PATRONES 253
1. Риза „GOSHA”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 40 м., 1,40 м. ширина коприна на райета. 0,95 м., 1,40 м. ширина
коприна дюс.
Кроене: От коприна на райета: предница 6 /да се скроят две/, гръб 7 /да се
скрои двойно/, ръкав 5 /да се скроят два/, задна платка 1 /да се скроят четири/,
капаче на среда на предница 4 /да се скроят две/, яка 2 /да се скроят две
двойни/. От коприна дюс: нагръдник на предница 3 /да се скроят два/. За
маншети: да се скроят два правоъгълника с ширина 14 см. на 28 см. дължина
/размер 48/, 26 см. /размер 44/ и 24 см. /размер 40/, като се добавят 3 см.
прихлупване и поле за шев. За колан се срязват две ленти от 90 см. на 12 см.
ширина. За образуване на каналче се срязва лента с ширина 3 см. плюс шевове
по чертежа на кройките на талията.
Изработка: Зашийте нагръдника на предниците, като образувате отвори за
илик, зашийте страничните шевове и оформете илиците, поставете лентата за
образуване на каналче на обратната страна на дрехата на указаното място,
тропосайте и зашийте с тегел на двете страни. Направете двоен набор на
вратната извивка на гърба и на гърба и зашийте едната платка, като изпънете
набора от рамото до обозначение D, зашийте платката на предниците и
поставете вътрешната платка , като обиколите с шев. Затворете ръкавите и
отбележете среза на отвора, оформете го с подгъв или с ушита и обърната
лента, направете двоен набор в основите и върховете на ръкавите, поставете ги
на ръкавните извивки, като изпънете набора и прихванете вътрешната платка.
Поставете лек подлепващ плат на обратната страна на средата на маншетите,
изгладете, сгънете ги лице с лице, зашийте краищата, обърнете и ги зашийте на
ръкавите, като изпънете набора и оформите отвора. Поставете подлепващ плат
също на средата на капачетата и зашийте единия слой на предниците от
вратната извивка до основата, сгънете и обиколете с шев. Срежете от подлепващ
плат двойник на яката, поставете го на една от яките откъм обратната страна,
изгладете и съединете двете яки лице с лице, зашийте външната част до
обозначение А, обърнете и зашийте единия слой за вратната извивка, като
изпънете набора на вратната извивка на гърба и обиколете с шев
срещуположния слой. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
Съединете двете ленти за образуване на колана, изработете го ушит и обърнат и
го въведете през илиците, завържете на предницата, както е показано на
модела.
2. Жакет „JOCAVI”
3. Панталон „JOСAVI”
Плат: 3,70 м., 1,40 м. ширина памук.
2. Жакет „JOСAVI”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 16 /от 8 до 23/.
Кроене: Капаче на среда на предница 23 /да се скроят две/, предница 10 /да се
скроят две/, предна страница 21 /да се скроят две/, страна на предница 12 /да
се скроят две/, гръб 9 /да се скроят два/, задна страница 22 /да се скроят две/,
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страна на гръб 11 /да се скроят две/, предна платка 16 /да се скроят две/, задна
платка 15 /да се скрои двойно/, ръкав 8 и 13 /да се скроят по два от всеки/,
маншет 20 /да се скроят четири/, горно капаче 17 /да се скроят четири/, долно
капаче 19 /да се скроят четири/, джоб пластрон 14 /да се скроят два/, яка 18 /да
се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте раменните свивки на предна и задна платка поотделно,
поставете свивките в посока към ръкавните извивки и прекарайте декоративен
тегел по лицевата страна с оранжев конец. Зашийте предната страница за
предниците, а страните на предница за страницата, поставете шевовете към
средата, изгладете и прекарайте декоративни тегели също по лицевата страна.
Съединете задната страница с гърба, а страните на гръб със страницата,
затворете средния заден шев и прекарайте също декоративни тегели. Поставете
задната платка на гърба според обозначение Е, зашийте и прекарайте тегели,
затворете раменните шевове. Изработете горните и долните капачета, ушити и
обърнати, оформете илици и прекарайте декоративни тегели. Съединете
предната платка с предниците, като поставите помежду горните капачета на
указаните места, зашийте и прекарайте декоративни тегели. Тропосайте гънки
на джобовете пластрон, зашийте горната част 4 см. и сгънете мострите,
прихванете ги с хоризонтален тегел и поставете джобовете на 1,5 см. от
указаното място на долните капачета, зашийте с обиколен тегел и поставете
капачетата на мястото им, зашийте с тегел. Затворете страничните шевове.
Зашийте единия слой на капачетата на среда на предница за предниците лице с
лице, сгънете ги и обиколете с шев откъм обратната страна, прекарайте тегел за
прихващане на 2 мм. откъм лицевата страна. Съединете яките лице с лице,
зашийте краищата и горната част, обърнете и зашийте единия слой за вратната
извивка според обозначение А, обиколете с шев отвътре. Затворете задния шев
на ръкавите, като поддържате между обозначенията и до мястото на отвора на
основата, прекарайте двоен декоративен тегел по лицевата страна, като
оформите едновременно отвора със същия шев, затворете ръкавите; изработете
маншетите два по два ушити и обърнати, поставете ги на основата на ръкавите,
като разположите края на ъгъла на отвора, според модела, зашийте, обиколете с
шев и прекарайте декоративни тегели. Наберете върха на ръкавите и ги
поставете на ръкавните извивки. Направете подгъв, оформете илици, пришийте
метални копчета.
3. Панталон „JOСAVI”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 9 /от 24 до 32/.
Кроене: Предница 24 и 24А /да се скроят две/, гръб 25 /да се скроят два, като
се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 17 см. /размер 48/, 16 см. /размер 44/ и 15 см. /размер 40/,
страна на гръб 26 и 26А /да се скроят две/, страница дъно на джоб 27 /да се
скроят две/, талия на гръб 30 /да се скроят две/, задни джобове 31 и 32 /да се
скроят по два от всеки/, страничен джоб 29 /да се скрои един/, колан 28 /да се
скроят четири/. Дъна на предни джобове: да се скроят две според чертежа на
кройката. За капаче на предно закопчаване се срязва правоъгълник с ширина 6
см. по височината на ципа плюс шевове. За оформяне на отвора на задните
джобове мострите се срязват цели с ширина 3 см. За оформяне на отвора на
страничния джоб се срязва мостра с ширина 3 см. след образуване на гънката.
Внимание: За да получите пълните кройки 24 и 26, съединете части 24 с 24А и
26 с 26А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Съединете двете части на гърба и прекарайте двоен декоративен
тегел. Съединете двете части на задните джобове, прекарайте двоен
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декоративен тегел, поставете мострата лице с лице, зашийте, обърнете и
поставете джобовете на указаните места с двоен обиколен тегел. Поставете и
зашийте частите на талията на гръб за панталона, прекарайте декоративни
тегели. Поставете дъното на преден джоб лице с лице и ръб с ръб, следвайки
формата на джоба. Прекарайте тегел, направете няколко прореза на шева, ако
формата е крива, обърнете дъното навътре, изгладете, като поддържате шевав
края и прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете отдолу страницата
дъно на джоб и тропосайте двете части заедно. Откъм обратната страна
съединете двете дъна с обиколен тегел. Затворете страничните шевове до
мястото на отвора в основата, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до
мястото на ципа. Образувайте гънката на страничния джоб и поставете мостра
лице с лице, зашийте и я обърнете навътре; поставете джоба на указаното място
на лява страна и зашийте с двоен обиколен тегел. Сгънете мострата на средата
на предница дясна страна , тропосайте ципа отвътре, зашийте; сгънете капачето
на предно закопчаване лице с лице, зашийте горния край, обърнете /срежете
мострата на средата на предница лява страна, като оставите 1 см. за шев/,
поставете капачето, катопоставите помежду срещуположната страна на ципа,
зашийте всичко заедно и прекарайте декоративни тегели по лицевата страна,
според кройката. Зашийте средния заден шев на двата колана поотделно,
съединете ги лицес лице, зашийте горната част и краищата, като оставите
прихлупване само налява страна, обърнете и зашийте единия слой за панталона,
обиколете с шев колана. Направете подгъви, оформете илик на колана,
пришийте копче.
4. Блуза „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 33 до 35/.
Плат: 2, 40 м. , 1, 40 м. ширина сатиниран памук. 2, 50 м. , 1, 40 м. ширина
прозрачна материя в подходящ цвят.
Кроене: От памук: предница 34 /да се скроят две/, гръб 35 /да се скрои двоен/,
волан 33 и 33А /да се скроят два като се следва продължението на каракола , но
като намалите ширината на 10см./. За оформяне на предниците и гърба на
вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройката. За
оформяне на ръкавните извивки се скрояват косо ленти с ширина 3см. За
завързване се скрояват четири ленти 40см. на 5см. плюс шевовете. От прозрачна
материя: волан 33 и 33А /да се скрояват два според кройката и два според
вътрешното продължение, но като намалите ширината на 7см. /.
Внимание: За да получите пълната кройка 33, съединете 33 с 33А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Затворете раменните и
страничните шевове. Съединете воланите два по два по средния шев на гърба
според обозначение А и ги поставете малък към по-голям, като оставите и
вътрешните и външните части скъсени, прекарайте двоен набор от вътрешната
част на воланите на 1см. от края и като пристегнете трите материи. Изработете
лентите за завързване, ушити и обърнати като оставите ширината 2, 5см. и
поставете по двете предници според обозначения Е-С, поставете мострите на
предниците и на гърба на вратната извивка, преди това съединени, лице с лице,
зашийте, като пристегнете лентите, обърнете. Оформете ръкавните извивки като
поставите бие, ушито и обърнато. Прикрепете воланите към вратната извивка,
като натегнете наборите според обозначения А-В-С-Е на 1см. от края на
вратната извивка и застопорете с тегел до обозначение Е, като оставите
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остатъка от краищата отпуснати до основата. Направете подгъв в основата с
обиколен тегел.
5. Жакет „VERO MODA”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 1 до 13/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 11 /да се скроят две/, междинна част 12 /да се скроят две/,
предна страница 13 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, задна страница
6 /да се скроят две/, предна платка 9 /да се скроят две/, задна платка 5 /да се
скроят две/, долна част на предница 4 /да се скроят четири/, долна част на гръб
10 /да се скрои двойно/, ръкав 1 и 3 /да се скроят по два от всеки/, столче за
яка 8 /да се скроят две двойни/, яка 7 /да се скроят две двойни/. За оформяне
на предниците мострите се срязват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте междинната част за предниците според обозначение Е,
като поставите шевовете на лицевата страна, изгладете ги открити и ги
оформете с бие в тон, като образувате филетка на всяка страна на шева.
Оформете шева на предната страница за да се приспособи с междинната част,
като поставите също бие на плата на шева и разположете междинната част
върху страницата, зашийте с тегел в края на бието, така че то да остане отгоре и
да образува ръб. Оформете шева на предната платка с бието, като образувате
филетка и поставете върху предниците според обозначение F, зашийте
образувайки също ръб. Поставете метални ципове на двете предници на
указаните горе и долу места, като симулирате джобове. Зашийте долната част на
предница с нормален шев според обозначение С. Зашийте средния заден шев
също като междинната част на предница, като поставите шевовете на лицевата
страна, изгладете ги открити и оформете същия начин с бието, изгладете
открития шев. Зашийте задните свивки с нормален шев. Оформете вътрешния
шев на задната страница с филетката от вратната извивка до основата. Зашийте
долната част на гърба според обозначение J с нормален шев. Поставете задната
страница върху гърба и долната част според обозначение J и зашийте, като
образувате ръб. Оформете края на задната платка с бието, като образувате
филетка и поставете върху гърба, зашийте, като образувате ръб. Затворете
рамената и страните с нормални шевове. Поставете бие, като образувате
филетка на задния шев на ръкава до края на отвора, като сгънете преди това
мострите и съединете с долния ръкав, зашийте, като образувате ръб до отвора,
поставете прихлупването под отвора, затворете ръкавите с нормален шев и
поставете лента от същото бие на 20 см. от основата около ръкавите с тегел
двустранно на бието; зашийте ръкавите за ръкавните извивки. Поставете
мострите на предницата и долната част лице с лице, зашийте, обърнете мострите
и долната част, обиколете с шев долната част отвътре и на страните. Срежете от
подлепващ плат двойник на яката и столчето за яка, поставете един на всяка
част откъм обратната страна, изгладете. Изработете яката ушита и обърната
външна част и краища /на този модел, като поставите помежду филетка около
същото бие, обърнете, изгладете и прекарайте декоративен тегел по желание.
Поставете единия слой на столчето за яка на всяка страна на яката, така че да
съвпаднат според обозначение В, прекарайте тегел, като захванете всички
слоеве. Обърнете столчето, прекарайте тропоскав края, изгладете. Поставете
яката на вратната извивка според обозначение А, тропосайте външния слой на
столчето за вратната извивка, зашийте. Изгладете шева към основата на яката,
обиколете с шев вътрешния слой. Прикрепете подплънки, направете подгъви в
основата на ръкавите и основата на долната част на гръб, подплатете по
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желание. Оформете илици, пришийте копчета на предницата и на отвора на
ръкавите.
6. Панталон „VERO MODA”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 14 до 20/.
Плат: 2,25 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 19 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 27 см.
/размер 48/, 25 см. /размер 44/ и 23 см. /размер 40/, гръб 20 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 31 см. /размер 48/, 29 см. /размер 44/ и 27 см. /размер 40/,
преден джоб пластрон 18 /да се скроят два/, капаче на заден джоб 14 /да се
скроят две/, заден джоб 16 /да се скроят два/, гайка на гръб 15 /да се скроят
четири/, гайка на предница 17 /да се скроят две/. За предно закопчаване се
срязва правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове. За
оформяне на отвора на предните джобове пластрон мострите се срязват според
чертежа на кройката на джоба. За оформяне на талията мострите се срязват,
както е показано на чертежа на кройката. За завързване на основите сесрязват
две ленти с ширина 4 см. и дължина 65 см.
Изработка: Зашийте свивките на задните джобове с тегел откъм лицевата
страна, следвайки формата, направете подгъв в основата на задните капачета с
двоен декоративен тегел и ги поставете на указаните места, зашийте без да
достигате до края на двете страни и поставете джоба под капачетата на 1,5 см.
от края им, зашийте с двоен обиколен тегел и поставете метални капси в края на
капачетата. Изработете дълги гайки на гръб, ушити и обърнати и ги поставете на
талията на гърба между обозначенията, прихванете с тегел на талията и върху
края на капачетата на джоб, като закрепите с хоризонтален тегел. Поставете
мострите на предните джобове пластрон, като оформите отворите и краищата,
прекарайте декоративни тегели върху джобовете, според модела и поставете
джобовете на панталона според обозначения В-Е, дясна страна до талията и като
прихванете с двоен обиколен тегел и лява страна като образувате гайка на
талията според обозначения В-С. Зашийте страничните шевове, вътрешните
шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете гайката за
предницата, ушита и обърната и я поставете на талията на предницата дясна
страна върху джоба, прихванете с тропоска. Изработете другите две гайки,
ушити и обърнати и ги поставете на указаните места на гърба, тропосайте.
Изработете отвора на предницата с предно закопчаване и цип според
обяснението към модел 3. Оформете талията, като поставите мострите, преди
това съединени по страничните шевове, лице с лице, като прихванете всички
гайки, зашийте, обърнете и обиколете с шев. Сгънете основата на панталона,
като образувате каналче от 4 см., оформете илици на страните и въведете
лентите, ушити и обърнати, за завързване според необходимия размер.
Поставете капси в края на гайките на гърба и на дясната предница за да ги
прихванете.
7. Жакет „GOSHA”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 21 до 32/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина креп сатен.
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Кроене: Предница 30 /да се скроят две/, гръб 22 /да се скрои двойно/, предна
страница 32 /да се скроят две/, задна страница 27 /да се скроят две/, задна
платка 23 /да се скроят две/, долна част на предница 26 /да се скроят две/,
долна част на гръб 24 /да се скрои двойно/, ръкав 21 и 25 /да се скроят по два
от всеки/, колан на предница 28 /да се скроят четири/, колан на гръб 29 /да се
скроят два двойни/, яка 31 /да се скроят две косо и една двойна горна прав бод
с 5 мм. по-голяма/. За оформяне на реверите и долната част на предница
мострите се срязват според чертежа на кройките. За маншети се срязват два
правоъгълника от 28 см. на 7 см. за да останат 2,5 см. след поставянето.
Изработка: Зашийте предните страници за предниците според обозначение F.
Зашийте задната страница за гърба и съединете с задната платка, затворете
раменните и страничните шевове. Зашийте задния шев на ръкавите до мястото
на отвора, затворете ръкавите и ги поставете на ръкавните извивки, направете
двоен набор на основите и оформете отвора с малък подгъв със същия плат на
шева. Поставете лек подлепващ плат на обратната страна на средата на
маншетите откъм обратната страна, изгладете, сгънете маншетите лице с лице,
затворете краищата, обърнете и зашийте за ръкавите, като изпънете набора и
образувате прихлупване, обиколете с шев, като оставите маншета 2,5 см.
Направете двоен набор около основата на тялото. Срежете от подлепващ плат
двойник на косата яка и на мострите на реверите без шевове, също като
кройката. Поставете подлепващия плат върху обратната страна на предницата и
на косата яка, като преди това сте съединили последната по средния шев.
Тропосайте следвайки правия бод, изгладете. Сгънете плата от мястото на
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 върху вратната извивка, като зашиете последната с
малък и дълбок скрит бод според обозначения А-В. Изгладете шева на вратната
извивка открит до рамото, като направите няколко прореза и прихванете с
наклонен бод. Останалата част на шева на вратната извивка на гърба изгладете
към яката, прихванете с бод рибена кост. Поставете горната яка и мострите на
реверите лице с лице, така че последните да останат по-слаби, за да може при
обръщането на реверите и яката да не се повдигат върховете. Зашийте реверите
от мястото на закрепване на яката до края на основата на дрехата и около
външната страна 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
наклонена тропоска, като прихванете трите плата на средата на яката и
реверите. Обиколете с шев яката и реверите от края следвайки формата на
вратната извивка до раменете, съединете двата ръба с шевове от страна до
страна. Зашийте с бод рибена кост задната част на яката и прихванете също
вътрешната част на мострата, която после ще бъде оформена с подплатата.
Зашийте страничните шевове на коланите поотделно и ги съединете лице с лице,
зашийте предните краища, коита да останат свободни до обозначения Е-К,
направете няколко прореза и обърнете краищата. Зашийте единия слой на
колана за основата на дрехата, като изпънете набора според обозначения Е-F.
Зашийте страните на долната част и поставете мострите на предницата, ушити и
обърнати, тропосайте гънки на долната част на гърба и я зашийте за колана,
като изпънете набора според обозначение К. Прикрепете подплънки и
подплатете тялото, ръкавите и долната част, обиколете с шев колана отвътре,
като прихванете подплатата на тялото и на долната част.
8. Рокля „ADOLFO DOMINGUEZ”
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Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 33 до 37/.
Плат: 2,45 м., 1,45 м. ширина щампосан памук. 3,25 м., 4,5 см. ширина дантела
в тон.
Кроене: Вратна извивка на предница 33 /да се скроят две/, талия на предница
34 /да се скрои двойно/, тяло на гръб 37 /да се скроят две/, ръкавна извивка на
предница 35 /да се скроят две/, пола 36 /да се скроят осем. От дантела се
срязват частите на ръкавната извивка на предница, лента за талия на предница
и ленти за вратна извивка на гръб и за талия на гръб според размера на
кройката за поставяне отгоре.
Изработка: Зашийте среднияпреден шев и оформете вратната извивка, като
поставите бие в тон, ушито и обърнато, с тегел на 1 см. направете двоен набор в
основата. Зашийте колана на предница за основата на тялото, като изпънете
набора, според обозначения а-В. Съединете дантелата с ръкавната извивка лице
с лице, зашийте от външната част на ръкавната извивка до обозначение Е,
направете прорез и обърнете, зашийте дантеления слой за предниците според
обозначения Е-С. Поставете същата дантела върху края на тялото на гръб от
средата, зашийте с тегел на двете страни на дантелата до страните. Затворете
страничните шевове на тялото според обозначение D и обиколете с шев
вътрешната част на ръкавната извивка на предница от страната до обозначение
Е. Зашийте осемте части на полата, като оставите малък отвор от 20 см. на
единия шев за да го поставите в средата на гърба и направете двоен набор на
талията. Изработете бродерия на полата по желание. Зашийте полата за
основата на талията на предница и тялото та гръб, като изпънете набора.
Поставете дантела върху талията на предница и върху основата на тялото на
гръб обиколно с тегел на всяка страна та дантелата до средата на гърба.
Зашийте цип на гърба. Направете подгъв в основата и завържете презрамките на
тила, както е показано на модела.
9. Жакет „FAIRLY”
10. Панталон „FAIRLY”
Плат: 3,35 м., 1,40 м. ширина памучно кадифе.
9. Жакет „FAIRLY”
Приложение 1. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 38 до 45/.
Кроене: Предница 40 /да се скроят две/, гръб 39 /да се скроят два/, задна
страница 41 /да се скроят две/, капаче на горен джоб 44 /да се скрои едно/,
капаче на долен джоб 45 /да се скроят четири/, ръкав 38 и 43 /да се скроят по
два от всеки/, яка 42 /да се скроят две косо и една двойна горна с 5 мм. поголяма/. Дъна на джобове: да се скроят два правоъгълника с ширина 16 см. и
височина 14 см. от плат и също от подплата. За дъно на горен джоб лява страна:
да се скрои едно от плат и едно от подплата според чертежа на кройката. За
подплата се скрояват предница до края на мострата, задни страници и ръкави.
