PATRONES № 252
1. Блуза „ISCHIKO”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 50 м. , 1, 40 м. ширина памук и полиамид.
Кроене: предно закопчаване 3 /да се скроят четири/, предница 6 /да се скроят
две/, гръб 7 /да се скроят два/, две кройки ръкав 4 и 5 /да се скроят два от
всяка/, столче на яка 2 /да се скроят две двойни/, яка 1 /да се скроят две
двойни/. За оформяне на основата на ръкавите се скрояват целите мостри
според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте предните свивки, затворете издадените раменни шевове,
прекарайте декоративен тегел. Зашийте страничните шевове и средния шев на
гърба, прекарайте декоративни тегели по шевовете. Съединете двете части,
които оформят ръкавите по задния шев до мястото на отвора според
обозначение Е, прегънете мострата на предното закопчаване, затворете
ръкавите и поставете мострите на основата, ушити и обърнати до обозначение Е
и застопорете с тегел в края на мострите, пришийте ръкавите към ръкавните
извивки. Съединете капачетата две по две с подлепващ плат от обратната
страна, лице с лице, зашийте горната част и основата, обърнете и пришийте
един лист към предниците от обозначение С до основата, обшийте по същия шев
и прекарайте тегел на 2мм. по лицевата страна от двете страни на капачетата.
Поставете лек подлепващ плат от обратната страна на едно от столчетата на
яката и на една от яките поотделно, съединете яките лице с лице, зашийте
горната част, обърнете и поставете върху столче на яка според обозначение В в
позиция към основата на яката, поставете отгоре противоположното столче на
яка и зашийте всичко заедно до краищата на столчето на яката обозначение А;
пришийте яката към вратната извивка според обозначение А и обшийте.
Направете подгъв и поставете копчета тик-так.
2. Риза „MIA MY”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частити на кройката: 11 /от 8 до 18/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина памук. 0,65 м., 0,80 м. ширина дантела. 0,25 м.,
0,80 м. ширина памучна бродерия.
Кроене: От памук: предница 9 /да се скроят две/, гръб 10 /да се скрои двойно/,
капаче на предно закопчаване 17 /да се скроят четири/, ръкав 8 /да се скроят
два/, маншет 11 /да се скроят два двойни/, 2-ри волан 15 /да се скроят два/, яка
18 /да се скроят две двойни/. За ленти на предница се срязват четири от 1,5 см.
на 55 см. От дантела: предна платка 13 /да се скроят две/, 1-ви волан 16 /да се
скроят два/, 3-ти волан 14 /да се скроят два/. От памучна бродерия: задна
платка 12 /да се скрои двойно/.
Изработка: Доставете дантелена шевица и я поставете на двете предници на
указаното място и оформете плата откъм обратната страна, така че да остане
между двете части на дантелената шевица правата ивица от същия плат,
поставете вертикално свободните ленти, поставени до двете обозначения на
основата на всяка предница и ги зашийте с тегел в посока към средата на
предницата, сгънете лентите върху зашитото в равно положение, като остане
другата страна на разнищените ленти и прихванете с тропоска в горната част и
основата на дрехата. Поставете върху горната част на предниците до
обозначение Е широка дантела, на вълни и набрана, тропосайте. Зашийте
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платката на предниците според обозначение Е, като прихванете набраната
дантела и съединете с задната платка,като прибавите лента от дантелена
шевица според обозначение В и изчистите пространството на дантелената
шевица на задната платка. Зашийте гърба за задната платка и затворете
страничните шевове. Поставете същата набрана дантела на върха на ръкавните
извивки до средата на предната и задната платки, като завършите във форма до
вълните на дантелата и тропосайте в посока към вратната извивка. Зашийте
гънките на основата на ръкавите с тегел откъм лицевата страна върху края на
свивката, затворете ръкавите; поставете дантела с ширина 5 см. в основата на
маншетите до краищата и оформете останалата част от тях до обозначение С с
малък подгъв, зашийте маншетите за основата на ръкавите според обозначение
С, зашийте ръкавите на ръкавните извивки и поставете дантелата от върха им на
мястото й. Оформете едната страна на всички волани от памук и дантела с тегел
и съединете три волана за всяка страна на предницата, като ги поставите от поголям на по-малък на мястото им, прихванете с тропоска и поставете върху
двете предници от вратната извивка до основата, тропосайте. Зашийте единия
слой на капачетата на предно закопчаване, сгънете и обиколете с шев.
Съединете яките лицес лице, зашийте външната част до обозначение А, срежете
малко шева, обърнете и поставете лента от дантелена шевица около горната
част на яката, зашийте с тегел на всяка страна и поставете яката на вратната
извивка според обозначение А, като прихванете воланите, зашийте единия слой
и обиколете с шев срещуположния. Направете подгъв, оформете илици,
пришийте копчета.
3. Пола „BRUNO PIETERS”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 2 /от 19 до 20/.
Плат: 2,85 м., 1,50 м. ширина памук.
Кроене: Ханш на предница 19 /да се скрои двойно/, ханш на гръб 20 /да се
скрои двойно/,. За 1-ви волан се срязват две ленти прав бод от 1,10 м. на 20 см.
плюс шевове. За 2-ри волан се срязват две ленти прав бод от 1,60 м. на 12 см.
плюс шевове. За 3-ти волан се срязват две ленти прав бод от 2,40 м. на 22 см.
плюс шевове. За оформяне на талията: да се срежат мостри от 3 см. след
зашиване на свивките. За колан пояс се срязва лента прав бод от 2,35 м. на 20
см. плюс шевове. За завързване на пояса се срязват две ленти от 50 см. на 4 см.
за да останат 12 мм.
Изработка: Зашийте свивките на ханша на предницата и гърба, затворете
страничните шевове до мястото на ципа лява страна, поставете ципа. Оформете
талията, като поставите мострите, ушити и обърнати. Затворете на пръстен трите
волана и сгънете една мостра на горната част на всеки от тях за образуване на
гънки от 2 см. и направете двоен набор след гънките поотделно, поставете
първия волан върху основата на ханша, като изпънете набора и образувате
гънка, зашийте откъм лицевата страна в края на гънката; поставете втория
волан в основата на първия по същия начин и третия волан върху основата на
втория; зашийте като предишните и направете подгъв в основата на последния
волан. Изработете двете ленти за завързване на колана, ушити и обърнати за да
останат с ширина 2 см. Сгънете колана лице с лице, зашийте и обърнете,
поставете шева в средата, като колана остане с ширина 10 см. и поставете една
лента за завързване на всеки край и в средата, обиколете с шев краищата, като
прихванете лентите; направете двоен набор на 2 см. от горната и долната част
на колана и поставете колана върху талията наполата, като изпънете леко
набора до двете страни, така че една част от колана да остане свободна до
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обозначение Е на предницата, закрепете набора на колана на гърба горна и
долна част на гънката върху полата с тегел върху набора и завържете лентите
на предницата, като образувате панделка.
4. Блуза „CELINE”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 21 до 26/.
Плат: 1,70 м., 1,40 м. ширина памук и полиамид.
Кроене: Предница 23 /да се скроят две/, гръб 21 /да се скрои двойно/, предна
платка 25 /да се скроят четири/, ръкав 22 /да се скроят два/, маншет 24 /да се
скроят два/, панделка 26 /да се скроят две/. За капаче на ръкавите се срязват
две ленти с ширина 4 см. и височина 15 см. плюс шевове. За оформяне на
вратната извивка на гърба се срязва бие с ширина 3 см. според контура.
Изработка: Зашийте задните свивки. Сгънете мострите на предницата и
поставете едната платка според обозначение А, като образувате отвор с илик,
затворете раменните шевове. Направете подгъв обиколен с шев около външната
част на панделката, образувайте малка гънка в тесните краища и поставете
върху
платката
според
обозначения
С-В,
тропосайте
и
поставете
срещуположната платка лице с лице, поставете бието на вратната извивка на
гърба лице с лице и зашийте всичко заедно, обърнете платката и обиколете с
шев бието на гърба. Зашийте ръкавите. Отбележете среза на отвора наръкавите
с тропоска, срежете и направете малък подгъв на среза лява страна до основата;
сгънете капачето за ръкав лице с лице и зашийте горния край, обърнете
капачето и го поставете на дясната страна на среза лице с лице, зашийте единия
слой на капачето от от основата до оформения край, обърнете капачето навътре
и обиколете с шев, поставете оформената горна част на капачето върху ръкава
над отвора и закрепете с хоризонтален тегел, като отвора остане покрит.
Тропосайте гънките на ръкава или направете двоен набор в основата, според
желания модел. Поставете лек подлепващ плат на средата на маншетите откъм
обратната страна, изгладете, сгънете маншетите /или ги сгънете два по два
според желания модел/ лице с лице, затворете краищата, обърнете и ги
поставете на ръкавите от ръба на капачето на отвора до другия край на отвора,
като образувате вътрешно прихлупване, зашийте единия слой на маншетите и
обиколете с шев срещуположния откъм обратната страна; прекарайте
декоративен тегел обиколно по желание. Направете подгъв, оформете илици на
предницата, капачето на ръкавите и маншетите, пришийте копчета и
образувайте възел без да притискате, както е показано на модела.
5. Пола „BARBARA SCHWARZER”
Приложение 1. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 27 до 29/.
Плат: 1, 65 м. , 1, 40 м. ширина черна дантела. 1, 65 м. , 1, 40 м. ширина сатен
в телесен цвят.
Кроене: От двете материи: средна част-предница и гръб 29 /да се скроят две
двойни/, предница и гръб 28 /да се скроят четири/, страница на предница и гръб
27 /да се скроят четири/. За оформяне на филетка на талията се скрояват косо
ленти с ширина 4см. според контура с необходимите добавки на двете материи.
Изработка: Пришийте предницата и гърба за средните части на предницата и
гърба и за страниците на предницата и гърба на двете материи
поотделно,зашийте страничните шевове до мястото на ципа. Направете подгъви
и поставете полата от дантела върху тази от сатен и ги пристегнете по талията с
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тропоска. Съединете двете ленти, за да оформите филетка около талията и
тропосайте с цел да се зашият все едно са една материя, поставете на талията
на 1см. от края, зашийте и обшийте като оформите филетка от 1см. наоколо.
Поставете ципа като пристегнете двете материи.
6. Къс жакет „BARBARA SCHWARZER”
Приложение 1. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 30 до 32/.
Плат: 2, 70 м. , 0, 70 м. ширина дантела с къдрички от едната страна.
Кроене: предница 32 /да се скроят две/, гръб 31 /да се скрои двоен като
поставите основата върху къдричките/, ръкав 30 /да се скроят два като се
постави основата върху къдричките/. За да оформите предниците и оформите
гърба на яката се скрояват две ленти по дължината на къдричките и по тяхната
ширина /около 4см./ според нужния контур.
Изработка: Зашийте раменните шевове. Поставете лентата от къдрички от
гърба на вратната извивка до страничните шевове на предницата обозначение В
според формата като оставите ширината 4см., зашийте с прав сатенен бод и
затворете страничните шевове. Затворете ръкавите и ги прикрепете към
ръкавните извивки.
7. Блуза „H & M”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2 м., 1,50 м. ширина памук.
Кроене: Предница 5 /да се скроят две/, гръб 4 /да се скрои двойно/, ръкав 6 /да
се скроят два/, маншет 2 /да се скроят четири/, волан на маншет 1 /да се скроят
два двойни/, волан на предница 3 /да се скроят четири/. За завързване се
срязва една лента за дясна страна от 7,5 см. на 50 см. и още една за лява страна
от 7,5 см. на 1,05 м. Да се достави сатененалента с ширина 1 см. за поставяне
върху предниците вертикално според чертежа, около маншетите, около волана
на ръкавите и воланите на предниците външна част, според модела.
Изработка: Зашийте задните свивки. Поставете двете ленти от сатен на двете
предници от обозначението на вратната извивка до обозначението на основата
вертикално и на разстояние помежду им 1,5 см. с тегел на двете страни на
лентите. Зашийте раменните и страничните шевове, като образувате отвор илик
на дясна страна. Изработете лентите за завързване, две по две, поотделно,
ушити и обърнати. Затворете ръкавите, отбележете срез на отвора, оформете ги
с лента, ушита и обърната и направете двоен набор в основите. Затворете на
пръстен воланите за маншетите и оформете външната страна, като поставите
лента от сатен обиколно, направете двоен набор на противоположната страна и
поставете върху единияманшет , като изпънете набора според обозначение F,
тропосайте. Поставете две ленти от сатен на горната страна на всеки маншет,
едната на 12 мм. от края, а другата на 1,5 см., зашийте също като воланите и
съединете маншетите два по два, лице с лице, като прибавите три гайки от
същия плат на указаното място на всеки маншет, зашийте края и основата на
маншетите, като прихванете воланите, обърнете и зашийте един слой за
ръкавите, като изпънете набора, обиколете с шев и зашийте ръкавите на
ръкавните извивки. Зашийте средния заден шев на двата волана на вратната
извивка поотделно според обозначение А, намалете 1 см. от външната част на
единия волан и оформете обиколно, като поставите лента от сатен също като
волана на ръкавите, поставете по-малкия волан върху по-големия и ги
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тропосайте заедно. Оформете с подгъв около двете ленти за завързване и
поставете по-късата в края на дясна страна между обозначенията, а по дългата
по същия начин на лява страна, тропосайте. Поставете воланите върху вратната
извивка според обозначения А-Е, тропосайте и оформете вратната извивка с
лента от сатен, като образувате филетка от 1 см. обиколно. Направете подгъв в
основата. Пришийте копчета на маншетите и оформете прихлупване на
предницата, като образувате панделка, според модела.
