PATRONES № 263
1. Рокля „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2,75 м., 1,40 м. ширина жоржет коприна стреч. 1,50 м., 1,50 м. ширина червен тюл. 1,35 м.,
1,50 м. ширина черен тюл. 3 м., 1см. ширина лента черен сатен.
Кроене: От жоржет: гръдна част-презрамка 1 /да се скроят четири/, тяло среда на предница 2 /да се
скрои двойно/, тяло лява страна 3 /да се скроят две/, тяло на гръб 4 /да се скрои двойно/, пола на
предница и гръб 5 и 5А /да се скроят две двойни/. За драперия на тялото предница и гръб се срязват
две парчета с дължина 0,40 м. и ширина 0,55 м. От червен тюл за средна пола: да се скрои също като
полата, но с 5 см. по-дълго. От черен тюл за вътрешна пола: да се скрои също като полата, но с 10
см. по-късо.
Внимание: За да получите пълната кройка 5, съединете 5 с 5А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Направете набор по дължина на парчетата от плат за бродерия. Съединете гръдните
части две по две, лице с лице, зашийте контура на вратната и ръкавните извивки до краищата на
презрамките, обърнете откъм лицевата страна, като поддържате шева в края с тропоска, направете
набор в основата от обозначение А до В, като захванете двата плата заедно и наберете по размера на
тялото; зашийте частите страна на тялото със средата на предница, поставете драпирания плат
отгоре, като го адаптирате и разпределите драперията по равно, прихванете с тропоска около
контура, срежете оставащия плат и съединете тялото с гръдните части. Постевете по същия начин
другия драпиран плат върху тялото на гръб, съдинете телата на предница и гръб по страничните
шевове, поставете ластик с ширина 1 см. в края на вратната извивка на гърба, сгънете я навътре,
закрепете с двоен тегел. Затворете страничните шевове на полата, всеки поотделно, довършете
основата на горната пола с малък зиг заг и тази от черен тюл, като поставите отгоре сатенената
лента, закрепете с тегел; съединете трите поли, като ги поставите една в друга, прихванете с
тропоска на талията, направете набор по размера на основата на тялото и зашийте с него лице с
лице. Кръстосайте презрамките и закрепете на вратната извивка на гърба според обозначенията.
2. Манто „KLEYMAC”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частити на кройката: 10 /от 6 до 15/.
Плат: 2,50 м., 1,40 м. ширина креп сатен.
Кроене: Предница 6 и 6А /да се скроят четири, две от тях за мостри/, предна страна 7 /да се скроят
две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи
ширина 10,5 см./, страница 8 /да се скроят две/, гръб 9 /да се скроят два, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 14,5 см. /размер
48/, 13,5 см. /размер 44/ и 12,5 см. /размер 40/, задна страна 10 /да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 9,5 см./, ръкав 11 и
12 /да се скроят по два от всеки/, яка 13 /да се скрои една двойна за горен слой и две косо за долен
слой/, задно коланче 14 /да се скроят две двойни/, капаче на джоб 15 /да се скроят две/. От
копринена подплата се скрояват гръб, страни, страници, ръкави и две дъна на джоб.
Внимание: За да получите пълната кройка 6, съединете 6 с 6А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката и коланчето, на горната половина на
капачетата и мострите. Сгънете капачетата по линията на чертежа лице с лице, затворете краищата,
обърнете, изгладете, поставете върху предниците според обозначения C-D, а дъното на джоб от
подплата отгоре, зашийте с тегел; съединете предницата със страните, като зашиете от рамото до
основата оставяйки без шев отвора на джоба и като освободите дъното, направете прорез на
обозначения C-D, поставете дъната на джобове навътре, изгладете открития шев, поставете
капачетата на мястото им, закрепете краищата за дрехата с тегел отгоре и затворете дъната на
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джобове с тегел около контура. Зашийте средата на гърба, задните страни, страниците предница и
гръб и затворете раменните шевове, изгладете откритите шевове. Затворете ръкавите, като
съедините двата слоя помежду им, изгладете, зашийте подгъв в основата и поставете на ръкавните
извивки според обозначенията. Поставете мострите върху предниците лице с лице, зашийте от
основата до обозначение А, срежете на обозначението, обърнете мострите навътре, прихванете на
ръка отвътре. Съединете помежду им двата слоя на яката, зашийте външния контур, обърнете,
изгладете, прекарайте наклонен тегел; поставете яката на вратната извивка откъм обратната страна
на дрехата, зашийте с тегел захващайки единия слой, обиколете със същия шев другия слой откъм
лицевата страна на дрехата. Зашийте и обърнете коланчето, изгладете и оформете илик в краищата,
поставете копчета на гърба на указаното в кройката място и закопчайте коланчето с тях. Направете
подгъв в основата, прикрепете малки подплънки, подплатете мантото, оформете илици и пришийте
копчета.
3. Панталон „KLEYMAC”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 3 /от 16 до 18/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. креп вълна.
Кроене: Предница 16 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 26,5 см. /размер 48/, 24,5 см. /размер 44/ и 22,5 см. /размер
40/, гръб 17 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 27,5 см. /размер 48/, 25,5 см. /размер 44/ и 23,5 см. /размер 40/,
капаче на заден джоб 18 /да се скроят две/. За гайки на предницата и гърба се срязват осем
правоъгълника с дължина 10 см. и ширина 4 см., като се срежат двата края във форма на връх. За
оформяне на талията мострите се срязват според чертежа на кройките. Дъна на заден джоб: да се
скроят две от подплата, както е показано на чертежа на кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на капачето на джоб, гайките и мострите.
Зашийте задните свивки, изгладете. Отбележете мястото на задния джоб на дясна страна с тропоска,
като маркирате добре краищата; поставете откъм обратната страна лента от подлепващ плат с
ширина 4 см. и излизаща 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 по една 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, едно на всяка филетка, откъм обратната страна на дрехата, затворете
ги с обиколен тегел. Затворете страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до
мястото на ципа на предницата, поставете ципа: отбележете с тропоска средата на всяка предница,
като този знак остане на 4 см. от края на мострата; сгънете навътре мострата на дясна страна,
прихванете с тропоска; на лява страна сгънете мострата на 1,5 см. от средата, като поставите
навътре мостра с ширина 2,5 см, прихванете с тропоска; отворете ципа, поставете го отдолу на лява
страна на отвора, зашийте с тегел отгоре; затворете ципа, прихлупете дясна страна върху лява, като
ципа остане скрит, тропосайте дясна страна на ципа за дрехата, отворете го и зашийте с тегел
отгоре. Съединете мострите помежду им по средния заден шев и страничните шевове, поставете на
дрехата лице с лице, зашийте контура на талията, обърнете мострите навътре, като поддържате шева
в края с тропоска, обиколете с шев откъм обратната страна на дрехата и прекарайте обиколен тегел
отгоре; поставете закопчалки в краищата. Зашийте и обърнете гайките две по две, тегелирайте около
контура, поставете на талията на панталона две на предницата и две на гърба, като тази на дясна
страна на гърба остане върху джоба, поставете декоративно копче на гайката и на капачето на
джоба. Направете подгъв в основата на панталона. Изгладете, като отбележите ръб.
4. Блуза „MANGO”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
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Брой на частите на кройката: 10 /от 19 до 28/.
Плат: 1,25 м., 1,40 м. ширина копринен тюл в черно. 0,65 м., 1,40 м. ширина сатен в същия цвят.
Кроене: От тюл: предница 19 /да се скроят две/, гръб 20 /да се скрои двойно/, ръкав 21 /да се скроят
два/, капаче на предно закопчаване долна страна 22 /да се скрои едно/. За оформяне на отвора
основа на ръкавите се срязват две ленти косо с дължина 20 см. и ширина 3 см. От сатен: нагръдник
23 /да се скроят два/, капаче на предно закопчаване горна страна 24 /да се скрои едно/, яка за риза 25
/да се скроят две двойни/, столче за яка 26 /да се скроят две двойни/, маншет 27 /да се скроят два/,
гайка 28 /да се скрои една/.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на горния слой на яката, столчето за яка, горната
половина на маншетите, капачетата на предно закопчаване, гайката и мострите. Сгънете мострата на
предниците и нагръдниците по линията на чертежа навътре, обиколете с шев края, закрепете с тегел
и бродирайте илици; сгънете капачетата на две по дължина, поставете това от сатен върху
нагръдника дясна страна от вратната извивка обозначение Н до G, закрепете с шев на машина над
тегела на вътрешната мостра, обърнете капачето поставяйки го на мястото за носене, изгладете и
прихванете с тропоска в краищата; поставете по същия начин капачето от тюл на дясната предница
от G до J. Зашийте и обърнете гайката, прекарайте тегел около контура, оформете илик и поставете
на капачето на дясна предница от тюл, на горния край, прихванете с тропоска. Зашийте
нагръдниците с предниците, като се прибави гайката на шева; зашийте страничните и раменните
шевове. Отбележете и срежете отвора в основата на ръкавите до обозначението, оформете го с
лентата, като образувате филетка, затворете ръкавите; сгънете маншетите по линията на чертежа
лице с лице, затворете краищата, обърнете, изгладете, поставете горния слой на основата на
ръкавите, зашийте, обърнете и обиколете със същия шев долния слой откъм обратната страна на
дрехата, прекарайте тегел около контура по желание; поставете ръкавите на ръкавните извивки
според обозначенията. Съединете двата слоя на яката лице с лице, зашийте външния контур до
обозначение А, обърнете, изгладете; съединете двата слоя на столчето за яка, лице с лице, като
прибавите яката до същото обозначение, зашийте всичко заедно със същия тегел до обозначение В,
обърнете столчето за яка, изгладете; поставете горния слой на столчето за яка на вратната извивка
откъм лицевата страна на дрехата според обозначение В, зашийте, обърнете, обиколете със същия
шев долния слой откъм обратната страна; прекарайте декоративен тегел около контура на яката и
столчето за яка. Оформете основата на дрехата с малък подгъв, направете илици на маншетите и
пришийте копчета.
5. Рокля „ROBERTO VERINO”
Приложение 1. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 29 до 35/.
Плат: 3,80 м., 1,40 м. ширина тюл от коприна в червено. 2,30 м., 1,40 м. ширина креп в същия цвят
за подплата.
Кроене: От тюл: горна гръдна част 29 /да се скрои двойно/, долна гръдна част 30 /да се скрои
двойно/, вратна извивка на гръб 31 /да се скроят две/, пола на предница 32 /да се скрои двойно косо,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
35 см. /размер 48/, 33 см. /размер 44/ и 31 см. /размер 40/, пола на гръб 33 /да се скроят две косо,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
38 см. /размер 48/, 36 см. /размер 44/ и 34 см. /размер 40/, долна част на предница 34 /да се скроят
две/, долна част на гръб 35 и 35 А /да се скроят две/. За презрамка се срязва лента с дължина 1,20 м.
и ширина 30 см. За драперия на гръдната част се срязва правоъгълник косо с дължина 0,40 м. и
ширина 0,65 м. За драперия на вратната извивка на гърба се срязват два правоъгълника косо с
дължина 0,30 м. и ширина 0,25 м. От креп за подплата се скрояват пола на предница, гръб, гръдните
части и вратна извивка на гръб.
Внимание: За да получите пълната кройка 35, съединете 35 с 35А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на гръдните части и частите на вратната извивка на гърба.
Съединете горната и долната гръдни части според обозначение А. Направете набор по дължина на
парчетата плат за драперия на предница и гръб, наберете образувайки драпериите и поставете, като
ги адаптирате върху гръдните части и вратната извивка на гърба, прихванете с обиколна тропоска,
срежете оставащия плат и закрепете бродерията със скрити бодове; съединете тези части по
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страничните шевове. Съединете гръдните части от подплата и ги зашийте по същия начин с частите
на вратната извивка на гърба, поставете ги върху тези от тюл лице с лице, зашийте вратната
извивка, обърнете навътре, прихванете на ръка и прекарайте тропоска в основата съединявайки
двата плата. Зашийте средата на гърба на полата от мястото на ципа до основата и страничните
шевове, зашийте подплатата по същия начин и я поставете отвътре лице с обратна страна,
прихванете с тропоска на горния контур. Зашийте страничните шевове на долната част, оформете с
малък подгъв целия контур без горния край, поставете върху полата и прихванете с тропоска.
Зашийте полата с тялото, като оставите отвор за преминаване на презрамката от средата на
предницата до обозначение В. Поставете ципа на гърба. Зашийте и обърнете презрамката, изгладете
и я прекарайте през отвора на предницата, наберете краищата, като ги оставите с ширина 4 см. и ги
закрепете на вратната извивка на гърба обозначение С. Оформете основата на роклята и подплатата
с малък подгъв, като оставите подплатата 5 см. по-къса.
6. Жакет „FELIX MEDIANO”
7. Панталон „FELIX MEDIANO”
Плат: 3,40 м., 1,40 м. ширина креп сатен.
6. Жакет „FELIX MEDIANO”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Кроене: От матовата страна на плата за лице: предница 1 /да се скрои една цяла за дясна страна и
една, като се среже кройката по линията на ревера C-D за лява страна/, гръб 2 /да се скроят два/,
страница 3 /да се скроят две/, ръкав 4 и 5 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 6 /да се
скроят четири/. Дъна на джобове: да се скроят две от плат и две от подплата с размери 19 см. на 15
см. От лъскавата страна на плата за лице: колан 7 /да се скроят четири/. За оформяне на предниците
и вратната извивка мострите се срязват според чертежа на кройките.За оформяне на основата на
ръкавите мострите се срязват както е показано на чертежа, като се съединят предварително по
долния шев. От подплата се скрояват гръб, страници, ръкави и предници до линията на кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на капачетата на джоб, колана и мострите.