Изработка: Зашийте предните свивки. Отбележете мястото на поставяне и
дължината на горния джоб с тропоска. Вертикалните страни ще бъдат прав бод.
След като срежете отвора на джоба, 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
диагонално наклонения ъгъл и обърнете капачето. Прекарайте тропоска по ръба
и изгладете. Прекарайте декоративен тегел около капачето по желание.
Поставете капачето на указаната линия в посока надолу, тропосайте и поставете
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отгоре едното дъно на джоб, като поддържате същия наклон, зашийте всичко
заедно с тегел. Поставете второто дъно 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 навътре,
а капачето нагоре. Закрепете краищата на капачето с малки скрити бодове и
откъм обратната страна съединете двете дъна с обиколен тегел. Поставете тънък
подлепващ плат върху обратната страна на един от слоевете на капачето на
долен джоб според кройката, тропосайте и изгладете. Поставете втория слой на
капачето лице с лице и прекарайте тегел около капачето без частта на
монтиране, направете няколко среза в ъглите на капачето, ако са закръглени,
обърнете го навън и прекарайте тропоска, като поддържате шева в края,
изгладете и прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете капачето на
указаните места в долната част на предницата в посока нагоре, прихванете с
тропоска. Поставете едното дъно на джоб над капачето също нагоре. Поставете
бие в противоположна посока, прекарайте два успоредни тегела на разстояние 1
см. Срежете между двата тегела и диагонално в краищата плата на дрехата.
Обърнете дъното на джоб и бието навътре, закрепете бието, като образувате
филетка от 7 мм. с бод зад игла. Поставете другото дъно ушито на бието откъм
обратната страна със скрит бод или тегел и съединете двете дъна с обиколен
тегел. Зашийте задните страници, затворете средния заден шев, раменните и
страничните шевове. Съединете двете части на ръкава, изгладете открития шев.
Срежете от подлепващ плат бие, следвайки формата на основата на ръкава,
поставете я и изгладете. Затворете задния шев на ръкава, отбележете подгъва
на основата и зашийте с бод рибена кост. Направете двоен набор на върховете
на ръкавите от обозначението на предницата до първоно обозначение на гърба;
поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията, разпределете
набора и зашийте. Изработете ревер яка според обозначения А-В и обяснението
към модел 7. Прикрепете подплънки, подплатете, направете подгъви, оформете
илици, пришийте копчета.
10. Панталон „FAIRLY”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Кроене: Предница 5 (да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 23,5 см
(размер 48), 21,5 см (размер 44) и 19,5 см (размер 40), гръб 6 (да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 27,5 см (размер 48), 25,5 см (размер 44) и 23,5 см (размер
40), страница-дъно на джоб 4 (да се скроят две), капаче 1 (да се скроят две),
предница на коланче 3 (да се скроят четири), гръб на коланче 2 (да се скроят
четири). За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6 см по
височината на ципа без шевовете. За дъно на джобовете се скрояват две според
чертежа на кройката.
Изработка: Изработете капаче, ушито и обърнато, прекарайте декоративен и
обиколен тегел и оформете плик, поставете върху лявата предница на панталона
между обозначенията на талията, като симулирате джоб, тропосайте. Изработете
предни джобове със страница според обяснението към модел 3. Затворете
страничните и вътрешните шевове и средния шев (чатала), до мястото на ципа
на предницата. Изработете отвор с предно закопчаване и коланче според
обяснението към модел 3. Направете подгъви, оформете плик на коланчето,
пришийте копче.
11. Риза „CINZIA ROCCA”
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Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 7 до 11/.
Плат: 1,70 м., 1,40 м. памук.
Кроене: Предница 10 /да се скроят две/, гръб 9 /да се скрои двойно/, ръкав 11
/да се скроят два8, столче за яка 7 /да се скроят две двойни/, яка 8 /да се
скроят две двойни/. За маншети се скрояват два правоъгълника от 14 см. на 25
см. плюс шевове. За каналче на талията се срязва лента от 3 см. според контура
на кройките, плюс шевове. За завързване се срязват две ленти от 90 см. на 9 см.
плюс шевове.
Изработка: Зашийте предните свивки и затворете страничните шевове.
Поставете откъм обратната страна лентите за образуване на каналче в страните
от задната свивка до края на указаното място на каналчето на предницата и
зашийте с тегел на двете страни, въведетеластик в двете каналчета откъм
обратната страна и прихванете на задната свивка, зашийте каналчетата, като
оставите другия край на ластика свободен в отвора на каналчето на предницата.
Затворете раменните шевове. Зашийте ръкавите. Отбележете среза на отвора на
ръкавите с тропоска, срежете и направете малък подгъв на среза дясна и лява
страна до основата. Тропосайте гънки на ръкава или направете двоен набор в
основите, според желания модел. Поставете лек подлепващ плат на средата на
маншетите откъм обратната страна, изгладете, сгънете маншетите /или ги
съединете два по два/ лице с лице, затворете краищата, обърнете и ги поставете
на ръкавите, като образувате вътрешно прихлупване, на отвора, зашийте единия
слой на маншетите и обиколете с шев срещуположния откъм обратната страна;
прекарайте обиколно декоративен тегел по желание. Поставете ръкавите на
ръкавните извивки и зашийте. Сгънете мострите на предниците, обиколете с шев
и прихванете с вертикален тегел от вратната извивка до основата. Изработете
яката със столче според обозначения А-В и указанието към модел 5. Направете
подгъв, оформете илици, пришийте копчета. Прихванете ластика на каналчето
според необходимия размер с вертикален тегел в края на указаното място на
каналчето на предницата. Съединете двете ленти за образуване на колана и го
изработете, ушит и обърнат, с ширина 4,5 см., завържете на талията над набора.
12. Бермуди „GUNEX”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 12 до 16/.
Плат: 1,10 м., 1,40 м. ширина памук и коприна.
Кроене: Предница 13 /да се скроят две/, гръб 12 /да се скроят два/, страница
дъно на джоб 14 /да се скроят две/, колан на предница 15 /да се скроят четири/,
колан на гръб 16 /да се скроят два двойни/. За предно закопчаване се срязва
правоъгълник с ширина 5 см. по височината на ципа плюс шевове. За задни
джобове се скрояват четири дъна според чертежа на кройката. Дъна на предни
джобове: да се скроят две, както е показано на чертежа на кройката.
Изработка: Изработете предните джобове със страници според обяснението към
модел 3. Отбележете мястото на задните джобове с тропоска и много точно
краищата. Срежете бие, което да превишава с 2 см. странично и на ширина,
поставете го върху отбелязаното с тропоска място лице с лице и прекарайте
тегел, като образувате правоъгълник около средната тропоска на разстояние 2
см., така че да се отбележат добре четирите ъгъла. Срежете двата плата /дреха
и филетка/ от единия до другия край без да достигате краищата и ги срежете с
два прореза в ъглите, обърнете бието навътре, изгладете откритите шевове и
сгънете, като оставите филетка от 1 см. отстрани, прихванете я с бод зад игла
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отвътре, а откъм обратната страна закрепете краищата, като образувате малка
гънка. Откъм лицевата страна зашийте ръбовете помежду им за да поддържате
джоба добре затворен. Поставете едното дъно на джоб на бието отдолу, като
обиколите със страничен шев и зашийте другото дъно по дължината на горната
филетка, съединете двете дъна с обиколен тегел. Зашийте страничните шевове,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете
отвора на предницата с предно закопчаване и колан, преди това съединени по
средните шевове според обясненията към модел 3. Направете подгъви и
отбележете сгъвката на маншетите в основата, като ги прихванете странично с
бод на ръка. Оформете илик на колана, пришийте копче.
13. Жакет „BRUNELLO CUCINELLI”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 17 до 23/.
Плат: 1, 70 м. , 1, 40 м. ширина лен.
Кроене: предница 23 /да се скроят две/, гръб 22 /да се скроят два/, яка 19 /да
се скроят две косо и една двойна горна с 5 мм. по-голяма/, две кройки ръкав 20
и 21 /да се скроят два от всяка/, капаче на джоб 17 /да се скрои едно/, капаче
18 /да се скроят четири/. За ревери мострите се скрояват според чертежа на
кройката. За дъно на горен джоб се скрояват две според черттежа на кройката.
За дъна на долни джобове с капачета се скрояват две от плат и две от подплата
според чертежа на кройката, след като са съединени предницата и гърба. За
подплатяване се скрояват предницата до края на мострата, гърба и ръкавите.
Изработка: Отбележете отвор на предните джобове за свивките, зашийте ги и
съединете предниците към гърба като оставите шева леко удължен. Отбележете
мястото на поставяне и дължината на горния джоб отляво с тропоска и
изработете джоб с капаче според обяснението към модел 9. Отбележете с
тропоска местоположението на долните джобове и изработете джобовете с
капачета според обякснението към модел 9. Зашийте раменните шевове и
средния шев на гърба, прекарайте декоративен двоен тегел по средния шев на
гърба. Изработете ръкави и яка с ревери според обозначения А-В и
обяксненията към модели 9 и 7. Поставете подплънки, направете подгъви и
подплатете дрехата. Оформете илици, пришийте копчета.
14. Блузка „MORGAN”
Приложение 2. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 24 до 31/.
Плат: 1,50 м., 1,50 м. ширина щампосана коприна. 0,20 см., 0,80 см. ширина
креп черна коприна.
Кроене: От черен креп: вратна извивка на предница 31 /да се скроят четири/.
От щампосана коприна: драперия на гръдна част 30 /да се скроят четири/,
вратна извивка на гръб 29 /да се скроят две двойни/, предница 24 /да се скрои
двойно косо/, гръб 25 /да се скрои двойно косо/, къса долна част на предница
26 /да се скроят две косо/, къса долна част на гръб 28 /да се скрои двойно
косо/, презрамка 27 /да се скроят четири/.
Изработка: Съединете презрамките две по две, лице с лице, зашийте, като
затворите тесните краища на гърба, обърнете. Зашийте дясна страна на
драперията с вратната извивка на гърба на двата плата поотделно, направете
двоен набор на драперията между обозначенията и зашийте вратната извивка на
предница в черно за драперията една част, като изпънете набора и според
обозначения А-F, затворете средния преден шев на вратната извивка,
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изработете срещуположните части за подплатяване по същия начин. Поставете
презрамките върху вратната извивка според обозначения Е-F, тропосайте,
поставете презрамките в положение към основата на частите и поставете
срещуположната част на вратната извивка лице с лице, прекарайте обиколен
тегел до откритата лява страна. Зашийте страните предница и гръб и долните
части поотделно до края на ципа лява страна. Направете подгъв около основите
и на предниците на късата долна част, поставете късата долна част върху
дългата, прихванете с тропоска и зашийте за основата на едната част на
вратната извивка, според обозначение А на предницата. Поставете ципа на лява
страна и обиколете с шев гръдната част отвътре. Завържете презрамките на тила
и поставете украшение от скъпоценни камъни, както е показано на модела.
15. Панталон „COIN”
16. Жакет „COIN”
Плат: 3, 05 м. , 1, 40 м. ширина раиран памук.
15. Панталон „COIN”
Приложение 2. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 32 до 36/.
Кроене: предница 32 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 24см. /размер
48/, 22см. /размер 44/, 20см. /размер 40/, гръб 33 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 26см. /размер 48/, 24см. /размер 44/, 22см. /размер 40/,
предница на коланче 35 /да се скроят четири/, гръб на коланче 36 /да се скроят
четири/, страница-дъно на джоб 34 /да се скроят две/. За предно закопчаване се
скроява правоъгълник с ширина 5см. по височината на ципа без шевовете. За
дъна на джобове се скрояват два според чертежа на кройката.
Изработка: Изработете джобове със страници според обясненията към модел 3.
Затворете страничните и вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото
на ципа. Изработете преден отвор със закопчаване и коланче според
обяснението към модел 3. Направете подгъви, оформете илик на коланчето,
пришийте копче.
16. Жакет „COIN”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Кроене: предница 3 /да се скроят две/, , гръб 6 /да се скроят два/, страница 5
/да се скроят две/, две кройки ръкав 1 и 4 /да се скроят два от всяка/, яка 2 /да
се скроят две косо и една двойна горна по конец с 5 мм. по-голяма/. За ревери
мострите се скрояват според чертежа на кройката. За дъна на джобове се
скрояват два правоъгълника от плат и два от подплата с ширина 8, 5см. на
височина 10см. без шевовете. За подплатяване се скрояват предницата до края
на мострата, гърба, страниците и ръкавите.
Изработка: Отбележете прорез на предницата и зашийте свивките, прикрепете
страницата към предницата и изработете джобове с илик филетка според
обяснението към модел 12. Прикрепете страниците към гърба, затворете средния
шев на гърба до мястото на отвора в основата, прегънете мострата, като
изработите прихлупване и застопорете с тегел по диагонал, зашийте раменните
шевове. Изработете ръкавите според обясненията към модел 9, като зашиете
задния шев до мястото на отвора и като зашиете подгъва с тегел. Изработете яка
с ревери според обозначения А-В и обясненията към модел 7. Поставете
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подплънки, направете подгъви, подплатете жакета. Оформете илици, пришийте
копчета.
17. Блузка „CLIPS”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 7 до 10/.
Плат: 1,25 м., 1,40 м. ширина щампосана коприна.
Кроене: Вратна извивка на предница 8 /да се скроят две/, вратна извивка на
гръб 10 /да се скрои двойно косо/, цяла предница 7 и 7А /да се скрои една/, цял
гръб 9 /да се скрои един/. За презрамки се срязват две ленти косо от 50 см. на 4
см. плюс шевове. За филетка върху шева на гънките се срязва лента косо от 12
см. на 5 см. плюс шевове.
Внимание: За да получите пълната кройка 7, съединете 7 с 7А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Отбележете разреза на предницата от обозначение F до
обозначение L и тропосайте гънките отбелязани в кройката, разположете
разреза от обозначения F-J и прихванете с малък бод рибена кост. Изработете
лентата зафилетка, като оформите единия край и оставите с ширина 12 мм.,
поставете я върху разреза за да се прихванат гънките с горната част и зашийте
лентата с тегел на 2 мм. на ръбовете и в оформения край обозначение J.
Направете малък подгъв за оформяне на частите на вратната извивка между
обозначения В-В поотделно, като направите прорез на всяко обозначение,
сгънете едната част лице с лице, така че да съвпаднат обозначение А с А и
зашийте от това обозначение до обозначение В, като оформите илик, въведете
през него другата част и затворете същия шев, като образувате възел на
предницата. Направете двоен набор на двете страни на вратната извивка на
предница и зашийте вратната извивка на гръб лява страна според обозначения
J-C, като изпънете набора, прихванете набора на дясна страна на предница,
като поставите малка лента от същия плат откъм обратната страна по размера на
гърба и прихванете с тегел. Зашийте страните на предницата до края на ципа
дясна страна и лява страна според обозначения C-F-G, като оставите свободна
долната част на гърба. Съединете вратната извивка с дрехата според
обозначения Е-С. Оформете вратната извивка предница и гръб, като поставите
тясна лента от същия плат, ушита и обърната, поставете ципа на дясна страна.
Оформете основата със завършващ бод. Изработете презрамките, ушити и
обърнати, с ширина 1 см. и ги поставете на вратната извивка на предница
според обозначение R и на вратната извивка на гърба обозначение S с тегел в
необходимия размер.
18. Панталон „VIA CONDOTTI”
19. Жакет „VIA CONDOTTI”
Плат: 3,25 м., 1,40 м. ширина памук с еластан.
18. Панталон „VIA CONDOTTI”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 11 до 17/.
Кроене: Горна част на предница 13 /да се скроят две/, долна част на предница
12 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 19,5 см. /размер 48/, 17,5 см. /размер
44/ и 15,5 см. /размер 40/, гръб 11 /да се скроят два, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
21,5 см. /размер 48/, 19,5 см. /размер 44/ и 17,5 см. /размер 40/, страница дъно
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на джоб 17 /да се скроят две/, колан 14 /да се скроят два с прихлупване и два
без прихлупване/, талия на гръб 16 /да се скроят две/, заден джоб 15 /да се
скроят два/. За предно закопчаване се срязва правоъгълник с ширина 6 см. по
височината на ципа плюс шевове. Малко джобче: да се скрои едно според
чертежа на кройката на страницата. За гайки се срязват пет правоъгълника от 8
см. на 4 см. Дъна на предни джобове: да се скроят две според чертежа на
кройката.
Изработка: Съединете двете части на предницата. Направете малък подгъв на
горната част на малкото джобче и го поставете върху страницата на дясната
страна на предница, на указаното място, с двоен обиколен тегел. Поставете
задните джобове, като оформите горната част също като малкото джобче и ги
зашийте на указаните места. Поставете и зашийте частите на талията на гърба и
прекарайте двоен декоративен тегел. Изработете предните джобове със
страница според обяснението към модел 3. Затворете страничните шевове,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете
отвора на предницата с предно закопчаване, цип, колан и гайки според
обяснението към модел 3. Направете подгъви, оформете илик на колана и
пришийте копче.
19. Жакет „VIA CONDOTI”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 18 до 27/.
Кроене: Предница 18 /да се скроят четири, две за мостри/, гръб 22 /да се
скроят два/, междинна част на предница 19 /да се скроят две/, предна страница
27 /да се скроят две/, долна част на предница 20 /да се скроят две/, талия на
предница 23 /да се скроят две/, ръкав 21 и 25 /да се скроят по два от всеки/,
основа на ръкав 24 /да се скроят две/, яка 26 /да се скроят две косо и една
двойна горна с 5 мм. по-голяма/. За подплата се скрояват гръб, междинна част
на предница, предни страници, талия на предница и ръкави след поставяне на
основата им.
Изработка: Зашийте задните свивки и средниязаден шев. Съединете
междинната част и страницата според обозначение D, поставете талията според
обозначение С до страните и долната част на предница до страните, съединете
тази част със страните според обозначения J-C-E-F, зашийте и прекарайте двоен
декоративен тегел на долнатачаст до достигане до обозначение Е към основата.
Затворете раменните и страничните шевове. Изработете ръкавите според
обяснението към модел 9, затворете маншети на пръстен и ги зашийте за
основата на ръкавите, а тези зашийте на ръкавните извивки. Изработете яката
ревер според обозначения А-В и обяснението към модел 7, като използвате за
мостри
двете
части
на
предницата,
сзрязани
предварително.
Прикрепетеподплънки иподплатете с щампосан плат, направетеподгъви.
Оформете илици, пришийте копчета в овална форма, както е показано на
модела.
20. Рокля „S. SPIRITO”
Приложение 2. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 28 до 32/.
Плат: 1, 35 м. , 1, 40 м. ширина полиамид и еластан.
Кроене: предница на горна част 31 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 30
/да се скроят два/, страница на предница 32 /да се скроят две/, предница на
долна част 28 /да се скрои двойна/, гръб на долна част 29 /да се скроят два/. За
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оформяне на предницата, гърба на вратната извивка и ръкавните извивки
мострите се скрояват според чертежа на кройките.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични
материи. Зашийте страниците на предницата, прекарайте декоративен тегел на 5
мм. от шева. Зашийте свивките на гърба на горната част, прекарайте отново
тегели. Зашийте свивките на предницата и гърба на долната част, прекарайте
тегели. Съединете предницата на горната част към долната и гърба на горната
част към гърба на долната част, така че свивките да съвпаднат, затворете
страничните шевове, средния шев на гърба до края на ципа и раменните
шевове. Оформете ръкавните извивки и вратната извивка като поставите
мострите, ушити и обърнати. Направете подгъв и зашийте цип.
21. Рокля „PAUL SMITH”
Приложение 2. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 33 до 34/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина студена вълна.
Кроене: предница 33 /да се скрои двойна, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 31см. /размер
48/, 29см. /размер 44/, 27см. /размер 40/, гръб 34 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина ширина 31см. /размер 48/, 29см. /размер 44/, 27см. /размер 40/.
За оформяне на вратната и ръкавните извивки мострите се скрояват според
чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте гръдните и задните свивки, затворете средния шев на
гърба от края на ципа до основата, зашийте страничните и раменните шевове.
Оформете вратната и ръкавните извивки
с мострите, ушити и обърнати.
Пришийте цип, направете подгъв и подплатете.
22. Рокля „GKF”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 65 м. , 1, 40 м. ширина необработена вълна.
Кроене: предница на платка 1 /да се скроят две двойни/, предница 4 /да се
скрои двойна/, гръб 3 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 27, 5см.
/размер 48/, 25, 5см. /размер 44/, 23, 5см. /размер 40/, страница на предница на
горна част 2 /да се скроят две/. За оформяне на вратната извивка и на гърба на
ръкавната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте страниците на предницата на горната част. Съединете лице
с лице предниците на платките и зашийте от долната част на предницата до
страничните шевове и до вратната извивка, обърнете, прекарайте тропоска по
лицевата страна, като придържате края и поставете платката върху предната
горна част според обозначение F, така че да съвпаднат ръкавните извивки и
края на вратната извивка на роклята според обозначение Е. Зашийте задните
свивки и затворете раменните шевове на роклята като я оставите отпусната от
вътрешната страна. Затворете страничните шевове и средния шев на гърба до
края на ципа, пришийте ципа заедно с мострите на вратната извивка и на гърба
на ръкавната извивка, обърнете ги и обшийте предницата на ръкавните извивки
с последователен бод на ръка. Подплатете роклята като оформите долната част
на предницата на ръкавната извивка и пристегнете вратната извивка върху
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роклята с хоризонтален тегел според обозначение Е до ръкавната извивка.
