката
отгоре, зашийте с тигел върху предния шев и оформете околен набор; поставете
отново еластична лента по ръба на волана в основата и я пришийте към на
предницата и гърба на долната част на полата според обозначения Е до
страничните шевове, като оставите така прихванати ръбовете в позиция към
талията. Прекарайте двоен набор по талията на полата и пришийте лист към
коланчето като натегнете набора, прегънете коланчето и обшийте, прекарайте
тигели като направите каналче от на 12мм. от ханша и долната част, като
оставите отвор, за да прекарате еластична лента със същата ширина като
каналчето и според исканата мярка. Направете подгъв по волана при основата.
20. Риза „GENFINS”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 11 до 18/.
Плат: 1м. , 1, 40 м. ширина щампосан памук. 0, 10 м. , 0, 80 м. ширина дънков
памучен плат.
Кроене: от щампосан плат: предно поло-закопчаване 14/да се скроят две/,
предница 12/да се скрои двойна/, гръб 11/да се скроят два/, ръкав 13/да се
скроят два/, столче на яка 16/да се скрои едно двойно/, яка 15/да се скроят две
двойни/, джоб 17/да се скроят два/, капаче на джоб 18 /да се скроят четири/. От
дънков памучен плат: столче на яка 16/да се скрои едно двойно/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете средния шев на
гърба, раменните и страничните шевове. Затворете ръкавите и ги пришийте към
ръкавните извивки според обозначение Х. Изработете капачетата, ушити и
обърнати, прегънете мострите на джобовете, пристегнете с хоризонтален тигел и
поставете джобовете на 1см разстоянието от разположението на капачетата
отдясно, зашийте ги с обиколен тигел и поставете капачетата отгоре. Изработете
поло-закопчаване според обозначение Е и обяснението на модел 4. Скройте от
подлепващ плат двойна кройка на яката и на столчето на яката, поставете по
едно на всяка част от обратната страна, изгладете. Изработете яката, ушита и
обърната, горна част и краищата, обърнете, изгладете и прекарайте декоративен
тигел според модела. Поставете един лист от основата на яката по всяка страна
на яката като направите да съвпаднат според обозначение В, прекарайте тигел
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като придържате всички краища на дънковия плат от края на частта на
основата. Обърнете столчето на яката, прекарайте тропоска по края, изгладете.
Прикрепете яката към вратната извивка, според обозначение А, тропосайте
горния лист от столчето на яката към вратната извивка, зашийте. Изгладете
шева към столчето на яката, обшийте вътрешната страна на листа върху тигела
на
зашитото.
Направете
подгъви
и
поставете
закопчалки
според
местоположението на закопчаването и капачетата.
21. Пола „FORTUNATA”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 19 до 20/.
Плат: 1, 70 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница и гръб на ханш 20/ да се скроят четири двойни/, предница и
гръб на пола 19/да се скроят две двойни/. За оформяне на декоративни волани
на основата се скрояват ленти с ширина 4см на 3, 20м /размер 38/, 3, 50 м.
/размер 42/, 3, 80 м./размер 46/ с необходимо прибавяне.
Изработка: Зашийте поотделно до мястото на ципа дясната и лявата страна на
частите на ханша две по две. Затворете във формата на халка правоъгълниците,
които образуват полата, направете подгъв от едната страна. Съединете лентите,
за да оформите воланите на основата и скройте три еднакви ленти, като
оставите краищата срязани, прекарайте двоен набор по средата на лентите и
поставете една върху оформената основа на правоъгълника като натегнете
набора, зашийте с тигел по средата на набора и прекарайте декоративен тигел
като симулирате шев с дълга тропоска с конец в подходящ цвят, поставете
другите два волана отгоре, според модела.Прекарайте двоен набор в горната
част на полата и пришийте към основата на ханша, като натегнете набора.
Пришийте скрит цип и оформете талията като поставите противоположната част
на ханша лице с лице, зашийте горната част, обърнете и обшийте от долната
страна и около ципа.
22. Блузка „ONLY”
Приложение 2. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 21 до 22/.
Плат: 0, 90 м. , 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница 21/да се скрои двойна/, гръб 22/да се скрои двоен/. За
оформяне на гърба на вратната извивка се скроява мостра според чертежа на
кройката. За оформяне на предницата на вратната извивка се скроява мостра
със същата ширина както гърба, след като се пристегнат плисетата. За оформяне
на свивките на гърба мострите се скрояват според чертежа на кройката. За
оформяне на свивките на предницата мострите се скрояват със същата ширина
както при гърба, след като се пристегнат плисетата. За оформяне на каналче на
гърба на талията се скроява двойна лента според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте предните свивки и пристегнете с тропоска гънките на
вратната извивка, изгладете ги. Поставете от обратната страна лентата за
оформяне на каналчето на гърба на талията и зашийте с тигел по горната и
долната част, като оставите отворени краищата. Зашийте раменните и
страничните шевове. Оформете двата илика на предницата на вратната извивка.
Оформете вратната и ръкавните извивки като поставите мострите, ушити и
обърнати като се пристегнат гънките, прекарайте тигел като оформите каналче
от 1см. при ръкавните извивки и на 1,5см. около вратната извивка като също
оформите каналче, прекарайте еластични ленти по ръкавните извивки като леко
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натегнете според нужния размер и памучна лента в подходящ цвят около
вратната извивка като я прекарате през илиците на предницата според нужния
размер, за да пристегнете и оформите възел. Пришийте декоративни копчета
като пристегнете гънките според местоположението. Направете подгъв и
прекарайте еластична лента на гърба с обща дължина 13см., пристегнете от
едната страна с вертикален тигел, натегнете лентата и пристегнете другия край
в края на каналчето също с вертикален тигел като по този начин оформите
набръчкване.
23. Пола „MORGAN”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 0,65 м., 1,40 м. ширина дънков плат. 2,10 м., 1,40 м. ширина памук в тон.
Кроене: От дънков плат: ханш на предница 8 /да се скроят два/, ханш на гръб 1
/да се скроят два/, талия на гръб 4 /да се скроят две/, страница дъно на джоб 7
/да се скроят две/, заден джоб 5 /да се скроят два/, дъно на преден джоб 6 /да
се скроят две/, колан на предница 3 /да се скроят два за лява страна и два без
прихлупване за дясна страна/, колан на гръб 2 /да се скроят два двойни/. За
гайки се скрояват пет правоъгълника от 5 см. на 9,5 см. За капаче на предно
закопчаване се скроява един правоъгълник с ширина 5 см. по височината на
ципа плюс шевове. Малко джобче: да се скрои едно за дясна страна според
чертежа на кройката. От памук: пола на предница и гръб 9 /да се скроят
четири/. За волани се скрояват две ленти с ширина 15,5 см. и дължина 2 м.
Изработка: Съединете частите на талията и ханша на гърба според обозначения
Е-F и прекарайте двоен декоративен тигел на шевовете. Направете подгъв от 1
см. на горната част на малкото джобче с двоен тигел и поставете частта върху
страницата на дясна страна с двоен обиколен тигел.Поставете дъното на джоб на
предницата лице с лице и ръб с ръб, следвайки формата на джоба. Прекарайте
тигел, направете няколко среза на шева, ако формата е крива, обърнете дъното
на джоба към обратна страна, изгладете като поддържате шева в края и
прекарайте декоративен тигел по желание. Поставете отдолу страницата и
тропосайте двете части заедно. Откъм обратната страна съединете двете дъна с
обиколен тигел. Зашийте средния заден шев, страничните шевове и средата на
предницата до края на ципа. Изработете отвора с предно закопчаване, цип и
колан с гайки според обясненията към модел 7. Зашийте средните задни и
предни шевове на полата, прекарайте декоративни тигели и затворете на
пръстен полата и воланите поотделно, направете двоен набор на горната част на
полата и я зашийте за основата на ханша, като изпънете набора. Сгънете
мострите на задните джобове, прихванете с двоен тигел и поставете на гърба
върху частите на ханша на указаните места и зашийте с двоен обиколен тигел.
Оформете двете страни на воланите със завършващ бод и направете двоен набор
на 1 см. от горната част, поставете върху основата на полата, като образувате
ръб и изпънете набора, зашийте на 1 см. над набора. Оформете илик на колана,
пришийте копче и поставете капси на отвора на предните джобове.
24. Блуза „SINEQUANONE”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 10 до 17/.
Плат: 1, 65м. , 1, 40 м. ширина памук с брюкселска дантела.
Кроене: предница 12 /да се скроят две/, гръб 15 /да се скрои двоен/, страница
на предница 13 /да се скроят две/, ръкав 16 /да се скроят два/, волан на ръкав
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11 /да се скроят два двойни/, волан на вратната извивка 17/да се скрои един/,
волан на предницата 14/да се скрои един/, волан в основата 10/да се скроят
два/. За оформяне на предницата и на гърба на вратната извивка мострите се
скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Прикрепете страниците към
предницата, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите.
Затворете във формата на халка воланите на ръкавите и направете малък подгъв
в основата, поставете в основата на ръкавите според обозначение Е и
прикрепете ръкавите към ръкавните извивки. Съединете волана на вратната
извивка с предния волан според обозначение В и него с волана в основата
според обозначение С; съединете в продължението другия волан в основата
като оформите само единия от воланите, направете малък подгъв около
външната част на волана и края на обозначение А и поставете като започнете от
лявата предница на вратната извивка обозначение А, гърба на вратната извивка,
дясната предница на вратната извивка, предницата и около основата на
предницата и на гърба до края на лявата страна като придържате лекичко,
пристегнете с тропоска. Съединете мострата на гърба на вратната извивка с
предните мостри и поставете върху волана и вратната извивка лице с лице,
тропосайте и зашийте, обърнете мострите и обшийте от обратната страна.
Оформете илици, пришийте копчета.
25. Пола „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 15 /от 18 до 32/.
Плат: 1, 45 м. , 1, 40 м. ширина памук с еластан на точки.
Кроене: коланче 18 /да се скроят четири двойни/, седем части предница и гръб
на полата 20, 19, 30, 29, 27, 28 и 31 /да се скрои по една от всяка предна и по
една за гърба според отбелязаната основа по кройките/, седем кройки предница
и гръб на годет 21, 22, 24, 26, 25, 32 и 23/скройте по една за предницата и по
една за гърба според отбелязаната основа на кройките/.
Изработка: Съединете 14-те части, които съставят предницата и гърба от
талията до обозначенията X-R-S-T-V-Z-N и поставете частите на годета, които
кореспондират според същите обозначения, и последния годет според
обозначение N. Затворете страничните шевове/левия до мястото на ципа/.
Зашийте поотделно десния шев на коланчетата, поставете лек подлепващ плат
от обратната страна на едно от коланчетата, изгладете, съединете двете лице с
лице, зашийте горната част, обърнете коланчето и пришийте един лист към
полата, поставете и пришийте цип до края на коланчето и го обшийте.
Прекарайте тигел на 1см от основата на полата с цел да се застопори лекото
разнищване на плата.
26. Блузка „ONLY”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 33 до 37/.
Плат: 0, 85 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 34/да се скрои двойна/, гръб 35 /да се скрои двоен/, буфон
ръкав 33 /да се скроят два/, предница на платка 36 /да се скрои една лента, за
да се оформи смок с височина 6см и около 80см дължина като оставите място за
шевовете/, гръб на платка 37/да се скрои една лента, за да се оформи смок с
височина 6см на около 70см като се остави място за шевовете/.
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Изработка: Набавете си дантела в цвета на плата, за да я поставите по
краищата на ръкавите и върху лентите, които оформят предницата и гърба на
платката. Пришийте дантела от едната страна на лентите за платката и по
краищата на ръкавите. Направете набор смок на двете ленти за платките и
поставете кройките отгоре, след като се изработят, скройте според ръкавните
извивки и размера и пристегнете еластичните конци. Прекарайте двоен набор на
предницата и гърба и пришийте към платките като натегнете набора. Затворете
страничните шевове. Оформете набор с еластични конци по краищата на
ръкавите, затворете ръкавите, прегънете основата и я пристегнете по края с
тропоска с еластичен конец като оформите набиране около основата на
ръкавите, пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Направете подгъв.
27. Пола „ONLY”
Приложение 3. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 38 до 40/.
Плат: 1, 25 м. 1, 10 м. ширина памук на райета.
Кроене: предница и гръб на бедрена част 40 /да се скроят четири в една и съща
посока/, предница и гръб на страница на бедрена част 39 /да се скроят четири в
една и съща посока/, цели предница и гръб на пола 38 и 38А /да се скроят две в
една и съща посока/. За оформяне на талията се скрояват мостри с ширина 4см.,
след като веднъж са съединени предницата и гърба.
Внимание! За да получите пълната кройка 38, съединете част 38 с 38А по
линията за съединение на кройки.
Изработка: Зашийте четирите части, които оформят предницата на бедрената
част от талията до обозначение Е и оформете по същия начин гърба на частта;
зашийте страничните шевове, левия до края на ципа. Затворете долната част на
полата във формата на халка и прекарайте двоен набор в горната страна според
формата, съединете с бедрената част като натегнете набора и според
обозначение Е на всичките части като оформите денивелиране. Поставете цип и
оформете талията с мострите, преди това съединени по десния шев, ушити и
обърнати. Направете подгъв и подплатете бедрената част от края на мострите до
съединението с долната част.
28. Блуза „JOCAVI”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 55 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 1/да се скрои една за дясната страна, прегънете гънката на
закопчаването и скройте една за лявата страна с обикновена предна мостра/,
гръб 2/да се скрои двоен/, страница на предница 4/да се скроят две/, страница
на гръб 5/да се скроят две/, две кройки ръкав 3 и 6/да се скроят два от всяка/,
яка 7/да се скроят две двойни според вътрешния контур и обозначения Е-А/. За
филетка на яката се скрояват косо две двойни според чертежа на кройката на
яката 7 като следвате външния контур между обозначения А-В.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, поставете страниците на
предницата според обозначение С и страницата на гърба според обозначение F,
затворете раменните и страничните шевове. Затворете ръкавите и ги прикрепете
към ръкавните извивки. Прегънете мострата на дясната предница и отбележете
гънка на предно закопчаване според обозначение А, зашийте с тигел от вратната
извивка до основата според кройката, като оставите мострата пристегната;
прегънете лявата предница и също я пристегнете. Съединете двете части на
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филетката лице с лице, зашийте външната част до обозначение В, обърнете и
поставете върху лицевата страна на една от яките в позиция към основата
според обозначения А-Е; изработете яка, ушита и обърната като направите
филетка около нея и прикрепете яката към вратната извивка според
обозначение В, зашийте и обшийте. Направете подгъви, оформете илици,
пришийте копчета.
29. Минипола „SISLEY”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 8 до 13/.
Плат: 0, 90 м., 1, 40 м. ширина щампосан воал от креп.