Отбележете с тропоска мястото на джобовете, срежете ги на предниците до свивката, зашийте я,
изгладете и отново затворете отвора с тропоска; зашийте страниците за предниците и изгладете
открития шев. Поставете откъм обратната страна, центрирана върху мястото на джоба, лента от
подлепващ плат с ширина 4 см. и излизаща с 2 см. в краищата; съединете двата слоя на капачето на
джоб лице с лице, затворете външния контур, обърнете, изгладете, поставете върху указаното място
откъм лицевата страна на дрехата, в посока нагоре, а отгоре дъното на джоб от подплата, също в
посока нагоре; на срещуположната страна поставете дъното на джоб от плат в посока надолу;
зашийте всичко с два успоредни тегела на разстояние 1,5 см. помежду им, тозу отдолу с два бода
по-къс в краищата, оформете добре краищата, срежете отвора между двата тегела без да достигате
краищата, срежете ги с два прореза диагонално; обърнете долното дъно на джоб навътре, като
образувате филетка от ширината на отвора, закрепете с бод зад игла върху шева и оформете
краищата откъм обратната страна; поставете горното дъно на джоб навътре, затворете двете с
обиколен тегел. Зашийте средния заден шев, съединете със страниците и затворете раменните
шевове, изгладете откритите шевове. Затворете ръкавите, като съедините двете части помежду им,
зашийте лакетния шев до обозначение R; затворете мострите на пръстен до обозначение R ,
поставете на основата на ръкавите лице с лице, зашийте контура на основата, срежете шева,
обърнете мострите навътре, закрепете на ръка отвътре и оформете маншети, като сгънете навън;
поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията. Отбележете малък отвор във форма
на илик на указаното място на предниците за колана, поставете откъм обратната страна на
предниците лента от подлепващ плат с ширина 4 см. и излизаща с 2 см. в краищата; откъм лицевата
страна поставете центрирана върху обозначението лента от същия плат с ширина 7 см. по
дължината на отвора плюс 1 см. на всяка страна; прекарайте два успоредни тегела на разстояние 7
мм. помежду им, като оформите добре краищата, срежете отвора между двата тегела без да стигате
до краищата, срежете ги с два прореза на ъгъл и срежете лентата филетка от от единия до другия
край, обърнете я навътре, изгладете откритите шевове, направете една филетка на всяка страна с
ширина 7 мм., зашийте със скрит бод зад игла върху шевовете. Съединете мострата на вратната
извивка на гърба с предните мостри по раменните шевове, поставете върху дрехата лице с лице,
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зашийте от основата целия контур на предниците и вратната извивка, срежете шевовете, обърнете
мострите навътре, като поддържате шева в края с тропоска и закрепете за дрехата с дълги бодове
отвътре; отбележете краищата на илиците на мострата с топлийки, срежете отвора и обиколете
ръбовете на плата със скрите бодове. Зашийте подгъв в основата на дрехата. Зашийте и обърнете
колана два по два, изгладете, въведете го през илиците и закрепете на свивките с тегел отвътре;
прикрепете подплънки и подплатете жакета.
7. Панталон „FELIX MEDIANO”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 8 до 10/.
Кроене: предница 8 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 26см. /размер 48/, 24см. /размер 44/, 22см. /размер 40/, гръб
9 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да
се получи ширина 26, 5см. /размер 48/, 24, 5см. /размер 44/, 22, 5см. /размер 40/, коланче 10 /да се
скрои двойно/.
Изработка: Поставете подлепващ плат на коланчето. Зашийте предните и задните свивки,
страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа на предницата,
пришийте ципа според обясненията към модел 3. Прегънете коланчето по средата по дължина, лице
с лице, затворете краищата като премахнете прихлупването на едно от тях, обърнете, изгладете;
поставете горния лист към талията на панталона от лицевата страна, като оставите прихлупване на
предницата отляво, зашийте, обшийте долния лист по същия шев от вътрешната страна и
прекарайте тегел отгоре около контура, оформете илик и пришийте копче. Направете подгъв в
основата на панталона, изгладете.
8. Блуза „ADOLFO DOMINGUEZ”
9. Пола „ADOLFO DOMINGUEZ”
Плат: 2, 35м. , 1, 40 м. ширина кадифе.
8. Блуза „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 11 до 14/.
Кроене: предница 11 /да се скроят две/, страница на предница 12 /да се скроят две/, средна част на
гръб 13 /да се скроят две/, страница на гръб 14 /да се скроят две/. За оформяне на предница и яка
мострите се скрояват според чертежа на кройката. За оформяне на ръкавните извивки и гърба на
вратната извивка се скрояват косо две ленти с дължина 0, 60 м. и ширина 4см.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на мострите. Зашийте гръдните свивки, страниците на
предницата според обозначенията, средния шев на гърба и страниците на гърба, оформете и
тегелирайте шевовете; затворете страничните шевове. Поставете мострите върху предниците и
яката лице с лице, зашийте от основата целия контур на предницата, яката и столчето на яката до
обозначение А без средния шев на гърба на яката, направете прорез при обозначение А и обърнете
мострите навътре като придържате по края с тропоска; зашийте средния шев на гърба на яката и
обшийте мострата от вътрешната страна. Съединете скроените косо ленти помежду им, прегънете
по средата по дължина и поставете върху дрехата, лице с лице от обозначение А, за да оформите
ръкавните извивки и гърба на вратната извивка , зашийте, обърнете бието навътре, застопорете с
тегел отгоре. Оформете основата на дрехата с малък подгъв, зашит с тегел, оформете илици и
пришийте копчета по предницата, за да затворите.
9. Пола „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 15 до 17/.
Кроене: предница 15 /да се скрои двойна, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 35см. /размер 48/, 33см. /размер 44/, 31см.
/размер 40/, гръб 16 и 16А /да се скроят два/, коланче 17 /да се скрои двойно/. За подплатяване на
полата от подплата се скрояват същите кройки /без коланчето/ с 10см. по-къси.
Внимание: За да получите пълната кройка 16, съединете 16 с 16А по линията за съединяване на
кройка.
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Изработка: Поставете лек подлепващ плат на коланчето. Зашийте предните и задните свивки,
затворете средния шев на гърба от мястото на ципа до основата и страничните шевове, изгладете,
пришийте цип. Изработете по същия начин подплатата, поставете отвътре и пристегнете с тропоска
по талията. Изработете коланчето според обяснението към модел 7; зашийте подгъв в основата на
полата и подплатата поотделно.
10. Жакет „KLEYMAC”
11. Панталон „KLEYMAC”
Плат: 3,10 м., 1,40 м. ширина жакард стреч. 2 м. черна шевица за странична декорация на
панталона.
10. Жакет „KLEYMAK”
Приложение 1. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 18 до 26/.
Кроене: Предница 18 /да се скроят четири, две от тях за мостри/, предна страница 19 /да се скроят
две/, гръб 20 /да се скроят два/, задна страница 21 /да се скроят две/, основа на гръб 22 /да се скроят
две двойни/, ръкав 23 и 24 /да се скроят по два от всеки/, основа на ръкав 25 /да се скроят два/, яка
26 /да се скрои една двойна за горен слой и две косо за долен слой/. Дъна на джобове: да се скроят
две от плат и две от подплата с размери 18 см. на 15 см. От подплата се скрояват ръкави, гръб и
страници.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на мострите, горния слой на яката и основата на гръб.
Изработете джобове с филетки на страниците според указаното в кройката място и обяснението към
модел 3 без да поставяте капачета. Изработете симулативни джобове върху джобовете на указаното
място по същия начин, но вместо дъна на джобове поставете правоъгълник от същия плат с ширина
5 см., центриран откъм обратната страна поддържайки отвора затворен, закрепете с обиколен тегел.
Зашийте средата на гърба и предните и задни страници, прекарайте декоративен тегел отгоре на 5
мм. от шевовете; поставете основата на гръб, затворете страничните и раменните шевове. Съединете
помежду им двете части на ръкава по лакетния шев, зашийте, изгладете и прекарайте тегел отгоре,
поставете основата лице с лице, зашийте, поставете шева надолу, тегелирайте и затворете ръкава по
долния шев; направете подгъв в основата на ръкавите и ги поставете на ръкавните извивки според
обозначенията, като бухнете леко върховете. Съединете долния слой на основата на гръб с мострите
на предниците по страничните шевове, поставете върху дрехата лице с лице и зашийте целия контур
до обозначение А; изработете ревер яка според обяснението към модел 2. Прихванете долния слой
на основата на гръб и мострите на гръб на шевовете, като прекарате тегел отгоре на 5 мм. от тях;
подплатете жакета, оформете илици и пришийте копчета на предниците.
11. Панталон „KLEYMAC”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Кроене: предница 1 /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 2 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 21см. /размер 48/, 19см. /размер 44/, 17см. /размер 40/, гръб на талия
3 /да се скроят два/, страница-дъно на джоб 4 /да се скроят две/, коланче 5 /да се скрои двойно/. За
оформяне на отвора на джобовете се скрояват две ленти с дължина 25см. и ширина 5см. За гайки се
скрояват пет ленти с дължина 8см. и ширина 3,5см. За дъна на джобове се скрояват две от подплата
според чертежа на предницата.
Изработка: Поставете подлепващ плат по средата на горната част на коланчето и по лентата за
оформяне на отвора на джобовете. Поставете лентата за оформяне върху отвора на джоба на
предницата, лице с лице, поставете отгоре дъното на джоб от подплата, зашийте от обозначение А
до обозначение В, обърнете лентата и дъното навътре, прекарайте тегел отгоре на 1 см. от края и
оформете илици по указаното място на кройката; поставете страницата отдолу според същите
обозначения, затворете с тропоска отвора на джоба и съединете двете дъна с обиколен тегел около
контура. Зашийте частите на гърба на талията, поставете шева нагоре и прекарайте тегел на 1см.;
затворете страничните шевове като прибавите шевица, вътрешните шевове и средния шев /чатала/
до мястото на ципа на предницата, пришийте го според обясненията към модел 3 и изработете
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коланче според обяснението към модел 7, като поставите гайките преди това ушити и обърнати, две
на предницата и три на гърба. Направете подгъв в основата на крачолите.
12. Жакет „GIULIANA CELLA”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 6 до 9/.
Плат: 1,45 м., 1,40 м. ширина копринен жакард в преливащи зелен и златен цвят и също толкова
ватиран плат и коприна в преливащи цветове за подплата.
Кроене: От трите плата: предница 6 /да се скроят две/, гръб 7 /да се скрои двойно/, ръкав 8 /да се
скроят два/, яка мао 9 /да се скрои двойно/. Само от жакард за капаче на джобове: да се скроят две
от 18 см. на 9 см. Дъна на джобове: да се скроят две от жакард и две от подплата според чертежа на
кройката.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на капачетата на джобове. Маркирайте местата на
отвора на джобовете с тропоска, като отбележите добре краищата; поставете откъм обратната
страна върху обозначението лента от подлепващ плат с ширина 4 см. по размера на отвора плюс 2
см. на всяка страна; сгънете капачето на две по дължина, затворете краищата, обърнете, изгладете,
поставете го на указаното място в посока надолу, а върху него дъното на джоб от подплата,
прихванете с тропоска; поставете на страната над указаното място дъното на джоб от плат,
тропосайте; прекарайте два успоредни тегела отгоре на разстояние 1,5 см. помежду им, като
оставите горния тегел няколко бода по-къс във всеки край, за да може при обръщането капачето да
не се вижда, срежете отвора между двата тегела без да достигате краищата, срежете ги косо,
изгладете шевовете, обърнете дъната на джобове навътре и поставете капачето в положение за
носене нагоре, закрепете краищата му за дрехата, като зашиете на ръка с няколко скрити бода;
затворете дъната на джоб с обиколен тегел отвътре на дрехата. Затворете раменните шевове,
зашийте ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията, поставете шева нагоре и поставете
тегел в края отгоре; зашийте страничните шевове и затворете ръкавите заедно. Поставете
разглобяем цип на предниците от вратната извивка до края на ципа. Сгънете яката по линията на
чертежа, затворете краищата, обърнете, поставете я на вратната извивка до обозначение А и
зашийте, като захванете двата плата заедно. Направете подгъв в основата на дрехата и ръкавите.
Поставете ватата на частите от подплата, прихванете с обиколен тегел за да ги изработите като от
един плат, изработете подплатата също като жакета и го подплатете.
13. Пола „GIULIANA CELLA”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 10 до 13/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина копринен жакард в сиво и златисто. 0, 55см., 1, 40 м. ширина от
същата материя, но с различна разцветка. 1, 30 м. черна дантела с ширина 9см.
Кроене: От жакард в сиво и златисто: средна част на предница и гръб 10 /да се скроят две двойни/,
страница на предница и гръб 11 /да се скроят четири/. От жакарда с различна разцветка: предница и
гръб на основа 12 /да се скроят две двойни/, коланче 13 /да се скрои двойно/. За подплатяване от
подплата се скрояват същите кройки, като скъсите дължината на основата с 5см.
Изработка: Зашийте страниците на предницата и гърба, изгладете шевовете, прекарайте
декоративен фестон отгоре и затворете страничните шевове като следвате заоблената форма.
