PATRONES № 256
1. Блузка „VDP SPORT”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 0, 70 м., 1, 40 м. ширина памук на карета. 0, 55м. , 1, 40 м. гладък памук.
Кроене: От кариран плат: предница 6 /да се скроят две косо/, междинна част на
предница 7 /да се скроят две косо/, предна част 2 /да се скроят две косо/,
платка на гръб 3 /да се скроят две двойни косо/, предница на презрамка 1 /да се
скроят четири косо/. От гладка материя: страница на предница 5 /да се скроят
две/, гръб 4 /да се скроят два/, страница на гръб 8 /да се скроят две/. За
оформяне на предницата и гърба на вратната извивка целите мостри се скрояват
според чертежа на кройките.
Изработка: Пришийте предниците към междинната част на карираната
предница според обозначение А и предната част към страницата според
обозначения В-С като се оформят каналчета с шевовете от вътрешната страна;
съединете двете страни според обозначение В до основата и прекарайте метални
капси по шевовете. Пришийте страницата на гърба към гърба според
обозначение Е и затворете средния шев на гърба. Пришийте презрамките за
платката на гърба поотделно, съединете двете части и зашийте около вратната
извивка до обозначение F и външната част до обозначение Е, обърнете от
основата на платката на гърба в подходяща позиция и поставете върху
предницата на вратната извивка според обозначение F като прибавите дантела с
много малки вълнички, тропосайте платката на гърба към гърба според
обозначение Е като отново поставите дантела наоколо; поставете презрамките и
платката на гърба в позиция към основата и поставете мострите отгоре, зашийте,
обърнете мострите и поставете платката и презрамките в подходяща позиция.
Поставете по средата на предницата лента с метални копчета и цветна дантела,
за да поставите между предниците и металните копчета, зашийте и прегънете
дантелата с металните копчета навътре. Направете подгъв в основата и
завършете като поставите дантела.
2. Дънки „BENETTON”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частити на кройката: 9 /от 9 до 17/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина памучен дънков плат.
Кроене: Предница 10 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 24,5 см.
/размер 46/, 23,5 см. /размер 42/ и 22,5 см. /размер 38/, гръб 9 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 28,5 см. /размер 46/, 27,5 см. /размер 42/ и 26,5
см. /размер 38/, талия на гръб 13 /да се скроят две/, преден джоб 11 /да се
скроят два/, капаче на джоб 17 /да се скроят четири/, капаче на предно
закопчаване 16 /да се скрои едно/, колан на предница 14 /да се скроят четири/,
колан на гръб 15 /да се скроят четири/, маншет 12 /да се скроят два/. За гайки
се срязват пет правоъгълника от 10 см. на 4 см.
Изработка: Зашийте талията на гърба на панталона, прекарайте двоен
декоративен тегел на шевовете. Образувайте гънка за предните джобове и
зашийте 2 см. от основата и също толкова от горната част, направете подгъв от 1
см. на отвора на джоба; изработете капачетата, ушити и обърнати с двоен
декоративен тегел обиколно и ги поставете върху джобовете на указаните места,
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поставете джобовете на предницата според обозначения R-S и зашийте
вътрешната част с двоен тегел, прихванете на страните и талията с тропоска.
Затворете страничните шевове, прекарайте декоративни тегели. Затворете
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Поставете
изкуствена мостра в средата на предна дясна страна, лице с лице и тропосайте
ципа отвътре, зашийте; сгънете капачето на предно закопчаване лице с лице,
зашийте горния край, обърнете, поставете капачето, като поставите помежду
срещуположната част на ципа, зашийте всичко заедно и прекарайте дикоративни
тегели откъм лицевата страна, според кройката. Изработете гайките, ушити и
обърнати и поставете две на предницата, две на гърба и една в средата на
гърба, тропосайте. Затворете страничните шевове и средния заден шев на
колана, двата слоя поотделно, поставете лек подлепващ плат на обратната
страна на единия от тях, изгладете, съединете двата колана лице с лице,
зашийте горната част и краищата, срежете малко шева, обърнете, зашийте
единия слой на талията на панталона и обиколете с шев срещуположния
отвътре. Прихванете краищата на гайките на горната част на колана с тегел.
Направете двоен набор в основата на крачолите. Затворете на пръстен
маншетите и зашийте единия слой на основите, като изпънете набора, сгънете
маншетите и обиколете с шев отвътре, прекарайте двоен декоративен тегел.
Оформете илик на колана, пришийте копче.
3. Риза „PROMOD”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/
Брой на частите на кройката: 8 /от 18 до 25/.
Плат: 0,70 м., 0,80 м. ширина бял щампосан памук. 0,70 м., 0,80 м. ширина син
щампосан памук. 1,45 м., 1,40 м. ширина син щампосан памук на цветя.
Кроене: От бял щампосан памук: капаче среда на предница 19 /да се скроят
четири/, страница 21 /да се скроят две/. От син щампосан памук: предница 23
/да се скроят две, като се остави поле с ширина 1 см. плюс шевове/, предна
страница 22 /да се скроят две/. От памук на цветя: предно странично парче 20
/да се скроят две/, гръб 24 /да се скроят два/, ръкав 25 /да се скроят два/, яка
18 /да се скроят две двойни/. За маншети да се срежат два правоъгълника от 12
см. височина на 26 см. дължина /размер 46/, 24 см. /размер 42/ и 22 см. /размер
38/ плюс шевове. За капаче за предно закопчаване се срязва лента с височина
47 см. и ширина 5,5 см. плюс шевове. За завързване се срязват две ленти от 60
см. на 4 см.
Изработка: На щампосаната предница в синьо изработете две дипли от 2 мм. на
2 мм. раздалечени на 1 см. от шева и на 1 см. помежду им и поставете кройката
отгоре. Зашийте капачето среда на предница за предниците според обозначение
В, съединете със страницата от рамото до обозначение С и с предните страници
от раменете до обозначения D-F. Поставете върху частите украшение от шевица,
памучна дантела и ажурена лента на последната страница, зашийте със сатенен
тегел на всяка страна на лентите. Изработете лентите за завързване, ушити и
обърнати и ги поставете на височината на талията, тропосайте. Затворете
раменните и страничните шевове, като прихванете лентите за завързване.
Затворете ръкавите. Отбележете среза на отвора им с тропоска, срежете и
направете малък подгъв на двете страни на среза до основата. Тропосайте гънки
на ръкава или направете двоен набор в основите, според модела. 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 поставете на ръкавите, като образувате вътрешно
прихлупване, зашийте единия слой на маншетите и обиколете с шев
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срещуположния откъм обратната страна; прекарайте обиколен тегел по
желание, зашийте ръкавите на ръкавните извивки. Поставете тънък подлепващ
плат на обратната страна на средата на капачето за предно закопчаване и на
едната яка, изгладете, сгънете капачето лице с лице, зашийте горната и долната
страна, обърнете и го поставете върху средата на предница според обозначение
е лява страна, тропосайте. Изработете дълга лента, ушита и обърната, с ширина
5 мм., срежете 10 гайки и ги поставете на дясната среда на предница на
указаното място, тропосайте и поставете лице с лице срещуположните капачета
среда на предница, зашийте от обозначение А до основата, като прихванете
гайките и капачето за предно закопчаване. Съединете яките лице с лице,
зашийте горната част и краищата, обърнете и поставете украшение от дантела
на горната част на яката с тегел двустранно, зашийте единия слой на яката за
вратната извивка до обозначение А и обиколете с шев срещуположния слой
отвътре. Направете подгъв в основата и поставете дантела с тегел от сатен.
Пришийте копчета и завържете лентите на гърба, като опашете леко.
4. Риза „PROMOD”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 26 до 32/.
Плат: 1,50 м., 1,40 м. ширина памук с еластан на райета.
Кроене: горна част на предница 28 /да се скроят две косо/, долна част на
предница 29 /да се скроят две/, гръб 26 /да се скрои двойно/, ръкав 27 /да се
скроят два/, маншет 30 /да се скроят два/, столче за яка 32 /да се скроят две
двойни/, яка 31 /да се скроят две двойни/. За оформяне на предниците мострите
се срязват цели според чертежа на кройките. За филетка се срязват две ленти с
ширина 3 см. по контура на основата на долната част на предница. За
украшение се срязва лента от 5 см. на 18 см.
Изработка: Зашийте задните свивки. Тропосайте гънки на горната част на
предница и зашийте за долната част. Сгънете лентата за филетка на предницата
и я поставете върху шева свързващ тялото на горната и долната част, зашийте с
тегел на всеки край, като филетката остане с ширина 1 см. Затворете раменните
и страничните шевове. Зашийте ръкавите и изработете основата им с маншети
според обяснението към модел 3, зашийте ги на ръкавните извивки. Поставете
лек подлепващ плат на обратната страна намострите, изгладете и ги поставете
на предниците, лице с лице, зашийте от обозначение А до основата, обърнете.
Срежете от подлепващ плат двойник на яката и столчето, поставете по един на
всяка част откъм обратната страна, изгладете. Изработете горната част и
краищата на яката, ушита и обърната, обърнете, изгладете и прекарайте
декоративен тегел по желание. Поставете единия слой на столчето на всяка
страна на яката, така че да съвпаднат според обозначение В, прекарайте тегел,
като захванете всички слоеве от края на столчето. Обърнете столчето за яка,
прекарайте тропоска в края, изгладете. Поставете столчето на вратната извивка
според обозначение А, тропосайте външния слой на столчето за вратната
извивка, зашийте. Изгладете шева към столчето за яка, обиколете с шев
вътрешния слой. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
Изработете свободната лента, ушита и обърната, поставете я на средата на
дясната предница върху хоризонталната лента между илиците и прихванете с
тегел в средата на лентата имитирайки завързване.

3

5. Блуза „ANGIE”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо..
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1, 20 м., 0, 80 м. ширина памук.
Кроене: предница 2 /да се скроят две/, гръб 1 /да се скрои двоен/. За
завързване се скроява лента с ширина 3см. на 1, 5 м. с нужните добавки.
Изработка: Зашийте раменните свивки и поставете декорация от швейцарска
бродерия с ширина 3, 5см. върху предната свивка обозначение В до основата
според указаната линия на кройката и поставете по същия начин лента по
средата на гърба
от обозначение Е до основата. Поставете канаваца от
швейцарска бродерия в двата центъра на предницата; изработете лента за
завързване ушита и обърната, като я оставите на 7 мм. ширина и я прекарайте
през канавацата, като оформите прихлупване и я завържете на врата. Наберете
лентата от швейцарска бродерия във формата на вълнички с ширина 5см. и ги
поставете около вратната извивка от обозначение Е до обозначение А, около
ръкавните извивки и в основата според формата като направите малки гънки, за
да застопорите, тропосайте и поставете от обратната страна лента скроена косо
от 2см., за да зашиете и да я обшиете, като оформите ръкавните извивки,
вратната извивка и основата. Прекарайте четири хоризонтални тегела с
еластичен конец наоколо според обозначенията на предницата, като наберете
горната част, според модела.
6. Пола „ANGIE”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 3 до 4/.
Плат: 0, 75 м. , 1, 10 м. ширина памук и полиестер на райета. 0, 75 м. , 1, 10 м.
ширина памук и полиестер щампосани в синьо. 0, 75 м. , 1, 10 м. памук и
полиестер на квадратчета.
Кроене: От раирана материя: средна част 4 /да се скрои една за дясната
предница/, страница 3 /да се скрои една за дясната страна на гърба като
обърнете кройката и още една за лявата страна на гърба според кройката/. От
щампосана материя: средна част 4 /да се скрои една за лявата предница като
обърнете кройката и още една за лявата страна на гърба според кройката/,
страница 3 /да се скрои една за дясната предница/. От карирана материя:
средна част 4 /да се скрои една за дясната страна на гърба/, страница 3 /да се
скрои една за лявата страна на предницата/.
Изработка: Съединете четирите части, които оформят предницата на полата и
четирите части, които оформят гърба на полата по дъната на плисетата до
основата обозначение С; съединете горната страна според обозначения А-В и
зашийте горните плисета до края на обозначенията, всички в една посока;
зашийте страничните шевове до края на ципа отляво, пришийте скрит цип.
Подплатете горната част на полата до дължината на горната част, като
прибавите по талията дантела, според модела. Оформете основата на полата
като поставите дантела с лента с ширина 1см.
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7. Рокля „MORGAN”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 5 до 11/.
Плат: 2 м., 1,40 м. бамбула памук. 1 м., 1,40 м. ширина памучен воал в тон.
Кроене: От бамбула: вратна извивка на предница 8 /да се скроят четири/,
вратна извивка на гръб 11 /да се скроят четири/, предница 9 /да се скрои
двойно/, гръб 10 /да се скроят два/, 1-ви волан предница и гръб 7 /да се скрои
един двоен за предница и един двоен за гръб според средите/, 2-ри волан
предница и гръб 6 /да се скрои един двоен за предница и един двоен за гръб
според средите/, 3-ти волан предница и гръб 5 /да се скрои един двоен за
предница и един двоен за гръб според средите/. За презрамки да се срежат
двеленти от 4 см. на 42 см. От воал: за 1-ви волан се срязват две ленти с
ширина 9 см. и дължина 75 см. /размер 38/, 80 см. /размер 42/ и 85 см. /размер
46/; за 2-ри волан се срязват две ленти с ширина 10 см. и дължина 95 см.
/размер 38/, 1 м. /размер 42/ и 1,05 м. /размер 46/; за 3-ти волан се срязват две
ленти с ширина 12 см. и дължина 1,15 м. /размер 38/, 1,20 м. /размер 42/ и 1,25
м. /размер 46/. За украшение от две филетки на горната част на предницата и в
основите на всеки волан от бамбула се срязват ленти с ширина 1 см. по мярката
на кройкитеспоред размерите.
Изработка: Направете двоен набор в основата на частите на вратната извивка
на предница между обозначенията поотделно, зашийте страните с вратната
извивка на гърба. Изработете презрамките, ушити и обърнати с ширина 1 см. и
ги тропосайте на вратната извивка на предницата и гърба според обозначението.
