PATRONES 264
1 и 2. Блузка и пола „AMBIENTE”
Плат: 2, 20 м. , 1, 50 м. ширина щампосани коприна и полиестер. 0, 65 м. , 1, 40 м. ширина черен
прозрачен полиестерен плат без щампа и същото количество розов.
1. Блузка „AMBIENTE”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Кроене: От щампосан плат: предница 5 /да се скрои двойна/, гръб 6 /да се скрои двоен/. От
материята в двата цвята без щампа: предница на вратна извивка 2 /да се скрои двойна за всяка
материя/, гръб на вратна извивка 1 /да се скрои двоен за всяка/, предница на ръкавна извивка 3 /да се
скрои двойна за всяка/, гръб на ръкавна извивка 4 /да се скроят два от всяка/.
Изработка: Съединете частите на гърба и на предницата на вратната извивка и ръкавните извивки
от материята без щампа като поставите черните части върху розовите и поставете по предницата и
гърба отдолу под щампованата материя, като поставите отгоре плата с шевовете, зашийте с три
декоративни тегела от лицевата страна на 5мм. от края на щампата и прекарайте друг тегел на 1см.
от края на частите без щампа, като останат съединени и края да не е оформен. Затворете раменните
и страничните шевове. Направете подгъв в основата.
2. Пола „AMBIENTE”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 1 /само 7/.
Кроене: От щампосана материя: предница и гръб 7 и 7А /да се скроят две двойни/. За коланче се
скроява лента с ширина 5см. според нужната дължина, след като са затворени плисетата, като
оставите място за шевовете и прихлупване от 3см. в единия край. За отпуснато коланче се скроява
лента 1, 50 м. на 11см. плюс шевовете, за да останат 5, 5см. От материята без щампа за оформяне на
поставени ленти се скрояват две ленти 1, 25 м. на 1, 5 см. ширина, две ленти със същата дължина и
ширина 1см. и още две такива ленти с ширина 4см. от двете материи.
Внимание: За да получите пълната кройка 7, съединете 7 със 7А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Съединете двете ленти от двата цвята и с еднаква ширина, като поставите черната
върху розовата, пристегнете с тропоска и поставете върху предницата и гърба на полата
хоризонтално според обозначения А-В-С, зашийте с тегел на 3мм. от краищата. Тропосайте гънките
на полата и зашийте от талията до края на обозначенията, затворете страничните шевове до мястото
на ципа отляво. Поставете лек подлепващ плат по средата на коланчето, изгладете, прегънете и
затворете краищата, обърнете и пришийте лист около талията на полата, обшийте. Изработете
отпуснато коланче, ушито и обърнато, и поставете декоративна лента от двете страни според цвета
като оформите филетка от 1см. наоколо и завържете от едната страна на предницата. Направете
подгъв, оформете илик на коланчето и пришийте копче.
3. Рокля „BIANCA”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 9 /от 8 до 16/.
Плат: 1,85 м., 1,40 м. ширина лен.
Кроене: Капаче среда на предница 10 /да се скроят две/, предница 9 /да се скроят две, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 29 см.
/размер 48/, 27 см. /размер 44/, 25 см. /размер 40/, гръб 8 /да се скрои двойно, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 28,5 см. /размер
48/, 26,5 см. /размер 44/ и 24,5 см. /размер 40/, ръкав 11 /да се скроят два/, гайка на ръкав 12 /да се
скроят четири/, джоб 15 /да се скроят два/, капаче на джоб 16 /да се скроят четири/, столче за яка 13
/да се скроят две двойни/, яка 14 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Сгънете мострите на джобовете и ги поставете на
1,5 см. от указаното място на капачетата на джобове с обиколен тегел. Поставете тънък подлепващ
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плат на обратната страна на две капачета на джобове, в средата на капачетата среда на предница, на
яката и столчето за яка, изгладете. Съединете капачетата на джобове лице с лице, прекарайте
обиколен тегел без мястото на монтиране, срежете малко шева, обърнете, оформете илиците и ги
зашийте на указаното място. Зашийте раменните и страничните шевове до отворите на основата,
направете подгъв в основата на роклята и оформете отворите също с подгъв с плата на шевовете,
прекарайте четири хоризонтални декоративни тегела в основата над подгъва с копринен конец,
както е показано на модела. Поставете капачетата среда на предница лице с лице, зашийте единия
слой, сгънете и обиколете с шев срещуположния слой, като затворите основите. Изработете гайките
на ръкавите, ушити и обърнати, оформете илици и поставете на обратната страна на ръкавите
според обозначение R, затворете ръкавите и ги поставете на ръкавните извивки. Изработете яката
със столче според обяснението на страница 105. Оформете илици, пришийте копчета на предницата,
върху джобовете и на ръкавите за прихващане на гайките и ръкавите, както е показано на модела.
Прикрепете подплънки.
4 и 5. Къс жакет и панталон „ST. EMILE”
Плат: 2, 55 м. , 1, 40 м. ширина сатиниран памук с еластан.
4. Къс жакет „ST. EMILE”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 17 до 22/.
Кроене: предница 22 /да се скроят две/, гръб 21 /да се скрои двоен/, две кройки ръкав 20 и 19 /да се
скроят два от всяка/, столче на яка 17 /да се скроят две двойни/, яка 18 /да се скроят две двойни/. За
маншети се скрояват два правоъгълника с височина 12см. подължината на основата на ръкавите,
като прибавите 3см. за прихлупване и място за шевове. За ревери мострите се скрояват според
чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват предницата до края на мострите, гърба и
ръкавите.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете раменните и страничните шевове.
Съединете двете части, които оформят ръкавите по лакътния шев, изгладете отворения шев, така че
да съвпадне и затворете ръкавните шевове. Поставете подлепващ плат по средата на частите на
основата на ръкавите от обратната страна, изгладете, прегънете лице с лице, затворете краищата,
срежете леко шева, обърнете, оформете илици, пришийте към ръкавите, като оформите прихлупване
с шева на гърба като симулирате отвор и пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Поставете лек
подлепващ трикотажен плат от обратната страна на мострите, изгладете и ги поставете върху
предниците, лице с лице, зашийте до обозначение А, обърнете мострите и оформете яка със столче
според обяснението на страница 105 и обозначения А-В. Поставете подплънки, направете подгъв,
подплатете и оформете илик, пришийте копчета.
5. Панталон „ST. EMILE”
Приложение 1. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 23 до 28/.
Кроене: предница 24 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 23см. /размер 48/, 21см. /размер 44/, 19см. /размер 40/, гръб
23 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 27см. /размер 48/, 25см. /размер 44/, 23см. /размер 40/, предница на коланче 5
/да се скроят четири/, гръб на коланче 26 /да се скроят четири/, предно закопчаване 28 /да се скрои
едно/, джоб 27 /да се скроят два/. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете дъната на джобовете върху предниците, лице с лице, зашийте отвора до
обозначения А-В, обърнете дъната наобратно и прекарайте декоративен тегел около отвора,
поставете джоба отдолу под панталона според обозначения А-В, тропосайте и пристегнете дъната с
обиколен тегел. Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на
ципа отпред. Прегънете мострата на предния отвор от дясната страна и скройте мострата отляво
като оставите 1см. за шев. Поставете подлепващ трикотажен плат от обратната страна на
предницата и гърба на коланчето, изгладете и зашийте страничните шевове поотделно, зашийте
средния шев на гърба и съединете коланчетата лице с лице, зашийте горната страна и десния край,
обърнете и пришийте един лист от коланчето към талията до средата на предницата; поставете
предното закопчаване като наложите едната страна на ципа на предницата до края на закопчаването
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според обозначение С, зашийте противоположната страна на ципа според тегелите отдясно и до
края на коланчето. Направете подгъви и поставете закопчалка, за да пристегнете края на
прихлупването на коланчето.
6. Шлифер „TAIFUN”
Приложение 1. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 29 до 38/.
Плат: 3,30 м., 1,40 м. ширина памук с намачкан ефект.
Кроене: Предница 29 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 24,5 см. /размер 48/, 23 см. /размер 44/ и 21,5 см. /размер
40/, гръб 30 /да се скрои двойно, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че
в краищата да се получи ширина 17 см. /размер 48/, 15,5 см. /размер 44/ и 14 см. /размер 40/, предна
страница 32 /да се скроят две/, задна страница 31 /да се скроят две/, ръкав 33 и 34 /да се скроят по
два от всеки/, капаче на джоб 38 /да се скроят четири според външния контур и четири според
вътрешния/, джоб 36 /да се скроят два/, яка 37 /да се скроят две косо и една двойна горна прав бод с
5 мм. по-голяма и според външния контур, и две двойни прав бод според вътрешния контур/, горен
ревер 35 /да се скроят четири/. За ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. За
свободен колан се срязват лента от 1,20 м., на 12 см., за да остане с ширина 5 см.
Изработка: Зашийте предните и задните страници и прекарайте декоративни тегели на 2 см. от
шевовете. Изработете капачетата на джобове, ушити и обърнати, поставете малките върху големите
и закрепете с тегел на 2 см., като се образува обиколен ръб. Сгънете мострите на джобовете и ги
поставете на 1,5 см. от указаното място на капачетата, прекарайте обиколен тегел от 2 мм.,
поставете капачетата на указаното място. Зашийте раменните и страничните шевове. Изработете
ръкавите с отвори според обяснението на страница 105. Поставете тънък подлепващ плат на
обратната страна на два от горните ревери, изгладете, съединете ги два по два и зашийте външната
страна, обърнете. Поставете тънък подлепващ плат на обратната страна на яките косо и мострите,
зашийте средния заден шев на яката и съединете с яката прав бод, лице с лице, зашийте външната
страна до обозначение А, обърнете и поставете мострите лице с лице върху дрехата, зашийте до
обозначение А, обърнете мострите. Изработете по-малката яка, ушита и обърната, и поставете
отгоре другата яка на указаното място, закрепете я с декоративен тегел на 1,5 см. от края, като
образувате околен ръб и зашийте яката на вратната извивка според обозначение А, прихващайки
едновременно мострите. Поставете свободните ревери върху тези на дрехата според обозначение В
и ги закрепете, като прекарате декоративен тегел на 1,5 см. със заоблена форма на илика, според
модела и образувайки ръб също като на яката. Направете подгъв. Оформете илици, пришийте
копчета. Изработете колана с метална тока в специализирано ателие.
7. Рокля „LEONARD”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 60/.
Плат: 0,60 м., 1,40 м. ширина плат с пайети на хоризонтални райета. 1,45 м., 0,80 м. ширина
щампосана бамбула. 0,40 м., 0,70 м. ширина памук.
Кроене: От плата с пайети: предница 3 /да се скроят две косо/, гръб 2 /да се скрои двойно/, ръкав 1
/да се скроят два/. От щампосания плат: пола на предница 6 /да се скрои двойно/, пола на гръб 5 /да
се скрои двойно/. От памук за подплата: вътрешна предница 4 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои
двойно/.
Изработка: Доставете дантелена лента с ширина 6 см. и лента с бели пайети с ширина 1,5 см. /плюс
плата за зашиване на лентата на двете страни/, зашийте лентата с пайети на всяка страна на
дантелата, като образувате една лента от 9 см. общо, плюс плата на лентите и я поставете в основата
на полата предница и гръб, като зашиете в края и върху полата на 9 см. от основата според линията
на чертежа на кройката и обозначения J-K. Зашийте страничните шевове на тялото с пайети, тялото
от памук и страните на полата, направете двоен набор на вратната извивка с пайети и поставете
върху подплатата, като закрепите основата с пайети върху подплатата, съединете полата с основата
на тялото, като зашиете двата му плата и изпънете набора, затворете раменните шевове. Поставете
дантелената лента с ширина 6 см. върху основата на тялото според обозначение А хоризонтално и
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зашийте тази страна, като остане свободна останалата част образувайки ръб върху полата.
Отбележете срез на горния отвор на полата до обозначение D и оформете вратната извивка
обиколно, като поставите лентата с бели пайети образувайки широка филетка до отвора на средата
на предница на полата обозначение D. Зашийте горната част на ръкавите от обозначение Е до
обозначение С, като образувате дълбока свивка и поставете украшение от лента с пайети, като
образувате филетка в основата, поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначения С-FG, зашийте и оформете остатъка на долните ръкавни извивки, като поставите лента с пайети и
образувате филетка по същия начин. За затваряне на отвора на вратната извивка образувайте по
желание гайка от конец над обозначение А и пришийте копче.
8. Рокля „JIL SANDER”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 7 до 10/.
Плат: 0, 65 м. , 1, 40 м. ширина прозрачен креп. 1, 05 м. , 1, 40 м. ширина креп в подходящ цвят.
Кроене: От прозрачна материя: горна част на предница 9 /да се скрои двойна/, горна част на гръб 10
/да се скроят две/. За оформяне на вратната и ръкавните извивки се скрояват косо ленти с ширина
3см. според контурите. За оформяне на отвора в горната част на гърба се скроява права лента с
ширина 3см по дължината на средата на гърба на горната част. От креп: предница 7 /да се скрои
двойна, като се увеличат сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи
ширина 30см. /размер 48/, 28см. /размер 44/, 26см. /размер 40/, гръб 8 /да се скроят два/.
Изработка: Зашийте свивките и задния шев до края на ципа на материята от креп, затворете
страничните шевове и подплатете. Затворете раменните и страничните шевове на горните части,
оформете вратната и ръкавните извивки като поставите бието, ушито и обърнато, оформете филетка
от 8мм. при обшиването. Оформете отвора по средата на гърба като поставите по същия начин
правата лента, пришийте цялата част към роклята като пристегнете подплатата до средата на гърба,
оставете отворена горната част на роклята, пришийте скрит цип на материята от креп. Направете
подгъв и пришийте гайка от единия край на гърба на вратната извивка, пришийте подплатено от
същата материя копче.
9. Рокля „GUCCI”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 11 до 16/.
Плат: 1,75 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Вратна извивка на предница 14 /да се скроят две двойни/, вратна извивка на гръб 16 /да се
скроят две двойни/, страница на вратна извивка на гръб 15 /да се скроят четири/, пола на предница
11 /да се скрои двойно/, пола на гръб 12 /да се скрои двойно/, волан на основата 13 /да се скрои един
двоен за предницата и един двоен за гърба според средите на чертежа на кройката/.
Изработка: Изработете бродерия на двата волана, по желание, и на вратните извивки на предницата
и гърба без да достигате до края на вратната извивка, подплатете ги откъм обратната страна. Върху
полата предница и гръб поставете дантелени ленти в различни размери и направете вътрешна
бродерия между лентите, коита образуват ъгли и малка бродерия с украшения, според модела, без
да поставяте последната лента волан на основата на полата. Зашийте гръдните свивки, поставете
страницата на вратната извивка на гърба, затворете шева дясна страна. Зашийте страничните шевове
на полата до края на ципа лява страна и направете двоен набор на горната страна. Затворете на
пръстен волана на основата, оформете подгъва и направете двоен набор на срещуположната страна,
зашийте волана за основата на полата, като изпънете набора, поставете последната дантелена лента
върху шева за свързване с волана, като оформите ръб върху волана. Съединете полата с основата на
тялото, като изпънете набора и поставете дантелена лента отгоре, покривайки шева. Подплатете
тялото със същите срещуположни части, съединени преди това и зашийте ципа.
10. Жакет „MARELLA”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 17 до 26/.
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Плат: 1,85 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предна платка 22 /да се скроят две/, предница 26 /да се скроят две/, горна част на гръб 23
/да се скрои двойно/, долна част на гръб 21 /да се скрои двойно/, ръкав 25 /да се скроят два/, пояси
на ръкав 18 и 19 /да се скроят по два от всеки/, столче за яка 17 /да се скроят две двойни/, яка 20 /да
се скроят две двойни/, мостра на предниците 24 /да се скроят две/. За гайки на ръкавите се срязват
четири правоъгълника от 7 см. на 4 см.