Направете подгъв.
23. Рокля „VALENTINO”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 5 до 10/.
Плат: 1, 35 м. , 1, 40 м. ширина вълнен креп.
Кроене: предница на горна част 8 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 7
/да се скроят два/, предница на талия 6 /да се скрои двойна/, гръб на талия 5
/да се скроят два/, предница на долна част 10 /да се скрои двойна/, гръб на
долна част 9 /да се скроят два/. За оформяне на вратната и ръкавните извивки
мострите се скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте свивките на предницата на горната част, гърба и долните
части поотделно. Съединете предницата на талията към основата на предницата
на горната част и на долната част, прекарайте декоративни тегели по шевовете.
Прикрепете по същия начин гърба на талията като го прикрепите към горната и
долната част, прекарайте тегели. Затворете страничните и раменните шевове и
средния шев на гърба от края на ципа до отвора в основата, поставете отвора
заедно с мострите на вратната и ръкавните извивки, ушити и обърнати.
Направете подгъв, подплатете роклята като оформите отвора в основата на
гърба.
24. Блузка „FELIX MEDIANO”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 11 до 13/.
Плат: 1, 05 м. , 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница 12 /да се скроят две/, гръб 11 /да се скроят два/, страница на
предница 13 /да се скроят две/. За оформяне на ръкавните извивки се скрояват
косо две ленти с ширина 3см. по контурите. За оформяне на вратната извивка
мострите се скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте средния шев на предницата и страниците, прекарайте
декоративен тегел по зигзаг по лицевата страна върху шевовете. Затворете
свивките на гърба и средния шев на гърба от края на ципа до основата,
прекарайте отново декоративни тегели по свивките, затворете страничните и
раменните шевове. Зашийте цип и мострите на вратната извивка. Оформете
ръкавните извивки като поставите бие, ушито и обърнато и прекарайте
декоративен тегел на зигзаг. Направете подгъв.
25. Панталон „KLEYMAC”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 14 до 22/.
Плат: 1,80 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 21 /да се скроят две/, гръб 22 /да се скроят два/, колан на
предница 18 /да се скроят четири/, колан на гръб 17 /да се скроят четири/,
долна част на предница 19 /да се скроят две/, долна част на гръб 20 /да се
скроят две, преден джоб 14 /да се скроят два8, заден джоб 15 /да се скроят
два/, страничен джоб 16 /да се скроят два/. За покриваща част на задния джоб
се срязват две ленти с ширина 3,5 см. по височината на джоба плюс шевове. За
капачета на задни джобове се скрояват четири правоъгълника с ширина 12 см.
на 4,5 см. височина плюс шевове. За предно закопчаване се срязва
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правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове. За гайки се
срязват пет правоъгълника от 8 см. на 7 см. ширина.
Изработка: Прекарайте двоен декоративен тегел, като образувате ръб от 2 мм.
на горна част на предница от страничното обозначение и диагонално с дължина
26 см., на 9 см. разстояние от вътрешния шев. Сгънете мострите на предните
джобове, прекарайте двоен декоративен тегел на отворите и ги поставете върху
предниците според обозначенията, зашийте с двоен обиколен тегел и тропосайте
на страните. Поставете покриващата част върху задните джобове според
обозначения R-S, като обиколите с шев двете страни и зашийте с двоен тегел
върху ръба, поставете задните джобове на 1,5 см. от указаните места на
капачетата и зашийте с двоен обиколен тегел, поставете капачетата отгоре,
преди това ушити и обърнати, и поставете самозалепваща се лента на
вътрешната част на капачетата, зашийте срещуположната част върху джобовете
за да се затворят капачетата. Зашийте долните части за предниците и гърба
поотделно, прекарайте двоен декоративен тегел на шевовете, , затворете
страничните шевове и прекарайте също двоен декоративен тегел на шевовете и
на долните части поотделно. Поставете метален цип върху страничните джобове
на указаното място и ги поставете на страните на указаното място с двоен
обиколен тегел според формата. Прекарайте двоен декоративен тегел във форма
на обърнато V и успоредно на горния тегел с дължина 19 см. върху страничните
джобове, като го оставите в средата на джоба, под ципа, както е показано на
модела. Зашийте вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на
ципа. Изработете отвора на предницата с предно закопчаване, колан и гайки
според обяснението към модел 3. Направетеподгъви, оформете илик и пришийте
метално копче.
26. Блуза „”ADOLFO DOMINGUEZ
Приложение 3. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 23 до 29/.
Плат: 0,75 м., 1,40 м. ширина памучна швейцарска бродерия. 0,45 м., 1,40 м.
ширина едноцветен памук.
Кроене: От швейцарска бродерия: предница 24 /да се скроят две/, гръб 23 /да
се скрои двойно/, ръкав 25 /да се скроят два/. От памук: талия на предница 29
/да се скроят две/, талия на гръб 28 /да се скрои двойно/, волан 27 /да се
скроят два за предница и един двоен за гръб според средите/, капаче среда на
предница 26 /да се скроят две/.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове. Затворете ръкавите,
поставете дантелена лента от швейцарска бродерия с ширина 2 см. върху
маншетите на ръкавите, преди това затворени на пръстен, като оформите по
този начин основата на ръкавите, зашийте на ръкавните извивки. Направете
двоен набор в основата на гърба и предниците до обозначението. Зашийте
единия слой на капачетата за предниците. Зашийте страничните шевове на
талията и волана поотделно, оформете основата на волана със завършващ бод в
края и направете двоен набор на срещуположната страна. Зашийте талията за
тялото, като изпънете набора, а волана за основата на талията, като изпънете
набора също. Поставете украшение от дантелена лента около вратната извивка,
като образувате ъгъл и до края на капачетата среда на предница, като оформите
ръба на вратната извивка. Поставете две дантелени ленти заедно върху талията
до края на капачетата, както е показано на модела, зашийте с тегел на всеки
край на лентите. Сгънете мострите на предницата лице с лице, затворете края на
вратната извивка, обърнете и обиколете с шев до основата. Оформете илици,
пришийте копчета.
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27. Пола „SINEQUANONE”
Приложение 3. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 30 до 31/.
Плат: 1, 80 м. , 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница и гръб 30 /да се скрои една двойна кройка за предницата и
една двойна за гръб според центровете/, предница и гръб на горна част 31 /да
се скроят два правоъгълника с височина 23см. и ширина 78см. /.
Изработка: В правоъгълниците за горната част направете 10 гънки 2мм. на
2мм., на разстояние 2,5см. помежду си като започнете от различна страна за
всеки правоъгълник, поставете отворената кройка върху един правоъгълник,
така че обозначение А да съвпадне с първата гънка върху лявата страна за
предницата и по същия начин за гърба, така че обозначение А да съвпадне с
първата гънка отдясно, скройте според формата центровете на предницата и на
гърба, отбелязани върху кройката. Зашийте дясната страна на горната част и
страничните шевове на долната част поотделно като оставите отвор от 8см. за
цип отляво, прекарайте двоен набор в горната част на долницата. Пришийте
горната към долната част като натегнете наборите и прекарайте гладка лента с
ширина 1см. в подходящ цвят върху съединителния шев; оформете талията като
нейния край с тегел върху всяка страна на лентата. Пришийте цип и направете
подгъв.
28. Блуза „PATCHWORK”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1,65 м., 1,40 м. ширина воал щампосан памук.
Кроене: Предница 2 /да се скроят две/, гръб 3 /да се скрои двойно/, ръкав 1 /да
се скроят два/, волан 4 /да се скроят два според външния контур и два според
вътрешния контур/. За завързване се срязват четири ленти от 33 см. на 2 см.
ширина. За филетка около вратната извивка и краищата на предниците се
срязват биета с ширина 3 см. с необходимите добавки.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете страничните и
раменните шевове. Съединете воланите два по два по средния заден шев и
оформете външните ръбове с оверлог, поставете ги по-малък върху по-голям и
ги тропосайте заедно откъм страната на вратната извивка, поставете ги върху
вратната извивка от средата на гърба, така че да съвпадне шева на воланите до
краищата на вратната извивка на предниците, тропосайте и поставете отгоре
бието, преди това съединено по необходимите шевове лице с лице, зашийте,
обърнете бието, обиколете с шев на обратната страна. Оформете краищата на
двете предници от края на воланите до основата с бие, като образувате филетка
от 7 мм. обикаляйки с шев. Затворете ръкавите, зашийте ги на ръкавните
извивки. Направете подгъви. Изработете четирите ленти за завързване, ушити и
обърнати, като ги оставите с ширина 1 см. и поставете по една на всеки край на
вратната извивка на предница, друга на лява страна откъм лицевата страна и
последната на дясна страна отвътре за образуване на кръстоска и завържете.
29. Панталон „INDIAN ROSE”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 5 до 14/.
Плат: 1,45 м., 1,40 м. ширина лен. 0,40 м., 0,80 м. ширина щампосан поплин.
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Кроене: От лен: предница 6 /да се скроят две/, гръб 5 /да се скроят два/, колан
на предница 13 /да се скроят четири/, колан на гръб 11 /да се скроят четири/,
долна част на предница 9 /да се скроят две/, долна част на гръб 8 /да се скроят
две/, преден джоб пластрон 7 /да се скроят два/, заден джоб пластрон 10 /да се
скроят два/, вътрешно капаче на преден джоб 12 /да се скроят две/. Предно
закопчаване: да се скрои правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа
плюс шевове. За гайки се срязват пет правоъгълника от 9 см. на 5 см. ширина..
От щампосан плат: панделка на гърба 14 /да се скроят две/.
Изработка: Изработете двете панделки на гърба, ушити и обърнати, и ги
поставете на задните свивки на 1 см. от горната част, зашийте свивките, като
прихванете презрамките. Сгънете мострите на задните джобове и прихванете с
три хоризонтални декоративни тегела на разстояние помежду им, поставете и
зашийте задните джобове на указаното място с двоен обиколен тегел. Сгънете
вътрешното капаче на предните джобове и прекарайте три декоративни тегела,
поставете ги на предницата според обозначения С-В, тропосайте на страните и
закрепете основата на капачетата върху панталона с тегел. Поставете долните
части на предницата и гърба, затворете страничните шевове. Сгънете мострите
на предните джобове пластрон и прихванете с три декоративни тегела на
разстояние помежду им, както е показано на модела, поставете джобовете на
предницата според обозначения В-Е и зашийте с двоен обиколен тегел,
придавайки ефект че капачетата излизат от джобовете. Зашийте вътрешните
шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвора с предно
закопчавани и колан с гайки според обяснението към модел 3. Сгънете основите
на панталона и обиколете с шев отвътре, прекарайте тегел по лицевата страна.
Оформете илик, пришийте копче и образувайте панделка отзад.
30. Рокля „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 15 до 19/.
Плат: 2,20 м., 1,40 м. ширина воал памук.
Кроене: Тяло на предница 17 /да се скроят две/, тяло на гръб 18 /да се скрои
двойно/, пола на предница 16 /да се скрои двойно косо/, пола на гръб 15 /да се
скрои двойно косо/, ръкав 19 /да се скроят четири/. За волан на предница се
срязват две ленти с ширина 2 см. на 80 см. За волан на гръб се срязва лента с
ширина 2 см. на 44 см.
Изработка: Зашийте свивките на тялото на гръб, затворете раменните шевове и
дясна страна. Направете двоен набор в основата на тялото на предница между
обозначенията. Съединете лентите за образуване на волан на вратната извивка
и оформете едната страна с оверлог, направете двоен набор на срещуположната
страна и поставете волана около вратната извивка на гърба до края на двете
предници, като изпънете набора, лице с лице, тропосайте и поставете бие в тон
отгоре и зашийте всичко заедно, обиколете с шев лентата, като волана остане на
мястото си. Съединете тялото на предница, като образувате прихлупване, дясна
страна върху лява според обозначение Е, като съвпаднат средите, тропосайте.
Оформете краищата на ръкавите според обозначения G-H-F поотделно също с
оверлог и съединете ръкавите, като прихлупите задния върху предния,
съвпадайки обозначението на средата на ръкавите, зашийте ги на раменете до
обозначение G предница и гръб, оформете останалата част на ръкавните
извивки, като поставите бие, също като на вратната извивка, ушито и обърнато.
Зашийте страните на полата до мястото на ципа на лява страна и съединете
полата с основата на тялото, като изпънете набора, зашийте. Поставете скрит
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цип на лява страна и направете подгъв. Подплатете полата, по желание, до
основата на тялото.
31. Блузка „SINEQUANONE”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 20 до 24/.
Плат: 1,20 м., 1,40 м. ширина воал щампосан памук.
Кроене: Предна платка 21 /да се скроят две/, предница 20 /да се скрои
двойно/, гръб 22 /да се скрои двойно/, ръкав 23 /да се скроят два/, капаче на
среда на предница 24 /да се скроят две/. За волани се срязват две ленти косо от
4 см. на 80 см. плюс шевове, с необходимите добавки. За оформяне на вратната
извивка се срязват биета с ширина 4 см. според контура.
Изработка: Тропосайте свивките на предната платка, зашийте раменните
шевове, съединете предницата за основата на предната платка и затворете
страничните шевове. Поставете ръкавите на ръкавните извивки според
обозначения В-С и оформете останалата част на ръкавните извивки с бие, ушито
и обърнато. Съединете двете ленти заволани напредница и оформете двете
страни на лентата с оверлог, направете двоен набор на средата на лентата.
Поставете, ако е необходима според плата, подсилващо парче подлепващ плат
откъм обратната страна и до линията на сгъвката на капачетата. Поставете
капачетата на двете страни лице с лице, според обозначение А, тегелирайте
дветечасти отгоре надолу, като прихванете единия слой. Сгънете покриващата
част и тази под нея лице с лице по дължината налинията на сгъвката
инависочина за да оформите. Направете няколко прореза в ъглите и кривите
линии и обърнете капачето и долната част, прекарайте тропоска по ръба и
изгладете; сгънете втория ръб върху обратната страна. Закрепете долната
страна на долнатачаст с хоризонтален тегел, кръстосайте върху долната част,
така че да съвпаднат добре двете половини и закрепете долната страна на ръка
или с декоративен тегел. Поставете набрания волан около капачетата на двете
страни върху дрехата на разстояние 2 см. и зашийте с тегел върху набора на
волана. Оформете вратната извивка с бието, ушито и обърнато, като прихванете
краищата на волана. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
32. Пола „LASSERRE”
Приложение 3. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 1 /25/.
Плат: 1, 95 м. , 1, 40 м. ширина лен.
Кроене: предница и гръб 25 и 25А /след като получите кройката от
приложението, скройте поотделно шестте части, които оформят предницата и
гърба на полата според линии А-А, В-В, С-С, Е-Е и F-F като отбележите
центровете и скройте една двойна до средата на предницата и една двойна до
средата на гърба на всяка част/. За оформяне на талията мострите се скрояват
според чертежа на кройките.
Внимание: За да получите пълната кройка 25, съединете 25 с 25А по линията
за съединяване на кройка.
Изработка: Съединете шестте части, които оформят предницата и гърба на
полата според обозначения А-В-С-Е-F като наложите по шевовете и по същия
ред поставете тясна дантела, която оставате отпусната, тясна канаваца, широка
канаваца, тясна дантела и канаваца, като завършите в основата на полата с
широка дантела с швейцарска бродерия с остри форми. Зашийте страничните
шевове до мястото на ципа отляво, пришийте скрит цип заедно мострите на
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талията, преди това съединени по десния шев, обърнете мострите и прекарайте
тегел на 1см. от талията.
33. Блузон „SINEQUANONE”
Приложение 3. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 26 до 36/.
Плат: 2,80 м., 1,40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: Капаче на среда на предница 36 и 36А /да се скроят две/, предница 29
и 29А /да се скроят две/, гръб 30 /да се скрои двойно, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
17 см. /размер 48/, 16 см. /размер 44/ и 15 см. /размер 40/, предна страница 27
и 27А /да се скроят две/, задна страница 28 и 28А /да се скроят две/, джоб 31
/да се скроят два/, капаче на джоб 33 /да се скроят четири/, ръкав 26 /да се
скроят два/, гайка на ръкав 32 /да се скроят четири/, столче за яка 35 /да се
скроят две двойни/, яка 34 /да се скроят две двойни/. За фуеле на джобовете се
срязват две ленти с ширина 5 см. по контура на джобовете до сгъвката на
мострата. За волани на предница се срязват две ленти с ширина 4,5 см. по 60
см.
Внимание: За да получите пълните кройки 27, 28, 29 и 36, съединете части 27 с
27А, 28 с 28А, 29 с 29А и 36 с 36А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте предните и задните страници. Образувайте ръб-плоха на
джобовете, зашийте, поставете и зашийте фуелето около джобовете до сгъвката
на мострата, сгънете ги, прихванете с тегел и поставете на 1,5 см. от указаното
място на капачетата на джобове, изработете последните, ушити и обърнати, и ги
поставете отгоре. Затворете раменните и страничните шевове. Изработете
гайките на ръкавите, ушити и обърнати, и ги поставете на основата на ръкавите
според обозначение R, зашийте и затворете ръкавите, направете подгъв в
основата им и ги поставете на ръкавните извивки. Зашийте единия слой на
капачетата на средата на предницата според обозначение С до основата, сгънете
мострите и обиколете с шев отвътре. Оформете двете ленти за волани с
обиколен оверлог и направете двоен набор на средата на лентите, поставете
воланите, като изпънете набора от вратната извивка и на 5 мм. от капачетата на
среда на предница до височината на края на джобовете, зашийте с тегел на
машина в средата на набора, като ги прихванете и оставите спуснати на двете
страни. Изработете яката със столче според обозначения А-В и обяснението към
модел 5. Направете подгъв, оформете илици на капачетата на среда на
предница, на капачетата на джобове и на пагоните, пришийте копчета.
Отбележете сгъвката на маншета на ръкавите и пришийте копче за прихващане
на гайките в основата им
34. Риза „FENDI”
35. Пола „FENDI”
План: 2, 05 м. , 1, 40 м. ширина памучно пике.
34. Риза „FENDI”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Кроене: предно закопчаване 5 /да се скроят две/, предница 6 /да се скроят
две/, гръб 7 /да се скрои двоен/, ръкав 4 /да се скроят два/, маншет 3 /да се
скроят два/, джоб 1 /да се скроят два/, яка 2 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Прегънете мострата на джобовете и пристегнете с тегел, поставете
ги според указаното място с обиколен тегел. Зашийте раменните и страничните
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шевове. Поставете маншетите в основата на ръкавите като пришиете един лист,
затворете ръкавите и прегънете маншетите, обшийте ги по вътрешния шев и
прикрепете ръкавите към ръкавните извивки. Поставете лек подлепващ плат по
средата на закопчаването с цел да се пристегне от обратната страна, изгладете,
прегънете закопчаванията лице с лице и затворете края на вратната извивка до
обозначение А, обърнете закопчаванията и обшийте по шева от вътрешната
страна. Поставете отново подлепващ плат от обратната страна на една от яките,
изгладете, съединете двете лице с лице, зашийте горната част и затворете
краищата до обозначение А, направете прорез и обърнете краищата, пришийте
един лист към вратната извивка до обозначение А и обшийте противоположния
лист. Изработете в ателие подплатена тока и поставете в левия край, прегънат
под ъгъл. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
35. Пола „FENDI”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 8 до 11/.
Кроене: предница 8 /да се скрои двойна/, гръб 9 /да се скроят два/, коланче 11
/да се скроят две двойни/, джоб 10 /да се скроят два/. За капачета се скрояват
два правоъгълника с височина 12см. и дължина 17см. без шевовете.
Изработка: Зашийте свивките, затворете страничните шевове. Зашийте гънка
на джобовете, прегънете мострите, пристегнете с хоризонтален тегел и
поставете джобовете на разстояние 1, 5см. от местоположението на капачетата
от двете страни, зашийте с обиколен тегел. Затворете краищата на капачетата и
ги поставете по указаните места с тегел. Затворете средния шев на гърба от края
на ципа до отвора в основата, прегънете мострите като оформите прихлупване и
го пристегнете с тегел по диагонал. Подплатете полата. Изработете коланче,
ушито и обърнато, като поставите лек подлепващ плат от обратната страна на
едно от коланчетата и без да затваряте краищата, пришийте един лист към
талията до средата на гърба, пришийте цип до края на коланчето и го обшийте.
Направете подгъв.
36. Рокля „MOSCHINO”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 12 до 17/.
Плат: 1,40 м., 0,35 м. ширина швейцарска бродерия. 1,95 м., 1,40 м. ширина
памук. 1,40 м., 1,40 м. ширина тюл.