Подплатете със срещуположните части лице с лице от средата на гърба до края
на вратната извивка на предница, обърнете и направете декорация с два
обиколни тегела. Оформете прихлупване на вратната извивка на предница, като
поставите дясната страна върху лявата според обозначение А и прихванете
средите с тропоска. Поставете на 1 см. от горната част на тялото на предница
двете ленти от воал с ширина 1 см. скъсени и зашийте с тегел в средата им, като
ги раздалечите на 1 см. помежду им до страните, поставете ленти също в
основата на предницата и в основите на волани 1-ви, 2-ри и 3-ти от бамбула до
страните. Зашийте страничните шевове на тялото на предница и съединете с
основата на вратната извивка, като изпънете набора на предницата и според
обозначение А, зашийте средния заден шев на тялото до края на ципа.
Затворете на пръстен всички волани от бамбула и от воал поотделно и
прекарайте двоен набор на горната част на тези от воал, като оставите основата
скъсена, поставете воланите от воал върху тези от памук по реда им, като
изпънете набора и зашийте между тях според обозначения С-Е, зашийте полата
за основата на тялото, като изпънете набора според обозначение В. Зашийте
скрит цип на средата на гърба. Направете подгъв в основата на волана от
бамбула.
8. Жакет „JANET & JANET”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 16 /от 12 до 27/.
Плат: 1, 30 м. , 1, 40 м. ширина състарен памук в цвят индиго.
Кроене: ревер 13 /да се скроят четири/, предно закопчаване 15 /да се скроят
четири/, платка на предница 14 /да се скроят две/, предница 27 /да се скроят
две/, две кройки предница на междинна част 25 и 26 /да се скроят две от всяка/,
страница на предница 21 /да се скроят две/, платка на гръб 16 /да се скрои
двойна/, гръб 18 /да се скроят два/, страница на гръб 17 /да се скроят две/, две
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кройки ръкав 19 и 20 /да се скроят два от всяка/, маншет 12 /да се скроят
четири/, яка 22 /да се скроят две косо и една двойна горна по конец с 5 мм. поголяма/, предница на шлейф 24 /да се скроят две/, гръб на шлейф 23 /да се
скрои двоен/.
Изработка: Прикрепете предницата към междинните части и към страницата на
предницата според обозначения E-F-Gи прикрепете платката на предницата и
предното закопчаване според обозначение J, прекарайте декоративни тегели по
шевовете и поставете един ревер до обозначение С. Прикрепете страницата на
гърба към гърба, затворете средния шев на гърба и поставете платката,
прекарайте отново декоративните тегели по шевовете. Затворете раменните и
страничните шевове. Затворете страничните шевове на шлейфа и пришийте към
основата на горната част според обозначение J. Зашийте задния шев на
ръкавите до мястото на отвора, изгладете шева и прекарайте двоен декоративен
тегел като в същото време оформите отвора, затворете ръкавите. Съединете
маншетите два по два лице с лице, зашийте външната част и краищата, срежете
леко шева, обърнете и пришийте един лист към ръкавите според обозначения PL, обшийте отвътре и прекарайте декоративен двоен обиколен тегел. Зашийте
средния шев на гърба на долната яка, изгладете отворения шев и поставете лек
подлепващ плат от обратната страна на яката и на противоположните ревери,
изгладете и съединете двете яки лице с лице, зашийте наоколо без частта на
монтажа. Съединете противоположните предни закопчавания към реверите с
подлепващ плат и поставете лице с лице към предниците, зашийте до
обозначение А. Прикрепете яката към вратната извивка според обозначения А-В,
зашийте, направете прорез на маншетите и обърнете, обшийте яката и реверите,
прекарайте двоен обиколен декоративен тегел. Направете подгъв в основата,
оформете илици, пришийте копчета.
9. Блузка „ZARA”
Приложение 1. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 28 до 32/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 29 /да се скроят две/, гръб 31 /да се скрои двоен/, долна
част на предница 28 /да се скроят две/, долна част на гръб 33 /да се скрои
двойна/, предно закопчаване 32 /да се скроят две/, ръкав 30/да се скроят два/.
За оформяне на вратната извивка се скрояват косо ленти с ширина 3см. според
контура.
Изработка: Прекарайте двоен набор в основата на горната част на предницата
и гърба и намалете на 7см. предницата, затворете раменните и страничните
шевове. Зашийте страничните шевове на предницата и гърба на долната част и
прекарайте двоен набор отгоре, съединете долните части с основата на горната
част, като натегнете наборите според размера и поставете по лицевата страна
дантела до края на предницата, зашийте с тегел върху дантелата и прекарайте
тясна лента през канавацата като отпуснете краищата за да оформят фльонга.
Поставете предното закопчаване според обозначение А, пришийте един лист,
обърнете и обшийте. Затворете ръкавите и ги прикрепете към ръкавните
извивки, поставете дантела в основите и прекарайте тегел с еластичен конец по
зашитата дантела, за да образувате набор. Оформете вратната извивка като
поставите скроената косо лента в подходящ цвят, направете филетка от 1см. при
обшиването наоколо. Поставете дантела по същия начин като в основата на
ръкавите по основата на дрехата. Пришийте автоматични копчета за да
затворите.
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10. Блуза „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1,65 м., 1,20 м. ширина жоржет на капки.
Кроене: Предна платка 4 /да се скроят две/, задна платка 3 /да се скрои
двойно/, предница 6 /да се скрои двойно/, гръб 7 /да се скрои двойно/, ръкав 5
/да се скроят два/, капаче на предно закопчаване поло 2 /да се скроят две/, яка
1 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте раменните шевове на платката с равен английски шев.
Направете двоен набор на предницата и в средата на гърба между
обозначенията, зашийте платката на предницата и гърба, като изпънете набора
според обозначенията, обиколете с шев за да оформите шевовете откъм
обратната страна. Поставете лек подлепващ плат на обратната страна на средата
на капачетата поло и на едната яка, изгладете, поставете лента в тон с ширина 2
см. на 1 см. от ръба на сгъвката на капачето на дясна страна и към вътрешната й
страна, зашийте с тегел на 2 мм. от края на лентата, сгънете на горния край на
капачето лице с лице и затворете до обозначение А, обърнете образувайки
филетка от 1 см. Сгънете горния край на капачетата за лява страна и зашийте по
същия начин, обърнете. Поставете капачетата на двете страни от обозначение А
до обозначение С, като прихванете единия слой и зашийте, сгънете основата на
капачетата и поставете тази от дясна страна вълрху лявата, така че да
съвпаднат средите, направете прорез на дрехата на обозначение С и зашийте
капачетата заедно на основата хоризонтално, обиколете с шев капачетата на
обратната страна от вратната извивка до основата. Зашийте ръкавите на
ръкавните извивки до обозначение Е на предницата и затворете страничните
шевове до обозначение D. Направете подгъв в основата на ръкавите до
обозначение E, като образувате каналче от 1 см. и довършете останалата част на
основата на ръкавите между обозначения E-D с обикновен подгъв, въведете
ластик от 5 мм. в каналчето в необходимия размер и прихванете на обозначение
Е и на основата на гърба с малък тегел. Съединете яките обратна с обратна
страна и оформете външната част, като поставите същата лента образувайки
обиколна филетка от 1 см., поставете на вратната извивка според обозначение
А, зашийте единия слой и обиколете с шев срещуположния. Направете подгъв на
основата, оформете илици, пришийте копчета.
11. Блуза „LASSERRE”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 8 до 13/.
Плат: 1, 85 м. , 1, 40 м. ширина памучен воал.
Кроене: предница 9 /да се скроят две/, гръб 10 /да се скрои двоен/, предница
на елек 11 /да се скроят две/, ръкав 12 /да се скроят четири/, волан на гърба на
вратната извивка 13 /да се скрои двоен/, волан на предница 8 /да се скрои един
за дясната страна и един за лявата до обозначение Е според чертежа на
кройката/. За оформяне на предницата и гърба на вратната извивка мострите се
скрояват според чертежа на кройката. За оформяне на ръкавните извивки на
блузата, елека и предницата на ръкавните извивки се скрояват косо ленти с
ширина 3см. според контура. За завързване се скрояват две ленти 55см. на 3см.
ширина.
Изработка: Зашийте свивките на предницата, елека и гърба поотделно.
Изработете двете ленти за завързване, ушити и обърнати като ги оставите на 5
мм. и тропосайте на предницата на елека според обозначение Х. Набавете си

7

дантела с ширина 1см. във формата на вълнички в подходящ цвят, за да
поставите около двете предници на елека и поставете отгоре от раменните до
страничните шевове, поставете бие лице с лице наоколо и по ръкавните извивки
на елека, зашийте всичко заедно и обърнете бието, обшийте като оформите
елека от раменните до страничните шевове и ръкавните извивки; поставете
върху раменните шевове на предниците според обозначение А и по страничните
шевове обозначение В, пристегнете с тропоска. Затворете раменните и
страничните шевове като пристегнете елека. Съединете ръкавите лице с лице,
зашийте основата от обозначение С до обозначение D, като срежете леко шева,
обърнете в нормална позиция и поставете по ръкавните извивки според
обозначения С и D, лице с лице, поставете отгоре скроените косо ленти, преди
това затворени във формата на халка и зашийте всичко заедно, обшийте бието
от вътрешната страна и поставете ръкавите в подходяща позиция. Съединете
раменния шев на воланите според обозначения J, оформете външната част на
волана със завършващ шев оверлок и поставете върху вратната извивка според
обозначения F-J-E отляво и до основата на блузата отдясно, тропосайте.
Съединете раменните шевове на мострите на блузата и поставете лице с лице
около вратната извивка отгоре над волана, зашийте, обърнете мострите и
прекарайте тегел на 1см. около вратната извивка. Направете подгъв, оформете
илици на блузата, пришийте копчета. Завържете лентите на елека, за да
затворите.
12. Блуза „YOKANA”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 14 до 22/.
Плат: 1,40 м., 1,40 м. тюл памук.
Кроене: Предница дясна страна 21 /да се скрои една/, предница лява страна 20
/да се скрои една/, предна страница дясна и лява страна 15 и 17 /да се скрои по
една от всяка/, гръб 22 /да се скрои двойно/, задна страница 16 /да се скрои
една за дясна страна и една за лява страна/, талия на предница 14 /да се скроят
две/, долна част на предница 18 /да се крои една/, ръкав 19 /да се скроят два/.
За завързване се срязват две ленти от 10 см. на 75 см. За волан на вратната
извивка се срязват двеленти от 1,15 м. на 4 см., за да останат с ширина 2,5 см.
след изработването.
Изработка: Зашийте страниците на предницата и гърба, обиколете с шев
шевовете откъм обратната страна, затворете раменните шевове. Съединете
двете ленти за волан на вратната извивка и направете подгъв на руло на едната
страна на лентата, направете двоен набор на срещуположната страна и
поставете на вратната извивка, като предварително сгънете ръба върху
лицевата страна, тропосайте волана, като изпънете набора и поставете отгоре
дантела в тон ушита с тегел двустранно. Зашийте единия слой на предната талия
за предницата дясна страна според обозначения А-В. Направете двоен набор на
долната част от обозначение С до страните и оформете предния край с подгъв на
руло, зашийте долната част за основата на талията според същите обозначения,
като изпънете набора. Оформете двете ленти за завързване с подгъв на руло
обиколно и поставете едната лента върху лявата предница на височината на
талията, а другата лента в края на талията, тропосайте. Поставете
срещуположната част на талията върху ръба на края лице с лице, зашийте края,
обърнете частта и обиколете с шев отвътре на горната и долната част до дясна
страна. Затворете страничните шевове. Зашийте ръкавите, направете двоен
набор на върховете и ги зашийте на ръкавните извивки, като изпънете набора.
Направете подгъв в основата на ръкавите, като поставите дантела, както е
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показано на модела. Направете подгъв на руло в основата на дрехата и
завържете на предницата, като прихванете прихлупването върху лява страна с
метално копче отвътре.
13. Риза „ESCORPION”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 23 до 30/.
Плат: 1, 15 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 23 /да се скроят две/, гръб 24 /да се скроят два/, платка на
гръб 26 /да се скрои двойна/, ръкав 25 /да се скроят два/, джоб 27 /да се скрои
един/, капаче 30 /да се скроят два/, столче на яка 29 /да се скроят две двойни/,
яка 28 /да се скроят две двойни/. За гайки на ръкава се скрояват четири според
чертежа на кройката. За оформяне на отвора на джоба се скроява лента с
ширина 3, 5см. по дължината на отвора, след като е зашита гънката.
Изработка: Зашийте правото плисе на джоба, поставете мостра, за да оформите
отвора, ушита и обърната, пристегнете края с хоризонтален тегел и поставете
джоба на 1, 5см. разстояние от указаното място за капачето отляво с двоен
обиколен тегел. Изработете капачето, ушито и обърнато, като поставите по
средата гайката от памучна лента в подходящ цвят на 2, 5см. подгъната,
зашийте капачето на указаното място. Тропосайте право плисе на гърба и
пришийте платката, прекарайте декоративен двоен тегел по лицевата страна на
шева, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите,
изработете гайки в основата, ушити и обърнати и ги поставете в основата на
ръкавите според указаното място до края на подгъва, направете ги и
пристегнете с тегел, пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Прегънете
мострата на предницата лице с лице, обшийте и зашийте с тегел на 2 мм. от края
като симулирате капаче, прекарайте друг тегел по предния край, прегънете
мострата от лявата страна навътре, обшийте и застопорете също с тегел в края.
Изработете яка със столче според обозначения А-В и обяснението към модел 4.
Направете подгъв, оформете илици на блузата, капаче и гайки, пришийте
копчета, и закопчайте капачето и гайките на ръкавите.
14. Риза „PATCHWORK”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 45 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 2 /да се скроят две/, гръб 1 /да се скрои двоен/, ръкав 3 /да
се скроят два/, яка 4 /да се скроят две двойни/. За ревери мострите се скрояват
според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте свивките, затворете раменните и страничните шевове.
Зашийте ръкавите, отбележете подгъв в основата и пришийте платка като
пристегнете, прикрепете ръкавите към ръкавните извивки. Поставете лек
подлепващ плат от обратната страна на едната яка и на мострите на ревера,
изгладете, съединете яките лице с лице, зашийте горната част до обозначение А,
като срежете леко шева и пришийте един лист от яката към вратната извивка до
обозначение А, поставете мострите лице с лице, зашийте, обърнете и обшийте
противоположната яка и реверите. Направете подгъв, оформете илици,
пришийте копчета. Ако е нужно поставете подплънки.
