PATRONES 257
1. Рокля „MIU MIU”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 70 м. , 1, 20 м. ширина бяла полиестерна коприна. 0, 70 м. , 1, 20 м.
ширина черен памучен поплин.
Кроене: От бяла коприна: предница 1 /да се скрои двойна/, средна част на
предница 2 /да се скрои двойна/, гръб 3 /да се скрои двоен, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението/. За оформяне на вратната извивка
мострите се скрояват според чертежа на кройките. От черен памук: част над
презрамка 4 /да се скроят четири/. За презрамки се скрояват две ленти с
дължина 42см. и ширина 6см. За коланче се скрояват две ленти с дължина 75см.
и ширина 10см.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по мострите и по частите над
презрамките. Прегънете лентите за коланчето по средата по дължина, зашийте и
обърнете; съединете две по две частите над презрамките, зашийте целия контур
без този от А до В, направете прорез при обозначение А, обърнете от лицевата
страна, изгладете, поставете върху средната част на предницата според същите
обозначения и лентите за коланчето при обозначения C-D, пристегнете с
тропоска. Прикрепете средната част към предницата, скройте и тегелирайте
шева. Зашийте страничните шевове. Прегънете презрамките по средата по
дължина, зашийте и обърнете и поставете по предницата и гърба на вратната
извивка според обозначения E-F. Прикрепете мострите помежду им по
страничните шевове, поставете върху плата, лице с лице, като поставите
презрамките и частите над тях в посока надолу, зашийте около вратната
извивка, направете прорези по завоите и по ъглите, обърнете мострите навътре,
застопорете с бодове на ръка отвътре и прекарайте тегел отгоре около контура.
Застопорете с тегел краищата на частите над презрамките на гърба според
височината на талията. Направете подгъв в основата. Завържете коланчето с
възел на гърба.
2. Рокля „PRADA”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 5 до 6/.
Плат: 0, 90 м. , 1, 40 м. ширина коприна. Набавете се кадифена лента с ширина
около 6см. за презрамките.
Кроене: предница 5 /да се скрои двойна, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 32см. /размер
48/, 30см. /размер 44/, 28см. /размер 40/, гръб 6 /да се скрои двоен/. За
оформяне на предницата и гърба на вратната извивка мострите се скрояват
според чертежа на кройките.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по мострите на вратната извивка.
Отбележете натегнати плисета по предницата според местоположението на
кройката, тропосайте ги и зашийте с тегел на около 3см. от обратната страна,
изгладете. Затворете страничните шевове на роклята; поставете кадифената
лента по краищата на предницата и гърба на вратната извивка, за да направите
презрамките според нужния размер, зашийте; прегънете мострите на ръкавните
извивки по линията на чертежа навътре, застопорете с бодове на ръка от
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вътрешната страна. Поставете мострите върху предницата и гърба на вратната
извивка откъм лицевата страна на плата, зашийте, обърнете мострите навътре
като придържате шева по края, застопорете както мострите на ръкавните
извивки. Оформете основата на роклята с малък подгъв.
3. Рокля „MARNI”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 4 /от 7 до 11/.
Плат: 0, 55 м. , 1, 50 м. ширина сатиниран памук в кафяво. 0, 50 м. , 1, 50 м.
ширина същата материя в черно. 0, 50 м. , 1, 50 м. ширина същата материя в бял
цвят.
Кроене: От кафява материя: предница и гръб на горна част 7 /да се скроят две
двойни/. От черна: горна предна част 8 /да се скроят две двойни, като
увеличите с 2см. при основата за горния лист/, гръб на горна част 9 /да се
скроят два двойни, като увеличите с 2см. при основата за горния лист/. За
презрамки се скрояват две ленти с дължина 45см. и ширина 15см. От бяла
материя: предница и гръб на долна част 10 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте предниците и гърба на долната част към гърба в кафяво,
прегънете по линията на чертежа навътре като оформите дипла, оставете отдолу
съединителния шев на двете части, пристегнете с тропоска и зашийте отгоре с
тегел на 3, 5см. от гънката. Съединете предницата и гърба на горната част към
роклята, зашийте, затворете страничните шевове на роклята, като оставите
отвор за цип отляво до обозначението, пришийте скрит цип. Зашийте
презрамките по дължина, обърнете, изгладете, поставете по обозначенията на
предницата и гърба на вратната извивка по лицевата страна на дрехата,
пристегнете с тропоска; съединете помежду им долните листа на горната част по
десния шев, поставете върху плата лице с лице, като прибавите презрамките,
зашийте контура на вратно-ръкавната извивка , обърнете навътре и презрамките
в нормално положение нагоре, завършете основата на долния лист по шева,
прикрепете този лист към горния, така че шева да остане скрит под тази част.
Оформете основата на роклята с подгъв.
4. Рокля „LOUIS VUITON”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 11 до 15/.
Плат: 0, 90 м. , 1, 50 м. ширина вълнен бял креп и същото количество подплата.
0, 60 м. , 1, 20 м. ширина син креп. 0, 20 м. , 1, 20 м. ширина розов креп.
Набавете си черна лента с дължина 4, 50 м. и ширина 2, 5см.
Кроене: От бяла материя и подплата: предница на горна част 11 /да се скрои
двойна/, страница на предница 12 /да се скроят две/, гръб на горна част 13 /да
се скрои двоен/, предница и гръб на долна част 14 /да се скроят две двойни/. От
подплата да се скроят същите кройки. От синя материя: волан на предница и
гръб на долна част 15 /да се скроят два двойни/. От розова материя за
декорация върху воланите се скроява волана на долната част по линия А-В на
кройката и скройте два двойни.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба на горната част и
пришийте страниците към предниците; съединете долната част към горната,
изгладете отворения шев и поставете лентата отгоре центрирана според
указаното място, застопорете с тегел по краищата. Поставете по същия начин
декорацията в розово по волана на предницата и гърба на долната част, заедно
с горния край и като оформите долния край; пришийте волана към основата на
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роклята, затворете страничните шевове, левия от мястото на ципа, пришийте
цип. Изработете подплата, поставете върху дрехата лице с лице, зашийте
контура на вратната и ръкавните извивки, обърнете навътре, затворете
раменните шевове на подплатата и роклята в заоблена форма и обшийте
подплатата върху ципа; направете малък подгъв в основата на подплатата и
плата поотделно.
5. Рокля „TRUSSARDI”
Приложение 1. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 16 до 20/.
Плат: 1,25 м., 1,50 м. ширина коприна полиестер. 2,80 м., 1,20 м. ширина
шифон.0,40 м., 1,20 м. ширина памук.
Кроене: От коприна: гръдна част 16 /да се скроят четири/, тяло среда на
предница 17 /да се скрои двойно/, тяло на гръб 18 /да се скроят четири/, пола
на предница 19 /да се скрои двойно/, пола на гръб 20 /да се скроят две/. От
памук: за колан се срязва лента с ширина 12 см. и дължина 96 см. /размер 48/,
88 см. /размер 44/ и 80 см. /размер 40/. За презрамки и ленти на тяло на
предница се срязват две ленти със същата ширина и дължина 95 см. /размер
48/, 90 см. /размер 44/ и 85 см. /размер 40/. От шифон: за цяла пола се срязва
правоъгълник от 2,80 м. на 0,50 м. според схемата. За драперия на гръдните
части и гърба се срязват две парчета от 0,70 м. на 0,60 м. според схемата. За
драперия на тялото среда на предница се срязва правоъгълник от 1,20 м. на 22
см. според схемата.
Изработка: Поставете подлепващ плат на презрамките и колана. Зашийте
свивките на гръдните части от коприна, съединете тези части с тялото на гърба
по страничните шевове и поставете отгоре парчетата от шифон предварително
набрани, като образувате драперия и ги приспособите към формата на частта от
коприна, прихванете с тропоска около контура и срежете остатъка от шифон,
закрепете драперията с малки скрити бодове между сгъвките на плата;
образувайте също драперия вертикално на тялото среда на предница и
съединете тази част с основата на гръдните части според обозначения А-В,
зашийте оставяйки отвор между обозначения А-Р за въвеждане на лентите от
памук, оформете отвора, като прегънете края на плата навътре. Затворете
вътрешната пола по страничните шевове, а средата на гърба до мястото на ципа,
оформете основата с оверлог. За горната пола от шифон, оформете едната
страна на правоъгълника, която ще бъде основата, с малък подгъв или оверлог,
затворете на пръстен, като оставите отвор за ципа, направете двоен набор на
горната страна и наберете по размера на вътрешната пола, поставете я върху
нея, прихванете двете поли с тропоска по контура на талията и зашийте за
тялото. Сгънете на две по дължина презрамките и колана, зашийте, обърнете,
изгладете и прекарайте декоративни тегели отгоре на разстояние 1 см. помежду
им. Изработете подплата на тялото с остатъка от копринените части, зашийте
свивки на гръдните части и съединете с тялото на гръб по страничните шевове,
поставете на дрехата лице с лице, като прибавите на вратната извивка в средата
на гърба до обозначение R края на презрамките, зашийте контура на вратната
извивка, като оставите отвор на предницата между обозначения С-D за
въвеждане на презрамката, обърнете подплатата навътре, обиколете с шев
основата на гръдните части и гърба на шева на талията. Нагласете презрамките
в желания размер преди да ги закрепите, въведете ги през отвора на вратната
извивка на предница обозначения С-D, извадете през вътрешния отвор
обозначения А-Р и поставете над тялото до обозначение В, както е показано на
модела, закрепете с тегел. Поставете колана около контура на талията
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покривайки шева, закрепете по същия начин. Поставете ципа в отвора на
средата на гърба и закопчалка в горния край, по желание.
6. Жакет „JOCAVI”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Плат: 1,70 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 1 /да се скроят две/, предна страница 2 /да се скроят две/,
гръб 3 /да се скроят два/, задна страница 4 /да се скроят две/, предна платка 5
/да се скроят две/, джоб пластрон 6 /да се скроят два/, ръкав 7 и 8 /да се скроят
по два от всеки/, маншет 9 /да се скроят два/, яка 10 /да се скроят две двойни/.
За оформяне на предниците се срязват две мостри според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, средата на
маншетите и мострите. Зашийте предните и задните свивки, страниците и
средния заден шев, оформете свивките, като оставите поле и срежете шевовете,
поставите ги към едната страна и прекарайте декоративен тегел отгоре във
форма на зигзаг. Отбележете мястото на джобовете с тропоска; сгънете мострата
на горния край по линията на чертежа навън, зашийте краищата, обърнете,
изгладете, закрепете мострата, като прекарате тегел отгоре и тропосайте малък
подгъв на останалата част на контура; поставете джобовете на дрехата на
указаните места, закрепете с обиколен тегел. Поставете платката на предниците
според обозначения R-S, насочете шева нагоре и прекарайте същия декоративен
тегел; затворете раменните и страничните шевове. Съединете двете части на
ръкава по лакетния шев, насочете го към едната страна, прекарайте тегел
отгоре и затворете ръкавите, като зашиете другия шев; затворете на пръстен
маншетите, сгънете по линията на чертежа, поставете горния слой на основата
на ръкавите, така че шева да съвпадне с този на лакета, зашийте, обиколете с
шев долния слой откъм обратната страна и прекарайте същия декоративен тегел
около контура, зашийте ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията.
Поставете мострите на предниците лице с лице, зашийте с тегел от основата до
обозначение А, направете прорез на обозначението, обърнете мострите навътре,
прихванете с бод на ръка отвътре. Съединете помежду им двата слоя на яката,
зашийте външния контур, обърнете, изгладете, прекарайте наклонена тропоска
за придаване на форма; поставете яката на вратната извивка откъм обратната
страна на дрехата според обозначение А, зашийте захващайки единия слой,
обиколете с шев другия слой по лицевата страна на дрехата. Зашийте подгъв в
основата, прекарайте тегели в зигзаг около предниците, реверите и подгъва.
Оформете илици и пришийте копчета.
7. Панталон „KLEYMAC”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 11 до 13/.
Плат: 1, 85 м. , 1, 40 м. ширина лен на райета.
Кроене: предница 11 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 21, 5см.
/размер 48/, 19, 5см. /размер 44/, 17, 5см. /размер 40/, гръб 12 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 23см. /размер 48/, 21см. /размер 44/, 19см.
/размер 40/, коланче 13 /да се скрои двойно/. За гайки се скрояват пет
правоъгълника с дължина 8см. и ширина 4см.
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Изработка: Поставете подлепващ плат по коланчето. Зашийте свивките на
гърба, страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев/чатала/ до
мястото на ципа на предницата. Отбележете с тропоска по средата отпред на
всяка предница, прегънете навътре дясната мостра, пристегнете с тропоска;
отляво прегънете мострата на 1, 5см. от средата като оставите навътре една
мостра на 2, 5см., пристегнете с тропоска; отворете ципа, поставете под лявата
страна на отвора като оставите зъбците видими, зашийте отгоре с тегел;
затворете ципа, оформете прихлупване като поставите дясната страна върху
лявата, така че ципа да остане скрит, тропосайте дясната страна на ципа по
плата, отворете го и зашийте с тегел отгоре. Прегънете коланчето по средата по
дължина, затворете краищата като премахнете прихлупването отдясно,
обърнете, изгладете; поставете горния лист на коланчето към талията лице с
лице като оставите на предницата отляво трите см. на прихлупването, зашийте,
обърнете нагоре и обшийте долния лист по същия шев от обратната страна на
плата, прекарайте тегел около контура, оформете илик и пришийте копче.
Поставете гайките, преди това ушити и обърнати, две на предницата и три на
гърба, застопорете с тегел. Направете подгъв в основата на панталона и
изгладете като оформите ръб.
8. Жакет „JOCAVI”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 14 до 21/.
Плат: 1, 60 м. , 1, 40 м. ширина лен.
Кроене: предница 14 /да се скроят две/, страница на предница 15 /да се скроят
две/, гръб 16 /да се скроят два/, страница на гръб 17 /да се скроят две/, две
кройки ръкав 18 и 19 /да се скроят два от всяка/, яка 20 /да се скроят две
двойни/, столче на яка 21 /да се скроят две двойни/. За завързване в основата
на ръкавите се скрояват косо две ленти с дължина 45см. и ширина 4см. За
декорации по предниците се скрояват косо четири ленти с ширина 4см. и около
дължина 30см. и още две ленти с дължина 50см. по същата ширина, които ще се
завързват.
Изработка: Зашийте предните свивки, страниците на предниците и гърба и
средния шев на гърба, скройте и тегелирайте шевовете; зашийте и обърнете
декоративните ленти на предницата, поставете тези с дължина 50см. центрирани
според указаното място върху предницата според кройките, като оставите
краищата пристегнати по средата за да оформите възел, застопорете с тегел
отгоре по двата края; поставете другите две ленти по една във всеки край, като
ги разделите на 1, 5см. според модела, застопорете по същия начин. Зашийте
страничните и раменните шевове. Съединете двете части на ръкавите, като
зашиете лакътния шев до мястото на отвора, оформете го с малък подгъв;
оформете каналче в основата на ръкавите като прегънете по линията по чертежа
навътре, зашийте и прекарайте лентата за възел, преди това ушита и обърната,
прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според обозначенията. Оформете
средната част на предниците и основата на плата с малък подгъв, зашит с тегел.
Съединете двата листа на яката лице с лице, зашийте външния контур до
обозначение А, обърнете, прекарайте тегел по края; съединете по същия начин
двата листа на столчето на яката като прибавите яката до същото обозначение,
зашийте до обозначение В, обърнете, изгладете, поставете един лист столче на
яка към вратната извивка според обозначение В, зашийте и обшийте другия лист
по същия тегел от обратната страна, тегелирайте по обиколния тегел.
9. Панталон „JOCAVI”
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Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 22 до 24/.
Плат: 2 м. , 1, 40 м. ширина раиран памучен лен.
Кроене: предница 22 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 27см. /размер
48/, 25см. /размер 44/, 23см. /размер 40/, гръб 23 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 28см. /размер 48/, 26см. /размер 44/, 24см. /размер 40/, коланче
24 /да се скроят две/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на коланчето. Зашийте страничните,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа; поставете цип
според обяснението към модел 7. Съединете коланчето по средния шев на гърба,
изработете го според обяснението към модел 7, като прекарате еластична лента
на гърба до страничните шевове, за да пристегнете коланчето според искания
размер, застопорете еластичната лента с обиколен тегел. Направете подгъв в
основата на крачолите.
10. Риза „KLEYMAC”
Приложение 1. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 25 до 31/.
Плат: 1,75 м., 0,90 м. ширина памук.
Кроене: Предница 25 /да се скроят две/, гръб 26 /да се скрои двойно/, задна
платка 27 /да се скроят две двойни/, яка 28 /да се скроят две двойни/, капаче
среда на предница 29 /да се скроят две двойни/, горна част на ръкавните
извивки 30 /да се скроят четири/, гайка на джобове 31 /да се скроят четири/.
Дъна на джобове: да се скроят четири правоъгълника според чертежа на
кройката. За оформяне на ръкавните извивки се срязват две биета с ширина 3
см. по контура според размера.
Изработка: Поставете подлепващ плата на капачетата среда на предница, яката
и гайките на джобове. Отбележете местата на джобовете с тропоска, като
маркирате добре краищата, поставете откъм обратната страна самозалепваща се
лента с ширина 4 см. и показваща се с 2 см. в краищата; откъм лицевата страна
поставете, центрирана върху обозначението, лента от същия плат с ширина 9 см.
по дължината на отвора плюс 2 см. на всяка страна; прекарайте два успоредни
тегела на разстояние 1,5 см. помежду им, като оформите добре краищата,
срежете отвора между двата тегела без да достигате краищата, срежете ги с два
прореза на ъгъл и срежете лентата филетка от единия до другия край, обърнете
лентата навътре, изгладете откритите шевове, образувайте филетка на всяка
страна с ширина 7 мм., зашийте със скрит бод зад игла върху шевовете;
поставете гайката, преди това ушита и обърната, центрирана на джоба, под
горната филетка, прекарайте тегел около контура на джоба закрепвайки
гайката; поставете едно дъно на джоб на всяка филетка откъм обратната страна
на дрехата и съединете двете с тегел около контура. Зашийте предните и
задните свивки; поставете двата слоя на платката на гърба, като вмъкнете
последния, зашийте и прекарайте декоративен тегел отгоре; затворете
страничните и раменните шевове, тегелирайте шевовете. Поставете капачетата
на предниците лице с лице, зашийте, сгънете по линията на чертежа навън,
зашийте горния край до обозначение А, направете прорез на обозначението,
обърнете навътре, поставете края на същия шев и закрепете с тегел. Съединете
две по две горните части на ръкавните извивки, зашийте една от страните от В
до С, обърнете, изгладете, поставете на ръкавните извивки според същите
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обозначения В-С откъм лицевата страна на дрехата, прихванете с тропоска.
Затворете на пръстен бието за оформяне на ръкавните извивки по размера на
контура на ръкавната извивка без 1 см., сгънете на две по дължина и поставете
на дрехата лице с лице, като вмъкнете горната част, зашийте, обърнете бието
навътре, закрепете с бодове на ръка отвътре или с тегел отгоре в края.
Съединете двата слоя на яката лице с лице, зашийте външния контур до
обозначение А, обърнете, изгладете, поставете горния й слой на вратната
извивка откъм обратната страна на дрехата до същото обозначение, зашийте,
обърнете и обиколете с шев долния слой откъм лицевата страна на дрехата,
прекарайте декоративен тегел около контура. Оформете основата на дрехата с
малък подгъв. Поставете автоматични закопчалки на капачетата, гайките на
джобове и на горните части на ръкавните извивки на указаните в кройката
места, сгънете горните части на ръкавните извивки по средата навън, според
линията на чертежа и закопчайте закопчалките за да се поддържат частите
сгънати.
11. Бермуди „KLEYMAC”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина полиестерна материя на райета.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, коланче 3 /да
се скроят четири/. За дъно на джоб отдясно на предницата се скрояват две
според чертежа на кройката. За гайките се скрояват три ленти 8см. на 3см.
Изработка: Поставете подлепващ плат по горния лист на коланчето. Поставете
лек подлепващ плат върху обозначението на отвора на джоба отдясно, с ширина
3см. според размера на отвора с 2см. повече от всяка страна; от лицевата страна
на предницата и върху същото обозначение поставете едно дъно на джоб, така
че да излезе с около 1см. от всяка страна, зашийте с тегел от единия до другия
край, завършете добре, скройте по диагонал от талията до тегела /без да го
скроявате/, обърнете дъното на джоба навътре като оформите филетка по отвора
с ширина 1, 5см., зашийте филетката със заден шев върху шева и по краищата,
изгладете, прекарайте обиколен тегел отгоре; поставете другото дъно отдолу
като оставите място отгоре за шев и съединете двете с тегел около контура.