Изработка: Направете двоен набор на предниците според обозначения Н-J и съединете с платката,
като изпънете набора според същите обозначения, прекарайте широк двоен декоративен тегел върху
шева на платката. Направете двоен набор на кройката на долната част на гърба и свържете с горната
част, като изпънете набора, прекарайте декоративни тегели също като на предницата. Затворете
раменните и страничните шевове. Изработете поясите, ушити и обърнати и ги поставете върху шева
на ръкавите според обозначения E-F, тропосайте и затворете ръкавите, зашийте ги за ръкавните
извивки. Поставете гайките на ръкавите, преди това ушити и обърнати, две на всеки ръкав за
въвеждане на поясите. Поставете много тънък подлепващ плат върху обратната страна на мострите,
изгладете и ги поставете върху предниците, лице с лице, зашийте до обозначение А и основата,
направете подгъви и прекарайте широк двоен декоративен тегел около предниците и реверите.
Изработете яката със столче, според обозначения А-В и обяснението на страница 105. Прикрепете
леки подплънки, оформете илици, пришийте копчета.
11. Пола „JEAN PAUL GAULTIER”
Приложение 1. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 27 до32/.
Плат: 1, 05 м. , 1, 40 м. ширина щампосана памучна коприна.
Кроене: дясна страна на предница 27 /да се скрои една/, лява страна на предница 28 /да се скрои
една/, гръб 29 /да се скрои двоен/, предна дясна част на коланче 30 /да се скрои една/, предна лява
част на коланче 31 /да се скрои една/, гръб на коланче 32 /да се скрои двоен/.
Изработка: Затворете страничните шевове на полата, оформете краищата на двете страни на
предницата с подгъв, обшит от талията до основата и оформете основата с обиколен завършващ шев
в бяло. Прекарайте двоен набор по талията на полата. Зашийте страничните шевове на коланчетата,
поставете лек подлепващ трикотажен плат по средата на коланчето от обратната страна, изгладете,
прегънете лице с лице и затворете краищата на предницата, обърнете и пришийте един лист към
полата като натегнете набора според обозначения А-В отдясно и до обозначение С отляво, обшийте
противоположния лист от обратната страна. Оформете илик и пришийте копче.
12. Панталон „D - CIN”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1,80 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 5 и 5А /да се скроят две/, гръб 4 /да се скроят два, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 22,5 см. /размер
48/, 20,5 см. /размер 44/ и 18,5 см. /размер 40/, колан на предница 2 /да се скроят два/, колан на гръб
1 /да се скрои двойно/, маншет 3 /да се скроят два/. За предно закопчаване се срязва правоъгълник с
ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове. Дъна на джобове: да се скроят четири според
чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълната кройка 5, съединете 5 с 5А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте задните свивки. Изработете джобове на страничните шевове според
обяснението на страница 105. Затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на
ципа на предницата и поставете ципа според обяснението на стр. 105. Направете гънка на основата
на предницата, според кройката, като образувате прихлупване и прихванете с хоризонтален тегел.
Затворете на пръстен маншетите, поставете тънък подлепващ плат в средата им откъм обратната
страна, изгладете и зашийте единия слой на основата на панталона, обиколете с шев
срещуположния слой и оформете сгъвката върху панталона, прихванете с бод на ръка в страните.
Съединете шева на дясна страна на колана, поставете тънък подлепващ плат на обратната страна,
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изгладете, затворете краищата, срежете малко шева, обърнете колана и го зашийте на талията на
панталона, като образувате прихлупване на лява страна, обиколете с шев колана, оформете илик,
пришийте копче.
13. Блузка „AIGNER”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 1 /само 6/.
Плат: , 20 м. , 0, 80 м. ширина прозрачен полиамид.
Кроене: предница и гръб 6 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Затворете страничните шевове, отбележете гънка на вратната извивка и прекарайте
тегел от 1, 5см. с еластичен конец като оформите ръб наоколо. Оформете основата със завършващ
бод.
14. Пола „MILA SCHOL”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 7 до 10/.
Плат: 1, 25 м. , 1, 40 м. ширина лурекс.
Кроене: предница 7 /да се скрои двойна/, гръб 8 /да се скрои двоен/, страница-дъно на джоб 9 /да се
скроят две/, дъно на джоб 10 /да се скроят две/.
Изработка: Изработете джобове със страница според обяснението на страница 105, като при този
модел застопорите горната част на страницата към панталона от обозначение А до обозначение В.
Затворете страничните шевове до мястото на ципа отляво, оформете талията като направите подгъв
от 1см. наоколо и зашиете двете платки на предницата и гърба според кройките до знаците и
обозначения А-В на предницата без да се сплескват дъната на джобовете. Поставете цип до края на
талията. Зашийте гънките в основата по права линия до обозначенията и ги поставете в подходяща
позиция, направете подгъв в основата.
15. Вътрешна рокля „BARONI DIAMOND”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 11 до 15/.
Плат: 2,05 м., 1,50 м. ширина лен и памук. 1,70 м., 1,50 м. ширина памучен воал.
Кроене: Предница 14 /да се скрои двойно, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 20 см. /размер 48/, 19 см. /размер 44/ и 18
см. /размер 40/, гръб 13 /да се скрои двойно, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 23 см. /размер 48/, 22 см. /размер 44/ и 21
см. /размер 40/, предна страница 12 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 27 см. /размер 48/, 26 см. /размер 44/ и 25
см. /размер 40/, задна страница 15 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 25 см. /размер 48/, 24 см. /размер 44/ и 23
см. /размер 40/, ръкав 11 /да се скроят два/. За основа на ръкавите се срязват две ленти косо с
ширина 2,5 см. по контура на основата, плюс шевове. От воал се скрояват предница, гръб и
страници с 8 см. по-къси от основата.
Изработка: зашийте страниците за предниците и гърба от двата плата поотделно, като образувате
лек връх в основите, затворете раменните шевове, страничните шевове и средния заден шев до
мястото на ципа. Оформете вратната извивка, като поставите роклята от воал лице с лице,
прекарайте тегел около вратната извивка до средата на гърба, обърнете поставяйки по-късата рокля
отвътре и тропосайте на ръкавните извивки. Затворете ръкавните шевове, поставете в края на
ръкавите без да оформяте и отвътре биетата, преди това затворени на пръстен, показвайки се 2,5 см.,
зашийте с тегел на 1 см. от основата на ръкавите, прихващайки лентите и зашийте ръкавите на
ръкавните извивки, като прихванете двете рокли. Направете подгъви и зашийте ципа.
16. Горна рокля „BARONI DIAMOND”
Приложение 2. Страна А. Зелено.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 16 до 23/.
Плат: 2,05 м., 1,40 м. ширина памук с измачкан ефект.
Кроене: Вратна извивка на предница 23 /да се скроят две според кройката и два правоъгълника от
20 см. на 25 см./, вратна извивка гръдна част 21 /да се скроят четири/, вратна извивка на гръб 22 /да
се скроят четири/, цяла предница 16, 16А и 16В /да се скрои една/, гръб 18 /да се скроят два/, предна
страна 17 /да се скроят две според основата дясна и лява страна/, волан на предница 19 /да се скрои
един/, волан на гръб 20 /да се скрои двойно/. За презрамки се срязват две ленти от 4 см. на 42 см.
Внимание: За да получите пълната кройка 16, съединете 16 с 16А и 16В по линията за съединяване
на кройки.
Изработка: Образувайте четири ръба диагонално на правоъгълниците, поставете частите на
вратната извивка на предница, като оставите ръбовете на мястото им и срежете според формата.
Съединете гръдните части с вратната извивка поотделно според обозначение А и образувайте
същите тегели равно, така че да съвпаднат на шева образувайки V наопаки, зашийте страните с
вратната извивка на гърба. Поставете дантела в тон около вратната извивка на предница до средата
на гърба, тропосайте и поставете в положение към основата на вратната извивка, поставете на
обозначение А презрамките, преди това ушити и обърнати, тропосайте и ги поставете също в
положение към основата на вратната извивка. Оформете външна страна на волана на предница,
поставете го върху предницата дясна страна според обозначения E-F, тропосайте. Зашийте гънки на
двете странични части до края на обозначенията, изгладете и образувайте декорация от тегели,
както е показано на модела, върху гънките. Образувайте гънка в основата на предницата лява
страна, тропосайте и зашийте частите на предна страна според обозначения C-E-F дясна страна и C-J-F лява страна, изгладете и прекарайте декоративен тегел по лицевата страна на шевовете.
Зашийте гънки на гърба до обозначенията, затворете средния заден шев до мястото на ципа,
поставете волана на основата на гърба и прекарайте декоративен тегел на шева. Затворете
страничните шевове, като прихванете волана на дясна страна. Съединете роклята с вратната извивка
според обозначение В. Подплатете вратната извивка, като разположите срещуположните части лице
с лице, прекарайте обиколен тегел, като прихванете дантелата и презрамките на предницата,
обърнете вратната извивка и обиколете с шев отвътре. Поставете ципа на гърба, оформете основата
със завършващ бод и прихванете презрамките на гърба в необходимия размер според
обозначенията.
17. Блуза „RENE LEZARD”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Вратна извивка на предница 4 /да се скроят четири/, вратна извивка на гръб 3 /да се скроят
две двойни/, предница 8 /да се скроят две/, гръб 7 /да се скрои двойно/, капаче среда на предница 5
/да се скроят две/, предна презрамка 1 /да се скроят четири/, задна презрамка 2 /да се скроят четири/,
ръкав 9 /да се скроят два/, връх на ръкави 6 /да се скроят два/.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на обратната страна на едната вратна извивка на
гърба, на две от вратните извивки на предница, на презрамките и на средата на капачетата среда на
предница, изгладете. Зашийте свивките на предниците и гърба, направете двоен набор на горната
страна на предниците между обозначенията и знак А. Зашийте единия слой на капачето на двете
предници според обозначение А, сгънете капачетата и обиколете със същия шев отвътре. Зашийте
страните на вратната извивка и на тялото поотделно. Съединете презрамките на предницата и гърба
по раменния шев две по две и лице с лице, зашийте двете страни, обърнете. Поставете едната вратна
извивка около тялото, като изпънете набора на предницата, зашийте. Поставете презрамките върху
вратната извивка предница и гръб според обозначения В-С, тропосайте и ги поставете в положение
към основата на дрехата, поставете срещуположната вратна извивка лице с лице, зашийте, като
затворите краищата и прихванете презрамките, обърнете вратната извивка и обиколете с шев на
долната страна, прекарайте декоративен тегел по лицевата страна. Съединете върха с ръкавите
според обозначения R-S, с английски шев, тропосайте гънките на върховете и ги зашийте на
ръкавните извивки според знак Х и обозначенията, направете подгъв на основата, като образувате
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каналче от 1 см. и оставите малък отвор за въвеждане на ластик в необходимия размер. Направете
подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
18. Пола „MILA SCHOL”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 10 до 13/.
Плат: 0,80 м., 1,40 м. ширина дебел памук в бяло.
Кроене: Пола на предница 11 /да се скрои двойно/, пола на гръб 10 /да се скроят две/, колан на
предница 12 /да се скроят два двойни/, колан на гръб 13 /да се скроят четири/. От подплата се
скрояват полите на предница и гръб по същия начин.
Изработка: Зашийте задните свивки, затворете страничните шевове и средния заден шев до мястото
на отвора на основата и ципа, оформете отвора и прекарайте тегел по края. Подплатете полата.
Зашийте страничните шевове на двата колана поотделно, съединете ги лице с лице, зашийте горната
страна, обърнете и прекарайте четири хоризонтални тегела на разстояние помежду им и на 12 мм. от
горния край, като се образуват каналчета до обозначение С на гърба без да се затварят, зашийте
единия слой на колана за полата и въведете в каналчетата памучна върва до обозначение С,
прекарайте вертикален тегел на гърба, като закрепите вървата и затворите каналчетата, обиколете с
шев колана отвътре. Направете подгъв и поставете цип до края на колана.
19. Пола „LE FULL”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 14 до 15/.
Плат: 1, 15 м., 1, 40 м. ширина щампосана коприна. 0, 40 м., 1, 40 м. ширина подплата в подходящ
цвят.
Кроене: От щампосана коприна: предница и гръб 14 и 14А/да се скроят две двойни/. За завързване
се скрояват две ленти 3см. на 1м. От подплата: вътрешна част на предница и гръб 15 /да се скроят
две двойни/.
Внимание: За да получите пълната кройка 14, съединете 14 с 14А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове до края на ципа отляво. Прегънете мострата на талията и
оформете гънките на предницата и гърба, изгладете ги и поставете метални петелки като
пристегнете прегъвката на всяка гънка, поставете плисетата на указаните места и застопорете с
хоризонтален тегел от обозначение А до обозначение В. Затворете страничните шевове на
вътрешната пола до мястото на ципа отляво. Тропосайте гънките на основата на предницата и гърба
на полата до обозначение С и прекарайте двоен набор по остатъка от основата като отворите
гънките, зашийте вътрешната пола към основата на щампосаната пола според обозначение С и като
натегнете набора, поставете вътрешната пола от обратната страна и пристегнете в края на мострата
на талията като оформите набухването на полата. Пришийте цип и обшийте подплатата около него.
20. Рокля „LE FULL”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 16 до 20/.
Плат: 2,50 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предна платка 17 /да се скроят две според кройката за подплатявани и два правоъгълника
от 48 см. дължина по височината на платката според размера/, задна платка 16 /да се скрои една
двойна според кройката за подплатяване и един правоъгълник с дължина 1 м. и височина 22 см./,
предница 20 /да се скроят две/, гръб 19 /да се скрои двойно/, пола на предница и гръб 18 /да се
скроят две двойни/. За филетки на вратната извивка, основите на платките и ръкавните извивки се
срязват биета от 4 см. по контурите. За оформяне на предниците мострите се срязват според чертежа
на кройката. За предно закопчаване се срязва лента от 6 см. по необходимата височина от
обозначение В до основата на тялото , за да остане с ширина 2 см. след поставянето.
Изработка: На правоъгълниците за платките на предницата и гърба изработете вертикални дипли
от 1 см. на 1 см. на разстояние 12 мм. помежду им, поставете след това отгоре кройките на предната
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и задната платка и срежете според формата. Направете двоен набор на двете предници до
обозначението и зашийте платката с диплите, като изпънете набора на предницата, зашийте задната
платка. Зашийте предните и задните свивки, затворете раменните и страничните шевове. Поставете
бието за филетка върху шева за свързване на платката с дрехата предница и гръб, като следвате
ръкавната извивка, зашийте и обиколете с шев, като образувате филетка от 1 см.и прекарайте тегел
на всеки ръб на филетката. Зашийте раменните шевове на платките за подплатяване и съединете с
мострите на предниците, поставете върху средата на предницата лице с лице, прибавяйки помежду
гайки от същия плат, преди това ушити и обърнати и предното закопчаване от обозначение В до
основата на лява страна на предницата, зашийте всичко заедно, сгънете мострите и платката,
тропосайте последната около вратната извивка, оформете вратната извивка обиколно, като
образувате филетка с бието, ушити и обърнато и прекарайте декоративен тегел на зиг-заг над
филетката. Оформете остатъка от ръкавните извивки, като поставите филетка по същия начин.
Пришийте копчета облечени в същия плат и затворете тялото. Зашийте страничните шевове на
полата, направете двоен набор на горната страна и зашийте за основата на тялото, като изпънете
набора. Направете подгъв.
21. Рокля „PHARD”
Приложение 2. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 21 до 31/.
Плат: 1,75 м., 1,40 м. ширина памук деним. 0,25 м., 0,80 м. ширина памучно трико в тон. 0,35 м.,
1,40 м. ширина памук в тон.
Кроене: От деним: капаче поло 30 /да се скроят две/, предница 23 /да се скрои двойно/, гръб 22 /да
се скроят два/, предна страница 26 /да се скроят две/, задна страница 27 /да се скроят две/, пола на
предница и гръб 21 /да се скроят две двойни/, ръкав 24 /да се скроят два/, столче за яка 31 /да се
скроят две двойни/, яка 29 /да се скроят две двойни/. За оформяне на вратната извивка на предница
мострите се срязват според чертежа на кройката. От трико: талия на предница и гръб 28 /да се
скроят две двойни/. От памук : вътрешна пола на предница и гръб 25 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте страниците на предницата и гърба, изгладете шевовете и прекарайте двоен
декоративен тегел с контрастен конец. Затворете средния заден шев и прекарайте декоративни
тегели също. Зашийте раменните и страничните шевове. Поставете мострите на вратната извивка на
предница от обозначение А до обозначение С. Изработете капачето поло и яката със столче според
обяснението на страница 105. Затворете ръкавите, направете подгъв на основата, като образувате
каналче и оставите малък отвор за въвеждане на ластик в необходимия размер, направете двоен
набор на върховете на ръкавите и зашийте на ръкавните извивки според обозначенията и Х-R, като
изпънете набора. Зашийте страните на талията от трико и поставете на основата на тялото, зашийте.