15. Блуза „JOCAVI”
Приложение 2. Страна В. Червено.
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Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 5 до 10/.
Плат: 1, 35 м. , 1, 40 м. ширина памук. 0, 50 м. , 1, 40 м. ширина памучен воал
в подходящ цвят.
Кроене: От памук: предница 6 /да се скрои двойна/, гръб 5 /да се скрои двоен/,
ръкав 7 /да се скроят два/, закопчаване тип „поло” 10 /да се скроят две/, яка 9
/да се скроят две двойни/. От воал: предница на нагръдник 8 /да се скрои
двойна/, яка 9 /да се скрои една двойна/. За основа на ръкавите се скрояват два
според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте предните свивки и раменните шевове. Изработете
закопчаването тип „поло” според обяснението към модел 10 без да поставите
филетката и без да оформяте горната страна на закопчаването, така че яката да
се постави от единия край. Поставете върху предницата нагръдника от разнищен
воал на двете страни от раменните шевове до обозначение В на предницата,
застопорете с обиколен тегел на 1см. от краищата и изработете бродерия със
скъпоценни камъни според модела. Поставете лек подлепващ плат от трикотаж
от обратната страна на една от яките, изгладете, изработете я ушита и обърната
до обозначение А без частта на монтажа и пришийте един лист към вратната
извивка, обшийте противоположния и поставете отгоре яката от разнищен воал,
застопорете с обиколен тегел и направете бродерия по краищата на предницата,
според модела. Затворете страничните шевове до мястото на отвора. Затворете
ръкавите, прегънете на 1, 5см. от основата върху лицевата страна, тропосайте и
затворете във формата на халка частите от воал, поставете ги върху основата на
ръкавите и зашийте с тегел от двете страни на 1см. от разнищването, като
оформите основата, направете отново бродерия. Направете подгъв като
оформите страничните отвори.
16. Блузон „PROMOD”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 11 до 17/.
Плат: 1,75 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 11 /да се скроят два правоъгълника на височината на
кройката и 5 см. ширина за образуване на ръбовете плюс шевове/, гръб 15 /да
се скрои двойно/, талия на предница 16 /да се среже лента с ширина 8 см. на 80
см. за образуване на набор/, талия на гръб 17 /да се среже лента с ширина 8 см.
на 75 см. за образуване на набор, долна част на предница 14 /да се скрои
двойно/, долна част на гръб 12 /да се скрои двойно/, ръкав 13 /да се скроят
два/. За оформяне на вратната извивка на гърба се срязва бие с ширина 3 см. по
контура.
Изработка: На двата правоъгълника за предница образувайте четири ръба от 2
мм. на 2 мм. от указаната в кройката линия според обозначения А-В на
разстояние 5 мм. помежду им, след това изработете драперия в пространство с
ширина 5 см. отново зашийте още четири еднакви ръба, поставете отгоре
кройката на предницата, така че да съвпадне първата дипла на обозначения АВ, срежете формата, като оставите поле за шевове. Изработете група от 16 ръба
на долната част на предницата от средата /осем отстрани/ на разстояние 7 мм.
помежду им до обозначение Х, Направете бродерия също като на предниците от
обозначение Х до обозначение S и после група от четири еднакви ръба от
обозначение S до обозначение R. На ръкавите образувайте два ръба на 2,5 см.
от основата и на разстояние 7 мм. помежду им. Зашийте раменните шевове и
страничните шевове на тялото и на долната част поотделно. Затворете лентите
за талия на пръстен и оформете другите два ръба с оверлог, поставете откъм
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обратната страна ластик с ширина 5 мм. на 7 мм. от края и зашийте с тегел на 1
см. от края над ластика, като го изпънете зашивайки максималното възможно за
да се образува набор, прекарайте друг тегел успоредно на 1 см. с еластичен
конец, поставете също ластик и тегел на другия край, като получите мярката на
талията и гърба според размера. Направете подгъв на вратната извивка на двете
предници и прекарайте двоен декоративен тегел, оформете вратната извивкана
гърба, като поставите бието, ушито и обърнато, прекарайте декоративни тегели
също. Образувайте прихлупване на тялото,така че да съвпаднат средите и като
поставите дясната страна върху лявата, прихванете с тропоска и направете
двоен набор с еластичен конец в основата на тялото, наберетепо същияначин
около долната част. Зашийте талията набрана за тялото, като образувате ръб
отгоре от 1 см. и като изпънете ластиците до получаване на размера на кройките
на талията, зашийте също върху долната част, като образувате ръб.
Затворетеръкавите и ги зашийте на ръкавните извивки. Направете подгъви.
17. Пола „TERRANOVA”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 18 до 19/.
Плат: 2, 60 м. , 0, 80 м. ширина коприна и памук на гладки райета в единия
край и с намачкан ефект. 0, 15 м. , 1, 40 м. ширина кафяв памук. 0, 25 м. , 1, 40
м. ширина тюркоазен памук.
Кроене: От щампосан плат: предница и гръб на пола 19 и 19А /поставете
правата основа на полата върху райетата отстрани на плата, като придържате
плисето и скройте две двойни/. От кафяв плат: коланче 18 /да се скрои двойно/.
От тюркоазна материя, за горно коланче кройката на коланчето се скроява до
обозначения В-С. За завързване се скрояват две ленти 4см. на 1м.
Изработка: Зашийте указаните свивки на предницата и гърба, затворете
страничните шевове до мястото на отвора отляво, прегънете мострата на
предния отвор и оформете три илика, оформете прихлупването на гърба с малък
подгъв. Поставете тюркоазеното коланче върху кафявото според обозначения ВС, лице с лице, зашийте, поставете в позиция към кафявото и обшийте краищата
отгоре като оставите на 1см. от краищата на кафявия, пристегнете с тегел,
зашийте листа на колана към полата като адаптирате плисето й, обшийте
коланчето като пристегнете двете материи и оформите каналче с отворените
краища от лявата страна. Съединете двете ленти, за да завържете и изработете
една, ушита и обърната, като я оставите с ширина 1см., прекарайте през
каналчето на коланчето. Направете подгъв на полата, пришийте копчета и
направете украса по краищата на лентата, за да завържете.
18. Блузка „FREESOUL”
Приложение 2. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 20 до 24/.
Плат: 0, 25 м. , 1, 40 м. ширина трикотажен памук. 0, 15 м. , 1, 40 м. ширина
трикотаж. 0, 80 м. , 1, 40 м. ширина памучна материя в подходящ цвят.
Кроене: От трикотажен памук: гръдна част 21 /да се скроят две/, гръб на
вратна част 22 /да се скрои двоен/. От трикотаж, за да се оформи гърба на
вратната част се скроява лента с ширина 4см. според контура на вратната
извивка. За оформяне на ръкавните извивки и за направата на презрамки се
скрояват две ленти от 4см. според предницата на ръкавната извивка плюс 40см.
за презрамка. От памук: подгръдна част 24 /да се скроят две двойни/, гръб на
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подвратна част 23 /да се скроят два двойни/, предница и гръб на шлейф 20 /да
се скрои един двоен от всяка според центровете/.
Изработка: Набавете си дантелена лента в подходящ цвят за оформяне на
вратната извивка на двете гръдни части и ги зашийте отгоре с шев от всяка
страна, оформете прихлупване на предницата като поставите дясната върху
лявата страна и пристегнете с тропоска, затворете страничните шевове на
вратната извивка и страничните шевове на шлейфа поотделно. Със специална
боя за плат направете щампа върху лицевата страна на шлейфа и прекарайте
двоен набор по горната част на предницата и гърба. Затворете във формата на
халка двете части на талията поотделно и поставете на една от тях лек
подлепващ плат от обратната страна, изгладете, зашийте частта към основата на
горната част от трикотаж като я адаптирате като придържате лекичко наоколо и
зашийте шлейфа като натегнете набора; поставете противоположната част от
обратната страна като я зашиете за същия шев с цел да пристегнете. Съединете
лентата от трикотаж за да оформите гърба на вратната част към лентите, за да
оформите ръкавните извивки и за оформяне на презрамки, зашийте като
започнете от средния шев на гърба и като поставите на 1см. от края, зашийте до
краищата на предницата на вратната част, обшийте отвътре като оформите
филетка от 1см. като обшиете остатъка от лентите, оформяйки презрамки,
поставете специалните поддържащи части по краищата и поставете халките на
придържащите части по гърба на вратната извивка с малка гайка от 2см., за да
пристегнете презрамките по халките. Поставете украса според модела в
подгръдната част на предницата. Направете подгъв.
19. Панталон „ESPRIT”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 14 /от 1 до 14/.
Плат: 2,20 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 14 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 24,5 см.
/размер 46/, 22,5 см. /размер 42/ и 20,5 см. /размер 38/, гръб 13 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 31 см. /размер 46/, 29 см. /размер 42/ и 27 см.
/размер 38/, колан на предница 8 / да се скроят два до средата и два до края ня
прихлупването на лява страна/, колан на гръб 7 /да се скроят два двойни/,
горен джоб пластрон 10 /да се скроят два/, капаче на горни връхни джобове 1
/да се скроят четири/, връхна част на горен десен джоб 5 /да се скрои една/,
връхна част на горен ляв джоб 6 /да се скрои една/, капаче на среден десен
джоб 3 /да се скроят две/, среден десен джоб 11 /да се скрои един/, връхна част
на среден джоб 9 /да сескроят две/, среден ляв джоб 12 /да се скрои един/,
долен джоб 4 /да се скрои един/, капаче на долен джоб 2 /да се скроят две/.
Капаче на среден ляв джоб: да се скроят две според чертежа на кройката. За
фуеле на джобовете пластрон се срязват две ленти от 5 см. по контура до
страната, за да останат 3 см. За фуеле насреден ляв джоб се срязва лента от 5
см. по контура до обозначение Х, за да остане с ширина 3 см. За фуеле на долен
джоб се срязва лента от 3,5 см. по контура до сгъвката на мострата, за да остане
1,5 см. За капаче на предно закопчаване да се скрои правоъгълник с ширина 6
см. по височината на ципа плюс шевове. Гайки на джобове: да се срежат две
двойни според чертежа на кройката на ляв джоб. За гайки на талията се срязват
пет правоъгълника от 7,5 см. на 6 см., за да останат с ширина 2 см. За свободен
колан се срязват две ленти от 85 см. на 9 см., за да останат с ширина 3,5 см.
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Изработка: Сгънете мострите на връхните части на горните джобове на дясна и
лява предница, направете двоен набор в основата на съответстващия на лява
страна и поставете частите върху джобовете пластрон на 1,5 см. от указаното
място на капачетата, като изпънете набора на лява страна. Съединете двете
капачета на връхната част на горен ляв джоб обратна с обратна страна и
прекарайте обиколен тегел с оверлог откъм лицевата страна, изработете
капачетата на лява страна, ушити и обърнати, поставете ги на указаното място
според обозначение В. Оформете отвора на джобовете пластрон с подгъв и
декоративен тегел, поставете фуелето около джобовете пластрон от талията до
страните, зашийте ги и ги поставете на двете предници, зашийте фуелето от
талията до страните и прихванете на страните с тропоска. Затворете
страничните шевове на панталона. Изработете капачетата насредните джобове
като предишните- дясното с оверлог, а лявото ушито и обърнато, и това на
долния джоб с оверлог, зашийте гайките на джобовете, ушити и обърнати и ги
поставете върху капачетата на указаното място с кръстосан тегел. Сгънете
мострите на връхните части на средните джобове, прихванете с тегел, направете
двоен набор в основите и поставете тази за дясна страна на указаното място
според обозначение И, а тази за лява страна на 1,5 см. от указаното място на
капачето, поставете върху мострите на тези джобове няколко малки
хоризонтални гайки от 7 мм. на 3 см. за прихващане на краищата на гайките на
капачетата, зашийте капачетата на указаното място. Поставете фуеле около
левия среден джоб до обозначение Х и го зашийте на 1,5 см. от указаното място
на капачето. Затворете на пръстен широкото фуеле за левия джоб, зашийте го с
обиколен тегел, като оставите свързващия шев на единия край на горната част,
поставете метален цип в средата на фуелето в горната част, както е показано на
модела и зашийте срещуположната страна на фуелето на указаното място на
левия крачол. Сгънете мострата на долния джоб, зашийте и поставете тясното
фуеле обиколно до мострите, зашийте фуелето на 1,5 см. от указаното място на
капачето и поставете последното отгоре. Затворете вътрешните шевове и
средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвора с предно
закопчаване и колан с гайки според обяснението към модел 2. Направете
подгъв, оформете илик, пришийте копче. Съединете двете ленти за свободния
колан и го изработете ушит и обърнат с декоративни тегели обиколно и въведете
в гайките на талията, завържете на предницата.
20. Блузка „CALLIOPE”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 15 до 16/.
Плат: 1, 25 м. , 1, 40 м. ширина трикотажен памук.
Кроене: предница 16 /да се скрои двойна/, гръб 15 /да се скрои двоен/. За
оформяне на ръкавните извивки се скрояват косо ленти с ширина 3см. За
каналче се скроява двойна лента с ширина 3см. според обозначения А-В, за да
остане 1см., след като се изработи.
Изработка: Изработете бродерия около вратната извивка до раменните шевове
според модела, затворете раменните и страничните шевове. Оформете ръкавните
извивки като поставите бие, ушито и обърнато, прекарайте обиколен тегел.
Оформете двата илика на предницата и поставете от обратната страна според
обозначения А-В лентата, за да оформите каналче с ширина 1см. наоколо.
Направете подгъв с двоен тегел. Оформете вратната извивка като поставите
скроената косо сатенена лента, като оформите обиколна филетка и направете
лента от същия шнур, за да прекарате през каналчето и завържете отпред, като
оформите набор според размера, ако е нужно.
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21. Пола „TERRANOVA”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 17 до 18/.
Плат: 1, 70 м. , 0, 80 м. ширина гладки коприна и памук. 1, 20 м. , 0, 80 м.