Кроене: предница на ханш 13/да се скрои двойна/, гръб на ханш 10/да се скрои
един/, предница 9 /да се скрои двойна/, дясна част на гръб 11/да се скрои
една/, лява част на гръб 8 /да се скрои една/, гръб на годет 12/да се скрои
един/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки на ханша, затворете
страничните шевове, левия до края на ципа. Оформете краищата на двете части
на гърба с шев зигзаг до обозначения G-J. Направете малък подгъв на годета на
гърба по двата края и по основата, отбележете гънка и поставете върху двете
части на гърба на полата според обозначения E-F, пристегнете с тропоска и
застопорете като зашиете края на частите на полата по дъното на плисето по
правия шев от горната страна до обозначения G-J. Затворете страничните
шевове на полата и я прикрепете към основата на предницата и гърба на ханша
според обозначения F-E. Подплатете полата като оформите талията, оставяйки я
по-къса от полата и пришийте цип. Направете подгъв.
30. Блузка „PATCHWORK”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 14 до 16/.
Плат: 1 м. , 1, 40 м. ширина памук на райета.
Кроене: предница 14 /да се скрои двойна косо/, гръб 16 /да се скрои двоен
косо/, поло закопчаване 15 /да се скроят две/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете страничните шевове.
Оформете вратната извивка до обозначение F и ръкавните извивки оверлок.
Затворете раменните шевове. Поставете поло закопчаването според обозначения
E-F и обяснението към модел 4. Оформете основата също с оверлок. Оформете
илици, пришийте копчета.
31. Пола „FORTUNATA”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 17 до 20/.
Плат: 1,75 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Ханш на предница и гръб 20 /да се скроят две двойни/, пола на
предница и гръб 18 /да се скроят две двойни/, страна на пола предница и гръб
17 /да се скроят четири/, годет 19 /да се скроят четири/. За оформяне на
талията се срязва бие с ширина 5 см. според контура за да остане филетка с
ширина 1,5 см. след поставянето.
Изработка: Вмъкнете годета между полата и страната на предницата и гърба
според обозначения В. Зашийте дясна страна на ханша и страничните шевове на
полата до мястото на ципа лява страна; зашийте гънки на талията на ханша
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предница и гръб. Съединете полата с ханша според обозначения С-В-А.
Поставете ципа и оформете талията, като зашиете бието и оформите филетка от
1,5 см. обикаляйки с шев. Направете подгъв от 1 см. в основата и поставете
декорация от сатенени ленти и дантела около основата, както е показано на
модела.
32. Раирана блуза „JOCAVI”
Приложение 3. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 21 до 26/.
Плат: 1,10 м., 1,40 м. ширина тюл раиран полиамид. 0,50 м., 0,80 м. ширина бял
памук и полиестер.
Кроене: От раиран плат: предница 26 /да се скрои двойно/, гръб 25 /да се
скрои двойно/, ръкав 21 /да се скроят два/. Маншети: да се скроят два до
мястото на сгъвката според чертежа на кройката на маншета 22. От бял плат:
капаче поло 23/да се скроят две/, маншет 22 /да се скроят два/, яка мао 24 /да
се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте свивките, затворете раменните и страничните шевове.
Зашийте ръкавите, изработете маншетите, ушити и обърнати два по два, така че
по-късия раиран да остане отвътре на сгъвката, зашийте ги за основата на
ръкавите според обозначение F, сгънете мострата на белия маншет към обратна
страна и направете подгъв, зашийте ръкавите за ръкавните извивки. Изработете
капачето поло според обяснението към модел 4. Поставете лек подлепващ плат
на обратната страна на едната яка, изгладете, съединете двете яки лице с лице,
зашийте външната част, срежете малко шева, обърнете и зашийте единия слой
за вратната извивка според обозначение А, обиколете с шев. Сгънете основата
на блузата и зашийте, като образувате каналче с ширина 2 см. и оставите малък
отвор за въвеждане на ластик за леко набиране на основата в желания размер.
Оформете илици, пришийте копчета
33. Панталон „FORTUNATA”
Приложение 3. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 27 до 30/.
Плат: 2,40 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 30 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 31 см.
/размер 46/, 29 см. /размер 42/ и 27 см. /размер 38/, гръб 29 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 31 см. /размер 46/, 29 см. /размер 42/ и 27 см. /размер 38/,
джоб пластрон 28 /да се скроят два двойни/, колан 27 /да се скрои двойно/. За
оформяне на отвора на джоба мострите се скрояват според чертежа на кройката.
За завързване на талията се срязва лента от 4 см. на 1,30 м. За завързване на
основите се срязват две ленти от 4 см. на 1 м.
Изработка: Зашийте страничните шевове. Поставете мострите на джобовете
лице с лице, зашийте, обърнете мострите и прекарайте тигел в края им, като
образувате каналче, въведете ластик през отворите и прихванете единия край с
вертикален тигел, извадете другия край и адаптирайте набора, като поставите
джобовете върху страните на предницата и гърба на указаното място и линията
на тигела на предницата /намалете отвора до 16 см. за размер 42
приблизително/, прихванете ластика и зашийте джоба с обиколен тигел.
Затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Затворете на пръстен
колана, оформете двете петалки за завързване на предницата и зашийте единия
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слой за талията на панталона, обиколете с шев. Поставете петалки на двете
страни на основите и направете подгъви в основите, като образувате околно
каналче. Изработете лентите за завързване на талията и основите, ушити и
обърнати, и ги въведете в каналчетата за завързване в необходимия размер.
34. Блузка „PUMA”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 0,85 м., 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: Предница 3 /да се скрои двойно/, гръб 2 /да се скрои двойно/, капаче
поло за предно закопчаване 1 /да се скроят две/. За презрамки се срязват две
ленти с ширина 4 см. на 22 см. /размер 38/, 25 см. /размер 42/ и 28 см. /размер
46/ за да останат с ширина 1 см. За оформяне на ръкавните извивки се срязват
биета с ширина 4 см. според контура с 2 см. по-малко за предницата на всяка
страна и с 6 см. по-малко за цялостната вратна извивка на гърба за оформяне на
набор.
Изработка: Изработете предното капаче поло според обяснението към модел 4,
като оформите горната част. Зашийте страничните шевове. Направете двоен
набор на вратната извивка на предницата и гърба, поставете биетата, като
изпънете набора и образувате филетка обикаляйки с шев. Оформете ръкавните
извивки и изработете презрамките, ушити и обърнати, зашийте ги в краищата на
вратната извивка на предницата и гърба в необходимия размер. Направете
подгъв, оформете илици, пришийте копчета
35. Панталон „INDIAN ROSE”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 4 до 7/.
Плат: 1,80 м., 1,40 м. ширина памук с полиамид.
Кроене: Предница 7 /да се скроят две, като се увеличават необходимите
сантиметри според размера: 22 см. /размер 46/, 21 см. /размер 42/ и 20 см.
/размер 38/, така че в краищата да се получи ширина 25 см. /размер 46/, 24 см.
/размер 42/ и 23 см. /размер 38/, гръб 6 /да се скроят два, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
29 см. /размер 46/, 28 см. /размер 42/ и 27 см. /размер 38/, страница дъно на
джоб 4 /да се скроят две/, предно закопчаване 5 /да се скрои едно/. За
оформяне на отвора на предницата дясна страна мострата се срязва според
чертежа на кройката.
Изработка: Направете подгъв на отвора на двата джоба между обозначения В-С
и прекарайте двоен декоративен тигел, поставете отдолу страниците дъно на
джоб и зашийте горната част от обозначение А до обозначение В, прекарайте
също тигели, които да съвпаднат с тези на отворите, тропосайте страниците и
прихванете дъното на джоб с двоен тигел по лицевата страна на панталона до
страниците. Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев
/чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвор с предно закопчаване, мостра и
цип според обяснението към модел 7. Оформете илици на отвора на талията и
сгънете мострите, прекарайте тигел в края, като образувате каналче. Направете
подгъви, поставете тик-так закопчаване и въведете памучна лента в тон за
завързване на предницата в необходимия размер.
36. Блуза „COLCCI”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
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Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 8 до 13/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: вътрешна гръдна част 11 /да се скроят две/, вратна извивка на
предница и гръб 8 /да се скрои двойно/, подгръдна част на предница 12 /да се
скроят две двойни/, подгръдна част на гръб 13 /да се скроят две двойни/,
предница 10 /да се скрои двойно/, гръб 9 /да се скрои двойно/. За завързване на
рамената се срязват две ленти от 3 см. на 70 см. За раменно каналче се срязват
две ленти с ширина 4 см. по ширината на рамото според размера. За оформяне
на вратната извивка на предницата и гърба и на гръдните части се срязват ленти
косо с ширина 4 см. според контурите. За завързване на гръдните части се
срязват две ленти от 4 см. на 50 см.
Изработка: Зашийте свивките на вътрешната гръдна част и оформете двете
страни, като приложите бие и образувате филетка от 1 см. обикаляйки с шев,
изработете презрамките, ушити и обърнати с ширина 1 см. , като изчистите
единия край и ги зашийте за краищата на гръдните части. Направете подгъв на
външната част на вратната извивка на предницата и гърба и поставете бие около
вратната извивка, като образувате филетка от 1 см. обикаляйки с шев.
Приложете декорация от сериграфирани цветя на дясната страна на вратната
извивка и на долната част на предницата, по желание. Поставете лентата за
каналче на рамената на вратната извивка между обозначения А-В, като
образувате около тях двойно каналче. Направете двоен набор в основата на
вратната извивка предница и гръб и на предницата и гърба поотделно. Зашийте
дясната страна на подгръдната част и страничните шевове на предницата и
гърба поотделно до мястото на ципа на лява страна. Поставете върху едната
подгръдна част вратната извивка на предницата и гърба изпъвайки набора лице
с лице и според обозначения С на предницата и Е на гърба, като образувате
прихлупване в средата на предницата, поставете отгоре вътрешната гръдна част
според обозначение F /така че да остане във вътрешнана част на дрехата/,
прихванете всичко заедно с тропоска и зашийте. Поставете предницата и гърба
на основата на подгръдната част, като изпънете набора, зашийте. Поставете
срещуположната подгръдна част на обратната страна за да се оформят
ръкавните извивки, зашийте, обърнете и обиколете с шев отвътре, зашийте
ципа. Направете подгъв. Изработете, ушити и обърнати, двете ленти за рамената
и ги въведете в каналчетата, като извадите краищата в края им, завържете, като
образувате набор в желания размер. Завържете презрамките от гръдните части
на тила, като оформите панделка.
37. Панталон „INDIAN ROSE”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 14 до 21/.
Плат: 1,25 м., 1,40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: Предница 15 /да се скроят две/, гръб 14 /да се скроят два/, страница
на предница 16 /да се скроят две/, страница дъно на джоб 17 /да се скроят две/,
предно закопчаване 20 /да се скрои едно/, колан на предница 18 и 21 /да се
скроят по два от всеки/, колан на гръб 19 /да се скроят два двойни/. Дъна на
джобове: да се скроят два според чертежа на кройката, след съединяването на
страницата на предница.Задни джобове: скрояват се два, както е показано на
чертежа. За гайки се срязват четири правоъгълника от 6 см. на 9 см.
Изработка: Направете подгъв на горната част на задните джобове и прекарайте
двоен тигел, поставете на указаните места с обиколен тигел. Зашийте
страницата за предницата и прекарайте двоен декоративен тигел по лицевата
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страна до основата. Изработете предни джобове със страници според
обяснението към модел 23. Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвора заедно с колана и
по две гайки на предницата и гърба, разположени на 1 см. от предните джобове
според обяснението към модел 7, като образувате прихлупване с колана върху
дясна страна, както е показано на модела. Направете подгъви, оформете илици,
пришийте копчета и поставете закопчалка отвътре на прихлупването в средата
на предницата.
38. Дълга блуза „DDP”
Приложение 4. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 22 до 25/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина раиран воал.
Кроене: Предница 22 /да се скроят две/, гръб 23 /да се скрои двойно/, столче
на яка 25 /да се скроят две двойни/, яка 24 /да се скроят две двойни/. За
оформяне на ръкавните извивки се срязва бие с ширина 3 см. според контура.
За волани на блузата се срязват шест ленти от 1,20 м. на 2 см. За волани на
ръкавните извивки се срязват две ленти от 2 см. по целия контур плюс една
половина.
Изработка: Прекарайте завършващ тигел на 5 мм. от края на двете страни на
лентите за волани на предницата, направете двоен набор в средата и поставете
на предниците, като изпънете набора от раменете до местата посочени в
кройката, така че в края да не бъдат еднакви, зашийте с тигел върху средата на
набора. Зашийте раменните и страничните шевове до мястото на отворите.
Сгънете мострите на предниците и прихванете с тигел от вратната извивка до
основата. Изработете яката със столче според обозначения А-В и обяснението
към модел 20. Прекарайте завършващ тигел за да закрепите разнищването на
лентите за волани на ръкавните извивки и направете двоен набор за да остане
волана с ширина 1 см., поставете върху ръкавните извивки, като изпънете
набора, тропосайте и поставете отгоре бието, зашийте, обърнете и обиколете с
шев бието. Оформете отворите на страните с подгъв и прекарайте тигел на 1 см.
около основата за закрепване на разнищването. Оформете илици, пришийте
копчета.
39. Панталон „ALBA CONDE”
Приложение 4. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 26 до 30/.
Плат: 1,20 м., 1,40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: Предница 27 и 27А /да се скроят две/, гръб 26 и 26А /да се скроят два/,
предно закопчаване 30 /да се скрои едно/, колан на предница 28 /да се скроят
два с прихлупване и два без прихлупване/, колан на гръб 29 /да се скроят два
двойни/.
Внимание: За да получите пълните кройки 26 и 27, съединете части 26 с 26А и
27 с 27А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев
/чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвор с предно закопчаване, цип и
колан според обяснението към модел 7. Направете подгъви и отбележете
сгъвката на широк маншет според модела, прихванете маншета странично с
няколко бода на ръка. Оформете илик на колана, пришийте копче.
40. Блуза „PATCHWORK”
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Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1,45 м., 1,40 м. ширина щампосан лен.
Кроене: Японска предница 2 /да се скрои двойно/, японски гръб 3 /да се скрои
двойно/, японска страница на предница 4 /да се скроят две/, японска страница
на гръб 1 /да се скроят две/. За завързване се срязват две ленти с ширина 2 см.
на 80 см.
Изработка: Зашийте страниците на предницата и гърба. Затворете раменните и
страничните шевове. Оформете вратната извивка и основата на ръкавите, като
приложите бяло памучно бие 3см. на 3см. и образувате филетка от 2 см. с
обиколен тигел. Съединете двете ленти за завързване и изработете една цяля,
ушита и обърната, оформете две гайки от 2 см. над талията за въвеждане на
лентата и завържете на предницата. Направете подгъв.
41. 3/4 Панталон „MUCHACHA”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 5 до 12/.