Съединете помежду им двете части на основата на полата по страничните шевове, като я затворите
във формата на халка, прикрепете към основата на полата, зашийте и оформете краищата с бод
фестон. Изработете по същия начин подплатата, пришийте дантелата към основата и поставете от
вътрешната част на полата, лицева с опака страна, така че дантелата да се показва отдолу,
пристегнете с тропоска по талията. Затворете коланчето във формата на халка и поставете по
лицевата страна на полата, зашийте, прегънете по линията на чертежа навътре, обшийте другата
страна по същия шев отвътре и прекарайте два тегела отгоре като оформите три каналчета,
прекарайте еластична лента през всяко едно, за да пристегнете според исканата мярка.
14. Жакет „CURIEL COUTURE”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 14 до 18/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина златиста материя.
Кроене: предница 14 /да се скроят две/, гръб 15 /да се скроят два/, страница 16 /да се скроят две/,
две кройки ръкав 17 и 18 /да се скроят два от всяка/. За оформяне на предницата и вратната извивка
мострите се скрояват според чертежа на кройките. За подплатяване от подплата се скрояват
страниците, ръкавите, гърба и предницата до линията на мострите.
Изработка: Зашийте свивките на предниците и на гърба на вратната извивка, изгладете; зашийте
средния шев на гърба, страниците на предницата и гърба и раменните шевове, изгладете шевовете.
Затворете ръкавите като съедините двете части помежду им и зашийте като оставите отвор по шева
на лакътя до обозначението; отбележете отвор в основата на ръкавите, обърнете го в посока навън,
зашийте с тегел по страните на отвора, обърнете отвора навътре като оформите отвора и
застопорете с бодове на ръка от вътрешната страна; прикрепете ръкавите към ръкавните извивки
според обозначенията. Поставете военни илици по дясната страна на предницата и оформете
предниците и вратната извивка с мострите според обясненията към модел 6. Направете подгъв в
основата, поставете малки подплънки, подплатете жакета и пришийте копчета по лявата предница,
за да затворите.
15. Пола „CURIEL COUTURE”
Приложение 2. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 19 до 21/.
Плат: 2, 35м. , 0, 90 м. ширина коприна и същото количество дантела.
Кроене: От двете материи: предница 19 /да се скрои двойна, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 30см. /размер 48/, 28см. /размер
44/, 26см. /размер 40/, гръб 20 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 28, 5см. /размер 48/, 26, 5см. /размер 44/, 24,
5см. /размер 40/, коланче 21 /да се скрои двойно/.
Изработка: Поставете подлепващ плат по средата на горната част на коланчето и мострите на
отвора на гърба. Поставете частите от дантела върху копринените части и тропосайте около
контура, така че двете материи да изглеждат като една. Затворете страничните шевове и средния
шев на гърба от края на ципа до мястото на отвора. Пришийте цип. Оформете придатък с малки
гънки или набор по средата на предницата на талията до обозначение А, като оставите предницата
на талията според размера на средата на коланчето; наберете леко гърба на талията, като я оставите
на същия размер като предницата и поставете коланчето според обяснението към модел7. Направете
подгъв в основата на полата, прегънете мострите на отвора на гърба по линията на чертежа навътре,
застопорете с бодове на ръка, както и подгъва.
16. Пола „FIORA”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 1 /само 1/.
Плат: 2, 60 м. , 1, 40 м. ширина дебел жакард.
Кроене: горна част на предница и гръб 1 /да се скроят две двойни/. За междинен волан на полата се
скрояват два правоъгълника с височина 30 см. и дължина 1м. За волан в основата на полата се
скрояват четири правоъгълника с височина 35см. и дължина 1м. За подплатяване от подплата се
скрояват горната част на полата като я удължите с 35см.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки на горната част на полата и затворете страничните
шевове, левия от мястото на ципа до основата. Съединете помежду им двата правоъгълника за
междинен волан, като го затворите във формата на халка, наберете от едната страна като оставите
според размера на горната част на полата и пришийте към нея; съединете по същия начин четирите
правоъгълника за волан в основата, наберете като оставите според размера на междинния волан и
пришийте към него. Пришийте цип отляво; изработете подплата, поставете върху дрехата лице с
лице, като прибавите галон към контура на талията като я наберете лекичко, зашийте, обърнете
подплатата навътре, като скриете галона, прекарайте тегел отгоре около контура на талията и
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поставете метална закопчалка по краищата на отвора на ципа. Оформете основата на полата с малък
подгъв или зигзаг.
17. Манто „FIORA”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 2 до 7/.
Плат: 2, 30 м. 1, 40 м. ширина имитация на астракан.
Кроене: предница 2 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 31см. /размер 48/, 30см. /размер 44/, 29см. /размер 40/, гръб
3 /да се скрои двоен, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 23см. /размер 48/, 22см. /размер 44/, 21см. /размер 40/, страница 4 /да се скроят
две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи
ширина 22, 5см. /размер 48/, 20, 5см. /размер 44/, 18, 5см. /размер 40/, две кройки ръкав 5 и 6 /да се
скроят два от всяка/, яка 7 /да се скрои двойна/. За оформяне на предницата и вратната извивка
мострите се скрояват според чертежа на кройките. За подплатяване от сатенирана материя се
скрояват същите кройки, без яката, а предниците и гърба до линията на мострите.
Изработка: Поставете канаваца по мострите и яката без да достигате до шева, застопорете със
страничен шев около контура /ако материята позволява гладене може да поставите подлепващ плат/.
Зашийте предните свивки, тези на страниците и гърба и раменните шевове. Затворете ръкавите, като
съедините частите помежду им, направете подгъв в основата, прикрепете към ръкавните извивки
според обозначенията. Направете военни илици на дясната страна на предницата според модел 6,
съединете мострите помежду им по раменните шевове, поставете върху дрехата и зашийте от
основата до вратната извивка обозначение А, обърнете мострите навътре, пристегнете с тропоска по
вратната извивка и тропосайте подгъв в основата на дрехата. Прегънете яката по линията на
чертежа, зашийте краищата, обърнете по лицевата страна, прикрепете един лист към вратната
извивка според обозначение А, лице с лице, зашийте, обърнете и обшийте другия лист по същия
шев от обратната страна на плата. Зашийте подгъв в основата; поставете подплънки; подплатете
дрехата и пришийте копчета от лявата страна на предницата, за да затворите.
18. Рокля „GRAZIA BAGNARESI”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 8 до 13/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина сатен.
Кроене: Горна част на предница 8 /да се скрои двойно/, средна част на предница 9 /да се скроят
две/, пола на предница 10 /да се скроят две/, лента на гръдна част 11/да се скроят четири/, лента на
талия на предница 12 /да се скроят четири/, гръб 13 /да се скроят два, 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/. За панделка се срязва една лента с дължина 18 см. и ширина 8
см. и друга лента с дължина 14 см. и същата ширина. За оформяне на вратната и ръкавните извивки
мострите се срязват според чертежа на кройките, като се съединят преди това кройките за ръкавни
извивки на предница.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на гръдните части, на частите на талията, мострите и
на горната половина на лентите за панделка. Съединете частите на лентата гръдна част и талията
със средните части според обозначения А-В и С-В лице с лице, зашийте, обърнете; съединете полата
с другата страна на талията според обозначения D-E, поставете отгоре другия слой на талията, като
полата остане вмъкната, зашийте, обърнете долната част на талията нагоре и обиколете с шев със
средната част откъм обратната страна на дрехата. Затворете полата на предница по средния шев до
мястото на отвора, изгладете открития шев, оформете отвора с малък подгъв, изработете гънка
отвътре на отвора, прихванете с тропоска и закрепете гънката с тегел отгоре хоризонтално според
чертежа на кройката, изгладете. Съединете другите две гръдни части за долен слой по средния
преден шев и изгладете открития шев; съединете горната част на предницата с гръдните части на
роклята, поставете долния слой на гръдната част отгоре и зашийте всичко заедно със същия тегел,
обърнете и обиколете с шев тази част със средната част откъм обратната страна на дрехата.
Затворете средния заден шев от края на ципа до основата и страните; поставете ципа. Съединете
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мострите помежду им по страничните шевове, поставете ги върху дрехата лице с лице, прекарайте
обиколен тегел около контура на вратната и ръкавните извивки, обърнете мострите навътре, като
поддържате шева в края с тропоска; извадете раменете отдолу между двата плата, прекарайте
обиколен тегел, обърнете поставяйки раменете на мястото им, като оставите шевовете скрити между
мострите и дрехата; прекарайте обиколен тегел по края по желание. Зашийте и обърнете лентите за
панделка, обърнете, изгладете; поставете ги една върху друга, като по-малката бъде отгоре,
закрепете ги заедно с бод на ръка, поставете в средата на предницата и добавете закопчалка по
желание според модела. Зашийте подгъв в основата на роклята.
19. Рокля „GRAZIA BAGNARESI”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 14 до 17/.
Плат: 1, 50 м., 1, 50 м. ширина златисто стреч ламе.
Кроене: предница 14 /да се скрои двойна, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 13,5 см. /размер 48/, 12,5см. /размер 44/,
11,5см. /размер 40/, страница на предница 15 /да се скроят две/, гръб 16 /да се скроят два, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 34см.
/размер 48/, 32см. /размер 44/, 30см. /размер 40/, ръкав 17 /да се скроят два/. За яката се скрои косо
лента с ширина 10см. по размера на контура на вратната извивка според мярката.
Изработка: Зашийте задните свивки, страниците на предницата, средния шев на гърба от края на
ципа до основата, страничните и раменните шевове. Прегънете лентата за яката по средата по
дължина и придържайте двата листа заедно с тропоска, поставете върху дрехата около контура на
вратната извивка, зашийте и оформете шева; пришийте цип по средата на гърба до горния край на
яката. Затворете ръкавите, направете подгъв в основата, прикрепете към ръкавните извивки според
обозначенията. Зашийте подгъв в основата на дрехата.
20. Манто „WALTER ALBINI”
Приложение 2. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 18 до 24/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина креп вълна полиестер.
Кроене: Предница 18 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 38,5 см. /размер 48/, 36,5 см. /размер 44/ и 34,5 см. /размер
40/, предна платка 19 /да се скроят две/, гръб 20 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 38 см. /размер 48/, 36 см. /размер
44/ и 34 см. /размер 40/, задна платка 21 /да се скрои двойно/, ръкав 22 и 23 /да се скроят по два от
всеки/, яка мао 24 /да се скрои двойно/. За оформяне на предниците мострите се срязват според
чертежа на кройките, като се съединят преди това платката с предницата. Дъна на джобове: да се
скроят две, както е показано на чертежа на кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат на яката и мострите. Изработете джобове според указанията
към модел 3 без капачета и само с едно дъно на джоб, поставено в края на горната филетка, откъм
обратната страна на дрехата, зашийте и закрепете дъното за дрехата с обиколен тегел. Зашийте
средния заден шев до мястото на отвора, поставете шева към дясна страна и прекарайте двоен
декоративен тегел отгоре; сгънете мострата от дясна страна на отвора по линията на чертежа
навътре, закрепете с тегел; оформете лява страна на отвора с малък подгъв и издърпайте мострата
отдолу, като образувате прихлупване, прекарайте наклонен тегел отгоре според чертежа на кройката
за закрепване на прихлупването. Зашийте предните и задните платки, прекарайте двоен декоративен
тегел отгоре, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте лакетната свивка на ръкавите,
съединете помежду им двете части на ръкава по средния и долния шевове, изгладете, направете
подгъв в основата и ги поставете на ръкавните извивки според обозначенията. Поставете мострите
върху предниците, зашийте от основата до обозначение А, обърнете мострите навътре, прихванете с
обиколна тропоска. Сгънете яката по линията на чертежа лице с лице, затворете краищата от А до В,
обърнете, изгладете, поставете горния слой на вратната извивка според обозначение А, зашийте,
обърнете и обиколете със същия шев долния слой откъм обратната страна на дрехата; прекарайте
обиколен тегел по контура на яката. Направете подгъв в основата на дрехата. Прекарайте тегел в
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края на предниците от вратната извивка до основата и друг успореден на разстояние 6 см.
симулирайки капаче на предно закопчаване. Оформете илици, пришийте копчета на предниците и
на яката зя закопчаване, зашийте декоративни копчета на ръкавите върху средния шев, на указаните
в кройката места.
21. Блузка „GRAZIA BAGNARESI”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 0, 70 м. , 1, 20 м. ширина трикотажна коприна.
Кроене: Четири кройки предница 1, 2, 3 и 4 /да се скрои една двойна от всяка/, гръб 5 /да се скрои
двоен/. За оформяне на ръкавните и вратната извивки се скрояват ленти с ширина 3,5см. по размера
на контурите според мярката.
Изработка: Съединете помежду им четирите части на предницата, зашийте страничните и
раменните шевове. Оформете вратната извивка и ръкавните извивки с лентите според обяснението
към модел 8 и направете подгъв в основата.
22. Пола „GRAZIA BAGNARESI”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 6 до 8/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина златист плат. 0, 50 м. , 1, 50 м. ширина подплата от полиестер.
Кроене: От златиста материя: предница и гръб 6 и 6А /да се скроят две двойни/, коланче 7 /да се
скрои двойно/. От подплата се скроява вътрешна част на предница и гръб 8 /да се скроят две
двойни/.
Внимание: За да получите пълната кройка 6, съединете 6 с 6А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат по коланчето. Оформете натегнати гънки по талията и
основата на предницата и гърба на полата, според указаните места на кройката, тропосайте,
изгладете лекичко; зашийте страничните шевове, левия от мястото на ципа, пришийте цип. Зашийте
страничните шевове на вътрешната пола като оставите същия отвор за цип, прегънете основата на
горната пола по линията на чертежа навътре и съединете с основата на подплатата, лице с лице,
зашийте целия контур, обърнете и тропосайте по талията; обшийте подплатата по ципа и
изработете коланче според обяснението към модел 7.