Зашийте страничните и вътрешните шевове, и средния шев /чатала/ до мястото
на отвора за цип, пришийте го според обяснението към модел 7. Съединете
частите на коланчето по средния шев на гърба, горния и долния лист поотделно,
изгладете отворения шев; прикрепете горния лист към талията на панталона
лице с лице като прибавите гайките, преди това ушити и обърнати, две на
предницата и една по средата на гърба, зашийте, обърнете нагоре, поставете
долния лист отгоре като прибавите другия край на гайките, зашийте контура на
талията и краищата, обърнете, обшийте долния лист от обратната страна,
изгладете, оформете илик и пришийте копче. Зашийте подгъв в основата на
дрехата.
12. Жакет „PAZ TORRAS”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 4 до 12/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина лен.
Кроене: Предница 4 /да се скроят две/, предна страница 5 /да се скроят две/,
гръб 6 /да се скроят два/, задна страница 7 /да се скроят две/, ръкав 8 и 9 /да
се скроят по два от всеки/, яка 10 /да се скроят две двойни/, джоб пластрон 11
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/да се скроят два/, капаче на джоб 12 /да се скроят четири/.За оформяне на
предниците, ревер яката и основата на ръкавите мострите се срязват според
чертежа на кройките. От подплата се скрояват ръкави, джобове, гръб, страници
и предници, последните до линията на мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, капачетата,
джобовете, мострите на основата на ръкавите и мострите на предниците.
Зашийте средния заден шев, предните и задните страници и предните свивки,
изгладете и прекарайте тегел отгоре на 4 мм. от шевовете. Отбележете местата
на джобовете с тропоска; оформете контура им с малък подгъв, зашийте с тегел
горния край и прихванете с тегел останалата част, подплатете джобовете,
поставете ги на дрехата на указаните места, закрепете с двоен обиколен тегел
отгоре. Съединете помежду им двата слоя на капачетата лице с лице, зашийте с
тегел, обърнете, изгладете, тегелирайте според модела, поставете капачетата на
дрехата на 1,5 см. над джоба, успоредно на него, в посока нагоре, зашийте,
поставете ги в положението им надолу, закрепете с тегел отгоре. Затворете
страничните и раменните шевове. Съединете помежду им двете части на ръкава,
зашийте лакетния шев до мястото на отвора, изгладете; затворете мострите на
пръстен до отвора, изгладете шева и поставете на основата на ръкавите лице с
лице, зашийте основата и отвора до обозначението, обърнете мострите навътре,
извадете шева в края, прекарайте тегел отгоре около контура, поставете
ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията, зашийте. Оформете
предниците с мострите и изработете яката ревер споре указанията към модел 6 и
обозначение А. Зашийте подгъв в основата на дрехата, прикрепете леки
подплънки, подплатете жакета, оформете илици и пришийте копчета. Оформете
маншети на ръкавите, както е показано на модела.
13. Панталон „PAZ TORRAS”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 13 до 17/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина раиран памук. 0,30 м., 0,50 м. ширина подплата
задъна на джобове.
Кроене: предница 13 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в основата да се получи ширина 29 см. /размер
48/, 27 см. /размер 44/ и 25 см. /размер 40/, гръб 14 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 30 см. /размер 48/, 28 см. /размер 44/ и 26 см. /размер 40/,
страница-дъно на джоб 15 /да се скроят две/, коланче 16 /да се скроят две/,
гайки на предница 17 /да се скроят четири/. За гайки на гърба се срязват две
ленти от 8 см. на 4 см. От подплата се скрояват две дъна на джобове според
чертежа на кройката на предницата.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горната половина на коланчето и на
горния слой на гайките. Отбележете декоративен заден джоб на дясна страна на
указаното в кройката място, изработете го според указанията към модел 10, като
поставите цип между двете филетки и като поставите правоъгълник от същия
плат откъм обратната страна вместо дъна, закрепете го с тегел около контура на
джоба, до филетките. Поставете дъното на джоб на предницата според
обозначения А-В, зашийте от А до В, обърнете дъното навътре, изгладете и
прекарайте тегел в края отгоре; поставете страницата отдолу според същите
обозначения, прихванете с тропоска, съединете двете дъна с обиколен тегел от
вътрешната страна на дрехата. Затворете страничните шевове, вътрешните
шевове и средния шев /чатала/ до мястото на отвора на предницата за цип;
поставете ципа и коланчето според обяснението към модел 7, като съедините
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преди това коланчето по задния шев; зашийте и обърнете гайките, поставете
тези, които имат форма на
14. Блузка „TORRADAS”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 18 до 19/.
Плат: 1 м. , 1, 20 м. ширина памучна батиста.
Кроене: предница 18 /да се скрои двойна/, гръб 19 /да се скрои двоен/. За
оформяне на контурите на ръкавните извивки, вратната извивка и за да
завържете на гърба се скрояват косо ленти с ширина 3, 5см. по нужната
дължина.
Изработка: Зашийте гръдните свивки и страничните шевове до мястото на
отвора в основата като оставите отвор за цип отляво от ръкавната извивка.
Поставете една лента върху предницата на вратната извивка от лицевата страна,
зашийте, обърнете навътре като оформите филетка от 5мм. ширина, обшийте от
обратната страна като зашиете с няколко бода на ръка и прекарайте тегел
отгоре; оформете по същия начин гърба на вратната извивка като следвате
ръкавните извивки и като пристегнете краищата на лентата по предницата на
вратната извивка /около 25см./, ушити и обърнати, за да завържете на фльонга.
Пришийте цип и оформете отворите и основата с малък подгъв, зашит с тегел.
15. Панталон „PAZ TORRAS”
Приложение 2. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 20 до 22/.
Плат: 1, 70 м. , 1, 40 м. ширина лен.
Кроене: предница 20 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 27, 5см.
/размер 48/, 25, 5см. /размер 44/, 23,5см. /размер 40/, гръб 21 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 27, 5см. /размер 48/, 25, 5см. /размер 44/,
23,5см. /размер 40/, коланче 22 /да се скроят четири/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на две от частите на коланчето.
Зашийте задните свивки, страничните и вътрешните шевове, и средния шев
/чатала/ до мястото на предния отвор за ципа, пришийте го според обясненията
към модел 7 и изработете коланче според обяснението към модел 11 като преди
това съедините коланчетата по задния шев. Зашийте подгъв в основите на
крачолите, изгладете панталона като оформите ръб и поставете метални
закопчалки, за да затворите коланчето.
16. Рокля „PAZ TORRAS”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 1 до 12/.
Плат: 2,15 м., 1,40 м. ширина лен.
Кроене: Предница 1 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се полечи ширино 13 см.
/размер 48/, 12 см. /размер 44/ и 11 см. /размер 40/, средна част на предница 2
/да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 4,5 см./, предна страница 3 /да се
скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 20,5 см. /размер 48/, 19,5 см. /размер 44/ и 18,5
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см. /размер 40/, капаче среда на предница 4 /да се скроят две, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 4,5 см./, среда на гръб 5 /да се скрои една двойно, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 16,5 см. /размер 48/, 15,5 см. /размер 44/ и 14,5 см. /размер 40/,
задна страница 6 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 22,5 см. /размер 48/,
21,5 см. /размер 44/ и 20,5 см. /размер 40/, задна платка 7 /да се скрои двойно/,
долен джоб 8 /да се скроят два/, горен джоб 9 /да се скроят два/, капаче на
джоб 10 /да се скроят четири/, яка 11 /да се скроят две двойни/, столче за яка
12 /да се скроят две двойни/. За гайки на талията на гръб се срязват две
парчета с дължина 10 см. и ширина 12 см. За оформяне на долните джобове да
се срежат две мостри според чертежа на кройката. За оформяне на контура на
ръкавните извивки се срязват две биета с ширина 4 см. по дължината на контура
според размера.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, столчето за
яка, мострите на джобовете, горния слой на капачетата, средата на гайките и
горната половина на капачетата среда на предница. Отбележете с тропоска на
предниците местата на горните и долните джобове според кройките. Съединете
помежду им трите части на предниците, изгладете и тегелирайте шевовете.
Тропосайте гънка в средата на горните джобове, зашийте, изгладете, тропосайте
малък подгъв около контура, зашийте с тегел горния край, поставете на дрехата,
закрепете с тегел отгоре; съединете капачетата на джобове две по две, като
прибавите лента гроген с дължина 6 см., сгъната на две, в средата на капачето
според модела, зашийте, обърнете, изгладете, тегелирайте и оформете илик на
указаното място, поставете капачетата върху джобовете на 1 см. над тях,
зашийте, поставете капачетата надолу, закрепете ги в това положение с тегел
отгоре. Поставете мострата върху долните джобове лице с лице, зашийте,
направете прорез в ъгъла според обозначение R, обърнете мострите навътре,
закрепете с тегел отгоре; тропосайте малък подгъв с изключение на ръба на
предна страна, поставете върху предницата на дрехата според обозначенията,
закрепете с обиколен тегел и прекарайте хоризонтален тегел на височината на
обозначение R, като образувате гайка. Съединете задните страници, зашийте
платката, тегелирайте шевовете; затворете страничните и раменните шевове,
като вмъкнете страничната част на долните джобове в страничните шевове.
Поставете капачето среда на предница на предниците лице с лице, зашийте,
сгънете по линията на чертежа навътре, обиколете с шев и прекарайте обиколен
тегел отгоре. Изработете и поставете яката със столче според обяснението към
модел 8 и оформете ръкавните извивки с бие според обяснението към модел 10.
Зашийте подгъв в основата на роклята; зашийте и обърнете гайките на гърба и
ги поставете върху шевовете на страниците на височината на талията за да
въведете колан; оформете илици и пришийте копчета.
17. Рокля „TOYPES”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 13 до 18/.
Плат: 1,75 м., 1,50 м. ширина бамбула щампосан тюл и същото количество от
същия плат, но едноцветен, в тон.
Кроене: От щампосан плат: гръдна част 13 /да се скроят две косо/, среда на
предница на тяло 14 /да се скрои двойно/, предна страна 15 /да се скроят две/,
среда на гръб на тяло 16 /да се скрои двойно/, задна страна 17 /да се скроят
две/, пола на предница и гръб 18 и 18А /да се скроят две двойни косо според
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основите на дясна и лава страна, като се скъси кройката 10 см./. От едноцветен
плат за подплата: да се изработят същите кройки на тялото, полата според
кройката, а за презрамки да се срежат две ленти с ширина 15 см. и дължина 65
см.
Внимание: За да получите пълната кройка 18, съединете 18 с 18А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страните за частите на тялото предница и гръб, съединете
гръдните части по средния преден шев, поставете ги на тялото на предница,
зашийте и затворете дясна страна, изработете по същия начин тялото от плата
за подплата, поставете го върху щампосаното тяло лице с лице, зашийте контура
на вратната извивка, като оставите два малки отвора в средата на предница за
да се извадят презрамките, обърнете поддържайки шева в края, поставете
подплатата откъм обратната страна, така че да съвпаднат шевовете, съединете
двете тела с тегел в основата и в шева на основата на гръдните части;
прекарайте два успоредни тегела на 12 мм. от средния преден шев на гръдните
части, като образувате каналче за презрамките. Затворете страничните шевове
на горната и долната пола поотделно, като зашиете лява страна от мястото на
ципа, поставете едната пола в другата, съединете полата с тялото и поставете
ципа. Оформете основата на полите и контура на презрамките с оверлог или
зигзаг. Сгънете лентите за презрамки на две по дължина, зашийте 45 см. от
единия от краищата с ширина 1 см. и оставете другия край по-широк, срежете
оставащия шев, обърнете, поставете тесния край отвътре на каналчето на
предницата, закрепете с тегел на долния шев и изпънете презрамката, като
наберете гръдните части според модела, закрепете набора с няколко скрити
бода на ръка и оставете другия край свободен за завързване на тила.
18. Рокля „VERO MODA”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 19 до 23/.
Плат: 2, 05 м. , 1, 40 м. ширина копринен щампосан креспон. 0, 70 м. лента със
златисти пайети с ширина 4см.
Кроене: гръдна част 19 /да се скроят четири, две от тях за мостри/, подгръдна
част 20 /да се скрои двойна/, средна предна част 21 /да се скрои двойна/,
страница на предница 22 и 22А /да се скроят две/, гръб 23 и 23А/да се скроят
два/. За завързване на врата се скрояват две ленти с дължина 60см. и ширина
10см.
Внимание: За да получите пълните кройки 22 и 23, съединете части 22 с 22А и
23 с 23А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте свивката на четирите гръдни части, изгладете правите;
съединете тези части помежду им две по две лице с лице, зашийте контура на
вратната и ръкавните извивки, направете малки прорези в заоблена форма с цел
да се напаснат при обръщането, обърнете от лицевата страна като придържате
шева по края, изгладете; извадете раменните шевове отдолу между двете
материи и ги затворете като прибавите единия край на лентите за завързване
преди това ушити и обърнати; обърнете раменете като ги оставите в подходяща
позиция и скритите шевове между двете материи. Поставете подгръдната част
към основата на гръдните части, зашийте като придържате всички материи,
обърнете. Пришийте средната част на предницата със страниците и съединете
към подгръдната част; зашийте страничните шевове на роклята от ръкавните
извивки до основата; оформете гърба на вратната извивка като прегънете по
линията на чертежите навътре, зашийте като оформите каналче и прекарайте
еластична лента, за да пристегнете вратната извивка според размера. Оформете
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основата на роклята с малък подгъв и поставете лентата с пайети върху
подгръдната част, като я адаптирате към нея.
19. Рокля „ALICIA RUEDA”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 24 до 33/.
Плат: 2,80 м., 1,40 м. ширина щампосана коприна.
Кроене: Горна част на тяло на предница 24 /да се скрои двойно/, средна част
на тяло на предница 25 /да се скрои двойно/, долна част на тяло на предница 26
/да се скрои двойно/, горна част на пола на предница 27 /да се скрои двойно/,
средна част на пола на предница 28 /да се скрои двойно/, волан на пола на
предница 29 /да се скрои един двоен цял за долен и един двоен, като се среже
кройката по линия R-S за горен/, тяло на гръб 30 /да се скрои двойно/, горна
част на пола на гръб 31 /да се скрои двойно/, средна част на пола на гръб 32 /да
се скрои двойно/, волан на пола на гръб 33 и 33А /да се скрои един двоен цял за
долен и един двоен, като се среже по линия T-U за горен/. За оформяне на
ръкавните извивки, вратната извивка на предница и гръб, презрамките и лента
на гърба се срязват няколко биета с ширина 3,5 см. по необходимите дължини.
Внимание: За да получите пълната кройка 33, съединете 33 с 33А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте гръдните свивки. Тропосайте малка гънка в краищата на
вратната извивка на предница. Зашийте помежду им трите части на тялото на
предница според обозначения А-М и В-О. Оформете основата на долните волани
на предница с оверлог или зигзаг, поставете ги един върху друг и ги
поддържайте заедно с тропоска по горния ръб и страните; съединете воланите
на предница със средната част на полата според обозначения С-Р, а тази с
горната част според обозначения D-E; зашийте полата за тялото на предница.
Оформете и съединете по същия начен воланите на гърба, зашийте ги със
средната част на полата според обозначения F-G, а тази с горната според
обозначения H-J; зашийте полата за тялото на гръб. Затворете страничните
шевове на роклята от ръкавните извивки до основата. Съединете биетата
помежду им за оформяне на ръкавните извивки, вратната извивка и за
изработване на презрамките със същата филетка според обяснението към модел
14. Зашийте и обърнете две ленти с дължина 45 см. и ги поставете на гърба
зашити за презрамките за завързване в средата на гърба.
20. Рокля „ALICIA RUEDA”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 2,75 м., 1,40 м. ширина щампосана коприна.
Кроене: Гръдна част 1 /да се скроят две/, тяло на предница 2 /да се скрои
двойно/, тяло на гръб 3 /да се скрои двойно/, пола на предница и гръб 4, 4А и
4В /да се скроят две цели за предница и две анулирайки гънката за гръб/. За
горна част на тялото на гръб се срязва правоъгълник от 40 см. на 52 см. За
презрамка се срязват две ленти от около 60 см. дължина на 8 см. ширина. За
оформяне на вратната извивка на гърба се срязва бие с ширина 5 см. по
необходимата дължина.
Внимание: За да получите пълната кройка 4, съединете 4 с 4А и 4В по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: На горната част на тялото на гръб направете двоен набор
вертикално в средата и страните, наберетекато оставите частта с височина 18
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см.; наберете страните на гръдната част, като ги оставите в същия размер като
гърба и ги съединете по десния страничен шев, закрепете набора на лява
страна; на гръдните части сгънете по линията на чертежа навътре, като
образувате каналче, зашийте с тегел, като оставите краищата незатворени за да
въведете след това презрамката. Оформете вратната извивка на гърба и
ръкавните извивки на предница с бието, като образувате филетка според
обяснението към модел 14. Зашийте тялото на предница с тялото на гръб по
страничните шевове, като оставите отвор за цип на лява страна до талията и
съединете с горните части според обозначения А-В, като оставите малък отвор в
средата на вратната извивка на предница за да извадите краищата на
презрамката. Зашийте средния преден и заден шев на полата, затворете
страничните шевове и образувайте гънка към една страна в средата на
предница, като сгънете по линиите на чертежа според кройката, тропосайте
гънката; зашийте полата за тялото и зашийте ципа на лява страна. Съединете
двете ленти за презрамка по единия край и оформете целия контур с оверлог,
усучето го, въведете краищата през каналчетата на вратната извивка на
предница и ги извадете през отвора в средата, завържете свободно, както е
показано на модела; наберете вратната извивка на предница и закрепете с
няколко скрити бода на ръка, като оставите вратната извивка и презрамката в
желания размер. Оформете основата на полата с оверлог.
21. Рокля „CHESCO”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 5 до 10/.
Плат: 2,90 м., 1,40 м. ширина щампосан шифон коприна. 2,40 м. 1,40 м. ширина
подплата от коприна в тон. 0,75 м., 1,40 м. едноцветен тюл със скъпоценни
камъни.
Кроене: От шифон: пола на предница 5 и 5А /да се скрои двойно/, пола на гръб
6 и 6а /да се скроят две/. За драперия на тяло на предница се срязва парче от
70 см. на 52 см. За драперия на тяло на гръб се срязват две парчета от 60 см. на
26 см. за фулар се срязва правоъгълник с дължина 1,40 м. и ширина 40 см. От
тюл за драперия на гръдната част се срязват две парчета от 60 см. на 36 см. За
драперия на горна част на гърба се срязват две парчета от 35 см. на 46 см. От
подплата: пола на предница 5 и 5А /да се скрои двойно с 5 см. по-късо/, пола на
гръб 6 и 6А /да се скроят две 5 см. по-къси/, гръдна част 7 /да се скроят четири,
две от тях за мостра/тяло на предница 8 /да се скрои двойно/, тяло на гръб 9 /да
се скроят две/, горна част на гръб 10 /да се скроят четири, две от тях за мостра/.
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: Оформете драперии от трите парчета щампосан шифон, едно за
тяло на предница и другите две за тяло на гръб: прекарайте на тези части малки
тропоски вертикално раздалечени помежду им на 7 см. приблизително, изпънете
тропоските и наберете, поставете ги над частите на тялото от подплата, като
разпределите набора, закрепете със скрите бодове и тропосайте около контура,
срежете излишния плат, като оставите със същата форма на кройката. За
драпериите на гръдните части и горните части на гърба от тюл, прекарайте
тропоските хоризонтално, тъй като драперията на тези части е вертикална,
наберете и поставете по същия начин върху частите от подплата, като преди
това зашиете свивките. Зашийте гръдните части с тялото на предница според
обозначения А-В, а горните части с тялото на гръб според обозначения С-D,
оформете парченцето вратна извивка от С до средата, като обиколите с шев
двата плата. Затворете страничните шевове. Зашийте средния заден шев на
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полата от края на ципа до основата и страните; зашийте полата от подплата по
същия начин, оформете основата на двете поли с оверлог или зигзаг, поставете
ги заедно, едната в другата, прихванете с тропоска по контура на талията и
зашийте за основата на тялото; поставете ципа в отвора на средата на гърба.