8. Къси панталони „VERO MODA”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 7 до 14/.
Плат: 0,80 м., 1,40 м. ширина тънка раирана вълна.
Кроене: Предница 7 /да се скроят две/, гръб 8 /да се скроят два/, страна на
предница 12 /да се скроят две/, талия на гръб 9 /да се скроят две/, капаче на
предница 13 /да се скроят две от плат и две от подплата/, капаче на гръб 14 /да
се скроят две от плат и две от подплата/, колан на предница 10 /да се скроят
четири/, колан на гръб 11 /да се скроят два двойни/. За капаче на предно
закопчаване се срязва правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа плюс
шевове. За гайки се срязват пет правоъгълника от 8 см. на 4 см.
Изработка: Подплатете капачетата за предница и гръб и прекарайте
декоративни тегели около тях, поставете капачетата на предницата на
панталона според обозначение Е и зашийте със страната на предница според
обозначения В-С, прекарайте два успоредни тегела по лицевата страна, като
закрепите капачетата в положението им към основата симулирайки джобове.
Поставете капачетата на гърба според обозначение F, тропосайте и съединете
талията на гърба според обозначение J, зашийте и прекарайте двоен
декоративен тегел. Затворете страничните шевове, вътрешните шевове и
средния шев /тегела/до мястото на ципа на предницата. Изработете гайките,
ушити и обърнати. Поставете изкуствена мостра в средата на дясна предница
лице с лице, зашийте и тропосайте ципа от вътрешната страна, така че зъбците
му да останат в края на средата, зашийте; сгънете капачето за предно
закопчаване лице с лице, зашийте горния край, обърнете, поставете капачето,
като прикрепите срещуположната част на ципа, зашийте всичко заедно и
прекарайте декоративни тегели по лицевата страна, според кройката. Поставете
лек подлепващ плат на обратната страна на колана на предница и гръб,
изгладете, зашийте страничните шевове поотделно и съединете двата колана
лице с лице, зашийте горната част и краищата, като образувате прихлупване на
една страна, срежете малко шева, обърнете и поставете на талията на
панталона, като прибавите две гайки на предницата и три на гърба, ушити и
обърнати, зашийте единия слой и обиколете с шев срещуположния отвътре;
закрепете краищата на гайките на горната част на колана с хоризонтален тегел.
Направете подгъви и отбележете маншетите, като ги прихванете на страните с
бод на ръка. Оформете илик на колана и пришийте копчета облечени в същия
плат върху капачетата на предницата и колана.
9. Риза „SPORTMAX”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 15 до 19/.
Плат: 2 м. , 1, 40 м. ширина памук на райета.
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Кроене: предница на японска част 17 /да се скроят две/, гръб на японска част
16 /да се скрои двоен/, ръкав 15 и 15А /да се скроят два/, маншет 18 /да се
скроят два/, яка 19 /да се скроят две двойни/.
Внимание: За да получите пълната кройка 15, съединете 15 с 15А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете раменните шевове.
Прекарайте двоен набор по върховете на ръкавите и ги пришийте към
смъкнатите ръкавни извивки, затворете страничните и ръкавните извивки
наведнъж. Прекарайте двоен набор по основите на ръкавите. Поставете
подлепващ плат по средата на маншетите от обратната страна, изгладете,
прегънете лице с лице, затворете краищата, обърнете и пришийте към основата
на ръкавите, като натегнете наборите и като оформите плисе докато достигнете
размера на маншетите, обшийте маншетите. Прегънете мострите на предниците,
обшийте и застопорете с вертикален тегел. Поставете подлепващ плат от
обратната страна на едната яка, изгладете, съединете двете лице с лице,
зашийте горната част до обозначение А, срежете леко шева, обърнете и
пришийте лист към вратната извивка до обозначение А, обшийте
противоположния лист. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
10. Панталон „Y3”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 20 до 24/.
Плат: 1,65 м., 1,40 м. ширина тънка вълна.
Кроене: Предница 20 /да се скроят две, като се увелимават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 25 см.
/размер 48/, 24 см. /размер 44/ и 23 см. /размер 40/, гръб 21 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 22 см. /размер 48/, 21 см. /размер 44/ и 20 см. /размер 40/,
страница дъно на джоб 22 /да се скроят две/, колан на предница 23 /да се
скроят четири/, колан на гръб 24 /да се скроят четири/. Дъна на предни
джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. Дъна на задни джобове:
да се скроят две от плат и две от подплата, както е показано на чертежа. За
капаче на задни джобове се срязват четири правоъгълника с ширина 5 см. на 12
см. плюс шевове. За капаче на предно закопчаване се срязва правоъгълник с
ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове. За гайки се срязват четири
правоъгълтика от 8 см. на 6 см.
Изработка: Поставете дъното на джоб на предницата лице с лице и ръб с ръб
следвайки формата на джоба. Прекарайте тегел, обърнете дъното към обратна
страна, изгладете поддържайки шева в края и прекарайте декоративен тегел по
желание. Поставете отдолу страницата и тропосайте двете части заедно. Откъм
обратната страна съединете двете дъна с обиколен тегел. Тропосайте и зашийте
гънка на предниците до края на обозначението. Поставете тънък подлепващ
плат върху обратната страна на единия слой на капачето на задни джобове
според кройката, тропосайте и изгладете. Поставете втория слой на капачето
лице с лице и прекарайте тегел около капачето без частта на монтиране,
направете няколко малки среза в ъглите на капачето, ако са заоблени, обърнете
го към лицевата страна и прекарайте тропоска поддържайки шева в края,
изгладете и прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете капачето на
гърба на панталона, на указаното място и в посока нагоре, прихванете с
тропоска. Поставете едното дъно на джоб над капачето също в посока нагоре.
Поставете едно бие в противоположна посока, прекарайте два успоредни тегела
на 1 см. разстояние. Срежете между двата тегела и диагонално в краищата плата
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на дрехата. Обърнете дъното на джоб и бието навътре, закрепете бието, като
оставите филетка от 7 мм., с бод зад игла върху тегела. Поставете другото дъно
на джоб зашито на бието откъм обратната страна със скрит бод или тегел и
съединете двете дъна с обиколен тегел. Зашийте страничните шевове. Поставете
декорация от три ленти с украшения до джобовете на разстояние 5 мм. помежду
им, на двете страни на панталона, както е показано на модела. Затворете
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете
отвора на предницата с капаче и колан с гайки според обясненията към модел 8.
Направете подгъви, оформете илик на колана, пришийте копче и поставете
закопчалка от вътрешната страна.
11. Елек „M.M.”
Приложение 1. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 25 до 26/.
Плат: 1, 30 м. , 1, 40 м. ширина трикотаж на хоризонтално райе.
Кроене: предница 25 /да се скрои двойна/, гръб 26 /да се скрои двоен/. За
оформяне и образуване на филетка по вратната извивка до отвора на рамото
отляво се скроява лента с ширина 4см. според контура. За филетка на ръкавните
извивки се скрояват ленти с ширина 4см. според контура.
Изработка: Премахнете гънката на мострата на отвора на гърба на дясното
рамо и зашийте страничните шевове и десния раменен шев според обозначение
Х. Оформете вратната извивка до левия раменен шев като поставите лента,
ушита и обърната, като оставите филетка от 1см. при обшиването и прегънете
мострата на гърба на левия раменен шев, пристегнете с тегел. Оформете
ръкавните извивки като също оформите филетка. Направете подгъви, оформете
илик на предницата на левия раменен шев и пришийте подплатено копче.
Направете украса от цветя от плат около основата, според модела със сатенен
бод, като ги застопорите наоколо.
12. Жакет „ALBERTA FERRETTI”
13. Пола „ALBERTA FERRETTI”
Плат: 1,75 м., 1,40 м. ширина памук, лен и полиамид. 0,95 м., 1,40 м. ширина
бял памук.
12. Жакет „ALBERTA FERRETTI”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Кроене: От памук и лен: предница 11 /да се скроят две/, гръб 10 /да се скроят
два/, предна страница 3 /да се скроят две/, задна страница 4 /да се скроят две/,
долна част на гръб 8 /да се скрои двойно/, ръкав 7 и 9 /да се скроят по два от
всеки/. За плисе около вратната извивка и предниците се срязва лента от 1,60 м.
на 3,5 см. ширина с необходимите добавки и друга лента със същата ширина и
дължина 1,25 м. От бял памук: среда на предница 6 /да се скроят четири/,
вратна извивка на гърба 1 /да се скроят две двойни/, маншет 5 /да се скроят
два/, капаче за ръкави 2 /да се скроят четири/. За колан се срязва лента с
ширина 7 см. по контура от средата на гърба до обозначение R на предницата
според размера, за да остане с ширина 2,5 см. след поставянето.
Изработка: Зашийте страниците на предниците и гърба, затворете средния
заден шев, зашийте страничните шевове на тялото и долната част поотделно.
Тропосайте гънките на долната част на предницата и гърба. Сгънете белия колан
на две обратна с обратна страна и го поставете върху предниците според
обозначение R горна част до средата на гърба на 2,5 см. от основата, тропосайте
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и зашийте горната част с тегел на 2 мм. от края, зашийте предните свивки, като
прихванете колана и съедините долната част с предниците и гърба, като също
прихванете колана. Зашийте раменните шевове. Зашийте шева на ръкавите до
обозначение J, затворете ръкавите. Поставете маншетите според обозначение G
и поставете тясна лента с украшение върху шева; поставете капачетата на двете
страни на ръкавите според обозначения J-F, ушити и обърнати и обиколете с
шев на обратната страна. Поставете бие, като образувате филетка от 1 см. в
основата на ръкавите, според модела, зашийте ги на ръкавните извивки.
Зашийте раменен шев на частите среда на предница и вратна извивка на гръб,
две по две, поставете лек подлепващ плат на обратната страна на една от
частите, изгладете и зашийте частта за вратната извивка на гърба до основата
на предницата, поставете декоративна лента откъм лицевата страна около шева,
поставете срещуположните части в бяло обратна с обратна страна, тропосайте и
оформете вратната извивка и частта до основата с бието, като образувате
филетка обиколно. Поставете бие на двете страни на лентите за добавъчната
част отгоре с гънки, като оформите филетка и образувайте гънки от 1 см. на
двете части, тропосайте и съединете лентата за среда на предница с тази за яка,
като образувате ъгъл, според модела, поставете тази част върху вратната
извивка и предницата дясна страна до обозначение Е, като я центрирате и
прихванете с тегел на машина в средата на гънките. Прикрепете подплънки,
подплатете и направете подгъв в основата, поставете филетка около останалата
част на основата на дрехата. Подплатете и поставете тик-так закопчаване под
плисираната част на указаното място.
13. Пола „ALBERTA FERRETTI”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 12 до 15/.
Кроене: От памук и лен: предница 12 /да се скрои двойна/, гръб 13 /да се
скроят два/. От бяла материя: предница на талия 14 /да се скроят две двойни/,
гръб на талия 15 /да се скроят четири/. За предница и гръб на основа се
скрояват две ленти с височина 10см. според нужната дължина по размера, като
оставите място за шева.
Изработка: Поставете една част от предницата на основата към предницата на
полата и друга към гърба на полата, зашийте, затворете страничните шевове и
средния шев на гърба до края на ципа. Поставете лента върху шева за
съединяване на частите на талията, зашийте. Зашийте страничните шевове на
частите на основата от бяла материя и прикрепете към основата на полата,
зашийте, поставете лента върху шева. Поставете противоположните части на
талията, преди това съединете по страничните шевове, лице с лице, зашийте
горната част, обърнете. Подплатете полата от края на частите на талията и
обшийте долната част. Пришийте цип. Поставете скроена косо лента в основата
на полата като оформите филетка при обшиването.
14. Риза „BRUNO CUCINELLI”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 16 до 20/.
Плат: 1,45 м., 1,40 м. ширина памучен поплин.