23. Жакет „ALICIA RUEDA”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 9 до 15/.
Плат: 1,30 м., 1,40 м. ширина кадифе. 0,65 м., 1,40 м. ширина креп сатен, вземайки за лице
лъскавата страна.
Кроене: От кадифе: предница 9 /да се скроят две/, гръб 10 /да се скроят два/, задна страница 11 /да
се скроят две/, ръкав 12 и 13 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джобове 14 /да се скроят две за
горния слой/. Дъна на джобове: да се скроят две от 18 см. на 14 см. От креп сатен: яка 15 /да се
скроят четири/, капаче на джобове 14 /да се скроят две за долния слой/. За оформяне на предниците
и вратната извивка на гърба мострите се срязват според чертежа на кройките. От подплата се
скрояват страници, ръкави, гръб и предници до линията на мострата, и две дъна на джоб със същите
размери.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, капачетата на джобове и мострите.
Срежете отвора на джобовете от страната до свивката, зашийте, оформете, изгладете и отново
затворете отвора с тропоска; изработете джобовете с капаче според указанията към модел 3.
Зашийте средния заден шев, страниците, страничните и раменните шевове. Затворете ръкавите,
съединявайки двете им части, направете подгъв в основата им и ги поставете на ръкавните извивки
според обозначенията. Зашийте яката две по две по средния заден шев, съединете двата слоя
помежду им лице с лице, зашийте външния контур до обозначение А, обърнете, прекарайте
тропоска поддържайки шева в края, изгладете и поставете на вратната извивка откъм лицевата
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страна на дрехата според същото обозначение, прихванете с тропоска, като захванете двата слоя на
яката. Съединете мострите по раменните шевове, поставете ги върху дрехата над яката лице с лице,
зашийте от основата целия контур на вратната извивка, обърнете мострите навътре и закрепете за
дрехата с бодове на ръка отвътре; зашийте подгъв в основата на дрехата, прикрепете подплънки,
подплатете жакета, оформете илик и пришийте копче.
24. Панталон „ALICIA RUEDA ”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 16 до 21/.
Плат: 2, 20 м. , 1, 40 м. ширина памучен полиестер.
Кроене: предница 16 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 27см. /размер 48/, 25см. /размер 44/, 23см. /размер 40/, гръб
17 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 28см. /размер 48/, 26см. /размер 44/, 24см. /размер 40/, предница на талия 18
/да се скроят четири/, гръб на талия 19 /да се скроят четири/, страница-дъно на джоб /да се скроят
две/, капаче на заден джоб 21 /да се скроят две/- За дъна на предни и задни джобове се скрояват два
от всяка според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по частите на талията. Изработете джобове със страница
по предницата според обясненията към модел 11 и обозначения А-В и джоб от филетки с капаче от
лявата страна на гърба според обясненията към модел 3. Затворете страничните, вътрешните шевове
и средния шев /чатала/ до мястото на ципа на предницата, пришийте цип според обясненията към
модел 3. Съединете помежду им частите на талията по средния шев на гърба и по страничните
шевове, горния и долния лист поотделно, изгладете отворените шевове, поставете едно върху друго
лице с лице, зашийте горния контур и краищата, като премахнете прихлупването по края на частта
за дясната страна, обърнете, прекарайте тропоска като придържате шева по края, изгладете;
поставете горния лист върху лицевата страна на дре според обясненията към модел 3хата, зашийте,
обърнете нагоре и обшийте долния лист по същия шев от обратната страна; поставете закопчалки и
гайки по края на прихлупването за да закопчаете. Направете подгъв в основата на крачолите.
Поставете декорации по предниците според модела.
25. Блуза „TOYPES”
Приложение 3. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 22 до 32/.
Плат: 1,90 м., 1,40 м. ширина намачкана коприна.
Кроене: Предница 22 /да се скроят две/, предна страница 23 /да се скроят две/, среда на гръб 24 /да
се скрои двойно/, задна страница 25 /да се скроят две/, долна част на предница 26 /да се скроят две/,
долна част на гръб 27 /да се скрои двойно/, реглан ръкав 28 и 29 /да се скроят по два от всеки, като
се увеличават сантиметрите, указани в приложението/, талия на предница 30 /да се скроят четири/,
талия на гръб 31 /да се скроят две двойни/, яка 32 /да се скроят две двойни/. За оформяне на
предниците и вратната извивка на гърба мострите се срязват според чертежа на кройките на
предницата, гърба и ръкавите.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на частите на талията и мострите. Зашийте свивките,
предните и задните страници и затворете страничните шевове. Съединете двете части на ръкавите
по средния шев от вратната извивка до основата; поставете ластик с ширина 4 см. в основата на
ръкавите откъм обратната страна, закрепете с три тегела отгоре, два в краищата и един в средата и
го опънете за да не се набира плата, затворете долния шев на ръкавите, сгънете основата по линията
на чертежа навътре, като скриете ластика, закрепете с тегел; поставете ръкавите на ръкавните
извивки според обозначенията. Зашийте и обърнете яката, изгладете, наберете вътрешния контур до
обозначение А по размера на вратната извивка до същото обозначение, поставете я на нея откъм
лицевата страна на дрехата, прихванете с тропоска. Съединете мострите помежду им, поставете ги
на дрехата над яката и предниците, зашийте, обърнете мострите навътре, закрепете с бодове на ръка
отвътре. Съединете частите на талията по страничните шевове, горния и долния слой поотделно;
съединете също долната част на предницата и гърба, оформете основата с малък подгъв и наберете
горния контур от В до С по размера на основата на талията, съединете с нея, като вмъкнете долната
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част на блузата между двата слоя на талията, зашийте прихващайки трите плата, обърнете талията
нагоре и прекарайте тегел до шева. Зашийте тялото с горния слой на талията, лице с лице, обърнете
и обиколете със същия шев долния слой откъм обратната страна на дрехата, прекарайте същия
тегел. Поставете нестандартна и оригинална закопчалка в края на талията за закопчаване, като се
образува прихлупване.
26. Риза „FELIX MEDIANO”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1, 80 м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, страница на гръб 3 /да се скроят
две/, шлейф на гръб 4 /да се скрои двоен/, ръкав 5 /да се скроят два/, маншет 6 /да се скроят два/, яка
7 /да се скроят две двойни/, столче на яка 8 /да се скроят две двойни/. За коланче с фльонга се
скрояват две ленти с дължина 0, 90 м. и 6см. ширина.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горния лист на яката, столчето на яката, средата на
маншетите и мострата на предниците. Оформете гънки по шлейфа на гърба по указаните места на
кройката, поставете ги натегнати като тези по средата, застопорете с тегел отгоре. Пришийте
шлейфа към основата на гърба, поставете шева нагоре, тигелирайте, съединете страниците и
прекарайте тегел по същия начин като над шева. Прегънете мострите на предниците по линията на
чертежа навътре, пристегнете с тропоска, оформете ръб по прекъснатите линии на кройката,
пришийте с тегел и изгладете; зашийте предните свивки, оформете и прекарайте декоративен тегел
отгоре. Зашийте и обърнете двете ленти на коланчето и затворете страничните шевове на дрехата
като като ги прекарате по обозначението на талията. Скройте отвор в основата на ръкавите и
оформете с ушита и обърната лента като оформите капаче. Затворете ръкавите и пришийте маншети
според обяснение 4; прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според обозначенията, зашийте,
поставете шева към плата, пристегнете с тропоска и прекарайте тегел отгоре. Изработете яка като за
риза със столче според обяснението към модел 4 и обозначения А-В. Зашийте малък подгъв в
основата на дрехата, оформете илици и пришийте копчета. Направете фльонга по средата на гърба с
двете ленти на коланчето.
27. Блузка „LENCERO TWINNY”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 9 до 11/.
Плат: 1 м. , 1, 20 м. ширина копринен сатен. 2, 50 м. дантела с ширина 5см.
Кроене: гръдна част 9 /да се скроят две косо/, предница 10 /да се скрои двойна косо/, гръб 11 /да се
скрои двоен косо/. За презрамки се скрояват косо две ленти с дължина 0, 50 м. и ширина 5см.
Изработка: Оформете края на вратната извивка на гръдната част с малък подгъв и поставете отгоре
дантелата; съединете частите помежду им по средния шев на предницата, наберете основата от
обозначение А до обозначение В като оставите според размера на предницата според същите
обозначения и пришийте към нея. Поставете също така дантела и на гърба на вратната извивка и
затворете страничните шевове. Зашийте и обърнете презрамките, поставете по предницата и гърба
на вратната извивка според обозначенията като оформите прихлупване по средата на гърба,
застопорете с тегел отгоре. Оформете основата с малък подгъв като поставите дантела като на
вратната извивка и застопорете мъничка фльонга от кадифе по средата на предницата на вратната
извивка, според модела.
28. Риза „DROSOFILA”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 12 до 18/.
Плат: 0,60 м., 1,40 м. ширина трико и също толкова копринена дантела.
Кроене: От трико: предница 12 /да се скроят две/, гръб 13 /да се скрои двойно/, яка 14 /да се скрои
двойно/, капаче среда на предница 15 /да се скроят две/. За основа на ръкавите се срязват две ленти с
ширина 4 см. по основата според размера. От дантела: задна платка 17 /да се скрои двойно/, ръкав
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18 /да се скроят два/, капаче среда на предница 15 /да се скроят две/, яка 14 /да се скрои една
двойна/. За основа на ръкавите се срязват две ленти, също като тези от трико. За волан на яката се
срязва лента с дължина 1 м. и ширина 5 см. За волан на ръкавите се срязват две ленти с дължина
0,65 м. и ширина 5 см.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на капачетата, яката и лентите за основа на ръкавите
от трико. Наберете предниците от средата до обозначение С по размера на основата на платката и
зашийте с платката, срежете шева, поставете нагоре и прекарайте тегел отгоре; наберете средата на
гърба и зашийте също с платката според обозначение D; зашийте страничните и раменните шевове.
Затворете ръкавите до мястото на отвора в основата, отворете го с малък подгъв; наберете волана на
основата на ръкавите по размера на лентите за основа, зашийте с тях, като вмъкнете волана между
една лента от дантела и една от трико, обърнете откъм лицевата страна и прекарайте тропоска, като
поддържате волана в края; поставете лентите на основата на ръкавите лице с лице, зашийте, като
прихванете слоя от дантела, обърнете и обиколете с шев слоя от трико откъм обратната страна на
дрехата, прекарайте тегел отгоре. Поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията.
Поставете капачетата от дантела върху тези от трико и прихванете с обиколна тропоска; поставете
капачетата върху предниците, зашийте от вратната извивка до основата, обърнете и обиколете със
същия шев долния слой откъм обратната страна. Изработете яката с волан, също като лентите
основа на ръкавите, като поставите волана до обозначение В и зашиете яката до края на вратната
извивка според обозначение А. Оформете основата на дрехата с малък подгъв, направете илици и
пришийте копчета.
29. Блузка „SINEQUANONE”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 19 до 21/.
Плат: 0, 90 м. , 1, 40 м. ширина копринена щампосана бамбула. 2, 30 м. бяла дантела с ширина 1,
5см.
Кроене: горна част на предница 19 /да се скроят две/, долна част на предница 20 /да се скрои
двойна/, гръб 21 /да се скрои двоен/. За волани на ръкавните извивки и на вратната извивка се
скрояват четири ленти с дължина 55см. и ширина 3см. За фльонга на гърба се скрояват две ленти с
дължина 70см. и ширина 3см.
Изработка: Зашийте свивките на горната част на предницата и гънките в долната част; съединете
горните части с долната и пришийте от обозначение А до страничните шевове; затворете раменните
шевове. Съединете помежду им двете ленти за волана на вратната извивка като зашиете по
диагонал, за да се получи заострена форма, и затворете във формата на халка другите два волана,
всеки един поотделно, за воланите на ръкавните извивки; оформете с оверлог или зигзаг контура на
воланите. Поставете волана по вратната извивка, като поставите шевовете му по средата на
предницата и гърба, лице с лице , зашийте, обърнете като поставите волана нагоре и поставете
дантелата въху шева, като оформите малък ъгъл по средата на предницата и гърба, за да се адаптира
по формата на вратната извивка, застопорете с тегел отгоре. Зашийте и обърнете двете ленти за
фльонгата и затворете страничните шевове на блузката като ги оформите според височината на
съединителния шев между двете части на предницата. Поставете воланите и дантелата по ръкавните
извивки по същия начин както при вратната извивка. Оформете основата на дрехата с оверлог или
зигзаг както при воланите.
30. Рокля „MANGO”
Приложение 3. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 22 до 27/.
Плат: 1,15 м., 1,50 м. ширина жакард коприна и съшо толкова подплата. 2,40 м., 1,20 м. ширина
жоржет коприна. 1 м., 4 см. ширина лента кадифе с украшения за презрамки. 60 см., 4 см. ширина
лента сатен в същия цвят.
Кроене: От жакард и подплата: среда на предница 22 /да се скрои двойно/, предна страна 23 /да се
скроят две/, среда на гръб 24 /да се скроят две/, задна страна 25 /да се скроят две/. От жоржет: годет
26 /да се скроят осем двойни косо/, вратна извивка на предница 27 /да се скроят две двойни/.