Зашийте свивка на гръдните части и ги съединете с частите на гърба по
страничните шевове, поставете на дрехата лице с лице, зашийте контура на
вратната и ръкавните извивки, обърнете навътре, като поддържате шевовете в
края, извадете раменете отдолу между двата плата, затворете ги, поставете
раменете отново в положението им за носене, обиколете с шев основата на
мострите на шева с тялото, закрепете с бодове на ръка. Поставете закопчалка в
горния край на ципа. Оформете целия контур на фулара също като основата на
дрехата и го прикрепете свободен.
22. Рокля „ALBA CONDE”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 11 до 17/.
Плат: 6,50 м., 1,40 м. ширина щампосан жоржет.
Кроене: Гръдна част 12 /да се скроят четири, две от тях за мостри/, тяло среда
на предница и гръб 13 /да се скроят две двойни/, страна на тяло предница и
гръб 14 /да се скроят четири/, горна част на тяло на гръб 15 /да се скрои
двойно/, талия на предница и гръб 16 /да се скроят две двойни/, дипли на
предница и гръб 17 /да се скроят два правоъгълника от 55 см. на 25 см., да се
изработят 6 хоризонтални дипли с ширина 1 см., да се зашие с тегел, да се
изглади, да се постави кройката отгоре и да се среже контура със същата форма,
като се остави поле околно за шевове/, пола на предница и гръб 11, 11А и 11В
/да се скроят две двойни/. За трите волана на горната пола да се прекопират
кройките на полата според линиите на кройката: за горния да се прекопира по
линия А-В-С, за средния по линия D-E-F, а за долния по линия G-H-J и да се
скроят два двойни от всяка кройка. За презрамки и оформяне на ръкавните
извивки да се срежат биета от 3,5 см. ширина по необходимата дължина.
Внимание: За да получите пълната кройка 11, съединете 11 с 11А и 11В по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страните на полата и воланите поотделно, като оставите
отвор за цип на лява страна; оформете основите с оверлог или зигзаг. Поставете
биетата волани върху полата от по-голям към по-малък, така че да съвпаднат
шевовете, зашийте всичко заедно с тропоска по контура на талията. Отбележете
с тропоска на гръдните части линията на среда на предница, зашийте свивки,
изгладете, съединете гръдните части две по две и лице с лице, зашийте контура
на вратната извивка, обърнете, прихванете с обиколна тропоска, направете
прихлупване, така че да съвпадне обозначението на средата, прихванете с
тропоска и ги зашийте с подгръдната част от дипли; зашийте също горната част
на гърба с другата част от дипли. Съединете частите среда на предница и гръб
на тялото със страничните частиталията и диплите; затворете дясна страна на
тялото и оставете лява страна отворена за ципа. Съединете полата с тялото и
поставете ципа. Оформете ръкавните извивки, вратната извивка на гръб и
презрамките с бие, като образувате филетка според обяснението към модел 14.
23. Блузка „ MORGAN”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 18 до 25/.
Плат: Седем различни щампосани парчета с дължина 0,40 м. и ширина 0,80 м.
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Кроене: От едно от парчетата: гръдна част 18 /да се скроят две/, горна част
нагръб 19 /да се скрои двойно/. За оформяне на ръкавните извивки се срязва
бие с ширина 3,5 см. по необходимата дължина според размера. От друго парче:
долна гръдна част 20 /да се скрои двойно/, хоризонтална част на тяло на гръб
21 /да се скрои двойно/. От друго парче: среда на предница и гръб 22 /да се
скроят две двойни/. От друго парче: вратна извивка на предница 23 /да се
скроят четири/. От друго парче: междинна част на предница и гръб 24 /да се
скроят две за дясна страна/. От друго парче: същата част на предница и гръб 24
/да се скроят две за лява страна/. За презрамки се срязват две ленти с дължина
35 см. и ширина 5 см. От друго парче: страна на предница и гръб 25 /да се
скроят четири/.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на вратната извивка на
предница. Оформете контура на ръкавните извивки на гръдните части с бието
според указанията към модел 10; съединете частите на вратната извивка по
средния преден шев и поставете на гръдните части според обозначения А-В,
наберете леко основата на гръдните части по размера на долната гръдна част и
зашийте с нея; съединете също горната част на тялото на гръб с хоризонталната
част. Зашийте по дължина петте вертикални части на предницата според
обозначения C-D-E-F и ги съединете с долната гръдна част, като наберете леко в
средата; съединете по същия начин частите за гърба, затворете страничните
шевове на дрехата, левият до мястото на ципа, поставете го скрит. Оформете
вратната извивка на гърба с малък подгъв, като образувате каналче и въведете
тесен ластик за нагласяване в необходимия размер. Зашийте и обърнете
презрамките и ги поставете на вратната извивка на дрехата, съединете помежду
им двата долни слоя на вратната извивка по средния преден шев, поставете на
дрехата лице с лице, зашийте, обърнете навътре, обиколете с шев. Оформете
основата с малък подгъв ушит с тегел и поставете маниста за украшение на
вратната извивка на предница, както е показано на модела.
24. Пола „H & M”
Приложение 3. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 26 до 27/.
Плат: 1, 50 м. , 1, 40 м. ширина памук с геометрична щампа.
Кроене: предница и гръб 26 и 26А /да се скроят две двойни/, предница и гръб
на талия 27 /да се скроят четири двойни/.
Внимание: За да получите пълната кройка 26, съединете 26 с 26А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по частите на талията. Отбележете с
тропоска по предницата и гърба на полата четирите натегнати плисета според
указаното място на кройката, тропосайте ги като ги затворите и изгладете, за да
останат отбелязани; поставете частите на талията лице с лице, зашийте и
обърнете нагоре; затворете страничните шевове на полата, левия от мястото на
ципа, пришийте цип. Съединете двата вътрешни листа за талията по десния шев,
поставете върху полата лице с лице, зашийте контура на талията, обърнете
навътре и обшийте по шева и по ципа. Махнете тропоската по плисетата,
направете подгъв в основата, изгладете.
25. Блузка „PIMKIE”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 2, 80 м. , 0, 80 м. ширина щампосан памук.
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Кроене: предница и гръб на горна част 1 /да се скроят две двойни/, предница и
гръб на долна част 2 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Съединете двете части на горницата само от едната страна,
прегънете по линията на чертежа навътре, за да оформите контура на вратната
извивка, застопорете с тегел и прекарайте хоризонтални тегели по дължината на
цялата горна част с еластичен конец, на 1, 5смц разстояние помежду им;
зашийте другата страна като затворите горната част във формата на халка.
Зашийте страничните шевове на долната част, оформете единия край с малък
подгъв и зашийте горната част като я изпънете; поставете презрамки с мъниста
по вратната извивка, като се съобразите с нужната мярка.
26. Пола „BENETTON”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 3 до 4/.
Плат: 0, 85 м. , 1, 50 м. ширина щампосан памук. Набавете си 85 сантиметрова
филетка от памук в сиво.
Кроене: предница 3 и 3А /да се скрои една/, гръб 4 /да се скрои двоен/. За
оформяне на талията се скрояват две двойни мостри според чертежа на кройката
на гърба.
Внимание: За да получите пълната кройка 3, съединете 3 с 3А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат по мострите. Оформете вмъкнато плисе
на предницата според указаното място на кройката, застопорете с тегел от
талията до обозначение А и затворете останалото с тропоска. Затворете
страничните шевове на полата, левия от мястото на ципа, пришийте цип.
Поставете прегънатата по средата филетка около контура на талията в посока
надолу по лицевата страна на плата, пристегнете с тропоска, съединете
мострите помежду им по десния шев, поставете върху плата като оставите
филетката вмъкната, зашийте всичко заедно с един тегел, обърнете мострите
навътре като оставите филетката по края като украса, прекарайте тегел отгоре и
застопорете мострите по страните върху шевовете от вътрешната страна.
Премахнете тропоската на плисето като го изгладите и направете подгъв в
основата на дрехата.
27. Рокля „H & M”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 5 до 10/.
Плат: 2,05 м., 1,40 м. ширина коприна полиестер.
Кроене: Тяло на предница 5 /да се скроят две/, тяло на гръб 6 /да се скрои
двойно/, пола на предница 7 и 7А /да се скроят две/, пола на гръб 8 /да се скрои
двойно/, вратна извивка на предница 9 /да се скроят две косо/, колан 10 /да се
скроят два двойни/. За панделка се срязват две ленти с дължина 60 см. и
ширина 10 см. За вратна извивка на гръб мострата се срязва според чертежа на
кройката. За оформяне на ръкавни извивки се срязват две биета с ширина 3 см.
по дължината на контура според размера.
Внимание: За да получите пълната кройка 7, съединете 7 със 7А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на вратната извивка на
предница, колана, лентите за панделка, мострата на полата и мострата на
вратната извивка на гърба. Поставете вратната извивка на предниците от А до В
лице с лице, зашийте внимателно без да опъвате плата, сгънете по линията на
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чертежа навътре и обиколете с шев откъм обратната страна на дрехата; зашийте
свивки на гръдната част, изгладете; наберете раменете на предницата по
размера на тези на гърба, зашийте ги, както и страните на тялото. Съединете
полата по средните шевове; сгънете навътре мострите на предницата на полата
и направете подгъв в основата, зашийте с тегел. Зашийте и обърнете лентите за
панделка, изгладете; поставете на основата на тялото двата слоя на колана,
единия отгоре и другия отдолу, като тялото остане вмъкнато, зашийте, обърнете
колана надолу и поставете една от лентите панделка в края на колана на дясна
предница; съединете полата с тялото, като я зашиете с горния слой на колана и
обиколите с шев долния слой откъм обратната страна, прекарайте тегел около
контура и краищата, като закрепите другата лента панделка на лявата страна на
роклята върху колана. Поставете мострата на вратната извивка на гърба лице с
лице, зашийте около контура на вратната извивка, обърнете мострата навътре и
закрепете с бодове на ръка отвътре. Оформете ръкавните извивки с бие според
указанията към модел 10. За затваряне на роклята прихлупвайки предниците,
поставете копче на дясна страна отвътре и направете гайка на ръба на лявата
предница; на дясна страна завържете лентите, като образувате панделка, както
е показано на модела.
28. Рокля „ROBERTO CAVALLI”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 11 до 17/.
Плат: 3,30 м., 1,20 м. ширина копринен шифон. 0,85 м., 1,20 м. ширина сатен.
Дебела връв от ламе в достатъчно количество за украшения.
Кроене: От шифон: правоъгълник с ширина 0,80 м. и дължина 0,35 м. за
драперия на тялото на гръб, правоъгълник с ширина 1 м. и дължина 0,40 м. за
драперия на тялото на предница; пола на предница 11 /да се скроят четири/,
пола на гръб 12 /да се скроят две двойни/. За частите на горната пола на
предница се срязват два правоъгълника с ширина 0,55 м. и дължина 0,90 м. От
сатен: гръб на тяло 13 /да се скрои двойно/, среда на предница на тяло 14 /да
се скрои двойно/, предна страна на тяло 15 /да се скроят две/, горна гръдна
част 16 /да се скроят две двойни/, дална гръдна част 17 /да се скроят четири/.
Изработка: Отбележете с тропоска средната линия на двете предници на
полата, според кройката. Зашийте свивки на тялото на гръб; съединете помежду
им частите на тялото на предница от подплата според обозначения M-N, O-P-R;
поставете чашки под гръдните части и ги закретете зашивайки на ръка.
Наберете правоъгълника от шифон за драперия на предницата и го поставете
върху тялото от сатен, като разпределите набора върху вратната извивка и
съберете в основата върху лявата предница; поставете другия правоъгълник
върху тялото на гръб и образувайте лека драперия вертикално, прихванете и
двете части около контура на тялото с тропоска; Затворете страните на тялото,
лявата от вратната извивка до мястото на ципа, поставете го. Съединете
помежду им другите гръдни части от сатен, поставете ги върху вратната извивка
на предница лице с лице, зашийте, обърнете навътре, обиколете с шев;
оформете вратната извивкана гърба с малък подгъв, като вмъкнете лента от
галантерия. Съединете полата по страничните шевове, горна и долна част
поотделно; съединете двете поли лице с лице, зашийте контура на основата до
обозначение S, обърнете, като поддържате шева в края с тропоска, направете
двоен набор на контура на талията, като захванете двата плата, прихлупете
предниците, така че да съвпаднат средните линии, зашийте полата с тялото.
Оформете контура на частите на горната пола с малък подгъв, поставете ги една
върху друга, наберете единия край и поставете на средата на предницата, както
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е показано на модела, закрепете с тегел отгоре. Поставете връвта около тялото
върху гръдната част, като образувате презрамка на едното рамо и около контура
на ханша по подобие на колан, както е показано на модела.
29. Мини рокля „VERSACE”
Приложение 3. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 18 до 21/.
Плат: 2, 70 м. , 1, 40 м. ширина копринена бамбула в пастелни цветове.
Кроене: предница на горна част 16 /да се скроят две косо/, гръб на горна част
19 /да се скроят два косо/, предница и гръб на коланче 20 /да се скроят две
косо/, предница и гръб на долна част 21 /да се скроят две за предницата и две
за гърба косо/. За драперия на коланчето се скрояват косо два правоъгълника с
дължина 55см. и ширина 30см. За презрамка се скроява бие с ширина 5см.
според нужната дължина.
Изработка: Съединете двете части на предницата на горната част лице с лице,
зашийте вратната извивка, обърнете, придържайте двете части заедно с
тропоска около контура; направете същото с гърба на горната част. Наберете
правоъгълниците, за да оформите драперия на коланчето и поставете по едно
върху всяка част на коланчето, застопорете около контура и с няколко скрити
бодове на ръка между драперията; пришийте коланчето към основата
на
предницата и гърба на горната част и затворете страничните шевове на горната
част. Зашийте страничните шевове на горната и долната част на долницата
поотделно, оформете основите с малък подгъв във формата на руло, поставете
едната долна част под другата, съединете с тропоска по горния контур и
пришийте към основата на коланчето. Оформете възел и драперия в предния
край на вратната извивка отляво, зашийте и обърнете презрамката и поставете
според модела.
30. Мини рокля „ALEXANDER MCQUENNE”
Приложение 3. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 22 до 27/.
Плат: 2,20 м., 1,40 м. ширина коприна. Пасмантерия със скъпоценни камъни за
украшения и презрамки.
Кроене: Горна гръдна част 22 /да се скроят четири/, долна гръдна част 23 /да
се скроят четири/, страна на тяло на предница 24 /да се скроят четири/, среда
на предница и талия 25 /да се скроят две двойни/, тяло на гръб 26 /да се скроят
четири/, талия на гръб 27 /да се скроят четири/. За пола се срязват два
правоъгълника с ширина 1,40 м. и височина 0,50 м. За драперия на тялото на
предница и гръб се срязват два правоъгълника с ширина 0,90 м. и височина 20
см. За драперия на гръдните части се срязват две парчета с ширина 0,45 м. и
височина 22 см.
Изработка: Зашийте гръдните части две по две според обозначения В-С,
съединете ги по средата на предницата, поставете чашки откъм обратната им
страна, прихванете зашивайки на ръка; поставете отгоре плата за драперия
предварително набран, приспособете по формата на гръдните части, закрепете
със скрити бодове и срежете оставащия плат около контура. Съединете тялото
на предница и гръб по страничните шевове, съединете също двете части за
драперия и срежете едната по средата за поставяне на цип в средата на гърба,
наберете и поставете на тялото, като образувате драперия, закрепете и срежете
като на гръдните части. Зашийте страните на частите на талията и ги поставете
на тялото от средата на гърба до обозначение А. Зашийте тялото за горните
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гръдни части /тези с чашките/, поставете долните отгоре лице с лице, зашийте
вратната извивка, обърнете навътре, обиколете с шев. Зашийте страничните
шевове на полата, като я затворите на пръстен, наберете талията по размера на
основата на тялото, зашийте я за него и оформете основата на роклята с малък
подгъв. Поставете пасмантерията върхе средата на предница и талията, около
гръдните части, по контура на вратната извивка предница и гръб, като оформите
вратната извивка на гърба. Образувайте двойни презрамки в необходимия
размер, като разположите вътрешните от средата на предницата до средата на
гърба, а външните от края на гръдната част до долната страна на
срещуположната гръдна част, и като ги кръстосате на гърба. Поставете ципа в
средата на гърба на тялото.
31. Рокля „LOUIS VUITTON”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 3, 40 м. , 1, 40 м. ширина трикотажна коприна. Две цветни презрамки с
дължина 50см. и ширина 4см.
Кроене: предница на горна част 1 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 2
/да се скрои двоен/, долна част 3 /да се скроят шестнадесет/. За драперия на
предницата на горната част се скроява правоъгълник с ширина 1, 38 м. и
височина 55см. За драперия на гърба на горната част се скроява правоъгълник с
ширина 1, 38м. и височина 37см. За оформяне на вратната извивка мострите се
скрояват според чертежа на кройките.
Изработка: Поставете подлепващ плат на мострите. Зашийте страничните
шевове на горната част. Съединете долните части помежду им с бод, оформете
основата с малък зигзаг и прекарайте двоен набор по контура на талията като
оставите според основата на горната част. Съединете двете части за драперията
на горната част помежду им като ги затворите във формата на халка, прекарайте
набор по двата края, наберете като оставите предната с размера на предницата
на горната част и тази на гърба с размера на гърба на горната част, поставете
отгоре като разделите наборите, така че да съвпадат шевовете, пристегнете с
тропоска по вратната извивка и основата, скройте останалия плат като следвате
формата на горната част; съединете долната с горната част лице с лице и
поставете еластична лента с ширина около 1см. по шева, за да захванете.
Тропосайте презрамките по предницата и гърба на вратната извивка според
обозначението, по лицевата страна на плата. Съединете мострите по
страничните шевове, поставете върху вратната част лице с лице, като прибавите
презрамките, зашийте последователно контура на вратната и ръкавните
извивки, обърнете мострите навътре и поставете презрамките в позиция нагоре,
застопорете мострите към дрехата с бод на ръка от вътрешната страна.
32. Блуза „ALICIA RUEDA”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 4 до 7/.
Плат: 1, 45 м. , 1, 20 м. ширина щампосан прозрачен плат. 1, 30 м. и същата
ширина подплата от гладък полиамид. 1, 50 м. синя шевица на зигзаг с ширина
2см.и 0, 90 м. шевица на зигзаг в бяло и оранжево.
Кроене: От прозрачна материя: предница 4 /да се скрои двойна/, гръб 5 /да се
скрои двоен/, две кройки ръкав реглан-предница и гръб 6 и 7 /да се скроят два
от всяка/. За волан на ръкавите се скрояват две ленти с дължина 0, 60 м. и 7см.
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ширина. За фулард се скроява лента с ширина 15см. и дължина 1, 20 м. От
подплата се скрояват същите кройки на предницата и гърба на блузата.
Изработка: Поставете подплатата върху частите на предницата и гърба от
прозрачната материя лице с лице, зашийте към предницата и гърба на вратната
извивка, обърнете от лицевата страна като придържате шева по края и
тропосайте двете материи заедно около контура, за да се добие представа, че е
една материя. Отбележете с тропоска натегнато плисе по средата на предницата
по указаното място на кройката, зашийте го отвътре на 3см. от вратната
извивка, придържайте остатъка затворен с тропоска, изгладете; зашийте
страничните шевове на блузата; съединете двете части на ръкава реглан с
раменния шев; оформете контура на воланите с оверлок или зигзаг, наберете
лекичко, прикрепете към основата на ръкавите, зашийте, поставете шева нагоре
и поставете над двете шевици отделени една от друга на 5мм. ; затворете
ръкавите, прикрепете ги към ръкавните извивки според обозначенията и
оформете края на вратната извивка с малък подгъв. Оформете основата на
дрехата
както воланите. Поставете синята шевица отгоре около вратната
извивка, като пристегнете краищата по средата на предницата, застопорете с
бодове на ръка, за да не наберете вратната извивка. Оформете контура на
фуларда както воланите и завържете на яката.
33. Панталон „JOCAVI”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 8 до 11/.
Плат: 1, 90 м. , 1, 40 м. ширина сатениран памук.
Кроене: предница 8 и 8А /да се скроят две/, гръб 9 и 9А /да се скроят два/,
страница-дъно на джоб 10 /да се скроят две/, гръб на коланче 11 /да се скрои
двойно/. За дъно на джоб се скрояват две според чертежа на кройката. За
мостра на предницата на талията се скрояват две според чертежа на кройките на
предницата и страницата, като преди това затворите плисетата. За предно
закопчаване се скроява лента с ширина 8см. по височината на ципа без
шевовете.