Затворете страничните шевове на дънковата пола и на вътрешната пола поотделно, тропосайте
гънки на полата и изгладете, направете двоен набор в основата според обозначения Е-F и съединете
с основата на вътрешната пола според същите обозначения, като изпънете набора, поставете
вътрешната пола на мястото й за носене и я съединете с горната част на полата с гънки, тропосайте
и зашийте полата за талията от трико, като ги прихванете заедно. Оформете илици и пришийте
метални копчета.
22. Жакет „RENE LEZARD”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1,90 м., 1,40 м. ширина лен.
Кроене: Предница 5 /да се скроят две/, гръб 6 /да се скроят два/, платка 1 /да се скрои двойно/,
капаче на предница 8 /да се скроят четири/, долна част на предница 3 /да се скроят четири/, долна
част на гръб 2 /да се скроят две двойни/, ръкав 4 и 7 /да се скроят по два от всеки/. За оформяне на
отворите в основата на ръкавите мострите се срязват според чертежа на кройките. За колан се
срязват две ленти от 8 см. на 90 см. с необходимите добавки за да остане ширината 6 см. От
подплата се скрояват платка, гръб, предница и ръкави до края на мострите.
Изработка: Зашийте свивките на предниците и гърба, зашийте средния заден шев и изгладете
открития шев. Поставете платката на гърба и предниците според обозначения А-В и прекарайте
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декоративен тегел на шева. Затворете страничните шевове. Зашийте ръкавите до обозначение Е,
като образувате отвор, затворете ръкавите и ги зашийте на ръкавните извивки. Поставете тънък
подлепващ плат на обратната страна на две от капачетата на предница, изгладете и затворете
средния заден шев, поставете едното капаче на предницата на дрехата до средата на гърба.
Прикрепете подплънки и подплатете тялото. Поставете срещуположното капаче лице с лице,
прекарайте обиколен тегел до обозначение С, обърнете и обиколете с шев върху подплатата.
Зашийте страничните шевове на долните части поотделно и поставете едната долна част на основата
на тялото, прекарайте обиколен тегел, поставете отгоре срещуположната долна част, зашийте
основата и предните краища, обърнете долната част и обиколете с шев отвътре. Съединете мострите
на отворите на основата на ръкавите и ги поставете на тях лице с лице, зашийте до обозначение Е,
направете прорез, обърнете мострите, обиколете с шев заедно с подплатата. Бродирайте от конец
гайка от 7 см. на страните на талията. Изработете колана с ширина 6 см. и тока и го въведете в
гайките на талията.
23. Шорти „FAIRTY”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 9 до 14/.
Плат: 1,10 м., 1,40 м. ширина сатиниран памук с еластан.
Кроене: Предница 9 /да се скроят две, като се остави подгъв от 5 см./, гръб 10 /да се скроят два, като
се остави подгъв от 5 см./, талия на гръб 13 /да се скроят четири/, заден джоб 11 /да се скроят два/,
колан на предница 12 /да се скроят четири/, предно закопчаване 14 /да се скрои едно/. За капаче на
предни джобове се срязват два правоъгълника от 16 см. на 6 см., за да останат 14 см. на 2 см.
ширина. За гайки се срязват пет правоъгълника от 7 см. на 8 см. Ленти за талията: срязват се две от
6 см. на 30 см. и една за прихващане на токата от 10 см. на 12 см. Дъна на джобове: да се скроят
четири според чертежа на кройката.
Изработка: Изработете джоба с капаче според обяснението на страница 105. Зашийте гънки на
предницата до обозначения В-С и страничните шевове. Сгънете мострите на задните джобове и
поставете последните на указаното място с обиколен тегел. Изработете гайките и лентите, ушити и
обърнати, поставете тока на широката лента, сгънете я и я поставете на колана на предница лява
страна, прихванете с тропоска и затворете страничните шевове на частите на талията поотделно.
Изработете двете ленти за предницата, ушити и обърнати и тропосайте в края на колана на предница
дясна страна, тропосайте и затворете средния заден шев на частите на талията. Затворете
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа на предницата. Тропосайте гайките
на горната част на колана на предница и талията на гръб, зашийте колана около панталона и
поставете срещуположния колан лице с лице, зашийте до края на предния край дясна страна, като
прихванете двете ленти. Изработете отвора с цип и предно закопчаване до края на колана лява
страна, като разположите ципа до обозначение А и според обяснението на стр. 105. Обиколете с шев
колана и талията на гръб, прихванете краищата на гайките върху панталона с хоризонтален тегел.
Направете подгъви и маркирайте маншетите, прихванете ги с бод на ръка в страните. Оформете
илик, пришийте копче и завържете лентите на лява страна, както е показано на модела.
24. Блузка „UNGARO”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 15 до 18/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина креп коприна.
Кроене: Предница 15 /да се среже един триъгълник според размерите на схемата за плисе солей и
да се скрои една двойна/, гръб 16 /да се среже един триъгълник според размерите на схемата за
плисе солей и да се скрои един двойно/, вратна извивка на предница 17 /да се скроят две двойни/,
вратна извивка на гръб 18 /да се скроят две двойни/. За оформяне на ръкавните извивки се срязват
ленти бие с ширина 3 см. по необходимата дължина.
Изработка: Поставете предницата и гърба върху основата на плисето и срежете според формата.
Затворете страничните шевове и оформете ръкавните извивки, като поставите бието, ушито и
обърнато. Направете двоен набор на вратната извивка на предница между обозначения А-В и
вратната извивка на гърба до обозначение Е. Поставете тънък подлепващ плат на едната вратна
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извивка на предницата и гърба откъм обратната страна, изгладете и съединете раменните шевове
поотделно, поставете частите лице с лице и зашийте около вратната извивка, обърнете и зашийте
единия слой на предницата и гърба, като изпънете набора според обозначения А-В-Е, обиколете с
шев вратната извивка и останалата част с бод на ръка. Направете подгъв в основата, като отворите
плисето.
25. Бермуди „AMBIENTE”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 19 до 21/.
Плат: 1, 05 м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 20 /да се скроят две/, гръб 21 /да се скроят два/, гайка в основата 19 /да се скроят
четири/. За оформяне на предницата и гърба на талията мострите се скрояват според чертежа на
кройките. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 7см. по височината на ципа без
шевовете.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете страничните и вътрешните шевове и
средния шев /чатала/, до мястото на ципа отпред. Зашийте страничните шевове и средния шев на
гърба на мострите на талията и прикрепете към талията на панталона лице с лице, зашийте до
средата на предницата. Изработете преден отвор със закопчаване и цип според обясненията на
страница 105. Направете подгъви. Изработете гайки в основата, ушити и обърнати, оформете
илиците и поставете в основата на вътрешната страна на страничните шевове, оформете обръщане
и пристегнете гайките като пришиете копчетата от лицевата страна, според модела.
26. Жакет „HENNES & MAUNTZ”
Приложение 3. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 22 до 27/.
Плат: 1, 80 м., 1,40 м. ширина меланж.
Кроене: Предница 27 /да се скроят две/, гръб 26 /да се скрои двойно/, ръкав 24 и 25 /да се скроят по
два от всеки/, капаче на джоб 22 /да се скроят четири/, яка 23 /да се скроят две двойни/. За оформяне
на предниците мострите се срязват цели след зашиване на свивките. Дъна на джобове: да се скроят
четири според чертежа на кройката. За оформяне на вратната извивка на гърба мострата се срязва
двойна, както е показано на чертежа.
Изработка: Зашийте предните свивки. Изработете джобове с капачета според обяснението на
страница 105. Зашийте раменните и страничните шевове. Изработете ръкавите с отвор според
обяснението на стра. 105. Поставете тънък подлепващ плат на обратната страна на мострите и на
едната яка. Поставете мострите лице с лице и ги зашийте до обозначение А, направете прорез и
обърнете мострите. Прикрепете подплънки и подплатете жакета, като прихванете подплатата за
вратната извивка с тропоска. Съединете яките лице с лице, зашийте външната страна, срежете малко
шева, обърнете и зашийте единия слой за вратната извивка до обозначение А, като прихванете
подплатата, обиколете с шев срещуположния слой. Направете подгъв, прихванете подплатата върху
подгъва, оформете илици, пришийте копчета облечени в същия плат.
27. Жакет „L’AUTRE CHOSE”
Приложение 3. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 28 до 37/.
Плат: 2,45 м., 1,40 м. ширина памук. 1,45 м., 1,40 м. ширина подплата.
Кроене: От памук: предница 28 /да се скроят четири/, гръб 29 /да се скроят два/, средна горна част
на предница 31 /да се скроят две/, средна долна част на предница 34 /да се скроят две/, задна
страница 33 /да се скроят две/, ръкав 30 и 32 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 37 /да се
скроят две/, яка 36 /да се скроят две косо и една двойна горна прав бод с 5 мм. по-голяма/, ревер 35
/да се скроят четири/. От подплата: цяла средна част на предница /да се съединят двете средни части
на предница 31 и 34 и да се скроят две цели/, задна страница 33 /да се скроят две/, гръб 29 /да се
скроят два/, ръкав 30 и 32 /да се скроят по два от всеки/. Дъна на джобове: да се скроят две според
чертежа на кройката на средна долна част 34.
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Изработка: Поставете дъната на джобове на обратната страна на средната долна част според
обозначение F, тропосайте. Поставете тънък подлепващ плат на обратната страна на средата на
капачетата, изгладете, поставете на средните долни часте и зашийте единия слой според
обозначение F, като прихванете дъното на джоб, сгънете капачетата и обиколете с шев. Поставете
долната част върху горната, така че да съвпаднат на обозначение F, прихванете и двете с тропоска и
откъм обратната страна съединете основата на дъната на джобове с тегел, зашийте частта за
предниците. Зашийте страницата на гърба и затворете средния заден шев. Зашийте раменните и
страничните шевове. Изработете ръкавите без отвор според обяснението на страница 105. Зашийте
средния заден шев на долната яка, поставете тънък подлепващ плат на обратната й страна и на двата
долни ревера на предница, съединете яките и реверите два по два поотделно, зашийте външната
страна на яката до обозначение С, а реверите от обозначение С до обозначение А, обърнете, като
направите прорези и съединете яките и реверите според обозначения В-С, поставете яката ревер на
вратната извивка до обозначение А и тропосайте, като захванете двата плата на яката. Поставете
подлепващ плат на мострите на предниците и поставете мострите лице с лице според обозначение А
до раменете, зашийте всичко заедно до вратната извивка на гърба, обърнете мострите. Прикрепете
подплънки, подплатете, като покриете задната част на яката. Направете подгъви, поставете тик-так
закопчаване и големи облечени копчета на указаното място.
28. Блузка „BARBARA BUI”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 35 м. , 1, 40 м ширина коприна.
Кроене: предница 3 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/, ръкав 1 /да се скроят два/. За
яка се скроява косо лента от 12см. по цялата обиколка на вратната извивка плюс шевовете, за да
останат 6см. За оформяне на отворите в основата се скрояват две мостри според чертежа на
кройката.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Поставете мострите на основата на предницата лице с лице,
оформете малка свивка по средата като зашиете според чертежа на тегелите около централния
отвор, направете прорез между зашитото и обърнете мострите навътре, като оформите отвора,
пристегнете края им с тегел. Затворете раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите,
прикрепете ги към ръкавните извивки. Затворете във формата на халка скроената косо лента и
пришийте един лист около вратната извивка, прегънете и обшийте. Направете подгъви и отбележете
гънка в основата на отворите според обозначение Е, пристегнете с малко подплатено със същата
материя копче и поставете друго декоративно копче отстрани.
29. Шорти „HUGO”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 4 до 9/.
Плат: 0,90 м., 1,40 м. ширина сатиниран памук.
Кроене: Предница 8 /да се скроят две/, гръб 9 /да се скроят два/, страница дъно на джоб 4 /да се
скроят две/, капаче на джоб 7 /да се скроят две/, колан на предница 5 /да се скроят четири/, колан на
гръб 6 /да се скроят две двойни/. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6 см. по
височината на ципа плюс шевове. Дъна на джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За
гайки се срязват пет правоъгълника от 8 см. на 4 см.
Изработка: Изработете предни джобове със страници според обяснението на страница 105.
Поставете капачето, ушито и обърнато върху лява страна на предница според обозначение R и
прихванете с тропоска симулирайки джоб. Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвора с предно закопчаване и цип според
обяснението на стр. 105. Зашийте страните на коланите поотделно, поставете тънък подлепващ плат
на обратната страна на единия колан, изгладете и съединете двата колана лице с лице, като
прибавите гайките, ушити и обърнати, две на предницата и три на гърба, зашийте горната част и
краищата, обърнете и зашийте единия слой за талията на панталона, обиколете с шев слоя отвътре и
прихванете краищата на гайките. Направете подгъви и маркирайте маншети, като ги прихванете с
бод на ръка в страните. Поставете закопчаване на вътрешното прихлупване на колана.
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30. Блуза „BLUMARINE”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 10 до 15/.
Плат: 1 м. , 1, 40 м. ширина прозрачна материя с полиамид.
Кроене: предница 10 /да се скроят две/, страница на предница 12 /да се скроят две/, гръб 11 /да се
скрои двоен/, ръкав 13 /да се скроят два/, столче на яка 15 /да се скроят две двойни/, яка 14 /да се
скроят две двойни/.
Изработка: Поставете декорация на дантела в подходящ цвят върху страниците, ръкавите и яката
според модела. Пришийте страниците към предницата според обозначения С-Е. Зашийте свивките
на гърба, раменните и страничните шевове. Затворете ръкавите, наберете върховете от
обозначението на предницата до първото обозначение на гърба и направете подгъв в основата на
ръкавите като оформите каналче, прекарайте еластична лента и натегнете според размера на ръката,
прикрепете към ръкавните извивки. Изработете яка със столче според обяснението на страница 105
и обозначения А-В. Направете подгъви, оформете илици, пришийте копчета.
31. Рокля „BOSS ORANGE”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 16 до 24/.
Плат: 1,20 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Драперия на вратна извивка 22 /да се скроят две/, подплата на вратна извивка на предница
18 /да се скроят две/, среда на предница на вратна извивка 21 /да се скроят две/, тяло на предница 17
/да се скроят две двойни/, предна страница 20 /да се скроят четири/, предна страна 16 /да се скроят
четири/, пола на предница 23 /да се скрои двойно/, пола на гръб 24 /да се скроят две/, колан на гръб
19 /да се скроят четири/. За оформяне на основите мострите се срязват според чертежа на кройките.
Изработка: Тропосайте гънки на драперията на вратната извивка и поставете частта за подплата
лице с лице според обозначения А-В-С, зашийте от обозначение А до обозначението на вратната
извивка, обърнете подплатата и зашийте средната част на вратната извивка според обозначение В,
поставете срещуположната част лице с лице, зашийте вратната извивка във форма на V и обърнете
частта. Съединете частите на тялото на предница според обозначения С-Е-F и зашийте драперията
според обозначения А-С-В. Подплатете тялото със срещуположните части, като оформите вратната
извивка до страните. Поставете подлепващ плат на колана на гърба и съединете двете части лице с
лице, зашийте краищата и горната част, обърнете и съединете с предницата по страничния шев
според обозначение J. Зашийте страничните шевове на полата, тропосайте гънки, затворете средния
заден шев до мястото на ципа и зашийте полата за основата на тялото, като образувате отвор на
гърба. Подплатете полата, зашийте ципа и обиколете с шев колана на гърба. Зашийте страничните
шевове на мострите на основата и поставете лице с лице, прекарайте обиколен тегел, обърнете
мострите и прихванете края им с декоративен тегел по лицевата страна с контрастен конец.