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Изработка: Зашийте частите на среда на предница и гръб със страните от вратната извивка до
обозначения А-В, затворете средния заден шев от края на отвора до основата и зашийте
страничните шевове. Оформете основата на частите годет с оверлог, съединете ги две по две, като
ги поставите една върху друга, прихванете с тропоска и поставете на роклята според обозначения DC. Съединете двете части на вратната извивка лице с лице, зашийте горния контур до Е, обърнете
поддържайки шева в края с тропоска и поставете двата слоя заедно на вратната извивка на
предницата според същото обозначение, откъм лицевата страна на дрехата в посока надолу,
прихванете с тропоска. Сгънете мострата на отвора на средата на гръб дясна страна по линията на
чертежа навътре, а на лява страна сгънете по средната линия, прихванете двете с тропоска.
Изработете подплатата и я поставете на дрехата лице с лице, като вратната извивка остане вмъкната,
зашийте целия контур, обърнете подплатата навътре, като поставите вратната извивка в
положението й нагоре, поставете един срещу друг шевовете на тялото и обиколете с шев в основата.
Срежете кадифената лента на две, а тази от сатен на четири еднакви парчета, сгънете парчетата от
сатен по средата и закрепете едно на всеки край на презрамките, като образувате сгъвка на тях,
както е показано на модела и като ги оставите в необходимия размер, закрепете презрамките на
вратната извивка на предницата и гърба според обозначенията. Оформете илици и пришийте
облечени копчета на отвора на гърба. Декорирайте вратната извивка със скъпоценни камъни.
31. Рокля „MANGO”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 3, 70 м. , 1, 20 м. ширина щампосан жоржет. 0, 20 м. , 0, 80 м. ширина едноцветен жоржет. 0,
80 м. , 1, 50 м. ширина копринена подплата в подходящ цвят.
Кроене: От щампосан жоржет: волан на предницата на вратната извивка 1 /да се скрои двоен/,
волан на гръб на вратна извивка 2 /да се скрои двоен/, долен волан 3 /да се скроят два двойни/,
междинен волан 4 /да се скроят четири двойни/. За презрамки се скрояват два правоъгълника с
дължина 35см. и ширина 7см. От едноцветен жоржет: предница на вратна извивка 5 /да се скроят
две двойни/. От копринена подплата: предница на долна част 6 /да се скрои двойна/, гръб на долна
част 7 /да се скрои двоен/.
Изработка: Изработка: Отбележете местоположението на трите волана на частите на подплатата
според линии А-В, C-D, E-F по кройките. Зашийте предните и задните свивки на подплатата,
затворете страничните шевове и оформете основата с малък подгъв Съединете двете части на всеки
волан по страничните шевове като ги затворите във формата на халка и оформете основите с
оверлог. Поставете воланите върху подплатата, всеки един върху указаното място според същите
обозначения, застопорете с тегел отгоре; поставете воланите по вратната извивка, лицева с опака
страна, зашийте гърба на вратната извивка и ръкавните извивки до обозначение Р, обърнете
воланите навън като ги поставите в позиция, прекарайте тропоска като придържате шева по края и
двете материи заедно на предницата на вратната извивка; съединете помежду им двата листа на
частта на вратната извивка, лице с лице, зашийте горния контур и краищата до обозначение Р,
обърнете, прикрепете към вратната извивка по лицевата страна, зашийте като придържате двете
материи и оформете шева. Зашийте и обърнете презрамките и ги прикрепете къмпредницата и гърба
на вратната извивка като отпуснете около 5см. отгоре над роклята. Декорирайте със скъпоценни
камъни презрамките и вратната част според модела.
32. Рокля „COLCCI”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 8 до 15/.
Плат: 1, 80 м. , 1, 40 м. ширина бродирана коприна. 0, 25м., 0, 90 м. ширина коприна в кафяво. 2,
50 м. дантела в кафяво с ширина 1см. 1, 20 м. филетка от трикотаж. 2м. кадифена лента с ширина
1см. за отпуснат колан.
Кроене: От бродирана коприна: предница на средна горна част 8 /да се скрои двойна косо/,
страница на предница 9 /да се скроят две косо/, гръб на горна част 10 /да се скрои двоен косо/,
предница на средна долна част 11 /да се скрои двойна/страница на предница на долна част 12 /да се
скроят две/, гръб на долна част 13 /да се скрои двоен/. За декорации в основата на долната част се

15

скрояват косо няколко ленти с ширина 2,5см., за да достигне около 3, 65м. От кафява коприна:
предница на вратна извивка 14 /да се скроят четири/, гръб на вратна извивка 15 /да се скроят два
двойни/.
Изработка: Пришийте страниците с предницата на средната част според обозначения R-S, като
прибавите дантелата; съединете частите на предницата на вратната извивка две по две по средния
шев, изгладете отворения шев, съединете ги помежду им лице с лице, зашийте вратната извивка,
обърнете, прекарайте тропоска като придържате шева по края, поставете върху предницата на
средната горна част като прибавите дантелата, зашийте; поставете по същия начин вратната извивка
към гърба на горната част, затворете страничните шевове и оформете ръкавните извивки с
трикотажна филетка като оформите тиранти според искания размер със същата филетка. Съединете
страниците на долната част с предницата на средната част като прибавите дантела по шевовете и
пришийте към гърба на долната част по страничните шевове; наберете горния контур като оставите
според размера на основата на горната част, прикрепете към нея лице с лице, като поставите
еластична лента с ширина 5 мм., зашийте опъвайки гумата, за да пристегнете и да оформите набори.
Направете подгъв в основата на роклята, зашит с тегел. Оформете две халки на размера на контура
на долната част като съедините помежду им скроените косо ленти, поставете първата върху долната
част на 5см. от основата и втората на 3см. от нея, зашийте с зигзаг по средата на лентите. Поставете
отпуснатата кадифена лента, завързана отпред като колан.
33. Рокля „IN WEAR”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 16 до 19/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина стреч сатен и също толкова подплата полиамид.
Кроене: От сатен: предница 16, 16А и 16В /да се скрои една/, горна лява част на предница 17 /да се
скрои една/, гръб 18 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 29 см. /размер 48/, 27 см. /размер 44/ и 25 см. /размер 40/,
презрамка 19 /да се скроят четири/. За пръстени на презрамките се срязват четири квадрата от 10 см.
на 10 см. За странични ленти на предницата се срязват две ленти от 17 см. на 5 см. От подплата се
скрояват предница и гръб с 2 см. по-къси от сатенените и горна лява част на предница.
Внимание: За да получите пълната кройка 16, съединете 16 с 16А и 16В по линията за съединяване
на кройки.
Изработка: Отбележете с тропоска средата на двете предници; зашийте гръдните и задните свивки.
Поставете подплатата върху предниците, зашийте вратната и ръкавните извивки,обърнете
подплатата навътре, като поддържате шевовете в края с тропоска. Направете набор на лява страна
на предницата от А до В и наберете, като намалите на 15 см., поставете страничните ленти, една на
всяка страна на плата, зашийте и обърнете, като ги поставите в положението им към страната,
оформяйки краищата. Поставете набраната предница върху горната лява част обратна страна с лице,
според обозначения C-D, прихванете ги заедно с тропоска на страните. Зашийте средния заден шев
на плата и подплатата поотделно от мястото на ципа до основата и поставете ципа на плата от сатен;
поставете подплатата отгоре лице с лице, зашийте вратната и ръкавните извивки, обърнете
поддържайки шевовете в края с тропоска. Зашийте страничните шевове на роклята и подплатата
заедно от ръкавните извивки до обозначения C-D, направете прорез на подплатата на същите
обозначения и продължете да шиете страните поотделно до основата. Зашийте и обърнете
презрамките, наберете ги, както и краищата на вратната извивка предница и гръб на роклята, като ги
оставите в същия размер, поставете презрамките на роклята, зашийте; сгънете на две квадратите за
пръстени, зашийте и обърнете, изгладете, поставете ги около всеки шев на презрамките с роклята,
като ги покриете и закрепете с няколко скрити бода откъм обратната страна. Оформете основата на
дрехата и подплатата поотделно зашивайки подгъви и бродирайте украшения на лява страна на
предницата и на пръстените на презрамките.
34. Рокля „FAVIANA COUTURE”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 20 до 25/.
Плат: 2,90 м., 1,50 м. ширина копринен сатен. 2,75 м., 1,50 м.ширина подплата.
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Кроене: От сатен: пола на предница 20 и 20А /да се скрои двойно/, гръб 21, 21А и 21В /да се скроят
два/, тяло среда на предница 22 /да се скроят две двойни/, предна страница 23 /да се скроят четири/,
вратна извивка на гръб 24 /да се скроят четири/, презрамка 25 /да се скроят четири/. От подплата се
скрояват пола на предница и гръб с 5 см. по-къси от сатенените.
Внимание: За да получите пълните кройки 20 и 21, съединете части 20 с 20А и 21 с 21А и 21В по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на презрамките и частите на вратната извивка на гърба.
Зашийте задните свивки и затворете средния шев от мястото на края на ципа до основата; поставете
вратната извивка на гърба на горния край, зашийте, прихванете шева в посока нагоре с тропоска.
Съединете страниците със средата на предница, горен и долен слой поотделно, съединете двата слоя
помежду им лице с лице, зашийте вратната извивка, направете прорез на ъгъла на средата, обърнете,
прекарайте тропоска на ръкавните извивки и основата на тялото, като прихванете двата плата
заедно. Съединете презрамките две по две, зашийте външния контур от страната до края на
презрамката и вътрешния контур от края на презрамката до обозначение А, направете прорез на
обозначението, обърнете откъм лицевата страна, изгладете; поставете презрамките върху ръкавните
извивки на предница от страната до обозначение А, зашийте горния слой, обърнете и обиколете с
шев долния слой откъм обратната страна на дрехата. Зашийте полата и тялото на предница,
затворете страничните шевове на роклята и поставете цип в средата на гърба. Изработете
подплатата, поставете я на роклята отвътре, закрепете на шева с тялото на предница и обиколете с
шев върху ципа. Оформете вратната извивка на гърба, като поставите долния слой отгоре лице с
лице и вмъкнете края на презрамките според обозначенията, зашийте, обърнете навътре и обиколете
с шев откъм обратната страна. Оформете основата на роклята и подплатата с малък подгъв.
Бродирайте презрамките с пайети и други украшения, както е показано на модела.
35. Рокля „FAVIANA COUTURE”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 5 м., 1,40 м. ширина сатен коприна. 1,40 м., 1,40 м. ширина подплата полиамид в същия цвят.
Кроене: От сатен: гръдна част 1 и 2 /да се скроят по две от всяка/, вратна извивка-презрамка 3 /да се
скрои една двойна за горния слой и две за долния слой/, драперия на гръдната част 4 /да се скроят
две/, пола на предница 5 /да се скрои двойно косо, като се среже по линията А-В на кройката в
заострена форма/, волан на пола на предница 6, 6А и 6В /да се скроят два косо/, гръб 7, 7А и 7В /да
се скроят два косо/, опашка среда на гръб 8 и 8А /да се скрои двойно косо/. От подплата: предница 5
/да се скрои двойно косо изцяло/, вътрешна част на гърба 9 /да се скроят две косо/, гръдна част 1 и 2
/да се скроят по две от всяка/.
Внимание: За да получите пълните кройки 6, 7 и 8, съединете части 6 с 6А и 6В, 7 с 7А и 7В и 8 с
8А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Оформете целия контур на опашката среда на гръб с малък подгъв или оверлог, сгънете
горния ръб по средата и тропосайте от С до D. Образувайте неравни гънки в средата на гърба от
вратната извивка до обозначение Е по размера на подплатата /30 см./; затворете средния заден шев,
като вмъкнете опашката на височината на талията. Съединете двете части на волана по средния
преден шев и зашийте за основата на полата според обозначения А-В. Съединете гръдните части две
по две според обозначения F-G; направете набор на частите на драперията от J до К, наберете и
поставете на гръдните части според същите обозначения, прихванете двата плата заедно с обиколна
тропоска; поставете гръдните части на полата от обозначение К до страните лице с лице, зашийте,
обърнете частите нагоре заедно с шева, прихванете с тропоска. Съединете двата слоя на вратната
извивка-презрамка /след като сте съединили преди това долния слой по средния шев/, зашийте
контура на вратната извивка и външния контур, като оставите без шев от J до К, обърнете,
прекарайте тропоска, като поддържате шева в края, изгладете. Затворете страните на роклята, лявата
от мястото на ципа, поставете го и закрепете краищата на презрамките за вратната извивка на гърба
споиред обозначенията. Изработете подплатата, като оставите същия отвор за цип, поставете върху
дрехата, като презрамките останат вмъкнати на вратната извивка на гърба, зашийте ръкавните
извивки на предницата от обозначение J и вратната извивка на гърба, обърнете подплатата навътре
и тропосайте на вратната извивка на предницата до обозначение J; поставете вратната извивкапрезрамки върху предницата на роклята според обозначения J-K, лице с лице, зашийте горния слой
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и обиколете с шев долния откъм обратната страна. Оформете основата на роклята и подплатата с
малък подгъв и бродирайте вратната извивка-презрамки с украшения, както е показано на модела.
36. Рокля „MANGO”
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 10 до 16/.
Плат: 2, 35 м. , 1, 40 м. ширина трикотажен плат.
Кроене: предница на горна част 10 /да се скроят две/, гръб на горна част 11 /да се скрои двоен/,
предница на талия 12 /да се скрои двойна/, гръб на талия 13 /да се скрои двоен/, драперия по
предницата на талията 14 /да се скрои двойна/, драперия по гърба на талията 15 /да се скрои двойна/,
предница и гръб на долна част 16 /да се скроят две двойни/. За оформяне на гърба на вратната
извивка се скроява мостра според чертежа на кройката.