Плат: 1,85 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 12 и 12А /да се скроят две/, предна страна 5 и 5А/да се
скроят две/, талия на гръб 6 /да се скроят четири/, бедрена част на гръб 8 /да се
скроят две/, гръб 11 /да се скроят два/, задна страна 10 /да се скроят две/,
преден джоб 9 /да се скроят два/, предно закопчаване 7 /да се скрои едно. Дъна
на предни джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За капаче на
горни предни джобове се срязват два правоъгълника от 13 см. на 5 см. за да
останат с ширина 1,5 см. За дъна на джобовете с капаче се срязват четири
правоъгълника от 12 см. на 10 см. За гайки на предницата се срязват два
правоъгълника от 6 см. на 10 см. За гайка за прихващане на тока на гърба се
срязват два правоъгълника от 6 см. на 7 см. За гайки на токата се срязват два
правоъгълника от 6 см. на 20 см.. За оформяне на талия на предница мострата
се срязва до страните според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълните кройки 5 и 12, съединете части 5 с 5А и 12 с
12А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Отбележете с тропоска мястото за поставяне и дължината на джоба
с капаче. След като слежете отвора на джоба, подсилете го откъм обратната
страна, като тропосате парче прав бод. Сгънете капачето по средата и поставете
лек подлепващ плат върху обратната страна. Зашийте краищата, оформете
диагонално наклонения ъгъл и обърнете капачето. Тропосайте по ръба и
изгладете. Прекарайте декоративен тигел около капачето, по желание.
Поставете капачето върху указаната линия в посока надолу, тропосайте и
поставете отгоре едното дъно на джоб, като поддържате същия наклон, зашийте
всичко наведнъж с един тигел. Поставете второто дъно в срещуположна посока
на 1 см. разстояние от първото и успоредно на него, зашийте 2 мм. по-късо от
краищата на долното. Срежете между двата тигела и диагонално краищата.
Обърнете дъната на джобове към обратна страна, а капачето нагоре. Закрепете
краищата на капачето с малки скрити бодове и откъм обратната страна
съединете двете дъна с обиколен тигел. Срежете мястото на поставяне на
долните предни джобове, като оставите 1 см. за шев и зашийте цип с бял плат на
горната част на джобовете за набиране, като оставите да се вижда само горната
част на ципа с белия цвят, направете двоен набор в ъглите на джобовете и
поставете върху дъната, като изпънете набора в съответствие с размера им,
поставете на предниците и прекарайте обиколен тигел, като прихванете двата
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плата и горната част с плата на ципа, прекарайте двоен обиколен тигел.
Направете двоен набор на всяка страна на коленете между обозначенията и
зашийте предницата за страната, като изпънете набора на коляното, прекарайте
двоен декоративен тигел. Зашийте двете части на гърба според обозначение Е
до ципа на основата, изгладете открития шев и прекарайте декоративни тигели,
съединете панталона с бедрената част на гърба според обозначение F и
съединете с предницата, като опънете набора на коляното между обозначенията
и прихванете в същото време джобовете. Поставете талията на гърба според
обозначение В до предницата обозначение С, прекарайте декоративни тигели.
Затворете средния шев /чатала/ на предницата до края на ципа и на гърба
поотделно, прекарайте декоративни тигели на двата чатала. Изработете отвор с
предно закопчаване и мостра за оформяне на предницата според обяснението
към модел 7. Изработете двете гайки с двойна метална тока и ленти за
прихващането им,ушити и обърнати, с ширина 2 см. и поставете върху талията
на гърба според обозначения R-S, зашийте с вертикален тигел двете части на
всяка страна. Изработете двете гайки за талията на предница, ушити и обърнати
и ги поставете на талията на предницата на обозначение С, прихванете с
тропоска. Приложете срещуположните части на талията, съединени по средния
заден шев, лице с лице, зашийте до обозначение С, обърнете частта към обратна
страна, обиколете с шев отвътре и прекарайте тигел в размера на мострата на
предницата, в края й и обоколно. Сгънете краищата на предните гайки и
поставете двойна кръгла метална тока, закрепете гайките върху панталона на 1
см. от токите с хоризонтален тигел. Затворете вътрешните шевове. Направете
подгъви и поставете открити ципове на гърба, така че белия им плат да се
вижда. Поставете метални нитове в края на средата на предницата и на
капачетата на предните джобове, както е показано на модела.
42. Блуза „IKKS”
43. Панталон „IKKS”
Плат: 3,10 м., 1,40 м. ширина памук и полиамид.
42. Блуза „IKKS”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 13 до 16/.
Кроене: Цяла предница 14 и 14А /да се скрои една/, гръб 13 /да се скрои
двойно/, вратна извивка на предница 16 /да се скроят две до края и две за лява
страна до обозначение Е/, вратна извивка на гръб 15 /да се скроят две двойни/.
За оформяне на ръкавните извивки се срязват ленти косо с ширина 4 см. За
завързване на предницата се срязват четири ленти от 6 см. на 50 см. За
завързване на каналчетата се срязват две ленти от 6 см. на 1,60 м. с
необходимите добавки.
Внимание: За да получите пълната кройка 14, съединете 14 с 14А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Направете малък подгъв на отвора на предницата от обозначение С
до обозначение Е или изчистете като поставите лента, ушита и обърната,
прекарайте тигел за прихващане. Зашийте раменните шевове и направете двоен
набор около вратната извивка на гърба до двете предници. Зашийте раменните
шевове на частите на вратната извивка поотделно и ги съединете по външната
част, лице с лице, прекарайте обиколен тигел до обозначения С-Е и поставете на
вратната извивка, като зашиете само един слой, изпъвайки набора според
обозначения А-В-С дясна страна и А-В-Е лява страна. Изработете четирите ленти
за завързване, ушити и обърнати и поставете една в края на вратната извивка, а
друга на обозначение Х на предницата, обиколете с шев вратната извивка, като

21

прихванете лентата и закрепете долната лента с вертикален тигел. Поставете
другите две ленти на лява страна на предницата според обозначения Х и
прихванете с тропоска. Зашийте страничните шевове. Оформете ръкавните
извивки, като поставите бието, ушито и обърнато. Оформете илиците на
основата на гърба лява страна на указаните места и сгънете основата за
образуване на каналчета с ширина 1 см., като зашиете първото на 1 см.
разстояние от основата, а второто каналче на 2 см. от първото. Изработете двете
ленти за каналчета, ушити и обърнати и ги въведете през илиците, завържете на
лява страна на гърба, като изпънете основата в желания размер. Образувайте
прихлупване на предницата завързвайки лентите според модела и закрепете
вратната извивка, като поставите метално закопчаване от вътрешната страна на
средата на предницата.
43. Панталон „IKKS”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 17 до 22/.
Кроене: Предница 17 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 29 см.
8размер 46/, 27 см. /размер 42/ и 25 см. /размер 38/, гръб 18 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 29 см. /размер 46/, 27 см. /размер 42/ и 25 см. /размер 38/,
страница дъно на джоб 19 /да се скроят две/, предно закопчаване 22 /да се
скрои едно/, колан на предница 20 /да се скроят четири/, колан на гръб 21 /да
се скроят два двойни/. Дъна на предни джобове: да се скроят два според
чертежа на кройката. За дъна на заден джоб се срязват два правоъгълника от 12
см. на 13 см. За гайки се срязват четири правоъгълника от 6 см. на 9 см. За
завързване на предницата се срязват две ленти от 5 см. на 35 см.
Изработка: Изработете предните джобове със страници според обяснението към
модел 37. Зашийте задните свивки. Изработете заден джоб с илик и филетка на
дясна страна, като отбележите с тропоска мястото на илика и с точност
краищата. Срежете лента бие, която да превишава с 2 см. странично и на
ширина. Поставете средата на лентата на отбелязаното с тропоска място лице с
лице. Прекарайте тигел, като образувате правоъгълник около средната тропоска
на 2 см. разстояние, така че четирите ъгъла да останат добре маркирани.
Разстоянието на тегелите да бъде според дебелината на плата. Срежете двата
плата, дреха и филетка, като направите срез в средата хоризонтално и два в
ъглите диагонално. Обърнете бието навътре и изгладете откритите шевове,
сгънете оставяйки филетка от 1 см. странично. Прихванете филетката с малки
бодове зад игла. Откъм обратната страна закрепете краищата, като направите
малък ръб, откъм лицевата страна зашийте помежду им краищата за поддържане
на джоба добре затворен. Поставете дъното на джоб от подплата на долното бие,
като обиколите със страничен бод. Зашийте другото дъно по дължината на
горната филетка. Съединете двете дъна с обиколен тигел откъм обратната
страна. Оформете илика под филетката на джоба на указаното място. Зашийте
страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на
ципа. Изработете отвор с предно закопчаване, цип и колан с гайки според
обяснението към модел 7, като прибавите в страните на колана лента преди това
ушита и обърната. Направете подгъви, оформете илик на колана и пришийте
копчета на колана и на задния джоб. Въведете двете ленти през гайките и
завържете на талията.
44. Рокля „PAZ TORRAS”
Приложение 4. Страна В. Зелено.
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Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 23 до 26/.
Плат: 0,65 м., 1,40 м. ширина памучен воал с ръбове и дантела. 0,50 м., 1,40 м.
ширина бял памук.
Кроене: От воал: предница 23 /да се скроят две/, гръб 26 /да се скрои двойно/.
От бял плат: яка 24 /да се скроят две двойни/, столче на яка 25 /да се скроят
две двойни/. За оформяне на ръкавните извивки се срязват биета с ширина 4 см.
по необходимия контур.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове до отвора. Сгънете
двойно мострата на двете предници и закрепете от вратната извивка до основата
с вертикален тигел. Изработете яка със столче според обозначения А-В и
обяснението към модел 20. Оформете ръкавните извивки с памучно бие.
Направете подгъв, като оформите отвора на страните, оформете илици,
пришийте копчета.
45. Пола „ONLY”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1,30 м., 1,40 м. ширина раиран лен.
Кроене: Ханш на предница 2 /да се скроят две двойни/, ханш на гръб 1 /да се
скроят две двойни/, пола на предница и гръб 3 /да се скроят две двойни/. За
завързване се срязва лента върху единия цвят на райетата с ширина 4 см. на
1,50 м. с необходимата добавка.
Изработка: Зашийте дясна страна на частите на ханша поотделно и
страничните шевове на полата до края на ципа лява страна. Направете двоен
набор на горната част на полата и зашийте за едната част на ханша, като
изпънете набора. Оформете илиците на талията на указаното място и поставете
срещуположните части лице с лице, зашийте горната част, обърнете и
прекарайте тигел под илиците около частта до лява страна, като образувате
каналче. Изработете лентата за завързване, ушита и обърната и оформете две
ленти, една за въвеждане от лява страна до илика на предницата, а другата подълга за поставяне от лява страна на гърба до илика на предницата, прихванете
краищата на лява страна с вертикален тигел и зашийте скрит цип, обиколете с
шев ханша отвътре около ципа и долния шев. Направете подгъв и завържете
лентите на предницата на панделка.
46. Бюстие „H & M”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 4 до 11/.
Плат: 1,15 м., 1,40 м. ширина памучен воал. 1,20 м., 18 см. ширина бяла
дантела.
Кроене: От воал: подплата на гръдна част 7 /да се скроят две/, гръдна част 10
/да се скроят две/, вратна извивка на гърба 11 /да се скроят две двойни/,
предница 9 /да се скрои двойно/, гръб 8 /да се скрои двойно/. За презрамки се
срязват две ленти от 9 см. на 3 см. От дантела: вратна извивка на предница 4
/да се скроят две/, талия на предница 5 /да се скрои двойно/, талия на гръб 6
/да се скрои двойно/.
Изработка: Съединете вратната извивка на предница от дантела с гръдната
част според обозначения С-Е и зашийте дясна страна с вратната извивка на
гърба. Зашийте подплатата на гръдната част със срещуположната част на
вратната извивка на гърба по шева на дясна страна, поставете върху гръдните
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части лице с лице, като прибавите презрамките, преди това ушити и обърнати с
ширина 1 см., зашийте външната част до края на предницата, обърнете и
прекарайте тигел на 1 см. от ръкавните извивки и вратната извивка на гърба,
като образувате каналче, въведете тесен ластик обиколно от отвора на лява
страна на предницата и гърба, като ги изпънете леко за да прихванете вратната
и ръкавните извивки. Направете двоен набор между обозначения Е-В, като
прихванете двата плата и образувайте прихлупване на предницата поставяйки
дясна страна върху лява според обозначение А, прихванете с тропоска.
Съединете частите на талията от дантела по шева на дясна страна; направете
двоен набор на предницата и гърба и съединете с талията от дантела според
обозначения F-K, като изпънете набора и поставите края на дантелата върху
плата, зашийте на 1 см. от края на дантелата със специален бод. Поставете
талията от дантела на гръдната част и вратната извивка на гърба според
обозначения А-В-J и зашийте, като изпънете набора. Поставете скрит цип на
лява страна, направете подгъв и завържете презрамките на тила.
47. Минипола „INDIAN ROSE”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо..
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 12 до 14/.
Плат: 0,65 м., 1,40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: Предница 14 /да се скрои двойно/, гръб 13 /да се скрои двойно/, заден
джоб 12 /да се скроят два/. За оформяне на талията мострите се срязват според
чертежа на кройките.
Изработка: Сгънете мострите на задните джобове и ги прихванете с тигел,
поставете ги на гърба на указаните места с двоен обиколен тигел. Зашийте
страничните шевове до края на ципа. Зашийте дясна страна на мострите на
талията и поставете лице с лице, зашийте, обърнете и прекарайте тигел на 1,5
см. от талията на гърба от средата до обозначение R, като образувате каналче,
въведете ластик с 2 см. по-къс от каналчето и прихванете краищата му на
обозначение R с вертикален тигел. Направете подгъв и поставете ципа.
48. Блуза „H & M”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 15 до 17/.
Плат: 1,10 м., 1,40 м. ширина лен. 0,85 м., 1,40 м. ширина коприна в тон.
Кроене: От лен: предница 15 и 15А /да се скроят две/, гръб 16 /да се скроят
два/, страница на гръб 17 /да се скроят две/. За коланче се срязват две ленти от
75 см. на в см. ширина с диагонални краища. От коприна за подплата се
скрояват същите кройки-предница, гръб и страница на гръб.
Внимание: За да получите пълната кройка 15, съединете 15 с 15А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте предните свивки на двата плата поотделно. Съединете
страниците с гърба и затворете средния заден шев на двата плата поотделно.
Затворете страничните шевове и изработете декорация от бродерия във форма
на тропоска около вратната извивка и презрамките до тила, както е показано на
модела. Подплатете блузата, като оформите вратната извивка, предниците и
основата. Бродирайте гайка на всяка страна на коланчето. Поставете широко
метално закопчаване , облечено в същия плат, в края на двете предници,
образувайте прихлупване върху лява страна и поставете срещуположните части,
поставете също закопчаване в средата на презрамките отзад. Съединете двете
ленти за коланчето, поставете лек подлепващ плат в средата му, изгладете,

24

сгънете го, зашийте и затворете краищата диагонално, като оставите отвор за
обръщане, обърнете и затворете отвора, въведете коланчето през гайките и
завържете отпред, както е показано на модела.
49. Къси панталонки „SORTIE DES CLASSES”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 18 до 23/.
Плат: 0,75 м., 1,40 м. ширина памук с щампосан еластан.
Кроене: Предница 18 /да се скроят две/, гръб 19 /да се скроят два/, джоб 21
/да се скроят два/, капаче на джоб 22 /да се скроят четири/, предно
закопчаване 23 /да се скрои едно/, колан 20 /да се скроят четири/. За оформяне
на отвора на предницата мострата се срязва според чертежа на кройката.