Оформете илик на колана на гърба, пришийте копче и поставете презрамки, доставени отделно,
както е показано на модела.
32. Риза „LAGA”
Приложение 3. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 25 до 29/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене:. Предница 27 /да се скроят две/, гръб 25 /да се скрои двоен/, ръкав 26 /да се скроят два/,
столче на яка 28 /да се скроят две двойни/, яка 29 /да се скроят две двойни/. За маншети се скрояват
два правоъгълника с височина 16см. и дължина 27 см. /размер 48/, 25 см. /размер 44/, 23см. /размер
40/ плюс шевовете.
Изработка: Зашийте свивките, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите,
отбележете отвор в основата и оформете със скроена косо лента, подплатете маншетите, зашийте ги
два по два, лице с лице, обърнете и пришийте един лист към ръкавите, обшийте противоположния
лист, пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Прегънете мострите на предниците и застопорете
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с тегел от вратната извивка до основата. Изработете яка със столче според обозначения А-В и
обясненията към страница 105. Направете подгъв с форма, оформете илици и пришийте копчета.
33. Джинси „GUESS”
Приложение 3. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 30 до 36/.
Плат: 1,55 м, 1,40 м. ширина памук с еластан. 0,25 м., 0,80 м. ширина тънък памук.
Кроене: От плата с еластан: предница 34 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 17,5 см. /размер 48/, 16,5 см.
/размер 44/ и 15,5 см. /размер 40/, гръб 35 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 19,5 см. /размер 48/, 18,5 см.
/размер 44/ и 17,5 см. /размер 40/, страница дъно на джоб 36 /да се скроят две/, задна платка 32 /да се
скроят две/, колан на предница 33 /да се скроят два без прихлупване за дясна страна и два с
прихлупване за лява страна/, колан на гръб 30 /да се скроят два двойни/, декоративно задно капаче
31 /да се кроят четири/. За предно закопчаване се срязва правоъгълник с ширина 7 см. по височината
на ципа плюс шевове. Малко джобче: да се скрои едно според чертежа на кройката. За колан на
страните се срязват четири ленти с ширина 7 см. на 20 см. За гайки се срязват четири правоъгълника
с ширина 4 см. на 6 см. и четири с ширина 4 см. на 9 см. За декорация на колана на предница се
срязва правоъгълник с ширина 7 см. на 12 см. От тънък памук се срязват две дъна на предни
джобове според чертежа на кройката и два правоъгълника от 14 см. на 15 см. за подсилване на
декорацията на гърба.
Изработка: Направете подгъв от 1 см. на горната страна на малкото джобче с двоен декоративен
тегел и го поставете върху страницата дъно на джоб дясна страна на указаното място, тропосайте на
страната и зашийте остатъка с двоен тегел. Изработете предните джобове със страници според
обяснението на страница 105, като поставите на отворите специално закупена филетка на руло,
както е показано на модела. Поставете правоъгълниците за подсилване на указаното място на
декоративното капаче на гърба и ги прихванете с тропоска, прекарайте декоративни тегели по
лицевата страна според модела. Направете две гайки, ушити и обърнати, с дължина 8 см. и ширина
2 см. с ъгъл във форма на V с парчета от същия плат. Съединете задните капачета две по две и лице
с лице, прекарайте обиколен тегел, като оставите отвор за обръщане, обърнете капачетата и
прекарайте декоративен тегел, поставете гайките, изработени преди това, върху капачетата на
указаното място и поставете капси и копчета тик-так в краищата, поставете капачетата върхе
панталона и закрепете, като симулирате задни джобове, поставете срещуположната страна на
копчетата на панталона за прихващане на гайките, както е показано на модела. Зашийте задната
платка за панталона, като поставите помежду същата декоративна филетка, както на предните
джобове. Затворете страничните шевове, като поставите помежду същата филетка, зашийте
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Прекарайте тегел около свободния
правоъгълник, като оформите разнищване и го поставете върху талията на дясна предница до
страната, прихванете с тропоска. Изработете отвора с предно закопчаване и цип според обяснението
на страница 105. Зашийте страничните шевове на колана на панталона поотделно, поставете тънък
подлепващ плат на обратната страна на единия колан, изгладете. Изработете две ленти от 20 см.,
ушити и обърнати, за колана на страните и поставете три метални капси в единия край и на
разстояние помежду им, поставете една лента на всеки колан на гърба на указаното място в
положение към страните и зашийте с вертикален тегел върху срещуположния край. Изработете
лентите, ушити и обърнати, и поставете метална тока, прихванете я до получаване размера на
дължината на колана от мястото му до страната, според размера, поставете върхе колана на
предница в положение към страните.Съединете двата колана на панталона лице с лице, зашийте
горната страна и затворете краищата, обърнете и зашийте единия слой за панталона, като образувате
прихлупване на предницата с отвора, обиколете с шев. Изработете осемте гайки на колана в
различни размери, ушити и обърнати и поставете две малки отпред върху лентите на колана с тока и
две отзад към страните за прихващане на краищата на колана с тока, поставете едната от другите
две по-дълги гайки върху ушитото на трите ленти на колана, а другата на 3 см. от тях, според
модела, като прихванете долните краища върху задната платка. Направете подгъв, оформете илик на
колана, пришийте метално копче.
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34. Риза „TINTORETTO”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1,40 м., 1,40 м. бродиран памук.
Кроене: Предница 4 /да се скроят две/, гръб 5 /да се скрои двойно/, задна платка 2 /да се скроят две
двойни/, ръкав 6 /да се скроят два/, яка 1 /да се скроят две двойни/, капаче среда на предница 3 /да се
скроят две/. За маншети се скрояват два правоъгълника с височина 6 см. и дължина 24 см. /размер
48/, 22 см. /размер 44/ и 20 см. /размер 40/ плюс шевове.
Изработка: Зашийте предните свивки. Направете двоен набор на гърба между обозначенията и
тропосайте едната платка, като изпънете набора, поставете срещуположната платка върху обратната
страна, зашийте всичко заедно и съединете с предниците, като прихванете вътрешната платка.
Затворете страничните шевове. Зашийте ръкавите, оформете отвора в основата с лента, ушита и
обърната, направете двоен набор в основите и поставете маншетите, преди това подплатени и със
затворени краища, като изпънете набора, обиколете с шев маншетите и зашийте ръкавите на
ръкавните извивки според обозначение Х. Направете подгъв в основата на ризата. Поставете тънък
подлепващ плат на средата на обратната страна на капачетата среда на предница и на едната яка,
съединете двете капачета лице с лице, зашийте външната страна и краищата на основата, обърнете и
зашийте единия слой на капачетата на предниците, сгънете и обиколете с шев. Съединете яките
лице с лице, зашийте външната страна, срежете малко шева, обърнете и зашийте единия слой на
яката за вратната извивка според обозначение А, обиколете с шев. Оформете илици, пришийте
копчета.
35. Бермуди „MUCHACHA”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 15 /от 7 до 21/.
Плат: 1,35 м., 1,40 м. ширина щампосан памук милитари. 0,25 м., 0,80 м. ширина щампосана
коприна.
Кроене: От памук: предница 9 /да се скроят две/, основа на предница 12 /да се скроят две/, средна
част на предница 20 /да се скроят две/, предна страна 8 /да се скроят две/, гръб 10 /да се скроят два/,
основа на гръб 21 /да се скроят две/, задна страна 7 /да се скроят две/, задна платка 16 /да се скроят
две/, преден джоб 11 /да се скроят два/, предно капаче 17 /да се скроят четири/, задно капаче 18 /да
се скроят две/, заден джоб 14 /да се скроят два/, колан на предница 15 /да се скроят два до средата и
два с прихлупване за лява страна/, колан на гръб 13 /да се скроят два двойни/. За предно закопчаване
се срязва правоъгълник с ширина 7 см. по височината на ципа плюс шевове. За оформяне на отвора
на предницата мострата се срязва според чертежа на кройката. За фуеле на предни и задни джобове
се срязват две ленти с ширина 4 см. според контура плюс шевове. За гайки се срязват пет
правоъгълника от 6 см. на 7 см. От коприна: преден джоб 19 /да се скроят два/, задно капаче 18 /да
се скроят две/.
Изработка: Изработете украшение от бродерия на цветя върху ъглите на предните джобове по
желание. Съединете предните капачета лице с лице и зашийте долната част и страните, обърнете и
прекарайте декоративна тропоска от много дебел конец около капачетата, според модела, поставете
ги върху отворите на предните джобове според обозначение R, зашийте единия слой и обиколете с
шев срещуположния, като оформите отвора и закрепете капачетата с капси върху джобовете, както е
показано на модела. Съединете двете части на панталона предница и гръб според обозначения В за
предницата и Е за гърба, изгладете шевовете и прекарайте двоен декоративен тегел по лицевата
страна. Зашийте задната страна на панталона според обозначения F-E до основата и прекарайте
същите тегели. Зашийте средната предна част на панталона според обозначения А-В до основата и
страната според обозначение С до основата, прекарайте декоративни тегели по лицевата
страна.Поставете предния джоб от щампосана коприна върху предницата от страните според
обозначения Р-К до краищата според обозначение J, обиколете с шев външната страна и зашийте с
тегел върху ръба, тропосайте вътрешната страна. Зашийте фуелето около предните джобове според
обозначения М-Р, поставете ги върху панталона според същите обозначения, зашийте крайната част
на фуелето върху панталона според обозначения M-L-P, като щампосаната част остане отгоре,
тропосайте страните до обозначение S, зашийте края на джоба от талията до обозначение R.
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Съединете задните капачета от памук и коприна, като коприната остане в долната им страна;
поставете фуеле около джобовете и направете малък подгъв на отворите им, поставете джобовете и
над тях капачетата на гърба на панталона според обозначенията. Зашийте задната платка,
прекарайте декоративни тегели. Затворете страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев
/чатала/. Изработете отвора с предно закопчаване и цип според обяснението на страница 105.
Зашийте страничните шевове на колана. Поставете метални капси на колана и основите на
панталона на указаните места. Изработете гайките, ушити и обърнати, поставете ги върху колана,
две отпред над джобовете и три отзад, тропосайте на горната страна, съединете коланите лице с
лице, поставяйки помежду памучна дантела излизаща 2 см. в горната страна и краищата на
предницата дясна страна, зашийте колана, обърнете и поставете единия слой на панталона, зашийте
и обиколете с шев отвътре. Прихванете гайките с копчета тик-так върху панталона, както е показано
на модела. Сгънете основите и зашийте в края им, като образувате каналчета, въведете памучна
връв в каналчетата на основите и колана за завързване в необходимия размер, направете възел в
краищата на вървите. Оформете илик на колана, пришийте метално копче.
36. Блуза „SISLEY”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 22 до 25/.
Плат: 1,80 м., 1,40 м. ширина памук и полиамид на карета.
Кроене: Предница 23 /да се скроят две/, гръб 22 /да се скрои двойно/, ръкав 24 /да се скроят два/,
яка 25 /да се скроят две двойни/. За маншети се срязват два правоъгълника от 6 см. и дължина 24 см.
/размер 48/, 22 см. /размер 44/ и 20 см. /размер 40/. За волани на вратната извивка се срязват две
ленти на бие по двойната обиколка на вратната извивка на гърба обозначение А до обозначение В.
За образуване на филетка на вратната извивка се срязват две ленти бие от 4 см. по контура на
вратната обиколка на гърба обозначение А до обозначение В. За гайки се срязват пет правоъгълника
от 2,5 см. на 7 см. За завързване на предницата се срязват две ленти от 4 см. на 30 см.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Затворете средния преден шев до обозначение В,
раменните и страничните шевове до отвора на основата. Изработете петте гайки, ушити и обърнати,
с дължина 5 см. зашийте ръкавите, оформете отвора на основата с лента, ушита и обърната и
направете двоен набор, поставете маншетите, с предварително затворени краища и като прибавите
на единия край по една гайка на всеки маншет, зашийте ги и обиколете с шев, поставете и зашийте
ръкавите на ръкавните извивки. Съединете двете ленти за волан и направете подгъв на руло на
едната страна, направете двоен набор на отсрещната страна и поставете върху вратната извивка от
обозначение А до обозначение В, като изпънете набора, тропосайте. Изработете лентите за
завързване на предницата, ушити и обърнати, поставете върху обратната страна една на всяко
обозначение на вратната извивка на предница и трите гайки на указаното място на вратната извивка
дясна страна, тропосайте. Съединете лентите за филетка и ги поставете на вратната извивка над
волана, лице с лице, зашийте, обърнете и обиколете с шев, като образувате филетка обиколно и
прихванете волана, гайките и лентите за завързване. Поставете тънък подлепващ плат на обратната
страна на едната яка, изгладете, съединете двете яки лице с лице, зашийте външната страна,
обърнете и зашийте единия слой за вратната извивка обозначение А, като прихванете края на
волана, обиколете с шев. Оформете илик на вратната извивка, пришийте копчета и направете
подгъв, като оформите страничните отвори.
37. „MANGO”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 26 до 27/.
Плат: 1, 55 м. , 1, 40 м. ширина трикотажен памук с еластан.
Кроене: предница 26 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 17см. /размер 48/, 16см. /размер 44/, 15см. /размер 40/, гръб
27 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 19см. /размер 48/, 18см. /размер 44/, 17см. /размер 40/. За предно закопчаване
се скроява правоъгълник с ширина 7см. по височината на цип без шевовете. За оформяне на талията
мострите се скрояват според чертежа на кройките.
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Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични материи. Зашийте
свивките на гърба, затворете страничните и вътрешните шевове, и средния шев /чатала/, до мястото
на ципа. Поставете мострите на талията, преди това съединени по страничните шевове, лице с лице,
зашийте, обърнете. Изработете преден отвор със закопчаване и цип според обяснението към
страница 105. Направете подгъви.
38. Блуза „IKKS”
Приложение 4. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 28 до 33/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 28 /да се скроят две/, гръб 30 /да се скрои двойно/, предна страница 32 /да се
скроят две/, задна страница 33 /да се скроят две/, горна част на ръкав 29 /да се скроят две/, долна
част на ръкав 31 /да се скроят две/. За оформяне на предниците мострите се срязват според чертежа
на кройката. За колан се срязват две ленти от 1 м. на 4 см. За оформяне на вратната извивка на гърба
се срязва лента косо от 3 см. по дължината на вратната извивка на гърба без 5 см. За оформяне на
отворите на ръкавите се срязват четири ленти от 4 см. на 22 см.
Изработка: Направете двоен набор на вратната извивка на гърба до обозначение В и намалете
докато получите общо 9 см., поставете лента от същия плат на шева откъм обратната страна и
зашийте с тегел за закрепване на набора. Направете двоен набор на гърба между обозначения С и
намалете до получаване общо на 7 см., поставете също парче откъм обратната страна и закрепете
набора с тегел. Направете двоен набор на предниците между обозначения А-Е и намалете на 6 см.,
поставете парче на обратната страна и закрепете с тегел. Зашийте страниците на предниците и
гърба, затворете раменните и страничните шевове. Направете двоен набор на предния шев на
горната част на ръкавите между обозначения R-S и намалете до получаване на размера на долната
част на ръкава според същите обозначения, поставете едната лента лице с лице и зашийте за
оформяне и закрепване на отвора, обърнете лентата и прихванете с бод на ръка на обратната страна.
Изработете девет гайки от същия плат и тропосайте на долната част на ръкава на указаните места,
като ги поставите в положение към ръкава, поставете другата лента за оформяне на отвора лице с
лице и зашийте прихващайки гайките, обърнете лентата и обиколете с шев на обратната страна.
Съединете двете части на ръкава, като отвора остане между обозначения R-S и затворете задния шев
на ръкава, зашийте ръкавите на ръкавните извивки. Поставете бието за оформяне на вратната
извивка на гърба, ушито и обърнато, като прихванете набора и поставете мострите на предниците,
лице с лице, зашийте, обърнете и прихванете мострите на раменете. Направете подгъви, оформете
илици, пришийте копчета. Съединете двете ленти за колан, зашийте го и обърнете, като оставите
ширина 1 см. и завържете около талията.