Изработка: Отбележете с тропоска линия по средата на двете предници; прегънете мострите по
линията на чертежите навътре, пристегнете с тропоска; прикрепете дясната предница върху лявата,
така че да съвпадат центровете на линиите и пристегнете с тропоска до обозначението; затворете
страничните и раменните шевове. Наберете страните на частите на драперията като оставите според
размера на талията, поставете върху частите на талията, пристегнете с тропоска около контура и
зашийте страничните шевове като оставите частта на талията затворена във формата на халка.
Затворете страничните шевове на долната част; наберете основата на предницата и гърба на горната
част и контура на талията на долната част като оставите според размера на талията и пришийте с
нея. Поставете мострата върху гърба на вратната извивка, зашийте, обърнете навътре, застопорете с
тегел отгоре. Оформете ръкавните извивки и основата на дрехата с малък подгъв.
37. Жакет „MAX MARA”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 17 до 24/.
Плат: 2,20 м., 1,40 м. ширина вълна каре.
Кроене: Предница 17 и 17А /да се скроят две/, гръб 18 /да се скроят два, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението/, предна страница 19 /да се скроят две/, задна страница 20
/да се скроят две/, ръкав 21 и 22 /да се скроят по два от всеки/, яка 23 /да се скрои една двойна за
горен слой и две косо за долен слой/, капаче на джоб 24 /да се скроят две/. Дъна на джобове: да се
скроят две от плат и две от подплата с размери 20 см. на 20 см. За оформяне на предниците
мострите се срязват според чертежа на кройката. От подплата се скрояват гръб, страници, ръкави и
предници, последните до линията на мострата.
Внимание: За да получите пълната кройка 17, съединете 17 със 17А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, на горния слой на капачетата на
джоб и мострите на предница. Отбележете с тропоска мястото на джобовете. Зашийте страниците на
предницата и гърба, средния заден шев, страничните и раменните шевове. Изработете джобовете с
филетки и капачета според обяснението към модел 3. Съединете двете части на ръкава според
обозначението, изгладете открития шев; затворете лакетния шев до мястото на отвора, направете
прорез в нрая на отвора на долния слой, изгладете открития шев; поставете в основата на ръкава
лента от подлепващ плат срязана косо, зашийте подгъв, сгънете мострата на отвора на горния слой
по линията на чертежа навътре, закрепете с бод на ръка; направете леко прихлупване като изтеглите
мострата на долния слой, закрепете с няколко бода на ръка откъм обратната страна; оформете илици
без да шиете и пришийте копчета, като захванете всички платове за да се прихване отвора
поддържайки го затворен; бухнете леко върховете и поставете ръкавите на ръкавните извивки
според обозначенията, зашийте, срежете шева оставяйки го 1,5 см., зашийте отгоре с конец на ръка,
като захванете двата плата заедно и изгладете шева странично на ръкава. Поставете мострите върху
предниците лице с лице, зашийте от основата до обозначение А; зашийте средния заден шев на
долния слой на яката и съединете двата й слоя помежду им, зашийте външния контур до същото
обозначение, обърнете, изгладете; поставете долния слой на яката на вратната извивка откъм
лицевата страна на дрехата според обозначение А, а горния слой на яката на мострата според
същото обозначение до рамото; зашийте, изгладете откритите шевове и ги съедините отвътре със
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страничен шев; обърнете мострите навътре и закрепете с дълъг бод за дрехата; обиколете с шев
задната част на горния слой на яката за вратната извивка на гърба от рамото, отвътре на дрехата.
Прикрепете подплънки, направете подгъв в основата, подплатете дрехата, оформете илици и
пришийте копчета на предниците.
38. Шлифер „CELINE”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 25 до 33/.
Плат: 3,10 м., 1,40 м. ширина непромокаема изкуствена коприна-полиестер и същото количество
подплата полиестер.
Кроене: Да се остави 8 см. поле за подгъв в основата на частите на предница, гръб и страници, 5 см.
в основата на ръкавите и да се скрои от изкуствена коприна-полиестер: предница 25 и 25 А /да се
скроят две, като се изчисти ъгловата форма на основата на дясна предница/, предна страница 26 /да
се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получе ширина 27 см. /размер 48/, 26 см. /размер 44/ и 25 см. /размер 40/, гръб 27 /да се скрои
двойно, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи
ширина 19 см. /размер 48/, 18 см. /размер 44/ и 17 см. /размер 40/, задна страница 28 /да се скроят
две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи
ширина 23,5 см. /размер 48/, 22,5 см. /размер 44/ и 21,5 см. /размер 40/, преден реглан ръкав 29 и 30
/да се скроят по два от всеки/, заден реглан ръкав 31 /да се скроят два/, яка 32 /да се скроят две
двойни/, капаче на джоб 33 /да се скроят четири/. За оформяне на предниците мострите се срязват
според чертежа на кройката. Дъна на джобове: да се скроят две от плат и две от подплата с размери
20 см. на 20 см. От подплата се изработват същите кройки /без яка и капачета на джобове/ и
предници до линията на мострата.
Внимание: За да получите пълната кройка 25, съединете 25 с 25А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на мострите, яката и горния слой на капачетата на
джобове. Зашийте гръдните свивки, предните и задните страници, поставете шева странично и
прекарайте двоен декоративен тегел отгоре; затворете страничните и раменните шевове. Отбележете
местата на джобовете с тропоска, като маркирате много добре краищата; поставете откъм обратната
страна върху отбелязаното място лента от подлепващ плат с ширина 4 см. по размера на отвора
плюс 2 см. на всяка страна; зашийте и обърнете капачето, изгладете, прекарайте тегели според
модела, поставете го на указаното място върху долния отвор в посока надолу и отгоре едното дъно
на джоб от подплата, прихванете с тропоска; поставете на горната част на указаното място другото
дъно на джоб от плат, тропосайте; прекарайте два успоредни тегела отгоре на разстояние 1 см.
помежду им, като оставите горния тегел малко по-къс на всеки край, срежете отвора между двата
тегела без да стигате до краищата, срежете последните косо, изгладете шевовете, обърнете дъната
на джобове навътре, а капачето нагоре, закрепете краищата му за дрехата, като зашиете на ръка с
няколко скрити бода до края на отвора довършвайки краищата на джоба, обърнете отново капачето
надолу, като го поставите в положението му за носене и затворете дъната на джоб с обиколен тегел
отвътре на дрехата. Съединете помежду им двете части на предния ръкав според обозначения C-D,
тегелирайте шева; зашийте с задния ръкав, сгънете шева обратна с обратна страна, прекарайте тегел
в края и друг по линията E-F на кройката, образувайки по този начин ръб на средния шев от 2,5 см.;
затворете ръкавите, направете подгъв в основата на зашитото с тегел и поставете на ръкавните
извивки според обозначенията. Поставете мострите върху предниците лице с лице, зашийте от
основата до обозначение А, обърнете навътре и закрепете с двоен тегел отгоре според прекъснатата
линия на кройката; направете подгъв в основата и подплатете дрехата. Съединете двата слоя на
яката помежду им, зашийте външния контур до обозначение А, обърнете, прекарайте тегел, като
поддържате шева в края, поставете на вратната извивка според същото обозначение, зашийте горния
слой, обърнете, обиколете с шев долния слой откъм обратната страна на дрехата и тегелирайте
контура. Поставете автоматично закопчаване на капачетата на джобовете и предниците за
закопчаване.
39. Блуза „WINDSOR”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 0, 95 м. , 1, 40 м. ширина трикотаж.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/, ръкав 3 /да се скроят два/. За
оформяне на основата на ръкавите и вратната извивка се скрояват биета с ширина 3см. според
мярката на контура по размера.
Изработка: Затворете страничните и раменните шевове. Зашийте трите свивки в основата на
ръкавите и затворете шева под ръката; прекарайте набор от горната страна на върховете на
ръкавите, наберете и оставете според размера на ръкавните извивки и прикрепете към тях според
обозначенията, зашийте. Оформете контура на вратната извивка и основата на ръкавите с биетата
според обясненията към модел 8 и основата на дрехата с малък подгъв.
40. Пола „FORNARINA”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 4 до 5/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина вълнен полиестер.
Кроене: предница и гръб 4 /да се скроят две двойни/, коланче 5 /да се скрои едно двойно като
премахнете прихлупването на един от двата края/.
Изработка: Поставете подлепващ плат на коланчето. Тропосайте гънка по средата на предницата и
гърба като съедините двете линии на чертежа, прекарайте тегел по средата на дъното на гънката от
талията до обозначение А /според прекъснатата линия на кройката/, от вътрешната страна, като
придържате двете материи заедно и изгладете гънката към лявата страна на предницата и надясно
по гърба; затворете страничните шевове, левия от мястото на ципа, пришийте цип и изработете
коланче според обяснението към модел 7, като поставите края с прихлупването на предницата;
оформете илици и пришийте копчета. Зашийте подгъв в основата на полата.
41. Панталон „ANTONIO BERARDI”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 6 до 8/.
Плат: 1, 50 м. , 1, 50 м. ширина смесена вълна.
Кроене: предница 6 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 26, 5см. /размер 48/, 24, 5см. /размер 44/, 22, 5см. /размер
40/, гръб 7 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 29см. /размер 48/, 27см. /размер 44/, 25см. /размер 40/, коланче 8 /да
се скрои двойно/.
Изработка: Поставете подлепващ плат по коланчето. Зашийте задните свивки, страничните и
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на предния отвор за цип, пришийте цип
според обяснението към модел 3 и коланчето според обяснението към модел 7. Зашийте подгъв в
основата на крачолите, изгладете панталона като оформите ръб.
42. Жакет „HALLHUBER”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 9 до 21/.
Плат: 2,20 м., 1,40 м. ширина вълна.
Кроене: Предница 9 /да се скроят две/, предна страница 10 /да се скроят две/, гръб 11 /да се скроят
два/, задна страница 12 /да се скроят две/, ръкав 13 и 14 /да се скроят по два от всеки/, баволет на
гръб 15 /да се скрои двойно/, баволет на предница 16 /да се скроят две/, яка 17 /да се скроят две
двойни/, столче за яка 18 /да се скроят две двойни/, капаче на джоб 19 /да се скроят четири/, задно
коланче 20 /да се скроят две двойни/, гайка на основа на ръкави и пагони 21 /да се скроят осем/. За
оформяне на предниците и яката ревер мострите се срязват според чертежа на кройката. За гайки се
срязва лента с дължина 60 см. и ширина 3,5 см. за да се получат шест. От подплата се скрояват гръб,
страници, ръкави, баволет на предницата и гърба и две дъна на джобове.
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Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката и столчето за яка, горния слой на
капачето на джобове, коланчето, гайките на ръкави и пагони. Зашийте и обърнете капачетата на
джобове, изгладете, тегелирайте контура и оформете илик на указаното в кройката място; направете
същото с коланчето и гайките за основа на ръкави и рамене. Зашийте по дължина лентата за гайки,
обърнете, изгладете, тегелирайте и срежете 6 гайки с дължина 10 см. Изработете джобовете с
капачета на шева на страниците според обяснението към модел 2 и обозначения C-D; зашийте
предните страници, средния заден шев и задните страници до мястото на отворите, поставете
шевовете към средата, тегелирайте и оформете отворите на гърба според обяснението към модел 20.
Поставете подплатата на частите баволет, зашийте външния контур, обърнете, прекарайте тропоска,
като поддържате шева в края, изгладете, тегелирайте контура и оформете илици; поставете тези
части на предницата и гърба, прихванете с тропоска; зашийте страничните и раменните шевове.
Затворете ръкавите, като съедините двете части помежду им, тегелирайки лакетния шев и
прибавяйки гайките за основа на ръкавите на долния шев според обозначенията; закрепете освен
това гайките от лента на указаното място на горната част; направете подгъв в основата и поставете
ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията. Поставете също пагоните на раменете и
коланчето с гайки от лентата в средата на гърба. Съединете столчето с яката според обозначение В,
изгладете открития шев, съединете двата слоя помежду им лице с лице, зашийте външния контур до
обозначение А, обърнете откъм лицевата страна, изгладете, прекарайте тропоска, като поддържате
шева в края. Оформете предниците и изработете ревер яка според указанията към модел 37; зашийте
подгъв в основата на дрехата, прикрепете средни подплънки, подплатете жакета, оформете илици и
пришийте копчета.
43. Панталон „HALLHUBER”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 22 до 26/.
Плат: 1, 60 м. , 1, 40 м. ширина вълна.
Кроене: предница 22 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 20см. /размер 48/, 18см. /размер 44/, 16см. /размер 40/, гръб
23 /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 24
/да се скроят два/, джоб пластрон 25 /да се скроят два/, коланче 26 /да се скроят две/. За гайки се
скроява една лента с дължина 30см. и ширина 3,5см., за да се получат пет.
Изработка: Поставете подлепващ плат на коланчето. Отбележете с тропоска мястото на джоба на
гърба, прегънете мострата на горния край на джоба по линията на чертежа навътре, затворете
краищата, обърнете, изгладете, застопорете мострата като прекарате тегел отгоре и тропосайте
малък подгъв по останалия контур; поставете джоба върху дрехата на указаното място, застопорете
с обиколен тегел. Поставете гърба на талията, зашийте, поставете шева нагоре и прекарайте двоен
тегел отгоре; затворете страничните и вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на
отвора за цип на предницата, пришийте ципа според обяснението към модел 3 и изработете коланче
според модел 7, като преди това съедините двете части по средния шев на гърба и като поставите
гайките, ушити и обърнати, две на предницата и три на гърба. Зашийте подгъв в основата на
панталона.