ширина коприна и памук с намачкан ефект.
Кроене: От гладка материя: предница и гръб на талия 17 /скрояват се две ленти
с ширина 20см. на дължина 1, 70м. , за да оформите плисета/. От намачкана
материя: предница и гръб 18 /да се скроят две двойни, като се придържа
намачканото/.
Изработка: Направете плисиране на лентите за талията, всички в посока 4 мм.
и пристегнете като прекарате девет тегела по лицевата страна на разстояние
помежду им, поставете талията отгоре, един двоен за предницата и един двоен
за гърба според формата; зашийте десния шев, прегънете мострата на талията и
прекарайте тегел като оформите каналче, прекарайте еластичен шнур с цел да
пристегнете лекичко и пришийте цип отляво, затворете ципа. Зашийте
страничните шевове и прекарайте двоен набор в горната част, пришийте към
основата на талията, натегнете набора. Оформете основата на полата като
поставите широка дантела от цветен памук, според модела.
22. Блуза „PROMOD”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 19 до 26/.
Плат: 1, 30 м. , 1, 40 м. ширина памук. 1, 20 м. бродирана лента с ширина 8см. в
подходящ цвят.
Кроене: От памук: предница 24 /да се скроят две/, страница на предница 23 /да
се скроят две/, гръб 26 /да се скрои двоен/, ръкав 25 /да се скроят два/, маншет
21 /да се скроят два/, предница на вратна извивка 20 /да се скроят две/, гръб на
вратна извивка 19 /да се скрои двоен/. За волани на вратната извивка се
скрояват косо две ленти 3, 5см. на 26см. и друга със същата ширина на 45см. От
швейцарска бродерия: междинна част 22 /да се скроят две/. За оформяне на
основата на дрехата и на основата на ръкавите си набавете лента с швейцарска
бродерия с ширина 3, 5см. в червено, според контурите.
Изработка: Пришийте частта от швейцарска дантела към предниците според
обозначение В и към страниците на предницата според обозначение С. Зашийте
свивките на гърба, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте
раменните шевове на вратната част и прикрепете към вратната извивка според
обозначение А-Е. Затворете ръкавите и поставете маншетите като оформите
отвор според обозначения R-S, пришийте ръкавите към ръкавните извивки.
Поставете лента от швейцарска бродерия в основата на дрехата и в основата на
маншетите с тегел, прегънете мострите на двете предници, обшийте и
пристегнете с тегел по лицевата страна. Зашийте раменните шевове на воланите
на вратната извивка и оформете едната страна със завършващ шев, поставете
правата част отдолу под вратната извивка и зашийте като направите каналче от
1см. наоколо, прекарайте еластична лента и пристегнете според размера за
вратната извивка, пристегнете краищата на лентата с вертикален тегел,
Оформете илици, пришийте копчета.
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23. Бермуди „PROMOD”
Приложение 3. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 27 до 33/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина рамио.
Кроене: предница 28 /да се скроят две/, гръб 27 /да се скроят два/, страница
дъно на джоб 29 /да се скроят две/, предница на коланче 30 /да се скроят две за
дясната страна според кройката и две за лявата страна до края на предното
закопчаване/, гръб на коланче 31 /да се скроят четири/. За предно закопчаване
се скроява правоъгълник с ширина 6см. по височината на ципа без шевовете. За
дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката. За гайки се
скрояват пет правоъгълника 7см. на 4см.
Изработка: Поставете дъното на джоба по дясната част на предницата лице с
лице и край с край, като следвате формата на джоба. Прекарайте тегел,
направете няколко прореза на шева, ако формата е неравна, обърнете дъното на
джоба на обратно, изгладете като придържате шева по края и прекарайте ако е
нужно, декоративен тегел. Поставете отдолу страницата и тропосайте двете
части заедно. От обратната страна съединете двете дъна с обиколен тегел.
Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на
ципа. Изработете отвор с предно закопчаване и коланче с гайки според
обяснението към модел 2, като поставите прихлупването на коланчето по
мострата от лявата страна. Направете подгъви и отбележете прегъване като
пристегнете с бод на ръка по страничните шевове. Поставете закопчалка на
прихлупването на коланчето.
24. Рокля „FLAMENCO”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 80 м. , 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предно закопчаване 4 /да се скрои двойно/, предница на междинна
част 1 /да се скроят две/, предница 5 и 5А /да се скрои двойна/, гръб 6 и 6А /да
се скрои двоен/, ръкав 3 /да се скроят два/, яка 2 /да се скроят две двойни/. За
фльонга се скрояват две ленти 1, 25 м. на 14см. ширина плюс шевовете като
оформите диагонал от единия край на всяка лента. За оформяне на ръкавните
извивки се скрояват косо ленти от 3см. според контура. За оформяне на предния
отвор мострите се скрояват според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълните кройки 5 и 6, съединете части 5 с 5А и 6 с
6А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Прегънете лентите за оформяне на фльонгите по средата, лице с
лице, зашийте края по диагонал и страничния шев, обърнете и прекарайте двоен
набор по правите странични шевове, поставете върху предницата според
обозначение Й и обозначение, като натегнете набора, тропосайте. Пришийте
междинната част към предниците според обозначения C-G и поставете
декоративна лента с пайети върху шевовете по лицевата страна. Зашийте
предното закопчаване според обозначения B-G-J, като пристегнете лентите за
фльонга, поставете също декоративна лента върху шева по лицевата страна.
Зашийте раменните и страничните шевове до мястото на отвора в основата.
Направете подгъв в основата на ръкавите от обозначение Е до обозначение D и
прикрепете към ръкавните извивки, прикрепете скроените косо ленти около
ръкавните извивки, зашийте ги и ги обшийте, прекарайте декоративни тегели
около ръкавните извивки на 8мм. Отбележете лек прорез на предното
закопчаване от вратната извивка обозначение А до обозначение F и поставете
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мострите, ушити и обърнати. Съединете яките лице с лице, поставете лек
подлепващ плат от обратната страна на едната яка, изгладете, зашийте около
външната част, срежете леко шева, обърнете и пришийте към вратната извивка
един лист според обозначение А, обшийте противоположният лист като
пристегнете мострите. Направете подгъв като оформите страничните отвори.
Оформете илици, пришийте копчета и завържете лентите на гърба като
оформите голяма фльонга.
25. Рокля „FLAMENCO”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 7 до 11/.
Плат: 2, 65 м. , 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница на горна част 8 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 7
/да се скрои двоен/, предница на долна част 10 /да се скрои двойна/, гръб на
долна част 9 /да се скрои двоен/предница и гръб на първи волан 11 /да се
скроят две двойни/. За предницата и гърба на втория волан се скрояват два
правоъгълника с височина 28см. и с дължина 1, 35 м./размер 46/, 1, 30 м.
/размер 42/, 1, 25 м. /размер 38/. За оформяне на вратната и ръкавните извивки
мострите се скрояват според чертежа на кройките. За фльонга на предницата се
скроява лента 5см. на 1, 20 м. За тесния декоративен волан се скроява лента с
ширина 2, 5см. на 2, 50 м. с нужните добавки.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове на горната част,
прекарайте двоен набор между обозначенията на гръдната част и намалете на
6см. Зашийте страничните шевове на предницата и гърба на долната част и на
воланите поотделно. Прекарайте двоен набор с еластичен конец на машина в
горната част на кройките на предницата и гърба на долницата според модела на
разстояние 7 мм. помежду им и пришийте към основата на горните части, като
натегнете наборите. Прекарайте двоен набор в горната част на двата волана и
пришийте първия волан към дрехата, като натегнете наборите. Поставете
декоративна гладка лента с ширина 1, 5см. върху шева. Затворете във формата
на халка лентата, за да оформите тесния волан, оформете двата края на тази
лента със завършващ бод и прекарайте двоен набор по средата на лентата,
поставете на 1см. разстояние от гладката лента, като натегнете лентите и
зашийте с тегел на машина в средата на лентата. Пришийте втория волан към
основата на първия, като натегнете наборите наоколо и поставете по лицевата
страна декоративна лента с ширина 4см. Поставете мострите на вратната и
ръкавните извивки, ушити и обърнати. Изработете лента за фльонгата на
предницата, ушита и обърната с ширина 1, 5см. и оформете фльонгата, за да я
поставите на предницата, според модела. Направете подгъв и поставете
декоративна лента с пайети с ширина 1см. около вратната извивка и основата.
26. Блузка „MUCHACHA”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 12 до 18/.
Плат: 0, 35 м. , 1, 40 м. ширина памук на цветя. 0, 80 м. , 1, 40 м. ширина
памук. 0, 60 м. , 1, 40 м. ширина бял памук.
Кроене: От памук на цветя: гръдна част 12 /да се скроят четири/, гръб 13 /да се
скроят четири/. От памук: предница на шлейф 18 /да се скрои двойна/, гръб 17
/да се скрои двоен, като поставите на същото ниво като щампованата предница/.
От бяла материя: предница на вратна част 16 /да се скроят две двойни/,
предница на презрамка 14 /да се скроят четири/, гръб на презрамка 15 /да се
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скроят четири/. За каналче се скроява лента от 3, 5см. по целия контур между
обозначения А-В. За да завържете се скрояват две ленти 1м. на 4см. ширина.
Изработка: Прекарайте двоен набор между обозначенията на гръдните части
поотделно. Зашийте частта на гърба към гърба според обозначение Е. Пришийте
предницата на шлейфа към основата на гръдната част като натегнете набора и
затворете страничните шевове. Затворете раменните шевове на презрамките
поотделно, поставете декорация от пайети според модела на една от
презрамките от всяка страна, съединете с противоположните лице с лице,
зашийте двете страни и обърнете, тропосайте по предницата според
обозначение С и на гърба според обозначение Е и поставете в позиция към
основата на дрехата. Поставете противоположните части на гръдните части,
съединени с частта на гърба, лице с лице, зашийте, обърнете и прекарайте тегел
на 1см. от края на зашитото на предницата до гърба, като оформите малко
каналче и прекарайте еластична лента от 5мм. като я натегнете лекичко.
Поставете по предницата на вратната извивка хоризонтална украса от пайети
според модела, съединете двете части лице с лице, и зашийте вратната извивка
и краищата от обозначение С до рамото, обърнете и пришийте един лист към
предницата според обозначение С, обшийте и зашийте раменните шевове;
оформете гърба от раменете до обозначение Е със завършващ шев. Оформете
двата илика на предницата отляво, поставете лентата от обратната страна за
оформяне на каналче наоколо; съединете лентата за завързване и я изработете
ушита и обърната, прекарайте я през каналчето и завържете на предницата като
оформите фльонга. Направете подгъв.
27. Панталон „TINTORETTO”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 19 до 20/.
Плат: 2, 35 м. , 1, 40 м. ширина раиран памук.
Кроене: предница 20 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, като в краищата се достигне ширина 27см. /размер
46/, 25см. /размер 42/, 23см. /размер 38/, гръб 19 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, като в краищата се достигне
ширина 32см. /размер 46/, 30см. /размер 42/, 28см. /размер 38/. За оформяне на
талията мострите се скрояват според чертежа на кройката. За гайки се скрояват
четири правоъгълника 6см. на 4см. За отпуснат колан се скроява лента 1, 60 м.
на 8см., за да остане ширината 3см.
Изработка: Зашийте свивките на гърба, страничните шевове до края на ципа
отляво и средния шев /чатала/. Съединете по десния шев мострите на талията,
прикрепете към панталона лице с лице, зашийте, обърнете. Изработете четирите
гайки, ушити и обърнати и поставете две отпред и две на гърба на 2см. от края,
зашийте с тегел по краищата. Поставете цип и направете подгъв. Изработете
лентата за отпуснат колан, ушита и обърната и прекарайте през гайките, за да
завържете от лявата страна на предницата, според модела.
28. Блузка „SINEQUANONE”
Приложение 3. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 21 до 24/.
Плат: 1, 25 м. , 1, 40 м. ширина сатиниран памук. 0, 55 м. канаваца в подходящ
цвят с 8см. ширина. 0, 15 м. , 0, 80 м. ширина прозрачна материя.
Кроене: От сатиниран памук: предница на вратна извивка 22 /да се скроят
четири/, предница 21 /да се скрои двойна/, гръб 24 /дао се скрои двоен/. За
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презрамки се скрояват две ленти 50 см. на 4см. За гайка на презрамката се
скрояват две ленти 11см. на 4см. От канаваца: подгръдна част 23 /да се скрои
двойна/. От прозрачна материя, за да се оформи волан на вратната извивка се
скрояват две ленти 75 см. на 2, 5см.
Изработка: Зашийте гръдните свивки. Прекарайте двоен набор от едната страна
на воланите от прозрачна материя и поставете около вратната извивка от края
на прихлупването до обозначение К, като натегнете наборите, оформете
прихлупване на предницата като поставите дясната страна върху лявата,
пристегнете с тропоска и пришийте частта от канаваца според обозначение А.
Изработете бродерия на предницата, ако е нужно. Прекарайте двоен набор на
предниците и пришийте към основата на канавацата според обозначение В като
натегнете наборите. Зашийте страничните шевове според обозначение С.
Оформете края на вратната извивка на гърба със сатенен бод и прекарайте 12
тегела между обозначения E-F на разстояние 1см. помежду им до края на
страничния шев на канавацата като оформите набор тип „смок” като го
изработите според нужния размер. Изработете презрамки като на бельо с
придържащи части и гайка на гърба според обозначение Т пристегната с тегел с
халка, за да прекарате презрамката през предницата. Прекарайте през
канавацата сатенена лента и завържете отпред, според модела. Оформете
основата на дрехата със завършващ обиколен шев.
29. Пола „ALBA CONDE”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 65 м. , 1, 40 м. ширина бял памук. 0, 55 м. , 1, 40 м. ширина зелен
памук.