39. Пола „TANTRA”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 3, 05 м., 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница и гръб 2 /да се скроят ве двойни/, страница на предница и гръб 3 /да се скпоят
четири/, годет 4 /да се скроят шест/, коланче 1 /да се скрои двойно/.
Изработка: Пришийте страниците към предницата и гърба на полата от талията до обозначение В и
страничните шевове на полата също до обозначение В като оставите отвор за цип отляво. Поставете
декорация от три дантелени ленти в основата на шестте годета според модела, зашийте дантелите и
поставете шестте годета по предницата и гърба на полата, и по страничните шевове според
обозначение В, като пристегнете краищата на дантелите. Поставете лек подлепващ плат по средата
на обратната страна на коланчето, изгладете, затворете краищата, обърнете и пришийте един лист
около талията на полата като оформите отвор отляво, обшийте. Направете подгъви на полата,
оформете илик на коланчето, пршийте копче.
40. Блуза „IKKS”
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
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Брой на частите на кройката: 3 /от 5 до 7/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина щампосан тюл с полиамид.
Кроене: Предница 7 /да се скрои двойно/, гръб 6 /да се скрои двойно/, реглан ръкав 5 /да се скроят
два/. За оформяне на каналче на предницата и гърба се срязват две ленти с ширина 4 см. по контура
от страните до указаното място в края на предницата и една двойна лента от 4 см. по контура на
гърба до страните. За завързване се срязва лента от 3,5 см. на 1,90 м. с необходимите добавки.
Изработка: Зашийте страничните шевове. Затворете ръкавите и ги поставете на ръкавните извивки.
Съединете лентите за каналче на предницата и гърба и ги поставете върху лицевата страна от
средата на гърба според обозначенията до предницата обозначение Х, обиколете с шев и зашийте,
като каналчето остане 2 см. Прекарайте четири тегела с еластичен конец около вратната извивка и
горната част на ръкавите на 1 см. от края и на разстояние помежду им, като изпънете набора в
необходимия размер според вратната извивка. Прекарайте тегели също с еластичен конец в
основата на ръкавите и прекарайте тегел на 1 см. от основата на дрехата, като образувате
разнищване. Изработете лентата за завързване, ушита и обърната, с ширина 8 мм. и я въведете в
каналчето на талията за завързване на предницата.
41. Панталон „ARMAND BASI”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 8 до 14/.
Плат: 2, 10 м., 1,40 м. ширина памук. 0,35 м., 0,80 м. ширина подплата в тон.
Кроене: От памук: предница 14 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 27 см. /размер 48/, 25 см. /размер 44/ и 23
см. /размер 40/, гръб 13 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 27,5 см. /размер 48/, 25,5 см. /размер 44/ и 23,5 см. /размер
40/, страница дъно на джоб 12 /да се скроят две/, предно закопчаване 8 /да се скрои едно/, колан на
предница 9 /да се скроят два без прихлупване до обозначение А за дясна страна и два с прихлупване
за лява страна/, колан на гръб 10 /да се скроят два двойни/, свободен колан 11 /да се скроят два
двойни/. За гайки се срязват пет правоъгълника от 4 см. на 7 см. От подплата за дъна на предни и
задни джобове: да се скроят по две от всеки според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте задните свивки. Изработете заден джоб на дясна страна според обяснението на
страница 105. Изработете предни джобове със страници според обяснението на стр. 105.
Тп.ропосайте и зашийте до обозначенията гънки на двете предници. Зашийте страничните шевове,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвора с предно
закопчаване и цип според обяснението на стр. 105 до обозначение А. Изработете колан с гайки
според обяснението на стр. 105. Изработете свободния колан, ушит и обърнат с подплата отвътре и
оформете илици на този колан, на колана на панталона и на задния джоб на указаните места.
Пришийте копче на колана, на задния джоб и две по-големи копчета върху колана на предница на
указаните места за прихващане на свободния колан, въведете го през гайките. Направете подгъви.
42. Риза „GUESS”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 15 до 23/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина памук на райета.
Кроене: Предница 23 /да се скроят две/, гръб 22 /да се скрои двойно/, задна страница 18 /да се
скроят две/, задна платка 17 /да се скроят две двойни/, ръкав 21 /да се скроят два/, волан 16 /да се
скроят два/, капаче среда на предница 15 /да се скроят две/, столче за яка 19 /да се скроят две
двойни/, яка 20 /да се скроят две двойни/. За маншети се срязват два правоъгълника от 16 см.
височина и дължина 27 см. /размер 48/, 25 см. /размер 44/ и 23 см. /размер 40/ плюс шевове.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, поставете задната страница и прекарайте
декоративни тегели на шевовете. Зашийте задната платка, поставете вътрешна платка, зашийте и
съединете с предниците. Затворете страничните шевове. Зашийте ръкавите, оформете отвора с една
лента, ушита и обърната, направете двоен набор в основите и поставете маншетите, с предварително
затворени краища, като изпънете набора, зашийте и обиколете с шев маншетите, наберете върховете
на ръкавите и зашийте на ръкавните извивки. Тропосайте гънка на воланите на предница, оставете
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цялата външна страна и долния край разнищен, поставете върху предниците според обозначения СЕ, тропосайте. Поставете тънък подлепващ плат на обратната страна на две от капачетата, изгладете
и зашийте единия им слой на предниците от обозначение С до основата, обиколете с шев.
Изработете яката със столче според обозначения А-В и обяснението на страница 105. Оформете
илици, пришийте копчета.
43. Панталон „LASSERRE”
Приложение 4. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 24 до 30/.
Плат: 1,65 м., 1,40 м. ширина памук. 0,30 м., 0,80 м. ширина подплата.
Кроене: От памук: предница 29 /да се скроят две/, гръб 30 и 30А /да се скроят два/, преден джоб 26
/да се скроят два/, капаче на преден джоб 25 /да се скроят две/, наставена част на предница 24 /да се
скроят две/, заден джоб 27 /да се скроят два/, част на заден джоб 28 /да се скроят две/. За предно
закопчаване се срязва правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове. Дъна на
джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За оформяне на талията мострите се срязват
както е показано на чертежа на кройките. За гайки се срязват девет правоъгълника от 4,5 см. на 9
см., за да останат 6 см. с ъгъл в единия край. За прихващане на капачетата на предните джобове и
страничните гънки се срязват четири ленти от 6 см. на 14 см., за да останат 12 см. За прихващане на
токите се срязват четири квадрата от 6 см. на 6 см.
Внимание: За да получите пълната кройка 30, съединете 30 с 30А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте задните свивки. Направете малък подгъв около частта на задния джоб,
поставете върху панталона според обозначения В-С, зашийте с обиколен тегел. Сгънете мострата на
задните джобове и поставете на указаното място, над поставената част, зашийте джобовете.
Тропосайте странични гънки на гърба на панталона. Направете подгъв от 1 см. на отвора на
предните джобове пластрон и поставете на 2 см. от указаното място на капачетата. Изработете
лентите за прихващане на капачетата, страничните гънки и токите, ушити и обърнати. Поставете
дългите ленти, една на всяка наставена част според обозначение Х, в посока нагоре, зашийте
лентите и оформете края на частите между обозначения Е-F с подгъв, тропосайте гънки и поставете
частите върху джобовете пластрон според обозначения F-E и върху страните според обозначения КJ, зашийте с двоен тегел върху панталона и тропосайте на страните. Изработете капачетата, ушити и
обърнати, разположете капси според модела и поставете лентите с токи на указаното място,
поставете капачетата върху джобовете и зашийте с двоен тегел. Изработете джобове на страничните
шевове според мястото на отвора и обяснението на страница 105. Зашийте страничните шевове до
мястото на ципа в основата, вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Поставете ципа в средата на
предницата според обяснението на стр. 105. оформете талията с мострите, ушити и обърнати, като
прибавите две гайки на предницата според обозначенията, две на гърба върху свивките и една в
средата на гърба, преди това ушити и обърнати, образувайки ъгъл във формата на V, прихванете
краищата на гайките върху панталона с бод на ръка в ъгъла. Поставете ципове в отворите на
страните поставяйки плата на ципа на мострата и направете подгъви. Поставете на предниците
обозначение Х лентите с тока и на страните обозначение J свободните ленти за симулиране
захващане на гънките, както е показано на модела.
44 и 45. Рокля и жакет „LASSERRE”
Плат: 3,65 м., 1,40 м. ширина лен.
44. Рокля „LASSERRE”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Кроене: Тяло на предница 4 /да се скроят две/, тяло на гръб 5 /да се скроят две/, предна страница 2
/да се скроят две/, задна страница 1 /да се скроят две/, талия на предница и гръб 3 /да се скрои една
двойна за предница и друга двойна за гръб според средите/, пола на предница 7 /да се скроят
четири/, пола на гръб 8 /да се скроят четири/, основа на пола предница и гръб 6 /да се скроят четири
двойни/. За оформяне на вратната и ръкавните извивки се срязват ленти косо с ширина съответно 3
см. и 4 см. според контурите.
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Изработка: Поставете дантелена лента на тялото на предница и гръб, талията на предница и гръб,
на указаните места, оформете плата на дрехата, зашийте дипли от 5 мм. на 5 мм. на указаните места
на тялото, талиите и на частите на полите. Съединете четирите части на полата на предница и
четирите части на гръб, като поставите помежду от същата дантела, както е показано на модела,
зашийте страните на полата с нормален шев, като оставите отвор от 7 см. на лява страна. Зашийте
страниците на тялото предница и гръб и поставете частите на талията на тялото предница и гръб,
зашийте, затворете раменните шевове и дясна страна на тялото. Съединете полата с основата на
талията. Зашийте страните на частите на основата на полата поотделно, поставете едната част около
основата на полата, зашийте и поставете срещуположната част лице с лице, зашийте, обърнете и
обиколете с шев отвътре. Зашийте ципа и оформете вратната и ръкавните извивки поставяйки бието,
ушито и обърнато.
45. Жакет „LASSERRE”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 9 до 17/.
Кроене: Предница 10 /да се скроят две/, гръб 11 /да се скроят два/, предна страница 12 /да се скроят
две/, джоб 16 /да се скроят два/, дъно на джоб 15 /да се скроят две/, капаче на джоб 14 /да се скроят
две/, ръкав 9 /да се скроят два/, маншет 17 /да се скроят два/, яка 13 /да се скроят две двойни/. За
ревери мострите се срязват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте гръдните и задните свивки, затворете средния заден шев. Поставете предните
страници, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте дипла на капачетата на джоб,
ръкавите и маншетите; тропосайте гънки в основата на джобовете и поставете дъната им лице с
лице, зашийте външната част, обърнете и прихванете двата плата на горната част, поставете
капачето на джобове, като прибавите дантела, затворете краищата на капачетата и обиколете с шев,
зашийте джобовете на указаното място. Поставете маншетите на основата на ръкавите, като
прибавите помежду дантела, затворете ръкавите и ги зашийте на ръкавните извивки. Поставете
тънък подлепващ плат на обратната страна на едната яка и на мострите, съединете яките лице с
лице, зашийте външната страна до обозначение А, срежете малко шева, обърнете и поставете
единия слой на вратната извивка, зашийте и поставете мострите лице с лице, зашийте ги до
обозначение А, обърнете и обиколете с шев яката и мострите на раменете и ръкавните извивки.
Направете подгъви, оформете илици, пришийте копчета.
46 и 47. Жакет и пола „KLEYMAC”
Плат: 2,75 м., 1,40 м. ширина микро пике памук.
46. Жакет „KLEYMAC”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 18 до 26/.
Кроене: Предница 19 /да се скроят две/, гръб 21 /да се скрои двойно/, предна страница 20 /да се
скроят две/, задна страница 22 /да се скроят две/, ръкав 18 и 23 /да се скроят по два от всеки/, джоб
24 /да се скроят два/, капаче на джоб 26 /да се скроят четири/, яка 25 /да се скроят две двойни/. За
фуеле на джоба се срязват две ленти с ширина 2 см. плюс шевове според контура. За гайки се
срязват четири правоъгълника от 4 см. на 9 см. За колан се срязват две ленти от 1,20 м. на 5 см. със
заоблени краища.
Изработка: Доставете памучна лента с ширина 3 см. и я поставете върху средата на ръкавите до
основата, поставете от същата лента на обратната страна на ръкавите според обозначение Х,
поставете тик-так закопчаване в края на лентата и върху ръкавите на указаното място. Зашийте
страниците на предницата и гърба, прекарайте декоративни тегели на шевовете. Зашийте гънки на
джобовете, поставете фуелето около тях, сгънете мострите, зашийте ги с тегел и ги поставете на 1,5
см. от указаното място на капачетата, зашийте вътрешната страна на фуелето и закрепете в
краищата на отворите на джобовете с тегел. Изработете капачетата, ушити и обърнати, поставете
тик-так закопчаване и ги поставете на указаното място, поставете върху горния им край от същата
памучна лента като на ръкавите и зашийте с обиколен тегел, като прихванете капачетата, поставете
срещуположната част на тик-так закопчаването върху джобовете. Зашийте раменните и страничните
шевове. Затворете ръкавите и ги зашийте на ръкавните извивки. Изработете яката с мостри според
обяснението на страница 105. Изработете гайките, ушити и обърнати и ги поставете на височината
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на талията върху шевовете на страниците, както е показано на модела. Направете подгъви и
поставете тик-так закопчаване. Изработете колана, ушит и обърнат със заоблени краища и
поставете на средата му лента с ширина 2 см., поставете тик-так закопчаване и въведете колана през
гайките на талията.
47. Пола „KLEYMAC”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 27 до 28/.
Кроене: Пола на предница и гръб 27 /да се скроят две двойни/, талия на предница и гръб 28 /да се
скроят четири двойни/. За гайки се срязват два правоъгълника от 5 см. на 14 см. За свободен колан
се срязва лента от 4,5 см. на 3 м. с необходимите добавки.
Изработка: Зашийте гънки на предницата и гърба откъм лицевата страна с декоративен тегел от
цветен конец от талията до обозначения В-С. Поставете украшение от лента с ширина 3 см., също
като на жакета, върху средата на една от частите на талията предница и гръб с тегел на двете страни
на лентата, зашийте частите за полата предница и гръб. Зашийте страничните шевове до края на
ципа лява страна. Изработете дълги гайки, ушити и обърнати с ширина 2 см. и ги поставете на
страните от обозначение Х до основата, прекарайте хоризонтален тегел на средата на гайките, като
по този начин оставите двойна гайка на всяка страна. Зашийте дясна страна на срещуположната
част на талията и я поставете лице с лице върху талията, зашийте, обърнете и поставете ципа между
двата плата, обиколете с шев талията отвътре. Направете подгъв на основата и прекарайте
декоративен тегел като на гънките. Изработете колана, ушит и обърната, поставете го на гърба на
полата, въведете го в гайките, като образувате прихлупване на предницата и завържете върху едната
страна, както е показано на модела.
48 и 49. Жакет и панталон „ESCORPION”
Плат: 3,85 м., 1,40 м. ширина памук с еластан. 1,40 м., 1,40 м. ширина подплата коприна.
48. Жакет „ESCORPION”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 1 до 13/.
Кроене: От памук: предница 11 /да се скроят две/, гръб 10 /да се скроят два/, предна страница 13 /да
се скроят две/, задна страница 12 /да се скроят две/, задна платка 6 /да се скрои двойно/, пелерина 3
/да се скрои една/, ръкав 8 и 9 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 2 /да се скроят две/,
пагон 4 /да се скроят четири/, столче за яка 1 /да се скроят две двойни/, яка 7 /да се скроят две
двойни/, дъно на джоб 5 /да се скроят две от плат и две от подплата/. За ревери мострите се срязват
според чертежа на кройката. За гайки на талията се срязват четири правоъгълника, както е показано
на чертежа, плюс шевове. За гайки на ръкавите и пагоните на раменете се срязва четири
правоъгълника от 4 см. на 8 см. За опасване на ръкавите се срязват две ленти от 12 см. на 40 см. За
свободен колан се срязват две ленти от 1,20 м. на 9 см., за да остане ширината 7 см. От подплата се
скрояват предница до края на мострите, страници, гръб, платка, ръкави и капачета на джобове.