Кроене: От швейцарска бродерия: тяло на предница 15 /да се скрои двойно,
като се постави кройката върху бродерията и се остави пространство от 2 см. на
вратната извивка/, тяло на гръб 13 /да се скрои двойно, като се постави по
същия начин върху бродерията/. От памук: тяло на предница 15 /да се скрои
двойно наклонено/, тяло на гръб 13 /да се скрои двойно наклонено/, пола
напредница и гръб 17 и 17А /да се скроят две двойни/, презрамка на предница
12 /да се скроят две/, презрамка на гръб 14 /да се скроят две/. От тюл:
вътрешна пола 16 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте свивките на двете тела поотделно, оформете предните
свивки и зашийте дясна страна. Зашийте раменните шевове на презрамките,
направете малък подгъв на двете им страни и направете двоен набор в краищата
между обозначения E-G на предницата и R-S на гърба, поставете ги на вратната
извивка на тялото от памук според обозначения E-F на предницата и R-S на
гърба, като изпънете набора, тропосайте и зашийте. Поставете тялото от
бродерия върху това от памук, като оставите вълните на вратната извивка да се
показват над презрамките и вратната извивка, прихванете с няколко бода на
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ръка около вратната извивка между швейцарската бродерия. Зашийте
страничните шевове на двете поли, от памук и тюл, поотделно до мястото на
ципа лява страна, тропосайте гънките на полата от памук и я зашийте за
основата на тялото от бродерия, поставете полата от тюл откъм обратната страна
и зашийте отвътре върху свързващия шев с полата. Поставете ципа на лява
страна, като прихванете двете тела и обиколете с шев вътрешното тяло, като
оформите талията откъм обратната страна. Направете подгъв.
37. Рокля „G. ARMANI”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 18 до 19/.
Плат: 2,50 м., 1,50 м. ликра и еластан.
Кроене: Предница 19, 19А и 19В /да се скроят две/, гръб 18 и 18А /да се скроят
два/.
Внимание: За да получите пълните кройки 18 и 19, съединете части 18 с 18А и
19 с 19А и 19В по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични
платове. Направете двоен набор на двете страни на предница от ръкавните
извивки до обозначение J и на средата на предница от обозначение А до
обозначение В, намалете средите на предница на 5,5 см. и страните на 8 см.,
прихванете набора с малка лента от същия плат, поставена на обратната страна.
Съединете двете предници лице с лице и зашийте от обозначение Е до основата
на средата на предница, обърнете и прекарайте тегел по лицевата страна, като
закрепите двете среди на предница от вратната извивка до обозначение С,
наклонете лявата страна върху дясната и закрепете от обозначение Е до
обозначение F, като годета остане на мястото си. Оформете вратната извивка на
двете предници, презрамките и ръкавните извивки с малък подгъв и обиколен
тегел. Изработете гайка от същия плат с ширина 2,5 см. и я поставете в средата
на предница върху обозначение В в посока към основата на роклята, закрепете с
хоризонтален тегел и затворете набраната страна на предница, намалена на 5,5
см., прекарайте гайката над набора и я закрепете отвътре. Зашийте страничните
шевове и средния заден шев от края на ципа до основата. Сгънете краищата на
презрамките на предница, като ги съедините според обозначения Х-Х,
образувайки гайка и въведете краищата на презрамките на гръб, сгънете
последните и прихванете краищата на вратната извивка на гърба на указаното
място, като презрамките на гърба останат двойни. Зашийте ципа и направете
подгъв.
38. Къса рокля „CHLOE”
Приложение 4. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 20 до 25/.
Плат: 3,10 м., 1,40 м. ширина лен.
Кроене: Предница 20 /да се скрои двойно, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 47,5 см.
/размер 48/, 45,5 см. /размер 44/ и 43,5 см. /размер 40/, гръб 21 /да се скрои
двойно, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 37 см. /размер 48/, 35 см. /размер 44/ и 33 см.
/размер 40/, капаче среда на предница 24 /да се скрои едно цяло за лява
страна, като се обърне кройката и две само на половина за дясна страна/, ръкав
22 /да се скроят две части с височина 50 см. по 87 см. ширина горна част и 47
см. долна част за изработване на дипли и поставяне на ръкавите отгоре/, столче
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за яка 25 /да се скроят две двойни/, яка 23 /да се скроят две двойни/. От същия
плат се изработват 13 гайки, ушити и обърнати с ширина 7 мм.
Изработка: на двата правоъгълника за ръкавите, изработете дипли от 5 мм. на
5 мм. на разстояние 1,5 см. помежду им с дължина 25 см., а на долната част на
правоъгълника с дължина 8 см., поставете кройката върху правоъгълника така,
както е посочено върху долната част и срежете ръкавите според формата, като
оставите поле за шевове. Изработете дипли на раменете предница и гръб след
гънката на вратната извивка на предница и последната гънка на вратната
извивка на гръб, като ги намалите също,тропосайте гънките на вратната извивка
и затворете раменните шевове. Зашийте гънките на талията предница и гръб до
края на обозначенията. Затворете страничните шевове. Зашийте ръкавите и ги
поставете на ръкавните извивки. Поставете, ако е необходимо, подлепващ плат
откъм обратната страна и до линията на сгъвката на капачето /на този модел
поставете плата на средата на капачето за лява страна и на едното за дясна
страна; изработете 13-те гайки, въведете ги при зашиване на срещуположния
слой на капачето за дясна страна/. Поставете капачетата на двете страни лице с
лице, според обозначения А-Е, тегелирайте двете части отгоре надолу, като
захванете единия слой, срежете шева до 5 мм. на долната част и направете
гнездо диагонално към тегела, но само на плата на дрехата. Сгънете капачето и
частта под него лице с лице по дължината на линията на сгъвката и на височина
за оформянето му. Тегелирайте, направете няколко прореза в ъглите и кривите
линии и обърнете капачето и долната част откъм лицевата страна, прекарайте
тропоска по ръба и изгладете; сгънете втория ръб върху обратната страна на
тегела. Закрепете долна страна на долната част с хоризонтален тегел,
кръстосайте върху долната част, така че да съвпаднат добре двете среди и
зкрепете долната част на ръка или с декоративен тегел. Изработете яката със
столчеспоред обозначения А-В и обяснението към модел 5. Поставете декорация
от широка дантела във форма на вълни около яката и на вътрешната част на
капачетата до основата със скрит бод на ръка. Пришийте кръгли копчета,
облечени в същия плат. Направете подгъви.
39. Сукман „HERMES”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1,25 м., 1,40 м. ширина копринен креп.1,15 м., 0,80 м. ширина плисиран
памук Диор.
Кроене: От креп: нагръдник на предница 4 /да се скрои двойно/, нагръдник на
гръб 3 /да се скроят два/, талия на предница 7 /да се скрои двойно/, талия на
гръб 6 /да се скрои двойно/, основа на заден джоб 2 /да се скрои една/, заден
джоб пластрон 5 /да се скрои един/, презрамка 8 /да се скроят четири/. Джоб на
нагръдник на предница: да се скрои един двоен според чертежа на кройката. За
оформяне на нагръдника на предница мострите се срязват според чертежа на
кройката. За оформяне на нагръдника на гръб се срязват биета с ширина 4 см.
За гайки се срязват четири правоъгълника от 11 см. на 5 см. За колан се срязват
четири ленти от 1,20 м. на 6 см., за да останат 4 см. след изработването. От
плисиран плат: пола на предница и гръб 1 /да се скроят две двойни, като се
прихване плисето/.
Изработка: Направете подгъв с двоен тегел от контрастиращ конец на горния
отвор на джоба на нагръдник на предница, прекарайте декоративни тегели на на
страните диагонално и поставете джоба върху нагръдника с двоен декоративен
тегел обиколно. Оформете вратната извивка, ръкавните извивки и отворите на
страните на нагръдника на предница, като поставите мострите, ушити и
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обърнати, закрепете края им с декоративен тегел. Оформете илици на страните
на предница. Затворете средния заден шев на нагръдника и прекарайте двоен
декоративен тегел, сгънете мострите на отворите на страните на гърба и
оформете ръкавните извивки на гърба до края на отвора, като поставите бие,
ушито и обърнато с двоен декоративен тегел. Изработете презрамките две по
две, ушити и обърнати, като затворите тесните краища, зашийте единия слой на
нагръдника на гърба според обозначения Е-F, обиколете с шев срещуположния
слой и прекарайте декоративни тегели обиколно. Съединете страните на
нагръдника, като образувате прихлупване
дясна върху лява страна и
прихванете с тропоска. Зашийте страничните шевове на частите на талията и
зашийте за основата на нагръдника, като прибавите помежду две гайки на
предницата и две на гърба, преди това ушити и обърнати, прекарайте
декоративни тегели обиколно. Зашийте страничните шевове на плисираната
пола. Сгънете мострата на задния джоб пластрон и прекарайте двоен
декоративен тегел в края, поставете върху основата на джоба според
обозначение J и зашийте също с двоен тегел, поставете основата на джоб върху
плисето на полата на гръб дясна страна, от страничния шев и според
обозначението на талията, като прихванете краищата на гайките. Направете
подгъв. Поставете метални токи в краищата на презрамките и зашийте метални
части на нагръдника за прихващане на гайките. Съединете лентите за колана
две по две и образувайте краища във формата на V, зашийте ги двете лице с
лице, обърнете, поставете токата в единия от краищата и въведете в гайките на
талията, както е показано на модела.
40. Блузон „PHILOSOPHY”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 9 до 15/.
Плат: 2,55 м., 1,40 м. ширина тънък памук.
Кроене: Предница 9, 9А и 9В /да се скроят две/, гръб 10/да се скрои двойно,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 30,5 см. /размер 48/, 28,5 см. /размер 44/ и 26,5 см.
/размер 40/, задна платка 11 /да се скрои двойно/, столче за яка 15 /да се
скроят четири/, яка 12 /да се скроят три двойни/, основа на предница 14 /да се
скрои двойно/, основа на гръб 13 /да се скрои двойно/. За образуване на
частите на ръкавните извивки се срязват две биета с ширина 4 см. и дължина 36
см. и същите две с ширина 3 см. За колан се срязват четири ленти от 80 см. на 7
см. ширина, за да останат 5 см. след изработването.
Внимание: За да получите пълната кройка 9, съединете 9 с 9А и 9В по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Изработете четирите дипли на всяка предница с ширина 2 см. и на
разстояние 1 см. помежду им, според кройката, като последната бъде във форма
на свивка според обозначение F, срежете откъм обратната страна до найправата част на диплата. Зашийте задната платка на гърба и затворете
раменните шевове, зашийте страничните шевове. Затворете средния преден шев
до капачето, сгънете мострите на капачетата за предно закопчаване и
прихванете края с вертикален тегел от вратната извика до края им, обиколете с
шев основата на капачетата и поставете дясната страна върху лявата, закрепете
с кръстосан тегел. Намалете 1 см. от външната страна на едната яка според
обозначение В и 2 см. от другата яка според обозначение С за да останат трите с
разлика от 1 см. помежду им, оставете краищата срязани и поставете трите
заедно една над друга от най-голямата към най-малката, според обозначения ВС, прихванете с тропоска. Съединете столчетата за яка по средния заден шев
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две по две, съединете ги лице с лице и зашийте краищата до обозначения А-Е,
направете прорез на всеки край и обърнете краищата, зашийте яките на горната
страна на едното столче според обозначение А, обиколете с шев срещуположния
слой и зашийте единия слой на столчето за вратната извивка според
обозначение Е, обиколете с шев. Зашийте страничните шевове на частите на
основата и зашийте на 5 см. горната страна на основата на роклята откъм
обратната страна, като се показва 3 см. Поставете биетата на ръкавните извивки
срязани, като образувате две ленти, които да се показват 1 см. помежду им и
зашийте всичко заедно. Оформете илици, пришийте копчета и завържете
столчетата за яка. Изработете колана, като съедините лентите две по две, ушити
и обърнати, като ги оставите с ширина 5 см., завържете на предницата.
41. Жакет „ALBA CONDE”
42. Панталон „ALBA SONDE”
Плат: 1,85 м., 1,40 м. ширина лен.
41. Жакет „ALBA SONDE”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 16 до 21/.
Кроене: Предница 17 /да се скроят две/, гръб 16 /да се скроят два/, предна
страница 19 /да се скроят две/, задна страница 21 /да се скроят две/, ръкав 18
/да се скроят два/, яка 20 /да се скроят две двойни/. За оформяне на
предниците мострите се срязват според чертежа на кройката. За подплатяване
се скрояват предница до края на мострите, страници, гръб и ръкави.
Изработка: Зашийте свивки на предниците и поставете предните и задните
страници, затворете средния заден шев до мястото на отвора на основата,
сгънете мострата на лява страна и образувайте прихлупване с тази на дясна
страна, прихванете отвора с тегел диагонално. Зашийте раменните и
страничните шевове. Подплатете ръкавите и направете подгъв в основата,
поставете на ръкавните извивки според обозначения X-R. Изработете яката, като
поставите лек подлепващ плат на обратната страна на едната от тях, изгладете,
съединете двете лице с лице, зашийте външната част, обърнете и поставете на
вратната извивка според обозначение А заедно с мострите на предница,
зашийте, обърнете мострите и обиколете с шев заедно с яката. Прикрепете
заоблени подплънки и подплатете, като оформите ръкавните извивки. Направете
подгъв и поставете закопчаване, както е показано на модела.
42. Панталон „ALBA SONDE”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 22 до 25/.
Кроене: предница 23 /да се скроят две/, гръб 22 /да се скроят два/, предница
на коланче 24 /да се скроят две двойни/, гръб на коланче 25 /да се скроят два
двойни/.
Изработка: Затворете страничните шевове до мястото на отворите в основата и
обозначението на ципа отляво, затворете вътрешните шевове и средния шев
/чатала/. Зашийте десния страничен шев на коланчетата поотделно, поставете
лек подлепващ плат от обратната страна на едно от коланчетата, изгладете,
съединете ги лице с лице, зашийте горната част, обърнете и пришийте един лист
към талията на панталона, пришийте скрит цип и обшийте коланчето. Оформете
страничните отвори и направете подгъви.
43. Жакет „ALBA SONDE”
Приложение 4. Страна В. Зелено.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 26 до 33/.
Плат: 1,75 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 26 /да се скроят две/, гръб 27 /да се скроят два/, предна
страница 32 /да се скроят две/, задна страница 36 /да се скроят две/, ръкав 28 и
29 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 33 /да се скроят четири/, яка
31 /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. Дъна на джобове: да се
скроят две от плат и две от подплата, както е показано на чертежа. За подплата
се скрояват предница до края намострите, гръб, страници и ръкави.
Изработка: Зашийте свивките до указаното място на джобовете, зашийте
предната страница и зашийте страните със задната страница. Отбележете с
тропоска мястото на джобовете. Поставете тънък подлепващ плат на обратната
страна на горния слой на капачето на джоб; съединете двете капачета лице с
лице, зашийте с тегел външния контур, обърнете, изгладете. Срежете бие с
ширина 9 см. и дължина равна на отвора плюс 2 см. на всеки край, поставете
лентата на отбелязаното място с тропоска, лице с лице и прекарайте тегел, като
образувате правоъгълник около средната тропоска на 2 см. разстояние, така че
четирите ъгъла да останат добре отбелязани. Срежете двата плата /дреха и
филетка/ от единия до другия край без да достигате до краищата и ги срежете с
два прореза в ъглите, обърнете бието навътре, изгладете откритите шевове и
сгънете, като оставите филетка 1 см. отстрани, прихванете я с бод зад игла
отвътре, поставете капачето под горната филетка и прихванете с бод зад игла;
поставете по едно дъно на джоб на всяка филетка откъм обратната страна на
дрехата, прихванете с тегел и съединете двете дъна с обиколен тегел. Зашийте
задните страници на гърба и затворете средния заден шев до мястото на отвора
на основата, сгънете мострата лява страна и образувайте прихлупване с тази на
дясна страна, прихванете с хоризонтален тегел. Затворете раменните шевове.
Изработете ръкавити и яката ревер според обозначения А-В и обясненията към
модели 9 и 7. Направете подгъви. Прикрепетеподплънки и подплатете. Оформете
илик, пришийте копче.
44. Пола „SITA MURT”
Приложение 4. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 34 до 36/.
Плат: 3, 95 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница на горна част 34 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 35
/да се скрои двоен/, долна част 36 /да се скроят две/. За оформяне на талията
мострите се скрояват според чертежа на кройката. За отпуснат колан се скроява
лента 3, 50 м. на 7см. плюс шевовете, за да останат 3, 5см. след като се
изработи.
Изработка: Съединете всичките части, които оформят полата по правите
шевове по лицевата страна и направете двоен набор по талията. Зашийте десния
шев на горната част и левия шев до мястото на ципа. Прикрепете долната част
към основата на горната част като придържате набора на полата, зашийте.
Направете подгъв във формата на руло. Пришийте скрит цип заедно с мострите
на талията, преди това съединени по десния страничен шев, ушити и обърнати.
Изработете отпуснат колан, ушит и обърнат и поставете тик-так в краищата,
поставете върху горната част като оформите прихлупване и закопчайте.
45. Рокля „LASSERRE”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2, 65 м., 1, 40 м. ширина лен.
Кроене: предница 3 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/, предница
и гръб на долна част 4 /да се скроят две двойни/, страница на предница на
долна част 6 /да се скроят две/, страница на гръб на долна част 5 /да се скроят
две/, коланче 1 /да се скрои двойно за предницата и едно двойно за гърба
според центровете/. За оформяне на ръкавните извивки се скрояват косо ленти
от 4см. За оформяне на вратната извивка се скрояват косо ленти от 4см.
Изработка: Зашийте свивките на горната част и прикрепете предницата и гърба
на коланчето към горната част. Съединете страниците на предницата и гърба на
долната част към предницата и гърба на долната част поотделно и пришийте към
основата на предницата и гърба на коланчето. Затворете страничните шевове до
края на ципа отляво. Оформете вратната и ръкавните извивки като поставите
скроените косо ленти, ушити и обърнати, обшийте и пристегнете с декоративен
обиколен тегел от 1см. Пришийте цип. Поставете декорация от ленти с отпуснати
краища на разстояние 20см. от основата с тегел върху лентата. Направете
подгъв.
46. Жакет „KLEYMAC”
47. Панталон „KLEYMAC”
Плат: 3, 35 м. , 1, 40 м. ширина лен.
46. Жакет „KLEYMAC”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 7 до 14/.
Кроене: предница 7 /да се скроят две/, гръб 9 /да се скрои двоен/, страница на
гръб 10 /да се скроят две/, две кройки ръкав 8 и 11 /да се скроят два от всяка/,
яка 14 /да се скроят две косои една двойна гарна с 5 мм. по-голяма/, горен джоб
13 /да се скроят два/, долен джоб 12 /да се скроят два/. За горни капачета се
скрояват два правоъгълника с височина 8см. и дължина 11см. без шевовете. За
долни капачета се скрояват два правоъгълника с височина 8см. и дължина
14см. без шевовете. За ревери мострите се скрояват според чертежа на
кройките. За подплатяване се скрояват предницата до края на мострите, гърба,
страницата и ръкавите.
Изработка: Зашийте предните свивки и поставете страницата на гърба към
гърба. Изработете плисе на горните и долните джобове, прегънете мострите и
поставете на 1, 5см. разстояние от местоположението на капачетата, като
оформите обиколен ръб; изработете капечета, ушити и обърнати, оформете илик
по средата и поставете на указаното място, зашийте с двоен тегел. Затворете
раменните и сгтраничните шевове. Изработете ръкави и яка с ревери според
обозначение А-В и обяснението към моделите 9 и 7. Направете подгъви.
Поставете подплънки, направете подгъви и подплатете. Оформете илици и
пришийте копчета.
47. Панталон „KLEYMAC”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 15 до 19/.
Кроене: Предница 15 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 27 см.
/размер 48/, 25 см. /размер 44/ и 23 см. /размер 40/, гръб 16 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 30 см. /размер 48/, 28 см. /размер 44/ и 26 см. /размер 40/,
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колан 17 /да се скроят четири/, заден джоб 18 /да се скроят два/, капаче на
джоб 19 /да се скроят четири/. За предно закопчаване се срязва правоъгълник с
ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове. Дъна на предни джобове: да
се скроят две от плат според чертежа на кройката и две от подплата до отвора
на джобовете. За капаче на предни джобове се срязват два правоъгълника от 15
см. на 6 см. ширина, за да остане 2 см. след изработването. За гайки на талията
се срязват пет квадратни от 5 см. на 5 см.
Изработка: Зашийте задните свивки на панталона. Зашийте дипли на задните
джобове с двоен декоративен тегел, сгънете мострите, прихванете с тегел и
поставете джобовете на 1,5 см. от указаното място на капачетата, изработете
последните, ушити и обърнати с декоративни тегели обиколно, оформете илици
и поставете капачетата на указаното място с хоризонтален тегел. Отбележете
мястото на поставяне и дължината на предните джобове с тропоска. След
срязването на отвора на джоба, поставете върху лицевата страна парче с
ширина 2,5 см. на задния срез, лице с лице и в посока към страните, зашийте на
ръба на отвора с тегел. Сгънете капачето на предни джобове на две и поставете
тънък подлепващ плат на средата на обратната страна, изгладете, зашийте
краищата, оформете наклонения ъгъл и обърнете капачето, прекарайте тропоска
по края, изгладете и прекарайте декоративен тегел обиколно по желаншие.