Изработка: Сгънете мострите на джобовете, прихванете с тигел и поставете
големи метални капси според модела. Поставете джобовете на указаните места
до основата и зашийте с двоен тигел, поставете ги над капачетата, преди това
ушити и обърнати с декорация от обиколни тигели и оформени илици. Зашийте
страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на
ципа. Изработете отвора с предно закопчаване, мостра, цип и колан с гайки
според обясненията към модел 7. Направете подгъви, оформете илик на колана
и пришийте метални копчета.
50. Блузка „ONLY”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 0,70 м., 1,40 м. ширина воал бамбула памук. 0,25 м., 0,70 м. ширина
памук за подплата.
Кроене: Поставете всички кройки върху плата без да се отваря плисето на
бамбулата и скройте: вратна извивка на предница 3 /да се скроят две/, вратна
извивка на гръб 4 /да се скрои двойно/, предница 1 /да се скрои двойно/, гръб 2
/да се скрои двойно/. За подплатяване се скроява вратна извивка на предница.
Изработка: Доставете дантела за поставяне в основата на вратната извивка на
предницата и гърба; доставете също бродерията, показана на модела, за
поставяне в средата на вратната извивка съединявайки двете й части, лента за
оформяне на ръкавните извивки, вратната извивка на предницата и гърба, както
и специални корсетни презрамки в тон. Зашийте дясна страна на вратната
извивка и долните части до края на ципа поотделно. Подплатете вратната
извивка на предница, като поставите подплатата обратна с обратна страна,
прихванете с обиколна тропоска и направете двоен набор в основите между
обозначенията. Оформете вратната извивка на предницата до краищата за
разполагане на презрамките, като приложите лентата, ушита и обърната
образувайки малка филетка. Зашийте долната част за вратната извивка на
предницата изпъвайки набора, като прихванете плисето на плата и прибавите на
свързващия шев и обиколно до лява страна дантелата, както е показано на
модела. Оформете ръкавните извивки и вратната извивка на гърба до лява
страна с лентата и поставете корсетните презрамки в краищата на вратната
извивка на предницата и гърба. Оформете основата със сатенена нишка, като
отворите плисето на плата. Поставете бродираната апликация на вратната
извивка на предницата, както е показано на модела и зашийте със сатенена
нишка.
51. Пола „COLCCI”
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Приложение 5. Страна В. Червено
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 1 /от 5/.
Плат: 1,20 м., 1,40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: Предница и гръб 5 /дасе скроят две двойни/. За волан се срязват два
правоъгълника върху най-щампосаната част на плата с ширина 10 см. и дължина
1,05 м. /размер 38/, 1,10 м. /размер 42/ и 1,15 м. /размер 46/.
Изработка: Затворете на пръстен полата и волана поотделно. Оформете горната
и долната част на волана със специален бод оверлог и горната част на полата.
Направете двоен набор на 1 см. от горната част на волана и го поставете на 1
см. от основата полата върху нея за да се образува ръб, изпънете набора околно
и зашийте с тигел на машина над набора. Прекарайте хоризонтални тигели на
талията с еластичен бод за образуване на набор до обозначение В на разстояние
помежду им, както е показано на модела.
52. Бюстие „ONLY”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 6 до 9/.
Плат: 1м., 1,40 м. ширина щампосан памучен воал. 0,30 м., 1,40 м. ширина
едноцветен памучен воал в тон.
Кроене: От щампосан плат: вратна извивка на предница 9 /да се скроят две/,
вратна извивка на гръб 8 /да се скрои двойно/, предница 6 /да се скрои двойно/,
гръб 7 /да се скрои двойно/. За презрамки се срязват две ленти косо от 42 см. на
4 см. За завързване се срязва една лента от 55 см. на 4 см. и друга от 75 см. на
4 см. От едноцветен плат: вратна извивка на предница 9 /да се скроят две/,
вратна извивка на гръб 8 /да се скрои двойно/. За каналче под гръдната част се
срязва лента от 5 см. по контура на горната част на предницата и гърба.
Изработка: Зашийте дясната страна на вратната извивка от двата плата
поотделно и страничните шевове на долните части до края на ципа лява страна.
Изработете презрамки, ушити и обърнати с ширина 7 мм. и ги тропосайте на
вратната извивка на предницата от щампосан плат и на гърба според
обозначенията в необходимия размер /35 см. за размер 42/. Подплатете частите
на вратната извивка и направете двоен набор между обозначенията на основата,
като прихванете двата плата, образувайте прихлупване на предницата лява
страна върху дясна, така че да съвпаднат средите и прихванете с тропоска.
Оформете двата илика на дясна страна на предницата и поставете лентата за
каналче на горната част на обратната страна на дрехата, прекарайте обиколен
тигел на 2,5 см. разстояние от горната част и прихванете лентата с тропоска в
горната част; зашийте за вратната извивка, като прихванете плата на каналчето
и изпънете набора. Направете подгъв в основата. Изработете двете ленти за
завързване, ушити и обърнати с ширина 1 см. и поставете по-късата откъм лява
страна на предницата през каналчето, като извадите края през първия илик,
поставете по-дългата лента на лява страна на гърба също през каналчето, като
извадите края през другия илик, прихванете лентите на лява страна с
вертикален тигел. Поставете скрит цип и завържете лентите на предницата.
53. Минипола с волани „INDIAN ROSE”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 10 до 16/.
Плат: 0,65 м., 1,40 м. ширина дънков памучен плат. 1,60 м., 1,40 м. ширина
щампосан памук. 0,80 м., 1,40 м. ширина кариран памук.
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Кроене: От дънков плат: ханш на предница 10 /да се скроят две/, талия на гръб
13 /да се скроят две/, гръб 16 /да се скроят два/, страница дъно на преден джоб
15 /да се скроят две/, предно закопчаване 14 /да се скрои едно/, колан 12 /да
се скроят четири/. За гайки се срязват четири правоъгълника от 6 см. на 9 см.
Малко джобче: да се скрои едно както е показано на чертежа. Дъна на предни
джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За декоративен заден
джоб с капаче се срязва правоъгълник от 14 см. на 4 см. за да остане с ширина 1
см. От щампосан плат: волан на предница и гръб 11 /да се скрои един двоен за
предница и един двоен за гръб според средите и основата на 1-ви волан и още
два също според средите и основата на 3-ти волан/. От кариран плат: волан на
предница и гръб 11 /да се скрои един двоен за предница и един двоен за гръб
според средите и основата на 2-ри волан/.
Изработка: Направете малък подгъв от 1 см. в горната част на малкото джобче
с двоен декоративен тигел с контрастиращ конец и поставете на дясна страна
на указаното място, зашийте с двоен обиколен тигел. Изработете предни
джобове със страници според обяснението към модел 23. Съединете частите на
талията с гърба според обозначение Е , прекарайте двоен декоративен тигел.
Изработете декоративен заден джоб с капаче на указаното място на дясна
страна и според обяснението към модел 41 без дъна и като зашиете едно парче
откъм обратната страна за да закрепите отвора, прекарайте декоративни
вертикални тигели според кройката. Затворете страничните шевове, средния
заден и преден шев до края на ципа. Изработете отвор с предно закопчаване,
цип и колан с гайки според обяснението към модел 7. Зашийте страничните
шевове на трите волана поотделно, оформете основите със завършващ бод
оверлог и поставете трите волана на мястото им според обозначение А на
предницата и обозначение F на гърба, като оставите карирания в средата,
прихванете с тропоска и ги зашийте заедно за основата на ханша според
обозначения А-F. Оформете илик на колана, пришийте метално копче.
54. Блуза „ONLY”
Приложение 5. Страна В. Зелено
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 17 до 21/.
Плат: 1,20 м., 1,40 м. ширина кариран памук.
Кроене: Предница 17 /да се скроят две/, гръб 21 /да се скрои двойно/, ръкав 20
/да се скроят четири/, столче на яка 19 /да се скроят две двойни/, яка 18 /да се
скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Съединете двата ръкава лице с
лице и зашийте основите до обозначения Е-F, обърнете, изгладете и прекарайте
украшение от зиг заг бродерия на 12 мм. в края на ръкавите и на двете
предници според чертежа на кройките до ръкавните извивки с контрастен конец.
Зашийте раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите на ръкавните
извивки до обозначения Е-F и оформете остатъка от ръкавните извивки, като
поставите бие, ушито и обърнато. Сгънете основата на ръкавите нагоре по
линията на сгъване, изгладете. Сгънете мострите на предниците, обиколете с
шев и прихванете с вертикален тигел от вратната извивка до основата.
Изработете яка със столче според обозначения А-В и обяснението към модел 20.
Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
55. Къси панталонки „ONLY”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
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Плат: 0,85 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 5 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница и
дъно на преден джоб 3 /да се скроят две/, задна страна 4 /да се скроят две/,
предно закопчаване 1 /да се скрои едно/, колан дясна страна 6 /да се скроят
две/, колан лява страна 7 /да се скроят два/. За оформяне на отвора на
предницата мострата се срязва както е показано на чертежа. Дъна на предни
джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За гайки се срязват
четири правоъгълника от 10 см. на 6 см., за да останат с ширина 2 см.
Изработка: Съединете шева на частите на гърба, изгладете ги и прекарайте
двоен декоративен тигел по лицевата страна. Изработете предните джобове със
страница и дъна според обяснението към модел 23, като поставите страницата
според обозначението на талията и обозначение С, затворете шева според
обозначения В-С и прекарайте декоративни тигели. Затворете страничните
шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа на
предницата. Изработете отвор с предно закопчаване, мостра, цип и колан с
гайки според обяснението към модел 7, като оформите прихлупване върху
дясната страна на колана, както е показано на модела. Направете подгъви,
оформете илици и пришийте метални копчета.
56. Блуза „H & M”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 8 до 13/.
Плат: 1,65 м., 1,40 м. ширина креп жоржет.
Кроене: Гръдна част 12 /да се скроят две/, гръдна драперия 11 /да се скроят
две/, предница 13 /да се скроят две/, гръб 10 /да се скрои двойно косо/,
страница на гръб 9 /да се скроят две/, волан на вратната извивка дясна страна 8
/да се скроят два/. За волан на вратната извивка лява страна се обръща волан 8
и се срязват два в същото положение до обозначение В края на лява страна. За
презрамки се срязват две ленти от 4 см. на 60 см. За гайки на презрамките се
срязват два правоъгълника от 4 см. на 8 см.
Изработка: Зашийте страницата на гърба. Зашийте свивките на гръдните части;
тропосайте гънките на драперията и ги поставете на ръкавните извивки лице с
обратна част, зашийте от обозначение А до обозначение Е, обърнете драперията
на мястото й и я поставете на вратната извивка според обозначения А-В,
страните Е-F и основата на гръдната част F-G. Оформете единия от воланите за
дясна страна и за лява страна с бод за завършване в края и намалете с 1 см.
външната част на срещуположните волани от обозначение А до В, оформете тази
външна част също като предишните; съединете воланите два по два, като
оставите най-късия на горната част и прихванете с тропоска, зашийте долния
шев на двата волана на лява страна според обозначение D и направете двоен
набор на двата от обозначение А до В този от дясна страна и от обозначение А
до С лява страна, поставете воланите на вратната извивка, като изпънете набора
според обозначения А-В дясна страна и обозначения А-В-С-D лява страна,
тропосайте и зашийте воланите на вратната извивка от обозначение А до
обозначение В. Съединете средите на предницата и зашийте шева от вратната
извивка до основата, като прихванете воланите до обозначение D. Зашийте
страничните шевове до края на ципа лява страна, поставете го. Изработете
презрамките от 1 см. с части за поддържане, като поставите кръглата част в
гайките с размери 2 см на 2 см , поставете гайките на вратната извивка на
гърба върху шева на страницата в положение към основата, оформете вратната
извивка на гърба, като приложите лента от същия плат, ушита и обърната и
прихванете гайките и презрамките, поставете ги между двата плата на гръдните
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части според обозначение А и обиколете с шев вратната извивка от обозначение
А до В върху шева на воланите. Оформете основата на дрехата със завършващ
бод на машина.
57. Панталон „ALICIA RUEDA”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 14 до 18/.
Плат: 1,35 м., 1,40 м. ширина памук и щампосан еластан.
Кроене: Предница 14 /да се скроят две/, гръб 15 /да се скроят два/, колан на
предница 17 /да се скроят две двойни/, колан на гръб 16 /да се скроят две
двойни/, тока 18 /да се скроят четири/.
Изработка: Зашийте страничните шевове до мястото на ципа лява страна,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Изработете двете гайки, ушити и
обърнати според формата. Затворете страничните шевове на коланите
поотделно, поставете лек подлепващ плат на обратната страна на единия колан,
изгладете, поставете двете гайки върху колана на предницата според
обозначенията на горната част, тропосайте и съединете двата колана лице с
лице, зашийте горната част и краищата, срежете малка шева, обърнете. Зашийте
един слой на колана на панталона, като оставите свободни гайките на долната
част, обиколете с шев колана и закрепете краищата на гайките върху панталона
на ръка. Направете подгъви и зашийте ципа до края на колана.
58. Рокля „CHIC FORTUNATA”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 19 до 23/.
Плат: 2,45 м., 1,40 м. ширина креп воал. 0,85 м., 1,40 м. копринена подплата.
Кроене: От воал: гръдна част 20 /да се скроят четири/, вратна извивка на гръб
21 /да се скроят четири/, предница 23 /да се скрои двойно/, гръб 22 /да се
скроят два/, волан на предница и гръб 19 /да се скрои един двоен за предница и
един двоен за гръб според средите/. От копринена подплата се скрояват
предница и гръб, скъсявайки с 5 см. в основите.
Изработка: Направете двоен набор между обозначенията на гръдните части
поотделно, зашийте дясна страна на частите на вратната извивка също
поотделно. Зашийте страничните шевове на роклята от воал до края на ципа
лява страна и съединете с едната част на вратната извивка, като изпънете
набора на предницата. Зашийте страничните шевове на воланите и оформете
основата на волана и основата на роклята с бод за завършване. Изработете
бродерия в стил тропоска с групи от скъпоценни камъни и конци във формата на
цветя, според модела, на роклята на предницата и гърба до вратната извивка и
на воланите също. Зашийте страничните шевове на роклята от подплата до края
на ципа. Поставете срещуположните гръдни части лице с лице и зашийте
вратната извивка на предницата и гърба до краищата на презрамките, обърнете
и прихванете с тропоска двата плата от страната на ръкавните извивки до края
на презрамките, оформете на оверлог с розов конец, прихванете гръдните части
и вратната извивка на долния шев, поставете подплатата на роклята и зашийте
на същия шев, като оформите вътрешната част. Поставете волана в основата на
вътрешната подплата и зашийте. Поставете ципа и завържете презрамките на
раменете.
59. Рокля „SORTIE DES CLASSES”
Приложение 6. Страна А. Зелено.
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Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 24 до 26/.
Плат: 1,80 м., 1,50 м. ширина италианска коприна.