Изработка: Зашийте средния заден шев и поставете страниците на гърба до мястото на отвора на
основата, поставете и зашийте платката, прекарайте декоративни тегели на шевовете. Зашийте
предните страници. Изработете джобовете с подплатени капачета с декоративни тегели обиколно
според формата и ги поставете на отворите според обяснението на страница 105. изработете
пелерината подплатена, ушита и обърната, прекарайте декоративен тегел около външната част,
оформете илик от предния край и поставете върху дясна страна на предницата според обозначения
С-Е, тропосайте на рамото, вратната извивка и ръкавната извивка. Зашийте раменните шевове.
Изработете дълги гайки за талията, ушити и обърнати, с ширина 1 см. на 8 см. дължина и ги
поставете на талията предница и гръб на указаните места с хоризонтален тегел в краищата.
Затворете страничните шевове. Изработете ръкавите без отвор според обяснението на стр. 105 и ги
зашийте на ръкавните извивки. Изработете гайките и лентите за опасване на ръкавите, ушити и
обърнати, прекарайте няколко декоративни тегела на лентите за опасване и зашийте гайките на 7 см.
от основата на ръкавите. Изработете гайките за раменете и пагоните, ушити и обърнати, оформете
илици на пагоните, поставете гайките върху раменните шевове на 2 см. от ръкавните извивки и на 2
см. от раменете; поставете пагоните на 2,5 см. от вратната извивка, въведете ги в гайките и
пришийте малки копчета в края за закопчаване на пагоните. Изработете яката със столче според
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обозначение В и обяснението на стр. 105, без да я поставяте на вратната извивка и продължете
изработването на яката ревер според обяснението на стр. 105, прекарайте обиколен тегел.
Подплатете жакета. Направете подгъви. Оформете илици в различни размери на предниците и на
средата на яката на гърба на указаните места, пришийте копчета с различна големина. Изработете
колана с тока и декоративни тегели и го въведете в гайките на талията.
49. Панталон „ESCORPION”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 14 до 19/.
Кроене: От памук: предница 18 /да се скроят две/, гръб 19 /да се скроят два/, страница дъно на джоб
16 /да се скроят две/, капаче на джоб 17 /да се скроят две от плат и две от подплата/, колан на
предница 14 /да се скроят четири/, колан на гръб 15 /да се скроят два двойни/. Дъна на джобове: да
се скроят две според чертежа на кройката. За предно закопчаване се срязва правоъгълник с ширина
6 см. по височината на ципа плюс шевове.
Изработка: Изработете предни джобове със страници според обяснението на страница 105, като
добавите капачетата на отворите според обозначения R-S, преди това подплатени и с декоративни
тегели според формата. Зашийте страничните шевове до отворите в основата на страните,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до края на ципа. Изработете отвора с предно закопчаване
и цип според обяснението на стр. 105. Зашийте страните на колана, като образувате два цели,
поставете подлепващ плат на обратната страна на единия от тях, изгладете, съединете лице с лице,
зашийте горната страна и краищата, обърнете, зашийте единия слой за панталона и обиколете
срещуположния слой отвътре. Направете подгъви и поставете закопчаване на кръстоската на
колана.
50 и 51. Жакет и Панталон „JOCAVI”
Плат: 1,75 м., 1,40 м. ширина памук с еластан. 1,50 м., 1,40 м. ширина бродиран памук с еластан.
50. Жакет „JOCAVI”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 19 /от 20 до 38/.
Кроене: От памук: капаче среда на предница 38 /да се скроят четири/, предна платка 27 /да се
скроят две/, предна част 25 /да се скроят две/, предница 23 /да се скроят две/, предна страница 24 /да
се скроят две/, странична част на предница 37 /да се скроят две/, задна платка 31 /да се скрои
двойно/, хоризонтална част на гърба 30 /да се скрои двойно/, триъгълна част на гърба 32 /да се
скроят две/, гръб 35 /да се скроят два/, задна страница 33 /да се скроят две/, ръкав 20 и 21 /да се
скроят по два от всеки/, маншет 22 /да се скроят четири/, талия на предница 29 /да се скроят четири/,
талия на гръб 34 /да се скроят две двойни/, яка 28 /да се скрои една двойна долна според кройката.
За горна яка се скроява двойна филетка според чертежа на кройката външна страна, една двойна яка
от края на филетката и двойно столче за яка според чертежа на долна страна/, капаче на джоб 26 /да
се скроят две/, дъно на джоб 36 /да се скроят две/. За декорация на филетката върху капачето на
джоб се срязват две мостри според чертежа на кройката.
Изработка: Съединете предницата със страниците според обозначения E-F до основата и
прекарайте декоративни тегели на шевовете откъм лицевата страна. Поставете мостри на капачетата
на предни джобове лице с лице, зашийте външната страна според формата, обърнете мострите
върху лицевата страна и обиколете с шев, зашийте с тегел на 2 мм. от края и поставете върху
частите на предницата хоризонтални според обозначение S, като добавите дъната на джобове,
зашийте капачето и дъната едновременно и съединете с предниците, като образувате отвора на
джобовете, оформете ги с подгъв на отворите и поставете дъната откъм обратната страна, закрепете
с обиколен тегел откъм лицевата страна. Зашийте платката на предниците според обозначение В.
Изработете декоративни джобове на указаното място на долните правоъгълници и според
обяснението на страница 105. Зашийте средния заден шев и задните страници, прекарайте
декоративни тегели на шевовете и поставете триъгълните части според обозначение R, поставете
хоризонталната част на гърба според същото обозначение и зашийте платката според обозначение
С. Затворете раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавните шевове до мястото на отвора.
Поставете тънък подлепващ плат на обратната страна на единия слой на маншетите, една цяла
долна яка, единия слой на талията на предницата и гърба и две от капачетата среда на предница.
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Съединете маншетите лице с лице, зашийте долната част, обърнете и зашийте единия слой за
основата на ръкавите според обозначение Q, като образувате отвор, поставете ципа на отворите и
обиколете с шев маншетите, прекарайте декоративни тегели обиколно и зашийте ръкавите на
ръкавните извивки. Зашийте страните на частите на талията поотделно, съединете ги двете лице с
лице, зашийте основата, обърнете и зашийте единия слой за основата на дрехата според обозначение
G, обиколете с шев талията. Съединете капачетата среда на предница лице с лице, като добавите на
външната част на дясна страна част от метален цип на указаното място, зашийте до обозначение А и
затворете външната част на капачето лява страна до обозначение А; зашийте единия слой на
капачето лява страна за предницата според обозначение G до основата, като добавите другата част
на ципа, обиколете с шев отвътре, като образувате вътрешно прихлупване с капачето лява страна.
Съединете трите части на горната яка и ги съединете с цялата яка лице с лице, зашийте външната
страна, обърнете и зашийте единия слой за вратната извивка според обозначение А, обиколете с
шев. Поставете декоративни копчета на предницата и на капачетата на джобове. Прикрепете
подплънки и оформете шевовете отвътре, като поставите бие или подплата по желание.
51. Панталон „JOCAVI”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 39 до 49/.
Кроене: От памук: капаче на преден джоб 41 /да се скроят две/, капаче на страничен джоб 44 /да се
скроят две/, за гайки се срязват пет правоъгълника от 8,5 см. и ширина 5 см. с единия край във
форма на V. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 7 см. по височината на ципа
плюс шевове. Дъна на джобове: да се скроят две според чертежа на кройката страница дъно на
джоб. От бродиран памук: предница 49 /да се скроят две/, предна страна 46 /да се скроят две/,
страница дъно на джоб 40 /да се скроят две/, задна платка 45 /да се скроят две/, гръб 48 /да се скроят
два/, задна страна 47 /да се скроят две/, страничен джоб 43 /да се скроят два/, колан на предница 42
/да се скроят четири/, колан на гръб 39 /да се скроят два двойни/.
Изработка: Поставете капачето на страничните джобове според обозначение К, зашийте единия
слой и обиколете с шев срещуположния отвътре. Поставете джобовете върху предните страни
според обозначения G-F, тропосайте. Зашийте предната страна за предниците според обозначение Е
до основата, като прихванете едната страна на джобовете, прекарайте декоративен тегел. Поставете
също капачето на горните предни джобове според обозначение С и изработете джобовете със
страници според обяснението на страница 105 и обозначения В-С. Поставете задната платка на
задната страна според обозначение М, зашийте и затворете страничните шевове. Поставете
страничния джоб върху задната страна до обозначение J и тропосайте. Затворете шева на задните
части от обозначение М до основата, като прихванете джоба и капачето, прекарайте декоративен
тегел и зашийте остатъка от задната платка от обозначение М до средата на гърба, прекарайте
декоративни тегели на шева на платката според формата. Затворете вътрешните шевове и средния
шев /чатала/ до мястото на ципа и изработете отвора на предницата според обяснението на стр. 105.
Изработете колана според обяснението на стр. 105, като прибавите на горната част на колана
гайките на предницата, гърба и средата на гърба според обозначенията и прихванете краищата им
във форма на V върху панталона с бод на ръка. Направете подгъви, оформете илик на колана,
пришийте копче.
52. Рокля „ST. EMILE”
Приложение 6. Страна А. 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 коприна. 1,35 м., 1,40 м. ширина черен тюл.
Кроене: От коприна: капаче среда на предница 5 /да се скрои правоъгълник с ширина 22 см. по
височината на кройката плюс шевове за образуване на дипли/, предница 7 /да се скроят две/, гръб 6
/да се скроят два/, талия на предница 3 /да се скрои двойно/, талия на гръб 4 /да се скроят две/,
вратна извивка на предница 1 /да се скроят четири/, вратна извивка на гръб 2 /да се скроят четири/,
пола на предница и гръб 8 /да се скроят две двойни/. За оформяне на ръкавните извивки мострите се
срязват според чертежа на кройките. За свободен колан се срязват две ленти според размерите на
чертежа. От тюл: талия на предница 3 /да се скрои двойно/, талия на гръб 4 /да се скроят две/. За

- 23 -

горна пола се срязват два правоъгълника с ширина 1 м. по височина 50 см. плюс шевове. За
поставяне върху свободния колан се срязва лента от 1 м. на ширина 5 см.
Изработка: Зашийте свивките на тялото предница и гръб. Изработете шест дипли от 1,5 см. на
правоъгълника за капаче с декоративни тегели в края им, поставете капачето отгоре и срежете
двойно според формата на вратната извивка и размера. Зашийте раменните шевове на тялото и
частите на вратната извивка поотделно, поставете тънък подлепващ плат на обратната страна на
едната част на вратната извивка, изгладете и я поставете около вратната извивка според
обозначения С-Е, поставете срещуположната част лице с лице, зашийте вратната извивка, обърнете
и прекарайте декоративни тегели според модела. Поставете средата на предница с дипли на
предниците според обозначение А до основата. Подплатете тялото и поставете мострите за
ръкавните извивки, ушити и обърнати. Зашийте страните на частите на талията от коприна и тюл
поотделно, поставете тази от тюл върху лицевата страна на копринената и тропосайте за да ги
зашиете като от един плат, съединете с основата на тялото според обозначение В. Зашийте ципа на
средата на гърба от вратната извивка до края на талията и обиколете с шев подплатата. Зашийте
страничните шевове на полата от коприна и тюл и тропосайте гънки на копринената пола.
Направете двоен набор на основата и горната част на полата от тюл, поставете основата на
обратната страна на копринената пола и зашийте, като изпънете набора, поставете полата от тюл
върху копринената до горната част, като образувате клокеи изпънете набора, тропосайте и зашийте
двата плата заедно за основата на талията според обозначение F, като изпънете набора. Съединете
двете ленти от коприна за свободен колан и поставете отгоре върху лицевата страна на лентата от
тюл, така че да съвпадне средата й с шева за свързване и до мястото на обозначенията, закрепете с
вертикален тегел върху тюла, като оставите останалата част свободна отгоре, сгънете колана лице с
лице и зашийте затваряйки краищата на диагонал, като прихванете лентата от тюл, оставете един
отвор за обръщане, обърнете и я затворете с няколко бода на ръка, поставете колана върху основата
на талията, така че да съвпадне шева на дясна страна и тюла на колана да остане на долната страна,
както е показано на модела, завържете на другата страна. Подплатете талията, за да я оформите
отвътре.
53. Блуза „AMBIENTE”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 9 до 14/.
Плат: 1,65 м., 1,50 м. ширина шифон.
Кроене: Капаче среда на предница 12 /да се скроят две косо/, предница 11 /да се скрои двойно косо/,
гръб 10 /да се скрои двойно косо/, ръкав 9 /да се скроят два косо/, столче за яка 14 /да се скроят две
двойни прав бод/, яка 13 /да се скроят две двойни прав бод/. За маншети се срязват четири ленти
косо с ширина 2,5 см. и дължина 28,5 см. /размер 48/, 26,5 /размер 44/ и 24,5 см. /размер 40/. За
волани на предница се срязват четири ленти от 1 м. на 7 см. За волани на основата на ръкавите се
срязват четири ленти косо от 38 см. на 8 см. ширина.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Съединете две по две лентите за образуване на два
волана на предница, оформете едната страна с обиколен тегел, срежете 1 см. едната от двете ленти и
направете двоен набор на двете, поставете по-малката върху по-голямата и после върху предниците
около отвора на средата, като изпънете набора и прихванете краищата на вратната извивка до
обозначението, тропосайте. Поставете тънък подлепващ плат на обратната страна на средата на
капачетата поло, изгладете и поставете според обозначение С и обяснението на страница 105.
Затворете раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите, оформете отвора с лента, ушити и
обърната, тропосайте с гънки. Поставете подлепващ плат на два от маншетите,оформете едната
страна и краищата на лентите за волан със същия тегел като предишните воали и ги поставете на
едната страна на маншетите от край до край, лице с лице, тропосайте и поставете отгоре другата
част на маншетите, зашийте всичко заедно и затворете краищата на маншетите, обърнете и зашийте
единия слой за основата на ръкавите, като образувате отвор, обиколете с шев срещуположния слой
и зашийте ръкавите на ръкавните извивки според обозначение Х. Изработете яката със столче
според обозначение А-В и обяснението на стр. 105. Направете подгъв със същия тегел като на
воланите. Оформете илици, пришийте копчета.
54. Бермуди „INTROPIA”
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Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 15 до 19/.
Плат: 1,20 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 15 /да се скроят две/, гръб 16 /да се скроят два/, страница дъно на джоб 17 /да се
скроят две/, колан на предница 18 /да се скрои един до средата и един с прихлупване за лява страна/,
колан на гръб 19/да се скрои двойно/. За опасване на основите се срязват две ленти с височина 16
см. и дължина 51,5 см. /размер 48/, 49,5 см. /размер 44/ и 47,5 см. /размер 40/ плюс шевове. За
оформяне на отвора на предницата мострата се срязва според чертежа на кройките. За предно
закопчаване се срязва правоъгълник от 7 см. по височината на ципа плюс шевове. Дъна на джобове:
да се скроят две според чертежа на кройката.
Изработка: изработете предни джобове със страници според обяснението на страница 105 и
обозначение В. Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото
на ципа, поставете го според обяснението на стр. 105. направете двоен набор на талията на предница
до обозначение В, на талията на гръб и около основите. Затворете на пръстен лентите за опасване на
основите и зашийте единия слой за основата на панталона, като изпънете набора според
обозначение Е, обиколете с шев срещуположния слой отвътре. Зашийте страните на колана и
зашийте на средата му откъм обратната страна тънък подлепващ плат, изгладете, затворете
краищата и зашийте единия слой за талията на панталона, като изпънете набора според обозначение
В и подкрепяте до страните на предницата, обиколете с шев колана. Оформете илик, пришийте
копче.
55. Жакет „TURNOVER”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 20 до 26/.
Плат: 1, 25 м. , 1, 40 м. ширина смесен памук с еластан.
Кроене: предница 25 /да се скроят две/, гръб 24 /да се скрои двоен/, страница на предница 22 /да се
скроят две/, страница на гръб 21 /да се скроят две/, две кройки ръкав 26 и 23/ да се скроят два от
всяка/, яка 20 /да се скроят две косо и една двойна горна с 5 мм. по-голяма/. За ревери и основа на
предниците мострите се скрояват според чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват
предниците до края на мострите, гърба, страниците и ръкавите.