Поставете капачето върху срещуположния срез и в обратна посока на отвора,
тропосайте и поставете отгоре дъното на джоб от подплата, зашийте всичко
заедно с тегел. Поставете дъното на джоб от плат на талията и страните на
указаното място и прихванете с тропоска, сгънете парчето на горния срез към
обратна страна и закрепете дъното от плат с тегел откъм обратната страна, като
оформите отвора, обърнете дъното от подплата през отвора, като капачето
остане на мястото си и закрепете краищата на капачето с няколко скрити бода
на ръка. Откъм обратната страна прихванете краищата на горното и долното
дъно от подплата върхо дъното от плат с тегел и съединете останалата част на
двете дъна с обиколен тегел /дъното от плат ще остане прихванато при
затваряне на страничните шевове и с коланчето/. Зашийте страничните шевове,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете
отвора на предница с предно закопчаване, цип, колан и гайки според
обяснението към модел 3. Направете подгъви, оформете илик на колана,
пришийте копче.
48. Жакет „ALBA CONDE”
49. Пола „ALBA CONDE”
Плат: 2, 05 м. , 1, 40 м. ширина лен. 2м. , 0, 30 м. ширина гюпур, който
завършва с вълнички.
48. Жакет „ALBA CONDE”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 20 до 23/.
Кроене: От лен: предница 23 /да се скроят две/, гръб 22 /да се скрои двоен/,
ръкав 21 /да се скроят два/. За оформяне на предницата и гърба на вратната
извивка мострите се скрояват според чертежа на кройките. За оформяне на
филетка на вратната извивка се скрояват косо ленти с ширина 3см. От гюпур:
маншет 20 /да се скроят два, като поставите основата на кройката върху
вълничките/. За подплатяване се скрояват предницата до края на мострите, и
гърба.
Изработка:
Зашийте предните и задните свивки, затворете раменните и
страничните шевове. Поставете маншетите от гюпур в основата на ръкавите
според формата със специален бод със сатенена бродерия и срежете излишната
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материя от ръкавите като следвате вълните на гюпура, затворете ръкавите и ги
пришийте към ръкавните извивки според обозначение Х. Съединете мострите по
раменните шевове и прикрепете към вратната извивка лице с лице, зашийте
наоколо до основата на предниците, обърнете мострите. Поставете леки
подплънки, подплатете. Направете подгъв и поставете закопчалки в краищата на
предницата според обозначение Е, за да затворите прихлупването. Оформете
малка фльонга, за да я поставите в десния край на предницата обозначение Е,
според модела.
49. Панталон „ALBA CONDE”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 24 до 27/.
Кроене: От лен: предница 24 /да се скрои двойна/, гръб 25 /да се скрои двоен/.
За оформяне на предницата и гърба на талията мострите се скрояват според
чертежа на кройките. От гюпур: предница на основа на полата 26 /да се скрои
двойна като поставите основата на кройката върху къдричките/, гръб на
основата на полата 27 /да се скрои двоен като се постави основата на кройката
върху къдричките/. За подплатяване се скрояват предницата и гърба.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба. Поставете частите от
гюпур в основата на предницата и гърба със същия бродиран шев като при
жакета и срежете по същия начин плата, който е в повече според формата на
гюпура. Затворете страничните шевове до края на ципа отляво. Съединете
мострите на талията по страничните десни шевове и поставете лице с лице,
зашийте. Поставете подплатата, без да достигате гюпура, пришит към края на
мострите. Пришийте скрит цип.
50. Жакет „FELIX MEDIANO”
51. Панталон „FELIX MEDIANO”
Плат: 3,55 м., 1,40 м. ширина креп сатен.
50. Жакет „FELIX MEDIANO”
Приложение 5. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 28 до34/.
Кроене: Предница 28 /да се скроят две/, гръб 29 /да се скроят два/, странично
парче 31 /да се скроят две/, ръкав 30 и 32 /да се скроят по два от всеки/, джоб
33 /да се скроят два/, лента на ръкави 34 /да се скроят две/. За капачета на
джобове се срязват четири правоъгълника с височина 8 см. и дължина 17 см.
плюс шевове. За колан се срязват две ленти от 1,50 м. на 5 см. ширина плюс
шевове. За оформяне на вратната извивка на гърба и предниците мострите се
срязват според чертежа на кройките. За подплата се скрояват предница до края
на мострите, гръб, странично парче, ръкави и джобове.
Изработка: Зашийте предните свивки. Поставете страничното парче на гърба и
затворете средния заден шев. Зашийте страничното парче на предницата и
затворете раменните шевове. Изработете джобовете подплатени, сгънете
мострите, прихванете с тегел и поставете на 1,5 см. разстояние от указаното
място на капачетата на джобове, изработете ги, ушити и обърнати, оформете
илик в средата им и ги зашийте на указаното място. Съединете двете части на
ръкава, оформете лентата с малък подгъв и я поставете на указаното място
според обозначение R, зашийте с тегел отгоре; затворете ръкавите , като
прихванете лентите и зашийте ръкавите на ръкавните извивки. Оформете
вратната извивка на гърба и предниците, като поставите мострите, ушити и
обърнати, прибавете на предницата метално закопчаване на указаните места.
Прикрепете подплънки и подплатете. Прекарайте декоративен тегел около яката
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и предниците. Изработете колана, ушит и обърнат, поставете го на талията под
капачетата и завържете на предницата.
51. Пола „FELIX MEDIANI”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Кроене: предница 3 /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 2 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 30см. /размер 48/, 28см. /размер 44/, 26см. /размер 40/, коланче
1 /да се скроят четири/. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с
ширина 7см. по дължината на ципа според размера.
Изработка: Зашийте свивките на гърба на панталона, страничните, вътрешните
шевове и средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете отвор с предно
закопчаване и коланче според обяснението към модел 3. Направете подгъви.
Оформете илик на коланчето, пришийте копче.
52. Жакет „JOCAVI”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 4 до 10/.
Плат: 1, 85м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 7 /да се скроят две/, гръб 8 /да се скроят два/, страница на
предница 5 /да се скроят две/, страница на гръб 6 /да се скроят две/, две кройки
ръкав 4 и 9 /да се скроят два от всяка/, яка 10 /да се скроят две косо и една
двойна горна с 5 мм. по-голяма/. За ревери: мострите се скрояват според
чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват предницата до края на
мострите, гърба, страниците и ръкавите.
Изработка: Зашийте страниците на предницата и гърба. Изработете бродерия от
цветя на двете предници в специализирано ателие, ако е нужно. Затворете
раменните и страничните шевове. Изработете ръкави и яка с ревери според
обозначения А-В и обяснението към модел 9 и 7. Направете подгъви. Поставете
подплънки, подплатете, оформете илици, пришийте копчета.
53. Панталон „JOCAVI”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 11 до 17/.
Плат: 2,05 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 11 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 16 см.
/размер 48/, 14 см. /размер 44/ и 12 см. /размер 40/, гръб 17 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 31 см. /размер 48/, 29 см. /размер 44/ и 27 см. /размер 40/,
междинна част на предница 14 /да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
6 см./, страна на предница с дъно на джоб 12 /да се скроят две, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 5 см./, дъно на джоб 13 /да се скроят две/, талия на гръб 16 /да
се скрои двойно/, колан 15 /да се скроят четири/. За предно закопчаване се
срязва правоъгълник с ширина 7 см. по височината на ципа плюс шевове.
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Изработка: Зашийте междинната част за предниците според обозначение А до
основата, прекарайте декоративни тегели на шевовете по лицевата страна;
поставете дъната на джобове лице с лице според обозначения В-С, зашийте,
обърнете дъната; поставете страните на предница според обозначения В-С, като
образувате отвори на джобовете, прихванете с тропоска на талията според
обозначения B-F и зашийте шева според обозначения С-Е и до основата,
прекарайте декоративни тегели. Откъм обратната страна съединете дъната на
джобове с обиколен тегел. Зашийте вътрешните шевове и средния шев /чатала/
от края на ципа на предницата до средата на гърба. Поставете талията на гърба,
зашийте и прекарайте декоративни тегели. Затворете страничните шевове.
Изработете отвора на предница с предно закопчаване, цип и колан според
обяснението към модел 3. Направете подгъви, оформете илик на колана и
пришийте копче.
54. Блузка „COLCCI”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 18 до 21/.
Плат: 1, 10 м. , 1, 40 м. ширина памук и щампосана коприна.
Кроене: японски тип предница 18 /да се скроят две/, японски тип гръб 20/ да се
скрои двоен/, лента на предницата на вратната извивка 19 /да се скроят две/,
гръб на вратна извивка 21 /да се скроят два двойни/. За коланче се скрояват две
ленти 75 см. на 4см. ширина плюс шевовете.
Изработка: Затворете раменните шевове. Набавете си дантела с ширина 2см. ,
за да поставите около предницата и гърба на вратната извивка според мярката.
Зашийте поотделно раменните шевове на частите на вратната извивка и
поставете една от частите наоколо от гърба на вратната извивка обозначения АС до обозначение В на предницата, като прибавите дантелата, като тя излезе с
1см. Изработете лентите за коланчето, ушити и обърнати , за да останат на 2см.
и тропосайте по една на всяка от предните части на вратната извивка според
обозначение Х. Поставете противоположните части на вратната извивка, лице с
лице и зашийте горната част, обърнете частта и обшийте по същия шев от
вътрешната страна с бод на ръка. Затворете страничните шевове на японските
части. Направете подгъви в основата на ръкавите като оформите каналче и
прекарате еластична лента според нужния размер. Прекарайте тегел с еластичен
конец на машина на 5см. от основата, за да оформите набор. Завържете лентите
на гърба, като отпуснете прихлупването.
55. Пола „KLEYMAC”
Приложение 5. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 22 до 27/.
Плат: 0,80 м., 1,40 м. ширина памучно рами. 0,25 м., 0,80 м. ширина памук в
тон.
Кроене: От рами: пола на предница и гръб дясна страна 22 и 22А /да се скроят
две/, пола на предница и гръб лява страна 26 /да се скроят две/, колан на
предница 27 /да се скроят два без прихлупване за лява страна и два с
прихлупване за дясна страна/, колан на гръб 24 /да се скроят два двойни/. За
предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6 см. по височината на
ципа плюс шевове. За оформяне на отвора на предница мострите се срязват
според чертежа на кройката. От памук: преден джоб 23 /да се скрои един/,
заден джоб 25 /да се скрои един/. За капаче на преден джоб се срязва
правоъгълник с височина 10 см. и дължина 11 см. плюс шевове. За гайки се
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срязват четири правоъгълника от 7 см. на 6 см. и един правоъгълник от 18 см. на
6
см.,
за
да
останат
с
ширина
2см.
след
изработването
им.
Внимание: За да получите пълната кройка 22, съединете 22 с 22А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Съединете частите на полата на гръб и предница до края на ципа.
Изработете отвора на предницата с мостра, предно закопчаване и цип според
обяснението към модел 3. Сгънете мострите на предния и задния джоб и
прихванете с хоризонтален тегел, поставете джобовете на указаното място, на
предницата да бъде на 1,5 см. разстояние от указаното място на капачето и
зашийте с двоен обиколен тегел. Изработете капачето, ушито и обърнато,
прекарайте декоративни тегели и го поставете на указаното място, зашийте.
Изработете гайките, ушити и обърнати. Прекарайте двоен декоративен тегел в
закръглена форма от гайката на лява страна на предница до дясна страна
според модела и на гърба по същия начин на двете страна и една в средата на
гърба, прихванете с тропоска. Зашийте страничните шевове на полата. Зашийте
страните на колана поотделно и зашийте един на полата, като прихванете
гайките, оформете илик в единия край на дългата гайка и я поставете в края на
колана и над капачето на преден джоб, както е показано на модела, прихванете
другите гайки в горната част на колана с тропоска, поставете срещуположния
колан лице с лице, зашийте горната част и краищата, като образувате вътрешно
прихлупване на дясна страна и прихванете гайките, обърнете колана и
обиколете с шев отвътре. Направете подгъв с двоен декоративен тегел
обиколно. Оформете илици на колана и пришийте метални копчета.
56. Риза „PATCHWORK”
Приложение 5. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /28 до 33/.
Плат: 1,45 м., 1,40 м. ширина щампосан памук полиестер. 0,60 м., 0,80 м.
ширина едноцветен памук полиестер.
Кроене: От щампосан памук: предница 28 /да се скроят две/, гръб 31 /да се
скрои двойно/, ръкав 33 /да се скрои един за дясна страна/, капаче на отвора на
ръкавите 29 /да се скроят две/, столче за яка 32 /да се скроят две двойни/, яка
30 /да се скроят две двойни/. За маншети се скрояват четири правоъгълника с
ширина 7 см. и дължина 25 см. плюс шевове. От едноцветен памук: ръкав 33 /да
се
скрои
един
за
лява
страна,
като
се
обърне
кройката/.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на обратната страна на мострата
на двете предници, изгладете, сгънете мострите към обратна страна и направете
дипла от вратната извивка до основата, зашийте с тегел откъм лицевата страна,
като прихванете мострите. Зашийте раменните и страничните шевове. Затворете
ръкавите. Отбележете среза на отвора на ръкавите с тропоска, срежете и
направете малък подгъв на среза на лява страна до основата. Сгънете капачето
на отвора лице с лице и зашийте горния край според формата, обърнете
капачето и го поставете на дясна страна на среза, лице с лице, зашийте единия
слой на капачето от основата до оформения край, обърнете капачето към
обратна страна и обиколете с шев, поставете горната оформена част на капачето
върху ръкава над отвора и закрепете с хоризонтален тегел, като покриете
отвора. Направете двоен набор в основата на ръкавите, поставете лек
подлепващ плат на двата маншета откъм обратната страна, изгладете, съединете
ги два по два, затворете краищата, обърнете и поставете на ръкавите от ръба на
капачето 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. Зашийте
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ръкавите на ръкавните извивки. Изработете яката със столче според
обозначения А-В и обяснението към модел 5. Направете подгъв, оформете
илици, пришийте копчета.
57. Риза „JOCAVI”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина щампосан плат на цветя. 0, 30 м. , 0, 80 м.
ширина памук на райета.
Кроене: От материята на цветя: предница на горна част 6 /да се скроят две/,
гръб 7 /да се скрои двоен/, яка 2 /да се скрои двойна/, средно закопчаване 4 /да
се скроят четири/, предница на долна част 3 /да се скроят две/, страница на
предница на долна част 5 /да се скроят две/. За оформяне на ръкавните извивки
се скрояват косо две ленти на 3см. От раирана материя: яка 2 /да се скрои
двойна/, столче на яка 1 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте предните свивки на горната и долната част. Съединете
предницата на долната част със страницата на долната част според обозначение
С и съединете към основата на предницата на горната част като прибавите една
филетка във формата на руло в бял цвят, която си набавяте от галантерия,
зашийте. Затворете раменните и страничните шевове. Поставете капачето по
средата на предницата и го зашийте от вътрешната страна, като поставите плата
така, че мострата да остане от обратната страна, зашийте, обърнете и обшийте.
Изработете яка със столче според обозначения А-В и обяснението към модел 5
като раираната яка да остане в долната част. Оформете ръкавните извивки като
поставите скроените косо ленти, ушити и обърнати, прекарайте декоративен
обиколен тегел от 1см. Поставете декорация от филетка както при основата на
дрехата и поставете подгъв с ширина 2, 5см., оформете илици, пришийте
копчета.
58. Блузка „DOS MARES”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 8 до 11/.
Плат: 0, 95 м. , 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница на вратна извивка 10 /да се скрои двойна/, гръб 8 /да се
скрои двоен/, подгръдна част 11 /да се скрои двойна/, предница на шлейф 9 /да
се скрои двоен/. За презрамки се скроява лента 1, 20 м. на 4см. ширина с
необходимите добавки. За оформянето на ръкавните извивки и предницата на
вратната извивка се скрояват косо ленти с ширина 2, 5см. според контурите.
Изработка: Прекарайте двоен набор между обозначенията на предницата на
вратната извивка и съединете с подгръдната част като натегнете наборите.
Прекарайте двоен набор по предницата на шлейфа от обозначенията до
страничните шевове и пришийте към основата на подгръдната част, като
натегнете наборите. Затворете страничните шевове до края на ципа отляво.
Прекарайте три хоризонтални тегела на гърба според обозначенията, с
еластичен конец. Оформете предницата на ръкавните извивки като поставите
бие, ушито и обърнато и поставете бието към предницата на вратната извивка
лице с лице, зашийте и прегънете като оформите каналче с ширина 1, 5см., като
оставите отвори в краищата. Прегънете мострата на гърба на вратната извивка и
оформете каналче като поставите еластична лента от средата до обозначенията
и натегнете за нужния размер. Пришийте скрит цип. Изработете презрамка,
ушита и обърната, като я оставите във формата на руло и прекарайте през
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каналчето на предницата, пристегнете по гърба на вратната извивка според
обозначенията за нужния размер. Оформете основата с бод с зелен конец.
59. Блузка „TORRADAS”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 12 до 17/.
Плат: 1, 10 м. , 1, 40 м. ширина щампосан памук с намачкан ефект.
Кроене: гръдна част 13 /да се скроят две/, гръб на вратна извивка 17 /да се
скрои двоен/, предница 12 /да се скрои двойна/, гръб 14 /да се скрои двоен/,
предница на подгръдна част 16 /да се скрои двойна/, гръб на подвратна част 15
/да се скрои двоен/. За презрамки се скрояват косо две ленти според контура на
предницата на ръкавната извивка с около 50см. в повече, за да завържете. За
оформяне на предницата на вратната извивка се скроява косо лента с ширина
4см. За оформяне на гръб на вратната извивка се скроява косо лента с ширина
4см.
Изработка: Прекарайте двоен набор в основата на гръдните части и по
предницата между обозначенията. Оформете подгръдните и подвратните части с
оверлог. Съединете гръдните части като оформите прихлупване на предницата,
така че центровете да съвпадат, пристегнете с тропоска и оформете предницата
на вратната извивка като поставите бие, ушито и обърнато, като оформите
филетка от 1см. при обшиването. Поставете подгръдната част права по лицевата
страна и пришийте към основата на гръдните части като натегнете наборите
според обозначение F с тегел отдолу под оверлога, като прихлупването остане
пристегнато. Зашийте по същия начин долната част според обозначения В-Е.
Оформете гърба на вратната извивка, като поставите бие, оформяйки филетка от
1см. и пришийте трите части на гърба по същия начин като предницата според
обозначения F-E. Оформете предницата на ръкавните извивки с филетка и
оформете презрамки с дължина 50см., за да ги завържете на възел. Зашийте
страничните шевове и направете подгъв от 1см. в основата.
60. Блуза „PATCHWORK”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 18 до 25/.
Плат: 0, 25 м. , 1, 40 м. ширина гладък памук с намачкан ефект. 0, 80 м. , 1, 40
м. ширина
щампосан памук на малки цветенца. 0, 95 м. , 1, 40 м. ширина
щампосан памук в червено.
Кроене: От гладък памук: платка на предница 18 /да се скрои двойна/, платка
на гръб 19 /да се скрои двойна/. От щампосан плат на цветенца: предница 22
/да се скрои двойна/, гръб 23 /да се скрои двоен/, ръкав 24 /да се скроят два/.
От щампосан памук в червено: основа на предница 20 /да се скрои двойна/,
основа на гръб 21 /да се скрои двойна/, долна част на ръкав 25 /да се скроят
две/.
Изработка: Съединете частите, които оформят ръкавите и частите, които
оформят предницата според обозначения А-В и гърба според обозначения С-Е.
Изработете бродерия от цветя по платката, ако е нужно. Затворете страничните
шевове. Зашийте ръкавите и ги прикрепете към ръкавните извивки. Направете
подгъви по вратната извивка и по върха на ръкавите като оформите каналче от
12 мм. , като оставите малък отвор за да прекарате еластична лента според
нужния размер. Прекарайте декоративни тегели с еластичен конец на
разстояние 4см. помежду им около предницата и гърба на горната част, според
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модела. Оформете основата на горната част и основата на ръкавите като
поставите декорация от дантела.
61. Блузка „CACHAREL”
Приложение 6. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 26 до 27/.
Плат: 1, 30 м. , 0, 80 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница 26 /да се скрои двойна/, гръб 27 /да се скрои двоен/. За
волан на вратната извивка се скрояват две ленти 85см. на 6см. ширина.
Изработка: Зашийте раменните шевове. Прекарайте двоен набор по предницата
на вратната извивка от центъра до обозначение А и намалете на 6см.;
прекарайте друг двоен набор от обозначение В до обозначението на
презрамките и намалете отново на 6см. Оформете вратната извивка като
пристегнете наборите като поставите скроена косо лента, ушита и обърната.
Оформете ръкавните извивки като по същия начин поставите лента. Съединете
двете ленти, за да оформите волан на предницата и оформете двете страни на
лентата със завършващ шев и прекарайте двоен набор по средата на лентата,
поставете я
около вратната извивка и отгоре над презрамките, натегнете
наборите и зашийте с тегел отгоре над центъра на набора около вратната
извивка. Зашийте страничните шевове и направете подгъв.
62. Блуза „BETSEY JOHNSON”
Приложение 6. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 28 до 35/.
Плат: 2,10 м., 1,40 м. ширина еластичен тюл.
Кроене: Предница 28 /да се скроят две според кройката и два правоъгълника с
височина 50 см. и ширина 52 см./, гръб 29 /да се скрои един двойно според
кройката и един правоъгълник с височино 50 см. и ширина 1,04 м./, ръкав 30 /да
се скроят два/, талия на предница 32 /да се скроят две/, талия на гръб 35 /да се
скрои двойно/, основа на предница 33 /да се скроят две/, основа на гръб 34 /да
се скрои двойно/, яка 31 /да се скроят две двойни/.
Изработка: На правоъгълниците за предница и гръб направете дипли от 8 мм.