Кроене: Вратна извивка на предница 25 /да се скроят четири/, вратна извивка
на гръб 26 /да се скроят две двойни/, пола на предница и гръб 24 и 24А /да се
скрои една двойна за предница и една двойна за гръб според средите/. За
презрамки
се
срязват
две
ленти
от
4
см.
на
45
см.
Внимание: За да получите пълната кройка 24, съединете 24 с 24А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични
платове. Направете двоен набор на частите на вратната извивка на предницата
между обозначенията. Зашийте страничните шевове на вратната извивка
поотделно. Изработете презрамките, ушити и обърнати и тропосайте в края на
вратната извивка на предницата на две от частите и прихванете на вратната
извивка на гърба в необходимия размер. Поставете срещуположните части на
вратната извивка лице с лице и зашийте от края на вратната извивка на
предницата и околно, като прихванете презрамките, обърнете частите; оформете
прихлупване на предницата, като съедините средите дясна страна върху лява,
прихванете с тропоска. Зашийте страничните шевове на полата и съединете с
вратната извивка на предницата и гърба, като прихванете двата плата на тялото.
Оформете основата на полата с бод за завършване на оверлог.
60. Блузка „ALICIA RUEDA”
Приложение 6. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 27 до 29/.
Плат: 1м., 1,40 м., ширина щампосан тюл полиестер. 0,80 м., 1,40 м. ширина
бял
воал
полиестер
за
подплата.
Кроене: От щампосан плат: гръдна част 27 /да се скроят две/, предница 28 /да
се скрои двойно/, гръб 29 /да се скрои двойно/. За презрамки се срязват две
ленти с ширина 4 см. на 32 см. /размер 38/, 35 см. /размер 42/ и 37 см. /размер
46/, за да останат с ширина 1 см. За волани върху презрамките се срязват две
ленти от 4 см. на 1,10 м. За волан на вратната извивка дясна страна се срязва
лента от 4 см. на 1,45 м. За волан на вратната извивка лява страна се срязва
лента от 4 см. на 60 см. От бял плат за подплата се скрояват гръдната част по
същия
начин,
а
предницата
и
гърба
с
4
см.
по-къси.
Изработка: Зашийте свивките на гръдната част поотделно и презрамките,
ушити и обърнати. Оформете двете страни на всички волани с бод за
завършване и направете двоен набор в средата, поставете набраните ленти
върху презрамките и зашийте с тигел в средата на набора, поставете
презрамките върху гръдните части според обозначение В и тропосайте.
Поставете гръдните части от бял плат лице с лице, зашийте от обозначение В до
обозначение С, като прихванете презрамките, обърнете белите части към
обратната страна и прихванете на ръкавните извивки с тропоска. Зашийте
предницата за основата на гръдната част, като прихванете всички платове.
Изработете воланите на вратната извивка също като тези на презрамките и ги
поставете върху края на вратната извивка лява страна до средата на предницата
и дясна страна от презрамката до лява страна на предницата, зашийте също с
тигел в средата на набора и върху края на вратната извивка. Зашийте
страничните шевове до мястото на ципа лява страна на щампосаната част на
дрехата и страните на вътрешното тяло от бял плат поотделно. Поставете
подплатете отвътре на гърба и в основата на гръдните части, прихванете с
тропоска вратната извивка на гърба и обиколете с шев отпред върху шева за
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свързване с гръдната част откъм обратната страна. Зашийте ципа на лява
страна. Оформете вратната извивка на гърба и ръкавните извивки до
презрамките, като приложите специално бие в лилаво и оформите филетка от 7
мм. обикаляйки с шев. Прихванете презрамките на гърба според обозначенията
в необходимия размер с бод на ръка. Направете подгъви в основите.
61. Панталон „ANINOTO”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2,05 м., 1,40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: Предница 5 и 5А /да се скроят две/, гръб 6 и 6А /да се скроят два/,
страница дъно на джоб 2 /да се скроят две/, колан на предница дясна страна 1
/да се скроят два/, колан на предница лява страна 3 /да се скроят два/, колан на
гръб 4 /да се скроят четири/. Дъна на задни джобове: да се скроят четири
според чертежа на кройката. За предно закопчаване се срязва правоъгълник с
ширина 8 см. по височината на ципа според размера. Дъна на предни джобове:
да се скроят две 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: Изработете задните джобове според обозначените места и
обяснението към модел 43. Изработете предните джобове със страници според
обяснението към модел 23. Затворете страничните шевове, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвора на предницата
заедно с колана, като образувате прихлупване върху лява страна според
обясненията към модели 7 и 57. Направете подгъви и отбележете сгъвката на
широки маншети, прихванете ги с бод на ръка странично и вътрешно. Оформете
илик на колана, пришийте копче.
62. Блузка „COLCCI”
Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 7 до 14/.
Плат: 0,70 м., 1,40 м. ширина щампосан воал. 2,25 м. черна еластична дантела с
ширина
5,5
см.
Кроене: От щампосан плат: гръдна част 12 /да се скроят четири/, вратна
извивка на гръб 14 /да се скроят две двойни/, предница 7 /да се скрои двойно/,
гръб 8 /да се скрои двойно/. За презрамки се срязват два правоъгълника от 4 см.
на 6 см. От дантела: подгръдна част 10 /да се скроят две/, част под вратната
извивка на гърба 9 /да се скрои двойно/, основа на предница 13 /да се скрои
двойно/, основа на гръб 11 /да се скрои двойно/.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични
платове. Направете двоен набор между обозначенията на гръдните части
поотделно, съединете гръдните части с вратната извивка на гърба по
страничните шевове; зашийте страничните шевове на частите от дантела и
страните на блузката поотделно до мястото на отвора на щампосания плат.
Изработете презрамките стил сутиен и ги тропосайте в края на вратната
обиколка отпред и на обозначението отзад, поставете околно апликация от
черна лента, както е показано на модела, и в посока към основата на частите,
поставете отгоре срещуположните части лице с лице, зашийте обиколно
вратната извивка до предните краища, обърнете частта и образувайте
прихлупване на вратната извивка на предницата, като съедините средите и
поставите лявата страна върху дясната, прихванете с тропоска. Зашийте

31

обиколно частта от дантела под вратната извивка на гърба и подгръдната част
според обозначения А-С, като поставите подгръдната част върху дясната гръдна
част, така че дантелата да се показва 7 мм. и като прихванете двата плата на
гръдните части. Направете двоен набор на средата на предницата от означеното
място до обозначение В и зашийте за основата на дантелата, като изпънете
набора и поставите дантелата по същия начин да се показва откъм лицевата
част според обозначения В-Е. Поставете дантелените части на основата на
предницата и гърба, като оформите отвори в страните. Изпънете презрамките в
необходимия размер.
63. Пола „GURU”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 15 до 23/.
Плат: 2,10 м., 1,40 м. ширина копринено моаре на райета.
Кроене: Талия на предница лява страна 19 /да се скрои една/, пола на
предница и гръб 18 и 18А /да се скрои една/, страни на предница 21 и 22 /да се
скроят по една от всяка/, среда на предница 20 /да се скроят две/, годета на
предница 16 /да се скрои двойно/, пола на гръб лява страна 15 /да се скрои
една/, украшение за предница 17 /да се скрои двойно/. За колан се срязва лента
с ширина 6 см. по необходимата дължина според размера, като се остави
прихлупване от 3 см. и поле за шевовете. За образуване на украшение от ленти
на предницата се срязват 22 правоъгълника с ширина 22 см. на 12 см. височина.
За странични волани се срязват ленти прав бод от 4 см. на 1 м.
Внимание: За да получите пълната кройка 18, съединете 18 с 18А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте свивки на талията на предницата, гърба и странично.
Оформете декорация с 20 вертикални тигела /за размер 42/ на полата на гърба
между обозначения В-Е до основата и на разстояние 1 см. помежду им.
Съединете полата на предница с талията лява страна по средния преден шев от
талията до обозначение А, и страните на предницата от А до F поотделно;
съединете частите според обозначения J-А-В, направете прорез на полата на
гърба с тигели на обозначение В и поставете отгоре плата до основата според
обозначение С, закрепете дъното с тигел над тези на декорацията. Затворете
шева на частите на средата на предницата според обозначения F-K и добавете
годета на обозначение К, зашийте до основата; съединете образуваната на
предницата част според обозначение F до основата. Затворете шева на лява
страна. Пригответе двете ленти от 1 м., като оформите двата края с завършващ
бод и направете двоен набор в средата на всяка лента, поставете ги на
указаните места от обозначение R на предницата до обозначение S на гърба,
като изпънете наборите и зашиете с тигел над всяка лента. Подплатете частта за
украшение на предницата и пригответе 22-те ленти сгънати по средата;
направете няколко вертикални среза без да достигате до края на 6-те см. с
разделяне от 2 см. на всеки срез, поставете лентите върху частта на разстояние
1 см. помежду им и излизайки 2 см. от страните, поставете тази част в средата
на предницата с 1 см. над обозначение А и прихванете с няколко бода на ръка
откъм обратната страна обиколно. Затворете средния заден шев, като
прихванете воланите, набрани до мястото на края на ципа, поставете ципа
скрит. Разположете лек подлепващ плат в средата на обратната страна на
колана, изгладете, затворете краищата и зашийте един слой на талията на
полата, като придържате леко по колана и образувате прихлупване на гърба,
обиколете с шев срещуположния слой. Поставете лента от същия плат на
основите откъм обратната страна и прекарайте декоративно два раздалечени
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обиколни тигела до страната на полата на гърба, закрепвайки разнищването на
плата. Оформете илик на колана, пришийте копче.
64. Рокля „MANGO”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 23 до 34/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина памук и коприна.

Кроене: Вратна извивка на предница 32 /да се скроят две
двойни/, страница на вратната извивка на предница 33 /да
се скроят четири/, вратна извивка на гръб 31 /да се скроят
четири/, талия на предница 26 /да се скроят две двойни/,
страна на талията на предница 24 /да се скроят четири/,
талия на гръб 27 /да се скроят четири/, страна на талията на
гръб 25 /да се скроят четири/, плисирана част на пола 23
/да се скрои двойно/, страна на пола на предница 28 /да се
скроят две/, пола на гръб 30 /да се скроят две/, страна на
полата на гръб 29 /да се скроят две/, пояс 34 /да се скроят
два косо, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 10
см./.
Изработка: Подплатете с много лек подлепващ плат частите
на тялото на предницата и гърба откъм обратната страна.
Съединете частите на вратната извивка на предницата
според обозначения А-В, частите на талията на предницата
според обозначения В-С и талията на гръб според
обозначение Е, всички части поотделно; зашийте частите на
талията за вратната извивка на предницата според
обозначение В до страните и за талията на гръб според
обозначение F. Затворете страничните шевове на тялото.
Зашийте страничните части за полите на предницата и
гърба, тропосайте плисетата от средата на предницата и
зашийте страничните шевове. Съединете полата с основата
на тялото и затворете средния заден шев до мястото на края
на ципа. Подплатете тялото до талията с противоположната
част, ушита и обърната. Направете подгъв и поставете скрит
цип. Изработете пояса, ушит и обърнат, след като съедините
по необходимите шевове и поставите подплата на обратната
страна, малко по-силна отколкото тази на тялото; в
специализирано ателие поставете петелки36. Блуза „COLCCI”

Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 8 до 13/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: вътрешна гръдна част 11 /да се скроят две/, вратна извивка на
предница и гръб 8 /да се скрои двойно/, подгръдна част на предница 12 /да се
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скроят две двойни/, подгръдна част на гръб 13 /да се скроят две двойни/,
предница 10 /да се скрои двойно/, гръб 9 /да се скрои двойно/. За завързване на
рамената се срязват две ленти от 3 см. на 70 см. За раменно каналче се срязват
две ленти с ширина 4 см. по ширината на рамото според размера. За оформяне
на вратната извивка на предницата и гърба и на гръдните части се срязват ленти
косо с ширина 4 см. според контурите. За завързване на гръдните части се
срязват две ленти от 4 см. на 50 см.
Изработка: Зашийте свивките на вътрешната гръдна част и оформете двете
страни, като приложите бие и образувате филетка от 1 см. обикаляйки с шев,
изработете презрамките, ушити и обърнати с ширина 1 см. , като изчистите
единия край и ги зашийте за краищата на гръдните части. Направете подгъв на
външната част на вратната извивка на предницата и гърба и поставете бие около
вратната извивка, като образувате филетка от 1 см. обикаляйки с шев.
Приложете декорация от сериграфирани цветя на дясната страна на вратната
извивка и на долната част на предницата, по желание. Поставете лентата за
каналче на рамената на вратната извивка между обозначения А-В, като
образувате около тях двойно каналче. Направете двоен набор в основата на
вратната извивка предница и гръб и на предницата и гърба поотделно. Зашийте
дясната страна на подгръдната част и страничните шевове на предницата и
гърба поотделно до мястото на ципа на лява страна. Поставете върху едната
подгръдна част вратната извивка на предницата и гърба изпъвайки набора лице
с лице и според обозначения С на предницата и Е на гърба, като образувате
прихлупване в средата на предницата, поставете отгоре вътрешната гръдна част
според обозначение F /така че да остане във вътрешнана част на дрехата/,
прихванете всичко заедно с тропоска и зашийте. Поставете предницата и гърба
на основата на подгръдната част, като изпънете набора, зашийте. Поставете
срещуположната подгръдна част на обратната страна за да се оформят
ръкавните извивки, зашийте, обърнете и обиколете с шев отвътре, зашийте
ципа. Направете подгъв. Изработете, ушити и обърнати, двете ленти за рамената
и ги въведете в каналчетата, като извадите краищата в края им, завържете, като
образувате набор в желания размер. Завържете презрамките от гръдните части
на тила, като оформите панделка.
37. Панталон „INDIAN ROSE”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 14 до 21/.
Плат: 1,25 м., 1,40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: Предница 15 /да се скроят две/, гръб 14 /да се скроят два/, страница
на предница 16 /да се скроят две/, страница дъно на джоб 17 /да се скроят две/,
предно закопчаване 20 /да се скрои едно/, колан на предница 18 и 21 /да се
скроят по два от всеки/, колан на гръб 19 /да се скроят два двойни/. Дъна на
джобове: да се скроят два според чертежа на кройката, след съединяването на
страницата на предница.Задни джобове: скрояват се два, както е показано на
чертежа. За гайки се срязват четири правоъгълника от 6 см. на 9 см.
Изработка: Направете подгъв на горната част на задните джобове и прекарайте
двоен тигел, поставете на указаните места с обиколен тигел. Зашийте
страницата за предницата и прекарайте двоен декоративен тигел по лицевата
страна до основата. Изработете предни джобове със страници според
обяснението към модел 23. Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвора заедно с колана и
по две гайки на предницата и гърба, разположени на 1 см. от предните джобове
според обяснението към модел 7, като образувате прихлупване с колана върху
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дясна страна, както е показано на модела. Направете подгъви, оформете илици,
пришийте копчета и поставете закопчалка отвътре на прихлупването в средата
на предницата.
38. Дълга блуза „DDP”
Приложение 4. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 22 до 25/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина раиран воал.