Кроене: Предница 18 /да се скроят две/, гръб 20 /да се скрои двойно/, ръкав 19
/да се скроят два/, столче за яка 16 /да се скроят две двойни/, яка 17 /да се
скроят две двойни/. За маншети: да се скроят два правоъгълника с ширина 10
см. на 26,5 см. /размер 48/, 25,5 см. /размер 44/ и 24,5 см. /размер 40/, като се
остави поле за шевове.
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Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Затворете раменните и
страничните шевове. Зашийте ръкавите. Направете срез на отвора на основата и
оформете с една лента, ушита и обърната; изработете маншетите и ги поставете
според обяснението към модел 4; зашийтеръкавите на ръкавните извивки според
обозначение Х. Сгънете мострите на предниците и закрепете с вертикален тегел
от вратната извивка до основата. Срежете от подлепващ плат двойник на яката и
столчето, поставете един на всяка част откъм обратната страна, изгладете.
Изработете яката ушита и обърната външна част и краища, обърнете, изгладете
и прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете един слой от основата на
яката на всяка страна на яката, така че да съвпаднат според обозначение В,
прекарайте тегел, като захванете всички слоеве от края на основата. Обърнете
столчето за яка, прекарайте тропоска в края, изгладете. Поставете яката на
вратната извивка според обозначение А, тропосайте външния слой на столчето
за яка за вратната извивка, зашийте. Изгладете шева към основата на яката,
обиколете с шев вътрешния слой върху тегела. Направете подгъв, поставете тиктак закопчаване.
15. Жакет „BRUNO CUCINELLI”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 21 до 27/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина раиран памук с еластан.
Кроене: Предница 23 /да се скроят две/, гръб 21 /да се скроят два/, предна
страница 24 /да се скроят две/, ръкав 22 и 25 /да се скроят по два от всеки/,
джоб пластрон 26 /да се скроят два/, яка 27 /да се скроят две косо и една
двойна горна прав бод с 5 мм. по-голяма/. За ревери мострите се срязват според
чертежа на кройката. За капаче на горен джоб лява страна и дъна на джобове се
срязва един правоъгълник от 13 см. на 7 см. височина и две дъна от 13 см. на 8
см. височина. За подплата се скрояват предница до края на мострите, гръб,
страница, ръкави и джобове пластрон.
Изработка: Зашийте задните свивки, поставете страниците на предниците.
Отбележете мястото на поставяне и дължината на горния джоб с тропоска.
Вертикалните страни ще бъдат прав бод. След като срежете отвора на джоба
косо, подсилете го откъм обратната страна, като тропосате парче прав бод.
Сгънете капачето на две и поставете тънък подлепващ плат върху обратната
страна. Зашийте краищата, оформете на диагонал наклонения ъгъл и обърнете
капачето. Прекарайте тропоска по ръба и изгладете. Прекарайте декоративен
тегел около капачето по желание. Поставете капачето върху посочената линия,
като го насочите надолу, тропосайте и поставете отгоре едно дъно на джоб, като
поддържате същия наклон, зашийте всичко заедно с тегел. Зашийте второто
дъно на джоб в противоположна посока, на 1 см. от първото и успоредно на
него, зашийте 2 мм. по-късо от краищата на долното. Срежете между двата
тегела и диагонално краищата. Обърнете дъната на джобове към обратната
страна и капачето нагоре. Закрепете краищата на капачето с малки невидими
бодове и откъм обратната страна съединете двете дъна с обиколен тегел.
Подплатете джобовете пластрон, сгънете мострите, прихванете с хоризонтален
тегел и поставете джобовете на указаното място с двоен обиколен тегел.
Съединете двете части на ръкава, изгладете открития шев. Срежете от
подлепващ плат, косо, една лента следвайки формата на основата на ръкава до
височината на отвора на гърба, поставете я и изгладете. Затворете шева на
ръкава до мястото на отвора, така че шева на горната част да се закрепи леко
върху този на долната част според обозначенията. Направете срез на шева на
долната част на ръкава на височината на отвора и изгладете открития шев.
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Отбележете подгъва на основата и зашийте с бод рибена кост. Оформете
вътрешния отвор с малък подгъв. Сгънете горната част на отвора, прихванете с
бод рибена кост, изгладете. Оформете илиците /без да се реже/. Пришийте
копчетата, като захванете всички платове с цел да се прихване отвора.
Направете двоен набор на върховете на ръкавите от предното обозначение до
първото обозначение на гърба; поставете ръкавите на ръкавните извивки според
обозначенията и разпределете набора, зашийте. Срежете от подлепващ плат
двойник на косата яка и на мострите на ревера без шевове също като кройката.
Поставете подлепващия плат върху обратната страна на предницата и на косата
яка, след като сте съединили последната по средния шев. Тропосайте следвайки
правия бод, изгладете. Сгънете плата на мястото за закрепване на яката, до
края, прихванете с тропоска, следвайки формата на яката, зашийте с бод рибена
кост. Изгладете, като захванете мястото на сгъвката на яката. Поставете яката
над вратната извивка според обозначения А-В, като зашиете с малък и дълбок
скрит шев. Изгладете открития шев на вратната извивка до рамото, като
направите няколко среза и прихванете с наклонен тегел. Останалата част от
шева на вратната извивка на гърба изгладете към яката, прихванете с бод
рибена кост. Поставете горната яка и мострите ревери лице с лице, като
оставите последните малко по-отпуснати за да може при обръщането на
реверите и яката да не се повдигат върховете. Зашийте реверите от
закрепването на яката до края на основата на дрехата и около горната част и
краищата на яката. Изгладете и срежете малко повече единия от двата шева за
да се намали дебелината им. Обърнете реверите и яката, прекарайте тропоска,
като поддържате шева в края и изгладете. Поставете горната яка и реверите в
положението им за носене и прекарайте наклонета тропоска, като прихванете
трите плата в средата на яката и реверите. Обиколете с шев яката и реверите от
края на зашитото, следвайки формата на вратната извивка до раменете,
съединете двата края с тегели от страна до страна. Зашийте с бод рибена кост
задната част на яката и прихванете вътрешната част на мострата по същия
начин, така че след това да се оформи окончателно с подплатата. Прикрепете
подплънки, подплатете и направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
16. Панталон „SPORTMAX”
Приложение 2. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 28 до 33/.
Плат: 2,25 м., 1,40 м. ширина раиран памук.
Кроене: Предница 28 и 28А /да се скроят две/, гръб 29 и 29А /да се скроят два/,
страница дъно на джоб 30 /да се скроят две/, отвор на джоб 33 /да се скроят
четири/, колан на предница 31 /да се скроят четири/, колан на гръб 32 /да се
скроят четири/. За предно закопчаване се срязва правоъгълник с ширина 7 см.
по височината на ципа плюс шевове. Дъна на джобове: да се скроят две според
чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълните кройки 28 и 29, съединете части 28 с 28А и
29 с 29А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете дъното на джоб откъм обратната страна на панталона и
тропосайте на отвора; съединете частите на отвора на джоба две по две, лице с
лице; прекарайте обиколен тегел от обозначение А до С, като оставите без шев
частта на монтиране, обърнете и зашийте частта на отвора на джоба според
обозначения А-В прихващайки едновременно дъното на джоб, като като оставите
горната страна на частта свободна и оформена за образуване на гайка върху
колана. Поставете отдолу страницата според обозначения А-С и тропосайте
двете части заедно. Откъм обратната страна съединете двете дъна с обиколен
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тегел. Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/
до мястото на ципа. Изработете отвора и колана според обяснението към модел
8, като прихванете горната част на гайките пред джобовете. Направете подгъви
и отбележете сгъвката на маншетите, като ги прихванете с бод на ръка на
страничните и вътрешните шевове. Оформете илик, пришийте копче.
17. Рокля „MARELLA”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 75м. , 1, 40 м. ширина лен и вискоза.
Кроене: предница на вратна извивка 6 /да се скрои двойна/, гръб на вратна
извивка 5 /да се скроят два/, предница 2 /да се скрои двойна/, гръб 1 /да се
скроят два/, страница на предница 4 /да се скроят две/, страница на гръб 3 /да
се скроят две/, предница и гръб на шлейф 7 /да се скрои един двоен за
предницата и един двоен за гърба според центровете/. За подплатяване се
скрояват от подплата същите кройки без предницата и гърба на шлейфа.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба на вратната извивка,
затворете страничните и раменните шевове. Съединете предницата и гърба на
страниците, затворете страничните шевове и пришийте към основата на вратната
извивка като прибавите украса от лента според модела. Подплатете горната част
като оформите вратната и ръкавните извивки и като прибавите отново украса от
лента. Пришийте цип по средата на гърба. Зашийте страничните шевове на
шлейфа, поставете украса от лента около шлейфа на 8см. от основата, според
модела, тропосайте гънки и пришийте шлейфа към основата на дрехата.
Направете подгъв.
18. Жакет „I BLUES”
19. Панталон „I BLUES”
Плат: 3, 15 м. , 1, 40 м. ширина лен и полиамид.
18. Жакет „I BLUES”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 8 до 14/.
Кроене: предница 8 /да се скроят две/, гръб 10 /да се скроят два/, страница 12
/да се скроят две/, две кройки ръкав 9 и 11 /да се скроят два от всяка/, яка 13
/да се скроят две косо и една двойна горна права с 5мм. по-голяма/, капаче 14
/да се скроят четири/. За ревери мострите се скрояват според чертежа на
кройките. За дъна на джобове се скрояват два правоъгълника от лен и два от
подплата 18см. на 12см. плюс шевовете. За подплатяване се скрояват
предницата до края на мострите, гърба, страниците и ръкавите.
Изработка: Зашийте предните свивки прикрепете страницата към предницата
според обозначение Е. Изработете джобове с капачета според обяснението към
модел 10. Пришийте страницата към гърба според обозначение F, затворете
раменните шевове. Съединете двете части, които оформят ръкава по вътрешния
шев, изгладете отворения шев, като го направите последователен. Скройте косо
от подлепващ плат лента като следвате формата на основата на ръкава,
поставете я и изгладете. Затворете ръкавния шев /задния/, отбележете подгъва
в основата и зашийте с кръстосан шев. Прекарайте двоен набор по върховете на
ръкавите от обозначението на предницата до първото обозначение на гърба;
прикрепете
ръкавите
към
ръкавните
извивки
според
обозначенията,
разположете набора и зашийте. Изработете яка с ревери според обозначения А-
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В и обяснението към модел 15. Поставете подплънки, подплатете, направете
подгъви, оформете илици, пришийте копче.
19. Панталон „I BLUES”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 15 до 18/.
Кроене: предница 18 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 26см. /размер
48/, 24см. /размер 44/, 22см. /размер 40/, гръб 17 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
достигне ширина 26см. /размер 48/, 24см. /размер 44/, 22см. /размер 40/,
предница на коланче 15 /да се скроят четири/, гръб на коланче 16 /да се скроят
два двойни/. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6см. по
дължината на ципа плюс шевовете.
Изработка: Затворете страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/,
до мястото на ципа. Изработете отвор с предно закопчаване и обяснението към
модел 8. Затворете страничните шевове на коланчетата поотделно, поставете
лек подлепващ плат от обратната страна на едно от коланчетата, изгладете,
съединете двете лице с лице, затворете горната част и краищата, обърнете и
пришийте един лист към талията на панталона, обшийте противоположния.
Направете подгъви, оформете илик на коланчето, пришийте копче.
20. Пола „TIZIANO”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 19 до 23/.
Плат: 0,80 м., 1,40 м. ширина памучен габардин. 0,25 м., 1,40 м. ширина
имитация на кожа.
Кроене: От габардин: предница 20 /да се скрои двойно/, гръб 22 /да се скроят
два/, страница 21 /да се скроят две/, годет 19 /да се скроят два/. От имитация
на кожа за колан: да се среже лента с ширина 7 см. по контура на талията, като
се остави поле за шевове и 3 см. за кръстоска в единия край. За украшение на
диагонална филетка и филетки върху шевовете се срязват ленти от 4 см. за
диагоналните филетки и ленти от 2 см. за поставяне на шевовете, които
образуват полата, с изключение на средата на гърба.
Изработка: Поставете лентите от имитация на кожа, като образувате капаче с
ширина 1,5 см. диагонално на предниците, от обозначение R до обозначение S,
като се симулират джобове с тегел в средата на лентите. Поставете лентите от 2
см. върху предницата от обозначение D до основата лице с лице, тропосайте и
съединете със страниците, като прихванете 1 см. филетката, поставете
страниците на указаното място и прихванетефилетката над шева откъм лицевата
странав посока към страните с тегел в края, като покриете шевовете. Поставете
годета на гърба наполата според обозначения Е-В, като приложите и филетките.
Съединете страните според обозначения С-В-А, като приложите също така
филетките. Затворете средния заден шев до края на ципа, поставете ципа.