на 8 мм. на разстояние 2,5 см. помежду им и поставете след това кройките на
предница и гръб отгоре, срежете според размера и формата. Зашийте страните
на двете тела поотделно и поставете дантела, леко набрана в тон според модела
на третата дипла от средата и след това на всики четири дипли предница и гръб,
в края на диплите. Поставете набрана дантела около ръкавните извивки до
обозначения В-С, поставете три дантели също върху ръкавите, като оставите
последната дантела по-дълга за оформяне края на ръкавните извивки, зашийте
ръкавите на ръкавните извивки според обозначения В-С, като прихванете
първата дантела на ръкавната извивка ипоследната до края на ръкавните
извивки. Подплатете тялото. Зашийте страните на частите на талията и ги
зашийте за основата на тялото според обозначения Е-J, поставете отгоре
дантелена шевица, като запълните цялата част на талията, зашийте откъм
лицевата страна, като оформите предните краища. Зашийте страните на долната
част на блузата и поставете 6 набрани дантели също като на ръкавите и тялото,
като запълните основата според закреглената форма на предницата и ги
зашийте върху тюла, зашийте долната част за основата на талията според
обозначения F-K. Изработете яката ушита и обърната и я поставете на вратната
извивка според обозначение А, зашийте единия слой и обиколете с шев,
поставете лента от набрана дантела около вътрешната част на яката и друга на
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външната част набрана, прекарайте тегел на 1 см. от края на вратната извивка,
като прихванете дантелата. Поставете копчета за закопчаване на дрехата на
указаните места.
63. Блуза „H & M”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 35 м. , 1, 40 м. ширина памучна батиста на точки.
Кроене: предница 2 /да се скроят две/, предно закопчаване 6 /да се скроят
две/, гръб 1 /да се скрои двоен/, платка на предница 3 /да се скроят два
правоъгълника с височина 30см. и ширина 50см./, ръкав 5 /да се скроят два/,
яка 4 /да се скроят две двойни/. За оформяне на ръкавите се скрояват косо две
ленти 34см. на 4см. ширина.
Изработка: Прекарайте два двойни набора по правоъгълниците на разстояние
5, 5см. помежду им като намалите наполовина и застопорете като поставите от
обратната страна една тясна лента от същата материя, поставете платката върху
правоъгълниците като оставите набора оформен, според модела и пристегнете
наборите наоколо. Зашийте предните свивки и пришийте платката към
предницата според обозначение В, затворете раменните и страничните шевове.
Зашийте ръкавите и ги прикрепете към ръкавните извивки, прекарайте двоен
набор в основата за да намалите лекичко и оформете основата на ръкавите с
лента от същия плат като оформите филетка от 1см. при обшиването. Поставете
предното закопчаване, преди това е поставена лек подлепващ плат в средата,
зашийте и обшийте. Изработете яка от лента според обозначение А и
обяснението
към модел 1. Направете подгъв, оформете илици, пришийте
копчета.
64. Бермуди „ESPRIT”
Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 7 до 10/.
Плат: 1м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 7 /да се скроят две/, гръб 8 /да се скроят два/, предница на
коланче 9 /да се скроят четири/, гръб на коланче 10 /да се скроят два двойни/.
За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 5см. по височината на
ципа плюс шевовете. За дъна на джобове на предницата се скрояват четири
според чертежа на кройката. За оформяне на капаче на отвора на предния джоб
се скрояват два правоъгълника 4см. на 13см. За гайки се скрояват пет
правоъгълника 8, 5см. на 4см.
Изработка: Изработете предни джобове с капачета според указаното място и
обяснението към модел 9. Зашийте страничните и вътрешните шевове, и средния
шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете преден отвор със закопчаване,
цип, коланче и гайки според обяснението на модел 3. Направете подгъви.
65. Риза „PATRIZIA PEPE”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 11 до 15/.
Плат: 1, 15 м. , 1, 40 м. ширина памук и лен.
Кроене: предница 15 /да се скроят две/, гръб 14 /да се скрои двоен/, ръкав 11
/да се скроят два/, столче на яка 13 /да се скроят две двойни/, яка 12 /да се
скроят две двойни/. За маншети се скрояват два правоъгълника с ширина 5см.
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на 32, 5см. дължина без шевовете. За оформяне на предниците мострите се
скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте предните свивки, затворете раменните и страничните
шевове до мястото на отвора в основата. Затворете ръкавите, зашийте във
формата на халка маншетите и прикрепете към основата, зашийте един лист и
обшийте противоположния, прекарайте декоративни тегели и прикрепете
ръкавите съм ръкавните извивки. Поставете мострите на предницата лице с
лице, като прибавите метални закопчалки според указаното място, зашийте,
обърнете и обшийте. Изработете яка със столче според обозначения А-В и
обяснението към модел 5. Направете подгъв. Поставете декоративни цветя ако е
нужно върху лявата страна на предницата, като ги застопорите с шев на ръка.
66. Панталон „DRYKORN”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 16 до 19/.
Плат: 2, 45 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 17 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 28см. /размер
48/, 26см. /размер 44/, 24см. /размер 40/, гръб 16 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 30, 5см. /размер 48/, 28, 5см. /размер 44/, 26, 5см. /размер 40/,
страница-дъно на джоб 19 /да се скроят две/, коланче 18 /да се скроят четири/.
За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 5см. по височината
на ципа без шевовете. За дъна на джобове на предницата се скрояват две
според чертежа на кройката. За дъна на джобове на гърба се скрояват два
правоъгълника от плат и две от подплата според чертежа на кройката. За да
оформите капачета на отворите на джобовете на гърба се скрояват два
правоъгълника 5см. на 13см. За гайки се скрояват пет правоъгълника 8, 5см. на
4см. ширина.
Изработка: Изработете джобове на гърба с тясно капаче с ширина 1, 5см.
според местоположението и обяснението към модел 9. Изработете предни
джобове със страници според обяснението към модел 3. Затворете страничните и
вътрешните шевове, и средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете
преден отвор с коланче и гайки според обяснението към модел 3. Направете
подгъви и поставете метални закопчалки по прихлупването на коланчето.
67. Блуза „GUCCI”
Приложение 6. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 20 до 27/.
Плат: 1,65 м., 1,40 м. ширина щампосана коприна с черен вон в двата края.
0,35 м., 0,80 м. ширина черна коприна.
Кроене: От щампосан плат: предница 20 /да се скроят две, като се постави
основата върху черния фон, както е показано на модела/, гръб 21 /да се скроят
два, като се поставят на същата височина като предницата върху щампосаната
част/, предна страница 23 /да се скроят две, като се поставят по същия начин
като предните/, ръкав 22 /да се скроят два, като се поставят според чертежа на
кройката/, яка 26 /да се скроят две двойни върху щампосаната с цветя част/,
капаче на среда на предница 25 /да се скроят две, като се поставят върху
щампосаната с цветя част/. За маншети: да се скроят два правоъгълника с
ширина 10 см. и дължина 33 см. плюс шевове, като се срежат върху черния фон
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на щампосания плат. От черен плат: ръкавна извивка на предница 27 /да се
скроят две/, ръкавна извивка на гръб 24 /да се скроят две/.
Изработка: Зашийте средния преден шев до отвора и изработете капаче на
среда на предница според обозначение В и обяснението към модел 31. Зашийте
страниците на предниците и гърба, затворете раменните и страничните шевове,
като оставите отворена лява страна от основата до обозначението. Зашийте
страничните и раменните шевове на ръкавните извивки в черно и ги зашийте на
дрехата. Затворете ръкавите, тропосайте гънки на върха и основата. Зашийте на
пръстен маншетите, поставете подлепващ плат на средата им, изгладете,
зашийте единия слой за ръкавите и обиколете с шев, поставете и зашийте
ръкавите на ръкавните извивки в черно. Изработете яката според обозначение А
и обяснението към модел 1. Зашийте скрит цип на лява страна и направете
подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
68. Бермуди „BARBARA BUI”
Приложение 6. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 28 до 31/.
Плат: 1, 05 м. , 1, 40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: предница 29 /да се скроят две/, гръб 28 /да се скроят два/, предница
на коланче 30 /да се скроят четири/, гръб на коланче 31 /да се скроят четири/.
За капачета на джобовете се скрояват два правоъгълника с ширина 10см. на
15см. дължина без шевовете. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с
ширина 6см. по височината на ципа без шевовете. За дъна на джобове се
скрояват четири правоъгълника 16см. на 12см. плюс шевовете.
Изработка: Зашийте страничните шевове и изработете джобове с капачета
според указаното място и обяснението към модел 9. Зашийте вътрешните шевове
и средния шев /чатала/ до мястото на ципа, изработете отвор с предно
закопчаване и коланче според обяснението към модел 3. Направете подгъви,
оформете илик на коланчето, пришийте копче.
69. Блузка „MANGO”
Приложение 7. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1,65 м., 1,40 м. ширина коприна.
Кроене: дясна предница 6 /да се скрои една/, лява предница 5 /да се скрои
една/, предна част дясна страна 4 /да се скрои една/, предна част лява страна 3
/да се скрои една/, долна част на дясна предница 7 /да се скрои една/, долна
част на лява предница 2 /да се скрои една/, гръб 8 /да се скрои двойно/,
презрамка 1 /да се скроят по две за дясна и за лява страна/. За оформяне на
ръкавните извивки на предница се срязват биета с ширина 3 см. според контура.
За образуване на каналче на долната част се срязва лента с ширина 4 см.
според контура на долната част на предница и друга със същата ширина според
контура на долната част на гръб, като се остави поле за шевове. За образуване
на волан смоук на дясна и лява вратна извивка се срязва лента с ширина 8 см.
по двата пъти дясната вратна извивка според обозначения А-F-E и също такава
за лявата вратна извивка според обозначения А-С. За завързване се срязват две
ленти от 6 см. на 1 м. плюс шевове, за да остане ширината 3 см. след
изработването.
Изработка: Зашийте частите, които образуват предницата дясна и лява страна,
изгладете шевовете към основата и прекарайте двоен декоративен тегел откъм
лицевата страна. Направете подгъв от 3 мм. на едната страна на лентите за
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набор смоук и изработете набора на двете ленти, поставете лентата за лява
страна от обозначение А до С, а тази за дясна страна от А до края на дясна
страна обозначение F, зашийте двете предници според обозначения С-F, като
лентата остане отгоре, симулирайки прихлупване и поставете капси за
украшение, както е показано на модела. Зашийте страните на тялото. Зашийте
страните на долната част и сгънете мострите на предните части, образувайте
прихлупването според обозначение Е и зашийте от обозначението 6 см.
вертикално, оформете илик на долната част. Съединете долната част с основата
на тялото и поставете лентата за каналче от 4 см. около долната част откъм
обратната страна, преди това съединени по страничните шевове. Съединете
двете ленти за завързване и изработете една цяла ушита и обърната, въведете я
в
каналчето
през
илика
на
предницата
и
образувайте
панделка,
катоприспособите размера към тялото. Оформете ръкавните извивки, като
поставите бие, ушито и обърнато. Оформете вратната извивка на гърба с малък
подгъв от 3 мм., обиколен с шев и прекарайте тегели с набори смоук до
обозначенията, като намалите гърба на 42 см. общо за размер 44. Съединете
презрамките две по две, лице с лице, зашийте горната част, долната част и
затворете краищата на гърба, зашийте единия слой на презрамките в края на
вратната извивка на предница според обозначение А и обиколете с шев
срещуположния слой, отбележете гънка в средата на гърба на презрамките,
прихванете с бод на ръка и бродирайте две гайки от конец, зашийте две копчета
на срещуположната страна за закопчаване на тила. Направете подгъв.
Образувайте украшение като брошка от малки ленти от същия плат, прихванати
от капси и го поставете на предницата, както е показано на модела.
70. Блуза „JEAN PAUL GAULTIER”
Приложение 7. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 9 до 12/.
Плат: 2, 50 м. , 1, 40 м. ширина щампосан микро тюл.
Кроене: предница 10 /да се скроят две/, гръб 11 /да се скрои двоен/, ръкав 9 и
9А /да се скроят два/, част на вратна извивка 12 /да се скроят две/. За отпуснат
колан се скрояват две ленти 12см. на 1, 40 м.
Внимание: За да получите пълната кройка 9, съединете 9 с 9А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте раменните шевове и затворете страничните шевове с
прави английски шевове. Оформете основата на ръкавите и отворените шевове
до обозначение Е със завършващ шев оверлог с конец в различни тонове и
пришийте ръкавите към ръкавните извивки до обозначение Е със същия шев,
така че шевовете да са видими. Съединете двете ленти, които оформят вратната
извивки по десния шев, прегънете частта обратна с обратна страна и пришийте
към вратната извивка като прихванете всички материи със същия шев, оформете
краищата на двете предници и основата със същия завършващ шев. Прекарайте
на 5см. от основата обиколен тегел с еластичен конец. Изработете лентите, за да
завържете, ушити и обърнати, затворете краищата, пришийте по една лента във
всеки край на предницата
71. Панталон „FREDDY”
Приложение 7. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 13 до 14/.
Плат: 2м. , 1, 40 м. ширина памук и полиестер. 0, 25 м. , 1, 40 м. ширина
еластичен трикотаж.
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Кроене: От памук: предница 13 и 13А /да се скроят две/, гръб 14 и 14А /да се
скроят два/. От трикотаж за коланчето се скроява лента с ширина 16см. на
дължина 1, 02 м. /размер 48/, 94см. /размер 44/, 86см. /размер 40/ без
шевовете.
Внимание: За да получите пълните кройки 13 и 14, съединете части 13 с 13А и
14 с 14А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете декорация от лента според указаното място на
предницата и на гърба от страничните шевове до основата, вътрешните шевове
според формата и по кръга до страничните шевове, зашийте с шев от всяка
страна на лентите. Затворете страничните и вътрешните шевове, и средния шев
/чатала/, поставете по същия начин лента по средата на предницата и на гърба.
Зашийте коланчето във формата на халка със специален бод за еластични
материи, прегънете и пришийте към талията на панталона, като натегнете шева
при обшиването, прегънете коланчето при поставянето. Направете подгъви.
72. Блузка „ANNA MOLINARI”
Приложение 7. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 15 до 17/.
Плат: 4,10 м., 1,40 м. ширина памучен воал.
Кроене: Драперия на предница 15 и 15А /да се скроят две/, предница и гръб 16
/да се скроят две двойни/, мостра на гръб 17 /да се скрои двойно/. За колан
пояс се срязват две ленти косо от 1 м. на 11 см. ширина. За панделка се срязват
две ленти косо от 1 м. на 7 см. ширина плюс шевове.
Изработка: Сгънете мострите на частите за драперия на предницата и оформете
другия край с малък подгъв, направете двоен набор от обозначението на
предницата до края на частта и намалете на 24 см. всяка предница, образувайте
прихлупване на предницата, така че да съвпаднат средите дясна страна върху
лява, прихванете с тропоска. Зашийте страните предница и гръб, като оставите
отворени 10 см. на горна част на лява страна и направете двоен набор на
горната част, като намалите на 48 см. предницата и 44 см. гърба. Зашийте
предницата за драперията според средите, като изпънете набора и довършите
тялато до страните на предница, направете пет обръщания с презрамките от
обозначение А, така че да съвпаднат отдолу с обозначение А на другата страна,
прихванете с бод на ръка и поставете презрамките назад. Оформете вратната
извивка на гърба, като поставите мострата, изпанете набора на гърба и
прихванете презрамките според обозначения Е-F едновременно, зашийте и
обърнете мострите. Поставете скрит цип на отвора на лява страна, направете
подгъв на основата с тегел. Съединете двете ленти за колана-пояс, сгънете ги на
две и ги поставете от гърба към предницата, кръстосайте и обърнете назад,
зашийте гайки от конец на единия край и поставете малки копчета подплатени
със същия плат на срещуположната страна, като образувате пояс обиколно.
Изработете лентата за панделка свободна, като съедините двете ленти, зашийте
и обърнете, като затворите краищата и образувайте панделката, както е
показано на модела, поставете я върху пояса с бод на ръка.
73. Мини пола „CHANEL”
Приложение 7. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 18 до 19/.
Плат: 1 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 18 /да се скрои двойна/, гръб 19 /да се скрои двоен/. За
оформяне на талия мострите се скрояват според чертежа на кройките.

40

Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете страничните шевове
до края на ципа от лявата страна. Подплатете полата. Оформете талията като
поставите мострите, преди това съединени по десния шев, ушити и обърнати.
Пришийте цип. Направете подгъв и поставете украса от широка лента на 1см. от
контура на основата, според модела.
74. Мини кафтан „LA PERLA”
Приложение 7. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 20 до 23/.
Плат: 2,65 м., 1,40 м. ширина щампосан тюл.
Кроене: Предница 22 /да се скрои двойно, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 36,5 см.
/размер 48/, 34,5 см. /размер 44/ и 32,5 см. /размер 40/, гръб 21 /да се скрои
двойно, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 37 см. /размер 48/, 35 см. /размер 44/ и 33 см.
/размер 40/, ръкав 20 и 20А /да се скроят два/, яка 23 /да се скроят две без
кръстоска за дясна страна и две с кръстоска за лява страна /. Маншети: да се
скроят два правоъгълника с ширина 9 см. на 26 см. /размер 48/, 24 см. /размер
44/ и 22 см. /размер 40/ плюс шевове.
Внимание: За да получите пълната кройка 20, съединете 20 с 20А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете като украшение лента от скъпоценни камъни с ширина
4,5 см. на ръкавите на указаното място, зашийте със специален бод от сатен на
всяка страна на лентата и като поставите помежду висящи разноцветни
камъчета, срежете плата на отвора и зашийте ръкавите на ръкавните извивки
реглан. Зашийте яките в края на предниците. Поставете същото украшение от
средата на гърба на яките до до края на вратната извивка във форма на V на
предницата. Затворете страните и ръкавите едновременно, като оставите отвора
на страните 25 см., а на ръкавите до обозначението, оформете ги с малък подгъв
и тропосайте гънки в основата на ръкавите до достигане размера на маншетите.
Изработете последните със същата лента от скъпоценни камъни върху манетите
от тюл и ги поставете на ръкавите, като образувате отвор. Оформете основата с
тегел, изработете гайки от същия плат и ги зашийте на маншетите и яката на
гърба, пришийте копчета.
75. Блузка „INDIAN ROSE”
Приложение 7. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 0,80 м., 1,40 м. ширина бродиран памук. 0,45 м., 1,40 м. ширина памук
индиго.
Кроене: От бродиран плат: предница 1 /да се скрои двойно/, гръб 2 /да се
скрои двойно/. За вътрешно тяло на предница и гръб да се скрои по едно двойно
според чертежа на кройките. От индиго: за оформяне на вратната извивка на
предница и гръб се срязват биета с ширина 2,5 см. според контура плюс
вътрешен шев. За оформяне на ръкавните извивки се срязват биета с ширина 4
см. според контура плюс презрамки на предница и гръб /34 см. за предница и 32
см. за гръб приблизително за размер 44/.
Изработка: Оформете илици на предницата, зашийте страничните шевове и
тези на вътрешното тяло поотделно, поставете го на обратната страна, обратна с
обратна страна и прихванете около вратната и ръкавните извивки с тропоска.
Прихванете основата на вътрешното тяло с тегел и прекарайте друг , като
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образувате каналченад илика. Оформете вратната извивка на предницата и
гърба, като поставите биетата от индиго образувайки разнищване от 1 см. на
едната страна, зашийте, като образувате филетка от 1 см. обикаляйки с шев,
като прихванете двете тела. Поставете биетата за оформяне на ръкавните
извивки по същияначин, като образувате филетка до вратната извивка и
оставите краищата свободни, обиколете ги с шев и зашийте с тегел на ръба, като
образувате панделки на раменете. Направете подгъв и въведете широк ластик в
каналчето според необходимия размер и връв за завързване, както е показано
на модела.
76. Панталон „ALICIA RUEDA”
Приложение 7. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 3 до 9/.
Плат: 2,45 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 8 /да се скроят две, като се увеличават санвтиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 23,5 см.
/размер 48/, 21,5 см. /размер 44/, и 19,5 см. /размер 40/, гръб 9 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 27,5 см. /размер 48/, 25,5 см. /размер 44/ и 23,5
см. /размер 40/, страница дъно на джоб 3 /да се скроят две/, капаче на джоб 4
/да се скроят четири/, колан на предница дясна страна 7 /да се скрои един цял
за подплатяване, един корен до мястото на кройката и един долен от мястото на
кройката/, колан на предница лява страна 6 /да се скрои един цял за
подплатяване, един горен до мястото на кройката и един долен от мястото на
кройката/, колан на гръб 5 /да се скрои един двоен цял за подплатяване, един
горен до мястото на кройката и един долен от мястото на кройката/. За предно
закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа
плюс шевове. Дъна на джобове: да се скроят две според чертежа на кройката.
Изработка: Изработете предни джобове със страници според обяснението към
модел 3, като прибавите капачетата на отворите на джобовете според
обозначения В-Е, ушити и обърнати, оформете илици на капачетата. Зашийте
страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до края на
ципа. Изработете отвора с предно закопчаване според обяснението към модел 3.
Съединете горните и долните колани поотделно, затворете страничните шевове
на коланите поотделно и подплатете, като образувате прихлупване на
предницата, зашийте за панталона единия слой на колана и обиколете с шев
вътрешния слой. Оформете илик на колана, пришийте копче и направете
подгъви.