Кроене: От бял плат: предница и гръб на горна част 3 /да се скроят две
двойни/, предница и гръб на междинна част 2 /да се скроят две двойни/,
предница и гръб на долна част 4 /да се скроят две двойни/, коланче 1 /да се
скрои едно двойно за предницата и едно двойно за гърба според центровете/. От
зелена материя: предница и гръб на основа 6 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Ако е нужно направете бродерия по предницата и гърба на
междинната част и я пришийте към основата на горната част според обозначение
А и към долната част според обозначение В. Зашийте частта на основата в
зелено като оформите ръбове и затворете страничните шевове до края на ципа
отляво. Поставете украса от лента с пайети върху съединителните шевове бод
на ръка между пайетите и една хоризонтална лента при основата между
обозначение С до обозначение Е около предницата и гърба. Зашийте плисетата
на горната част от талията до края на обозначенията и ги поставете всичките в
позиция настрани, тропосайте по талията. Зашийте дясната страна на коланчето,
поставете лек подлепващ плат по средата от обратната страна, изгладете,
пришийте лист към полата, като го придържате, прегънете и пришийте скрит цип
до края на коланчето, зашийте и го обшийте. Направете подгъв.
30. Къс жакет „CODELLO”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 6 до 9/.
Плат: 0, 55 м. , 1, 40 м. ширина памук. 1, 50 м. лента със скъпоценни камъни с
ширина 5см.
Кроене: От памук: японски тип предница 7 /да се скроят две/, японски тип гръб
9 /да се скрои двоен/, вратна извивка 8 /да се скрои двойна/, основа на гръб 6
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/да се скрои двойна/. От лентата: вратна извивка 8 /да се скрои двойна/, основа
на гръб 6 /да се скрои двойна/.
Изработка: Прекарайте двоен набор между обозначенията в основата на гърба
и намалете набора на 4см. Зашийте страничните извивки до обозначение Е и
раменните шевове. Зашийте страничните шевове на основата на гърба с частта
на вратната извивка обратна с обратна страна и страничните шевове на лентата
поотделно, поставете лентата с украса върху външния край на вратната част от
лицевата страна и зашийте наоколо с тегел отгоре на 3 мм., като оформите края,
поставете частта около предниците и гърба на вратната извивка и в основата на
гърба, като натегнете наборите и зашиете памучната част обратна с обратна
страна, за да оформите от обратната страна, поставете частта в подходящата
позиция и зашийте противоположната страна на лентата с тегел отгоре.
Направете подгъви в основите на ръкавите.
31. Пола „TOYPES”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 10 до 14/.
Плат: 2 м. , 0, 80 м. ширина памук с бродерия от обратната страна.
Кроене: предница на горна част 12 /да се скрои двойна, като поставите върху
гладката част/, гръб на горна част 11/да се скрои двоен като се постави върху
гладката част/, предница и гръб на полата 10 /да се скроят две двойни, като
поставите върху страничната бродерия/, предница на коланче 14 /да се скроят
две двойни като поставите върху гладката част/, гръб на коланче 13 /да се
скроят два двойни като поставите върху гладката част и като премахнете
прихлупването отдясно/.
Изработка: Зашийте свивките, затворете страничните шевове на горната част,
на полата и на коланчето до мястото на ципа отляво поотделно. Оформете
горната част на полата със завършващ видим шев и прекарайте двоен набор на
2см. от края, поставете полата върху горната част според обозначения С-Е до
средния шев на гърба, като оформите ръб от 2см. и натегнете наборите, зашийте
с обиколен тегел и поставете по лицевата страна лента с ширина 1см. в края
като оформите ръб. Поставете цип. Пришийте коланчето към горната част като
придържате лекичко и като оформите прихлупване отляво, направете подгъв,
оформете илик на коланчето и пришийте копче.
32. Рокля „FLAMENCO”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 15 до 22/.
Плат: 1, 25 м. , 0, 80 м. ширина коприна и памук в телесен цвят. 1, 35 м. , 1,
40 м. ширина коприна и памук в тъмносиньо.
Кроене: От тъмен цвят: средна предна част 18 /да се скрои двойна, като се
увеличават сантиметрите,указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 3, 5см. /, гръб на вратна извивка 15 /да се скрои двоен/. За
оформяне на предницата и гърба на вратната извивка мострите се скрояват
според чертежа на кройките. От тъмносин плат: предница на горна част 19 /да
се скроят две/, гръб на горна част 20 /да се скрои двоен/, предница на долна
част 22 /да се скроят две/, гръб на долна част 21 /да се скрои двоен/, предница
на талия 17 /да се скроят две/, гръб на талия 16 /да се скрои двоен/. За
оформяне на ръкавни извивки мострите се скрояват според чертежа на
кройките.
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Изработка: Зашийте свивките на горната част и изработете бродерии по
средната предна част, по горната част и по предницата на долната част, ако е
нужно. Затворете раменните шевове на вратната извивка. Пришийте предницата
на талията към основата на горната част според обозначение А и гърба на
талията към гърба според обозначение Е. Прекарайте двоен набор в горната
страна на предницата и гърба на долната част и пришийте към основата на
талията, като натегнете наборите според обозначения B-F. Зашийте страничните
шевове до мястото на ципа отляво и оформете ръкавните извивки като поставите
мострите, ушити и обърнати, преди това съединени по десния шев, като оставите
отвор от лявата страна. Оформете всичко по края на двете предници и горната
част на гърба като оформите завършваща бродерия, според модела. Съединете
предниците и гърба към телесната част според обозначения С-А-В до основата
като поставите отгоре завършения шев и зашийте на 1см. от края, като
оформите обиколен ръб. Зашийте раменния шев на мострите на вратната
извивка и поставете лице с лице, зашийте, обърнете и обшийте. Направете
подгъв в основата и декоративен завършващ шев върху шевовете на частите на
талията и в основата, според модела. Пришийте скрит цип.
33. Блузка „FELIX MEDIANO”
Приложение 4. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 23 до 27/.
Плат: 1 м. , 1, 40 м. ширина необработена коприна.
Кроене: предница 23 /да се скрои двойна/, гръб 24 /да се скроят два/, страница
на предница 26 /да се скроят две/, страница на гръб 25 /да се скроят две/, гръб
на вратна извивка 27 /да се скроят два двойни/. За оформяне на предницата на
вратната и ръкавните извивки мострите се скрояват според чертежа на
кройките.
Изработка: Зашийте предните свивки и поставете страницата, зашийте.
Прикрепете страницата на гърба към гърба, затворете средния шев на гърба и
страничните шевове до мястото на ципа отляво. Прикрепете мострите на
предницата на вратната извивка и гърба на ръкавно-вратните извивки, ушити и
обърнати, зашийте една част на гърба на вратната извивка към гърба според
обозначение Е и затворете раменните шевове, поставете противоположната част
на гърба на вратната извивка лице с лице, зашийте горната част, обърнете и
обшийте от средния шев на гърба до обозначение Е с последователен бод на
ръка, завършете като обшиете отвътре до раменните шевове. Направете подгъв
в основата и пришийте скрит цип.
34. Панталон „FELIX MEDIANO”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2, 05 м. , 1, 40 м. ширина лен и коприна.
Кроене: предница 1 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 24, 5см.
/размер 46/, 23, 5см. /размер 42/, 22, 5см. /размер 38/, гръб 2 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 28, 5см. /размер 46/, 27, 5см. /размер 42/, 26, 5см. /размер
38/, заден джоб 3 /да се скроят два/, предница на коланче 4 /да се скроят
четири/, гръб на коланче 5 /да се скроят два двойни/, предно закопчаване 6 /да
се скрои едно/. За завързване се скрояват две ленти с ширина 5см. на 45см.

20

Изработка: Зашийте свивките на гърба. Прегънете мострите на джобоветепластрон и ги поставете на указаното място на гърба, зашийте с обиколен тегел.
Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на
ципа. Изработете преден отвор със закопчаване и цип според обяснението към
модел 2. Поставете лек подлепващ плат от обратната страна на гърба едно от
коланчетата и предниците им от двете страни, изгладете и поставете четири
метални петелки по средата на предницата на коланчето от дясната страна на
разстояние помежду им и поставете първата на 4см. от средата на предницата.
Изработете двете ленти, за да завържете, ушити и обърнати, като ги оставите с
ширина 17мм. общо и поставете една лента от едната страна на предницата на
коланчето отдясно с петелките, тропосайте и поставете другата лента по средата
на предницата на коланчето за лявата страна от страничния шев до 4см. преди
да се стигне средата на предницата, зашийте лентата с тегел по всеки край, като
пристегнете краищата. Зашийте поотделно страничните шевове на коланчетата,
като пристегнете лентите и съединете двете коланчета лице с лице, зашийте
горната част и краищата като премахнете прихлупването по средата отдясно,
обърнете и зашийте един лист към талията на панталона, обшийте отвътре.
Направете подгъви и прекарайте лента през коланчето отдясно през металните
петелки и завържете двата края отпред.
35. Рокля „MIREIA RUIZ”
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 7 до 16/.
Плат: 2, 85 м., 1, 40 м. ширина копринен креп.
Кроене: предница на горна част 8 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 12
/да се скрои двоен/, предница на вратна част 13 /да се скрои двойна/, гръб на
горна част 14 /да се скрои двоен/, три кройки волани 9, 10 и 11 /да се скроят
две двойни от всеки/, джоб 7 /да се скроят десет/, капаче 15 /да се скроят
осемнадесет/, презрамка 16 /да се скроят две/.
Изработка: Зашийте дясната страна на горната част и прекарайте двоен набор
на предницата и гърба на горната част. Зашийте дясната част на вратните части,
пришийте един лист към вратната извивка, като натегнете наборите докато
достигнете размера на вратната част, прегънете частта. Изработете презрамките,
ушити и обърнати и поставете от вътрешната част на вратната част според
обозначения Е-С, зашийте и застопорете презрамките за горната част на
вратната извивка с бод на ръка. Затворете във формата на халка трите волана
на полата. Прегънете мострата на всичките джобове и пристегнете с тегел,
зашийте ъглите на основата на джобовете и поставете един джоб върху дясната
страна на волана на основата, зашийте до основата и тропосайте джоба при
основата върху волана и другата част на джоба също върху волана, поставете
другия джоб върху тропоската, която пристяга страната на първия джоб и
зашийте двата заедно, тропосайте основата на джоба и тропосайте също и
другата страна като поставите по този начин и другите джобове наоколо.
Поставете отгоре над всеки джоб по едно капаче, без да слагате на петия джоб
на предницата, тропосайте и зашийте волана с джобовете и капачетата към
основата на втория волан, според обозначение В като пристегнете капачетата.
Прекарайте двоен набор в горната част на този волан и пришийте към основата
на първия волан според обозначение А като натегнете набора, прекарайте двоен
набор в горната част на волана. Пришийте скрит цип отляво на горната част,
затворете ципа и пришийте долната част към основата на горната част, като
натегнете наборите. Прегънете основата на волана върху всичките джобове като

21

обшиете отгоре по лицевата страна и зашийте като оформите филетка от 1см.,
като по този начин оформите основата на дрехата.
36. Блузка „MIREIA RUIZ”
37. Пола „MIREIA RUIZ”
Плат: 4, 60 м. , 1, 40 м. ширина сатен. 0, 65 м. , 0, 80 м. ширина плисирана
прозрачна материя в подходящ цвят.
36. Блузка „MIREIA RUIZ”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 17 до 20/.
Кроене: От сатен: предница на вратната извивка 18 /да се скроят две двойни/,
гръб на вратна извивка 19 /да се скроят два двойни/, основа на предница и гръб
20 /да се скроят две двойни/. От прозрачна материя: предница и гръб 17 /да се
скроят две двойни като пристегнете плисираното/.
Изработка: Зашийте свивките на ръкавните извивки на предницата на двете
горници поотделно. Затворете раменните шевове и десния шев на вратната
извивка поотделно. Зашийте страничните шевове на плисираните предница и
гръб до края на ципа отляво, прекарайте двоен набор в плисираното и пришийте
към основата на вратната част според обозначение В, като натегнете около
набора. Подплатете вратната част и обшийте от обратната страна по
съединителния шев с плисираното. Зашийте страничните шевове на основата и я
прикрепете към основата на плисираната част според обозначение С като я
отворите до достигането на мярката на частите на основата, оформете основата
със завършващ шев. Пришийте скрит цип.
37. Пола „MIREIA RUIZ”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 21 до 24/.
Кроене: От сатен: цяла пола 24, 24А, 24В и 24С/да се скроят две/, вътрешна
част на цяла пола 23 и 23А/да се скроят две/, джоб 22 /да се скрои един/,
капаче 21 /да се скроят две/. За коланче се скроява лента с ширина 9см. по
контура на талията на полата, според размера, за да остане ширината 3, 5см.
след като се изработи.
Внимание: За да получите пълните кройки 23 и 24, съединете части 23 с 23А и
24 с 24А, 24В и 24С по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Прегънете мострата на джоба, зашийте с тегел и поставете на 1,
5см. от мястото на капачето отляво, зашийте с обиколен тегел. Изработете
капаче, ушито и обърнато и го поставете на указаното място върху джоба.
Зашийте страничните шевове на горната и долната пола до мястото на ципа
отляво. Прекарайте двоен набор по основата на предницата и гърба на полата от
дясната страна обозначение F до обозначение Е, тропосайте гънките според
кройката и прекарайте двоен набор от обозначение А до обозначение J.
Поставете основата на вътрешната пола върху лицевата страна на горната пола,
така че да съвпаднат обозначения F-E-C-B-A-J на предницата и гърба, като
натегнете наборите, като оформите по този начин набухване на полата и с
вълнички, зашийте и обърнете долната пола според позицията и съединете
двете талии с обиколна тропоска. Прикрепете коланчето към талията на полата и
зашийте един лист около нея до отвора отляво, като пристегнете двете поли,
обшийте коланчето като оформите каналче и прекарате широка еластична лента
според нужния размер. Пришийте скрит цип.
38. Рокля „ALICIA RUEDA”
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Приложение 4. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 25 до 29/.
Плат: 1, 85 м. , 1, 40 м. ширина сатен. 0, 20 м. , 1, 40 м. ширина прозрачна
материя в подходящ цвят.
Кроене: От сатен: предница на вратна извивка 28 /да се скроят две косо/, гръб
на вратна извивка 29 /да се скрои двоен косо/, предница 27 /да се скрои двойна
косо/, гръб 26 /да се скрои двоен косо/, предница и гръб на долна част 25 /да се
скроят две косо за гърба според центровете/. От прозрачна материя: скроява се
лента от 1, 30 м. , и ширина 6см.