Внимание: За да получите пълните кройки 8 и 9, съединете части 8 с 8А и 9 с
9А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по средата на горната част на
коланчето на гърба и мострите на предниците. Затворете плисетата на
предниците и гънките в основата на предницата и гърба, по указаните места,
изгладете като поставите шева към средата и направете декоративен тегел
отгоре във формата на зигзаг; изработете джобове със страници според
обясненията към модел 13. Поставете гърба на коланчето и тегелирайте шева
нагоре; затворете страничните и вътрешните шевове на панталона и средния
шев /чатала/ до мястото на ципа отпред, поставете ципа според обясненията към
модел 7, поставете отляво на отвора под ципа лентата за предното закопчаване
прегъната по средата по дължина. Поставете мострите върху предниците за
оформяне на талията, зашийте, обърнете навътре и застопорете с двоен тегел
отгоре; прегънете гърба на коланчето по линията на чертежа навътре, като
прибавите парче от еластична лента по средата с дължина 18см. и ширина 4см. ,
застопорете с четири тегела отгоре по хоризонтал, разделени помежду им на
1см., обшийте коланчето и застопорете с обиколен тегел. Оформете илик и
пришийте копче. Оформете основата на крачолите с малък подгъв.
34. Блуза „LEE”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 12 до 17/.
Плат: 1, 05 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 12 /да се скроят две, за лявата страна затворете платката на
капачето, за да я премахнете/, гръб 13 /да се скрои двоен/, ръкав 14 /да се
скроят два/, яка 15 /да се скроят две двойни/, столче на яка 16 /да се скроят
две двойни/, джоб 17 /да се скрои едно/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горния лист на яката, столчето на
яката, мострата на джоба и по мострата на предниците. Отбележете с тропоска
мястото на джоба отляво на предницата, изработете го и го поставете според
обяснението към модел 6. Прегънете мострата на предниците по двете линии на
чертежа навътре, по дясната предница прекарайте тегел на 6 мм.от края и
обърнете като поставите капачето на указаното място, изгладете; по лявата
предница прекарайте тегел по края на мострата, за да я застопорите. Зашийте
предните свивки, страничните и раменните шевове. Затворете ръкавите,
зашийте подгъв в основата с тегел, прикрепете ги към ръкавните извивки според
обозначенията; изработете и поставете яка със столче според обяснението към
модел 8 и обозначения А-В. Оформете основата на дрехата с малък подгъв.
Оформете илици и пришийте копчета.
35. Панталон „MUCHACHA”
Приложение 4. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 18 до 24/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина габардин от памук полиестер.
Кроене: Предница 18 и 18А /да се скроят две/, страница-дъно на джоб 19 /да се
скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 14 см./, гръб 20 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 18 см. /размер 48/, 16 см. /размер 44/ и 14 см. /размер 40/,
талия на гръб 21 /да се скроят две/, колан 22 /да се скроят два двойни/, заден
джоб 23 /да се скроят два/, малко предно джобче 24 /да се скрои едно/. Дъна на
джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За гайки се срязват 6
ленти с дължина 10 см. и ширина 4 см.
Внимание: За да получите пълната кройка 18, съединете 18 с 18А по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на колана и го
бродирайте според модела по желание. Оформете контура на джобчето с малък
подгъв и го поставете на дясната предна страна на указаното място. Изработете
джобовете със страница според указанията към модел 13 и обозначения А-В и
продължете зашиването на страницата с предницата до мястото на отвора,
тегелирайте шева; зашийте също така страницата с гърба на панталона и
поставете джобовете пластрон според указанията към модел 6; поставете
талията на гърба, затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до
мястото на отвора за ципа, поставете ципа според указанията към модел
7.Съединете помежду им двата слоя на колана лице с лице, затворете предните
краища, обърнете, съединете обратна с обратна страна, закрепете с обиколен
тегел, поставете на панталона, зашийте с тегел отгоре и оставете краищата
разнищени. Изработете гайките и ги поставете на панталона, четири на гърба и
две на предницата. Оформете странични отвори, като прегънете мострата на
горната страна по линията на чертежа навътре, оставете изпъната мострата на
долната страна, като образувате прихлупване, направете подгъв в основата и
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затворете отвора, като поставите метални копчета. Поставете декоративни
капси, оформете илик и пришийте копче на колана.
36. Блуза „FLAMENCO”
Приложение 4. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 25 до 28/.
Плат: 1,10 м., 1,40 м. ширина памук. 0,60 м., 5 см. ширина бродирана лента.
2,50 м. тънка пасмантерия за декориране на основата и вратната извивка.
Кроене: Горна част на предница 25 /да се скроят две/, долна част на предница
26 /да се скрои двойно/, горна част на гръб 27 /да се скроят две/, долна част на
гръб 28 /да се скроят две/. За волани на вратната извивка и горната половина
на ръкавните извивки се срязват ленти с ширина 5 см. по необходимата
дължина. За оформяне на контура на вратната и ръкавните извивки се срязват
биета с ширина 3 см. по размера на контурите. За оформяне на раменете се
срязва четири ленти с ширина 3 см. и дължина 35 см. За панделка на гърба се
срязват две ленти с ширина 5 см. и дължина 70 см.
Изработка: Отбележете с тропоска средната линия на двете горни части на
предницата. Съединете помежду им лентите за волан на вратната извивка,
оформете едната страна с оверлог или зигзаг и наберете другата страна по
размера на вратната извивка предница и гръб; изработете също воланите за
ръкавните извивки по размера на горния контур на ръкавните извивки според
обозначения А-В. Зашийте свивки на горните части на гърба, съединете с
долните части, затворете средния заден шев и зашийте раменете с горните части
на предница, изгладете открит шева на раменете и прекарайте два успоредни
тегела на 5 мм., по един на всяка страна на шева, като образувате две
каналчета. Поставете волана около вратната извивка откъм лицевата страна на
дрехата и отгоре поставете бието сгънато по дължина, зашийте, обърнете бието
навътре, прихванете с тегел, като поставите тясна пасмантерия отгоре. Наберете
леко основата на горните части на предницата от С до D, образувайте кръстоска,
като съвпаднат средните линии, прихванете с тропоска и зашийте за долната
част, предварително набрана, поставете бродираната лента отгоре центрирана
върху шева, закрепете с тегел в краищата; оформете лентите за панделка с
малък подгъв и поставете на страните на предница на височината на
бродираната лента, зашийте страните, лавата от ръкавната извивка до мястото
на ципа, който поставете скрит. Оформете ръкавните извивки с бие според
обяснението към модел 10, като прибавите воланите; зашийте и обърнете
лентите за раменете и ги поставете в каналчетата за да наберете раменете,
закрепете с няколко бода до вратната извивка и довършете лентите с две цветни
топчета в краищата. Оформете основата на дрехата с малък подгъв и поставете
декориращата пасмантерия, както е показано на модела.
37. Панталон „KLEYMAC”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 50 м. , 1, 40 м. ширина сатенирана щампосана полиестерна материя.
Кроене: предница 1 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 25, 5см./,
гръб 2 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 26, 5см./, коланче 3 /да
се скроят две двойни/.
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Изработка: Поставете подлепващ плат по горния лист на коланчето. Зашийте
страничните шевове до мястото на отворите, вътрешните шевове и средния шев
/чатала/ до мястото на ципа, пришийте цип според обяснението към модел 7 и
изработете коланче според обясненията към модел 11. Направете подгъв в
основите на крачолите и оформете отвори като оформите прихлупване според
обяснението към модел 35.
38. Блуза „TORRADAS”
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 4 до 10/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина намачкана щампосана коприна.
Кроене: предница 4 /да се скроят две/, гръб 5 /да се скрои двоен/, страница на
гръб 6 /да се скроят две/, платка на гръб 7 /да се скрои двойна/, яка 8 /да се
скроят две двойни/, столче на яка 9 /да се скроят две двойни/, предно
закопчаване 10 /да се скроят четири/. За оформяне на ръкавните извивки като
оформите филетка се скрояват две биета с ширина 3,5см. по размера на контура
според мярката.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горния лист на яката, столчето на
яката и предното закопчаване. Зашийте предните свивки и прекарайте
декоративен тегел отгоре; зашийте страниците и платката на гърба; затворете
страничните и раменните шевове; поставете горния лист на закопчаванията
върху предниците, зашийте, поставете в подходяща позиция и поставете долния
лист отгоре лице с лице, зашийте от В до основата, обърнете навътре и обшийте
по шева от вътрешната страна, прекарайте обиколен тегел отгоре. Изработете и
поставете яка със столче според обяснението към модел 8 и обозначения А-В.
Оформете ръкавните извивки с бие като оформите филетка според обяснението
към модел 14 и основата на дрехата с малък подгъв, направете илици и
пришийте копчета.
39. Панталон „KLEYMAC”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 11 до 13/.
Плат: 1, 70 м. , 1, 40 м. ширина сатиниран габардин.
Кроене: предница 11 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 24см. /размер
48/, 22см. /размер 44/, 20см. /размер 40/, гръб 12 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 24, 5см. /размер 48/, 22,5см. /размер 44/, 20, 5см. /размер 40/,
коланче 13 /да се скроят четири/. За вътрешни дъна на джобове на предницата
се скрояват две според чертежа на кройките. За гайки се скрояват шест ленти с
дължина 12см. и ширина 4см.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат в горния лист на коланчето.
Отбележете местата на циповете с тропоска; върху долното място поставете
центрирана лента с дължина 18см. и ширина 6см., лице с лице, зашийте на
машина с два паралелни тегела на разстояние от 1см. един от друг и затворете
краищата, скройте по средата на двата тегела без да стигате до края , скройте
ги косо, обърнете лентата навътре, пристегнете с тропоска, поставете ципа от
обратната страна центрирана по отвора, застопорете с обиколен тегел,
поставете дъното на джоба отгоре и застопорете към плата също с тегел.
Затворете страничните шевове, скройте отвори и поставете ципове по указаните
места в горната част по същия начин, но на мястото на дъното на джоба
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поставете правоъгълник от плат пришит към ципа от обратната страна, като
затворите отвора. Затворете страничните шевове и средния шев /чатала/ до
мястото на ципа, пришийте го според обясненията към модел 7. Изработете
коланче според обяснението към модел 11, като поставите гайките, ушити и
обърнати и като поставите метални закопчалки в краищата, за затворите.
Направете подгъв в основата на крачолите.
40. Блуза „CARAMELO”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 14 до 21/.
Плат: 1,45 м., 1,40 м. ширина музелин коприна.
Кроене: Предница 14 /да се скроят две/, предна платка 15 /да се скроят
четири/, гръб 16 /да се скрои двойно/, задна платка 17 /да се скроят две
двойни/, ръкав 18 /да се скроят два/, маншет 19 /да се скроят четири/, яка 20
/да се скроят две двойни/, столче за яка 21 /да се скроят две двойни/. За
коланче на гърба се срязва правоъгълник от 16 см. на 6 см.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, столчето за
яка, маншетите и мострите на предниците. Съединете две по две частите на
предната платка лице с лице, зашийте средния преден край до обозначение В на
вратната извивка, направете малък срез на обозначението и обърнете откъм
лицевата страна, като поддържате шева в края с тропоска, тропосайте двата
плата заедно около контура, зашийте дипли на указаните в кройката места, като
захванете двата плата. Сгънете мострите на предницата по двете линии на
чертежа навътре, прихванете с тропоска, зашийте диплите и трите гънки на
указаните места и зашийте предниците с платката, изгладете шева нагоре и
тегелирайте в края. Сгънете гънката в средата на гърба по двете линии на
чертежа и прекарайте тегел във всеки край, изгладете и закрепете в горния
край и 5 см. на височината на талията; зашийте диплите и съединете задната
платка, също като на предниците; затворете страничните и раменните шевове.
Наберете основата на ръкава по размера на маншета, поставете последния,
зашийте и затворете ръкава; затворете на пръстен срещуположния маншет,
поставете го на ръкава лице с лице, зашийте около основата, обърнете навътре,
обиколете с шев откъм обратната страна и прекарайте два декоративни тегела
отгоре според модела; наберете върховете на ръкавите по размера на ръкавните
извивки и ги зашийте на последните според обозначенията. Изработете и
поставете яката със столче според обяснението към модел 8 и обозначения А-В.
Оформете основата с малък подгъв, оформете илици и пришийте копчета,
облечени в същия плат; зашийте и обърнете коланчето, поставете го на гърба на
височината на талията и закрепете, като зашиете две копчета в краищата.
41. Панталон „MANGO”
Приложение 4. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 22 до 29/.
Плат: 1,30 м., 1,40 м. ширина габардин сатиниран памук полиестер. 0,30 м.,
0,80 м. ширина памучна подплата в тон за дъна на джобове.
Кроене: Предница 22 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 21,5 см.
/размер 48/, 19,5 см. /размер 44/ и 17,5 см. /размер 40/, гръб 23 и 24 /да се
скроят по два от всеки/, страница-дъна на джоб 25 /да се скроят две/, коланче
26 /да се скроят двойно/, малко джобче 27 /да се скрои едно/, капаче на задни
джобове 28 /да се скроят четири/, капаче на крачоли на предница 29 /да се
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скроят две/. За гайки се срязват четири правоъгълника от 12 см. на 6 см. От
подплата за дъна на предни джобове: да се скроят две според чертежа на
кройката на предницата. Дъна на задни джобове: да се скроят четири според
чертежа на кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на капачетата на
джобове, горната половина на коланчето и капачетата на крачолите. Отбележете
местата на задните джобове с тропоска, като маркирате добре краищата,
поставете откъм обратната страна подлепваща лента с ширина 4 см. и
превишаваща с 2 см. в краищата; откъм лицевата страна поставете, центрирана
върху обозначението, лента от същия плат с ширина 9 см. по дължината на
отвора плюс 2 см. на всяка страна; прекарайте два успоредни тегела
раздалечени на 1,5 см., като оформите добре краищата, срежете отвора между
двата тегела без да достигате краищата, срежете ги с два прореза в ъгъл и
срежете лентата филетка от единия до другия край, обърнете тази лента
навътре, изгладете откритите шевове; образувайте филетка на всяка страна с
ширина 7 мм., зашийте със скрит бод зад игла върху шевовете и оформете
краищата откъм обратната страна; зашийте и обърнете капачето на джоб,
изгладете, поставете отвътре на отвора и закрепете с тегел на горната филетка;
поставете дъната на джобове, по едно на всяка филетка, откъм обратната страна
на дрехата, затворете ги с обиколен тегел. Съединете двете части на гърба на
панталона, поставете шева нагоре и прекарайте тегел отгоре. На предниците
изработете джобове със страница според указанията към модел 13 и
обозначения А-В. Затворете страничните шевове на панталона до мястото на
отвора в основата, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на
ципа, поставете ципа и коланчето с гайките според указанията към модел 7.
Зашийте подгъв в основата, поставете капачетата на крачолите на предницата
според обозначения С-D лице с лице, зашийте, сгънете по линията на чертежа
навътре, обиколете с шев откъм обратната страна, прекарайте тегел отгоре и
оформете илици, оставете изпънато прихлупването на гърба, пришийте копчета
и закопчайте за да бъдат отворите затворени.
42. Блуза „ESCORPION”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина памучна батиста.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, страница на предница 2 /да се скроят
две/, гръб 3 /да се скрои двоен/, страница на гръб 4 /да се скроят две/, ръкав 5
/да се скроят два/, предно закопчаване 6 /да се скроят четири/, яка за риза 7
/да се скроят две двойни/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горните листа на закопчаването и
яката. Зашийте страниците на предницата и гърба, срежете, оформете шевовете
и изгладете отворените, направете бродерия по предниците отгоре над шевовете
ако е нужно или поставете капачета. Зашийте страничните и раменните шевове;
затворете ръкавите, направете подгъв в основата, прикрепете ги към ръкавните
извивки според обозначенията. Поставете закопчаванията по предниците според
обясненията към модел 38 и обозначения R-S, изработете и поставете яка за
риза според обясненията към модел 10 и обозначение А. Оформете илици на
закопчаването и пришийте копчета.
43. Панталон „ ANINOTO”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
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Брой на частите на кройката: 6 /от 8 до 13/.
Плат: 1,45 м., 1,40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: Предница 8 и 8А /да се скроят две/, гръб 9 и 9А /да се скроят два/,
талия на гръб 10 /да се скроят две/, колан 11 /да се скроят два/, декоративен
триъгълник на основата 12 /да се скроят два/, странично капаче 13 /да се скроят
две/. Дъна на предни джобове: да се скроят четири според чертежа на кройката.
Дъна на задни джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За гайки
се срязват пет правоъгълника с ширина 4 см. и височина 7 см.
Внимание: За да получите пълните кройки 8 и 9, съединете части 8 с 8А и 9 с
9А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горните слоеве на колана и капачето.
Отбележете местата на джобовете с тропоска и поставете подлепваща лента
откъм обратната страна на дрехата на указаното място; откъм лицевата страна и
на същото място поставете лента от същия плат с ширина 9 см. по дължината на
джоба плюс 2 см. на всяка страна, прекарайте два успоредни тегела
раздалечени на 1,5 см., оформете краищата, срежете лентата по средата между
двата тегела и отвора на дрехата без да достигате краищата, които срежете
диагонално, обърнете лентата под отвора навътре, като поддържате шева в
края, прихванете с тропоска; над отвора оформете филетка с ширина 1,5 см.
като покриете целия отвор, поставете краищата навътре, прихванете с тропоска,
поставете цип откъм обратната страна, закрепете всичко с тегел около отвора до
шева; поставете дъната на джобове отвътре, по едно на всеки край на лентата,
съединете двете дъна с обиколен тегел. Изработете по същия начин задните
джобове, но поставете само едно дъно на джоб на горната част и го закрепете за
дрехата с обиколен тегел. Поставете талията на гърба, насочете шевовете
нагоре и тегелирайте отгоре; зашийте страничните шевове от талията до
обозначение А, тегелирайте шева, поставете декоративния триъгълник на
основата според обозначения А-В, зашийте и обърнете капачето, тегелирайте и
го поставете на указаното място на лява страна, оформете илик и пришийте
копче. Затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа
на предницата, поставете ципа и коланчето с гайките според указанията към
модел 7, като съедините преди това коланчето по задния шев. Зашийте с тегел
подгъв в основата на крачолите.
44. Блузка „MANGO”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 14 до 16/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина полиестер на каренца.
Кроене: Горна част на предница 14 /да се скроят две/, долна част на предница
15 /да се скроят две косо/, гръб 16 /да се скрои двойно/. За презрамка панделка
се срязват две ленти от 0.,50 м. дължина по 12 см. ширина с единия край
изрязан в изострена форма. За оформяне на вратната и ръкавните извивки
мострите се срязват според чертежа на кройката. За волани се срязват 6 ленти с
ширина 5 см. и дължина 1,40 м.
Изработка: Поставете подлепващ плат на мострите. Зашийте свивки на горните
части и ги съединете по средния преден шев; съединете по същия начин долните
части на предницата и ги зашийте за горните. Съединете мострите помежду им
също по средния шев, поставете ги на дрехата лице с лице, като прибавите в
краищата на презрамките лентите за панделка, преди това ушити по дължина и
обърнати откъм лицевата страна, зашийте контура на мострите, обърнете
поддържайки шева в края с тропоска. Оформете двустранно лентите за волани с
оверлог или зигзаг, направете набор по средата и наберете по размера на

26

дрехата; поставете воланите по два на всяка страна на средния преден шев от
основата и следвайки вратната извивка до средата на гърба, закрепете с тегел
отгоре в средата; поставете също третия волан на всяка страна до ръкавните
извивки, както е показано на модела. Сгънете горния край на гърба по линията
на чертежа навътре, зашийте с еластичен тегел за нагласяване и продължете
прекарвайки 12 успоредни тегела на 1 см. разстояние помежду им, всички с
еластичен конец за образуване на набор. Затворете страничните шевове, като
освободите мострите на предницата, обиколете ги с шев странично. Оформете
основата на дрехата с малък подгъв.
45. Пола „ONLY”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 17 до 25/.
Плат: 1,20 м., 1,40 м. ширина бял дънков плат. 30 см., 50 см. тънък памукполиестер за дъна на джобове.
Кроене: Предница 17 /да се скроят две/, страница-дъно на джоб 18 /да се
скроят две/, гръб 19 /да се скроят два/, талия на гръб 20 /да се скроят две/,
коланче на предница 21 /да се скроят четири/, коланче на гръб 22 /да се скроят
две двойни/, заден джоб пластрон 23 /да се скроят два/, гайка 24 /да се скроят
осем/, дъно на гънка предница и гръб 25 /да се скроят две двойни/. От подплата
да се скроят две дъна на джоб според чертежа на кройката на предницата.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на горните слоеве на коланчето.