Изработка: Зашийте страниците към предницата и гърба, затворете раменните и страничните
шевове. Изработете ръкавите с отвор според обясненията към страница 105, прекарайте двоен набор
по върховете и пришийте към ръкавните извивки, натегнете набора. Изработете яка с ревери според
обясненията към страница 105. Поставете мострите на основата на предниците, ушити и обърнати и
направете подгъв на гърба. Поставете подплънки, подплатете, оформете илик и пришийте копче.
56. Рокля „CONCEPT”
Приложение 6. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /27 до 37/.
Плат: 1,80 м., 1,40 м. ширина трико с еластан.
Кроене: Предница 27 /да се скроят две/, гръб 28 /да се скрои двойно/, средна част на предница 33
/да се скроят две/, предна страница 32 /да се скроят две/, ръкав 31 /да се скроят два/, талия на
предница 35 /да се скрои двойно/, талия на гръб 36 /да се скрои двойно/, столче за яка 37 /да се
скроят две двойни/, яка 34 /да се скроят две двойни/, пола на предница 29 /да се скрои двойно/, пола
на гръб 30 /да се скрои двойно/. За мостри на предницата се срязват две до диплата на предницата.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични платове. Съединете
средната част с предната страница, като образувате английски шевове и ръб, съединете с
предницата. Зашийте задните свивки по лицевата страна. Поставете тънък подлепващ плат на
обратната страна на средата на предница, изгладете и поставете изкуствена мостра лице с лице,
зашийте от обозначение А до основата на тялото, обърнете мострата и образувайте дипла от 7 мм.
на 7 мм., прихващайки едновременно вътрешната мостра, поставете диплата на мястото й и
прихванете на вратната извивка с тропоска. Зашийте раменните шевове, страничните шевове на
тялото и на частите на талията поотделно, подплатете частите на талията. Изработете яката със
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столче според обозначения А-В и обяснението на страница 105. оформете илици и съединете
средите на предница дясна върху лява страна, тропосайте и зашийте талията според обозначение С
околи основата на тялото.Направете дипла на средата на ръкавите, затворете ги и ги зашийте на
ръкавните извивки. Зашийте дипли на полата по указаните в кройката линии от талията до
обозначенията, затворете страничните шевове и зашийте полата за основата на талията. Направете
подгъви, пришийте копчета.
57. Рокля „C & A”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1,60 м., 1,50 м. плисиран памук с намачкан ефект.
Кроене: Прихванете плисето на полата и поставете кройките на предницата и гърба на същото ниво
върху тъмната част и срежете: предница 5 и 5а /да се скрои двойно/, гръб 4 и 4А /да се скроят два/,
ръкав 3 /да се изглади плисето на светлата част на плата до 4 см. от основата на ръкава за да се
плисира основата, да се постави кройката отгоре и да се скроят два/, вратна извивка на предница 1
/да се изглади плисето на светлата част на плата и да се скроят две двойни/, вратна извивка на гръб 2
/да се изглади плисето на светлата част на плата и да се скроят четири/. За филетка на роклята и
прихващане на плисето се срязват две ленти върху светлата и изгладена част на плата от1,10 м. на
3,5 см. за да остане ширината 1,5 см. след поставянето. За гайка на вратната извивка се срязва
правоъгълник от 7 см. на 6 см. ширина върху цветната част на плата. За завързана лента се срязват
две ленти с ширина 4,5 см. и дължина 1,60 м., като се изглади плисето откъм тъмната част на плата.
Внимание: За да получите пълните кройки 4 и 5, съединете части 4 с 4А и 5 с 5А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Прихванете плисето на роклята на раменете, вратната и ръкавните извивки с тропоска.
Затворете раменните и страничните шевове. Поставете тънък подлепващ плат на обратната страна
на едната част на вратната извивка предница и гръб, изгладете, съединете частите по раменния шев
поотделно и изработете гайката, ушита и обърната, зашийте единия слой на вратната извивка за
предницата и гърба, като поддържате до обозначението, поставете гайката на 2 см. от обозначението
на вратната извивка на предница, като прихванете, тропосайте я върху ръба на вратната извивка и
поставете срещуположните части на вратната извивка лице с лице, прекарайте обиколен тегел до
средата на гърба, обърнете и обиколете на долния шев откъм обратната страна. Поставете върху
роклята лентата за филетка под гръдната част според обозначението на средата на предница,
страната и средата на гърба по ширината на кройките според размера, зашийте лентата с тегел на
двете страни, като филетката остане 1,5 см., поставете другата лента на другото обозначение на
долната предница, страните и средата на гърба до края на ципа, но откъм обратната страна, зашийте,
като прихванете плисето по необходимия размер. Затворете средния заден шев до мястото на ципа,
поставете го скрит до краищата на вратната извивка. Зашийте ръкавите, направете подгъв на руло и
прекарайте тегел с еластичен конец на машина на 4 см. от основата /края на изгладеното/, като
образувате набор, зашийте ръкавите на ръкавните извивки според обозначение Х. Направете подгъв
на основата във форма на руло. Съединете двете ленти за завързване, като образувате една с
дължина 3,20 м., изработете я ушита и обърната и я завържете на талията с две обиколки около
тялото, както е показано на модела.
58. Елек „MARC CAIN”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 6 до 8/.
Плат: 1, 55 м. , 1, 40 м. сатиниран памук на райета.
Кроене: предница 8 /да се скроят две/, гръб 7 /да се скрои двоен/, яка 8 /да се скроят две косо и една
двойна горна с 5 мм. по-голяма/. За ревери и основа мострите се скрояват според чертежа на
кройката. За оформяне на ръкавните извивки мострите се скрояват според чертежа на кройките. За
подплатяване се скрояват предницата и гърба до края на мострите.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете раменните и страничните шевове.
Изработете яка с ревери според обяснението на страница 105. Поставете мострите на основата и на
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ръкавните извивки, ушити и обърнати, подплатете и направете подгъв. Оформете илици и пришийте
копчета, за да закопчаете прихлупването.
59. Блуза „PAUL & JOE ”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 9 до 12/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина щампосан сатиниран памук.
Кроене: предница 12 /да се скрои двойна/, гръб 10 /да се скрои двоен/, ръкав 11 /да се скроят два/,
маншет 9 /да се скроят два/. За оформяне на каналче около вратната извивка и върха на ръкавите
мострите се скрояват според чертежа на кройката. За да пристегнете вратната извивка се скрояват
две ленти 1м. на 4см. ширина, за да остане ширината 1см. след като се изработят.
Изработка: Зашийте страничните шевове и оформете двата илика на предницата на вратната
извивка. Скройте отвор в основата на ръкавите и оформете с лента, ушита и обърната, затворете
ръкавите и ги пршийте към ръкавните извивки. Съединете мострите на вратната извивка и на върха
на ръкавите, затворени във формата на халка и поставете около вратната извивка лице с лице,
зашийте, обърнете, обшийте и прекарайте двоен тегел на разстояние 1,5 см. от тях като оформите
обиколно каналче, като оставите филеките на вратната извивка вътре в каналчето. Съединете двете
ленти и направете от тях една, ушита и обърната с ширина 1см. и я прекарайте през филетките на
вратната извивка като оформите възел във всеки край. Прекарайте двоен набор в основата на
ръкавите. Поставете лек подлепващ трикотажен плат по средата от обратната страна на маншетите,
изгладете, затворете краищата, обърнете и пришийте един лист към ръкавите според обозначения EF, като натегнете набора, обшийте противоположния лист. Направете подгъв в основата, оформете
илик на маншетите, пришийте копчета и завържете лентите на вратната извивка според желания
размер.
60. Бермуди „FRENCH CONNECTION”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 13 до 17/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина тънка вълна.
Кроене: Предница 17 /да се скроят две/, гръб 16 /да се скроят два/, страница дъно на джоб 15 /да се
скроят две/, колан на предница 13 /да се скроят два до средата и два с прихлупване за лява страна/,
колан на гръб 14 /да се скроят два двойни/. За лента на основата се срязват две ленти с ширина 7 см.
и дължина 51 см. /размер 48/, 47 см. /размер 44/ и 43 см. /размер 40/ плюс шевове. Дъна на предни
джобове и заден джоб: да се скроят по две от всеки според чертежа на кройките. За предно
закопчаване се срязва правоъгълник с ширина 5 см. по височината на ципа плюс шевове. За гайки на
основата се срязват четири правоъгълника от 8 см. на 18 см. за да останат 3 см. на 16 см.
Изработка: Изработете задния джоб на указаното място на дясна страна и според обяснението на
страница 105. Изработете предните джобове със страници според обяснението на стр. 105.
Тропосайте гънки на талията на предница и на основата предница и гръб.Затворете страничните
шевове до мястото на отвора, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа,
поставете го и изработете колана без гайки според обяснението на стр. 105. поставете тънък
подлепващ плат на средата на обратната страна на лентите за основата, изгладете, затворете
краищата и зашийте единия слой, оформете отворите на страните със същия плат на шева,
обиколете с шев лентите. Изработете гайките за основата, две ушити и обърнати и две с тока,
зашийте гайките с токи върху лентата на основата на 8 см. от страните на предница с кръстосан
тегел върху гайките и поставете срещуположните върху лентите на основата на гърба за въвеждане
на краищата в токите, както е показано на модела. Оформете илик на колана, пришийте копче.
61. Блуза „SCHUMACHER”
Приложение 6. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 18 до 24/.
Плат: 1, 80 м. , 1, 40 м. ширина сатинирана еластична коприна.
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Кроене: предно закопчаване 20 /да се скроят две/, преден нагръдник 23 /да се скроят два
правоъгълника 38 см. на 48см., за да се оформят дипли/, предница 24 /да се скрои двойна/, гръб 22
/да се скрои двоен/, ръкав 21 /да се скроят два/, столче на яка 19 /да се скроят две двойни/, яка 18 /да
се скроят две двойни/. За маншети се скрояват два правоъгълника с височина 16см. според размера
на основата на ръкава по мярката, плюс шевовете.
Изработка: На 2,5см. от едната страна на двата правоъгълника, оформете дипли от 1см., изгладете в
посоката на страничните шевове, поставете двата правоъгълника лице с лице, разположете
нагръдника отгоре и скройте според размера. Поставете лек подлепващ трикотажен плат по средата
на обратната страна на закопчаването, изгладете и пришийте един лист към нагръдниците,
прегънете мострите и обшийте вътрешната страна върху шева. Оформете илиците и съединете двата
центъра дясна върху лява страна и пристегнете в основата с тропоска. Пришийте нагръдника за
предницата, зашийте задните свивки, раменните и страничните шевове. Изработете яка със столче
според обозначения А-В и обяснението на страница 105. затворете ръкавите, оформете отвора в
основата с ушита и обърната лента. Поставете маншети, предварително подплатени, ушити и
обърнати, зашийте един лист и обшийте противоположния. Направете подгъв, оформете два илика
на маншетите и пришийте копчета.
62. Пола „RENE LEZARD”
Приложение 6. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 25 до 26/.
Плат: 3м. , 0, 80 м. ширина копринен сатен с шарка от едната страна.
Кроене: предница на талия 26 /да се скроят две двойни като поставите върху едноцветната страна
на плата/, гръб на талия 25 /да се скроят два двойни, като поставите върху едноцветната страна на
плата/. За пола с плисета се скроява правоъгълник 55см. на 1, 42 м. дължина /размер 40/, 1, 44 м.
/размер 44/, 1, 46 м. /размер 48/ плюс шевовете и подгъв в крайната част на шарката.
Изработка: Поставете на един от листата на предницата и гърба на талията лек подлепващ
трикотажен плат върху обратната страна, изгладете, зашийте десните шевове поотделно. Затворете
правоъгълника за пола във формата на халка като оставите отвор от 8, 5см. от едноцветната страна
на полата, направете подгъв на правоъгълника като оставите шарката в основата и тропосате
плисетата на 3см. разстояние помежду им и еднаква дълбочина, за да достигнат размера на основата
на частите на талията, изгладете плисетата и пришийте полата към основата на талията като
оформите отвор отляво. Поставете противоположната част на талията лице с лице, зашийте горната
част, обърнете и пришийте цип, обшийте между двете материи и обшийте вътрешната част върху
същия шев.
63. Рокля „BLUGIRL”
Приложение 7. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 4, 85 м. , 1, 40 м. ширина сатен.
Кроене: предница 2 /да се скрои двойна/, гръб 1 /да се скроят два/, предница на долна част 4 и 4А
/да се скроят две косо/, гръб на долна част 3 и 3А /да се скроят два косо/. За оформяне на предницата
и гърба на вратната извивка мострите се скрояват до обозначението в края от вътрешната страна
според чертежа на предницата и гърба. За фльонга се скрояват две ленти 1, 20 м. на 38см. , за да
остане ширината 18см.
Внимание! За да получите пълните кройки 3 и 4, съединете част 3 с 3А и част 4 с 4А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове на горната част и раменните шевове, прекарайте двоен
набор в основата на горната част. Зашийте страничните шевове на долната част и средните шевове
на предницата и гърба до края на ципа и прикрепете към основата на горната част, като придържате
горната част и като подредите набора наоколо. Затворете раменните и страничните шевове на
вътрешната горна част и поставете лице с лице върху вратната извивка, зашийте, обърнете, обшийте
ръкавните извивки и пришийте скрит цип като пристегнете вътрешната горна част. Направете
подгъв в основата със завършващ шев. Съединете двете ленти за фльонга и я изработете зашита и
обърната, като затворите краищата, завържете от едната страна на талията, , според модела.
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64. Рокля „PRADA”
Приложение 7. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 5 до 11/.
Плат: 3 м., 1, 40 м. ширина трикотажен креп.
Кроене: предница 8 /да се скроят две двойни/, средна част на предница 11 /да се скроят две двойни/,
гръб 10 /да се скроят четири/, предница на долна част 6 и 6А /да се скроят две/, гръб на долна част 7
/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/, годет 5 /да се скрои двоен/,
презрамка 9 /да се скрои двойна/.
Изработка: Пришийте средната предна част към двете предници според обозначение А поотделно и
гърба според обозначение Е. Изработете презрамката, ушита и обърната и я поставете на гърба
според обозначение Е, тропосайте. Подплатете горната част като оформите дясната страна на гърба
на вратната извивка като пристегнете презрамката, поставете я в подходяща позиция и поставете
предницата отгоре върху презрамката, обърнете върху нея и поставете в позиция лявата предница,
пришийте към гърба на вратната извивка като оформите и пристегнете презрамката отляво. Зашийте
средния шев на предницата на долната част до обозначение В, страничните шевове и средния шев
на гърба до края на ципа, поставете предния годет според обозначения В до основата и съединете
долната част към основата на горната част като придържате според обозначения D-A-F, обшийте
вътрешната горна част по същия шев. Направете подгъв и пришийте скрит цип.
65. Рокля „HENNES & MAURITZ”
Приложение 7. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 12 до 17/.
Плат: 2,65 м., 1,50 м. ширина италианска коприна.
Кроене: Предница 16 /да се скроят две/, гръб 14 /да се скрои двойно/, ръкав 13 /да се скроят два/,
маншет 12 /да се скроят два/, пола на предница 17 и 17А /да се скроят две/, пола на гръб 15 /да се
скрои двойно/. За завързване на талията се срязва лента от 12 см. на 1,50 м. и друга от 1,30 м. за да
останат и двете с ширина 5 см. За оформяне на вратната извивка на гърба мострата се срязва според
чертежа на гърба.