44. Рокля „CHRISTIAN DIOR”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2, 50 м. , 1, 40 м. ширина трикотажно копринено кадифе. Парче 0, 90 м. на 0, 90 м. ширина
прозрачна материя. Набавете си 60см. от лента в подходящ цвят.
Внимание: За да получите пълните кройки 3 и 4, съединете части 3 с 3А и 4 с 4А по линията за
съединяване на кройки.
Кроене: От кадифе: предница на горна част 1 /да се скроят две, като се скрои по линията А-В за
дясната основа/, гръб на горна част 2 /да се скрои двоен, като се скрои по линия В-С за дясната
основа/, горница на долна част 3 и 3А /да се скроят две/, долница на долна част 4, 4А и 4В /да се

21

скрои двойна/. За оформяне на ръкавните извивки те се скрояват косо с ширина 4см. по размера на
контура според мярката. От прозрачна материя: яка 5 /да се скрои двойна/.
Изработка: Поставете лентата като декорация по средата на предницата на горната част от вратната
извивка и прегънете като оформите ъгъл по височината на талията като прекарате лентата до лявата
страна, застопорете с тегел отгоре; затворете страничните и раменните шевове. Отбележете гънки
по долницата на долната част по указаните места на кройката и ги тропосайте като прехванете;
съединете долната част с горните като зашиете от дясната страна обозначение D до ъгъла
обозначение Е и до горния край обозначение F. Затворете дясната страна на долната част, наберете
горния край от G до Н като оставите според размера на основата на горната част според същите
обозначения и пришийте към нея. Оформете контура на яката с оверлог или зигзаг, затворете във
формата на халка като направите на ревер линиите в средата и прихлупването, така че яката да е на
размера на вратната извивка, прегънете по средата и поставете към нея лице с лице, зашийте.
Оформете ръкавните извивки с биетата според модел 8 и основата на дрехата с малък подгъв.
45. Жакет „VIKTOR & ROLF”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 6 до 15/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина вълнен серж и същото количество щампосана подплата от коприна.
Парче от 25 см. на 80 см. ширина бял памук полиестер.
Кроене: От вълна: предница 6 /да се скроят две/, гръб 7 /да се скроят два/, ръкав 8, 9, 10 и 11 /да се
скроят по два от всеки/, яка 12 /да се скроят две двойни косо/, платка баволет 13 /да се скроят две/,
капаче на джобове 14 /да се скроят две/. За оформяне на предниците и ревер яка мострите се срязват
според чертежа на кройката. За основа на ръкавите мострите се срязват според чертежа на кройките.
Дъна на джобове: да се скроят две квадратни от 16 см. на 16 см. От памук: маншет 15 /да се скроят
четири/. От копринена подплата се скрояват гръб, предници до линията на мострата, ръкави, като се
съединят преди това трите кройки на горния слой според обозначения R-S и две дъна на джоб със
същите размери.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, капачетата на джобове, горния слой
на маншетите, мострите на предниците и мострите основа на ръкави. Изработете джобовете с
капаче според указанията към модел 6. Изработете гънки на горния слой на частите баволет на
указаните в кройката места, прихванете с тропоска; сгънете по линията на чертежа C-D навън, лице
с лице, зашийте ръба на предницата от рамото до D, обърнете, тропосайте остатъка на контура, като
захванете двата плата и изгладете очертавайки гънките; поставете тези части върху предниците от
раменете до ръкавната извивка обозначение С, прихванете с тропоска. Зашийте страничните и
раменните шевове. Съединете помежду им трите части на горния слой на ръкавитеспоред
обозначения R-S, прекарайте двоен тегел, затворете ръкавите, като съедините горния и долния слой,
изгладете; съединете два по два маншетите, зашийте външния контур, обърнете откъм лицевата
страна, прекарайте декоративен тегел на 1 см. от ръба, поставете ги на основата на ръкавите откъм
лицевата страна от обозначение Е до обозначение F, прихванете с тропоска; прихванете на пръстен
мострите за оформяне на основа на ръкавите, поставете ги над маншетите, зашийте, обърнете
мострите навътре, като маншетите останат в края, закрепете отвътре и сгънете маншетите навън,
като ги поставите върху ръкавите. Поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията,
зашийте с тегел. Оформете предниците и изработете ревер яка според указанията към модел 37 и
обозначение А. Прикрепете малки подплънки, направете подгъв в основата на дрехата, подплатете
жакета, оформете илици и пришийте копчета на предниците.
46. Рокля „ANKE SCHLODER”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 16 до 18/.
Плат: 4, 50 м. , 1, 20 м. ширина трикотажна материя.
Кроене: вътрешна част на предница 16 и 16А /да се скроят две/, гръб на долна част 17 и 17А /да се
скроят два/, предница и гръб на външна част 18, 18А и 18В /да се скроят четири/. За коланче се
скроява лента с дължина 2м. и ширина 10см. За оформяне на ръкавните извивки се скрояват косо
две ленти с ширина 4см. по размера на контура според мярката.
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Внимание: За да получите пълните кройки 16, 17 и 18, съединете части 16 с 16А, 17 със 17А и 18 с
18А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте предните свивки на вътрешната част на роклята, зашийте средния шев на
предницата и гърба от основата до обозначение А, страничните и раменните шевове; оформете
основата с малък подгъв. Тропосайте гънки по раменете на предницата и гърба на външната част на
роклята и ги зашийте от обратната страна на около 20см. от раменните шевове; затворете средните
шевове на предницата и гърба от основата до обозначение А, страничните и раменните шевове.
Поставете вътрешната част на роклята върху горната, лице с лице, зашийте контура на вратната
извивка, направете прорез при обозначение А, обърнете навътре като придържате шева по края и по
раменните извивки пристегнете заедно двете части с тропоска, оформете ги със скроените косо
ленти според обяснението към модел 8; зашийте подгъв в основата на външната част на роклята.
Зашийте и обърнете лентата за коланчето.
47. Блузка „ANKE SCHLODER”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 19 до 20/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина трикотажна коприна. 0, 60 м. , 1, 40 м. ширина подплата от
трикотажен полиамид.
Кроене: От подплата: предница 19 /да се скрои двойна/, гръб 20 /да се скрои двоен/. От трикотажна
коприна: правоъгълник с височина 1м. и ширина 0, 70 м. за драперия на предницата, правоъгълник
с височина 0, 80 м. и ширина 0, 60 м. за драперия на гърба. За презрамка се скроява правоъгълник с
височина 50см. и ширина 40см. За фльонги се скрояват два правоъгълника с височина 35см. и
ширина 15см.
Изработка: Зашийте свивките на подплатата и оформете основата с оверлог. Прекарайте
вертикални набори по страните на правоъгълниците на предницата и гърба и наберете като
оформите драперия като ги оставите според размера на частите от подплата, поставете върху тях
лице с лице, зашийте контура на вратната и ръкавните извивки на предницата и гърба като
поставите памучна лента отгоре, така че да не се опънат, обърнете като оставите оформени
указаните краища и придържайте двете материи заедно, като прекарате тропоска около контура,
така че драперията да приеме формата на подплатата и като оставите с няколко сантиметра подългагорната част, за да не се вижда подплатата, скъсете плата в повече. Зашийте страничните
шевове. Оформете контура на презрамката и на фльонгите с оверлог, наберете единия край на
презрамката и поставете от лявата страна на предницата на вратната история, зашийте и поставете
една от фльонгите върху шева във формата на халка като оформите прихващане, скъсете плата в
повече от халката и застопорете със скрити шивове; отдясно на вратната извивка поставете другата
фльонга, зашийте и завържете с презрамката като оформите фльонга. Оформете основата на плата с
малък подгъв.
48. Жакет „PAZ TORRAS”
Приложение 5. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 21 до 26/.
Плат: 2м. , 1, 40 м. ширина копринен полиестер.
Кроене: предница 21 /да се скроят две/, гръб 22 /да се скроят два/, страница на гръб 23 /да се скроят
две/, две кройки ръкав 24 и 25 /да се скроят два от всяка/, яка 26 /да се скроят две двойни/. За
оформяне на предниците и яка с ревери мострите се скрояват според чертежа на кройката. За
подплатяване от подплата се скрояват гърба, страниците, ръкавите и предниците до линията на
мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат по горния лист на яката и мострите. Затворете средния шев
на гърба, зашийте страниците, предните свивки, страничните и раменните шевове. Затворете
ръкавите като съедините двете части помежду им, направете подгъв в основата и прикрепете към
ръкавните извивки според обозначенията. Оформете предниците с мострите и изработете яка с
ревери според обяснението към модел 2 и обозначение А. Зашийте подгъв в основата на жакета,
поставете средни подплънки и подплатете дрехата. Оформете илици и пришийте копчета.
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49. Пола „PAZ TORRAS”
Приложение 5. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 27 до 28/.
Плат: 0, 50 м. , 1, 40 м. ширина велур. 1м. , 1, 40 м. ширина намачкан копринен полиестер в зелено.
0, 55 м. , 1, 40 м. ширина копринен полиестер на райета.
Кроене: От велур: предница и гръб на талия 27 /да се скроят две двойни/, коланче 28 /два се скрои
двойно/. За лента между воланите се скрояват две ленти с ширина 8см. и дължина 1м. От намачкана
зелена коприна за горния волан: се скрояват две ленти с височина 26см. и дължина 1м дължина 1м.
За волан в основата на полата: нсе скрояват три ленти с височина 15см. и дължина 1, 35м. От
коприна на райета за лентата в основата на талията се скрояват две ленти с височина 11см. и
дължина 61см. /размер 50/, 65см. /размер 54/ и 69см. /размер 58/. За междинен волан се скрояват две
ленти с височина 20см. и дължина 1, 30м. От подплата: част на талия 27 /да се скроят две двойни,
като се увеличат с 35см./.
Изработка: Пришийте към основата на предницата и гърба на талията частите на райета и затворете
страничните шевове, като оставите отвор за цип отляво. Съединете двете ленти за горния волан като
ги затворите въм формата на халка, наберете един от краищата като го оставите по размера на
лентата за основата на талията, прикрепете към нея лице с лице, натягайки страничните шевове,
зашийте, обърнете; прикрепете към другия край на волана лентите от велур, затворени преди това
във формата на халка. Изработете и поставете по същия начин междинния волан и този в основата
на полата. Пришийте цип отляво. Изработете подплата, поставете от вътрешната страна на полата,
пристегнете с тропоска по талията и обшийте върху ципа. Изработете коланче според обяснението
към модел 7 и направете подгъв в основата на полата.
50. Жакет „AMITIE”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 2м. 1, 40 м. ширина бродирана коприна. 1, 35 м. черно зебло с ширина 1см. 1, 10 м. черно
бие.
Кроене: предница 1 /да се скроят четири, две от тях за мостри/, страница на предница 2 /да се
скроят две/, шлейф на предница 3 /да се скроят четири, две от тях за мостри/, гръб 4 /да се скроят
два/, страница на гръб 5 /да се скроят две/, шлейф на гръб 6 /да се скроят четири, две от тях за
мостри/, ръкав 7 /да се скроят два/. За оформяне на гърба на вратната извивка мострата се скроява
според чертежа на кройката. За подплатяване от подплата се скрояват гърба, страниците и ръкавите.
Изработка: Поставете подлепващ плат по мострите на предниците, шлейфа и мострата на гърба на
вратната извивка. Отбележете с тропоска по средата на двете предници според линията на кройката.
Зашийте страниците на предницата и гърба, средния шев на гърба и средния шев на гърба на
шлейфа; прикреппете шлейфа към основата на предницата и гърба на горната част, зашийте;
затворете страничните и раменните шевове. Затворете страничните шевове на мострите на шлейфа и
шева по средата на гърба, съединете с мострите на предницата и тях с мострите на гърба на вратната
извивка; поставете мострите върху дрехата лице с лице, зашийте контура на гърба на вратната
извивка, предницата и целия контур на основата на дрехата, срежете шевовете, направете прорез по
извивките на вратната извивка с цел да се адаптира добре при обръщането, обърнете, прекарайте
тропоска като придържате шева по края и застопорете мострите отвътре. Затворете ръкавите,
зашийте подгъв в основата и прикрепете към ръкавните извивки според обозначенията. Изработете
подплатата и подплатете дрехата. Оформете илици и пришийте копчета, за да затворите като
оформите прихлупване според модела. Завършете жакета като поставите зеблото около горната
част, върху шева на шлейфа, и бието около вратната извивка, застопорете с тегел отгоре.
51. Пола „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 8 до 10/.
Плат: 1, 80 м. , 1, 40 м. ширина копринен полиестер. 0, 60 м. , 1, 40 м. ширина подплата.
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Кроене: От копринен полиестер: предница 8 /да се скрои двойна, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 67, 5см. /размер 58/, 65,5см.
/размер 54/, 63, 5см. /размер 50/, гръб 9 /да се скрои двоен, като се увеличават сантиметрите, указани
в приложението, така че в краищата да се получи ширина 47см. /размер 58/, 45см. /размер 54/, 43см.
/размер 50/, коланче 10 /да се скроят две/. От подплата: гръб 9 /да се скроят два двойни до линия АВ и като премахнете гънката по средата/.
Изработка: Поставете подлепващ плат по коланчето. Зашийте гънка по средата на предницата и
гърба от талията до обозначението и тропосайте като затворите до основата, изгладете натегната и
прекарайте хоризонтален тегел отгоре, по горната част на гънката като пристегнете подплатата.
Поставете набраните гънки на предницата по указаните места на кройката и зашийте на около 20см.
от талията по вътрешната страна. Затворете страничните шевове, левия от края на ципа, пришийте
цип. Изработете подплата, поставете под полата, пристегнете с тропоска по талията и обшийте по
ципа. Поставете коланче според обясненията към модел 7 и зашийте подгъв в основата на полата и
на подплатата.