Изработете джобове със страница на предниците според указанията към модел
13 и обозначения А-В. Тропосайте гънка на джобовете пластрон на указаното в
кройката място, зашийте 6 см. от горния край и 1 см. от долния, сгънете
мострата по линията на чертежа навън, затворете краищата, обърнете,
закрепете с тегел и тропосайте малък подгъв около контура; поставете
джобовете на гърба на полата на указаното място и закрепете с тегел отгоре.
Поставете талията на гръб и дъното на гънката в средата на предницата и гърба
според обозначения С-D; затворете средните шевове на полата, като оставите
отвор за цип в средата на предница, поставете ципа според указанията към
модел 7. Съединете по страничните шевове горните и долните слоеве поотделно,
съединете ги лице с лице, зашийте горния контур и краищата на прихлупването
до средата на предница, обърнете, поставете горния слой на талията на полата,
зашийте, обърнете нагоре, обиколете с шев долния слой откъм обратната страна
на дрехата, тегелирайте около контура, оформете илик, пришийте копче и
поставете закопчалки на указаното място в края; съединете гайките две по две,
зашийте и обърнете, оформете илик и ги поставете на коланчето, две на
предницата и две на гърба, закрепете горния край с тегел и зашийте копчета на
полата за закопчаване с гайките. Оформете основата на полата с малък подгъв.
46. Жакет „VERO MODA”
47. Панталон „VERO MODA”
Плат: 3 м., 1,40 м. ширина памучен дънков плат. 0,40 м., 0,60 м. ширина раиран
плат.
46. Жакет „VERO MODA”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 15 /от 26 до 40/.
Кроене: От дънков плат: предница 26 /да се скроят две цели за мостри и две до
линия Е-F/, горна част на предна страница 27 /да се скроят две/, долна част на
предна страница 28 /да се скроят две/, предна платка 29 /да се скроят две/,
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задна платка 30 /да се скрои двойно/, среда на гръб 31 /да се скрои двойно/,
задна страница 32 /да се скроят две/, украшение на среда на гръб 33 /да се
скрои двойно/, талия на гръб 34 /да се скрои двойно/, горна част на ръкав 35 и
36 /да се скроят по две от всяка/, долна част на ръкав 37 и 38 /да се скроят по
две от всяка/, капаче на джоб 39 /да се скроят четири/, яка 40 /да се скрои една
двойна/. За филетки на капачетата на джобове се срязват две биета с ширина 3
см. и дължина 28 см. Дъна на джобове: да се скроят две според чертежа на
кройката. От раиран плат: яка 40 /да се скрои една двойна/. Долен слой на
ревер: скрояват се два до линията Е-F на предницата. Дъна джобове: скрояват
се две според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на горния слой на яката, мострите
на предниците и горния слой на капачетата. Зашийте долния слой на ревера за
предниците от Е до F. Съединете капачетата две по две, обратна с обратна
страна и оформете долния контур с бието образувайки филетка; срежете отвора
на джоба /като страницата остане разделена на две части/, поставете на двете
страни на отвора лента от плат с ширина 6 см. и дължина 20 см. лице с лице,
зашийте, обърнете навътре, като образувате филетка от 7 мм., закрепете със
скрит бод зад игла, поставете капачето под горната филетка и закрепете с тегел
отгоре; затворете джобовете с тропоска и ги дръжте затворени до ушиването на
дрехата; поставете дъната откъм обратната страна, по едно на всяка филетка,
зашийте ги заедно с обиколен тегел. Съединете двете части на предната
страница, зашийте предниците със страницата и платката. Поставете
украшението на средата на гърба, като оформите преди това контура с малък
подгъв, закрепете с тегел; поставете също талията според обозначения G-H;
зашийте свивка на страниците и съединете със средата на гърба до мястото на
отвора, поставете платката, затворете страничните и раменните шевове.
Съединете горните и долните части на ръкавите и ги затворете, като зашиете
лакетния шев до мястото на отвора, направете подгъв в основата, сгънете
мострата на горната страна на отвора навътре и оформете с малък подгъв
мострата на долната страна, като я оставите за прихлупване, оформете илици,
пришийте копчета и поставете ръкавите на ръкавните извивки според
обозначенията. Поставете мострите върху предниците лице с лице, зашийте от
основата до обозначения К; съединете двата слоя на яката помежду им лице с
лице, зашийте външния контур до същото обозначение, обърнете изгладете;
поставете долния слой на яката на вратната извивка откъм лицевата страна на
дрехата според обозначения К-Е, а горния слой на яката на мострата според
същите обозначения до рамото, зашийте, изгладете откритите шевове и ги
съединете отвътре; обърнете мострите навътре и закрепете за дрехата с дълъг
бод; обиколете с шев задната страна на горния слой на яката за вратната
извивка на гърба от рамото, от вътрешната страна на дрехата. Зашийте подгъв в
основата на жакета, като оформите отвори на гърба също като на ръкавите.
Оформете илици, пришийте копчета и поставете метални декорации на
украшението в средата на гърба.
47. Панталон „VERO MODA”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 14 /от 1 до 14/.
Кроене: Предница 1 /да се скроят две/, средна част на предница 2 /да се скроят
две/, долна част на предница 3 /да се скроят две/, основа на предница 4 /да се
скроят две/, преден джоб пластрон 5 /да се скроят два/, гръб 6 /да се скроят
два/, средна част на гръб 7 /да се скроят две/, долна част на гръб 8 /да се
скроят две/, основа на гръб 9 /да се скроят две/, горна част на задна страна 10
/да се скроят две/, средна част на задна страна 11 /да се скроят две/, колан 12
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/да се скроят четири/, коланче на гръб 13 /да се скроят четири/,гайка 14 /да се
скроят осем/. За права гайка в средата на гърба се срязва лента от 8 см. на 3 см.
За оформяне на контура на отвора на джобовете пластрон се срязват две мостри
според чертежа на кройката на джоба.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на горния слой на колана,
коланчето на гърба и мострите на джобовете. Отбележете мястото на джобовете
на предниците според обозначения М-N; зашийте свивки в основата на
джобовете и оформете долния контур с малък подгъв; поставете мострата в края
на отвора лице с лице, зашийте, направете малки прорези на кривата, обърнете
мострата навътре, закрепете с обиколен тегел; поставете джобовете на
указаното място, закрепете с тегел отгоре. Зашийте свивки на крачолите на
предницата и гърба, съединете със средните части, а тези с долните. Зашийте
коланчетата на гръб две по две, обърнете по лицевата страна, тегелирайте на 1
см. от края и оформете илици; съединете двете части на задна страна /горна и
средна/ според обозначения О-Р и ги зашийте на гърба, като прибавите
коланчетата според обозначения О-R, зашийте, като направите малък прорез на
ъгъла. Зашийте страничните шевове на панталона до края на средните части и
оформете странични отвори на долните части според указанията към модел 46;
затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа;
поставете го според указанията към модел 7 и изработете колана според модел
11, като поставите гайките, ушити и обърнати, на горния край, две на
предницата и две на гърба, с илик и копче на долния край и поставете правата
гайка в средата на гърба, закрепена с тегел за долния край. Съединете частите
на основата помежду им по вътрешния шев, една предна с една задна, сгънете
по линията на чертежа лице с лице, затворете краищата, обърнете, поставете на
основата на панталона, зашийте горния слой и обиколете с шев долния откъм
обратната страна на дрехата; оформете илици и пришийте копчета. Поставете
метални апликации, както е показано на модела.
48. Риза поло „VERO MODA”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 15 до 22/.
Плат: 1,40 м., 1,20 м. ширина памук полиестер на райета.
Кроене: Среда на предница 15 /да се скрои двойно/, предна страница 16 /да се
скроят две/, капаче-поло 17 /да се скроят четири/, гръб 18 /да се скрои двойно/,
задна платка 19 /да се скроят две двойни/, ръкав 20 /да се скроят два/, яка 21
/да се скроят две двойни/, столче за яка 22 /да се скроят две двойни/. За
оформяне на отвора и основата на ръкавите, образувайки филетка се срязват
биета с ширина 3 см. по необходимата дължина. За направата на 6 гайки се
срязва лента с ширина 2,5 см. и дължина 30 см.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, столчето за яка
и горните слоеве на капачето. Отбележете средата на предница с тропоска,
наберете двете страни на отвора между обозначения С-D по размера на
капачето; съединете капачетата две по две, като прибавите четири гайки, преди
това ушити и обърнати, на указаните места, зашийте от В до основата, обърнете,
изгладете, поставете горния слой на лицевата страна на дрехата, зашийте и
обиколете с шев долния слой откъм обратната страна, оформете добре долния
край, като прихлупите дясната върху лявата страна и закрепете с тегел отгоре.
Зашийте предницата със страниците, поставете шева към средата и прекарайте
тегел отгоре на 5 мм. Зашийте задните свивки и поставете платките, по един
слой на всяка страна на гърба, зашийте, обърнете платките нагоре и
тегелирайте шева; зашийте страничните шевове до мястото на отворите и

29

раменните шевове. Отбележете и срежете отвора в основата на ръкавите,
оформете го с бие, като образувате филетка от 7 мм., затворете ръкавите,
наберете леко основата, оформете с другото бие образувайки филетка със
същата ширина и поставете една гайка в края на филетката за да се затвори
отвора с копче; поставете ръкавите на ръкавните извивки според
обозначенията. Изработете яката със столче според обяснението към модел 8 и
обозначения А-В. Оформете основата на дрехата и страничните отвори с малък
подгъв ушит с тегел, пришийте копчета на капачето и на отворите на ръкавите.
49. Бермуди „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 23 до 32/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина сатиниран габардин полиестер.
Кроене: Горна част на предница 23 /да се скроят две/, долна част на предница
24 /да се скроят две/, горна част на гръб 25 /да се скроят две/ долна част на
гръб 26 /да се скроят две/, преден джоб 27 /да се скроят два/, заден джоб
пластрон 28 /да се скрои един/, страничен джоб пластрон 29 /да се скрои един/,
капаче на страничен джоб 30 /да се скроят две/, капаче на заден джоб 31 /да се
скроят две/, коланче 32 /да се скрои двойно/. За пет гайки се срязва лента с
дължина 40 см. и ширина 4 см. За фуеле на предните джобове се срязват две
ленти с ширина 4,5 см. и дължина 50 см. За фуеле на страничния джоб се срязва
лента с ширина 4,5 см. и дължина 70 см.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горната половина на коланчето и
горните слоеве на капачетата. Отбележете с тропоска мястото на задния джоб на
дясна страна, зашийте свивките в основата на джоба и оформете целия контур с
малък подгъв, зашийте с тегел горния край и тропосайте останалата част,
поставете на указаното място, закрепете с тегел в края; зашийте и обърнете
капачето, изгладете, тегелирайте и го поставете на 1,5 см. над джоба в посока
нагоре, зашийте, поставете го на мястото му в посока надолу и закрепете с тегел
отгоре. Зашийте лентата за фуеле на предните джобове от страната до горния
край, оформете илик на указаното място и сгънете мострата по линията на
чертежа навътре от А до В, закрепете с тегел и въведете връв през илика с
пластмасов пръстен в края, която ще остане да виси като украшение; поставете
също метални капси и разположете джобовете на указаните места на предницата
според същите обозначения, закрепете с тегел, като зашиете другия край на
лентата фуеле за дрехата, тропосайте горния край и страната. Изработете
страничния джоб, като поставите лентата фуеле на целия външен контур и две
капси на указаното място, оформете горния край с малък подгъв. Изработете
лента, ушита и обърната, с ширина 1 см. на около 25 см. дължина и я поставете
в средата на джоба, като прекарате няколко вертикални тегела за образуване на
джобче за моливи, както е показано на модела; зашийте и обърнете капачето,
изгладете и тегелирайте. Съединете двете долни части на панталона по
страничните шевове и поставете джоба с капачето на лява страна на указаното
място, закрепете с тегел, като зашиете другата страна на лентата фуеле за
дрехата; зашийте също горните части по страничния шев, съединете ги с
долните, като прибавите капачето на лява страна, затворете вътрешните шевове
и средния шев /чатала/ до мястото на ципа на предницата, поставете ципа,
коланчето и гайките според обяснението към модел 7. Зашийте подгъв в
основата на крачолите.
50. Жакет „ESCORPION”
51. Панталон „ESCORPION”
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Плат: 3,10 м., 1,40 м. ширина памук полиестер.
50. Жакет „ESCORPION”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 33 до 44/.
Кроене: Предница 33 /да се скроят две/, предна страница 34 /да се скроят две/,
гръб 35 /да се скроят два/, долна част на гръб 36 /да се скроят две/, задна
страница 37 /да се скроят две/, талия на гръб 38 /да се скрои двойно/, ръкав 39
и 40 /да се скроят по два от всеки/, маншет 41 /да се скроят четири/, яка 42 /да
се скроят две двойни/, капаче на горен джоб /да се скроят две/, капаче на долен
джоб 44 /да се скроят четири/. За оформяне на предниците мострите се срязват
според чертежа на кройката. Дъна на горен джоб: да се скроят две според
чертежа на кройката. Дъна на долни джобове: да се скроят четири според
чертежа на кройките.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на горния слой на яката, маншетите,
мострите за предниците и горния слой на капачетата. Зашийте страниците с
предниците, оформете шевовете, поставете към средата и прекарайте тегел
отгоре, отбележете местата на джобовете с тропоска, изработете трите джоба с
капаче: поставете откъм обратната страна, центрирана върху обозначението,
лента от подлепващ плат с ширина 4 см. и излизаща 2 см. в краищата;
съединете двата слоя на капачетата лице с лице, затворете външния контур,
обърнете, изгладете, поставете върху указаното място откъм лицевата страна на
дрехата, в посока нагоре и върху нея едното дъно на джоб също в посока
нагоре; на срещуположната страна поставете другото дъно на джоб в посока
надолу; зашийте всичко с два успоредни тегела раздалечени на 1,5 см., долния
с два бода по-къс на всеки край, оформете добре краищата, срежете отвора
между двата тегела без да се достигат краищата, направете им два среза
диагонално; обърнете долното дъно навътре, като образувате филетка с
ширината на отвора, закрепете с бод зад игла върху шева и оформете краищата
откъм обратната страна; поставете горното дъно навътре, затворете и двете с
обиколен тегел. Изработете джоба с филетки на дясна предница според
обясненията към модел 10. Затворете средния заден шев, поставете талията
върху линия R лице с лице, зашийте, обърнете частта надолу, тегелирайте шева
и закрепете с тропоска в останалата част на контура; сгънете мострите на
отвора на долните части на гръб по линията на чертежа навътре, прихванете с
няколко бода на ръка; зашийте долните части на гърба, като прибавите другата
страна на талията, изгладете шева нагоре, тегелирайте; зашийте задните
страници, страничните и раменните шевове. Затворете ръкавите, като съедините
двете части; съединете двата слоя на маншета лице с лице, зашийте долния ръб
и краищата, обърнете, прекарайте тегел около контура, оформете илици,
оформете прихлупване, като поставите долния край отдолу и зашийте маншетите
за основата на ръкавите; поставете последните на ръкавните извивки според
обозначенията. Поставете мострите върху предниците лице с лице, зашийте от
основата до обозначение А, направете малък прорез на обозначението, обърнете
мострите навътре, прихванете с тропоска на вратната извивка; изработете и
поставете яката според обяснението към модел 10. Направете подгъв в основата
на жакета, оформете илици и пришийте копчета на предниците и маншетите;
прикрепете малки подплънки и подплатете жакета, ако желаете.
51. Панталон „ESCORPION”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
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Кроене: предница 1 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 20, 5см.
/размер 48/, 18, 5см. /размер 44/, 16, 5см. /размер 40/, гръб 2 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 20, 5см. /размер 48/, 18, 5см. /размер 44/, 16, 5см. /размер
40/, гръб на талия 3 /да се скроят два/, страница-дъно на джоб 4 /да се скроят
две/, заден джоб пластрон 5 /да се скроят два/, коланче 6 /да се скроят две/. За
гайки се скрояват пет правоъгълника с дължина 8см. и ширина 4см. За дъна на
джобове се скрояват две от подплата според чертежа на кройката на
предницата.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по средата на горната част на
коланчето. Отбележете с тропоска мястото на джобовете на гърба, изработете ги
и ги поставете според обясненията към модел 6 и изработете джобове със
страници по предниците според обясненията към модел 13. Поставете гърба на
талията, затворете страничните шевове до мястото на отворите в основата,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа на предницата,
пришийте цип и изработете коланчето според обяснението към модел 7 като
поставите гайките ушити и обърнати. Направете подгъв в основата на крачолите
като оформите страничните отвори.
52. Жакет „TOYPES”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 7 до 15/.
Плат: 1,75 м., 1,40 м. памук.
Кроене: Предница 7 /да се скроят две/, предна страница 8 /да се скроят две/,
гръб 9 /да се скроят два/, задна страница 10 /да се скроят две/, ръкав 11 и 12
/да се скроят по два от всеки/, яка мао 13 /да се скроят две двойни/, джоб 14
/да се скроят два/, капаче на джоб 15 /да се скроят четири/. За оформяне на
предниците мострите се срязват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте предните и задни свивки, оформете ги, като оставите 1 см.
шев, изгладете; затворете средния заден шев и зашийте предните и задните
страници; затворете страничните и раменните шевове. Затворете ръкавите, като
съедините двете части, направете подгъв в основата и поставете на ръкавните
извивки според обозначенията. Отбележете мястото на джобовете с тропоска;
направете гънка на джобовете, като прегънете по линията на чертежа на
кройката и я зашийте с тегел откъм обратната страна; тропосайте малък подгъв
около контура и сгънете страните по линиите на чертежа, като образувате фуеле
на всяка страна, прихванете с тропоска; поставете джобовете на указаното
място, прекарайте обиколен тегел, като затворите фуелетата в краищата.
Зашийте и обърнете капачетата, изгладете, оформете илик и поставете на 1 см.
над джоба в посока нагоре, зашийте, обърнете надолу и закрепете с тегел.
Поставете мостри на предниците лице с лице, зашийте от основата до
обозначение А, направете прорез на обозначението, обърнете мострите навътре,
закрепете с няколкобода на ръка отвътре. Съединете помежду им двата слоя на
яката лице с лице, зашийте горния контур и краищата до обозначение А,
обърнете, поставете единия слой на вратната извивка откъм лицевата страна на
дрехата според обозначение А, зашийте с тегел и обиколете с шев другия слой
отвътре. Зашийте подгъв в основата на дрехата, оформете илици и пришийте
копчета.
53. Пола „VERO MODA”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 16 до 22/.
Плат: 2,25 м., 1,40 м. ширина памук полиестер на райета. 12 м.,1 см. ширина
черна лента кадифе.
Кроене: Среда на предница и гръб 16 /да се скроят две двойни/, междинна част
на предница и гръб 17 /да се скроят четири/, страна на предница и гръб 18 /да
се скроят четири/, горна част на талия на предница 19 /да се скроят две двойни,
две от тях за мостри/, междинна част на талия на предница и гръб 20 /да се
скроят две двойни/, долна част на талия на предница и гръб 21 /да се скроят две
двойни/, горна част на талия на гръб 22 /да се скроят две двойни, две от тях за
мостри/. За коланче на гърба се срязват две ленти с дължина 13 см. и ширина 8
см. За странични гайки се срязват четири ленти с дължина 6 см. и ширина 3 см.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на средата на лентите за коланче
и на една от горните части на талията предница и гръб, които ще бъдат мострите
за оформяне на талията. Зашийте средата на предница и гръб на полата с
междинните части според обозначения А-В, а тези със страничните части според
обозначения С-D и тропосайте гънките, както е показано на кройките; затворете
страничните шевове на полата. Съединете помежду им трите части на талията
предница и гръб, тегелирайте шевовете, затворете дясна страна, като прибавите
две гайки, зашийте за полата, поставете шева нагоре и прекарайте тегел отгоре;
поставете ципа на дясна страна добавяйки две гайки също като на дясна страна
и оформете талията с горните слоеве, като образувате мостри; съединете ги по
дясна страна, поставете на талията на дрехата, зашийте следвайки формата V на
средата на гърба, оформете я и направете прорез в ъгъла, обърнете навътре,
обиколете с шев отвътре; пришийте копчета на страните за закопчаване с
гайките. Зашийте и обърнете лентите за задно коланче, като единия край бъде в
остра форма, поставете ги на указаното в кройката място на гърба и поставете
тока на едната лента за закопчаване. Поставете трите ленти от кадифе, както е
показано на модела, на разстояние 3 см. помежду им и оформете основата с
подгъв от два тегела.