Кроене: Предница 22 /да се скроят две/, гръб 23 /да се скрои двойно/, столче
на яка 25 /да се скроят две двойни/, яка 24 /да се скроят две двойни/. За
оформяне на ръкавните извивки се срязва бие с ширина 3 см. според контура.
За волани на блузата се срязват шест ленти от 1,20 м. на 2 см. За волани на
ръкавните извивки се срязват две ленти от 2 см. по целия контур плюс една
половина.
Изработка: Прекарайте завършващ тигел на 5 мм. от края на двете страни на
лентите за волани на предницата, направете двоен набор в средата и поставете
на предниците, като изпънете набора от раменете до местата посочени в
кройката, така че в края да не бъдат еднакви, зашийте с тигел върху средата на
набора. Зашийте раменните и страничните шевове до мястото на отворите.
Сгънете мострите на предниците и прихванете с тигел от вратната извивка до
основата. Изработете яката със столче според обозначения А-В и обяснението
към модел 20. Прекарайте завършващ тигел за да закрепите разнищването на
лентите за волани на ръкавните извивки и направете двоен набор за да остане
волана с ширина 1 см., поставете върху ръкавните извивки, като изпънете
набора, тропосайте и поставете отгоре бието, зашийте, обърнете и обиколете с
шев бието. Оформете отворите на страните с подгъв и прекарайте тигел на 1 см.
около основата за закрепване на разнищването. Оформете илици, пришийте
копчета.
39. Панталон „ALBA CONDE”
Приложение 4. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 26 до 30/.
Плат: 1,20 м., 1,40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: Предница 27 и 27А /да се скроят две/, гръб 26 и 26А /да се скроят два/,
предно закопчаване 30 /да се скрои едно/, колан на предница 28 /да се скроят
два с прихлупване и два без прихлупване/, колан на гръб 29 /да се скроят два
двойни/.
Внимание: За да получите пълните кройки 26 и 27, съединете части 26 с 26А и
27 с 27А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев
/чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвор с предно закопчаване, цип и
колан според обяснението към модел 7. Направете подгъви и отбележете
сгъвката на широк маншет според модела, прихванете маншета странично с
няколко бода на ръка. Оформете илик на колана, пришийте копче.
40. Блуза „PATCHWORK”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1,45 м., 1,40 м. ширина щампосан лен.
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Кроене: Японска предница 2 /да се скрои двойно/, японски гръб 3 /да се скрои
двойно/, японска страница на предница 4 /да се скроят две/, японска страница
на гръб 1 /да се скроят две/. За завързване се срязват две ленти с ширина 2 см.
на 80 см.
Изработка: Зашийте страниците на предницата и гърба. Затворете раменните и
страничните шевове. Оформете вратната извивка и основата на ръкавите, като
приложите бяло памучно бие 3см. на 3см. и образувате филетка от 2 см. с
обиколен тигел. Съединете двете ленти за завързване и изработете една цяля,
ушита и обърната, оформете две гайки от 2 см. над талията за въвеждане на
лентата и завържете на предницата. Направете подгъв.
41. 3/4 Панталон „MUCHACHA”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 5 до 12/.
Плат: 1,85 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 12 и 12А /да се скроят две/, предна страна 5 и 5А/да се
скроят две/, талия на гръб 6 /да се скроят четири/, бедрена част на гръб 8 /да се
скроят две/, гръб 11 /да се скроят два/, задна страна 10 /да се скроят две/,
преден джоб 9 /да се скроят два/, предно закопчаване 7 /да се скрои едно. Дъна
на предни джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За капаче на
горни предни джобове се срязват два правоъгълника от 13 см. на 5 см. за да
останат с ширина 1,5 см. За дъна на джобовете с капаче се срязват четири
правоъгълника от 12 см. на 10 см. За гайки на предницата се срязват два
правоъгълника от 6 см. на 10 см. За гайка за прихващане на тока на гърба се
срязват два правоъгълника от 6 см. на 7 см. За гайки на токата се срязват два
правоъгълника от 6 см. на 20 см.. За оформяне на талия на предница мострата
се срязва до страните според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълните кройки 5 и 12, съединете части 5 с 5А и 12 с
12А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Отбележете с тропоска мястото за поставяне и дължината на джоба
с капаче. След като слежете отвора на джоба, подсилете го откъм обратната
страна, като тропосате парче прав бод. Сгънете капачето по средата и поставете
лек подлепващ плат върху обратната страна. Зашийте краищата, оформете
диагонално наклонения ъгъл и обърнете капачето. Тропосайте по ръба и
изгладете. Прекарайте декоративен тигел около капачето, по желание.
Поставете капачето върху указаната линия в посока надолу, тропосайте и
поставете отгоре едното дъно на джоб, като поддържате същия наклон, зашийте
всичко наведнъж с един тигел. Поставете второто дъно в срещуположна посока
на 1 см. разстояние от първото и успоредно на него, зашийте 2 мм. по-късо от
краищата на долното. Срежете между двата тигела и диагонално краищата.
Обърнете дъната на джобове към обратна страна, а капачето нагоре. Закрепете
краищата на капачето с малки скрити бодове и откъм обратната страна
съединете двете дъна с обиколен тигел. Срежете мястото на поставяне на
долните предни джобове, като оставите 1 см. за шев и зашийте цип с бял плат на
горната част на джобовете за набиране, като оставите да се вижда само горната
част на ципа с белия цвят, направете двоен набор в ъглите на джобовете и
поставете върху дъната, като изпънете набора в съответствие с размера им,
поставете на предниците и прекарайте обиколен тигел, като прихванете двата
плата и горната част с плата на ципа, прекарайте двоен обиколен тигел.
Направете двоен набор на всяка страна на коленете между обозначенията и
зашийте предницата за страната, като изпънете набора на коляното, прекарайте
двоен декоративен тигел. Зашийте двете части на гърба според обозначение Е
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до ципа на основата, изгладете открития шев и прекарайте декоративни тигели,
съединете панталона с бедрената част на гърба според обозначение F и
съединете с предницата, като опънете набора на коляното между обозначенията
и прихванете в същото време джобовете. Поставете талията на гърба според
обозначение В до предницата обозначение С, прекарайте декоративни тигели.
Затворете средния шев /чатала/ на предницата до края на ципа и на гърба
поотделно, прекарайте декоративни тигели на двата чатала. Изработете отвор с
предно закопчаване и мостра за оформяне на предницата според обяснението
към модел 7. Изработете двете гайки с двойна метална тока и ленти за
прихващането им,ушити и обърнати, с ширина 2 см. и поставете върху талията
на гърба според обозначения R-S, зашийте с вертикален тигел двете части на
всяка страна. Изработете двете гайки за талията на предница, ушити и обърнати
и ги поставете на талията на предницата на обозначение С, прихванете с
тропоска. Приложете срещуположните части на талията, съединени по средния
заден шев, лице с лице, зашийте до обозначение С, обърнете частта към обратна
страна, обиколете с шев отвътре и прекарайте тигел в размера на мострата на
предницата, в края й и обоколно. Сгънете краищата на предните гайки и
поставете двойна кръгла метална тока, закрепете гайките върху панталона на 1
см. от токите с хоризонтален тигел. Затворете вътрешните шевове. Направете
подгъви и поставете открити ципове на гърба, така че белия им плат да се
вижда. Поставете метални нитове в края на средата на предницата и на
капачетата на предните джобове, както е показано на модела.
42. Блуза „IKKS”
43. Панталон „IKKS”
Плат: 3,10 м., 1,40 м. ширина памук и полиамид.
42. Блуза „IKKS”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 13 до 16/.
Кроене: Цяла предница 14 и 14А /да се скрои една/, гръб 13 /да се скрои
двойно/, вратна извивка на предница 16 /да се скроят две до края и две за лява
страна до обозначение Е/, вратна извивка на гръб 15 /да се скроят две двойни/.
За оформяне на ръкавните извивки се срязват ленти косо с ширина 4 см. За
завързване на предницата се срязват четири ленти от 6 см. на 50 см. За
завързване на каналчетата се срязват две ленти от 6 см. на 1,60 м. с
необходимите добавки.
Внимание: За да получите пълната кройка 14, съединете 14 с 14А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Направете малък подгъв на отвора на предницата от обозначение С
до обозначение Е или изчистете като поставите лента, ушита и обърната,
прекарайте тигел за прихващане. Зашийте раменните шевове и направете двоен
набор около вратната извивка на гърба до двете предници. Зашийте раменните
шевове на частите на вратната извивка поотделно и ги съединете по външната
част, лице с лице, прекарайте обиколен тигел до обозначения С-Е и поставете на
вратната извивка, като зашиете само един слой, изпъвайки набора според
обозначения А-В-С дясна страна и А-В-Е лява страна. Изработете четирите ленти
за завързване, ушити и обърнати и поставете една в края на вратната извивка, а
друга на обозначение Х на предницата, обиколете с шев вратната извивка, като
прихванете лентата и закрепете долната лента с вертикален тигел. Поставете
другите две ленти на лява страна на предницата според обозначения Х и
прихванете с тропоска. Зашийте страничните шевове. Оформете ръкавните
извивки, като поставите бието, ушито и обърнато. Оформете илиците на
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основата на гърба лява страна на указаните места и сгънете основата за
образуване на каналчета с ширина 1 см., като зашиете първото на 1 см.
раздтояние от основата, а второто каналче на 2 см. от първото. Изработете двете
ленти за каналчета, ушити и обърнати и ги въведете през илиците, завържете на
лява страна на гърба, като изпънете основата в желания размер. Образувайте
прихлупване
на
предницата
завързвайти
лентите
според
модела
и
закрепетевратната извивка, като поставите метално закопчаване от вътрешната
страна на средата на предницата.
43. Панталон „IKKS”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 17 до 22/.
Кроене: Предница 17 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 29 см.
8размер 46/, 27 см. /размер 42/ и 25 см. /размер 38/, гръб 18 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 29 см. /размер 46/, 27 см. /размер 42/ и 25 см. /размер 38/,
страница дъно на джоб 19 /да се скроят две/, предно закопчаване 22 /да се
скрои едно/, колан на предница 20 /да се скроят четири/, колан на гръб 21 /да
се скроят два двойни/. Дъна на предни джобове: да се скроят два според
чертежа на кройката. За дъна на заден джоб се срязват два правоъгълника от 12
см. на 13 см. За гайки се срязват четири правоъгълника от 6 см. на 9 см. За
завързване на предницата се срязват две ленти от 5 см. на 35 см.
Изработка: Изработете предните джобове със страници според обяснението към
модел 37. Зашийте задните свивки. Изработете заден джоб с илик и филетка на
дясна страна, като отбележите с тропоска мястото на илика и с точност
краищата. Срежете лента бие, която да превишава с 2 см. странично и на
ширина. Поставете средата на лентата на отбелязаното с тропоска място лице с
лице. Прекарайте тигел, като образувате правоъгълник около средната тропоска
на 2 см. разстояние, така че четирите ъгъла да останат добре маркирани.
Разстоянито на тигелите да бъде според дебелината на плата. Срежете двата
плата, дреха и филетка, като направите срез в средата хоризонтално и два в
ъглите диагонално. Обърнете бието навътре и изгладете откритите шевове,
сгънете оставяйки филетка от 1 см. странично. Прихванете филетката с малки
бодове зад игла. Откъм обратната страна закрепете краищата, като направите
малък ръб, откъм лицевата страна зашийте помежду им краищата за поддържане
на джобо добре затворен. Поставете дъното на джоб от подплата на долното бие,
като обиколите със страничен бод. Зашийте другото дъно по дължината на
горната филетка. Съединете двете дъна с обиколен тигел откъм обратната
страна. Оформете илика под филетката на джобо на указаното място. Зашийте
страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на
ципа. Изработете отвор с предно закопчаване, цип и колан с гайки според
обяснението към модел 7, като прибавите в страните на колана лентапреди това
ушита и обърната. Направете подгъви, оформете илик на колана и пришийте
копчета на колана и на задния джоб. Въведете двете ленти през гайките и
завържете на талията.
44. Рокля „PAZ TORRAS”
Приложение 4. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 23 до 26/.
Плат: 0,65 м., 1,40 м. ширина памучен воал с ръбове и дантела. 0,50 м., 1,40 м.
ширина бял памук.
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Кроене: От воал: предница 23 /да се скроят две/, гръб 26 /да се скрои двойно/.
От бял плат: яка 24 /да се скроят две двойни/, столче на яка 25 /да се скроят
две двойни/. За оформяне на ръкавните извивки се срязват биета с ширина 4 см.
по необходимия контур.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове до отвора. Сгънете
двойно мострата на двете предници и закрепете от вратната извивка до основата
с вертикален тигел. Изработете яка със столче според обозначения А-В и
обяснението към модел 20. Оформете ръкавните извивки с памучно бие.
Направете подгъв, като оформите отвора на страните, оформете илици,
пришийте копчета.
45. Пола „ONLY”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1,30 м., 1,40 м. ширина раиран лен.
Кроене: Ханш на предница 2 /да се скроят две двойни/, ханш на гръб 1 /да се
скроят две двойни/, пола на предница и гръб 3 /да се скроят две двойни/. За
завързване се срязва лента върху единия цвят на райетата с ширина 4 см. на
1,50 м. с необходимата добавка.
Изработка: Зашийте дясна страна на частите на ханша поотделно и
страничните шевове на полата до края на ципа лява страна. Направете двоен
набор на горната част на полата и зашийте за едната част на ханша, като
изпънете набора. Оформете илиците на талията на указаното място и поставете
срещуположните части лице с лице, зашийте горната част, обърнете и
прекарайте тигел под илиците около частта до лява страна, като образувате
каналче. Изработете лентата за завързване, ушита и обърната и оформете две
ленти, една за въвеждане от лява страна до илика на предницата, а другата подълга за поставяне от лява страна на гърба до илика на предницата, прихванете
краищата на лява страна с вертикален тигел и зашийте скрит цип, обиколете с
шев ханша отвътре около ципа и долния шев. Направете подгъв и завържете
лентите на предницата на панделка.
46. Бюстие „H & M”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 4 до 11/.
Плат: 1,15 м., 1,40 м. ширина памучен воал. 1,20 м., 18 см. ширина бяла
дантела.
Кроене: От воал: подплата на гръдна част 7 /да се скроят две/, гръдна част 10
/да се скроят две/, вратна извивка на гърба 11 /да се скроят две двойни/,
предница 9 /да се скрои двойно/, гръб 8 /да се скрои двойно/. За презрамки се
срязват две ленти от 9 см. на 3 см. От дантела: вратна извивка на предница 4
/да се скроят две/, талия на предница 5 /да се скрои двойно/, талия на гръб 6
/да се скрои двойно/.