Изработка: Пришийте предницата към вратната част според обозначение А и
гърба към вратната част според обозначение С, прекарайте двоен набор по
страничните шевове на вратните части и средния шев на гърба, намалете на
14см. по предницата и гърба на страничните шевове и на 13см. по средния шев
на гърба, поставете лента от обратната страна с цел да застопорите наборите и
зашийте страничните шевове, като наборите са се застопорени. Съединете
предницата и гърба на долната част по средния шев, зашийте страничните
шевове и прикрепете към основата на горната част според обозначения В-F.
Оформете гърба на вратната извивка до обозначение Е на предницата с подгъв и
прегънете мострите на предницата като оформите каналче и отвори при
обозначения А-Е. Направете подгъв във формата на руло около лентата и я
прекарайте през каналчето на вратната извивка като завържете на предницата,
според модела. Оформете основата на долната част със завършващ бод.
39. Рокля „FELIX MEDIANO”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 85 м. , 1, 40 м. ширина необработена коприна.
Кроене: предница 3 и 3А /да се скроят две/, гръб 5 и 5А/да се скроят два/,
страница на предница 6 и 6А/да се скроят две/, страница на гръб 4 и 4А/да се
скроят две/, презрамка 2 /да се скроят две/, гръб на вратна част 1 /да се скроят
два двойни/. За оформяне на вратната извивка и предницата и гърба на
ръкавните извивки мострите се скрояват според чертежа на кройката. За
оформяне на основите целите мостри се скрояват според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълните кройки 3, 4, 5 и 6, съединете части 3 с 3А, 4
с 4А, 5 с 5А и 6 с 6А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Оформете средния шев на предницата отдясно и предните шевове
на страниците със завършващ шев; затворете средния шев на предницата като
поставите плата върху лявата страна, зашийте с тегел на 1см. и друг на 3мм. от
края. Пришийте страницата на предницата към предницата, страницата на гърба
към гърба и средния шев на гърба. Затворете страничните шевове с нормален
бод до мястото на ципа отляво. Поставете декоративна бродирана лента върху
единия лист на презрамките като оставите място за презрамка от всяка страна
на лентата, според модела, прегънете презрамките лице с лице, зашийте
страничния шев и обърнете. Зашийте горния лист на презрамките към един от
гърба на вратните части, лице с лице, по раменния шев според обозначение В и
поставете на указаното място, пришийте тази част към вратната извивка към
гърба на роклята според обозначенията; поставете противоположната част на
гърба на вратната извивка лице с лице, зашийте горната част, обърнете,
обшийте долната част и раменните шевове от обратната страна, пристегнете
презрамките по предницата с тропоска според обозначение А като ги поставите
в позиция към основата на роклята. Зашийте дясната страна на мострите на
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вратната извивка, поставете лице с лице, зашийте и обърнете мострите в
нормална позиция като зашиете презрамките; поставете скрит цип отляво и
обшийте мострите. Зашийте мострите на основата по страничните шевове и
поставете върху роклята лице с лице, обърнете, обшийте.
40. Блуза „FELIX MEDIANO”
41. Пола „FELIX MEDIANO”
Плат: 3, 60 м. , 1, 40 м. ширина
40. Блуза „FELIX MEDIANO”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 7 до 10/.
Кроене: предница 10/да се скроят две/, гръб 9 /да се скрои двоен/, столче на
яка 7 /да се скроят две двойни/, яка 8 /да се скроят две двойни/. За възел се
скрояват две ленти 68см. на 10см. като се скрои единия край по диагонал. За
оформяне на вратната и ръкавните извивки се скрояват ленти косо с ширина
4см. според контурите.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Затворете раменните и
страничните шевове като оформите отвор илик от дясната страна според
обозначенията. Направете тесен подгъв около двете ленти, за да завържете като
оформите триъгълник от единия край и поставете декоративна златиста лента
според модела, прекарайте двоен набор от правата страна на лентите и ги
поставете в края на двете предници, като натегнете наборите, намалете ги с
5см. при тропосването. Изработете яка със столче според обозначения А-В и
обяснението към модел 4. Оформете ръкавните извивки, вратната извивка и
предниците със скроените косо ленти, ушити и обърнати, като застопорите
лентите, за да завържете. Направете подгъв и поставете декоративна златиста
лента, според модела.
41. Пола „FELIX MEDIANO”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 11 до 14/.
Кроене: предница 11 и 11А /да се скроят две/, гръб 12 и 12А /да се скроят два/,
предница на коланче 13 /да се скроят две двойни/, гръб на коланче 14 /да се
скроят четири/.
Внимание: За да получите пълните кройки 11 и 12, съединете части 11 с 11А и
12 с 12А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове и средния шев на гърба до мястото на
края на ципа. Поставете декоративни златисти ленти, които да оформят рисунка
според модела от основата на полата. Тропосайте натегнатите плисета и ги
зашийте от талията до обозначенията, изгладете. Пришийте скрит цип на гърба
на коланчетата поотделно, поставете лек подлепващ плат от обратната страна на
едно от коланчетата, изгладете, съединете двете лице с лице, зашийте горната
част и краищата на гърба, обърнете и пришийте към талията на полата като
оформите прихлупване на гърба, обшийте. Направете подгъв, оформете илик,
пришийте копче.
42. Блузка „EMPORIO ARMANI”
43. Пола „EMPORIO ARMANI”
Плат: 1, 75 м. , 1, 40 м. ширина гладка коприна. 2, 35 м., 1, 40 м. ширина
плисирана коприна.
42. Блузка „EMPORIO ARMANI”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.

24

Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 15 до 21/.
Кроене: От гладка материя: драперия на предница на горна част 17 и 17А /да
се скроят две косо/, драперия на гръб на горна част 16 /да се скрои една косо/,
вътрешна част на гръб 15 /да се скроят две/. От плисиран плат, като пристягате
при скрояването: две кройки предница 18 и 21 /да се скрои една от всяка
според кройката и друга от кройка 21 според линия F-X/, две кройки гръб 19 и
20 /да се скрои един от всяка/.
Внимание: За да получите пълната кройка 17, съединете 17 със 17А по линията
за съединяване на кройки.

Изработка: Съединете двете драпирани горни части на
предницата лице с лице и зашийте презрамката и вратната извивка
до обозначенията от двете страни, обърнете, тропосайте плисето
отляво и прекарайте двоен набор от двете страни като намалите
дясната страна на 6,5см. и лявата страна на 11см. Прекарайте
двоен набор от двете страни на драпираната част на гърба на
горната част и поставете върху вътрешната кройка като адаптирате
наборите към страничните шевове, пристегнете с тропоска и
зашийте дясната страна на горната част като пристегнете двете
материи на предницата, оформете възел с предницата на
презрамката, според модела и тропосайте нейния край по гърба на
вратната извивка от вътрешната страна според обозначение В и
според нужния размер, поставете презрамката в позиция към
основата на горната част и поставете другата вътрешна част на
гърба на горната част лице с лице, зашийте вратната извивка, като
го оформите и пристегнете презрамката, обърнете вътрешната
горна част, обшийте отдясно и оформете вътрешната част.
Оформете всичките основи на плисираните части със завършващ
шев и зашийте десните и левите шевове до мястото на ципа
поотделно на предните и задните части според обозначения P-M-XR като поставите отдясно по-къса предна част според обозначение
F и като образувате прихлупване на предницата, според модела,
пристегнете частите с тропоска по горната част и пришийте към
основата на горната част като изпънете плисираното, като оставите
листа от вътрешната горна част за обшиване. Пришийте скрит цип.

43. Пола „EMPORIO ARMANI”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 22 до 28/.
Кроене: От гладък плат: талия на предница 28 /да се скроят две двойни/,
драперия на предница 26 /да се скроят две косо/, талия на гръб 22 /да се скроят
четири/. За колан се срязва лента с ширина 4 см. по контура на талията плюс
шевове и 2 см. кръстоска, за да остане с ширина 2 см. От плисиран плат:
вътрешна пола на предница 25 /да се скрои двойно според основата за дясна и
лява страна/, горна част на полата на предница дясна страна 27 /да се скрои
една/, долна част на предница 23 /да се скрои една за дясна страна и една за
лява страна според горната основа, начертана на кройката и една до края на
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кройката само за дясна страна/, пола на гръб 24 /да се скрои една двойна до
края на горната основа и една двойна според кройката/.
Изработка: Зашийте свивките на талията на гръб поотделно. Направете подгъв
на руло на горната и долната страна на двете части на драперията на предница
и направете двоен набор на двете страни, поставете тези части върху едната
част на талията на предница, като изпънете набора според обозначения А-В-Е-F
и като образувате прихлупване на предницата с двете части на драперията,
тропосайте и зашийте за талията на гръб според обозначения А-В, като
прихванете всичко. Зашийте средния заден шев на частите на талията поотделно
до края на ципа. Оформете всички основи на плисираните части /горна и долна
част на полата до обозначение С/ с завършващ тегел, като отворите плисето;
поставете горната част на полата дясна страна върху по- късата долна част на
предница, тропосайте и зашийте тази страна с горната част на полата на гръб;
зашийте лявата страна на същото ниво. Затворете лява страна на вътрешната
пола; поставете по-дългата долна част на предница на дясна страна отгоре,
прихванете с тропоска и затворете десния страничен шев. Поставете горната
пола, подготвена предварително, върху долната, като образувате различни нива
и прихванете с тропоска; зашийте всичко за основата на талията на предница
според обозначения С-В и за талията на гръб. Поставете срещуположните части
на талията на обратната страна и обиколете с шев, прихванете с тропоска около
талията. Поставете скрит цип на гърба. Поставете лек подлепващ плат на
средата на колана откъм обратната страна, изгладете, затворете краищата и
обърнете; зашийте единия слой на колана за полата, като захванете всички
платове и обиколете с шев срещуположния слой. Поставете закопчалка в края.
44. Рокля „ANNA MOLINARI”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 0,80 м., 0,80 м. ширина сатен. 2,80 м., 1,50 м. ширина плисиран шифон.
Кроене: От сатен: вътрешно тяло на предница 3 /да се скрои едно за дясна
страна/, вътрешно тяло на гръб 4 /да се скрои едно за дясна страна/, драперия
на тяло 1 /да се скрои едно за дясна страна/. От плисиран шифон, като се
прихванат гънките с няколко тропоски: драперия на тяло 1 /да се скрои едно за
лява страна/, пола 2 и 2А /да се скрои една двойна за предница според
основата, като се остави поле за шев от 2,5 см. на горната част на дясна страна
до средата за образуване на ръб, и една двойна за гръб също според основата
по-дълга/. Изгладете плисето и срежете кройките на вътрешното тяло на
предница 3 и на гръб 4, и двете за лява страна.
Внимание: За да получите пълната кройка 2, съединете 2 с 2А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте гръдните свивки на вътрешното тяло от двата плата,
тропосайте гънките на вътрешното тяло на гърба, затворете дясна страна и
оформете вратните извивки с малък подгъв; оформете ръкавните извивки, като
поставите бие, ушито и обърнато. Оформете горната част на драпираното тяло от
двата плата, изгладете плисето на лява страна, от средата на гръдната част до
рамото, оформете края на мострите на вратните извивки; сгънете мострите и
направете двоен набор в основите на предницата и тропосайте гънките на гърба,
оформете прихлупване на двете тела на предницата, като поставите това от
сатен отвътре, според модела и прихванете с тропоска, прихванете драпираното
тяло върху вътрешното тяло от средите до обозначения В на предницата и С на
гърба, като изпънете набора, тропосайте. Зашийте страничните шевове на
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полата до края на ципа лява страна, направете прорез в средата на предницата
и средата на гърба горна част и оформете полета за шев от 2,5 см. на дясна
страна с завършващ бод, направете двоен набор около горната част на нивото
на ръба на дясна страна на предница и гръб и съединете с тялото, като изпънете
набора по размера на вътрешното тяло и като оформите ръба на дясна страна на
предница и гръб до средите, зашийте. Поставете скрит цип на лява страна.
Направете двоен набор нараменете на драпираното тяло, като го оставите пошироко от вътрешното тяло; прихванете над вътрешното тяло с бод на ръка.
Оформете основата на полата с завършващ бод, като отворите плисето на плата.
45. Рокля „ALBERTA FERRETTI”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 5 до 10/.
Плат: 2,95 м., 1,40 м. ширина копринен воал. 0,30 м., 1,40 м. ширина
естествена коприна.
Кроене: От воал: вратна извивка на предница 10 /да се скроят две двойни/,
вратна извивка на гръб 9 /да се скроят четири/, тяло на предница 7 /да се скрои
двойно/, тяло на гръб 6 /да се скроят две/, пола на предница и гръб 5 /да се
извади на хартия кройката на предницата и гърба според средите и талиити и да
се скрои всяка една от тях двойна на основата и на средите, според размера/. От
коприна: вътрешно тяло на предница 8 /да се скрои двойно/.
Изработка: Тропосайте гънки на вътрешното тяло на предница и ги зашийте с
тегел на 2 мм. по лицевата страна, оформете вратната извивка до обозначение Е
с малък подгъв и направете двоен набор в средата на вратната извивка от
обозначение А до обозначение F, намалете на 5 см. Изработете гънки на тялото
на предница от воал и ги поставете върху вътрешното тяло според обозначения
A-E-F, закрепете гънките с тегел на машина върху вътрешното тяло, затворете
дясна страна и оформете ръкавните извивки с завършващ бод, като прихванете
вътрешното тяло. Зашийте раменните шевове на частите на вратната извивка
поотделно, съединете ги лице с лице и зашийте горната част на вратната
извивка и краищата на гърба, като прибавите две гайки от същия плат, обърнете
и зашийте единия слой за тялото на предница според обозначения С-В и за
тялото на гръб от обозначение J до средата, обиколете с шев срещуположния
слой и оформете остатъка на ръкавните извивки, като обиколите с шев двата
плата и зашийте с много дребен бод на ръка. Оформете отвора на гърба със
същия завършващ бод. Зашийте страничните шевове на полата до края на ципа
лява страна, сгънете полата от основата и поставете откъм лицевата страна един
ред обли
и големи златисти пайети според обозначенията /на 10 см. от
основата/. Направете украшение на полата от апликации, както е показано на
модела, по желание. Направете двоен набор на горната част на полата, като
прихванете двата плата и зашийте за основата на тялото, като изпънете набора.