77. Жакет „PAZ TORRAS”
Приложение 7. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 10 до 17/.
Плат: 2,15 м., 1,40 м. ширина тънка вълна
Кроене: Предница 12 /да се скроят две/, гръб 11 /да се скроят два/, задна
страница 16 /да се скроят две/, ръкав 10 и 13 /да се скроят по два от всеки/,
джоб 15 /да се скроят два/, столче за яка 14 /да се скроят две двойни/, яка 17
/да се скроят две двойни/. За ревери мострите се срязват според чертежа на
кройката. Дъна на джобове: да се скроят четири, както е показано на чертежа.
За подплата се скрояват предница до края на мострите, гръб, страници и ръкави.
Изработка: Зашийте задната страница и затворете средния заден шев. Зашийте
предните свивки, като оставите отвор за джобове и поставете частите за джоб
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отгоре, като обиколите с шев, зашийте с тегел на 2 мм. от ръба, като образувате
ъглите и изработете джобовете според отвора и обяснението към модел 12.
Затворете страничните и раменните шевове. Съединете двете части на ръкава по
вътрешния шев, изгладете открития шев. Срежете от подлепващ плат лента,
косо, следвайки формата на основата на ръкава до височината на отвора на
гърба, поставете бието и изгладете. Затворете задния шев на ръкава до мястото
на отвора, така че шева на горната част да остане леко прикрепен върху този на
долната част според обозначенията. Направете прорез на шева на долната част
на ръкава на височината на отвора и изгладете открития шев. Отбележете
подгъва на основата и зашийте с бод рибена кост. Оформете вътрешния отвор с
малък подгъв. Сгънете горната част на отвора, прихванете с бод рибена кост,
изгладете. Направете двоен набор на върховете на ръкавите от предното
обозначение до първото обозначение на гърба; поставете ръкавите на ръкавните
извивки според обозначенията, разпределете набора, зашийте. Изработете яката
със столче според обозначението към модел 5 и обозначение В. Поставете
подлепващ плат на мострите и ги поставете на предницата лице с лице, зашийте
с тегел от основата на дрехата до обозначение А, направете прорез на
обозначението, обърнете мострите навътре, изгладете, тропосайте останалата
част на мострите на вратната извивка и прихванете откъм обратната страна на
дрехата с бод на ръка; поставете горния слой на яката на вратната извивка
откъм обратната страна на дрехата според обозначение А, зашийте с тегел,
обърнете, обиколете с шев долния слой откъм лицевата страна на дрехата.
Прикрепете подплънки, подплатете жакета. Направете подгъви с тегел,
оформете илици, пришийте копчета, като образувате прихлупване.
78. Блуза „CARAMELO”
Приложение 7. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 18 до 21/.
Плат: 1, 25 м. ,1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 20 /да се скроят две/, гръб 18 /да се скрои двоен/, ръкав 21
/да се скроят два/, яка 19 /да се скроят две двойни/. За оформяне на филетка на
ръкавите се скрояват косо две ленти с ширина 4см. според контура. За
оформяне на предницата мострите се скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Пришийте ръкавите към раменните шевове на предницата и гърба и
изработете четирите дипли на раменете до върховете, като пристегнете по
ръкавите, според кройката. Пришийте диплите към двете предници и гърба до
отбелязаните краища на кройката. Изработете пет гайки от бяла лента и
тропосайте върху средата на предницата отдясно, според указаното място,
поставете отгоре мострите на предницата по края лице с лице, зашийте и
прегънете върху плата като симулирате капаче, обшийте и пристегнете с тегел
на 2 мм. от края. Зашийте остатъка от ръкавите към предницата и гърба на
ръкавните извивки и затворете отведнъж страничните и ръкавните шевове.
Оформете отвора в основата на ръкавите с малък подгъв и поставете гайки
според указаното място. Поставете скроена косо лента в основата на ръкавите
като оформите филетка от 1см. при обшиването до отвора, пришийте копче.
Съединете яките лице с лице, като поставите преди това лек подлепващ плат от
обратната страна на една от яките, зашийте наоколо без частта на монтажа,
срежете леко шева, обърнете яката и пришийте един лист към вратната извивка
според обозначение А, обшийте вътрешния лист. Направете подгъв и пришийте
копчета.
79. Пола „LASSERRE”
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80. Жакет „LASSERRE”
Плат: 3, 75 м. , 1, 40 м. ширина щампосан сатиниран памук.
79. Пола „LASSERRE”
Приложение 7. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 22 до 27/.
Кроене: предница 23 /да се скрои двойна/, гръб 27 /да се скрои двоен/,
страница на предница 25 /да се скроят две/, средна част на гръб 22 /да се
скроят две/, страница на гръб 24 /да се скроят две/, годет 26 /да се скроят
четири/. За оформяне на предницата и гърба на талията целите мостри се
скрояват с ширина 3см., веднъж след като се ушият частите.
Изработка: Зашийте средната част на гърба за страницата на гърба от
обозначение С до основата, затворете страничните шевове до края на ципа
отляво. Зашийте страниците на предниците към предницата от обозначение А до
обозначение F и поставете годети според обозначение F, съединете средната
част на гърба към централната част на гърба от обозначение Е до обозначение F
и поставете по същия начин годети според обозначение F. Зашийте десния шев
на мострите на талията и поставете лице с лице, зашийте, обърнете и пришийте
скрит цип, обшийте мострите. Направете подгъв. Подплатете полата, ако е
нужно, до края на мострите на талията.
80. Жакет „LASSERRE”
Приложение 7. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 28 до 36/.
Кроене: предница 32 /да се скроят две/, гръб 34 /да се скроява два/, страница
на предница 33 /да се скроят две/, страница 36 /да се скроят две/, две кройки
ръкав 30 и 35 /да се скроят два от всяка/, яка 31 /да се скроят две двойни/,
джоб 28 /да се скроят две/, дъно на джоб 29 /да се скроят две/. За филетка на
джоб се скрояват косо две ленти с ширина 4см. по контура на дъното на джоба.
За ревери мострите се скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте свивките на страницата на предницата, прегънете ръба на
предниците според линията на прегъване на кройката и обозначения E-J и
пришийте към страницата според същите обозначения, зашийте като оформите
ръб от 1см. Зашийте свивките на гърба. Съединете страницата към предницата.
Прекарайте двоен набор в долната част на джоба и поставете върху дъното на
джоба като натегнете наборите, пристегнете с тропоска наоколо и поставете
скроена косо лента, зашийте и обшийте
като оформите филетка от
1см.Оформете отвора на джобовете като поставите бие, ушито и обърнато към
вътрешната страна според указаното място и ги поставете по местата им на
двете предници. Пришийте страницата към гърба, затворете раменните шевове.
Изработете ръкави без отвори според обяснението към модел 9 и яка с ревери
според обозначения А-І и обяснението към модел 7. Направете подгъви,
поставете подплънки и ако е нужно подплатете.
81. Блузка „ALBA CONDE”
Приложение 8. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 0, 80 м. , 1, 40 м. ширина памук. 0, 20 м. , 0, 80 м. ширина бял памук.
Кроене: От памук: гръдна част 5 /да се скроят две/, гръб на вратна част 3 /да
се скрои двоен/, предница 6 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/,
страница на гръб 4 /да се скроят две/. За презрамки се скрояват две ленти 37см.
на 5см. ширина. За оформяне на предницата на ръкавните извивки, предницата
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и гърба на вратната извивка се скрояват косо ленти с ширина 3см. според
контурите. От бял памук: предница на вратна извивка 1 /да се скрои двойна/.
Изработка: Зашийте свивките на гръдната част и тропосайте гънки на
предницата; съединете страницата на гърба към гърба според обозначение В.
Пришийте предницата на вратната извивка към гръдните части според
обозначения А-С. Съединете предницата към основата на гръдните части и гърба
към основата на вратната извивка. Затворете дясната страна. Оформете
вратната извивка като поставите ушито и обърнато бие. Поставете лента с
пайети върху шевовете на предницата на горната част, гърба, предницата и
гърба на вратната извивка, според модела. Поставете презрамки от същата
материя и поставете в средата им лентата с пайети. Пришийте цип отляво до
основата.
82. Панталон „PAZ TORRAS”
83. Жакет „PAZ TORRAS”
Плат: 3,95 м., 1,40 м. ширина лен.
82. Панталон „PAZ TORRAS”
Приложение 8. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 7 до 17/.
Кроене: Предница 14 /да се скроят две/, гръб 17 /да се скроят два/, предна
страна 13 /да се скроят две/, долна част на предница 15 /да се скроят две/,
долна част на гръб 16 /да се скроят две/, талия на гръб 10 /да се скроят две/,
колан на предница 12 /да се скроят четири/, колан на гръб 11 /да се скроят
четири/, преден джоб 8 /да се скроят два/, заден джоб 9 /да се скроят два/,
капаче на преден джоб 7 /да се скроят две/. За предно закопчаване се скроява
правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове. За гайки се
срязват четири ленти от 10 см. на 6 см. ширина. За колан се срязва лента от 2 м.
и ширина 6 см. за да остане 4 см.
Изработка: Поставете капачетата на предните джобове според обозначение R,
сгънете ги и обиколете с шев; поставете джобовете на указаното място според
обозначения К-S, зашийте долната част и тропосайте на страните. Съединете с
двоен тегел предницата и предната страна от талията до обозначение А, като
прихванете едната страна на джобовете. Зашийте също долната част на
предница според обозначение А. Зашийте долната част на гръб за горната и
поставете талията на гръб, прекарайте декоративни тегели на всички шевове.
Сгънете мострите на задните джобове и ги поставете на указаното място.
Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до
мястото на ципа. Изработете отвора с предно закопчаване, цип, колан и гайки
според обясненията към модел 3. Направете подгъви и поставете закопчалка на
прихлупването на панталона. Изработете колан, ушит и обърната, въведете го
през гайките и завържете на предницата.
83. Жакет „PAZ TORRAS”
Приложение 8. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 18 до 30/.
Кроене: Предна платка 19 /да се скроят две/, задна платка 20 /да се скрои
двойно/, предница 18 /да се скроят две/, гръб 28 /да се скроят два/, междинна
предна част 22 /да се скроят две/, предна страница 26 :да се скроят две/,
предна долна част 27 /да се скроят две/, предна задна част 25 /да се скрои
двойно/, ръкав 29 и 30 /да се скроят по два от всеки/, яка 21 /да се скроят две
двойни/, столче за яка 23 /да се скроят две двойни/, гайка 24 /да се скроят
осем/. За джобове: да се скроят два правоъгълника от 10 см. ширина по 15 см.
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височина плюс шевове. За капачета на джобове се срязват четири
правоъгълника от 5 см. на 10 см. плюс шевове. За колан се срязва лента от 1,50
м. на 7,5 см. , за да остане с ширина 5,5 см. след изработването.
Изработка: Зашийте трите части на предниците според обозначения Е-F и
прекарайте двоен декоративен тегел по лицевата страна. Сгънете горната част
на джобовете навътре, като образувате мостра от 3 см., прихванете с тегел и ги
поставете върху предниците на 1,5 см. от указаното място на капачетата /между
обозначенията/ и зашийте с двоен обиколен тегел. Изработете капачетата,
ушити и обърнати, оформете два илика според модела и ги поставете на
указаното място между обозначенията, тропосайте и зашийте платката, като
прихванете капачетата, прекарайте двоен декоративен тегел. Зашийте средния
заден шев, прекарайте двоен декоративен тегел и съединете с задната платка,
прекарайте тегели. Затворете раменните и страничните шевове. Зашийте
страните на долната част и съединете с основата на тялото. Изработете гайките,
ушити и обърнати, поставете две на предницата и две на гърба според
обозначение Х, закрепете с хоризонтален тегел за долната част според
обозначение R. Сгънете мострите на предниците. Изработете яката със столче
според обозначения А-В и обяснението към модел 5. Изработете ръкавите според
обяснението към модел 9 и ги зашийте на ръкавните извивки. Направете
подгъви, оформете илици, пришийте копчета. Изработете колана, ушит и
обърнат, въведете го в гайките и завържете на предницата, както е показано на
модела.
84. Блуза „ROBERTO VERONO”
Приложение 8. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 31 до 37/.
Плат: 1,35 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Дипли на предница 36 /да се скроят два правоъгълника с дължина 1,25
м. на 15 см./, гръб 35 /да се скрои двойно/, предна страница 34 /да се скроят
две/, гънки на предница 37 /да се скроят две/, задна платка 32 /да се скрои
двойно/, капаче среда на предница 33 /да се скроят две/, яка 31 /да се скроят
две двойни/. За оформяне на ръкавните извивки се срязват биета с ширина 3 см.
по необходимия контур.
Изработка: Изработете на правоъгълника дипли от 2,5 см. на 2,5 см. и
раздалечени на 4 см., като се вижда разстояние от 1,5 см. и поставете кройката
на диплите на предница отгоре, така че тегелите на първата дипла да съвпаднат
на обозначения С-В и срежете според формата. Зашийте предната страница на
гънките на предница според обозначение Е и образувайте трите дипли
вертикални според обозначенията, съединете частта с предницата от
хоризонтални дипли според обозначение С, като поставите лента от ажур, както
е показано на модела. Зашийте гръдните и задните свивки, поставете платката
на гърба и затворете раменните истраничните шевове. Доставете дантела в тон
за ръкавните извивки и яката, направете двоен набор на дантелата и я
поставете на ръкавните извивки, до обозначенията, поставете мострите лице с
лице, зашийте, обърнете. Поставете капачето среда на предница, като
разположите на средата му и откъм обратната страна лек подлепващ плат,
зашийте единия слой за предниците и обиколете с шев отвътре. Изработете
яката, ушита и обърната с набрана дантела обиколно и зашийте единия слой за
вратната извивка според обозначение А, обиколете с шев срещуположния слой.
Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
85. Панталон „JOSAVI”
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86. Жакет „JOCAVI”
Плат: 3,20 м., 1,40 м. ширина раиран памук.
85. Панталон „JOCAVI”
Приложение 8. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 38 до 46/.
Кроене: Предница 40 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 13,5 см.
/размер 48/, 12,5 см. /размер 44/ и 11,5 см. /размер 40/, гръб 41 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 15,5 см. /размер 48/, 14,5 см. /размер 44/ и 13,5
см. /размер 40/, предна страна 39 /да се скроят две косо/, задна страна 38 /да
се скроят две косо/, страница дъно на джоб 42 /да се скроят две косо/, талия на
гръб 45 /да се скроят две косо/, заден джоб 46 /да се скроят два косо/, колан на
предница 43 /да се скроят четири/, колан на гръб 44 /да се скроят четири/. За
предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6 см. по височината на
ципа плюс шевове. Дъна на джобове: да се скроят две според чертежа на
кройката. За гайки се срязват шест правоъгълника от 9 см. на 5 см.
Изработка: Зашийте предните страни за предниците и изработете джобовете
със страници според обозначение А и обяснението към модел 3, прекарайте
декоративни тегели на шевовете. Зашийте задните страни за гърба, прекарайте
тегели по лицевата страна и съединете с талията на гръб, прекарайте
декоративни тегели. Сгънете мострите назадните джобове и поставете на
указаното място с двоен обиколен тегел. Зашийте страничните шевове до
отворите на основата, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на
ципа. Изработете отвора с преднозакопчаване, цип, колан и гайки според
обяснението към модел 3. Направете подгъви и поставете закопчалки.
86. Жакет „JOCAVI”
Приложение 8. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 1 до 12/.
Кроене: Предница 9 /да се скроят две/, гръб 7 /да се скроят два/, предна
страница 6 /да се скроят две косо/, задна страница 11 /да се скроят две косо/,
задна платка 2 /да се скрои двойно/, долна част на предница 5 /да се скроят
четири/, долна част на гръб 1 /да се скроят две двойни/, ръкав 8 и 10 /да се
скроят по два от всеки/, маншет 12 /да се скроят четири/, яка 3 /да се скроят
две косо и една двойна горна прав бод с 5 мм. по голяма/, джоб 4 /да се скроят
два косо/. За капаче на декоративен джоб се срязват две ленти от 11 см. на 4
см. ширина плюс шевове. За ревери мострите се срязват според чертежа на
кройката. За подплата сескрояват предница до края на мострите, гръб, страници
и ръкави.
Изработка: Зашийте страниците на предниците и гърба, поставете задната
платка. Сгънете мострите на горните джобове, прихванете с тегел и ги поставете
на указаното място с обиколен тегел. Зашийте долната част на предницата и
гърба за основата на телата. Затворете раменните и страничните шевове.
Поставете тънък подлепващ плат на средата на лентата за капаче на джоб откъм
обратната страна, изгладете. Сгънете капачето лице с лице, зашийте краищата,
оформете диагонално наклонения ъгъл и обърнете капачето, прекарайте
тропоска по края и изгладете. Поставете капачето на указаното място на
долната част на предница, зашийте с тегел и закрепете краищата за дрехата с
малки скрити бодове. Съединете частите на ръкавите и ги затворете. Изработете
маншетите два по два, ушити и обърнати без частта на монтиране, зашийте
единия слой на основата на ръкавите и обиколете с шев срещуположния, като
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образувате отвори, така че да съвпаднат на задните шевове, прекарайте
декоративни тегели обиколно и поставете ръкавите на ръкавните извивки.
Изработете яката ревер според обозначения А-В и обяснението към модел 7.
Прикрепете подплънки, подплатете. Направете подгъви, оформете илици,
пришийте копчета.
87. Рокля „FAVIANA”
Приложение 8. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 13 до 17/.
Плат: 3,45 м., 1,40 м. ширина креп и полиамид.
Кроене: Вратна извивка на предница 17 /да се скроят две двойни/, предница 14
/да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 43,5 см. /размер 48/, 41,5 см. /размер
44/ и 39,5 см. /размер 40 и като се закръгли след това долната част/, гръб 13 /да
се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така
че в краищата да се получи ширина 52,5 см. /размер 48/, 50,5 см. /размер 44/ и
48,5 см. /размер 40/ и като се закръгли след това долната част/, годет 15 и 15А
/да се скрои двойно/, презрамка 16 /да се скроят четири/. За оформяне на
вратната извивка и ръкавните извивки на предница и гръб мострите се срязват
според чертежа на кройките.
Внимание: За да получите пълната кройка 15, съединете 15 с 15А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Направете двоен набор на двете предници между обозначения В-С.
Поставете лек подлепващ плат на обратната страна на едната част вратната
извивка на предница и зашийте за предниците, като изпънете набора според
обозначения А-В-С-G. Зашийте годета за предниците според обозначение G до
основата, затворете страничните шевове. Изработете презрамките две по две,
ушити и обърнати и ги тропосайте на вратната извивка на предница според
обозначение Е и на вратната извивка на гръб според обозначение F, поставете
ги в положение към основата на роклята. Съединете страните на мострите на
вратната извивка предница и гръб и поставете лице с лице, зашийте до
обозначение А, като прихванете презрамките. Поставете срещуположната среда
на предница в края на вратната извивка лице с лице, зашийте, обърнете и
поставете украшение, както е показано на модела, обиколете с шев отвътре.
Зашийте средния заден шев до края на ципа и поставете скрит цип. Направете
подгъв. Поставете украшение на презрамките, както е показано на модела.
Подплатете полата с подходящ плат в тон.
88. Рокля „TINTORETTO”
Приложение 8. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 18 до 22/.
Плат: 2, 80 м. , 1, 40 м. ширина памучен воал. 1, 35 м. , 1, 40 м. ширина
оранжев памучен воал.
Кроене: От воал: предница 20 /да се скрои двойна/, гръб 22 /да се скроят два/,
страница на предница 19 /да се скроят две/, страница на гръб 21 /да се скроят
две/, предница и гръб на долна част 18 и 18А /да се скроят две двойни, като
срежете 11см. от кройката и две двойни като скъсите с 5,5см. от кройката/. За
оформяне на предницата и гърба на вратната извивка целите мостри се скрояват
според чертежа на кройките. От оранжев воал: предница и гръб на долна част
18 и 18А /да се скроят две двойни според кройката/. За подплатяване се
скрояват всичките кройки на горната част.
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Внимание: За да получите пълната кройка 18, съединете 18 с 18А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат от обратната страна на частите на
горницата, изгладете и зашийте страниците на предницата и гърба. Затворете
средния шев на гърба и десния шев. Подплатете горната част и поставете
мострите на вратната извивка, ушити и обърнати. Зашийте страничните шевове
на трите части на долницата поотделно до мястото на ципа, прекарайте двоен
набор по всяка една от тях и ги съединете по-къса към по-дълга според модела,
зашийте д
89. Рокля „FAVIANA”
Приложение 8. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 23 до 26/.
Плат: 4,05 м., 1,50 м. ширина креп и полиамид.
Кроене: Предница 24 и 24А /да се скрои двойно/, гръб 23, 23А и 23В /да се
скроят два/, гръдна драперия 25 /да се скрои двойно/, вратна извивка на гръб
26 /да се скроят четири/. За презрамки се срязват две ленти от 1,95 м. на 18 см.
ширина , с образуван ъгъл от 5 см. на единия край. За гайка се срязва
правоъгълник от 20 см. на 14 см. ширина плюс шевове. За оформяне на
предницата и гърба мострите се срязват цели според чертежа на кройките.
Внимание: За да получите пълните кройки 23 и 24, съединете части 23 с 23А и
23В и 24 с 24А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Сгънете гръдната драперия лице с лице и зашийте от средата до
обозначение А и от обозначение В до страните, обърнете частта и я зашийте за
предниците според обозначения А-В, поставете драперията върху дрехата.