Изработка: Съединете вратната извивка на предница от дантела с гръдната
част според обозначения С-Е и зашийте дясна страна с вратната извивка на
гърба. Зашийте подплатата на гръдната част със срещуположната част на
вратната извивка на гърба по шева на дясна страна, поставете върху гръдните
части лице с лице, като прибавите презрамките, преди това ушити и обърнати с
ширина 1 см., зашийте външната част до края на предницата, обърнете и
прекарайте тигел на 1 см. от ръкавните извивки и вратната извивка на гърба,
като образувате каналче, въведете тесен ластик обиколно от от отвора на лява
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страна на предницата и гърба, като ги изпънете леко за да прихванете вратната
и ръкавните извивки. Направете двоен набор между обозначения Е-В, като
прихванете двата плата и образувайте прихлупване на предницата поставяйки
дясна страна върху лява според обозначение А, прихванете с тропоска.
Съединете частите на талията от дантела по шева на дясна страна; направете
двоен набор на предницата и гърба и съединете с талията от дантела според
обозначения F-K, като изпънете набора и поставите края на дантелата върху
плата, зашийте на 1 см. от края на дантелата със специален бод. Поставете
талията от дантела на гръдната част и вратната извивка на гърба според
обозначения А-В-J и зашийте, като изпънете набора. Поставете скрит цип на
лява страна, направете подгъв и завържете презрамките на тила.
47. Минипола „INDIAN ROSE”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо..
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 12 до 14/.
Плат: 0,65 м., 1,40 м. ширинащампосан памук.
Кроене: Предница 14 /да се скрои двойно/, гръб 13 /да се скрои двойно/, заден
джоб 12 /да се скроят два/. За оформяне на талията мострите се срязват според
чертежа на кройките.
Изработка: Сгънете мострите на задните джобове и ги прихванете с тигел,
поставете ги на гърба на указаните места с двоен обиколен тигел. Зашийте
страничните шевове до края на ципа. Зашийте дясна страна на мострите на
талията и поставете лице с лице, зашийте, обърнете и прекарайте тигел на 1,5
см. от от талията на гърба от средата до обозначение R, като образувате
каналче, въведете ластик с 2 см. по-къс от каналчето и прихванете краищата му
на обозначение R с вертикален тигел. Направете подгъв и поставете ципа.
48. Блуза „H & M”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 15 до 17/.
Плат: 1,10 м., 1,40 м. ширина лен. 0,85 м., 1,40 м. ширина коприна в тон.
Кроене: От лен: предница 15 и 15А /да се скроят две/, гръб 16 /да се скроят
два/, страница на гръб 17 /да се скроят две/. За коланче се срязват две ленти от
75 см. на в см. ширина с диагонални краища. От коприна за подплата се
скрояват същите кройки-предница, гръб и страница на гръб.
Внимание: За да получите пълната кройка 15, съединете 15 с 15А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте предните свивки на двата плата поотделно. Съединете
страниците с гърба и затворете средния заден шев на двата плата поотделно.
Затворете страничните шевове и изработете декорация от бродерия във форма
на тропоска около вратната извивка и презрамките до тила, както е показано на
модела. Подплатете блузата, като оформите вратната извивка, предниците и
основата. Бродирайте гайка на всяка страна на коланчето. Поставете широко
метално закопчаване , облечено в същия плат, в края на двете предници,
образувайте прихлупване върху лява страна и поставете срещуположните части,
поставете също закопчаване в средата на презрамките отзад. Съединете двете
ленти за коланчето, поставете лек подлепващ плат в средата му, изгладете,
сгънете го, зашийте и затворете краищата диагонално, като оставите отвор за
обръщане, обърнете и затворете отвора, въведете коланчето през гайките и
завържете отпред, както е показано на модела.
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49. Къси панталонки „SORTIE DES CLASSES”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 18 до 23/.
Плат: 0,75 м., 1,40 м. ширина памук с щампосан еластан.
Кроене: Предница 18 /да се скроят две/, гръб 19 /да се скроят два/, джоб 21
/да се скроят два/, капаче на джоб 22 /да се скроят четири/, предно
закопчаване 23 /да се скрои едно/, колан 20 /да се скроят четири/. За оформяне
на отвора на предницата мострата се срязва според чертежа на кройката.
Изработка: Сгънете мострите на джобовете, прихванете с тигел и поставете
големи метални капси според модела. Поставете джобовете на указаните места
до основата и зашийте с двоен тигел, поставете ги над капачетата, преди това
ушити и обърнати с декорация от обиколни тигели и оформени илици. Зашийте
страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на
ципа. Изработете отвора с предно закопчаване, мостра, цип и колан с гайки
според обясненията към модел 7. Направете подгъви, оформете илик на колана
и пришийте метални копчета.
50. Блузка „ONLY”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 0,70 м., 1,40 м. ширина воал бамбула памук. 0,25 м., 0,70 м. ширина
памук за подплата.
Кроене: Поставете всички кройки върху плата без да се отваря плисето на
бамбулата и скройте: вратна извивка на предница 3 /да се скроят две/, вратна
извивка на гръб 4 /да се скрои двойно/, предница 1 /да се скрои двойно/, гръб 2
/да се скрои двойно/. За подплатяване се скроява вратна извивка на предница.
Изработка: Доставете дантела за поставяне в основата на вратната извивка на
предницата и гърба; доставете също бродерията, показана на модела, за
поставяне в средата на вратната извивка съединявйки двете й части, лента за
оформяне на ръкавните извивки, вратната извивка на предницата и гърба, както
и специални корсетни презрамки в тон. Зашийте дясна страна на вратната
извивка и долните части до края на ципа поотделно. Подплатете вратната
извивка на предница, като поставите подплатата обратна с обратна страна,
прихванете с обиколна тропоска и направете двоен набор в основите между
обозначенията. Оформете вратната извивка на предницата до краищата за
разполагане на презрамките, като приложите лентата, ушита и обърната
образувайки малка филетка. Зашийте долната част за вратната извивка на
предницата изпъвайки набора, като прихванете плисето на плата и прибавите на
свързващия шев и обиколно до лява страна дантелата, както е показано на
модела. Оформете ръкавните извивки и вратната извивка на гърба до лява
страна с лентата и поставете корсетните презрамки в краищата на вратната
извивка на предницата и гърба. Оформете основата със сатенена нишка, като
отворите плисето на плата. Поставете бродираната апликация на вратната
извивка на предницата, както е показано на модела и зашийте със сатенена
нишка.
51. Пола „COLCCI”
Приложение 5. Страна В. Червено
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 1 /от 5/.
Плат: 1,20 м., 1,40 м. ширина щампосан памук.
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Кроене: Предница и гръб 5 /дасе скроят две двойни/. За волан се срязват два
правоъгълника върху най-щампосаната част на плата с ширина 10 см. и дължина
1,05 м. /размер 38/, 1,10 м. /размер 42/ и 1,15 м. /размер 46/.
Изработка: Затворете на пръстен полата и волана поотделно. Оформете горната
и долната част на волана със специален бод оверлог и горната част на полата.
Направете двоен набор на 1 см. от горната част на волана и го поставете на 1
см. от основата полата върху нея за да се образува ръб, изпънете набора околно
и зашийте с тигел на машина над набора. Прекарайте хоризонтални тигели на
талията с еластичен бод за образуване на набор до обозначение В на разстояние
помежду им, както е показано на модела.
52. Бюстие „ONLY”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 6 до 9/.
Плат: 1м., 1,40 м. ширина щампосан памучен воал. 0,30 м., 1,40 м. ширина
едноцветен памучен воал в тон.
Кроене: От щампосан плат: вратна извивка на предница 9 /да се скроят две/,
вратна извивка на гръб 8 /да се скрои двойно/, предница 6 /да се скрои двойно/,
гръб 7 /да се скрои двойно/. За презрамки се срязват две ленти косо от 42 см. на
4 см. За завързване се срязва една лента от 55 см. на 4 см. и друга от 75 см. на
4 см. От едноцветен плат: вратна извивка на предница 9 /да се скроят две/,
вратна извивка на гръб 8 /да се скрои двойно/. За каналче под гръдната част се
срязва лента от 5 см. по контура на горната част на предницата и гърба.
Изработка: Зашийте дясната страна на вратната извивка от двата плата
поотделно и страничните шевове на долните части до края на ципа лява страна.
Изработете презрамки, ушити и обърнати с ширина 7 мм. и ги тропосайте на
вратната извивка на предницата от щампосан плат и на гърба според
обозначенията в необходимия размер /35 см. за размер 42/. Подплатете частите
на вратната извивка и направете двоен набор между обозначенията на основата,
като прихванете двата плата, образувайте прихлупване на предницата лява
страна върху дясна, така че да съвпаднат средите и прихванете с тропоска.
Оформете двата илика на дясна страна на предницата и поставете лентата за
каналче на горната част на обратната страна на дрехата, прекарайте обиколен
тигел на 2,5 см. разстояние от горната част и прихванете лентата с тропоска в
горната част; зашийте за вратната извивка, като прихванете плата на каналчето
и изпънете набора. Направете подгъв в основата. Изработете двете ленти за
завързване, ушити и обърнати с ширина 1 см. и поставете по-късата откъм лява
страна на предницата през каналчето, като извадите края през първия илик,
поставете по-дългата лента на лява страна на гърба също през каналчето, като
извадите края през другия илик, прихванете лентите на лява страна с
вертикален тигел. Поставете скрит цип и завържете лентите на предницата.
53. Минипола с волани „INDIAN ROSE”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 10 до 16/.
Плат: 0,65 м., 1,40 м. ширина дънков памучен плат. 1,60 м., 1,40 м. ширина
щампосан памук. 0,80 м., 1,40 м. ширина кариран памук.
Кроене: От дънков плат: ханш на предница 10 /да се скроят две/, талия на гръб
13 /да се скроят две/, гръб 16 /да се скроят два/, страница дъно на преден джоб
15 /да се скроят две/, предно закопчаване 14 /да се скрои едно/, колан 12 /да
се скроят четири/. За гайки се срязват четири правоъгълника от 6 см. на 9 см.
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Малко джобче: да се скрои едно както е показано на чертежа. Дъна на предни
джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За декоративен заден
джоб с капаче се срязва правоъгълник от 14 см. на 4 см. за да остане с ширина 1
см. От щампосан плат: волан на предница и гръб 11 /да се скрои един двоен за
предница и един двоен за гръб според средите и основата на 1-ви волан и още
два също според средите и основата на 3-ти волан/. От кариран плат: волан на
предница и гръб 11 /да се скрои един двоен за предница и един двоен за гръб
според средите и основата на 2-ри волан/.
Изработка: Направете малък подгъв от 1 см. в горната част на малкото джобче
с двоен декоративен тигел с контрастиращ конец и поставете на дясна страна
на указаното място, зашийте с двоен обиколен тигел. Изработете предни
джобове със страници според обяснението към модел 23. Съединете частите на
талията с гърба според обозначение Е , прекарайте двоен декоративен тигел.
Изработете декоративен заден джоб с капаче на указаното място на дясна
страна и според обяснението към модел 41 без дъна и като зашиете едно парче
откъм обратната страна за да закрепите отвора, прекарайте декоративни
вертикални тигели според кройката. Затворете страничните шевове, средния
заден и преден шев до края на ципа. Изработете отвор с предно закопчаване,
цип и колан с гайки според обяснението към модел 7. Зашийте страничните
шевове на трите волана поотделно, оформете основите със завършващ бод
оверлог и поставете трите волана на мястото им според обозначение А на
предницата и обозначение F на гърба, като оставите карирания в средата,
прихванете с тропоска и ги зашийте заедно за основата на ханша според
обозначения А-F. Оформете илик на колана, пришийте метално копче.
54. Блуза „ONLY”
Приложение 5. Страна В. Зелено
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 17 до 21/.
Плат: 1,20 м., 1,40 м. ширина кариран памук.
Кроене: Предница 17 /да се скроят две/, гръб 21 /да се скрои двойно/, ръкав 20
/да се скроят четири/, столче на яка 19 /да се скроят две двойни/, яка 18 /да се
скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Съединете двата ръкава лице с
лице и зашийте основите до обозначения Е-F, обърнете, изгладете и прекарайте
украшение от зиг заг бродерия на 12 мм. в края на ръкавите и на двете
предници според чертежа на кройките до ръкавните извивки с контрастен конец.
Зашийте раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите на ръкавните
извивки до обозначения Е-F и оформете остатъка от ръкавните извивки, като
поставите бие, ушито и обърнато. Сгънете основата на ръкавите нагоре по
линията на сгъване, изгладете. Сгънете мострите на предниците, обиколете с
шев и прихванете с вертикален тигел от вратната извивка до основата.
Изработете яка със столче според обозначения А-В и обяснението към модел 20.
Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
55. Къси панталонки „ONLY”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 0,85 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 5 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница и
дъно на преден джоб 3 /да се скроят две/, задна страна 4 /да се скроят две/,
предно закопчаване 1 /да се скрои едно/, колан дясна страна 6 /да се скроят
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две/, колан лява страна 7 /да се скроят два/. За оформяне на отвора на
предницата мострата се срязва както е показано на чертежа. Дъна на предни
джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За гайки се срязват
четири правоъгълника от 10 см. на 6 см., за да останат с ширина 2 см.
Изработка: Съединете шева на частите на гърба, изгладете ги и прекарайте
двоен декоративен тигел по лицевата страна. Изработете предните джобове със
страница и дъна според обяснението към модел 23, като поставите страницата
според обозначението на талията и обозначение С, затворете шева според
обозначения В-С и прекарайте декоративни тигели. Затворете страничните
шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа на
предницата. Изработете отвор с предно закопчаване, мостра, цип и колан с
гайки според обяснението към модел 7, като оформите прихлупване върху
дясната страна на колана, както е показано на модела. Направете подгъви,
оформете илици и пришийте метални копчета.
56. Блуза „H & M”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 8 до 13/.
Плат: 1,65 м., 1,40 м. ширина креп жоржет.
Кроене: Гръдна част 12 /да се скроят две/, гръдна драперия 11 /да се скроят
две/, предница 13 /да се скроят две/, гръб 10 /да се скрои двойно косо/,
страница на гръб 9 /да се скроят две/, волан на вратната извивка дясна страна 8
/да се скроят два/. За волан на вратната извивка лява страна се обръща волан 8
и се срязват два в същото положение до обозначение В края на лява страна. За
презрамки се срязват две ленти от 4 см. на 60 см. За гайки на презрамките се
срязват два правоъгълника от 4 см. на 8 см.
Изработка: Зашийте страницата на гърба. Зашийте свивките на гръдните части;
тропосайте гънките на драперията и ги поставете на ръкавните извивки лице с
обратна част, зашийте от обозначение А до обозначение Е, обърнете драперията
на мястото й и я поставете на вратната извивка според обозначения А-В,
страните Е-F и основата на гръдната част F-G. Оформете единия от воланите за
дясна страна и за лява страна с бод за завършване в края и намалете с 1 см.