Поставете подлепващ плат на средата на колана откъм обратната страна,
изгладете, сгънете колана лице с лице, затворете краищата на гърба, обърнете и
зашийте единия слой за полата, като образувате прихлупване на гърба,
обиколете с шев срещуположния шев. Направете подгъв и оформете илик на
коланана гърба, пришийте копче.
21. Рокля „DOLCE & GABBANA”
Приложение 2. Страна В. Зелено.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 23 до 31/.
Плат: 1,95 м., 1,40 м. ширина лен. 0,35 м., 1,40 м. ширина дантела с вълни. 0,50
м., 1,40 м. ширина органди.
Кроене: От лен: Предница 23 и 23А /да се скрои двойно, като се оставят повече
шевове в страните/, гръб 25 /да се скроят два/, задна страница 24 и 24А /да се
скроят две, като се остави повече поле за шевове в страните/. За капаче на
джоб се срязват две ленти от 30 см. на 6 см. плюс шевове, за да останат 15 см.
на 3 см. след изработването. За завързване се срязват две биета от 2,5 см. на 80
см. За филетка върху шева на страницата се срязват две ленти от 2,5 см. по
обиколката. За оформяне на ръкавните извивки се срязват две биета от 4 см.
според контура. От дантела: предна платка 29 /да се скрои двойно/, задна
платка 27 /да се скроят две/. От органди: основа 28 /да се скрои двойно/,
вратна извивка на гръб 31 /да се скроят четири/, дъно на джоб 30 /да се скроят
две/, плисе на джоб 26 /да се скроят две до края/. За подплата се скрояват
предница, гръб и страници.
Внимание: За да получите пълните кройки 23 и 24, съединете части 23 с 23А и
24 с 24А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Отбележете с тропоска вътрешната крива на кройката за плисе на
джоб и изработете плисе солей на кройката от органди, срежете върха, като
оставите 1 см. за шев над тропоската, поставете дъното на джоб върху плисето,
като го адаптирате според обозначения R-S и зашийте основата на джоба и
двете страни, обърнете дъната и прихванете с тропоска плисето в горната част,
като намалите до 15 см. Поставете лек подлепващ плат на средата на обратната
страна на капачетата за джобове, изгладете, затворете на пръстен и зашийте
единия слой на горната страна на дъното на джоб според обозначения R-S и
продължете по горната страна на плисето, като го прихванете оформяйки отвора
на джоба, обиколете с шев другия слой на капачето на джоба обиколно. Зашийте
гръдните свивки и прекарайте декоративен тегел по лицевата страна. Зашийте
вертикални свивки на предницата до основата. Зашийте задните страници на
гърба с нормален шев според обозначение L, изгладете шевовете, като оставите
поле от 9 мм. на всяка страна и поставете отгоре откъм лицевата страна бието,
обиколено с шев на страните и зашийте с тегел на 2 мм. от края, от вратната
извивка до основата. Зашийте страничните шевове обратна с обратна страна,
изгладете откритите шевове и и ги обиколете с шев върху лицевата страна, като
образувате широка филетка, зашийте като лентите на задната страница.
Зашийте джобовете на указаното място, като закрепите дъното и капачето, което
го прихваща, така че да остане свободно капачето на плисето. Съединете
частите от органди образуващи филетка на вратната извивка на гърба две по
две и лице с лице, зашийте външната страна , обърнете и зашийте за вратната
извивка на гърба според обозначения K-J, сгънете мострите на гърба лице с
лице, затворете горната част, обърнете. Затворете раменните шевове на
платката и страничните шевове, поставете вълните дантелата на вратната
извивка и основата и зашийте за предницата и гърба със специален тегел.
Оформете ръкавните извивки с бието, ушито и обърнато. Направете малък
подгъв в основата на гърба до сгъвката на мострата, сгънете я и прихванете с
тропоска. Оформете двете страни на лентата от органди за основата със
завършващ тегел и я поставете на долната част на роклята според обозначения
G-F откъм лицевата страна, и зашийте с тегел според същите обозначения.
Образувайте двете дипли на роклята според обозначенията и отбелязаните
линии на кройките на гърба, зашийте всичко заедно, като органдито се подава
на основата. Доставете лента от миша опашка в тон и я поставете между вълните
на вратната извивка за образуване на панделка в средата на гърба на вратната
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извивка с лек набор. Оформете илици в средата на платката на гърба и
пришийте копчета.
22. Рокля „DOLCE & GABBANA”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 17 /от 1 до 17/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина памук милитари. 0,30 м., 1,40 м. ширина памук в
бяло. 1,05 м., 1,40 м. ширина памук в кафяво.
Кроене: От милитари: тяло на предница 12 /да се скроят две/, тяло на гръб 15
/да се скроят две/, задна страница 5 /да се скроят две/, пола на предница 13 /да
се скроят две/, пола на гръб 11 /да се скроят две/, страници на пола на
предница и гръб 17 и 10 /да се скроят по две от всяка/, джоб 3 /да се скроят
два/, капаче на джоб 1 /да се скроят четири/, колан на предница 2 /да се скроят
две/, колан на гръб 4 /да се скрои двойно/, горна част на ръкава 16 /след като
се изработи кройката от хартия, да се разделят шестте части, които я образуват
и да се скроят две части от всяка/, долна част на ръкава 14 /да се скроят две/,
маншет 8 /да се скроят четири/, основа на предница 9 /да се скроят две, като се
скъси 1 см./, основа на гръб 7 /да се скрои двойно, като се скъси 1 см./. За
пагони на раменете се срязват четири ленти от 12 см. на 4 см. плюс шевове. За
коланче на гърба се срязват две ленти от 25 см. на 4 см. плюс шевове. В
кафяво: яка 6 /да се скроят две двойни/. За ревери мострите се срязват цели
според чертежа на кройките. В бяло: основа на предница 9 /да се скроят две/,
основа на гръб 7 /да се скрои двойно/.
Изработка: Зашийте свивките на тялото на предница, зашийте задната
страница на тялото на гърба, затворете средния заден шев и раменните шевове.
Отбележете и зашийте гънка на джобовете, сгънете мострата и прихванете с
тегел, поставете джобовете на двете предници на 1,5 см. от указаното място на
капачетата, изработете последните, ушити и обърнати с декоративен тегел
обиколно, оформете илици на тях и ги поставете на указаното място. Затворете
страничните шевове на тялото и на колана поотделно, зашийте колана за
основата на тялото според обозначения М-Р. Съединете страниците на полата с
предниците и гърба, прекарайте декоративни тегели, затворете средния заден
шев и страничните шевове, зашийте полата за основата на колана. Съединете
шестте части на горните ръкави според обозначения С-Е-F-G, прекарайте
декоративни тегели на 2 мм. от шевовете и съединете с долните ръкави според
обозначение L до отвора, затворете ръкавите и сгънете мострата на отвора на
предницата; поставете лек подлепващ плат на обратната страна на двата
маншета, изгладете, съединете ги два по два и лице с лице и зашийте краищата
и външната част, обърнете и зашийте единия слой за основата на ръкавите
според обозначения J-K, като образувате отвор, обиколете с шев срещуположния
слой. Изработете пагоните, ушити и обърнати с оформен илик и ги поставете
върху ръкавните извивки на раменете, тропосайте и зашийте ръкавите на
ръкавните извивки, като прихванете пагоните. Изработете яката ревер според
обозначения А-В и обяснението към модел 15. Направете подгъв. Зашийте
страничните шевове на основата в бяло и я поставете под основата на роклята,
като се показва с 1 см. от нея, зашийте с обиколен тегел върху роклята, като
прихванете края й. Прикрепете подплънки, подплатени с плата на мострите.
Изработете коланчетата, ушити и обърнати и прихванете на гърба над колана с
копче във всеки край. Оформете илици, пришийте копчета.
23. Рокля „GUCCI”
Приложение 3. Страна А. Червено.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 18 до 25/.
Плат: 2,25 м., 1,40 м. ширина щампосан памук и вискоза. 0,50 м., 1,40 м.
ширина памучен воал в тон.
Кроене: От щампосан плат: предница 23 /да се скроят две/, гръб 21 /да се
скрои двойно/, предна платка 18 /да се скроят два правоъгълника с ширина 18
см. по височината на платката според размера плюс шевове/, пола на предница
24 /да се скроят две/, пола на гръб 25 /да се скрои двойно/, пола страна на
предница 20 /да се скроят две/, пола страна на гръб 19 /да се скроят две/, ръкав
22 /да се скроят два/. За завързване се срязват две ленти от 1 м. на 3 см. От
воал: предница 23 /да се скроят две/. За маншети се скрояват два
правоъгълника от 32 см. на 15,5 см. плюс шевове.
Изработка: Прекарайте няколко тегела с еластичеин конец хоризонтално на
разстояние 1,5 см. помежду им на двата правоъгълника на предната платка,
изпънете набора и поставете кройката отгоре, срежете според формата и
размера. Направете двоен набор на двете тела на предница от двата плата
поотделна между обозначения А-В, тропосайте гънките на основата на двете
тела поотделно, сгънете мострата на щампосаното тяло и направете подгъв
обиколен с шев от 1 см. на другото тяло от воал от обозначение А до основата,
поставете щампосаното тяло върху другото и прихванете двете с тропоска.
Зашийте предната платка, като прихванете двете тела и изпънете набора по
размера на платката според обозначения А-В. Зашийте свивките на тялото на
гърба и затворете раменните шевове. Съединете страните на полата с полата на
предница и гръб според обозначение F, затворете страничните шевове,
тропосайте гънки на талията на предница, направете подгъв на полата и сгънете
мострите на двата края на предниците, тропосайте на талията и зашийте полата
за основата на тялото според обозначение Е. Отбележете отвор от 4 см.
приблизителна в средата на основата на ръкавите и оформете с лента, ушита и
обърната, затворете ръкавите, направете двоен набор на върховете и основата
на ръкавите. На 2,5 см. от горната част на маншетите образувайте две
хоризонтални дипли от 5 мм. на 5 мм. и на разстояние 2 см. помежду им,
зашийте, сгънете маншетите лице с лице, затворете краищата, като поставите
помежду две гайки от същия плат, обърнете и зашийте маншетите за основата на
ръкавите, като изпънете набора, поставете и зашийте ръкавите на ръкавните
извивки според обозначение Х, като изпънете набора. Оформете вратната
извивка на гърба и предната платка до обозначение А с бие от същия плат,
ушито и обърнато. Изработете лентата за завързване, ушита и обърната.
Поставете метална закопчалка на всеки край на талията за прихващане на
прихлупването нароклята и поставете лентата за завързване, като я прихванете
в края на талията дясна страна. Пришийте копчета на маншетите в необходимия
размер.
24. Риза „ALBERTA FERRETTI”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 26 до 37/.
Плат: 1,45 м., 1,40 м. ширина златист сатен. 0,60 м., 0,80 м. ширина памук в
жълтеникав цвят. 0,25 м., 0,80 м. ширина памук в сив цвят.
Кроене: От сатен: предница 26 /да се скроят две/, гръб 27 /да се скрои двойно/,
долна част на предница 31 /да се скроят две/, долна част на гръб 30 /да се
скрои двойно/, ръкав 28 и 33 /да се скроят по два от всеки/, маншет 32 /да се
скроят два за долния слой/, столче за яка 37 /да се скроят две двойни/, яка 36
/да се скроят две двойни/, колан на предница 34 /да се скроят два/, колан на
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гръб 35 /да се скрои двойно/. От жълтеникав плат: капаче на предно
закопчаване 29 /да се скроят две/, колан на предница 34 /да се скроят два/,
колан на гръб 35 /да се скрои двойно/. От сив плат: маншет 32 /да се скроят
два/. За филетка на долната част на колана се срязват ленти с ширина 4 см.
Изработка: Зашийте страните на тялото и долната част поотделно. Тропосайте
гънки в основата на тялото на предница и гръб. Разположете сивите ленти в
основата на колана на 1,5 см. разстояние от долния ръб, лице с лице, зашийте,
обърнете лентите към основата на колана, като образувате широка филетка,
затворете страничните шевове на колана и прекарайте декоративна тропоска
върху сивата лента, както е показано на модела. Зашийте колана за основата на
тялото според обозначения Е-J и съединете долната част за основата на колана
според обозначения F-K, зашийте и поставете разноцветни украшения в
квадратна форма около колана. Съединете двете части на ръкавите до мястото
на отвора, затворете ръкавите. Поставете лента в жълтеникав цвят с ширина 1,5
см. на горната част на маншетите в сив цвят и лента в същия цвят с ширина 2
см. върху краищата и основата на същите маншети, поставете цветна лента
отгоре, според модела; поставете лек подлепващ плат на обратната страна на
маншетите от сатен и съединете маншетите лице с лице, зашийте външната част
и краищата им, обърнете и гизашийте за ръкавите според обозначения Р-М, като
образувате отвор; поставете и зашийтеръкавите на ръкавните извивки,
поставете закопчалки на маншетите и украшение в квадратна форма, според
модела. Поставете капачетата на средата на предницата до основата. Изработете
яката със столче според обозначения А-В и обяснението към модел 14 и
бродирайте яката според модела по желание. Направете подгъв. Прикрепете
подплънки и закопчаване тик-так и от разноцветните украшения в квадратна
форма върху капачето до талията.