Направете двоен набор на предните и задни страни от обозначение С до
обозначение Е и намалете на 20 см., като поставите откъм обратната страна
лента от същия плат от 20 см. и закрепете с тегел. Зашийте страничните шевове,
като оставите отвор за цип на лява страна. Зашийте средния заден шев от
основата до обозначение G и направете двоен набор на всеки шев между
обозначения G-F, намалете набора на 17 см., поставете лента от същия плат от
17 см. за да се закрепи набора на всяка страна и зашийте останалата част от
обозначение G до вратната извивка. Поставете мострите на предница и гръб,
преди това съединени по шева на дясна страна, лице с лице, зашийте, обърнете
мострите. Зашийте скрит цип на лява страна. Направете двоен набор, като
захванете двата плата на предните страни на гръдната драперия и зашийте
едната вратна извивка на гръб, като изпънете набора по размера й, зашийте,
поставете срещуположните части на вратната извивка на гръб лице с лице,
прекарайте обиколен тегел, обърнете и обиколете с шев на страните; сгънете
краищата на вратната извивка на гърба и прихванете с вертикален тегел, като
образувате гайка. Изработете гайката за вратна извивка на предница, като я
оставите 5 см. на 7 см. височина и я поставете между обозначения А-А и над
частта, като образувате драперия и намалите гайката, зашийте с бод на ръка.
Съединете двете ленти за презрамки, изработете я ушита и обърната с краищата
на диагонал, като оставите отвор за обръщане, обиколете с шев отвора и
въведете презрамката под гайката за вратна извивка на предница към раменете,
въведете в гайките на вратната извивка на гърба, като образувате завързване и
панделка в средата на гърба. Направете подгъв и подплатете полата в тон.
90. Рокля „CHESCO”
Приложение 8. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
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Брой на частите на кройката: 8 /от 27 до 34/.
Плат: 6,45 м., 1,40 м. ширина креп воал. 3,10 м., 1,40 м. ширина коприна в тон.
Кроене: От воал: 1-ви волан 32 /да се скроят два/, междинен воал 34 /да се
скроят 14, според края на междинния волан за волани 2,3,4,5,6,7 и 8 и да се
скроят шест според края на кройката за волани 9,10 и 11/, волан на основата 33
/да се скроят два за волан 12/. За драперия на предница се скроява
правоъгълник косо с ширина 65 см. и дължина 80 см. За драперия на гръб се
скрояват два правоъгълника косо с ширина 30 см. и дължина 65 см. За
презрамки се срязват две ленти от 55 см. на 2 см. ширина. За панделка се
срязва лента с ширина 9 см. по ширината на плата /1,40 м./. От коприна: тяло
на предница 28 /да се скроят две двойни/, тяло на гръб 29 /да се скроят две
двойни/, предна страница 30 /да се скроят четири/, задна страница 31 /да се
скроят четири/, пола на предница и гръб 27 и 27А /да се скрои една двойна за
предница и две за вътрешна пола на гръб. След това да се копират 10-те части,
които образуват полата поотделно според хоризонталните линии, указани в
кройката и обозначения А-В-С-D-E-F-G-J-K и да се скрои една двойна част за
предница и друга двойна за гръб от всички тях, без двете горни части за гръб,
които се срязват две от всяка/.
Изработка: Зашийте страниците за тялото на предница и гръб поотделно /едно
от тях ще се използва после като подплата/ и оформете два хоризонтални илика
в средата на предница на едно от телата според кройката. Направете двоен
вертикален набор на правоъгълника за драперия на предница, така че да
съвпадне с това, което ще бъде среда на предница, шевовете на страниците и
страните, и направете същото с правоъгълниците за гръб; поставете набраните
правоъгълници върху тялото на предница и гръб, изпънете набора, като го
приспособите към размера на кройката, прихванете драперията с бод на ръка
между набора и върху шева на страниците, като разпределите набора и
затворете страничните шевове, като зашиете драперията и вътрешното тяла,
като че ли е един и същи плат; оформете илиците, така че да съвпаднат с тези
на тялото. Оформете лентата за панделка на предницата със завършващ
обиколен бод и образувайте панделката без възел; изработете широка гайка от
същия плат, поставете панделката върху тялото и въведете гайката през двата
илика прихващайки панделката, зашийте гайката откъм обратната страна.
Изработете презрамките на руло и ги поставете на вратната извивка върху
страниците, в положение към основата на тялото. оФормете вратната извивка
предница и гръб, като поставете вътрешното тяло за подплатяване лице с лице,
зашийте, като прихванете предрамките и обърнете подплатата навътре.
Оформете основата на всички волани до обозначение Х на двете страни с подгъв
на руло. Зашийте страничните шевове на всички части, които образуват горната
пола поотделно и подгответе воланите на предница по реда на номерация върху
всяка част, като оставите обозначение Х назад, поставете воланите на гръб по
същия начен върху частите, като образувате прихлупването на страните върху
воланите на предница, като обозначение Х остане напред, прихванете всеки
волан с тропоска върху частите и съединете частите, като затворите полата на
пръстен според обозначения A-B-C-D-E-F-G-J-K, като прихванете едновременно
воланите, поставете последния от основата според обозначение L по същия
начин. Направете срез на първия волан на гърба на височината на основата и
зашийте полата за основата на тялото, като прихванете драперията и образувате
отвор в средата на гърба, зашийте скрит цип. Зашийте страничните шевове на
вътрешната подплата на полата и средния заден шев до отвора на ципа,
поставете отвътре и прихванете на шева за свързване с тялото откъм обратната
страна, обиколете с шев отвора около ципа. Направете подгъв на вътрешната
подплата.
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91. Рокля „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 9. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 65 м. , 1, 40 м. ширина сатен.
Кроене: гръдна част 3 /да се скрои двойна/, гръб 4 /да се скроят два/, под
гръдна част 2 /да се скрои двойна/, предница на долна част 6 /да се скрои
двойна, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 30 см. /размер 48/, 28см. /размер 44/, 26см.
/размер 40/, гръб на долна част 5 /да се скрои двоен, , като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
28, 5см. /размер 48/, 26, 5см. /размер 44/, 24, 5см. /размер 40/, презрамка 1 /да
се скроят четири/. За оформяне на каналче на предницата на вратните извивки
мострите се скрояват с ширина 2см.
Изработка: Зашийте под гръдната част към гръдната част според обозначения
D-F и пришийте към предницата на долната част. Зашийте гърба на горната част
към този на долната част според обозначение С, затворете страничните шевове
до мястото на ципа отляво и отвори в основата на страничните шевове според
обозначение Е. Изработете презрамки две по две, ушити и обърнати и пришийте
един лист от тях към раменните шевове на гърба според обозначение А,
подплатете предницата и гърба на горната част до раменните шевове, обшийте
противоположния лист на презрамките от обратната страна по същия шев.
Поставете мострите по предницата на ръкавните извивки, ушити и обърнати,
прекарайте тегел в техния край като оформите каналче и отвор при обозначение
В и от вътрешната страна на страничните шевове, прекарайте презрамките през
отвора според обозначение В като оформите прихлупване на гърба до
вътрешната страна на страничните шевове и ги пристегнете с тегел по предния
шев, като наберете ръкавните извивки. Пришийте цип отляво и направете
подгъв, като оформите отворите.
92. Рокля „CHESCO”
Приложение 9. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 7 до 11/.
Плат: 3,30 м., 1,40 м. ширина сатен.
Кроене: Тяло на предница 9 /да се скрои двойно косо/, талия на предница 10
/да се скрои двойно/, пола на предница 8 и 8А /да се скрои двойно косо/, пола
на гръб 7, 7А и 7В /да се скрои двойно косо/, яка 11 /да се скроят две двойни
косо/. За оформяне на ръкавните извивки на предница и вратната извивка на
гръб мострите се срязват според чертежа на кройките.
Внимание: За да получите пълните кройки 7 и 8, съединете 7 с 7А и 7В и 8 с 8А
по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Оформете илика на полата върху лява страна, като го бродирате.
Зашийте талията за полата на лява страна от обозначение Е до обозначение G,
сгънете горната част на талията и я въведете през бродирания илик, като
извадите талията под полата, съединете я с дясната страна на полата според
обозначения F-E, като образувате драперията, сгънете мострата на полата на
мястото й и образувайте гънките отгоре според кройката, като ги прихванете
откъм обратната страна с бод на ръка. Поставете полата върху тялото на
предница, така че да съвпаднат обозначения С-Е, прихванете с тропоска и
затворете страничните шевове според обозначения J-Е-С, като оставите отвор за
цип на лява страна според кройката. Доставете ленти от скъпоценни камъни за
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образуване на 16 ленти на гърба и 10 ленти за поставяне върху яката, според
размера и както е показано на модела. Поставете 16-те ленти на вратната
извивка на гърба на указаните места, образувайте кръстосвания, тропосайте.
Зашийте дясна страна на мострите на вратната извивка на гърба и ръкавните
извивки на предница, поставете ги лице с лице, зашийте, като прихванете
лентите на гърба, обърнете мострите. Направете двоен набор на вратната
извивка на предница между обозначения В-В. Поставете по-здрав подлепващ
плат на обратната страна на едната яка, изгладете, съединете двете яки лице с
лице, зашийте горната част и зашийте долния слой за вратната извивка на
предница, като изпънете набора според обозначения В-А-В. Поставете
украшението от 10-те ленти върху яката, като ги зашиете на ръка до средата на
гърба, сгънете срещуположния слой на яката отгоре и затворете краищата на
гърба, като оформите краищата с лентите от скъпоценни камъни, обърнете
вътрешната яка и прихванете осем ленти от скъпоценни камъни на гърба, като
образувате прихлупване между тях на всяка долна страна на яката на гърба,
тропосайте и обиколете с шев вътрешната яка до обозначение В с много дребен
бод на ръка.Изработетедве гайки от конец на яката на гърба и пришийте щарени
копчета. Направете подгъв. Подплатете вътрешната част на роклята.
93. Рокля за бременни „GY-BIZZ”
Приложение 9. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 12 до 17/.
Плат: 2, 65 м. , 1, 40 м. ширина памук и лен.
Кроене: предница 16 и 16А /да се скрои двойна/, гръб 17 и 17А /да се скрои
двоен/, капаче поло 12 /да се скроят две/, ръкав 15 /да се скроят два/, столче
на яка 14 /да се скроят две двойни/, яка 13 /да се скроят две двойни/.
Внимание: За да получите пълните кройки 16 и 17, съединете 16 с 16А и 17 със
17А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове. Затворете ръкавите и ги
прикрепете към ръкавните извивки. Изработете капаче поло според обяснението
към модел 31. Изработете яка със столче според обозначения А-В и обяснението
към модел 5. Направете подгъви, оформете илици, пришийте копчета.
94. Блузка за бременни „ROSARIO ENCARNACION”
95. Панталон за бременни „ROSARIO ENCARNACION”
Плат: 2, 70 м. , 1, 40 м. ширина бял лен.
94. Блузка за бременни „”ROSARIO ENCARNACION
Приложение 9. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 18 до 21/.
Кроене: предница на платка 19 /да се скроят две/, гръб на платка 18 /да се
скрои двоен/, предница 21 /да се скроят две/, гръб 20 /да се скрои двоен/.За
оформяне на вратната и ръкавните извивки мострите се скрояват според
чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте свивките на платката, предницата и гърба поотделно,
затворете средния шев на платката и на предницата, изгладете шевовете и
прекарайте декоративен тегел. Съединете платката към предницата и отново
прекарайте декоративен тегел. Пришийте платката на гърба към гърба,
прекарайте декоративни тегели по лицевата страна. Затворете раменните и
страничните шевове, левия до обозначение R като оформите отвор за цип.
Направете подгъви и зашийте скрит цип до основата. Оформете вратната и
ръкавните извивки като поставите мостри, ушити и обърнати.
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95. Панталон за бременни „ROSARIO ENCARNACION”
Приложение 9. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 22 до 26/.
Кроене: Предница 22 и 22А /да се скроят две/, предна страна 24 /да се скроят
две/, гръб 23 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 27 см. /размер 48/, 25
см. /размер 44/ и 23 см. /размер 40/, колан на гръб 26 /да се скрои двойно/,
заден джоб 25 /да се скроят два/. За каналче на талията на предница мострата
се срязва според чертежа на кройката. За подплатяване на колана на гръб се
скроява от подплата по същия начин.
Внимание: За да получите пълната кройка 22, съединете 22 с 22А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страните за предниците до обозначение Е, сгънете
мострата за отвор и образувайте прихлупване, прекарайте декоративни тегели
по лицевата страна до отворите. Зашийте задните свивки на панталоно. Сгънете
мострите на задните джобове, прихванете с тегел и поставете на указаното
място на гърба с двоен обиколен тегел. Затворете вътрешните шевове и средния
шев /чатала/. Зашийте колана на талията на гърба, поставете този от подплата
лице с лице и зашийте горната част; поставете мострата на талията на предница,
ушита и обърната. Затворете страничните шевове до края на мострите и колана,
сгънете мострите и колана на гръб от подплата и прекарайте тегел, като
образувате каналче на предница до страните, обиколете с шев колана на гръб,
като оставите малък отвор на страните откъм вътрешната част и въведете ластик
с илици на каналчето на предница, пришийте копче на 2 см. от задните страни
отвътре и закопчайте ластика в необходимия размер, за да се отпуска според
обоема. Направете подгъви.
96. Рокля за бременни „GY-BIZZ”
Приложение 9. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 2,05 м., 0,80 м. ширина щампосан памук. 1,45 м., 1,40 м. ширина бял
памук.
Кроене: От щампосан плат: тяло на предница 1 /да се скрои двойно/, тяло на
гръб 2 /да се скрои двойно/, пола на предница 3 /да се скрои двойно до
основата на горната пола/, пола на гръб 4 /да се скрои двойно до основата на
горната пола/. От бял плат: пола на предница 3 /да се скрои двойно според
кройката/, пола на гръб 4 /да се скрои двойно според кройката/. За филетка
около вратната извивка, раменете и ръкавните извивки се срязват биета от 4 см.
според обиколката с необходимите добавки.
Изработка: зашийте страничните шевове на тялото и на вътрешната пола от бял
плат поотделно до мястото на отворите. Зашийте страничните шевове на
щампосаното тяло и поставете бяло бие с ширина 4 см. около вратната и
ръкавните извивки до раменете, като образувате филетка от 1 см. обикаляйки с
шев , и като оставите открити раменните шевове. Оформете страните и основата
на щампосаната горна пола с малък подгъв и поставете горната пола от бял
плат, прихванете на горната част двете поли и направете двоен набор, като
намалите предницата на 62 см. /размер 48/, 58 см. /размер 44/ и 54 см. /размер
40/; направете двоен набор отзад, като намалите гърба на 46 см. /размер 48/, 42
см. /размер 44/ и 38 см. /размер 40/. Направете двоен набор в основата на
тялото на предница и гръб и намалете съответно в същите размери, съединете
полите с основата на тялото, зашийте и поставете откъм лицевата страна
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дантела върху обиколния свързващ шев, както е показано на модела. Оформете
илици на раменете на гърба на 2 см. от края и пришийте копчета на предницата,
закопчайте раменете. Направете подгъв в основата на вътрешната пола, като
оформите отворите по същия начин.
97. Блузон за бременни „RONSAL”
98. Панталон за бременни „RONSAL”
Плат: 2, 55 м. , 1, 40 м. ширина памук и коприна. 0, 25 м. , 0, 80 м. ширина
еластичен трикотаж в подходящ цвят.
97. Блузон за бременни „RONSAL”
Приложение 9. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 5 до 8/.
Кроене: горна част на предница 8 /да се скрои двойна/, долна част на предница
7 /да се скрои двойна/, гръб 5 /да се скрои двоен/, презрамка 6 /да се скроят
две/. За оформяне на предницата и гърба на вратната извивка, и на ръкавните
извивки мострите се скрояват според чертежа на кройките. За оформяне на
преден отвор се скрояват мостри с ширина 3см. по дължината на отвора.
Изработка: Затворете свивките на предницата на горната част, гърба и
предницата на долната част поотделно. Поставете декорация на предницата
според модела и отбележете малък прорез на вратната извивка според
обозначение В. Съединете горната и долната част на предницата и затворете
страничните шевове като оставите отвор до обозначението отляво за цип.
Изработете презрамки, ушити и обърнати и тропосайте на предницата и гърба на
вратната извивка и поставете в позиция към основата на плата. Поставете
мострите на отвора лице с лице, зашийте, обърнете. Поставете мострите на
вратната извивка, преди това съединени по страничните шевове, лице с лице,
зашийте, около вратната и ръкавните извивки, обърнете мострите, като оставите
презрамките в тяхната позиция. Направете подгъв и пришийте скрит цип към
основата.
98. Панталон за бременни „RONSAL”
Приложение 9. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 9 до 11/.
Кроене: От памук и коприна: предница 10 /да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
23, 5см. /размер 48/, 21, 5см. /размер 44/, 19, 5см. /размер 40/, гръб 11 /да се
скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 23, 5см. /размер 48/, 21, 5см. /размер 44/, 19,
5см. /размер 40/. За оформяне на предницата и гърба на талията мострите се
скрояват според чертежа на кройките. От трикотаж: страница 9 /да се скроят
две/.
Изработка: Зашийте свивките на гърба, затворете средния шев /чатала/,
предницата и гърба поотделно. Прегънете мострата на средата на предницата
отдясно и оформете прихлупване с мострата на лявата страна, прекарайте
декоративни тегели като симулирате отвор. Зашийте страничните шевове на
панталона и поставете частта от трикотаж от двете страни според обозначения
E-F. Затворете вътрешните шевове отведнъж. Оформете талията, като поставите
мострите, лице с лице, зашийте, съединете с мострата на страниците като
оформите отвор-илик огт вътрешната страна, прегънете мострата на талията
наоколо и прекарайте тегел като оформите каналче, прекарайте през
вътрешните илици еластична лента с илици, пришийте копче от всяка страна от
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вътрешната страна на 2см. от илиците, за да закопчаете еластичната лента
според нужната мярка. Направете подгъви.
99. Блузка за бременни „RONSAL”
Приложение 9. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 12 до 15/.
Плат: 1, 40 м., 1, 40 м. ширина сатиниран щампосан памук. 0, 35 м. , 1, 40 м.
ширина черен сатиниран памук.
Кроене: От щампосана материя: предница 12 /да се скрои двойна/, гръб 13 /да
се скроят два/. За оформяне на ръкавните извивки се скрояват косо ленти с
ширина 4см. От черна материя: ПРЕДНИЦА НА ВРАТНА ИЗВИВКА 15 /ДА СЕ
СКРОЯТ ДВЕ ДВОЙНИ/, ГРЪБ НА ВРАТНА ИЗВИВКА 14 /ДА СЕ СКРОЯТ ЧЕТИРИ/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете раменните и
страничните шевове. Зашийте раменните шевове на частите на вратната извивка
от черна материя поотделно, поставете лек подлепващ трикотажен плат от
обратната страна на една от частите на вратната извивка, изгладете, съединете
двете лице с лице, зашийте около вратната извивка, обърнете, пришийте един
лист към вратната извивка според обозначения А-В, обшийте противоположния
лист върху вътрешната страна на зашитото. Зашийте средния шев на гърба до
края на ципа и пришийте скрит цип. Оформете ръкавните извивки като
поставите скроените косо ленти, преди това съединени, ушити и обърнати.
Направете подгъв.
100. Панталон за бременни „RONSAL”
Приложение 9. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 16 до 18/.
Плат: 1, 75 м. , 1, 40 м. ширина сатиниран памук с еластан.
Кроене: предница 18 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 27см. /размер
48/, 25см. /размер 44/, 23см. /размер 40/, гръб 17 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 27см. /размер 48/, 25см. /размер 44/, 23см. /размер 40/, гръб на
коланче 16 /да се скроят два двойни/. За оформяне на предницата на талията
мострата се скроява според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте свивките на гърба, затворете вътрешните шевове и
средния шев /чатала/. Изработете гръб на коланче и каналче на предницата с
лента с илици според обяснението към модел 95, като оставите малък отвор в
основата при затварянето на страничните шевове на панталона. Направете
подгъви като оформите отворите.
101. Рокля за бременни „RONSAL”
Приложение 9. Страна В. Сиво.
Чертеж: размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 19 до 22/.
Плат: 2, 30 м. , 1, 40 м. ширина копринен щампосан креп със скъпоценни
камъни.
Кроене: предница 19 и 19А/да се скрои двойна/, гръб 20 и 20А /да се скроят
два/, страница на предница 21 и 21А /да се скроят две/, страница на гръб 22 /да
се скроят две/. За оформяне на предницата на вратната извивка, гърба и
ръкавните извивки мострите се скрояват според чертежа на кройките.
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Внимание: За да получите пълните кройки 19, 20 и 21, съединете части 19 с
19А, 20 с 20А и 21 с 21А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Прикрепете страницата на
предницата към предницата като оформите отвор върху лявата страна според
обозначение Е, зашийте страниците на гърба. Затворете страничните шевове и
средния шев на гърба до мястото на края на ципа, поставете ципа заедно с
мострите на вратната и ръкавните извивки, ушити и обърнати като прибавите
презрамките със скъпоценни камъни, според нужната мярка, според модела.
Направете подгъв и оформете отвора на предницата с плат по шева.

56