Поставете скрит цип на лява страна. Доставете кафява лента гроген с ширина 4
см. и направете гънки от 4 см.; разположете ги около вратната извивка с
машинен тегел в средата на лентата, поставете украшение от пайети отгоре,
както е показано на модела; поставете от същата лента, но по-тясна и в друг тон
върху шева свързващ тялото и полата. Пришийте копчета на вратната извивка
на гърба.
46. Рокля „EMILIO PUCCI”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 11 до 15/.
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Плат: 5,15 м., 1,50 м. ширина синкав шифон. 0,50 м., 1,50 м. ширина светло син
шифон.
Кроене: В синкаво: вътрешно тяло на предница 12 /да се скрои двойно/,
вътрешно тяло на гръб 14 /да се скроят две/, презрамка 11 /да се скроят
четири/, пола на предница и гръб 15 и 15А /да се извади кройката от хартия,
като се увеличават на 15а сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 62 см. и да се срежат от плат два правоъгълника
с дължината на плата /1,50 м./ и ширина 95 см. за образуване на гънките/. За
образуване на плисе на тялото на предница и гръб да се срежат четири
правоъгълника косо от 85 см. на 50 см. В светло синьо: подплата на талията 13
/да се скроят четири/. За образуване на плисе на талията да се срежат два
квадрата косо от 28 см. на 28 см.
Внимание: За да получите пълната кройка 15, съединете 15 с 15А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте свивките на вътрешното тяло на предница. Съединете
двата правоъгълника за образуване на плисе на тялото на предница и го
изработете, като образувате гънка с ширена 3 см. върху шева и още три еднакви
гънки в основата, оформете остатъка към основата на вътрешната част,
поставете плисето върху вътрешното тяло и прихванете с обиколна тропоска;
направете същото с двата правоъгълника за гърба без да ги съединявате за да
остане отвор в средата на гърба, поставете ги също върху вътрешното тяло на
гърба и прихванете гънките с обиколна тропоска. Изработете презрамките,
ушити и обърнати и ги поставете на предницата според обозначение Х и върху
тялото. Подплатете тялото на предница, като оформите вратната извивка,
ръкавните извивки и долната част, като прихванете плисето и презрамките,
зашийте презрамките на гърба и подплатете тялото на гръб, като прибавите в
средата на дясна страна гайки от същия плат до края. Изработете плисето в
светло синьо според формата на талията и го поставете отгоре, тропосайте и
подплатете, като прихванете, съединете средите на тази триъгълна част с бод на
ръка и поставете върху страните на тялото на предница според обозначение С,
затворете страничните шевове на тялото, като оставите свободна вътрешната
подплата според обозначения В-А и прихванете триъгълната част на талията,
обиколете с шев вътрешната подплата. Поставете кройката на полата върху
правоъгълниците на 1 см. от края и отбележете обозначенията на средата на
предницата, зашийте двата правоъгълника от горната част до обозначение J за
образуване на отвор на предницата и изработете 38 вертикални гънки странично
от 1 см. на 1 см. дълбочина и на разстояние 3 см. помежду им за получаване на
ханша на размер 46, прихванете плисето към средата на талията на предница
според обозначение R, както е показано на модела и поставете отново кройката
отгоре за да се приспособи отзад според размера и оформете предницата,
направете прорез на обозначение F за да се образува сгъвката на долния плат и
зашийте на двустранно на предницата според обозначения E-F, поставете полата
под триъгълника върху тялото според обозначение R и прихванете с няколко
бода на ръка. Затворете средния заден шев до края на ципа и го поставете
невидим. Оформете отвора на предницата и основата на полата с завършващ
обиколен тегел.
47. Рокля „GUCCI”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Изработка: Прекарайте двоен набор в основата на предницата на вратната
извивка между обозначенията поотделно, зашийте страничните шевове с гърба
на вратната извивка. Изработете презрамките, ушити и обърнати с ширина 1см.
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и тропосайте по предницата на вратната извивка и по гърба на вратната извивка
според обозначението. Подплатете с противоположните части лице с лице от
средата на гърба до края на вратната извивка на предницата, обърнете и
прекарайте декоративен двоен обиколен тегел. Оформете прихлупване на
предницата на вратната извивка като поставите дясната страна върху лявата
според обозначение А и пристегнете центровете с тропоска. Поставете на 1см. от
горната част на предницата на горницата двете ленти от воал скроени с ширина
1см. и зашийте с тегел по средата им като ги разделите на 1см. помежду им до
страничните шевове, поставете също така ленти в основата на предницата и в
основата на воланите 1, 2 и 3 от памук до страничните шевове. Зашийте
страничните шевове на предницата на горната част и съединете към основата на
вратната част, като натегнете набора на предницата според обозначение А,
зашийте средния шев на гърба на горната част до края на ципа. Затворете във
формата на халка всичките памучни волани поотделно и прекарайте двоен
набор в горната страна на тези от воал като скроите основата, поставете
воланите от воал върху памучните по техния ред, като натегнете набора и
зашийте помежду им според обозначения С-Е, пришийте полата към основата на
горната част, натегнете набора според обозначение В. Пришийте скрит цип по
средата на гърба. Направете подгъв в основата на памучния волан. Затворете
двете горни части поотделно. Оформете две плисета на предницата на горната
част според кройката и зашийте до края на обозначенията. Зашийте страничния
шев на предницата на долната част към долната част според обозначение Е.
Затворете свивките на гърба на горната част и прикрепете долната част към
основата на горната, затворете страничните шевове на долната част до мястото
на ципа отляво и прикрепете долната част към основата на горната част.
Прекарайте малък набор между обозначенията на предницата на вратната
извивка, за да намалите с 1см., с помощта на гладене и поставете
противоположната горна част лице с лице, зашийте около вратната извивка,
презрамката и ръкавните извивки, обърнете и обшийте по основата на горната
част от обратната страна. Пришийте скрит цип, направете подгъв и завържете
презрамката на рамото, според модела.
48. Рокля „SPORTMAX”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 2,15 м., 1,40 м. ширина щампосан памук. 0,95 м., 1,40 м. ширина бял
памук. 0,25 м., 3 м. ширина тюл.
Кроене: От щампосан плат: среда на предница на тяло 1 /да се скроят две/,
горна част на предница 5 /да се скроят две/, междинна част на предница 7 /да
се скроят две/, горна част на гръб 4 /да се скрои двойно/, междинна част на
гръб 6 /да се скрои двойно/, талия на предница 3 /да се скрои двойно/, талия на
гръб 2 /да се скрои двойно/, пола 9 /да се скрои една двойна за предница и една
двойна за гръб, като се намали с 4 см. ширината/, основа на предница и гръб 8
/да се скрои една двойна за предница и една двойна за гръб според средите/. За
частите на полата се срязват две ленти с ширина 9 см. и две ленти с ширина 7
см. по контура на основата на полата на предница според размера. От бял
памук: пола 9 /да се скрои една двойна за предница до обозначение L и една
двойна за гръб също до обозначение L, като се намали с 4 см. ширината/. От тюл
за волан на основата на вътрешната пола: да се среже лента с височина 20 см.
по ширината на тюла.
Изработка: Зашийте дясна страна на горната част на предницата с горната част
на гърба и оформете вертикални илици от 3,5 см. на разстояние 1,5 см. помежду
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им, също като тези на средата на предница, прекарайте тегел-фестон на 3 мм. от
горната и долната част на илиците. Зашийте дясна страна на междинната част на
предницата с междинната част на гърба и съединете горната и междинната части
според обозначение А, като поставите помежду раирана лента образувайки ръб
от 5 мм. Зашийте средния преден шев на тялото според обозначение С,
оформете илиците и прекарайте тегели-фестон като украшение, зашийте части
за предниците според обозначения А-В, като прибавите същата лента
образувайки ръб обиколно. Зашийте дясна страна на частите на талията,
оформете илиците и украшението от тегел-фестон също обиколно, зашийте за
основата на тялото според обозначения С-Е и поставете помежду раирана лента
образувайки ръб. Оформете средата на предницата с раираната лента, зашийта,
обърната и обиколена с шев. Зашийте дясна и лява страна на полите до мястото
на ципа поотделно, поставете памучната пола отвътре на щампосаната и
прихванете двете с тропоска, така че да ги зашиете като че ли е само един плат;
тропосайте гънки на предницата и направете двоен набор от обозначението до
страните и зашийте полите за основата на тялото заедно с обиколен тегел
според обозначение F, като образувате отвор на лява страна. Затворете на
пръстен трите ленти за да поставяне върху полата и оформете илиците около
частите с дължина 5 см. и раздалечени според модела; поставете най-тясната
лента хоризонтално според обозначения Р-О, като поставите раираната лента на
двете страни на лентите образувайки ръб от 5 мм. Поставете най-шириката
лента според обозначения L-R и основата според обозначение К, като прибавите
раираната лента по същия начин Затворете на пръстен волана от тюл и
поставете в средата му сатенена лента с ширина 5 см., оформете основата на
волана с дантела, направете двоен набор на срещуположната страна и зашийте
волана за основата на полата от памек, като изпънете набора. Оформете
вратната извивка на гърба и ръкавните извивки на предницата със завършващ
тегел и основата на полата също. Изработете презрамките с раираната лента в
необходимия размер и ги зашийте в краищата на предницата и на обозначение J
на гърба. Зашийте скрит цип. Въведете широка лента от кадифе в илиците на
талията и оформете панделка на предницата.
49. Блуза „PRADA”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 10 до 14/.
Плат: 2, 90 м. , 0, 80 м. ширина щампосан сатен.
Кроене: предница 10 /да се скроят две/, гръб 12 /да се скрои двоен/, ръкав 11
и 11А /да се скроят два/, столче на яка 14 / да се скроят две двойни/, яка 13 /да
се скроят две двойни/.
Внимание: За да получите пълната кройка 11, съединете 11 с 11А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте свивките на гърба и издадените напред раменни шевове
според обозначение Е като оформите платка на предницата. Затворете
страничните шевове. Изработете дипли на ръкавите и ги зашийте, затворете
ръкавите, прекарайте двоен набор по върховете им и ги пришийте към
ръкавните извивки като натегнете наборите според обозначения Х-Е и
обозначенията. Прегънете мострите на предниците и изработете яка със столче
според обозначения А-В и обясненията към модел 4. Направете подгъв в
основата на ръкавите като оформите каналче и прекарате еластична лента
според искания размер. Направете подгъв в основата на блузата, оформете
илици, пришийте копчета и поставете подплънки за да придържате обема на
ръкавите.
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50. Блузка „ZARA”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 5 до 11/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина бамбула памук. 1 м., 1,40 м. ширина воал памук в
тон.
Кроене: От бамбула: вратна извивка на предница 8 /да се скроят четири/,
вратна извивка на гръб 11 /да се скроят четири/, предница 9 /да се скрои
двойно/, гръб 10 /да се скроят два/, 1-ви волан на предница и гръб 7 /да се
скрои един двоен за предница и един двоен за гръб според средите/, 2-ри волан
на предница и гръб 6 /да се скрои един двоен за предница и един двоен за гръб
според средите/, 3-ти волан на предница и гръб 5 /да се скрои един двоен за
предница и един двоен за гръб според средите/. За презрамки: да се срежат две
ленти от 4 см. на 42 см. От воал за 1-ви волан: да се скроят две ленти с ширина
9 см. и дължина 75 см. /размер 38/, 80 см. /размер 42/ и 85 см. /размер 46/. За
2-ри волан: да се скроят две ленти с ширина 10 см. и дължина 95 см. /размер
38/, 1 м. /размер 42/ и 1,05 м. /размер 46/. За 3-ти волан: да се скроят две
ленти с ширина 12 см. и дължина 1,15 м. /размер 38/, 1,20 м. /размер 42/ и 1,25
м. /размер 46/. За украшение от две филетки на горна част на предница и
основите на всеки волан от бамбула се срязват две ленти с ширина 1 см. по
мярката на кройките според размерите. :
Изработка: Направете двоен набор в основата на частите на вратната извивка
на предница между обозначенията поотделно, зашийте страничните шевове с
вратната извивка на гърба. Изработете презрамките ушити и обърнати с ширина
1 см. и тропосайте на вратните извивка на предницата и гърба според
обозначението. Подплатете със срещуположните части лице с лице от средата на
гърба до края на вратната извивка на предница, обърнете и прекарайте двоен
декоративен тегел обиколно. Образувайте прихлупване на вратната извивка на
предница, като поставите дясната страна върху лявата според обозначение А и
прихванете средите с тропоска. Поставете на 1 см. от горната част на тялото на
предница двете ленти от воал срязани с ширина 1 см. и зашийте с тегел в
средата им, на разстояние 1 см. помежду им до страните, поставете лентите
също в основата на предницата и в основите на воланите 1-ви, 2-ри и 3-ти от
памук до страните. Зашийте страничните шевове на тялото на предница и
съединете с основата на вратната извивка, като изпънете набора на предницата
и според обозначение А, зашийте средния заден шев на тялото до края на ципа.
Затворете на пръстен всички волани от памук и от воал поотделно и направете
двоен набор на горната част на двата волана от воал, като срежете основата,
поставете воланите от воал върху тези от памук по техния ред, като изпънете
набора и зашийте между тях според обозначения С-Е, зашийте полата за
основата на тялото, като изпънете набора според обозначение В. Зашийте скрит
цип на средата на гърба. Направете подгъв в основата на волана от памук.
Оставете краищата на предницата свободни за образуване на панделка.
Поставете капаче на среда на предница според обозначение А, зашийте единия
слой, обърнете и обиколете с шев. Затворете ръкавите и ги зашийте на
ръкавните извивки, поставете дантела в основите и прекарайте еластичен тегел
на дантелата за образуване на набор. Оформете вратната извивка, като
поставите бие в тон и образувате филетка от 1 см. обикаляйки с шев. Поставете
в основата на дрехата същата дантела като в основата на ръкавите. Зашийте
автоматично закопчаване на указаното място.