25. Пола „ALBERTA FERRETTI”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 38 до 39/.
Плат: 1, 90 м. , 0, 80 м. ширина памук с ???
Кроене: предница на коланче 38 /да се скроят две двойни/, гръб на коланче 39
/да се скроят два двойни/. За предница и гръб на полата се скрояват два
правоъгълника 80см. на 55см. дължина размер 40, на 84см. /размер 44/, 88см.
/размер 48/ като оставите основата на полата върху ???
Изработка: Затворете двата правоъгълника за полата във формата на халка,
така че райетата в основата да съвпадат и като оставите отвор от 16см. отляво
за цип. Направете подгъв в основата и тропосайте на талията 4-сантиметрови
гънки в дълбочина и на разстояние 5см. помежду си, зашийте десния шев на
двете коланчета поотделно, поставете лек подлепващ плат от обратната страна
на едното коланче, изгладете, съединете двете лице с лице, зашийте горната
част, обърнете и пришийте един лист от коланчето към полата, като адаптирате
контура на полата по коланчето, обшийте противоположния лист. Пришийте цип
до края на коланчето.
26. Блуза „CELINE”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1,90 м., 1,40 м. ширина памучен воал.
Кроене: Предница 6 /да се скроят две/, гръб 5 /да се скрои двойно/, ръкав 7 /да
се скроят два/, долна част на предница 2 /да се скроят две/, долна част на гръб
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3 /да се скрои двойно/, вратна извивка 4 и 4А /да се скроят две/, яка 1 /да се
скроят две двойни/.
Внимание: За да получите пълната кройка 4, съединете 4 с 4А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте задните свивки и трите дипли на двете предници,
поставете ги в положението им заносене към страните, прихванете с тропоска на
горната и долната част. Затворете раменните и страничните шевове. Сгънете
мострите на предниците лице с лице, зашийте горната и долната част, обърнете
мострите. Сгънете частите на вратната извивка лицес лице и зашийте от долните
краища диагонално до обозначение F, направете прорез, поставете на вратната
извивка според обозначения С-F, зашийте единия слой и обиколете с шев
срещуположния. Отбележете горната сгъвка на вратната извивка, така че да
съвпадне обозначение В откъм лицевата страна и прихванете с тропоска.
Зашийте страничните шевове на долните части и ги зашийте за основата на
дрехата според обозначение Е, оформете краищата на средата на предницата на
долната част с малък подгъв и около основата. Затворете ръкавите, поставете ги
на ръкавните извивки и зашийте. Изработете яката, ушита и обърната и я
поставете на вратната извивка според обозначение А, като прихванете свивката
на вратната извивка, зашийте единия слой на яката и обиколете с шев
срещуположния. Поставете закопчаване на средата на предницата и завържете
свободните краища на вратната извивка, както е показано на модела.
27. Манто „VERSACE”
28. Къси панталони „VERSACE”
Плат: 2,90 м., 1,40 м. ширина памук.
27. Манто „VERSACE”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 8 до 15/.
Кроене: Предница 8 /да се скроят две, като се увеличават см., указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 26,5 см. /размер 48/, 25
см. /размер 44/ и 23,5 см. /размер 40/, гръб 9 /да се скроят два/, странично
парче 11 /да се скроят две/, задна платка 13 /да се скрои двойно/, ръкав 10 и 12
/да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 15 /да се скроят четири/, яка 14
/да се скрои една двойна долна косо и една двойна горна прав бод с 5 мм. поголяма/. За ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. Дъна на
джобове: да се скроят два правоъгълника от вълна и два от подплата с размери
17 см. на 15 см. плюс шевове.
Изработка: Зашийте средния заден шев и прекарайте двоен декоративен тегел,
поставете задната платка и прекарайте тегели. Зашийте предните свивки и
страничното парче според обозначение Е, изработете джобове с капачета според
обяснението към модел 10. Съединете страничното парче с гърба според
обозначение F и прекарайте тегели по лицевата страна. Затворете раменните
шевове. Изработете ръкавите с отвор и ревер яка според обозначения А-В и
обясненията към модел 15. Прикрепете подплънки, подплатете, направете
подгъви, оформете илици, пришийте копчета.
28. Къси панталони „VERSACE”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 16 до 22/.
Кроене: предница 21 /да се скроят две/, гръб 22 /да се скроят два/, две кройки
предница и гръб на основа 17 и 18 /да се скроят две от всяка/, джоб 20 /да се
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скроят два/, капаче 16 /да се скроят четири/, коланче 19 /да се скроят четири,
две с прихлупване и две без прихлупване/. За предно закопчаване се скроява
правоъгълник с ширина 5см. по дължината на ципа, плюс шевовете.
Изработка: Зашийте гънката на джобовете, прегънете мострата и я пристегнете
с тигел на 2см., поставете джобовете на 1, 5см. от мястото на капачетата с
обиколен тегел; изработете капачета, ушити и обърнати и ги поставете на
указаното място. Зашийте страничните и вътрешните шевове, и средния шев
/чатала/, до мястото на ципа. Изработете преден отвор със закопчаване и
коланче с шев по средата на гърба според обяснението към модел 8. Затворете
във формата на халка частите на основата на панталона и пришийте един лист
към тях, обшийте противоположния. Оформете илик на коланчето, пришийте
копче.
29. Жакет „ALBERTA FERRETTI”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 23 до 27/.
Плат: 1,80 м., 1,40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: Предница 24 /да се скроят две/, гръб 23 /да се скрои двойно/, ръкав 25
и 26 /да се скроят по два от всеки/, яка 27 /да се скроят две двойни/. За
оформяне на предниците мострите се срязват според чертежа на кройката. За
капачета на джобове: срязват се два правоъгълника с височина 10 см. на 19 см.,
за да останат 17 см. За гайки на ръкавите се срязват два правоъгълника от 10
см. на 22 см. Дъна на джобове: да се скроят четири според чертежа на кройката.
Изработка: Отбележете гънка на средата на гърба и зашийте от вратната
извивка до обозначение Е, поставете на указаното място и изгладете до
основата. Доставете цветни ленти за капачетата, яката и гайките на ръкавите,
съединете ги между тях и поставете върху средата на капачетата синята част и в
посока към края, зашийте и сгънете лентата върху средата на капачетата,
прихванете с тропоска, сгънете капачетата лице с лице, затворете краищата и
изработете джобовете според указаните места и обяснението към модел 15.
Изработете гайките за ръкавите по същия начин, оформете илиците и ги
поставете върху горните части на ръкавите между обозначенията, тропосайте и
изработете ръкавите според обяснението към модел 18, зашийте ги за ръкавните
извивки. Поставете лек подлепващ плат на обратната страна на едната яка и на
реверите, изгладете, поставете декорация от двете цветни ленти, предварително
съединени, както е показано на модела, на външната част на горната яка,
зашийте лентата и тропосайте края й на ръба, съединете двете яки лице с лице,
зашийте външната част и краищата, обърнете и поставете на вратната извивка
според обозначение А, заедно с мострите, зашийте мострите и единия слой на
яката, обърнете мострите и обиколете с шев срещуположния слой на яката.
Направете подгъви, оформете илици, пришийте копчета. Прикрепете много леки
подплънки.
30. Пола „ROBERTO MUSSO”
Приложение 3. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 28 до 34/.
Плат: 2, 30 м. , 1, 40 м. ширина жълтеникав памук с разнищени части. 0, 45 м. ,
1, 40 м. ширина черен памук.
Кроене: От жълтеникав памук: предница и гръб 28 /да се скроят две двойни/,
средна основа на предница и гръб 33 /да се скроят две двойни/, страница на
основата на предница и гръб 31 /да се скроят четири/, плисирана дясна основа
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на предница и гръб 29 /да се скроят две/, неплисирана лява основа на предница
и гръб 32 /да се скроят две/. От черна материя: плисирана дясна основа на
предница и гръб 30 /да се скроят две/, неплисирана лява основа на предница и
гръб 34 /да се скроят две/. За талия се скроява косо лента с ширина 4см. по
контура на талията на 1, 5см. от края на талията, според размера.
Изработка: Съединете основите от черния памук към плисираните и
неплисирани части /части 29 и 32/, според обозначения С, зашийте, направете
подгъв в основата на черните части и оставете жълтеникавите части разнищени;
оформете гънките според кройката, изгладете. Пришийте частта с гънките към
средната част на предницата и гърба /част 33/ от дясната страна според
обозначения В-С и неплисираната основа отляво според същите обозначения;
съединете тези части към страниците /част 31/ според обозначения F-G и тези
към предницата и гърба /част 28/ според обозначения J-F, като оставите всички
жълтеникави части разнищени. Затворете страничните шевове до мястото на
ципа отляво, пришийте го. Прекарайте декоративен тегел на 1, 5см. от края на
талията, като я оставите разнищена. Изработете скроената косо лента за
талията, ушита и обърната, като я оставите с ширина 1см. и поставете отгоре
над тегела на талията, зашийте лентата с тегел по средата.
31. Бермуди „MOTIVI”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 5 /да се скроят две/, гръб 4 /да се скроят два/, страницадъно на джоб 3/да се скроят две/, предница на коланче 2 /да се скроят четири/,
гръб на коланче 1 /да се скроят два двойни/. За предно закопчаване се скроява
правоъгълник с ширина 5см. по дължината на ципа плюс шевовете. За гайки се
скрояват пет правоъгълника 8см. на 6см. За дъна на джобове се скрояват две
според чертежа на кройката.
Изработка: Изработете предни джобове със страница според обяснението към
модел 10. Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев
/чатала/, до мястото на ципа. Изработете отвор с предно закопчаване и коланче
с гайки според обяснението към модел 8. Направете подгъви и оформете гънки
при обръщането в основата на крачолите като ги пристегнете с шев на ръка по
страничните шевове. Поставете копче тик-так на коланчето.
32. Рокля „BOSS BLACK”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 6 до 11/.
Плат: 4,40 м., 1,40 м. ширина органди. 2,05 м., 1,40 м. ширина креп воал в тон.
Кроене: От органди: вътрешна гръдна част 10 /да се скроят две двойни/,
вътрешна част на вратната извивка на гърба 11 /да се скроят четири/, драперия
на предница 8 /да се скрои двойно косо/, драперия на гръб 9 /да се скрои
двойно косо/, пола на предница 6 и 6А /да се скроят две двойни косо/, пола на
гръб 7 и 7А /да се скроят две двойни косо/. От воал да се скроят пола на
предница и гръб по същия начин.
Внимание: за да получите пълните кройки 6 и 7, съединете части 6 с 6А и 7 със
7А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте свивките на вътрешната гръдна част и затворете дясната
страна. Зашийте страничните шевове на полата от органди и от креп поотделно
до края на ципа лява страна. Направете двоен набор на полата на горната част
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на предницата между обозначенията и тропосайте гънки, поставете полата от
органди върху тази от воал и прихванете двете откъм горната част с тропоска.
Изработете две презрамки от същия плат във форма на руло /44 см.
приблизително за размер 44/ и ги тропосайте на обозначенията на вратната
извивка предница и гръб. Зашийте дясна страна на драперията на вратната
извивка и поставете лице с обратна страна на вратната извивка, прекарайте
обиколен тегел до отвора на лява страна, като прихванете презрамките.
Направете двоен набор на средата на драперията, на страните и на средата на
гърба и изпънете набора до получаване на размера на вътрешната част на
вратната извивка, закрепете набора с тегел откъм лицевана страна, така че да
остане прикрит от самия набор. Съединете вратната извивка на драперията с
полите, като прихванете вътрешната гръдна част, зашийте всичко заедно и
обиколете с шев вътрешната част. Поставете ципа. Оформете основите на полите
с малък подгъв, като изпънете плата.
33. Риза „GIANFRANCO FERRE”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 12 до 18/.
Плат: 1,70 м., 1,40 м. ширина органди.
Кроене: Предница 18 /да се скроят две/, гръб 17 /да се скрои двойно/, задна
платка 15 /да се скрои двойно/, ръкав 12 и 13 /да се скроят по два от всеки/,
столче за яка 16 /да се скроят две двойни/, яка 14 /да се скроят две двойни/. За
маншети се срязват четири правоъгълника с височина 10 см. на 27 см. /размер
48/, 25 см. /размер 44/ и 23 см. /размер 40/ плюс шевове.
Изработка: Зашийте предните свивки и ги обиколете с шев откъм обратната
страна за да ги оформите. Зашийте задната платка с английски шевове.