външната част на срещуположните волани от обозначение А до В, оформете тази
външна част също като предишните; съединете воланите два по два, като
оставите най-късия на горната част и прихванете с тропоска, зашийте долния
шев на двата волана на лява страна според обозначение D и направете двоен
набор на двата от обозначение А до В този от дясна страна и от обозначение А
до С лява страна, поставете воланите на вратната извивка, като изпънете набора
според обозначения А-В дясна страна и обозначения А-В-С-D лява страна,
тропосайте и зашийте воланите на вратната извивка от обозначение А до
обозначение В. Съединете средите на предницата и зашийте шева от вратната
извивка до основата, като прихванете воланите до обозначение D. Зашийте
страничните шевове до края на ципа лява страна, поставете го. Изработете
презрамките от 1 см. с части за поддържане, като поставите кръглата част в
гайките с размери 2 см на 2 см , поставете гайките на вратната извивка на
гърба върху шева на страницата в положение към основата, оформете вратната
извивка на гърба, като приложите лента от същия плат, ушита и обърната и
прихванете гайките и презрамките, поставете ги между двата плата на гръдните
части според обозначение А и обиколете с шев вратната извивка от обозначение
А до В върху шева на воланите. Оформете основата на дрехата със завършващ
бод на машина.

44

57. Панталон „ALICIA RUEDA”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 14 до 18/.
Плат: 1,35 м., 1,40 м. ширина памук и щампосан еластан.
Кроене: Предница 14 /да се скроят две/, гръб 15 /да се скроят два/, колан на
предница 17 /да се скроят две двойни/, колан на гръб 16 /да се скроят две
двойни/, тока 18 /да се скроят четири/.
Изработка: Зашийте страничните шевове до мястото на ципа лява страна,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Изработете двете гайки, ушити и
обърнати според формата. Затворете страничните шевове на коланите
поотделно, поставете лек подлепващ плат на обратната страна на единия колан,
изгладете, поставете двете гайки върху колана на предницата според
обозначенията на горната част, тропосайте и съединете двата колана лице с
лице, зашийте горната част и краищата, срежете малка шева, обърнете. Зашийте
един слой на колана на панталона, като оставите свободни гайкити на долната
част, обиколете с шев колана и закрепете краищата на гайките върху панталона
на ръка. Направете подгъви и зашийте ципа до края на колана.
58. Рокля „CHIC FORTUNATA”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 19 до 23/.
Плат: 2,45 м., 1,40 м. ширина креп воал. 0,85 м., 1,40 м. копринена подплата.
Кроене: От воал: гръдна част 20 /да се скроят четири/, вратна извивка на гръб
21 /да се скроят четири/, предница 23 /да се скрои двойно/, гръб 22 /да се
скроят два/, волан на предница и гръб 19 /да се скрои един двоен за предница и
един двоен за гръб според средите/. От копринена подплата се скрояват
предница и гръб, скъсявайки с 5 см. в основите.
Изработка: Направете двоен набор между обозначенията на гръдните части
поотделно, зашийте дясна страна на частите на вратната извивка също
поотделно. Зашийте страничните шевове на роклята от воал до края на ципа
лява страна и съединете с едната част на вратната извивка, като изпънете
набора на предницата. Зашийте страничните шевове на воланите и оформете
основата на волана и основата на роклята с бод за завършване. Изработете
бродерия в стил тропоска с групи от скъпоценни камъни и конци във формата на
цветя, според модела, на роклята на предницата и гърба до вратната извивка и
на воланите също. Зашийте страничните шевове на роклята от подплата до края
на ципа. Поставете срещуположните гръдни части лице с лице и зашийте
вратната извивка на предницата и гърба до краищата на презрамките, обърнете
и прихванете с тропоска двата плата от страната на ръкавните извивки до края
на презрамките, оформете на оверлог с розов конец, прихванете гръдните части
и вратната извивка на долния шев, поставете подплатата на роклята и зашийте
на същия шев, като оформите вътрешната част. Поставете волана в основата на
вътрешната подплата и зашийте. Поставете ципа и завържете презрамките на
раменете.
59. Рокля „SORTIE DES CLASSES”
Приложение 6. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 24 до 26/.
Плат: 1,80 м., 1,50 м. ширина италианска коприна.
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Кроене: Вратна извивка на предница 25 /да се скроят четири/, вратна извивка
на гръб 26 /да се скроят две двойни/, пола на предница и гръб 24 и 24А /да се
скрои една двойна за предница и една двойна за гръб според средите/. За
презрамки
се
срязват
две
ленти
от
4
см.
на
45
см.
Внимание: За да получите пълната кройка 24, съединете 24 с 24А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични
платове. Направете двоен набор на частите на вратната извивка на предницата
между обозначенията. Зашийте страничните шевове на вратната извивка
поотделно. Изработете презрамките, ушити и обърнати и тропосайте в края на
вратната извивка на предницата на две от частите и прихванете на вратната
извивка на гърба в необходимия размер. Поставете срещуположните части на
вратната извивка лице с лице и зашийте от края на вратната извивка на
предницата и околно, като прихванете презрамките, обърнете частите; оформете
прихлупване на предницата, като съедините средите дясна страна върху лява,
прихванете с тропоска. Зашийте страничните шевове на полата и съединете с
вратната извивка на предницата и гърба, като прихванете двата плата на тялото.
Оформете основата на полата с бод за завършване на оверлог.
60. Блузка „ALICIA RUEDA”
Приложение 6. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 27 до 29/.
Плат: 1м., 1,40 м., ширина щампосан тюл полиестер. 0,80 м., 1,40 м. ширина
бял
воал
полиестер
за
подплата.
Кроене: От щампосан плат: гръдна част 27 /да се скроят две/, предница 28 /да
се скрои двойно/, гръб 29 /да се скрои двойно/. За презрамки се срязват две
ленти с ширина 4 см. на 32 см. /размер 38/, 35 см. /размер 42/ и 37 см. /размер
46/, за да останат с ширина 1 см. За волани върху презрамките се срязват две
ленти от 4 см. на 1,10 м. За волан на вратната извивка дясна страна се срязва
лента от 4 см. на 1,45 м. За волан на вратната извивка лява страна се срязва
лента от 4 см. на 60 см. От бял плат за подплата се скрояват гръдната част по
същия
начин,
а
предницата
и
гърба
с
4
см.
по-къси.
Изработка: Зашийте свивките на гръдната част поотделно и презрамките,
ушити и обърнати. Оформете двете страни на всички волани с бод за
завършване и направете двоен набор в средата, поставете набраните ленти
върху презрамките и зашийте с тигел в средата на набора, поставете
презрамките върху гръдните части според обозначение В и тропосайте.
Поставете гръдните части от бял плат лице с лице, зашийте от обозначение В до
обозначение С, като прихванете презрамките, обърнете белите части към
обратната страна и прихванете на ръкавните извивки с тропоска. Зашийте
предницата за основата на гръдната част, като прихванете всички платове.
Изработете воланите на вратната извивка също като тези на презрамките и ги
поставете върху края на вратната извивка лява страна до средата на предницата
и дясна страна от презрамката до лява страна на предницата, зашийте също с
тигел в средата на набора и върху края на вратната извивка. Зашийте
страничните шевове до мястото на ципа лява страна на щампосаната част на
дрехата и страните на вътрешното тяло от бял плат поотделно. Поставете
подплатете отвътре на гърба и в основата на гръдните части, прихванете с
тропоска вратната извивка на гърба и обиколете с шев отпред върху шева за
свързване с гръдната част откъм обратната страна. Зашийте ципа на лява
страна. Оформете вратната извивка на гърба и ръкавните извивки до
презрамките, като приложите специално бие в лилаво и оформите филетка от 7
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мм. обикаляйки с шев. Прихванете презрамките на гърба според обозначенията
в необходимия размер с бод на ръка. Направете подгъви в основите.
61. Панталон „ANINOTO”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2,05 м., 1,40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: Предница 5 и 5А /да се скроят две/, гръб 6 и 6А /да се скроят два/,
страница дъно на джоб 2 /да се скроят две/, колан на предница дясна страна 1
/да се скроят два/, колан на предница лява страна 3 /да се скроят два/, колан на
гръб 4 /да се скроят четири/. Дъна на задни джобове: да се скроят четири
според чертежа на кройката. За предно закопчаване се срязва правоъгълник с
ширина 8 см. по височината на ципа според размера. Дъна на предни джобове:
да се скроят две 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: Изработете задните джобове според обозначените места и
обяснението към модел 43. Изработете предните джобове със страници според
обяснението към модел 23. Затворете страничните шевове, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвора на предницата
заедно с колана, като образувате прихлупване върху лява страна според
обясненията към модели 7 и 57. Направете подгъви и отбележете сгъвката на
широки маншети, прихванете ги с бод на ръка странично и вътрешно. Оформете
илик на колана, пришийте копче.
62. Блузка „COLCCI”
Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 7 до 14/.
Плат: 0,70 м., 1,40 м. ширина щампосан воал. 2,25 м. черна еластична дантела с
ширина
5,5
см.
Кроене: От щампосан плат: гръдна част 12 /да се скроят четири/, вратна
извивка на гръб 14 /да се скроят две двойни/, предница 7 /да се скрои двойно/,
гръб 8 /да се скрои двойно/. За презрамки се срязват два правоъгълника от 4 см.
на 6 см. От дантела: подгръдна част 10 /да се скроят две/, част под вратната
извивка на гърба 9 /да се скрои двойно/, основа на предница 13 /да се скрои
двойно/, основа на гръб 11 /да се скрои двойно/.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични
платове. Направете двоен набор между обозначенията на гръдните части
поотделно, съединете гръдните части с вратната извивка на гърба по
страничните шевове; зашийте страничните шевове на частите от дантела и
страните на блузката поотделно до мястото на отвора на щампосания плат.
Изработете презрамките стил сутиен и ги тропосайте в края на вратната
обиколка отпред и на обозначението отзад, поставете околно апликация от
черна лента, както е показано на модела, и в посока към основата на частите,
поставете отгоре срещуположните части лице с лице, зашийте обиколно
вратната извивка до предните краища, обърнете частта и образувайте
прихлупване на вратната извивка на предницата, като съедините средите и
поставите лявата страна върху дясната, прихванете с тропоска. Зашийте
обиколно частта от дантела под вратната извивка на гърба и подгръдната част
според обозначения А-С, като поставите подгръдната част върху дясната гръдна
част, така че дантелата да се показва 7 мм. и като прихванете двата плата на
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гръдните части. Направете двоен набор на средата на предницата от означеното
място до обозначение В и зашийте за основата на дантелата, като изпънете
набора и поставите дантелата по същия начин да се показва откъм лицевата
част според обозначения В-Е. Поставете дантелените части на основата на
предницата и гърба, като оформите отвори в страните. Изпънете презрамките в
необходимия размер.
63. Пола „GURU”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 15 до 23/.
Плат: 2,10 м., 1,40 м. ширина копринено моаре на райета.
Кроене: Талия на предница лява страна 19 /да се скрои една/, пола на
предница и гръб 18 и 18А /да се скрои една/, страни на предница 21 и 22 /да се
скроят по една от всяка/, среда на предница 20 /да се скроят две/, годет на
предница 16 /да се скрои двойно/, пола на гръб лява страна 15 /да се скрои
една/, украшение за предница 17 /да се скрои двойно/. За колан се срязва лента
с ширина 6 см. по необходимата дължина според размера, като се остави
прихлупване от 3 см. и поле за шевовете. За образуване на украшение от ленти
на предницата се срязват 22 правоъгълника с ширина 22 см. на 12 см. височина.
За странични волани се срязват ленти прав бод от 4 см. на 1 м.
Внимание: За да получите пълната кройка 18, съединете 18 с 18А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте свивки на талията на предницата, гърба и странично.
Оформете декорация с 20 вертикални тигела /за размер 42/ на полата на гърба
между обозначения В-Е до основата и на разстояние 1 см. помежду им.
Съединете полата на предница с талията лява странапо средния преден шев от
талията до обозначение А, и страните на предницата от А до F поотделно;
съединете частите според обозначения J-А-В, направете прорез на полата на
гърба с тигели на обозначение В и поставете отгоре плата до основата според
обозначение С, закрепете дъното с тигел над тези на декорацията. Затворете
шева на частите на средата на предницата според обозначения F-K и добавете
годета на обозначение К, зашийте до основата; съединете образуваната на
предницата част според обозначение F до основата. Затворете шева на лява
страна. Пригответе двете ленти от 1 м., като оформите двата края с завършващ
бод и направете двоен набор в средата на всяка лента, поставете ги на
указаните места от обозначение R на предницата до обозначение S на гърба,
като изпънете наборите и зашиете с тигел над всяка лента. Подплатете частта за
украшение на предницата и пригответе 22-те ленти сгънати по средата;
направете няколко вертикални среза без да достигате до края на 6-те см. с
разделяне от 2 см. на всеки срез, поставете лентите върху частта на разстояние
1 см. помежду им и излизайки 2 см. от страните, поставете тази част в средата
на предницата с 1 см. над обозначение А и прихванете с няколко бода на ръка
откъм обратната страна обиколно. Затворете средния заден шев, като
прихванете воланите, набрани до мястото на края на ципа, поставете ципа
скрит. Разположете лек подлепващ плат в средата на обратната страна на
колана, изгладете, затворете краищата и зашийте един слой на талията на
полата, като придържате леко по колана и образувате прихлупване на гърба,
обиколете с шев срещуположния слой. Поставете лента от същия плат на
основите откъм обратната страна и прекарайте декоративно два раздалечени
обиколни тигела до страната на полата на гърба, закрепвайки разнищването на
плата. Оформете илик на колана, пришийте копче.
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64. Рокля „MANGO”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 23 до 34/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина памук и коприна.
Кроене: Вратна извивка на предница 32 /да се скроят две двойни/, страница на
вратната извивка на предница 33 /да се скроят четири/, вратна извивка на гръб
31 /да се скроят четири/, талия на предница 26 /да се скроят две двойни/,
страна на талията на предница 24 /да се скроят четири/, талия на гръб 27 /да се
скроят четири/, страна на талията на гръб 25 /да се скроят четири/, плисирана
част на пола 23 /да се скрои двойно/, страна на пола на предница 28 /да се
скроят две/, пола на гръб 30 /да се скроят две/, страна на полата на гръб 29 /да
се скроят две/, пояс 34 /да се скроят два косо, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 10 см./.
Изработка: Подплатете с много лек подлепващ плат частите на тялото на
предницата и гърба откъм обратната страна. Съединете частите на вратната
извивка на предницата според обозначения А-В, частите на талията на
предницата според обозначения В-С и талията на гръб според обозначение Е,
всички части поотделно; зашийте частите на талията за вратната извивка на
предницата според обозначение В до страните и за талията на гръб според
обозначение F. Затворете страничните шевове на тялото. Зашийте страничните
части за полите на предницата и гърба, тропосайте плисетата от средата на
предницата и зашийте страничните шевове. Съединете полата с основата на
тялото и затворете средния заден шев до мястото на края на ципа. Подплатете
тялото до талията с противоположната част, ушита и обърната. Направете
подгъв и поставете скрит цип. Изработете пояса, ушит и обърнат, след като
съедините по необходимите шевове и поставите подплата на обратната страна,
малко по-силна отколкото тази на тялото; в специализирано ателие поставете
петелки в края, поставете една гайка на отбелязаното място в кройката за
захващане на края на пояса и друга гайка на 1,5 см. разстояние за захващане на
тока, подплатена със същия плат. Бродирайте гайки от конец в страните на
тялото за захващане на пояса. Направете подгъв в основата и подплатете полата
с копринена подплата.
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