51. Рокля „JUST CAVALLI”
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Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 17 до 22/.
Плат: 3, 70 м. , 1, 40 м. ширина памучен муселин.
Кроене: предница на вратна извивка 18 /да се скроят четири/, гръб на вратна
извивка 17 /да се скроят два двойни/, предница 19 /да се скроят две/, гръб 20
/да се скрои двоен/, предница и гръб на долна част 22 /да се скроят четири за
предницата и две двойни за гърба/, предница и гръб на волан 21 /да се скроят
четири за предницата и две двойни за гърба/. За завързване се скрояват две
ленти 1м. на 4, 5см. ширина. За оформяне на ръкавните извивки се скрояват
косо ленти с ширина 3см. според контурите.
Изработка: Изработете осем гайки с дължина 4см., ушити и обърнати.
Прекарайте двоен набор по предниците според обозначения А-С и пришийте към
предницата на вратната извивка от раменете и според обозначения А-С-В, като
натегнете наборите и поставете четири гайки на всяка предница според
указаното място, като ги оставите на 2см. Пришийте гърба на вратната извивка
към гърба и затворете раменните и страничните шевове. Зашийте страничните
шевове на долната част и на воланите поотделно, поставете долните части лице
с лице и зашийте средния шев на предницата, обърнете като оформите и
пришийте по същия начин воланите; прекарайте двоен набор в горната част на
долницата като прихванете двете материи и в горната част на волана; пришийте
долната част към основата на горната от средата на предницата до средата на
гърба, като натегнете наборите, и волана към основата на долната част.
Оформете вратните части като поставите противоположните части лице с лице,
преди това съединени по раменните шевове, зашийте, обърнете и обшийте.
Оформете ръкавните извивки с ушито и обърнато бие. Съединете двете ленти за
завързване и изработете една ушита и обърната, прекарайте я през гайките като
оформите кръстосване и завържете според модела. Направете подгъви на двата
волана на основата поотделно.
52. Жакет „COMME DES GARCONS”
Приложение 6. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 23 до 33/.
Плат: 1,85 м., 1,40 м. ширина бродирано органди. 0,60 м., 1,40 м. ширина бял
памук.
Кроене: От органди/ предница 24 /да се скроят две според краищата на
вратната извивка за дясна и лява страна/, гръб 25 /да се скрои двойно/, предна
платка баволет 26 /да се скрои една за дясна страна/, свободна раменна част 30
/да се скрои една за дясна страна/, основа на предница 29 /да се скроят две/,
основа на гръб 28 /да се скрои двойно/, ръкав 23 /да се скроят два/, столче за
яка 33 /да се скроят две двойни/, яка 27 /да се скрои една двойна/. За свободен
колан се срязва лента с дължина 1,30 м. и ширина 12 см., която да остане 5 см.
За пояс на ръкавите се срязват две ленти от 40 см. на 10 см. плюс шевове, за да
останат с ширина 4 см. От бял памук: талия на предница 31 /да се скроят
четири/, талия на гръб 32 /да се скроят две двойни/. Предна платка на лява
страна: да се скрои една според чертежа на кройката на предницата. За гайки се
срязват 10 правоъгълника от 4,5 см. на 8 см. За пагон се срязва правоъгълник от
6 см. на 16 см. За апликации на ръкавите се срязват два правоъгълника от 35
см. на 40 см. За гайка на свободната раменна част се срязва квадрат със страна
3 см. плюс шевове.
Изработка: Зашийте предните свивки. Поставете бялата платка върху лявата
предница лице с обратна страна, зашийте края на вратната извивка до
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обозначение А, обърнете върху дрехата и закрепете остатъка до раменете
образувайки разнищване. Оформете платката баволет за дясна страна
бродирана на вълни от ръкавната извивка до обозначение А и я поставете на
предницата, тропосайте вратната извивка, раменете и ръкавната извивка.
Зашийте раменните шевове, като прихванете платките и страничните шевове.
Затворете страничните шевове на частите на талията и тези на основата на
предница и гръб, оформете основата на тялото според обозначения C-F и
горната част на основата обозначения E-J на вълни и поставете върху талията в
бяло според обозначения
C-E-F-J, зашийте според формата на вълните и
поставете срещуположната част на талията, като оформите ръбове на
предницата и обиколете с шев вътрешната част. Направете подгъв и
завършващо оформление на вълни на двете предници от вратната извивка до
основата. Изработете гайка, ушита и обърната, поставете я на раменната част на
указаното място, оформете тази част с обиколен завършващ шев и я поставете
на дясното рамо според обозначение Х и знака, прихванете на вратната извивка
с тропоска. Изработете пагона ушит и обърнат, заоблен в един от краищата,
поставете го на рамото с правия край върху вратната извивка, тропосайте.
Оформете яката с вълни обиколно, с изключение на частта на монтиране,
изработете яката със столче според обяснението към модел 4 и обозначения А-В.
Поставете апликацията от правоъгълници в бяло върху ръкавите, като
образувате разнищен патчуърк обиколно, както е показано на модела, затворете
ръкавите, оформете ръкавите с вълни; поставете четири гайки в бяло на всеки
ръкав на разстояние 6,5 см. от основата и зашийте ръкавите на ръкавните
извивки. Изработете пояса за ръкави, като оформите единия край като V и с
ширина 4 см., поставете двойна пръстеновидна тока, въведете пояса в гайките
на ръкавите и опашете в необходимия размер. Поставете другите две гайки на
талията на гърба. Изработете свободния колан с тока с ширина 5 см. и го
прихванете на гайките на талията на гърба. Оформете илици, пришийте копчета,
като образувате прихлупване.
53. Рокля „DOLCE & GABBANA”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 0,70 м., 1,40 м. ширина бродиран памук плумети. 0,40 м., 0,80 м. ширина
черен памук. 1,95 м., 1,50 м. ширина лен. 2,30 м., 1,40 м. ширина коприна.
Кроене: От бродиран памук: капаче среда на предница 3 /да се скроят две и
едно двойно за подплата/, драперия на гръдна част 2 /да се скроят две/,
драперия на гръб 1 /да се скрои двойно/, долна част 6 /да се скроят две/. От
черен плат: вътрешно тяло на предница 4 /да се скроят две/, вътрешно тяло на
гръб 5 /да се скроят две/. От лен: пола на предница 7 /да се скрои двойно/. За
пола на гръб: да се скроят два правоъгълника от 35 см. височина на 55 см.
дължина /размер 38/, 57 см. /размер 42/ и 59 см. /размер 46/. За волан се
срязват две ленти с височина 12 см. и дължина 2,35 м. /размер 38/, 2,40 м.
/размер 42/ и 2,45 м. /размер 46/ с необходимите добавки. За филетка в
основата на волана се срязват две биета с ширина 2,5 см. по дължината на
воланите според размера. От коприна за вътрешен волан на предница: срязва се
лента с ширина 10 см. и дължина 1,45 м. За вътрешен волан на гръб се срязва
лента със същата ширина и дължина 1,35 м. За волан на предница се срязва бие
с ширина 14 см. и дължина 3 м. с необходимите добавки. За волан на гръб се
срязва лента със същата ширина и дължина 2,70 м. с необходимите добавки. За
филетка в основата на волана се срязва бие с ширина 2,5 см. и дължина 3 м. за
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волана на предница и друго бие със същата ширина и дължина 2,70 м. за волана
на гръб.
Изработка: Зашийте свивките на вътрешното тяло в черно и страничните
шевове. Зашийте страничните шевове на гръдните части в бяло и направете
двоен набор на средите на гръб, страните, на обозначения С-Е вертикално и
обозначения А-В. Съединете двете части на капачето по шева на средата на
предница; изпънете набора на гръдните части в бяло според обозначения А-В по
размера на капачето, зашийте последното според същите обозначения.
Съединете капачето на среда на предница за подплата с вътрешното тяло според
обозначения А-В, поставете вътрешното тяло в черно върху това в бяло, като
прибавите на ръба черна дантела на вълни, както е показано на модела,
тропосайте и зашийте вратната извивка до средата на гърба, обърнете
вътрешното тяло и изпънете набора на драперията по размера на вътрешното
тяло, прекарайте тегел, като закрепите набора на страните и средата на гърба.
Зашийте страничните шевове на полата и тези на воланите поотделно и средата
на гръб на полата, като оставите отвор от 6 см. в горната част за цип, направете
двоен набор на полата, оформете долната част от бродиран плат с обиколен
тегел и краищата, поставете я върху основата на тялото в посока към вратната
извивка според обозначения В-F, тропосайте и зашийте полата, като изпънете
набора според обозначение J, зашийте всичко заедно. Поставете филетките,
като образувате двойна основа около основата на двата волана, направете
двоен набор на срещуположната страна, поставете върху основата на полата,
като изпънете набора. Съединете волана от коприна с долната част от коприна,
като изпънете набора и поставете на основата на полата, като изпънете набора,
зашийте всичко заедно. Поставете широка дантела с вълни на основата на
полата и върху шева на първия волан, както епоказано на модела, поставете и
зашийте дантела също на обратната страна на основата на волата от коприна,
като дантелата да се показва с 5 см. Зашийте ципа. Поставете 5 облечени
копчета в средата на капачето на предницата, като се симулира закопчаване.
54. Елек „ANTONIO MARRAS”
Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 8 до 9/.
Плат: 1, 05 м. , 1, 40 м. ширина памук. 0, 35 м. , 0, 80 м. ширина памучен воал в
подходящ цвят.
Кроене: От памук: предница и гръб 9 и 9А /да се скроят две/, предно
закопчаване 8 /да се скроят две/. За завързване на гърба се скрояват две ленти
20см. на 4см. и две 70см. на 4см. За оформяне на ръкавните и вратната извивка
се скрояват косо ленти с ширина 3см. според контурите. От воал за предните
волани се скрояват две ленти 80см. на 15см.
Внимание: За да получите пълната кройка 9, съединете 9 с 9А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте свивките, раменните шевове и средния шев на гърба до
обозначението. Оформете разнищване от 1см. по двете ленти от воал от двете
страни, прегънете всяка лента, като оформите двоен волан с разлика от 4, 5см.
по края, прекарайте двоен набор и поставете върху предниците според
обозначения А-В, като натегнете наборите, поставете закопчаването според
обозначения А-В, като пристегнете воланите, пришийте един лист и обшийте
противоположния. Оформете ръкавните извивки с ушито и обърнато бие.
Изработете ленти за завързване, ушити и обърнати, поставете най-късите по
средата на гърба, една от всяка страна според обозначение R, и най-дългите по
същия начин по обозначение S, завържете лентите на гърба. Оформете отвора
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на гърба с малък подгъв, направете подгъв в основата, оформете илици,
пришийте копчета.
55. Рокля „CHLOE”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж:/размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 10 до 12/.
Плат: 2, 05 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 12 и 12А /да се скрои двойна/, гръб 11 и 11А/да се скрои
двоен/, ръкав 10 /да се скроят два/. За оформяне на основата на ръкавите
мострите се скрояват с ширина 4см.
Внимание: За да получите пълните кройки 11 и 12, съединете части 11 с 11А и
12 с 12А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, раменните и страничните
шевове до мястото на ципа отляво. Затворете ръкавите, оформете основата като
поставите мострите, ушити и обърнати и прикрепете ръкавите към ръкавните
извивки. Пришийте скрит цип отляво. Набавете си памучна лента в подходящ
цвят и оформете вратната извивка като оформите филетка от 12мм. при
обшиването на лентата около него, според модела. Поставете коланче с
блестящи орнаменти. Оформете основата на полата със завършващ шев.
56. Рокля „MIU MIU”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 13 до 24/.
Плат: 0, 30 м. , 1, 40 м. ширина креп сатен. 0, 35 м. , 1, 40 м. ширина гюпур на
кръгове. 0, 95 м. , 1, 40 м. ширина широка швейцарска бродерия на цветя. 0, 20
м. , 1, 40 м. ширина памучен розов воал.
Кроене: От креп сатен от матираната страна на плата: предница на вратна част
17 /да се скроят две двойни/, гръб на презрамки 19 /да се скроят четири/. От
гюпур: предница 16 /да се скрои двойна/, гръб 15 /да се скрои двоен/. От
бродерията: предница и гръб на талия 18 /да се скроят две двойни/, четири
части предница и гръб на бедрена част 23, 20, 22 и 24 /да се скроят две двойни
от всяка/, предница и гръб на дясна част на основата 13 /да се скроят две/, лява
предница на основата 21 /да се скроят пет/, ляв гръб на основата 14 /да се
скрои един/. От розов воал за оформяне на филетки между шевовете на
предницата и гърба се скрояват 2см. ленти до достигането на 11м. с нужните
добавки.
Изработка: Зашийте свивките на предницата на горната част от гюпур,
съединете частта на талията към основата на горната част според обозначение С
на предницата и гърба поотделно като прибавите лента от розов воал като
оформите разнищен ръб от 8мм. по мострата върху шева, като поставите
четирите бедрени части от швейцарска бродерия на предницата и гърба според
обозначения D-E-F-G, като отново прибавите лента и като зашиете частите
отгоре с тегел на 5мм. от края на шева на предницата и гърба. Затворете
страничните шевове като поставите лентата, оформете отвор за ципа отляво.
Тропосайте натегнато плисе на предницата и гърба на дясната основа.
Съединете петте ленти, които оформят предницата на лявата основа като също
прибавите ленти от воал, зашийте частите от лицевата страна и съединете към
частта на основата на плисето според обозначение J; зашийте по същия начин
гърба на основата на плисето с лявата част на гърба според обозначение J;
зашийте десния шев на частта на основата и пришийте към основата на роклята
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според обозначение М, като оформите отвор отляво и прекарайте отново лента
от воал. Оформете предницата на ръкавната извивка с ушито и обърнато бие.
Зашийте раменните шевове на вратната част в черно поотделно, поставете
подлепващ плат от обратната страна на едната част и подплатете с
противоположната част, пришийте един лист към предницата на вратната
извивка според обозначение А и гърба на презрамката към гърба на вратната
извивка според обозначение Н, обшийте долния лист на предницата на вратната
извивка и поставете бие по гърба на вратната извивка. Оформете основата на
долната част и отворите със завършващ обиколен бод. Пришийте цип.
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