Затворете раменните и страничните шевове. Зашийте задния шев на ръкавите,
срежете малко шева на плата и обиколете със срещуположния за да ги оформите
до мястото на отвора на гърба, затворете ръкавите. Изработете маншетите,
ушити и обърнати, оформете един илик на 1,5 см. от основата и друг на 2,5 см.
от нея, поставете маншетите на ръкавите и обиколете с шев. Зашийте ръкавите
на ръкавните извивки според обозначение Х. Поставете лек подлепващ плат на
средата на мострите на предницата и ги сгънете, като образувате предно
закопчаване, прихванете с тегел, сгънете мострите двойно на лява страна,
зашийте. Изработете яката със столче според обозначение В и обяснението към
модел 14 и я поставете на вратната извивка според обозначение А. Оформете
илици, пришийте копчета и направете подгъв.
34. Къси панталони „SANTACROCE”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 19 до 23/.
Плат: 0, 55м. , 1, 40 м. ширина имитация на кожа. 0, 20 м. , 0, 80 м. ширина
памук в подходящ цвят.
Кроене: От имитация на кожа: предница 22 /да се скроят две/, гръб 23 /да се
скроят два/, страница-дъно на джоб 21 /да се скроят две/, предница на коланче
20 /да се скроят четири/, гръб на коланче 19 /да се скроят четири/. За предно
закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6см. по височината на ципа
плюс шевовете. За гайки се скрояват пет правоъгълника с ширина 4см. на 6см..
За оформяне на предния отвор се скроява мостра според чертежа на тегелите.
От памук се скрояват две дъна на джобове според чертежа на кройката.
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Изработка: Изработете предни джобове със страници според обяснението към
модел 10. Затворете страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до
мястото на ципа. Изработете преден отвор със закопчаване, мостра и коланче с
гайки според обяснението към модел 8. Направете подгъви с двоен тегел според
модела, оформете илик, пришийте копче.
35. Дълго сако „CINZIA ROCCA”
Приложение 4. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 24 до 33/.
Плат: 1, 90 м. , 1, 40 м. ширина памук и лен.
Кроене: предница 27 /да се скроят две/, гръб 25 /да се скроят два/, страница на
предница 24 /да се скроят две/, страница на гръб 28 /да се скроят две/, две
кройки ръкав 26 и 29 /да се скроят два от всяка/, две кройки капачета 32 и 33
/да се скроят четири от всяка/, горен джоб 30 /да се скроят два/, яка 31 /да се
скроят две косо и една двойна горна с 5мм. по-голяма/. За ревери мострите се
скрояват според чертежа на кройките. За дъна на джобове се скрояват два
правоъгълника от плат и два от подплата от 15см. по ширината на отвора. За
подплатяване се скрояват от подплата предницата до края на мострите,
страниците на гърба и ръкавите.
Изработка: Поставете страниците на предницата и гърба, зашийте предните
свивки и прекарайте декоративен тегел като натегнете по всичките шевове.
Зашийте гънки на джобовете, прегънете мострите и ги поставете на 1, 5см.
разстояние от местоположението на горните капачета; изработете капачета с
обиколни декоративни тегели и бродирани илици, поставете на указаното място
горните капачета. Изработете долни джобове с капачета според обяснението към
модел 10. Затворете средния шев на гърба, раменните и страничните шевове.
Изработете ръкави с отвори и яка с ревери според обозначения А-В и
обяснението към модел 15. Направете подгъв, поставете подплънки, подплатете,
оформете илици, пришийте копчета.
36. Панталон „CINZIA ROCCA”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 2 м. , 1, 40 м. ширина лен и полиамид.
Кроене: предница 4 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 22, 5см.
/размер 48/, 20, 5см. /размер 44/, 18, 5см. /размер 40/, гръб 3 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 24, 5см. /размер 48/, 22, 5см. /размер 44/, 20, 5см. /размер
40/, коланче 2 /да се скроят две за дясната страна и две за лявата страна
според краищата на кройката/, предно закопчаване 1 /да се скрои едно/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Затворете страничните и
вътрешните шевове, и средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете
преден отвор със закопчаване, цип и коланче според обяснението към модел 8,
като оформите прихлупване на коланчето върху лявата страна. Направете
подгъви и поставете закопчалка.
37. Жакет „ALVIERO MARTINI”
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 5 до 12/.
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Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина раиран памук с еластан.
Кроене: Предница 5 /да се скроят две/, гръб 7 /да се скроят два/, странично
парче 8 /да се скроят две/, ръкав 6 и 9 /да се скроят по два от всеки/, капаче на
джоб 11 /да се скроят четири/, столче за яка 12 /да се скроят две двойни/, яка
10 /да се скроят две двойни/. За ревери мострите се срязват според чертежа на
кройката. Дъна на горно джобче: да се скроят два правоъгълника от подплата с
размери 13,5 см. на 8 см. Дъна на джобовете с капаче: да се скроят два
правоъгълника от плат и два от подплата с размери 16,5 см. на 13 см. За
подплатяване се скрояват от едноцветна копринена подплата предница, гръб,
страница и ръкави.
Изработка: Зашийте предните свивки и страницата за предницата според
обозначение Е. Изработете джобовете с капаче на указаните места на двете
предници и според обяснението към модел 10. Отбележете с тропоска мястото на
горното джобче на дясна предница и много точно краищата. Срежете лента косо,
която да превишава с 2 см. странично и на ширина. Поставете средата на
лентата върху отбелязаното с тропоска място лице с лице. Прекарайте тегел,
като образувате правоъгълник около средната тропоска на 2 см. разстояние,
така че четирите ъгъла да се отбележат добре. Срежете двата плата, за дреха и
филетка, като направите един прорез в средата хоризонтално и два в ъглите
диагонално. Обърнетебието навътре и изгладете откритите шевове, сгънете, като
оставите филетка от 1 см. странично. Прихванете филетката с малки бодове зад
игла. Откъм обратната страна закрепете краищата, като направите малка гънка,
откъм лицевата страна зашийте ръбовете помежду им за дасе поддържаджоба
добре затворен. Поставете едното дъно на джоб на долното бие, като обиколите
със страничен шев. Зашийте другото дъно по дължината на горната филетка.
Съединете двете дъна с обиколен тегел откъм обратната страна. Зашийте
страницата на гърба според обозначение F и затворете средния заден шев и
раменните шевове. Изработете ръкавите без отвори според обяснението към
модел 18. Изработете якатаревер според обяснението към модел 15 и
обозначения А-В, като зашиете преди това столчето за яка според обозначение
С, горния и долнияслой поотделно. Направете подгъви, оформете илици,
пришийтекопчета. Прикрепете леки подплънки и подплатете.
38. Панталон „L.J.”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 13 до 22/.
Плат: 2,05 м., 1,40 м. ширина памук камуфлажен милитари.
Кроене: Предница 22 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 28 см.
/размер 48/, 26 см. /размер 44/ и 24 см. /размер 40/, гръб 21 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да сеполучи ширина 32 см. /размер 48/, 30 см. /размер 44/ и 28 см. /размер 40/,
талия на предница 17 /да се скроят две/, страница дъно на джоб 19 /да се
скроят две/, талия на гръб 18 /да се скроят две/, преден джоб 20 /да се скроят
два/, капаче на джоб 13 /да се скроят четири/, заден джоб 16 /да се скроят два/,
колан на предница 15 /да се скроят четири/, колан на гръб 14 /да се скроят
четири/. За оформяне на отвора на предницата се срязва една мостра според
чертежа на кройката. За капаче на предно закопчаване се срязва правоъгълник
с ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове, след съединяване на
талията. Дъна на предни джобове: да се скроят две според чертежа на кройката.
Изработка: Изработете капачетата, ушити и обърнати и ги поставете върху
предницата според обозначение L, тропосайте и зашийте талията на предницата
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от средата до обозначение С, като прихванете капачето. Прикрепете талията на
гърба към панталона и прекарайте двоен декоративен тегел. Сгънете мострите
на задните джобове, прихванете с тегел и ги поставете на указаното място с
двоен обиколен тегел. Изработете джобовете със страници според обозначения
А-В и обяснението към модел 10. Затворете страничните шевове. Отбележете
сгъвката на гънките на предните джобове, прихванете ги с украшение за копче,
сгънете горната мостра и поставете една лента от 4 см. на страните пред
джобовете, според обозначение Х, за образуване на фуеле, поставете джобовете
под капачетата според обозначение Х. Затворете вътрешните шевове и средния
шев /чатала/ до мястото на ципа, поставете последния заедно с капачето за
предно закопчаване, колана и гайките според обясненията към модел 8.
Направете подгъви, оформете илик на колана, пришийте копче.
39. Панталон „PHYSIQUE DU ROLE”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 23 до 24/.
Плат: 1, 25 м. , 1, 40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: предница 24 /да се скроят две/, гръб 23 /да се скроят два/. За
оформяне на талията мострите се скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете страничните шевове
до мястото на отворите, вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото
на ципа по средата на гърба, пришийте ципа заедно с мострите, за да оформите
талията, преди това съединени по страничните шевове, обърнете мострите и
прекарайте тегел на 1см. от края. Направете подгъви, като в същото време
оформите отворите.
40. Пола „BIYA”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 30 м. , 1, 40 м. ширина копринен брокат. 0, 55м. , 0, 80 м. ширина
гладка коприна в подходящ цвят.
Кроене: От брокат: предница 2 /да се скрои двойна/, гръб 3 /да се скрои
двоен/, страница на предница 4 /да се скроят две/, страница на гръб 5 /да се
скроят две/. От гладка материя: коланче 1 /да се скрои едно двойно косо според
средата на предницата и едно двойно косо според средата на гърба/. За да
оформите тясно коланче се скроява по същия начин като другите коланчета, но
с ширина 4см., за да остане 1см. след като коланчето е изработено. Набавете си
лента на райета в подходящ цвят с ширина 6см. по контура на коланчето, за да
останат 2см.
Изработка: Зашийте страничните шевове на полата на предницата и гърба към
предницата и гърба, затворете страничните шевове до мястото на ципа отляво.
Подплатете полата и пристегнете на талията с тропоска. Зашийте десния шев на
коланчетата от гладка материя и на раираната лента на същия размер като
останалите коланчета, прегънете всяко едно от тях поотделно и поставете върху
най-широкото гладко това на райета и след това най-тясното върху това на
райета, пристегнете всички заедно наведнъж без последния лист на найширокото, пришийте към талията на полата и пришийте цип до края на
последното коланче, обшийте от вътрешната страна. Направете подгъв.
41. Панталон „SPORTMAX”
Приложение 5. Страна А. Червено.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 6 до 12/.
Плат: 2, 35 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 11 и 11А /да се скроят две/, гръб 12 и 12А /да се скроят два/,
страница-дъно на джоб 8 /да се скроят две/, предница на коланче 6 /да се
скроят две двойни/, гръб на коланче 7 /да се скроят два двойни/, основа на
предницата 10 /да се скроят четири/, основа на гърба 9 /да се скроят четири/.
За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката. За гайки се
скрояват пет правоъгълника 9см. на 4см.
Внимание: За да получите пълните кройки 11 и 12, съединете части 11 с 11А и
12 с 12А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Изработете предни джобове със страници според обяснението към
модел 10, като пристегнете дъната по лицевата страна с тропоска според
формата. Поставете частите на основата на предницата и гърба, затворете
страничните шевове до края на ципа отляво. Тропосайте гънка на предницата на
чатала и затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/, прекарайте
декоративни тегели по средата на предницата до гънката. Зашийте страничните
шевове на коланчетата поотделно, поставете лек подлепващ плат от обратната
страна на едното коланче, съединете двете лице с лице, зашийте горната част,
обърнете и пришийте един лист от коланчето към панталона, като прибавите две
гайки на предницата и три на гърба, преди това ушити и обърнати. Пришийте
цип до края на коланчето и го обшийте. Пристегнете краищата на гайките в
горната част на коланчето с хоризонтален тегел. Затворете във формата на
халка противоположните части на основата на панталона и ги поставете лице с
лице, зашийте, обърнете, обшийте по горния шев от вътрешната страна и
прекарайте тегел на 2мм. от шевовете.
42. Блуза “ MARELLA”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 13 до 25/.
Плат: 1,45 м., 1,40 м. ширина шифон.
Кроене: Предница 9ясна страна 23 /да се скрои една/, предница лява страна 22
/да се скрои една/, гръб 25 /да се скрои двойно/, предна страница 18 /да се
скрои една/, ръкав на предница 20 /да се скроят два/, ръкав на гръб 19 /да се
скроят два/, колан на предница 15 /да се скроят два двойни/, колан на гръб 16
/да се скроят два двойни/, вратна извивка на дясна предница 21 /да се скроят
две/, вратна извивка на лява предница 17 /да се скроят две/, вратна извивка на
гръб 14 /да се скроят две двойни/, долна част на предница 24 /да се скроят
две/, долна част на гръб 13 /да се скрои двойно/. За панделка се срязва
правоъгълник от 18 см. на 7 см. и една гайка от 4 см. на 4 см.