54. Жакет „ALBA CONDE”
55. Пола „ALBA CONDE”
Плат: 5, 60 м. , 0, 90 м. ширина памучна коприна на райета. 0, 75 м. копринена
лента с ширина 1см. в морско синьо за яката.
54. Жакет „ALBA CONDE”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 23 до 30/.
Кроене: Поставете кройките върху плата според схемата, така че райетата да
бъдат хоризонтални и скройте: предница 23 /да се скроят четири, две от тях за
мостри/, страница на предница 24 /да се скроят две/, гръб 25 /да се скроят два/,
страница на гръб 26 /да се скроят две/, две кройки ръкав 27 и 28 /да се скроят
два от всяка/, яка 29 /да се скроят две двойни/, столче на яка 30 /да се скроят
две двойни/.
Изработка: Поставете подлепващ плат по горния лист на яката, столчето на
яката и мострите на предниците. Зашийте страниците на предницата и гърба и
средния шев на гърба, поставете шевовете в посока към средата и прекарайте
отгоре тегел със син конец на 5мм. от шева като натегнете. Затворете
страничните и раменните шевове. Съединете двете части на ръкавите, зашийте
като оставите отвор по лакътния шев до обозначението, оформете и зашийте
подгъв в основата; поставете ръкавите към ръкавните извивки според
обозначенията. Поставете мострите върху предниците лице с лице, зашийте от
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основата до обозначение А, направете прорез при това обозначение, обърнете
мострите навътре, пристегнете с бодове на ръка от вътрешната страна;
прекарайте декоративен тегел по контура на вратната извивка – предницата.
Поставете копринената лента върху горния лист на яката около контура според
модела, застопорете отгоре с тегел; изработете яка със столче според
обясненията към модел 8. Направете подгъв в основата, оформете илици и
пришийте копчета; поставете метални закопчалки отвътре под копчетата.
55. Пола „ALBA CONDE”
Приложение 6. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 31 до 32/.
Кроене: предница на талия 31 /да се скроят две двойни/, гръб на талия 32 /да
се скроят два двойни/. За полата се скрояват два правоъгълника 1, 15 м. на 0,
60м.
Изработка: Зашийте свивките на гърба и съединете частите на талията два по
два по десния шев; съединете двата правоъгълника за полата по страничните
шевове, зашийте подгъва в основата и наберете горния край като оставите
според размера на частта на талията, съединете с нея лице с лице, зашийте,
изгладете шева нагоре, зашийте цип отляво. Поставете противоположната част
на талията върху плата лице с лице като прибавите шевица по контура на
талията, за да придържате като оставите според нужния размер, зашийте,
обърнете частта на талията навътре, обшийте отвътре и завършете талията като
прекарате тегел отгоре на 1см. от края по целия контур.
56. Блузка „ROBERTO VERINO”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /1 до 4/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина прозрачен памучен полиестер.
Кроене: предница 1 /да се скроят две двойни, като едната се скрои с 3см. покъса за горница/, гръб 2 /да се скроят два двойни, като единия се скрои с 3см.
по-къс за горна част/, предница на вратна част 3 /да се скрои една цялостна за
долна част, една двойна по линия А за средна и една двойна по линия В за горна
част/, гръб на вратна част 4 /да се скрои двоен цялостен за долна част, един
двоен по линия С за средна и един двоен по линия D за горна част/. За гайка по
средата на предницата се скроява лента с дължина 15см. и ширина 6см. За
презрамки се скрояват две ленти с дължина 40см. и ширина 10см.
Изработка: Зашийте гръдните свивки на предниците и оформете основата на
вратните части с малък подгъв във формата на руло; поставете указаните части
една върху друга от по-голямата към по-малката, пристегнете с тропоска и
поставете върху предницата и гърба на вратната извивка на горната част;
зашийте и обърнете лентата за гайката и поставете по средата на предницата на
13см. от вратната извивка в посока надолу, зашийте, обърнете нагоре и
застопорете другия край към вратната извивка. Затворете страничните шевове
до мястото на отворите, горните и долните части поотделно; зашийте и обърнете
презрамките и поставете на предницата и гърба според обозначенията,
поставете долните части върху плата лице с лице, зашийте контура на вратната
част, като прибавите всичките пластове, обърнете като придържате шева по
края с тропоска. Оформете основите и отворите с малък подгъв.
57. Пола „TORRADAS”
Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
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Брой на частите на кройката: 2 /от 5 до 6/.
Плат: 2м. , 1, 20 м. ширина памучен щампосан муселин. 0, 70 м. , 1, 20 м.
ширина подплата.
Кроене: От щампосан муселин: предница и гръб на пола 5 /да се скроят две
двойни по линия А-В на кройката/, коланче 6 /да се скрои двойно/. За горен
волан се скрояват два правоъгълника с ширина 25см. и дължина 1м. За среден
волан се скрояват два правоъгълника с ширина 25см. и 1, 10 м. дължина. За
волан в основата се скрояват два правоъгълника с ширина 25см. и дължина 1,
20 м. От подплата: предница и гръб на пола 5 /да се скроят две двойни цели
според кройката/.
Изработка: Отбележете с тропоска по вътрешната страна на подплатата линия
C-D на кройката, за да зашиете по нея средния волан. Съединете
правоъгълниците за воланите помежду им два по два като ги затворите във
формата на халка, оформете единия край с оверлок или зигзаг и наберете
другия, наберете като опънете нишката и като оставите горния волан според
размера на полата, средния по размера на линия C-D отбелязана на подплатата,
и волана в основата според размера на основата от подплата. Затворете
страничните шевове на горната част на полата, като оставите отвор за цип
отляво и пришийте към основата на полата горния волан. Зашийте по същия
начин страничните шевове на вътрешната пола от подплата и поставете средния
волан по линия C-D и волана в основата; поставете подплатата под полата,
пристегнете с тропоска, пришийте цип и изработете коланче според обяснението
към модел 7, като оформите каналче, като прекарате еластична лента, за да
пристегнете и застопорете краищата с тегел.
58. Блузка „TOYPES”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 7 до 11/.
Плат: 1,40 м., 0,90 м. ширина бродиран памук. 0,90 м., 2,5 см. лента.
Кроене: Поставете кройките върху плата наопаки според схемата за да остане
бродерията в основата на дрехата. Вътрешна гръдна част 7 /да се скрои двойно/,
среда на вътрешна предница 8 /да се скрои двойно/, предна страница 9 /да се
скроят две/, среда на гръб 10 /да се скрои двойно/, задна страница 11 /да се
скроят две/. За драперия на гръдната част: да се среже парче с дължина 60 см.
и ширина 20 см. За оформяне на ръкавните извивки и презрамките мострите се
срязват според чертежа на кройките.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на мострите. Оформете с малък
зигзаг единия от краищата по дължината на парчето за бродерия на гръдната
част, което ще бъде вратната извивка; направете набор в краищата /този на
вратната извивка на 2 см. от края за да се образува волан/, поставете над
вътрешната част и наберете по размера й, като оставите открити 2-та см. волан
на вратната извивка, прихванете с обиколна тропоска; зашийте гръдната част с
вътрешната част на средата на предница според обозначения А-В и поставете
лентата над шева и на вратната извивка върху набора; зашийте средата на
предница със страниците от обозначение С до основата. Тропосайте малък
подгъв към лицевата страна на вратната извивка на средата на гърба, поставете
лентата отгоре и зашийте със страниците от обозначение D до основата; зашийте
страничните шевове, левия до мястото на ципа, поставете последния. Съединете
мострите по страничните шевове, поставете ги на дрехата лице с лице, зашийте
контура на ръкавните извивки и вратната извивка, обърнете, поставете едното
рамо вътре в другото и ги извадете отдолу между двата плата, зашийте ги,
обърнете поставяйки раменете на мястото им, като шевовете останат скрити,,
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прекарайте тегел около контура на ръкавните и вратната извивки, изгладете,
обиколете с шев мострите на шева на страниците и закрепете на страните с
няколко бода на ръка; прекарайте тегел отгоре на 5 мм. от края на ръкавните и
вратната извивки. Оформете основата с малък подгъв.
59. Пола „VERO MODA”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 12 до 13/.
Плат: 0,50 м., 1,20 м. ширина памук вискоза пясъчен цвят. 0,10 м., 1,20 м.
ширина от същия цвят в оранжево. 1,25 м., 1,40 м. ширина памук с щампа
пачуърк /също така могат да се съединят помежду им платове от различни
щампи докато се получи необходимата дължина за воланите/. 0,25 м., 0,90 м.
ширина памук от плат пачуърк с различна щампа за средната част на воланите.
8 м. шевица на зигзаг.
Кроене: От плата в пясъчен цвят: талия на пола предница и гръб 12 /да се
скроят четири двойни, две от тях за мостри/. От оранжев плат: ханш 13 /да се
скроят две двойни/. От щампосания плат пачуърк за горен волан се срязват две
ленти от 0,90 м. дължина на 0,30 м. височина. За волан в основата на палата се
срязват две ленти от 1,40 м. дължина и същата височина. От другия щампосан
плат за средната част на воланите се срязват две ленти от 0,90 м. дължина на 12
см. височина.
Изработка: Зашийте частите на ханша в оранжево за основата на талията на
полата предница и гръб, поставете дантелата върху шева, закрепете с тегел
през средата. Зашийте средните части за основата на двете ленти за горен волан
и поставете също дантелата, наберете горната страна на волана по размера на
ханша и го зашийте за него; наберете двете ленти за волан на основата по
размера за средната част и зашийте с нея, поставете също дантелата върху
шева; затворете страничните шевове на полата, на лява страна от мястото на
ципа, поставете последния. Съединете мострите по десния страничен шев,
поставете ги върху полата лице с лице, зашийте, обърнете мострите навътре,
обиколете с шев върху ципа и прихванете основата на шева, прекарайте тегел в
края около талията. Оформете основата на полата с малък подгъв, като
поставите дантелата отгоре.
60. Блузка „MUCHACHA”
Приложение 6. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 14 до 16/.
Плат: 0,70 м., 1,40 м. ширина щампосан тюл. 0,30 м., 0,80 м. ширина
едноцветен тюл в тон.
Кроене: От щампосан тюл: гръдна част 14 /да се скроят две/, дална част на
предница 15 /да се скрои двойно/, гръб 16 /да се скрои двойно/. За презрамки
се срязват две ленти с дължина 0,70 м. и ширина 8 см. За панделка се срязват
две ленти с дължина 0,65 м. и ширина 5 см. От едноцветен тюл: гръдна част 14
/да се скроят две за подплата/.
Изработка: Отбележете с тропоска линията на средата на предница на гръдните
части и оформете илици на указаните в кройката места; съединете тези части
помежду им, една щампосана с една едноцветна, лице с лице, зашийте вратната
и ръкавните извивки, обърнете, оформете горния край, където ще бъдат
закрепени презрамките, с оверлог или зигзаг и прекарайте четири хоризонтални
тегела, на разстояние 1 см. помежду им, с еластичен конец за образуване на
набор. Съединете гръдните части, като поставите дясната върху лявата, така че

36

да съвпаднат средните линии и да се образува прихлупване, прихванете с
тропоска, зашийте за долната част на предница, поставете шева нагоре и
прекарайте тегел на 2 см., като образувате каналче от страните до илиците;
зашийте и обърнете лентите за панделка, въведете ги в каналчетата, закрепете
единия край на страните с няколко бода и извадете другия край през илиците.
Затворете страничните шевове, оформете вратната извивка на гърба, като
прегънете по линията на чертежа навътре, прекарайте тегел за каналче и
въведете ластик за закрепване за тялото. Сгънете презрамките на две по
дължина, зашийте, обърнете, поставете една на всеки горен край на вратната
извивка на предница, под набора, закрепете с тегел отгоре на 1 см. от края.
Оформете основата на дрехата с оверлог или зигзаг и бродирайте гръдните
части с пайети. Закрепете предницата с двете ленти на каналчетата, като
образувате панделка под гръдната част.
61. Пола „ALBA CONDE”
Приложение 6. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 17 до 18/.
Плат: 1,м., 1,40 м. ширина памук с вискоза розово. 0,45 м., 1,40 м. ширина в
оранжево. 0,60 м., 1,40 м. ширина щампосано в бяло и розово. 0,35 м., 1,40 м.
ширина щампосано в бяло и червено. 0,55 м., 1,40 м. ширина в червено. 90 см.
оранжева филетка за коланче.
Кроене: В розово: талия на предница 17 /да се скроят две двойни, едната за
мостра/, талия на гръб 18 /да се скроят две двойни, едната за мостра/. За 2-ри
волан се срязват две ленти от 0,90 м. дължина на 9 см. ширина. За 4-ти волан се
срязват две ленти от 1 м. дължина на 12 см. ширина. В оранжево: за 1-ви волан
се срязват две ленти от 0,90 м. дължина на 9 см. ширина. За 6-ти волан се
срязват две ленти от 1,10 м. дължина на 12 см. ширина. От щампосано в бяло и
розово: за 5-ти волан се срязват две ленти от 1,10 м. дължина на 12 см. ширина.
За колан се срязва лента от 1,40 м. дължина на 30 см. ширина. От щампосано в
бяло и червено: за 7-ми волан се срязват две ленти от 1,20 м. дължина на 15 см.
ширина. В червено за 3-ти волан се срязват две ленти от 1 м. дължина на 7 см.
ширина. За 8-ми волан се срязват две ленти от 1,30 м. дължина на 18 см.
ширина.
Изработка: Съединете двете части на всеки волан по страничните шевове, като
ги затворите на пръстен и оформете двата ръба с оверлог или зигзаг;
прекарайте два еластични тегела на горния контур на всеки волан /без първия/
на 1,5 см. от края и на разстояние 1 см. помежду им; поставете воланите един
върху друг от 1-ви до 8-ми, като приспособите всеки по размера на волана, за
който е зашийт, закрепете с тегел отгоре на 1,5 см., като образувате ръб.
Зашийте свивки на талията на гърба и затворете дясна страна. Наберете горния
контур на първия волан по размера на основата на талията, зашийте го за нея,
поставете шева нагоре, прихванете с тропоска, поставете цип на лява страна;
зашийте мострите по десния страничен шев, поставете на полата, като
прибавите оранжевата филетка, зашийте, обърнете мострите навътре, като
филетката остане в края и обиколете с шев на ципа и на шева на основата.
Оформете също контура на колана и го поставете, като завържете на талията,
след като поставите полата.
62. Блуза „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 7. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
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Плат: 1,50 м., 1,20 м. ширина лен-памук.
Кроене: Предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/. За оформяне
на предниците и яката мострите се срязват според чертежа на кройката. За
оформяне на ръкавните извивки мострите се срязват според чертежа на
кройките. За колан се срязва лента с дължина 1,50 м. и ширина 18 см.
Изработка: Поставете подлепващ плат на мострите. Зашийте предните и
задните свивки, средния заден шев, страничните и раменните шевове. Затворете
средния заден шев на яката, направете прорез на ъгъла обозначение В и
зашийте яката на вратната извивка на гърба лице с лице, тропосайте шева
нагоре; съединете помежду им мострите по средния заден шев на яката и
поставете на дрехата, зашийте, срежете шева, обърнете мострите навътре,
обиколете с шев яката на вратната извивка на гърба до раменете, а на
предниците закрепете мострите с няколко дълги бода без да притискате;
прекарайте обиколен тегел по желание. Съединете мострите помежду им, една
предна с една задна, поставете на дрехата лице с лице, зашийте, направете
прорези на кривите, обърнете мострите навътре, закрепете с бод на ръка
отвътре и прекарайте тегел отгоре около контура според модела. Оформете
лентата колан с малък подгъв, образувайте три хоризонтални дипли с ширина 1
см., на 2 см. разстояние помежду им; поставете колана на дрехата от средата на
гърба според обозначенията, закрепете с тегел отгоре на указаните места на
предницата, в средата на гърба и върху свивките, като захванете диплите в
посока нагоре и надолу последователно и като оставите краищата свободни за
завързване. Направете подгъв с тегел в основата на дрехата; оформете илици и
пришийте копчета.
63. Пола „YOKANA”
Приложение 7. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 3 до 4/.
Плат: 0, 70 м. , 1, 40 м. ширина жоржет от щампосана коприна и същото
количество подплата в неутрален цвят. За волани: 1, 30 м. , 1, 40 м. копринен
жоржет с подобна щампа. 1м. , 1, 40 м. ширина от същата материя с друга щампа
и 0, 80 м. на 1, 40 м. ширина от същата материя с различна щампа.
Кроене: От щампосана материя и подплата: предница и гръб 3 /да се скроят две
двойни/. За оформяне на талията се скроява лента с размера на контура на
талията на полата с ширина 8см. По парчетата за волани: предница и гръб на
волан 4 /да се скрои от първата щампа:два двойни цели за волана в основата;
от втората щампа: два двойни по линия А за средния волан и от третата щампа:
се скрояват два двойни по линия В за горния волан/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по коланчето. Зашийте страничните
шевове на полата и подплатата поотделно като оставите отвор за цип отляво.
Съединете двете части от всеки волан по страничните шевове като ги затворите
във формата на халка и оформете долния край с оверлок; поставете заедно
трите волана един върху друг по-голям към по-малък, пристегнете с тропоска и
пришийте към основата на полата, изгладете шева нагоре. Прикрепете
подплатата към полата обратна с обратна страна и тропосайте по контура на
талията; поставете летата за коланчето, зашийте, обърнете нагоре, прегънете по
средата навътре, обшийте по същия тегел отвътре и прекарайте гума, за да
пристегнете според нужния размер, застопорете краищата и поставете цип
отляво от горния край на талията.
64. Пончо „CODELLO”
Приложение 7. Страна А. Турско синьо.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 1 /5/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 20 м. ширина копринена щампосана прозрачна материя.
Кроене: предница и гръб 5, 5А и 5В /да се скрои една двойна/.
Внимание: За да получите пълната кройка 5, съединете 5 с 5А и 5В по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Оформете контура и вратната извивка с малък подгъв във форма на
руло и оформете цветя с копринен конец; хванете група от шевове с дължина
25см., прекарайте по плата заедно с подгъва с помощта на безопасна игла и
завържете.
65. Дълга пола „ETXART & PANNO”
Приложение 7. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 6 до 7/.
Плат: 3,90 м., 1,40 м. ширина батиста памук. 12,5 м., 4 см. ширина мрежеста
дантела.
Кроене: Талия на предница и гръб 6 /да се скроят две двойни/, 1-ви волан 7 /да
се скроят два двойни/. За трите следващи волана се срязват две ленти с ширина
30 см. и дължина 1,10 м. за втория, 1,60 м. за третия и 2,20 м. за четвъртия. За
коланче се срязва лента с ширина 6 см. по контура на талията на полата според
размера.
Изработка: Поставете подлепващ плат на коланчето. Отбележете на първия
волан трите дипли на указаните в кройката места, зашийте ги с тегел, изгладете
надолу; изработете дипли по същия начин и със същите размери на лентите за
другите волани и затворете всички на пръстен, като оставите отвор за цип на
първия волан към обозначението. Зашийте дясна страна на талията и поставете
дантелата в основата, наберете горния край на първия волан по размера на
основата на талията и го зашийте на другата страна на дантелата, като я
вмъкнете между двете части; поставете друга лента от дантелата в основата на
първия волан, наберете втория волан по размера на първия, зашийте също на
другата страна на дантелата; продължете по същия начин свързването на всички
волани, като вмъквате дантелата, поставете я също в основата на полата.
Изработете коланчето с ластик и поставете цип според обяснението към модел
63.
66. Блузка „ALBA CONDE”
Приложение 7. Страна А Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 8 до 18/.
Плат: 0,50 м., 1,20 м. ширина бродиран сатен. 0,45 м., 1,20 м. ширина гладък
сатен.
Кроене: От бродиран сатен: горна част на среда на предница 8 /да се скрои
двойно/, горна част на страна на предница 9 /да се скроят две/, среда на
предница 10 /да се скрои двойно/, страна на предница 11 /да се скроят две/,
средна част на предница 12 и 13 /да се скроят по две от всяка/, горна част на
гръб 14 /да се скрои двойно/, среда на гръб 15 /да се скрои двойно/, страна на
гръб 16 /да се скроят две/. От гладък сатен: основа на предница 17 /да се скрои
двойно/, основа на гръб 18 /да се скрои двойно/. За презрамки се срязва две
ленти с дължина 0,50 м. и ширина 6 см. За оформяне на вратната извивка се
срязва бие с ширина 4 см. по контура според размера.