52. Блуза „PAZ TORRAS”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 11 до 18/.
Плат: 1,90 м., 1,50 м. ширина намачкан щампосан полиестер.
Кроене: Предница 11 /да се скрои двойно/, долна част на предница 12 /да се скрои двойно/, гръб 13
/да се скрои двойно/, ръкав 14 /да се скроят два/, яка 15 /да се скроят две двойни/, столче за яка 16
/да се скроят две двойни/, капаче на предно закопчаване 17 /да се скроят две/, маншет 18 /да се
скроят два/. За каналче на талията се срязва лента по размера на контура на талията на дрехата,
според съответния размер, на 5 см. ширина. За панделка се срязва лента с дължина около 1,60 м. и
ширина 3 см.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на яката, столчето за яка, капачетата и маншетите.
Зашийте дипли на предницата на указаните в кройката места, изгладете към страните и поставете
долната част на предницата. Поставете капачето на предницата дясна страна на отвора лице с лице,
зашийте, обърнете, сгънете по линията на чертежа навътре, като оформите долния край и обиколите
с шев отвътре; поставете по същия начин другото капаче на лява страна на отвора, прихлепете ги,
като поставите това от дясна страна върху това от лява страна и закрепете долния край, като
прекарате два кръстосани тегела отгоре. Затворете страничните шевове, поставете лентата за
каналче върху указаното място на гърба и над шева с долната част на предница до обозначение С,
като оформите краищата на същото обозначение, закрепете с тегел отгоре на ръба все обиколно,
като оставите отвор в краищата за преминаване на панделката. Затворете раменните шевове.
Оформете отвора в основата на ръкавите с бие, като образувате филетка с ширина 5 мм., затворете
ръкавите и тропосайте гънка, като оставите основата по размера на маншетите; поставете
последните според обяснението към модел 4, бродирайте гайка в единия край и пришийте копче в
другия за закопчаване; поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията, зашийте.
Изработете яката със столче според обяснението към модел 4 и обозначения А-В. Оформете
основата на дрехата с малък подгъв. Оформете илици и пришийте копчета. Зашийте и обърнете
лентата за панделка на талията и я въведете през каналчето, като оставите краищата свободни за
завързване.
53. Пола „PAZ TORRAS”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 1 /от 19/.
Плат: 2, 10 м. , 1, 40 м. ширина трикотажно кадифе.
Кроене: талия 19 /да се скроят две двойни/. За горен волан се скрояват две ленти с дължина 1м. и
ширина 30см. За междинен волан се скрояват две ленти с дължина 1, 40 м. и ширина 30см. За волан
в основата на полата се скрояват три ленти с дължина 1, 40 м. и ширина 8см.
Изработка: Съединете двете части на талията по десния шев; затворете във формата на халка
горния волан като съедините двата правоъгълника, наберете един от краищата като оставите според
размера на основата на талията, пришийте към нея лице с лице, обърнете волана надолу като
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поставите шева нагоре, прекарайте двоен тегел отгоре със златист конец; изработете и поставете по
същия начин междинния волан и този в основата на полата, като зашиете подгъв при волана в
основата на полата преди да го наберете. Пришийте цип отляво. Оформете талията като прегънете
мострата по линията на чертежите навътре, застопорете с тегел като оформите каналче и прекарате
еластична лента, за да завържете според искания размер, застопорете я по краищата и поставете
метални закопчалки.
54. Блуза „PAZ TORRAS”
Приложение 6. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 20 до 26/.
Плат: 2, 65 м. , 1, 40 м. ширина копринен полиестер на райета. 0, 15 м. , 1, 40 м. ширина от същата
материя, но едноцветна.
Кроене: От раирана материя: предница 20 /да се скроят две/, страница на предница 21 /да се скроят
две/, гръб 22 /да се скрои двоен/, ръкав 23 /да се скроят два/, маншет 24 /да се скроят два косо/,
столче на яка 25 /да се скроят две двойни/. За коланче се скроява косо лента с дължина 60см и
ширина 9см. и друга с дължина 1, 40 м. и същата ширина. За оформяне на вратната извивка и на
предниците мострите се скрояват според чертежа на кройките. От едноцветната материя: яка 26 /да
се скроят две двойни/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горния лист на яката, столчето на яката, по средата на
горната част на маншетите, мострите и лентите на коланчето. Отбележете с тропоска средата на
двете предници според линията на кройката. Зашийте задните свивки и страниците на предницата,
като оставите на шева на дясната страница отвора според обозначенията за да прекарате коланчето.
Зашийте страничните и раменните шевове. Оформете отвора в основата на ръкавите със скроена
косо лента като оформите малка филетка, затворете ръкавите, изработете маншети според модел 4 и
прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според обозначенията. Съединете двата листа на яката
лице с лице, зашийте външния контур до обозначение А, обърнете, изгладете; съединете двата листа
на столчето на яката като прибавите яката до самото обозначение, обърнете към лицевата страна и
придържайте двата листа заедно по долния край с тропоска, изгладете, прикрепете към вратната
извивка по лицевата страна до обозначение В, пристегнете с тропоска. Зашийте и обърнете лентите
на коланчето, поставете по-късата по края на дясната предница според обозначение С, и по-дългата
на същото място на лявата предница, пристегнете с тропоска. Съединете мострите помежду им по
раменните шевове, поставете върху дрехата, като прибавите яката и краищата на коланчето,
зашийте, обърнете мострите навътре като придържате шева по края с тропоска; тропосайте подгъва
в основата на дрехата, зашийте с тегел и продължете да прекарвате тегел около контура на
предниците и вратната извивка като по този начин пристегнете мострите. Оформете илик и
пришийте копче на маншетите. За да затворите оформете прихлупване по средата на предницата
като захлупите дясната страна върху лявата, изкарайте дългата лента през отвора на дясната
страница, обиколете талията по гърба и завържете с другата лента отляво според модела.
55. Пола „PAZ TORRAS”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж:/размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 45 м. , 1, 40 м. ширина велур. 0, 65 м. , 1, 40 м. ширина щампосана коприна. 1, 50 м. лента с
пайети.
Кроене: От велур: предница и гръб на полата 1 и 1А /да се скроят две косо/, коланче 2 /да се скрои
двойно/. От щампосана коприна: ляв годет на предница и гръб 3 и 3А /да се скроят два косо/
Внимание: За да получите пълните кройки 1 и 3, съединете части 1 с 1А и 3 с 3А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат по коланчето. Зашийте годета по предницата и гърба според
обозначения А-В и поставете лентата върху шева, застопорете я с тегел отгоре от двата края.
Затворете страничните шевове на полата, левия от мястото на ципа, пришийте цип. Изработете
коланче според обяснението към модел 7 и оформете основата с малък подгъв.
56. Блуза „EL CORTE INGLES”
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Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 4 до 10/.
Плат: 1, 85м. , 1, 40 м. ширина сатен.
Кроене: предница 4 /да се скроят две/, гръб 5 /да се скри двоен/, ръкав 6 /да се скроят два/, маншет 7
/да се скроят два/, предно закопчаване 8 /да се скроят две/, яка 9 /да се скроят две двойни/, столче на
яка 10 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горния лист на яката, столчето на яката и по средата
на горната част на маншетите и закопчаването. Зашийте предните и задните свивки, страничните и
раменните шевове. Отбележете и скройте отвор в основата на ръкавите, оформете го с малък
подгъв, тропосайте гънки по указаните места на кройката, затворете ръкавите, изработете маншети
според обяснението към модел 4 и прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според
обозначенията. Поставете закопчаванията върху предниците от основата до обозначението на
вратната извивка лице с лице, зашийте горния лист, обърнете, прегънете по линията на чертежа
навътре, обшийте долния лист върху шева от обратната страна и прекарайте тегел отгоре по края.
Изработете яка за риза със столче според обяснението към модел 4 и обозначения А-В. Оформете
основата на плата с малък подгъв зашит с тегел, оформете илици, пришийте копчета.
57. Пола „AMITIE”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 11 до 13/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 20 м. ширина преливащ плат с рисунка и същото количество подплата от
полиестер. 1, 70 м. кадифена лента с ширина 2см.
Кроене: От плат в преливащи цветове: предница 11 и 11А/да се скрои двойна/, гръб 12 /да се скрои
двоен/, гайка 13 /да се скроят осем/. За оформяне на талията мострите се скрояват според чертежа на
кройките, като премахнете гънката на предницата. От подплата: гръб 12 /да се скроят два двойни от
линията на мострата и с около 5мм. по-къси в основата/.
Внимание: За да получите пълната кройка 11, съединете 11 с 11А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Тропосайте двете плисета на предницата по указаните места на кройката, зашийте до
обозначението, изгладете. Затворете страничните шевове, левия от мястото на ципа, пришийте цип.
Зашийте и обърнете гайките две по две, изгладете, прекарайте тегел отгоре около контура и
поставете върху талията на полата, две на предницата по шевовете на плисетата и две на гърба,
пристегнете с тропоска. Оформете талията с мострите според модел 3, като прибавите гайките;
изработете подплата, поставете от вътрешната страна на полата и зашийте по края на мострите.
Зашийте подгъв в основата на полата и на подплатата поотделно и поставете закопчалка в единия
край на ципа, за да затворите. Пришийте копчета в долния край на гайките като ги застопорите за
полата и прекарайте кадифената лента като коланче през гайките и завържете по средата на
предницата.
58. Жакет „PAZ TORRAS”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 15 /от 14 до 28/.
Плат: 2,35 м., 1,40 м. ширина кадифе.
Кроене: Горна част на предница 14 /да се скроят две/, долна част на предница 15 /да се скроят две/,
предна страница 16 /да се скроят две/, страна на долна част на предница 17 /да се скроят две/, гръб
18 /да се скроят два/, задна страница 19 /да се скроят две/, страна на долна част на гръб 20 /да се
скроят две/, задно коланче 21 /да се скроят две двойни/, яка 22 /да се скроят две двойни/, горен джоб
пластрон 23 /да се скроят два/, капаче на горен джоб 24 /да се скроят четири/, долен джоб пластрон
25 /да се скроят два/, ръкав 26 и 27 /да се скроят по два от всеки/, основа на ръкави 28 /да се скроят
четири/. За оформяне на предници и ревер яка се срязват две мостри цели според чертежа на
кройката, като се съединяват предварително горната и долната част на предницата. От подплата се
изработват същите кройки без яка, основа на ръкави, капачета и задно коланче.
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Изработка: Поставете подлепващ плат на горния слой на яката, джобовете, капачетата, коланчето,
основата на ръкавите и мострите. Затворете средния заден шев, поставете шева странично и
прекарайте декоративен тегел на 1 см. отгоре; съединете помежду им горните и долните части,
поставете шевовете нагоре и тегелирайте; зашийте предните и задните страници, затворете
страничните и раменните шевове. Сгънете мострата на джобовете по линията на чертежа навън,
зашийте подплатата в края й и около контура на джобовете, като оставите малък отвор за обръщане,
обърнете откъм лицевата страна, изгладете с кърпа, поставете джобовете на указаното място и ги
закрепете с тегел отгоре. Изработете и поставете по същия начин горните джобове; зашийте и
обърнете капачетата две по две, тегелирайте контура, оформете илик на указаното място и ги
поставете на 1 см. над джобовете, успоредно на тях, в посока нагоре, зашийте, обърнете, като
поставите капачетата в положението им за носене надолу, закрепете с тегел. Съединете помежду им
двете части на ръкавите по лакетния шев, тегелирайте, затворете долния шев, изгладете; затворете
на пръстен частите на основата на ръкавите, горен и долен слой поотделно, съединете ги помежду
им лице с лице, зашийте долния контур / основата/, обърнете и прекарайте декоративен тегел
отгоре; поставете тези части на основата на ръкавите според обозначения R-S, зашийте горния слой,
обиколете с шев долния и тегелирайте по същия начин; поставете ръкавите на ръкавните извивки
според обозначенията, зашийте. Оформете предниците с мострите и изработете ревер яка според
обяснението към модел 37 и обозначение А. Направете подгъв в основата на жакета, прикрепете
средни подплънки, подплатете дрехата. Зашийте и обърнете задното коланче, тегелирайте контура,
поставете го в средата на гърба на височината на талията, закрепете, като поставите две копчета във
всеки край. Оформете илици и пришийте копчета на предниците.
59. Пола „AMITIE”
Приложение 6. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 29 до 30/.
Плат: 2, 10 м. , 1, 20 м. ширина щампосана копринена бамбула. 1, 20 м. , 1, 20 м. ширина
полиестерен креп в подходящ цвят за подплата.
Кроене: От щампосана бамбула: предница и гръб 29 /да се скроят две двойни/, волан 30/да се скроят
два двойни/. От креп за подплата: предница и гръб 29 / да се скроят две двойни, като скроите по
линията А-В на кройката/.
Изработка: Зашийте страничните шевове на полата и подплатата поотделно, левия от мястото на
ципа, пришийте го към полата и оформете основата с малък подгъв. Затворете волана във формата
на халка като съедините двете части по страничните шевове, оформете основата с малък подгъв,
прикрепете волана към основата на подплатата като натегнете обозначения А-В, зашийте. Поставете
подплатата върху полата обратна част срещу лицева страна, пристегнете с тропоска по талията,
зашийте, обърнете подплатата навътре, прекарайте тегел по края на 1, 5см. , като оформите каналче
и прекарайте еластична лента, за да пристегнете талията според нужния размер, пристегнете
краищата с тегел и поставете метална закопчалка.
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