Изработка: Зашийте задните свивки и свивките на двете предници. Затворете
раменните шевове на тялото и тези на частите на вратната извивка поотделно.
Зашийте страницата на дясна предница според обозначение С. Поставете лек
подлепващ плат на обратната страна на едната част на вратната извивка,
изгладете и я зашийте на предницата, като започнете от лява страна според
обозначения F-E-А-С-В, зашийте горната част на вратната извивка на предница
за основата на лявата предница от обозначение G до средата на предницата;
поставете срещуположната част на вратната извивка лице с лице и зашийте
външната част до средата на предницата, направете прорез и обиколете с шев
вътрешната лява част до страната. Зашийте свивките на долната част на
предница и гръб. Поставете един колан на предница според обозначение К до
страните и един колан на гръб, съединете долните части на предница, като

24

образувате прихлупване на дясна върху лява страна, така че да съвпаднат
средите и прихванете с тропоска, зашийте долните части за основата на колана
на предница според обозначение М. Зашийте долната част на гръб за основата
на колана. Зашийте страничните шевове до мястото на ципа лява страна.
Съединете срещуположните колани по шева на дясна страна и го поставете
откъм обратната страна обиколен с шев, зашийте с тегел откъм лицевата страна
на 2 мм. обиколно. Зашийте средния шев на ръкавите от върховете до
обозначение J и зашийте ръкавите на ръкавните извивки. Оформете основата на
долните части и основата на ръкавите до отвора с подгъв обиколен с шев във
форма на руло. Изработете панделката и я поставете върху талията, според
модела, симулирайки че е завързана и поставете ципа.
43. Блузка „DUYAN”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 26 до 30/.
Плат: 1, 85 м. , 1, 40 м. ширина ленена прозрачна материя.
Кроене: предница на горна част 27 /да се скроят две/, гръб на горна част 28 /да
се скрои двоен/, предница на коланче 30 /да се скроят две двойни/, гръб на
коланче 29 /да се скроят два двойни/, предница и гръб на долна част 26 /да се
скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте десния шев на частите на горницата и прекарайте двоен
набор на 1, 5см. от края, като разнищите и натегнете гърба на 48см. /размер
44/, и двете предници на 23см. от всяка страна /размер 44/, пристегнете
наборите и застопорете като поставите отгоре набрана тясна лента в телесен
цвят, за да пристегнете наборите и завържете на предницата като оформите
вратна извивка във формата на буквата „V”. Зашийте 2см. основата на горната
част по средата на предницата и прекарайте двоен набор наоколо като оставите
отворена лявата страна. Зашийте дясната страна на коланчето и страничните
шевове на предницата и гърба поотделно до мястото на ципа отляво. Пришийте
коланчето към основата на горната част според обозначения А-С като натегнете
наборите и пришийте предницата и гърба към основата на коланчето като отново
натегнете наборите, поставете украса от същата лента около горната и долната
част на коланчето с тегел върху лентата. Изработете презрамки според нужната
мярка /38см. размер 44/ с дантела и отгоре апликация от същата лента, според
модела; направете подгъв и пришийте цип отляво.
44. Жакет „MOSCHINO”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 31 до 35/.
Плат: 1,30 м., 1,40 м. ширина вълна шевиот. 0,25 м., 1,40 м. ширина черен
сатен.
Кроене: От вълна: предница 31 /да се скроят две/, гръб 33 /да се скроят два/,
задна страница 35 /да се скроят две/, ръкав 32 и 34 /да се скроят по два от
всеки/. За оформяне на вратната извивка на гърба и предниците мострите се
срязват според чертежа на кройките. От сатен: за капачета на горни джобове се
срязват два правоъгълника от 11 см. на 4 см. плюс шевове. За капачета на долни
джобове се срязват два правоъгълника от 15 см. на 4 см. плюс шевове. Дъна на
джобове: да се скроят четири правоъгълника от 11 см. на 7 см. и четири от 15
см. на 10 см. плюс шевове. От подплата се скрояват предница, гръб, страници и
ръкави.
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Изработка: Изработете горните джобове с капачета от сатен според
обяснението към модел 15, като поставите едното дъно на джоб до горната част
на капачетата и другото на указаното място за капачетата според обозначение
R. Зашийте свивките на двете предници и зашийте шева до страните, изработете
долните джобовес капачета също като горните, като поставите капачетата на
обозначение S. Поставете задните страници, затворете средния заден шев,
раменните и страничните шевове. Изработете ръкавите с отвор според
обяснението към модел 15 и ги зашийте на ръкавните извивки. Оформете
вратните извивки, като поставите мострите, ушити и обърнати. Прикрепете
подплънки
и
подплатете,
направете
подгъви.
Поставете
декорация,
комбинирайки различни ленти в бяло и черно, около вратната извивка,
предниците, основата на ръкавите и основата на тялото, изработете панделки с
лентите и ги поставете отгоре, оформете няколко малки гайки с лентите за
въвеждане и прихващане на ленти от перли и брошки, както е показано на
модела. Поставете закопчалки за прихващане на средите на предница, оформете
илици в отвора на ръкавите и пришийте копче.
45. Пола „H & M”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 50 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница 4 /да се скрои двойна, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 62см. /размер
48/, 60см. /размер 44/, 58см. /размер 40/, гръб 3 /да се скрои двоен, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 62см. /размер 48/, 60см. /размер 44/, 58см. /размер 40/,
предница на коланче 2 /да се скрои двойна/, гръб на коланче 1 /да се скрои
двоен/.
Изработка: Зашийте страничните шевове на полата до края на ципа отляво.
Тропосайте гънките на предницата и гърба. Зашийте десния шев на коланчето,
поставете лек подлепващ плат по средата на коланчето от обратната страна,
изгладете, обърнете лице с лице, и затворете края на предното закопчаване
отляво, обърнете коланчето и пришийте един лист към полата като оформите
прихлупване с мострата, пришийте цип и обшийте коланчето. Извадете
тропоската, която пристяга гънките като ги остави застопорете само на талията.
Направете подгъв, оформете илик на коланчето и пришийте блестящо копче.
46. Риза „MASSIMO DUTTI”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 5 до 10/.
Плат: 1, 55 м. , 1, 40 м. ширина полиестер на райета.
Кроене: предница 5 /да се скроят две/, гръб 7 /да се скрои двоен/, ръкав 6 /да
се скроят два/, маншет 8 /да се скроят два/, столче на яка 9 /да се скроят две
двойни/, яка 10 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове. Затворете ръкавите.
Отбележете отвора на ръкавите с тропоска, скройте и направете малък подгъв от
двете страни на скроеното. Тропосайте гънките в основата на ръкавите и
изработете маншетите според обяснението към модел 4, пришийте ръкавите към
ръкавните извивки според обозначение Х. Прегънете мострите на предниците,
преди това подсилени с лек подлепващ трикотажен плат, поставен от обратната
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страна. Изработете яка със столче според обозначения А-В и обяснението към
модел 14. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
47. Панталон „CARLA CARINI”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 11 до 15/.
Плат: 2, 25 м. , 1, 40 м. ширина глазе на дипломатическо райе.
Кроене: предница 11 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 38, 5см.
/размер 48/, 36, 5см. /размер 44/, 34, 5см. /размер 40/, гръб 12 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 40см. /размер 48/, 38см. /размер 44/, 36см.
/размер 40/, страница-дъно на джоб 13 /да се скроят две/, предница на коланче
14 /да се скроят четири/, гръб на коланче 15 /да се скроят два двойни/. За
предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 7см.по височината на
ципа без шевовете. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на
кройката. За гайки се скрояват пет правоъгълника 9см. на 4см.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Изработете предни джобове със
страници според обяснението към модел 10. Зашийте страничните и вътрешните
шевове, и средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете отвор с предно
закопчаване, цип и коланче с гайки според обяснението към модел 8. Направете
подгъви, оформете илик на коланчето, пришийте копче.
48. Бермуди „LACOSTE”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 16 до 22/.
Плат: 1, 10 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 21 /да се скроят две/, гръб 22 /да се скроят два/, страницадъно на джоб 20 /да се скроят две/, основа на предница 17 /да се скроят две/,
основа на гръб 16 /да се скроят две/, предница на коланче 19 /да се скроят
четири/, гръб на коланче 18 /да се скроят четири/. За предно закопчаване се
скроява правоъгълник с ширина 6см. по дължината на ципа без шевовете. За
гайки се скрояват четири правоъгълника 6см. на 4см.. За дъна на джобовете на
предницата и гърба се скрояват две от всяка според чертежа на кройката.
Изработка: Изработете джоб на гърба от дясната страна с филетка-илик според
обяснението към модел 37. Изработете джобове на предницата със страници
според обяснението към модел 10. Затворете страничните и вътрешните шевове,
и средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете преден отвор със
закопчаване отляво и коланче с гайки според обяснението към модел 8.
Затворете във формата на халка частите на основата и пришийте един лист към
основите, прегънете и обшийте от вътрешната страна върху зашитото. Оформете
илик на коланчето и пришийте копче.
49. Пола „FENDI”
Приложение 5. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 23 до 25/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 23 /да се скрои двойна/, гръб 24 /да се скроят два/, коланче
25 /да се скрои двойно/. За дъна на джобове се скрояват четири според чертежа
на кройката.
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Изработка: Поставете дъната на джобовете по дължината на шевовете на
указаното на кройката място. Изгладете отворените шевове, ако е нужно
прекарайте сега декоративен тегел. Поставете дъното на задния джоб към
предницата като направите малък прорез във всеки край на шева на джоба на
гърба, за да може да го наложите в посока напред. Съединете двете дъна с
обиколен тегел. Зашийте страничните шевове и средния шев на гърба до края на
ципа, прекарайте двоен набор на талията. Поставете подлепващ плат по средата
на коланчето от обратната страна, изгладете, и пришийте един лист към полата
като натегнете набора. Подплатете полата като я пристегнете от вътрешната
страна на талията и пришийте цип по средата на гърба до гънката на коланчето,
прегънете го и обшийте от вътрешната страна върху зашитото като пристегнете
подплатата. Направете подгъв.
50. Риза „MIA SHVILI”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 15 м. , 1, 40 м. ширина кафяво кадифено трико от акрил. 0, 20 м. , 1,
40 м. ширина тюркоазено кадифено трико от акрил.
Кроене: От кафява материя: предница 3 /да се скроят две/, гръб 4 /да се скрои
двоен/, ръкав 2 /да се скроят два/. За оформяне на предниците мострите се
скрояват според чертежа на кройката. От тюркоазена материя: яка 1 /да се
скроят две двойни/. За маншети се скрояват два правоъгълника 7см. по контура
на основата на ръкавите без 2см., като оставите място за шевовете.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични
материи. Затворете страничните шевове. Зашийте ръкавите и ги прикрепете към
ръкавните извивки. Затворете във формата на халка маншетите и пришийте един
лист към ръкавите, като натегнете трикотажа при зашиването според размера на
ръкавите, обшийте. Съединете яките лице с лице, зашийте горната част,
обърнете. Пришийте цип по средата на предницата като оформите ръб върху
него до вратната извивка и зашийте един лист от яката според обозначение А,
обшийте противоположния лист. Направете подгъв.
51. Блузка „NARA MAGLIE”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 10 м. , 1, 40 м. ширина трикотажен памук на хоризонтални райета.
Кроене: предница 6 /да се скрои двойна/, гръб 7 /да се скрои двоен/, ръкавреглан 5 /да се скроят два/.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични
материи. Затворете страничните шевове, зашийте ръкавите и прекарайте двоен
набор по предницата на ръкавните извивки до обозначението и намалете на 6,
5см. и по гърба на ръкавните извивки по същия начин докато намалите на 9см.
Прекарайте по същия начин набор на ръкавите и ги пришийте към ръкавните
извивки, от обратната страна застопорете наборите като поставите лента от
същата материя с ширина 1, 5см. по прав бод според размера на наборите на
предницата и гърба, за да ги застопорите, зашийте тези ленти с тегел върху
зашитото. Оформете основата, вратната извивка и върха на ръкавите с подгъв и
тегел.
52. Блузка „CARACTERE”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 8 до 12/.
Плат: 0, 80 м. , 1, 40 м. ширина коприна.
Кроене: предница на вратна извивка 12 /да се скроят две/, предница на горна
част 10 /да се скроят две/, гръб на горна част 11 /да се скрои двоен/, предница
8 /да се скрои двойна/, гръб 9 /да се скрои двоен/. За да покриете шевовете на
предницата и на гърба се скрояват косо ленти с ширина 4см. според контурите.