Изработка: Съединете горните части на предницата по шева А-В, тегелирайте
шева с копринен конец в златист цвят /също като останалите шевове без
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страничните/; съединете средните части на предницата според обозначения С-D
и ги зашийте за частите на средата и страната на предница. Съединете средата
на гърба със страните и горната му част. Затворете лява страна от вратната
извивка до мястото на ципа и дясна страна. Съединете частите на основата по
десния страничен шев, поставете ги на основата на дрехата лице с лице,
зашийте, сгънете по линията на чертежа навътре и обиколете с шев откъм
обратната страна. Сгънете бието на две по дължина, поставете го на вратната
извивка на дрехата, като образувате филетка от 1 см., прихванете с тропоска;
зашийте и обърнете презрамките, изгладете, поставете ги на вратната извивка
на предница, над бието, до шева А-В, зашийте всичко с един и същ тегел,
обърнете бието и презрамките нагоре, прекарайте декоративен тегел по контура
на вратната извивка в края на шева; поставете скрит цип на лява страна и
завържете презрамките на тила.
67. Пола „LASSERRE”
68. Жакет „LASSERRE”
Плат: 3, 10 м. , 1, 40 м. ширина копринен полиестер.
67. Пола „LASSERRE”
Приложение 7. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 19 до 20/.
Кроене: предница и гръб 19 /да се скроят две двойни/, талия 20 /да се скроят
четири двойни/. За волан се скрояват две ленти с дължина 1, 25 м. и ширина 0,
30 м.
Изработка: Поставете подлепващ плат по горния лист на частите на талията и
ги съединете с предницата и гърба на полата, изгладете шева нагоре; зашийте
страничните шевове, левия от мястото на ципа, пришийте цип. Затворете във
формата на халка волана като съедините двата правоъгълника по страничните
шевове, оформете единия край с малък подгъв; прекарайте бод фестон по
другия край и набор на 2см. от същия, наберете и поставете волана към
основата на полата като натегнете над нея, оформете ръб от 2см., зашийте с
тегел отгоре. Съединете двата долни листа на частите на талията по десния край
и поставете върху полата, зашийте, обърнете навътре, обшийте от обратната
страна. Поставете закопчалка в горния край на ципа.
68. Жакет „LASSERRE”
Приложение 7. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница 3
/да се скроят две/, две кройки ръкав 4 и 5 /да се скроят два от всяка/, яка 6 /да
се скроят две двойни/, джоб 7 /да се скроят два/. За оформяне на предниците
мострите се скрояват според чертежа на кройката. За оформяне на контура на
джобовете се скрояват косо две ленти по размера с ширина 3см.
Изработка: Поставете подлепващ плат по горния лист на яката и по мострите.
Тропосайте диплата по предниците според указаното място на кройката,
зашийте с еластичен конец /използвайте същия конец за останалите външни
тегели/.; зашийте свивките, средния шев на гърба до мястото на отвора в
основата, страниците на предницата и гърба и раменните шевове. Затворете
ръкавите, изгладете, зашийте подгъв в основата и прикрепете към ръкавните
извивки според обозначенията. Оформете предниците и изработете яка с ревери
според обясненията към модел 46 и обозначение А. Направете подгъв в основата
на дрехата, прегънете мострите на отвора отзад по линията на чертежа навътре,
застопорете с обиколен тегел. Оформете отвора на джобовете с филетки според
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обяснението към модел 10 без да поставяте дъна, наберете леко долния край и
оформете външния контур с бие като оформите филетка; поставете джобовете
по указаните места и застопорете с тегел. Оформете илик по предницата и
пришийте копче за да затворите. Поставете малки подплънки и подплатете ако е
нужно.
69. Рокля „ALBA CONDE”
Приложение 7. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 8 до 10/.
Плат: 1, 85 м. , 1, 20 м. ширина копринен жакард в червено и златисто и същото
количество копринена подплата.
Кроене: предница на горна част 8 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 9
/да се скрои двоен/, предница и гръб на долна част 10 /да се скроят две двойни,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 54см. /размер 48/, 52см. /размер 44/, 50см. /размер 40/. От
подплата се скрояват същите кройки, като преди това затворите плисето на
долната част, за да го премахнете.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горните части и зашийте свивките
на предните части. Отбележете натегнатите гънки по предницата и гърба на
долната част според линиите на кройката, тропосайте като ги затворите и
зашийте с тегел от обратната страна до обозначението, изгладете и придържайте
затворените гънки с тропоска, докато завършите дрехата. Зашийте горните части
с предницата и гърба на долната част, затворете страничните шевове, левия от
мястото на ципа до основата, пришийте цип; поставете по същия начин
подплатата, изгладете шевовете и поставете върху плата лице с лице, зашийте
контура на вратната извивка, обърнете навътре като придържате шева по края с
тропоска и обшийте върху ципа. Зашийте подгъв в основата на роклята /като
разтропосате плисетата/ и подплатата като я оставите с няколко сантиметра по
къса.
70. Блузка „ALBA CONDE”
Приложение 7. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 11 до 12/.
Плат: 0, 70 м. , 1, 40 м. ширина коприна и същото количество подплата от
полиамид. 1м. еластична лента със златисти пайети с ширина 4см.
Кроене: предница 11 /да се скрои двойна/, гръб 12 /да се скрои двоен/. За
презрамки се скрояват три ленти с дължина 1, 40 м. и ширина 2, 5см. От
подплата се скрояват същите ленти без презрамките.
Изработка: Зашийте страничните шевове на дрехата и подплатата поотделно,
поставете едно върху друго лице с лице, зашийте отвора по средата на
предницата на вратната извивка, ръкавните извивки и основата, обърнете от
лицевата страна като придържате шевовете по края с тропоска; пристегнете
двете материи заедно по предницата и гърба на вратната извивка, зашийте
гънките по предницата на вратната извивка по указаните места на кройката и
оформете каналчета като прегънете по линиите на чертежа навътре, пристегнете
с тегел. Зашийте и обърнете трите ленти за презрамки като ги оставите с ширина
8 мм. , оформете с тях надиплена лента, поставете на вратната извивка от
вътрешната страна на каналчетата и зашийте краищата като затворите
презрамката във формата на халка с нужния размер. Затворете също така във
формата на халка еластичната лента с пайети, за да завършите основата на
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роклята, като я оставите с необходимия размер за да пристегнете, поставете я,
застопорете с тегел отгоре.
71. Пола „ALBA CONDE”
Приложение 7. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 13 до 15/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 20 м. ширина копринен шантунг и същото количество
подплата.
Кроене: От шантунг: средна част на предница 13 /да се скрои двойна/,
страница на предница 14 /да се скроят две/, гръб 15 /да се скрои двоен/. От
подплата: гръб 15 /да се скроят два двойни/.
Изработка: Пришийте страниците към средните части според обозначения А-В и
тропосайте гънка по средата на предницата, изгладете; затворете страничните
шевове, левия от мястото на ципа, пришийте цип. Зашийте по същия начин
страничните шевове на подплатата, направете подгъв в основата като оставите с
4см. по-къса отколкото полата, поставете върху нея лице с лице, пристегнете с
тропоска по контура на талията, поставете галон отгоре като придържате
лекичко талията, зашийте всичко с един тегел, обърнете подплатата навътре и
обшийте по шева, прекарайте обиколен тегел по талията и поставете закопчалка
в края на ципа. Оттропосайте гънката и зашийте подгъв в основата на полата.
72. Блузка „TINTORETTO”
Приложение 7. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 16 до 19/.
Плат: 0, 80 м. , 1, 40 м. ширина бродирана коприна със скъпоценни камъни. 0,
45 м. , 0, 80 м. ширина подплата.
Кроене: От коприна: средна предна част 16 /да се скрои една двойна/,
страница на предница 17 /да се скроят две/, средна част на гръб 18 /да се скрои
една двойна/, страница на гръб 19 /да се скроят две/. За коланче се маха
украсата от камъни, изгладете плата и скройте две ленти с дължина 1м. и
ширина 12см. За гайки се скрояват две ленти с дължина 8см. и ширина 4см. От
подплата се скрояват същите кройки без коланчето и гайките.
Изработка: Зашийте страниците на предницата и гърба; затворете страничните
шевове, левия от ръкавната извивка до мястото на ципа, пришийте цип; зашийте
по същия начин подплатата, поставете върху плата лице с лице, пристегнете с
тропоска по вратната извивка и основата и поставете шевица отгоре около
вратната извивка като я придържате, зашийте, обърнете от лицевата страна като
придържате шевовете по края с тропоска и обшийте подплатата по ципа.
Зашийте и обърнете гайките и поставете по страничните шевове по височината
на талията. Съединете двете ленти на коланчето по единия край, прегънете по
средата по дължина, зашийте и обърнете откъм лицевата страна, изгладете и
прекарайте през гайките като завържете по средата на предницата.
73. Панталон „JOCAVI”
Приложение 7. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 20 до 23/.
Плат: 2 м, 1,40 м. ширина коприна полиестер.
Кроене: Предница 20 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 26 см.
/размер 48/, 24 см. /размер 44/ и 22 см. /размер 40/, гръб 21 /да се скроят два,
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като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 28 см. /размер 48/, 26 см. /размер 44/ и 24 см. /размер 40/,
страница-дъно на джоб 22 /да се скроят две/, коланче 23 /да се скрои двойно/.
Дъна на предни и задни джобове: да се скроят две за предни и четири за задни
джобове според чертежа на кройките.
Изработка: Поставете подлепващ плат на коланчето. Отбележете мястото на
задните джобове с тропоска; поставете лента от тънък подлепващ плат откъм
обратната страна на дрехата върху мястото на джоба; откъм лицевата страна и
на същото място поставете лента за филетка с ширина 8 см. и дължина 16 см.,
прекарайте два успоредни тегела на разстояние 1,4 см. помежду им, оформете
краищата, срежете лентата по средата между двата тегела и отвора на дрехата
без да стигате до краищата, срежете последните диагонално; в горната част на
отвора обърнете лентата навътре, като поддържате шева в края, прихванете с
тропоска; в долната част оформете филетката с ширина 1,4 см., като покриете
целия отвор, разположете краищата навътре, прекарайте тегел около отвора до
шева, като закрепите по този начин филетката; поставете дъната на джобове
отвътре, по едно на всеки край на лентата и съединете и двете с обиколен тегел.
Изработете предните джобове със страница според обяснението към модел 13.
Затворете страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до
мястото на ципа, поставете ципа и коланчето според обяснението към модел 7.
Зашийте подгъв в основата на крачолите.
74. Блуза „ALBA CONDE”
75. Пола „ALBA CONDE”
Плат: 1,70 м., 1,40 м. ширина набръчкана коприна в преливащи се цветове.1,20
м., 1,40 м. ширина гладка коприна в преливащи се цветове. 1,20 м., 1,5 см.
ширина пасмантерия. 1,70 м., 3 см. ширина пасмангтерия с краища оформени с
кадифена лента. 4,20 м., 4,5 см. ширина пасмантерия също с краища с кадифена
лента. 2,20 м., 3 см. ширина пасмантерия.
74. Блуза „ALBA CONDE”
Приложение 8. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Кроене: От набръчкана коприна: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се
скрои двойно/, ръкав 3 /да се скроят два/. От гладка коприна за оформяне на
предницата и гърба мострите се срязват според чертежа на кройките. От
пасмантерия с ширина 4,5 см. за колан: да се срежат две парчета с дължина
около 1 м.
Изработка: Поставете подлепващ плат на мострите. Зашийте предните и
задните свивки, страничните шевове, като оставите на дясна страна малък отвор
на височината на талията за въвеждане на колана, и раменните шевове,
изгладете, изгладете шевовете и направете малки срезове на шева на раменете.
Затворете ръкавите, зашийте подгъв на основата, поставете ги на ръкавните
извивки според обозначенията, зашийте. Съединете мострите помежду им по
раменните шевове, поставете ги върху вратната извивка на дрехата лице с лице,
зашийте целия контур от основата, като прибавите колана на предниците според
обозначения А-В, обърнете мострите навътре, като поддържате шева в края с
тропоска и прихванете за дрехата с няколко бода на ръка отвътре; зашийте
подгъв на основата. За затваряне на блузата, прихлупете предниците,
прекарайте лентата
от пасмантерия през отвора на дясна страна обиколете талията и направете
панделка на лява страна.
75. Пола „ALBA CONDE”
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Приложение 8. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 4 до 7/.
Кроене: От гладка коприна: талия на предница 4 /да се скрои двойно/, талия на
гръб 5 /да се скрои двойно/, мостра на талията на предница 6 /да се скрои
двойно/, мостра на талията на гръб 7 /да се скрои двойно/. За междинен волан
се срязват две ленти с дължина 1,25 м. и височина 17 см. От набръчкана
коприна за горен колан се срязват две ленти с дължина 0,85 см. и височина 17
см. За волан на основата на полата се срязват две ленти с дължина 1,10 м. и
височина 25 см.
Изработка: Наберете основата на частите на талията предница и гръб по
размера на мострите; зашийте задните свивки и дясна страна на частите на
талията и мострите поотделно. Затворете воланите на пръстен, наберете горния
волан по размера на основата на талията и го поставете на нея лице с лице,
зашийте. Наберете междинния волан по двата края по размера на горния волан
и го поставете на него; наберете волана на основата само по горния край и го
зашийте за междинния, като поддържате последния набран. Поставете цип.
Поставете мострите върху полата лице с лице, зашийте контура на талията,
обърнете навътре и обиколете с шев отвътре. Направете подгъв в основата на
полата и поставете лентите от пасмантерия над шевовете и основата, както е
показано на модела.
76. Жакетче „RAFFAELLA CURIEL”
77. Рокля „RAFFAELLA CURIEL”
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина жакард бамбула коприна. 3,20 м., 1,40 м. ширина
тюл щампосана коприна. 0,60 м., 1,40 м. ширина от същия щампосан тюл, но с
ръбове.
76. Жакетче „RAFFAELLA CURIEL”
Приложение 8. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 8 до 11/.
Кроене: От жакард: предница 8 /да се скроят две/, страница 9 /да се скроят
две/, гръб 10 /да се скроят два/, ръкав 11 /да се скроят два/. За оформяне на
вратната извивка мострите се срязват според чертежа на кройките на предница
и гръб. От щампосан тюл за ресни на основата на ръкавите се срязват ленти с
ширина 2,5 см. до достигане 4 м. приблизително. За оформяне на основата на
ръкавите се срязват две биета с ширина 2,5 см. по контура според размера.
Изработка: За изработване на ресните сгънете лентите на две по дължина,
зашийте с тегел, обърнете по лицевата страна, изгладете и срежете 56 ленти за
размер 48, 52 ленти ма размер 44 и 48 ленти за размер 40, всички с дължина 7
см. Тропосайте две гънки за украшение в основата на предниците на указаните в
кройката места, зашийте гръдните свивки и свивките на гърба на яката,
затворете средния заден шев, зашийте страниците и затворете раменните
шевове. Поставетелентите за ресни в основата на ръкавите, като ги разположите
една до друга, поставете бието над лентите, като сгънете на две по дължина,
зашийтевсичко заедно, обърнете бието към обратната страна, като ресните
останат в края на ръкавите, закрепете с тегел отгоре; затворете ръкавите и ги
поставете на ръкавните извивки според обозначенията, зашийте. Оформете
вратната извивки и предниците с мострите според обяснението към модел 1 и
основата на дрехата с малък подгъв; поставете закопчалка на предниците.
77. Рокля „RAFFAELLA CURIEL”
Приложение 8. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
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Брой на частите на кройката: 6 /от 12 до 17/.
Кроене: От жакард: тяло на предница 12 /да се скрои двойно/, тяло на гръб 13
/да се скроят два/. За оформяне на вратната извивка на предницата и гърба
мострите се срязват според чертежа на кройките. От щампосан тюл: талия на
предница 14 /да се скроят две двойни, едната от тях за подплата/, талия на гръб
15 /да се скроят четири, две от тях за подплата/, междинна част на пола
предница и гръб 16 /да се скроят две двойни за подплата/, основа на пола
предница и гръб 17 /да се скроят две двойни за подплата/. За ресни се срязват
ленти с ширина 2,5 см. до достигане на 60 м. приблизително. За драперия на
тялото се скрояват два правоъгълника от 0,65 м. на 35 см. ширина. За филеткита
полата се срязват биета с ширина 2,5 см. до достигане контура на полата според
размера /да се изчисли за две филетки/. За колан се срязват две ленти с
дължина 1,40 м. и ширина 10 см. От щампосан тюл с ръбове: междинна част на
пола предница и гръб 16 8да се скроят две двойни/, основа на пола предница и
гръб 17 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Изработете ресните според обяснението към модел 76, като срежете
лентите с дължина 25 см. Зашийте свивките на тялото на предница, затворете
страничните и раменните шевове. Съединете мострите на вратната извивка
помежду им, поставете откъм обратната страна на дрехата, зашийте, обърнете
навън образувайки обшивка, обиколете с шев долния край и закрепете с тегел
отгоре. Поставете тялото на роклята на манекен /или човек/, поставете отгоре
плата за драперия, като го прихванете с топлийки, поставяйки част от плата
откъм гърба според линията на чертежа на кройката, срежете формата на
ръкавните извивки и прихлупете плата в средата на предницата, като
образувате неравни гънки от основата към раменете, закрепете драперията с
тропоска в основата на тялото и ръкавните извивки, а останалата част с малки
скрити бодове. Оформете ръкавните извивки с бие според обяснението към
модел 10. Съединете талията на полата с междинната част с ръбове, а тази с
основата, предница и гръб поотделно, затворете страничните шевове;
изработете по същия начин подплатата и я поставете отвътре на полата,
поддържайте двата плата заедно с тропоска. Оформете два волана от ресни,
като зашиете с тегел всички ленти необходими за достигане размера на контура
на полата, поставете един волан над всеки шев свързващ частите на полата,
закрепете с тегел отгоре; зашийте и обърнете биетата за филетки, изгладете,
поставете една над всеки волан, покривайки шева и закрепете с бодове на ръка.
Оформете основите на полата поотделно с малък подгъв. Съединете полата с
тялото лице с лице, зашийте, поставете цип в средата на гърба; оформете гайки
на талията, по една на всяка страна, изработете колана с метална тока и го
въведете през гайките.
78. Рокля „RAFFAELLA CURIEL”
Приложение 8. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 18 до 21/.
Плат: 2,30 м., 1,40 м. ширина креп коприна полиестер. 1 м., 1,40 м. ширина
подплата полиамид.
Кроене: От креп: предница 18 /да се скрои двойно/, гръб 19 /да се скроят два/,
междинна част на пола предница и гръб 20 /да се скроят две двойни/, основа на
пола предница и гръб 21 /да се скроят две двойни/. За ресни се срязват ленти с
ширина 2,5 см. и дължина до 50 м. приблизително. От подплата: предница 18
/да се скрои двойно, като се увеличи основата 30 см./, гръб 19 /да се скроят
два, като се увеличи основата 30 см./.
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Изработка: Зашийте предните и задните свивки, средния заден шев от края на
отвора за цип и страничните шевове, изгладете откритите шевове. Затворете на
пръстен частите на полата, като ги съедините по страничните шевове; срежете
лентите за ресни с дължина 17 см., изработете ги според обяснението към модел
76 и ги поставете около контура на междинната част откъм горния край,
прихванете с тропоска или дълъг тегел и зашийте тази част за основата на
тялото, като ресните останат вмъкнати; поставете също лентите на основата, но
те да бъдат с дължина 20 см., съединете с междинната част. Направете подгъв в
основата на дрехата и поставете ципа на гърба. Зашийте свивките и страничните
шевове на подплатата, оформете основата с малък подгъв, поставете на роклята
лице с лице, зашийте контура на вратната извивка, обърнете подплатата
навътре, извадете раменете отдолу между двата плата, затворете ги обиколно,
поставете ги отново в положението им за носене.
79. Блуза „RAFFAELLA CURIEL”
Приложение 8. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1,30 м., 1,20 м. ширина тюл от естествена коприна с щампа на капки. 0,70
м., 1,20 м. ширина копринен креп в бежов цвят. Пайети и маниста от кристал за
украшение.