Изработка: Зашийте средния шев на предниците на горните части и ги съедете
с гърбовете на горната част по страничните шевове, прекарайте двоен набор под
гръдната част между обозначенията. Зашийте страничните шевове на
предницата и на гърба и съединете с горните части като пристегнете наборите
отпред. Съединете скроените косо ленти и отбележете гънка от двете страни,
поставете върху шева за съединение на предницата и гърба на горната част и
зашийте с тегел като оформите филетка от 2см., зашийте долната част на
филетката с малък зигзаг. Оформете предницата на вратната извивка като
поставите лента скроена косо и като оформите филетка от 1см. Оформете гърба
на вратната извивка, и ръкавните извивки като оформите презрамка в същото
време около 32см. размер 44/със същата лента, пристегнете презрамките на
гърба според нужната мярка с бод на ръка по краищата на гърба на вратната
извивка. Направете подгъв. Изработете предницата на вратната извивка, ушита
и обърната и я прикрепете към вратната извивка, според модела, зашийте с
обиколен тегел.
53. Рокля „CALVIN KLEIN”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 13 до 16/.
Плат: 3,90 м., 1,50 м. ширина еластичен плат.
Кроене: Презрамка 13 /да се скроят четири/, вътрешна част на предница 15 и
15А /да се скрои двойно косо/, външна част на предница 14 и 14А /да се скрои
двойно косо/, гръб 16 и 16А /да се скрои двойно косо/. За лента под гръдната
част на предница и гръб: срязва се една с ширина 3 см. на 55 см. и друга със
същата ширина на 50 см. За филетка на вратната извивка на предница и гръб се
срязват биета с ширина 4 см. според контура.
Внимание: За да получите пълните кройки 14, 15 и 16, съединете части 14 с
14А, 15 с 15А и 16 и 16А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте средния заден шев на презрамките поотделно, съединете
лице с лице, зашийте външната част и вратната извивка, обърнете. Поставете
външната предница върху вътрешната и тропосайте страните като че ли е само
един плат, зашийте с гърба. Направете двоен набор на вратната извивка на
външна предница между обозначенията и изпънете върху вътрешната вратна
извивка по размера му, прихванете с тропоска. Прихванете презрамките на
гърба според обозначения В-С върху обратната страна на гърба и в посока към
основата на дрехата, тропосайте и подгответе биетата с необходимите
допълнения за поставянето им около вратната извивка, като образувате филетка
от 1 см. обикаляйки с шев, като прихванете презрамките на гърба и оформите
вратната извивка на предницата прихващайки двата плата. Поставете
презрамките в положението им напред и закрепете под филетката в краищата на
вратната извивка с тегел. Направете подгъви. Изработете двете ленти за лентата
под гръдната част предница и гръб във форма на руло и бродирайте една гайка
във вмсеки край, пришийте по едно копче на двете страни според обозначение
А, облечени в същия плат и закопчайте лентите на предницата и гърба, като ги
прихванете.
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54. Блуза „GIANFRANCO FERRE”
Приложение 6. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 17 до 22/.
Плат: 1,55 м., 1,50 м. ширина воал органди.
Кроене: Предна платка 19 /да се скроят две/, задна платка 20 /да се скрои
двойно/, предница и гръб 17 /да се скроят две за предница и една двойна за
гръб според средите, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 69 см. /размер 48/, 67 см. /размер 44/
и 65 см. /размер 40/, капаче на среда на предница 18 /да се скроят две/, яка 21
/да се скрои двойно/, вратна извивка 22 /да се скроят две/.
Изработка: Поставете върху предната платка ширика лента и бродирайте
според модела по желание. Затворете страничните шевове, сгънете мострата на
горната част и тропосайте гънки от 1 см. на 1 см. до обозначение С. Съединете
предницата и гърба с платките според обозначения В-С и Е-С със специален
тегел за бродерия, както е показано на модела. Оформете американски ръкавни
извивки предница и гръб, като поставите дантела. Зашийте единия слой на
капачетата на предниците според обозначения А-В до основата. Изработете
яката, като затворите краищата, обърнете и зашийте единия слой за вратната
извивка до обозначение А, обиколете с шев срещуположния слой и поддържайте
предната част на яката в посока към основата на платката. Сгънете лице с лице
частите на вратната извивка и затворете краищата, обърнете и поставете
частите на горната страна на зашития слой на капачетата на предницата в
посока към основата на дрехата, според обозначение А, като тази от дясна
страна да остане до средата на капачето, тази от лява страна до сгъвката на
капачето на лява предница, тропосайте и сгънете мострите на капачетата лице с
лице, затворете краищата от обозначение А до ръба на капачетата, като
прихванете частите на вратната извивка, обърнете мострите и обиколете с шев
отвътре, прихванете най-вътрешната част на вратната извивка върху яката с бод
на ръка от обозначение А до вътрешния край. Бродирайте две дълги гайки от
конец на вратната извивка дясна страна на указаното място и една на
обозначение В, пришийте копчета на срещуположната страна. Направете подгъв.
55. Пола „GIANFRANCO FERRE”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж:/размер 40, 44, 48/.
Плат: 1, 80 м. , 1, 40 м. ширина памучен поплин.
Кроене: предница 3 и 3А /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скроят два/,
отпуснат колан 1 /да се скроят две двойни/.
Внимание: За да получите пълната кройка 3, съединете 3 с 3А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка:
Зашийте страничните шевове и тропосайте гънките според
втъкаването, изгладете лекичко за да придържате поставянето. Зашийте средния
шев на гърба, пришийте цип и оформете талията като поставите бие от същата
материя, ушито и обърнато, направете филетка от 1см. до средата на гърба,
поставете копче тик-так на филетката. Направете подгъв. Поставете подлепващ
плат от обратната страна на едното коланче до обозначение А, съединете двете
лице с лице, зашийте наоколо като оставите отвор, за да обърнете и поставете
декоративна метална тока от единия край и права метална част в другия край за
декорация, поставете коланчето върху полата и завържете отпред, според
модела.
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56. Рокля „PRORSUM”
Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 4 до 14/.
Плат: 4,70 м., 1,40 м. ширина копринен жоржет.
Кроене: Тяло на предница 10 /да се скроят четири/, тяло на гръб 9 /да се
скроят две двойни/, предна страница 11 /да се скроят четири/, пола на предница
5 /да се скроят две/, страна на пола на предница 4 /да се скроят две/, пола на
гръб 7 /да се скрои двойно/, страна на пола на гръб 6 /да се скроят две/, ръкав
8 /да се скроят два/, пелерина на предница 12 /да се скроят четири/, яка 13 /да
се скроят две двойни/, ревер 14 /да се скроят четири/. За маншети се срязват
два правоъгълника с ширина 5 см. и дължина 22 см., като се добавят 3 см. за
прихлупване и поле за шевове. За дъна на плисета се срязват четири
правоъгълника с ширина 12 см. на 57 см. височина плюс шевове. За свободен
колан се срязват две ленти с ширина 16 см. на 1 м. дължина. За гайки на
талията се срязват два правоъгълника от 10 см. на 4 см. ширина. За оформяне
на полата на предница мострите се срязват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте свивките на тялото на гръб и съединете предната страница
с предницата. Съединете пелерините две по две и лице с лице, зашийте
външната част, обърнете. Съединете яките и реверите поотделно две по две и
лице с лице, зашийте външната част, обърнете. Поставете пелерината върху
предницата според обозначение F и прихванете с тропоска на ръкавните
извивки, зашийте раменните шевове. Поставете реверите на предниците според
обозначения А-С и отгоре яката според обозначение В от средата на гърба,
тропосайте всичко заедно около вратната извивка. Подплатете тялото, като
оформите вътрешната част на вратната извивка и предниците, прихванете
вътрешната част на ръкавните извивки и страните. Зашийте дъната на плисета
за полата на предница и образувайте плисе, като зашиете от талията до
обозначение J, направете същото на гърба и образувайте плисе според
обозначение Н. Зашийте страните на полата и поставете мострите на полата на
двете предници от талията, ушити и обърнати. Съединете тялото и полата,
подплатете полата по желание и обиколете с шев подплатата на тялото отвътре.
Изработете гайкитеушити и обърнати и ги зашийте на двете страни на талията.
Зашийте ръкавите, отбележете среза на отвора и оформете с една лента ушита и
обърната, направете двоен набор в основите и зашийте маншетите, оформете
илик, пришийте копче и поставете ръкавите на ръкавните извивки, като
прихванете подплатата и пелерината. Изработете свободен колан, ушит и
обърнат и завържете на предницата върху талията. Направете подгъв, обиколен
с шев и прикрепете подплънки.
57. Рокля „PRADA”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 15 до 19/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 50 м. ширина гладка коприна. 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина
коприна на райета.
Кроене: От гладка коприна: предница 16 /да се скрои двойна/, гръб 15 /да се
скрои двоен/, ръкав 19 /да се скроят два/. За да се оформи каналче по
върховете на ръкавите мострите се скрояват според чертежите на кройката. От
материята на райета: предница на долна част 17 /да се скрои двойна/, гръб на
долна част 18 /да се скрои двоен/.
Изработка: Прекарайте вертикални декоративни тегели с черен конец по
ръкава , и други хоризонтални в основата на ръкава, като симулирате маншети,
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според модела. Зашийте страничните шевове на горната част и прегънете
мострите на предницата и гърба на вратната извивка. Зашийте ръкавите и ги
прикрепете към ръкавните извивки, поставете мострите на върховете на
ръкавите и прегънете, прекарайте тегел като оформите каналче, оставяйки
отвори по краищата и като прекарате широка еластична лента, натегнете ги
според нужния размер и пристегнете краищата с вертикален тегел с цел
върховете да оформят част от раменете и да са нагънати. Тропосайте гънки в
основата на предницата на горната част, гърба и долната част поотделно,
затворете страничните шевове на долната част и пришийте към основата на
горната част, така че гънките да съвпадат. Направете подгъви. Ако е нужно,
оставете отворена лявата страна на 3см. от ръкавната извивка до долната част,
за да пришиете цип.
58. Рокля „ANNA MOLINARI”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 20 до 27/.
Плат: 0,85 м., 1,40 м. ширина тюл. 6,85 м., 1,40 м. ширина сатен.
Кроене: От тюл: презрамка 27 /да се скроят две за подплата и две квадратни
парчета от 25 см. на 25 см. за горен набран слой/, предна страница 25 /да се
скроят две/, гръб 23 8да се скроят два/, задна страница 26 /да се скроят две/.
От сатен: предница 21 и 21А /да се скрои двойно/, волан на основа на предница
24 /да се скрои двойно/, пола на гръб 20 и 20А /да се скроят две/, волан на гръб
22 и 22А /да се скроят два/. За образуване на драперии на предница с плисе
солей: да се скроят два годета според размерите на схемата, като се остави поле
за шевове, да се отбележат с тропоска вътрешните кръгове и да се изработи
плисе солей в специализирано ателие. За подплатяване на страниците и гърба
се изработват същите кройки от подплата в естествен цвят.
Внимание: За да получите пълните кройки 20, 21 и 22, съединете части 20 с
20А, 21 с 21А и 22 с 22А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страниците от тюл за предницата според обозначения А-В.
Зашийте задните страници на гърба. Зашийте средния заден шев на полата и
волана поотделно, Зашийте волана за основата на полата на гръб. Направете
двоен набор на квадратните парчета за образуване на презрамките и подплатете
с кройката на презрамката, ушита и обърната. След като плисирате годетите,
премахнете горния край, като оставите поле за шев и срежете частта на
основата според тропоската, обърнете тази част и я свържете с горната част,
като остане по този начин като лице на обратната страна на плата. Оформете
страните на двата годета с малък подгъв, направете двоен набор на двете части
на горната страна и поставете върху тялото на предница според обозначения СЕ, като изпънете набора, тропосайте и поставете отгоре презрамките, зашийте,
като оставите свободна вътрешната част на презрамката, обиколете я с шев и
зашийте раменете с гърба. Подплатете тялото, като оформите вратната извивка
на предницата във формата на V, вратната извивка и ръкавните извивки до
мястото посочено в кройката на гърба, сгънете мострите на отвора на гърба.
Зашийте ципа на средата на гърба. Зашийте полата на гръб за основата на
тялото на гръб според обозначение В и затворете лява страна и дясна страна до
обозначение J, обиколете с шев вътрешната подплата на страните. Образувайте
прихлупване на предниците с плисето солей и прихванете с хоризонтален тегел
под вратната извивка и под гръдната част, прихванете прихлупването от дясна
страна към лява страна според обозначение D също с хоризонтален тегел и
поставете лявата страна над дясната и прихванете двете прихлупвания с бодове
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на ръка до обозначение F. Оформете основата на полата и отвора на дясна
страна със завършващ подгъв.
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