Кроене: От щампосана коприна: предница 1 /да се скрои двойно, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението/, гръб 2 /да се скрои двойно,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението/. За гайки се срязват
10 ленти с дължина 6 см. и ширина 2,5 см. В бежово: вратна извивка на
предница 3 /да се скроят две двойни/, вратна извивка на гръб 4 /да се скроят
две двойни/, маншет 5 /да се скроят четири/. За основа на дрехата се срязват
четири ленти /две за предницата и две за гърба/ с ширина 10 см. по основата
според размера.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на долните слоеве на вратната
извивка, маншетите и лентите за основата на дрехата, бродирайте горните им
слоеве с пайетите и манистата, като образувате неравни линии. Зашийте
раменните шевове до обозначение А, като оставите отвор на лявото рамо от
вратната извивка до обозначението; затворете страничните шевове според
обозначения В-С и оформете отворите с малък подгъв. Образувайте 10 много
тънки гайки с лентите от щампосан тюл, по четири за всеки маншет и две за
отвора на вратната извивка. Съединете маншетите два по два, лице с лице,
зашийте външния контур без частта на монтиране, като вмъквете гайките на
едната страна на указаните в кройката места; поставете маншетите на дрехата
според обозначения А-В, зашийте прихващайки горния слой и обиколете с шев
долния отвътре. Съединете горните слоеве на вратната извивка предница с гръб
по десния раменен шев, поставете ги откъм основата на вратната извивка на
дрехата лице с лице, зашийте, поставете шева нагоре, прихванете с тропоска;
съединете по същия начин долните слоеве и ги поставете отгоре, зашийте
горния контур и лявото рамо, обърнете навътре, поставете отново края и
обиколете с шев; поставете двете гайки на отвора на лявото рамо. Изработете и
поставете частите на основата също като маншетите. Пришийте малки копчета за
закопчаване с гайките.
80. Панталон „RAFFAELLA CURIEL”
Приложение 8. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 6 до 8/.
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Плат: 2 м., 1,40 м. ширина тюл щампосана коприна и същото количество
едноцветна коприна полиамид за подплата.
Кроене: От двата плата: предница 6 /да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
31 см. /размер 48/, 29 см. /размер 44/ и 27 см. /размер 40/, гръб 7 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 31 см. /размер 48/, 29 см. /размер 44/ и 27 см.
/размер 40/, коланче 8 /да се скроят две само от щампосан тюл/.
Изработка: Поставете подлепващ плат на коланчето; зашийте страничните и
вътрешните шевове на двата плата поотделно, поставете подплатата отвътре на
дрехата обратна с обратна страна и прихванете двата плата заедно с тропоска
около контура на талията и чатала, зашийте предните и задните свивки,
затворете средния шев /чатала/ до мястото на отвора за цип на гърба, поставете
скрит цип. Оформете талията, като поставите коланчето според указанията в
модел 7 и основата на крачолите с малък подгъв на двата плата поотделно.
81. Рокля „GIULLIANA CELLA”
Приложение 8. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 9 до 10/.
Плат: 1, 35 м. , 1, 40 м. ширина копринен креп. 0, 40 м. , 1, 40 м. ширина
коприна. Набавете си лента с 20см. ширина с завършек на вълнички от двете
страни.
Кроене: От креп: предница 9 /да се скрои двойна, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
33см. /размер 48/, 31см. /размер 44/, 29см. /размер 40/, гръб 10 /да се скрои
двоен, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 33см. /размер 48/, 31см. /размер 44/, 29см.
/размер 40/. От коприна се скрояват две ленти с ширина 20см. и дължина 1м. за
коланче.
Изработка: Оформете целия контур на предницата и гърба с оверлок с конец
със същия цвят като плата. Затворете страничните шевове като оставите отвор в
основата от 42, 5см. и затворете раменните шевове. Поставете подлепващ плат
по лентите за коланчето и ги съединете помежду им по единия край, прегънете
по средата по дължина, зашийте и обърнете, изгладете. След като сте оформили
роклята, поставете дантелената лента върху талията като панделка и
пристегнете с копринената лента около нея и завържете на предницата.
82. Манто „GIULLIANA CELLA”
Приложение 8. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 11 до 14/.
Плат: 3, 20 м. , 1, 20 м. ширина бродирана коприна. 45см. тънка лента в същия
цвят, за да скроите 14 гайки от 3см.
Кроене: предница 11 и 11А/да се скроят две/, гръб 12 и 12А /да се скрои
двоен/, основа на японски тип ръкав 13 /да се скроят две/, яка 14 /да се скроят
две двойни/. За оформяне на средата част на предницата се скрояват две ленти
с дължина 1, 35 м. и ширина 3см.
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: Поставете лек подлепващ плат от същия цвят /или друга лека
материя, гладка и в същия нюанс/ по долния лист на яката до горния край и
застопорете с тропоска наоколо. Зашийте раменните шевове, поставете частите
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на основата на ръкавите, затворете ги по шева под лакътя и страничните
шевове, всичко последователно до мястото на отворите. Поставете гайките по
средата на предницата от лицевата страна по указаните места на кройката,
поставете лентите, за да оформите по всяка предница, лице с лице, зашийте от
вратната извивка до основата, обърнете лентите навътре като оставите гайките
по края, завършете остатъка от същата лента като оставите 1, 5см. ширина,
застопорете отгоре с тегел. Изработете и поставете яка според обясненията към
модел 52. Оформете страничните отвори, основата на дрехата и основата на
ръкавите с малък подгъв; пришийте подплатени копчета от същата материя
отляво на предницата, за да затворите с гайките.
83. Рокля „MONICA CAPPELLINI”
Приложение 8. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 15 до 18/.
Плат: 1,30 м., 1,50 м. ширина щампосан креспон.
Кроене: Предница 15 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 33 см.
/размер 48/, 31 см. /размер 44/ и 29 см. /размер 40/, гръб 16 /да се скрои
двойно, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 33 см. /размер 48/, 31 см. /размер 44/ и 29 см.
/размер 40/, яка мао 17 /да се скроят две двойни/. За оформяне на ръкавните
извивки се срязват две биета с ширина 4 см. по контура според размера.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на горния слой на яката и
мострите на отвора на средата на предница. Зашийте дипли в средата на гърба,
предни свивки и свивки на гръдната част от ръкавните извивки, като зашиете
обратна с обратна страна за да останат шевовете откъм лицевата страна като
украшение. Съединете двете предници по средния шев от края на капачето на
отвора до основата, обърнете навън мострите на отвора на предницата, като
прегънете по линията на чертежа, затворете долния край и вратната извивка до
обозначение А, направете малък прорез в края на всеки тегел, обърнете
мострите навътре, прихванете с тропоска, прихлупете дясната страна върху
лявата, закрепете отвътре с няколко бода на ръка. Затворете страничните
шевове на дрехата оставяйки отвор в основата от 12 см. и раменните шевове.
Оформете ръкавните извивки с биета според указанията към модел 10 и
изработете яката според модел 52. Оформете илици и пришийте копчета на
отвора на предницата за закопчаване.
84. Панталон „MONICA CAPPELLINI”
Приложение 9. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 2,20 м., 1,20 м. ширина вълна на малки карета.
Кроене: Дясна предница 2 и 2А /да се скрои една, като се увеличи 2А със
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
51 см. /размер 48/, 49 см. /размер 44/ и 47 см. /размер 40/, лява предница 1 /да
се скрои една, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така
че в краищата да се получи ширина 30,5 см. /размер 48/, 28,5 см. /размер 44/ и
26,5 см. /размер 40/, гръб 3 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 32 см.
/размер 48/, 30 см. /размер 44/ и 28 см. /размер 40/, колан 4 /да се скрои
двойно/. За нагласяване на колана се срязват две ленти с ширина 4 см. и
дължина 1,10 м.
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Внимание: За да получите пълната кройка 2, съединете 2 с 2А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горната половина на колана. Зашийте
свивките на лява предница и гърба; затворете страничните шевове, вътрешните
шевове и средния шев /чатала/ до мястото на отвора на предницата за цип,
поставете го според указанията към модел 7. На дясната предница сгънете по
линията на чертежа според обозначение R, обратна с обратна страна, като
поставите обозначения А така, че да се образуват гънка, насочете я към
предницата откъм лицевата страна на дрехата, като я оставите отгоре
покривайки ципа, прихванете на талията с тропоска. Сгънете колана полинията
на чертежа лице с лице, зашийте краищата, като прибавите лентите за
нагласяване, преди това ушити и обърнати, обърнете, поставете горния слой на
талията на панталона откъм лицевата страна, зашийте и обиколете с шев долния
слой откъм обратната страна; оформете илик на дясната страна на колана за да
се въведе лентата за левия край, нагласететалията с двете ленти над колана,
като гънката на дясна предница остане върху средата на панталона и завържете
на предницата, зашийте подгъви в основата.
85. Рокля „MONICA CAPPELLINI”
Приложение 9. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 5 до 10/.
Плат: 2,50 м., 1,20 м. ширина жакард коприна.
Кроене: Тяло на предница 5 /да се скроят две/, тяло на гръб 6 /да се скроят
две/, талия 7 /да се скроят две двойни/, яка 8 /да се скроят две двойни/, столче
за яка 9 /да се скроят две двойни/, пола 10, 10А, 10В, 10С, 10D и 10Е /да се
скрои една цяла/. За оформяне на ръкавните извивки се срязва бие с ширина 4
см. по контура според размера. За гайки се срязва лента с дължина 41 см. и
ширина 3 см. за да се получат девет гайки. За оформяне на отвора в средата на
тялото на предница мострите се срязват според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълната кройка 10, съединете 10 с 10А, 10В, 10С,
10D и 10Е по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на горните слоеве на яката,
столчето за яка и мострите. Тропосайте в основата на тялото на предница двете
гънки на указаните в кройката места и съединете двете предници по средния
шев, като зашиете от основата до мястото на отвора; зашийте средния заден
шев, свивките, страничните шевове, като оставите отвор за ципа на дясна
страна и раменните шевове, съединете с основата на тялото двете части на
талията, горната лице с лице, а долната лице с обратна страна, зашийте,
обърнете надолу двете части заедно, като оставите шева скрит между двете,
прихванете с тропоска. Затворете полата на пръстен, съединете я с тялото, като
я зашиете за горния слой на талията и поставяйки шева на полата в средата на
тялото на предница, обиколете с шев долния слой откъм обратната страна на
дрехата и прекарайте тегел отгоре по контура на талията; срежете отвора на
дясна страна на полата около 12 см. от талията надолу, като удължите по този
начин отвора за цип, поставете го скрит. Зашийте и обърнете лентата за гайки,
срежете девет с дължина 4,5 см., поставете ги на дясна страна на отвора на
средата на предница, на разстояние 5 мм. помежду им, прихванете с тропоска,
поставете мострите върху двете предници, зашийте, обърнете навътре,
прихванете на вратната извивка с тропоска; изработете яката със столче според
обяснението към модел 8 и обозначения А-В и оформете ръкавните извивки с
бие според модел 10. Зашийте подгъв с тегел в основата на полата и поставете
копчета на лява страна на отвора за закопчаване с гайките.
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86. Блуза „MONICA CAPPELLINI”
Приложение 9. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 11 до 13/.
Плат: 1, 10 м. , 1, 40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: предница 11 /да се скроят две/, гръб 12 /да се скрои двоен/, яка 13 /да
се скроят две двойни/. За волани се скрояват две ленти с дължина 1, 40 м. и
10см. ширина. За оформяне на ръкавните извивки се скрояват косо две ленти с
ширина 4см. по размера на контура според мярката.
Изработка: Отбележете с тропоска по предниците местоположението на
воланите според линията на кройката. Зашийте предните свивки без да
отбелязвате, гръдните свивки и гънките на гърба, всички тях обратна с обратна
страна като оставите шевовете видими като декорация. Оформете лентите за
воланите с малък подгъв наоколо, прекарайте набор по средата на указаните
ленти и наберете според размера на тяхното място, поставете като следвате
формата му, застопорете с тегел отгоре по средата. Затворете страничните и
раменните шевове; прегънете мострите на предниците по двете линии на
чертежа навътре,пристегнете с тропоска, изгладете; оформете ръкавните
извивки с бие според обяснението към модел 10 и изработете яка според
обяснението към модел 52 и обозначение А. Оформете основата с малък подгъв
зашит с тегел и поставете тик так на предницата, за да закопчаете.
87. Панталон MONICA CAPPELLINI „”
Приложение 9. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 14 до 15/.
Плат: 1, 60 м. , 1, 50 м. ширина копринен жакард.
Кроене: предница и гръб 14, 14А, 14В и 14С /да се скроят двойни/, коланче 15
/да се скрои двойно/.
Внимание: За да получите пълната кройка 14, съединете 14 с 14А, 14В и 14С
по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Съединете средната основа на гърба обозначение В със същото
обозначение на предницата и затворете вътрешните шевове от указаното
обозначение В до обозначение С, като оставите отвори в основата, за да
изкарате краката, оформете ги като прегънете по линията на чертежа навътре,
застопорете с тегел. Прегънете мострите на предния отвор /чатала/ по линията
на чертежа навътре от талията до обозначение В, пристегнете с тропоска;
изработете коланче според обяснението към модел 7, като поставите еластична
лента по средата на гърба с дължина около 25см., за да затворите, застопорете
краищата с тегел; направете илици отстрани и по десния край на коланчето
според местоположението на кройката и пришийте копчета отляво, за да
закопчаете като оформите прихлупване, като поставите дясната страна върху
лявата.
88. Рокля „MONICA CAPPELLINI”
Приложение 9. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 15 м. , 1, 50 м. ширина бродирана коприна.
Кроене: средна част на предница 1 /да се скрои двойна/, страница на предница
на горна част 2 /да се скроят две/, гръб на горна част 3 /да се скроят два/,
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страница на предница на долна част 4 /да се скроят две/, гръб на долна част 5
/да се скроят два/. За оформяне на вратната извивка мострите се скрояват
според чертежа на кройките. За оформяне на ръкавните извивки се скрояват две
биета с ширина 4см. по дължината на контура според размера.
Изработка: Поставете подлепващ плат по мострите. Оформете леки натегнати
плисета по долната част по указаните места на кройката, пристегнете с
тропоска. Съединете страницата на предницата на горната част с страницата на
предницата на долната част по талията и прикрепете към средната част според
обозначенията; зашийте свивките на гърба на горната част и прикрепете към
долната част, затворете средния шев на гърба от края на ципа до мястото на
отвора, затворете страничните и раменните шевове; пришийте скрит цип,
оформете вратната извивка с мострите според обяснението към модел 1, като
направите прорез по средата на предницата обозначение А, преди да обърнете
мострата, за да стане отвора във формата на буквата „V”; оформете ръкавните
извивки с бие според обяснението към модел 10 и направете подгъв в основата
като оформите отвора по средата на гърба.
89. Корсаж „RAFFAELLA CURIEL”
Приложение 9. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 6 до 11/.
Плат:
0, 60 м. , 1, 40 м. ширина коприна в оранжево и същото количество
подплата. 0, 40 м. , 1, 20 м. ширина еластичен тюл.
Кроене: От коприна и подплата: две кройки гръдна част 6 и 7 /да се скроят две
от всяка/, средна част на предница 8 /да се скрои една двойна/, страница на
предница 9 /да се скроят две/, средна част на гръб 10 /да се скроят две/,
страница на гръб 11 /да се скроят две/. За оформянето на основата на дрехата
скройте косо една лента от оранжева коприна с ширина 4см. по размера на
основата според мярката.
Изработка: Зашийте свивките на средната част на предницата и съединете със
страниците от В до основата; зашийте средната част на гърба и затворете
страничните шевове на дрехата. Съединете две по две гръдните части според
обозначения А-В, изгладете отворения шев и пришийте към горната част според
обозначения C-B-D. Зашийте по същия начин подплатата и прикрепете към
дрехата лице с лице, зашийте контура на вратната извивка и средата на гърба
като прибавите цип по средата на гърба, обърнете подплатата навътре,
поставете добре шевовете, пристегнете в основата с тропоска; поставете тюла
върху плата като добре го прикрепите , пристегнете със скрити бодове по
шевовете. Завършете основата на дрехата
със скроената косо лента от
оранжева коприна като оформите филетка от 1см. Избродирайте корсажа с
тънки златисти нишки и скъпоценни камъни. Поставете лента от гроген отвътре,
около контура на талията за да пристегнете, застопорете с бодове по шевовете
отстрани и върху свивките, като отпуснете краищата по средата на гърба, за да
затворите с метална закопчалка.
90. Панталон „RAFFAELLA CURIEL”
Приложение 9. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 12 до 14/.
Плат: 4, 80 м. , 1, 40 м. ширина прозрачна копринена материя.
Кроене: предница 12, 12А и 12В /да се скроят четири, две от тях за подплата/,
гръб 13, 13А и 13В/да се скроят четири, два от тях за подплата/, коланче 14 /да
се скроят две двойни/.
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Внимание: За да получите пълните кройки 12 и 13, съединете части 12 с 12А и
12В и 13 с 13А и 13В по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете заедно двете части за коланчето, пристегнете с тропоска
наоколо и поставете подлепващ плат. Отбележете две натегнати плисета по
средата на предницата и едно по средата на гърба, по указаните места на
кройката. Затворете страничните шевове, левия от мястото на ципа, вътрешните
шевове и средния шев /чатала/, двата панталона поотделно, поставете единия
под другия и пристегнете с тропоска по талията, тропосайте и зашийте двете
гънки по средата на предницата и плисето по средата на гърба, като прихванете
двете материи заедно, поставете гладките, пристегнете с тропоска по талията;
пришийте цип отляво; наберете талията на панталона като оставите според
размера на коланчето, поставете го според обяснението към модел 7, като
поставите няколко метални закопчалки по краищата. Направете подгъв в
основите поотделно.
91. Рокля „GIULLIANA CELLA”
Приложение 9. Страна В. Оранжево..
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 15 до 16/.
Плат: 1, 50 м. , 1, 40 м. ширина копринен тюл, по единия край с вълнички и
бродерия. 1, 10 м. , 1, 50 м. ширина копринен сатен. Набавете си 2м. лента от
кадифе с ширина 1см. и 2, 70 м. лента от златиста дантела с ширина 4см.
Кроене: От бродиран тюл за горната част на роклята мострите се скрояват косо:
предница 15 /да се скрои двойна, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 36см. /размер 48/, 34см.
/размер 44/, 32см. /размер 40/, гръб 16 /да се скрои двоен, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
36см. /размер 48/, 34см. /размер 44/, 32см. /размер 40/. От сатен за вътрешната
част на роклята мострите се скрояват право: предница 15 /да се скрои една
двойна по линия А-В по вратната извивка и 20см. по-къса/, гръб 16 /да се скрои
един двоен двойна по линия А-В по вратната извивка и 20см. по-къс/. За
презрамки се скрояват две ленти с около 40см. дължина и ширина 2, 5см.
Изработка: Зашийте гръдните свивки, затворете страничните шевове до мястото
на отворите и ги оформете с малък подгъв зашит с тегел, завършете вратната
извивка и оформете тънки презрамки според нужната дължина с кадифено бие.
Изработете по същия начин вътрешната част на роклята, тропосайте малък
подгъв в основата и по вратната извивка, поставете златистата дантела по края
на ръба, застопорете със зигзаг; със сатенените ленти изработете презрамки във
формата на руло, поставете по предницата и гърба на вратната извивка според
обозначенията.
92. Блуза „GIULLIANA CELLA”
Приложение 9. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 1 /от 17 до 19/.
Плат: 0, 75 м. , 1, 50 м. ширина копринен сатен.
Кроене: дясна предница 17 /да се скрои една/, лява предница 18 /да се скрои
една/, гръб 19 /да се скрои двоен/.
Изработка: Оформете целия контур на трите части с оверлок или зигзаг.
Зашийте раменните шевове; съединете двете предници като поставите дясната
върху лявата, като монтирате най-малкото, зашийте с тегел отгоре по края от
обозначение О до основата обозначение Р; затворете страничните шевове от
обозначение S до обозначение R, като оставите странични отвори.
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93. Пола „GIULLIANA CELLA”
Размер единствен
Кройка по схема
Плат: 1, 10 м. , 1, 50 м. ширина креп от полиестерна коприна в червеникав цвят
и същото количество воал на райета.
Кроене: От двете материи се скрояват два правоъгълника с ширина 1, 40 м. на
0, 95 м. дължина. От червеникав креп също така се скрояват две ленти, за да
завържете с дължина 1, 20 м. и ширина 4см.
Изработка: Оформете контура на правоъгълниците без горния край с малък
подгъв зашит с тегел. Зашийте и обърнете лентите за завързване. Съединете
двете поли лице с лице, като прибавите двете ленти за завързване по горните
краища, зашийте контура на талията и застопорете лентите, обърнете от
лицевата страна като оставите раираната пола върху тази в червеникав цвят.
Поставете задната пола в посока напред като оформите прихлупване на
предницата, обиколете талията с лентите и завържете отпред като пристегнете.
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