Изработка: Зашийте раменните шевове, страничните шевове на тялото, като оставите малък илик
на талията лява страна и страничните шевове на полата поотделно. Зашийте раменния шев на
мострата на вратната извивка на гърба с мострите на предницата, обърнете ги към обратната страна
и прихванете с тропоска на талията. Тропосайте гънки в основата на тялото и зашийте полата за
тялото му, като поддържате според обозначение В, сгънете мострите на полата и прихванете на
талията отвътре. Зашийте ръкавите, наберете върховете и основата, оформете отворите с бие, ушито
и обърнато. Поставете тънък подлепващ плат на тясната среда на маншетите и направете двоен
набор на срещуположните краища; изработете шест гайки от същия плат и поставете три на единия
тесен край на всеки маншет, тропосайте и сгънете маншетите лице с лице, като изпънете набора по
размера на тясната част, зашийте двата края, като прихванете гайките, обърнете и зашийте единия
слой на маншетите за ръкавите, като изпънете набора и оформите отвора, обиколете със същия шев
тесния слой. Зашийте ръкавите на ръкавните извивки, като изпънете набора на върховете. Направете
подгъв и пришийте копчета, облечени в същия плат, на маншетите. Изработете двете ленти за
талията, ушити и обърнати, като затворите единия край, направете гънка на срещуположните
краища, като намалите лентите на 2,5 см. и поставете една на всеки край на тялото обозначение В с
тегел на машина и образувайте прихлупване на тялото на предница върху дясна страна, кръстосайте
лентите на гърба и предницата за завързване след това на гърба. Направете набори на двете
предници според обозначенията от вратната извивка до ръкавните извивки, като се намали на 10 см.
горната част и на 14 см. долната част с тегел с еластичен конец.
66. Блуза „HOSS”
Приложение 7. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 18 до 22/.
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Плат: 1, 40 м. 1, 40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: японски тип предница 18 /да се скрои двойна/, японски тип гръб 19 /да се скрои двоен/,
поло закопчаване 21 /да се скроят две/, ръкав 20 /да се скроят два двойни/, яка 22 /да се скроят две
двойни/. За маншети се скрояват два правоъгълника с ширина 4см. на 32см. /размер 48/, 30см.
/размер 44/, 28см. /размер 40/ плюс шевовете.
Изработка: Изработете три гънки на предницата, по 5мм. всяка една, от предницата на вратната
извивка до обозначението, на разстояние помежду им според модела и зашити до обозначение С.
Зашийте предните и задните свивки. Изработете поло закопчаване според обозначение В-С и
обяснението на страница 105. Зашийте раменните и страничните шевове на японските части.
Затворете ръкавите, наберете върховете и основата, пришийте ги към ръкавните извивки, като
натегнете набора. Изработете яка за риза според обяснението на страница 105 и обозначение А.
Затворете лентите за маншетите във формата на халка според размера и пришийте към основата на
ръкавите като натегнете набора, обшийте. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
67. Рокля „ESCADA”
Приложение 7. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 3,70 ч., 1,40 м. ширина коприна на райета в различни ширини. 0,70 м., 0,80 м. ширина креп в
тон.
Кроене: От коприна: драпирано тяло на предница 4 /да се скроят две/, гръб 3 /да се скроят два/, пола
на предница и гръб 5 и 5А /да се скроят една двойна за предница и две за гръб/, подплата на пояс 1
/да се скрои двойно/, панделка 6 /да се скроят две двойни прав бод разположени върху сините
райета според модела/. За пояс: да се скрои правоъгълник прав бод за образуване на гънки с ширина
50 см. по височината на кройката подплата на пояс според размера, разположен върху райетата,
както е показано на модела. За гайка на панделката се срязва правоъгълник от 12 см. на 14 см.
ширина за да остане 5 см. на 6 см. ширина след изработването. За оформяне на вратната и ръкавната
извивка на гърба мострите се срязват според чертежа на кройката. От креп: вътрешно тяло на
предница 2 /да се скрои двойно/. За оформяне на вратната извивка мострата се срязва според
чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълната кройка 5, съединете 5 с 5А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте свивките на вътрешното тяло и поставете мострите на вратната извивка,
ушити и обърнати. Зашийте средния преден шев на горното драпирано тяло до обосначение А и
тропосайте гънките до раменете, като ги зашиете от вътрешната страна за да ги закрепите, сгънете
мострите на вратната извивка и изгладете, тропосайте остатъка на гънките на талията и поставете
предниците лице с обратна страна на ръкавните извивки на вътрешното тяло, зашийте предницата
от коприна върху тази от креп на мястото й на раменете, вратната извивка според обозначение А и
страните, прихванете с тропоска и зашийте тялото на гърба по раменния и страничните шевове, като
прихванете вътрешното тяло, затворете задните свивки. Оформете ръкавните извивки на гърба и
вратната извивка с мострите, ушити и обърнати. Зашийте страничните шевове и средния заден шев
на полата до мястото на ципа, тропосайте гънки и зашийте за основата на тялото. Образувайте гънки
на частта за пояс, като синьото остане в средата и зашийте дъното им за да ги прихванете, поставете
подплатата отгоре лице с лице, зашийте двете страни, обърнете. Изработете панделката, ушита и
обърната и я поставете над пояса в средата на предницата, поставете гайката, ушита и обърната,
прихващайки пояса по размера й, зашийте с бод на ръка, поставете пояса върху роклята от средата
на предницата до гърба според обозначение Е и тропосайте. Зашийте ципа на средата на гърба, като
прихванете пояса и подплатете тялото на гръб. Направете подгъв на полата.
68. Блуза „BARBARA BUI”
Приложение 7. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 7 до 11/.
Плат: 1, 55 м. , 1, 40 м. ширина коприна и вискоза.
Кроене: предница 10 /да се скроят две/, гръб 11 /да се скрои двоен/, предно закопчаване 8 /да се
скрои едно за дясната страна и едно за лявата като се премахне двойната мостра/, ръкав 9 /да се
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скроят два/, маншет 7 /да се скроят два/. За оформяне на вратната извивка се скрояват косо ленти от
4см. според контурите, за да се оформи обиколна филетка от 1см.
Изработка: Зашийте гънки на предницата от раменните шевове до мястото на обозначенията и
гънката по средата на гърба до обозначението, поставете гънките на гърба и предницата в позиция.
Зашийте раменните и страничните шевове. Поставете лек подлепващ трикотажен плат от обратната
страна на мострата на закопчаването и по обратната страна на мострата на лявото закопчаване,
изгладете и зашийте закопчаването според обозначение А, оформете гънка на закопчаването и на
мострата, зашийте като пристегнете мострата на закопчаването и обшийте мострата от лявата
страна. Оформете вратната извивка като поставите биета около нея и обшийте като оформите
филетка от 1см. Зашийте ръкавите, като оформите отвора с бие, ушито и обърнато, тропосайте
гънките и зашийте маншетите, преди това подплатени, наберете върховете и пришийте ръкавите
към ръкавните извивки. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
69. Пола „GEAN PAUL GAULTIER”
Приложение 7. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 12 до 16/.
Плат: 0, 80 м., 1, 40 м. ширина сатен с еластан.
Кроене: предница 15 /да се скрои двойна/, гръб 12 /да се скроят два/, страница на предница 14 /да се
скроят две/, страница на гръб 13 /да се скроят две/, цяла страница 16 /да се скроят две/. За оформяне
на талията мострите се скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични материи. Пришийте
страниците на предницата и гърба към предницата и гърба според обозначения А-С и А-Е, затворете
страничните шевове и поставете целите страници според обозначения B-F-G. Зашийте средния шев
на гърба до мястото на ципа и пришийте скрит цип. Съединете мострите на талията и пришийте към
полата, обърнете и прекарайте завършващ шев по края на талията. Направете подгъв.
70. Риза „PAUL & JOE”
Приложение 7. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 17 до 24/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина сатиниран памук с еластан.
Кроене: предница 23 /да се скроят две/, гръб 24 /да се скрои двоен/, ръкав 22 /да се скроят два/,
капаче на ръкав 20 /да се скроят две/, маншет 21 /да се скроят два/, джоб 19 /да се скрои един/,
столче на яка 18 /да се скроят две двойни/, яка 17 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Прегънете мострата на джоба, пристегнете с тегел
и поставете върху лявата страна на предницата на указаното място с обиколен тегел, затворете
раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите, оформете отвора като поставите капачетата,
ушити и обърнати според обозначение Е, тропосайте гънките. Подплатете средата на маншетите,
затворете краищата, обърнете и пришийте един лист към основата на ръкавите според обозначение
Е, обшийте и пришийте към ръкавните извивки според обозначение Х. Подплатете мострите на
двете предници, обърнете ги и обшийте. Изработете яка със столче според обозначения А-В и
обясненията към страница 105. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
71. Пола панталон „HENNES & MAURITZ ”
Приложение 7. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 25 до 30/.
Плат: 1,65 м., 1,40 м. ширина тънка вълна. 0,35 м., 0,80 м. ширина подплата в тон.
Кроене: От вълна: предница 29 /да се скроят две/, гръб 30 /да се скроят два/, колан на предница 25
/да се скроят два без прихлупване и два с прихлупване за лява страна/, колан на гръб 28 /да се
скроят четири/, две части на талия предница и гръб 26 и 27 /да се скроят по четири от всяка/. За
гайки се срязват четири правоъгълника от 4,5 см. на 15 см. Дъна на джобове: да се скроят две според
чертежа на кройката. За свободен колан се изработва лента с ширина 9 см. и дължина 1,20 м. за да
остане ширината 3,5 см. след изработванете. За предно закопчаване се срязва правоъгълник с
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ширина 6 см. по височената на ципа плюс шевове. От подплата за дъна на джобове: да се скроят две
според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте предните свивки и гънки на предницата от талията до обозначение В,
отбележете ивица и изгладете. Изработете джобове на шевовете според обяснението на страница
105. Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа.
Изработете отвора с предно закопчаване и цип според обяснението на стр. 105. Съединете частите
на талията обозначение А и талията на гръб обозначение С поотделно, поставете тънък подлепващ
плат на обратната страна на едните части, изгладете и зашийте страните, съединете двата колана
лице с лице, зашийте горната страна и предните краища, като образувате прихлупване с лява страна,
срежете малко шева, обърнете и зашийте единия слой на талията на панталона, обиколете с шев
отвътре. Изработете гайки, ушити и обърнати с дължина 12,5 см., сгънете ги образувайки ъгъл,
поставете гайките върху частите на талията предница и гръб на указаните места и прихванете
ъглите върху панталона, както е показано на модела. Направете подгъви, като сгънете основата по
линията на чертежа и отбележете сгъвката на маншетите на основата според кройката, прихванете
маншетите с бод на ръка на страните и вътрешните шевове. Поставете закопчаване на
прихлупването на колана. Изработете свободния колан с тока за въвеждане в гайките.
72. Блузка за бременни „BASALLO”
Приложение 8. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1, 65 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 2 /да се скрои двойна/, гръб 1 /да се скрои двоен/. За странично каналче се
скроява лента 27см. на 4см., за да остане ширината 2см. За завързване се скрояват две ленти 4см. на
40см. дължина, за да остане 1см., след като се изработят.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове. Оформете вратната и ръкавните извивки с
подгъв във формата на руло и прекарайте на 1, 5см. от края тегел с еластичен конец от 3 мм. като
оформите набръчкване наоколо, като натегнете лентата при обшиването. Направете подгъв в
основата и поставете лентата от обратната страна на лявата страна от основата до обозначение Е,
прекарайте тегел от всяка страна на лентата и по средата на лентата като оформите каналче от 1см.
от всяка страна на шева. Изработете двете ленти, ушити и обърнати и ги прекарайте от обозначение
Е към основата, пристегнете ги в обозначение Е с хоризонтален тегел и завържете лентите като
наберете лявата страна.
73. Панталон за бременни „BASALLO”
Приложение 8. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 3 до 7/.
Плат: 1, 80 м., 1, 40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: предница 6 /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
7 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да
се получи ширина 26см. /размер 48/, 24см. /размер 44/, 22см. /размер 40/, предница на талия 4 /да се
скрои двойна/, гръб на талия 3 /да се скрои двоен/, джоб 5 /да се скрои един/. За каналче на
предницата на талията мострата се скроява според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте средните шевове на предницата и гърба /чатала/, поотделно и поставете
предницата и гърба на талията, поставете мострата на предницата на талията, лице с лице, зашийте
и затворете страничните шевове до края на мострите на талията и мястото на ципа отляво. Зашийте
гънка на джоба, прегънете мострата, пристегнете с тегел, поставете върху дясната страна, според
местоположението, с двоен обиколен тегел. Затворете вътрешните шевове. Оформете илик на
мострата на гърба на талията от лявата страна на 4см. от страничния шев и обшийте около мострата
на талията с тегел, оформяйки каналче, прекарайте еластична лента през илиците от лявата страна
на предницата, пристегнете този край с вертикален тегел и извадете противоположния край през
оформения илик от вътрешната страна на лявата мостра на гърба, пришийте копче на 1см.
разстояние и закопчайте лентата според нужния размер. Пришийте цип и направете подгъви.
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74. Блузон за бременни „PRETTY MOTHER”
Приложение 8. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 8 до 14/.
Плат: 0, 95 м. , 1, 40 м. ширина щампосан памук. 0, 95 м. , 0, 80 м. ширина едноцветен лен.
Кроене: От щампосан плат: предница на вратна извивка 11 /да се скроят четири/, гръб на вратна
извивка 12 /да се скроят четири/, страница на предница 10 /да се скроят четири/, предница на шлейф
8 /да се скрои двойна/, гръб на шлейф 9 /да се скрои двоен/. От едноцветна материя: подгръдна част
13 /да се скроят две двойни/, гръб на подвратна част 14 /да се скроят два двойни/. За оформяне на
предницата и гърба на вратната извивка и да направите филетка се скрояват косо ленти от 5см. по
обиколката на вратната извивка. За оформяне на предната ръкавна извивка и за презрамка се
скрояват косо ленти от 5см. според ръкавната извивка плюс още 42см. за презрамка. За двойна
презрамка се скрояват косо две ленти 5см. на 42см.
Изработка: Пришийте предницата на вратната извивка със страниците според обозначение А
поотделно и съединете гърба на вратната извивка по средния шев също така поотделно. Съединете
дясната страна с гърба на вратната извивка, поставете същите части от обратната страна , обратна с
обратна страна и тропосайте около вратната извивка. Оформете предницата на вратната извивка от
обозначение А до основата с бие като оформите филетка с ширина 1,5см.; оформете гърба на
вратната извивка по същия начин и предната ръкавна извивка като оформите цяла презрамка според
нужния размер, изработете другата презрамка със същата ширина, ушита и обърната, поставете на
предницата според обозначение А и двете презрамки на гърба на вратната извивка според
обозначение Х с тегел отдолу под филетката. Оформете прихлупване на предницата на горната част
според обозначение В дясната страна върху лявата, тропосайте. Зашийте десния шев на подгръдните
части и гърба на подвратните части и пришийте към основата на вратната извивка според
обозначения В-Е, поставете противоположните части от обратната страна обшита по същия шев.
Зашийте страничните шевове на шлейфа до мястото на ципа отляво и съединете към един лист от
подвратните части според обозначения C-F. Пришийте цип отляво и обшийте частите от вътрешната
страна. Направете подгъв.
75. Панталон за бременни „PRETTY MOTHER”
Приложение 8. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 15 до 17/.
Плат: 1, 75 м., 1, 40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: предница 16 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 11, 5см./, гръб 15 /да се скроят два, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 25 см. /размер 48/,
23см. /размер 44/, 21см. /размер 40/, страница на предница 17 /да се скроят две/. За оформяне на
каналче на предницата мострата се скроява според чертежа на кройката.
Изработка: Пришийте предните странични части към предниците и прекарайте декоративен тегел
по лицевата страна. Зашийте шевовете /чатала/ на предницата и гърба поотделно и поставете
мострата на талията лице с лице, зашийте и затворете страничните шевове до края на мострата на
талията и мястото на ципа отляво, затворете вътрешните шевове. Изработете каналче на талията с
еластична лента от илици според обясненията към модел 73 и пришийте цип. Направете подгъви.
76 и 77. Блузон и пола за бременни „ROSARIO DE LA ENCARNACION”
Плат: 2, 60 м. , 1, 40 м. ширина лен. 0, 30 м., 1, 40 м. ширина коприна в подходящ цвят.
76. Блузон „ROSARIO DE LA ENCARNACION”
Приложение 8. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 18 до 19/.
Кроене: От лен: предница 18 /да се скрои двойна/, гръб 19 /да се скрои двоен/. За филетка на
вратната извивка и презрамки се скрояват косо две ленти 6см. на 42см. За завързване на гърба се
скрояват две ленти 4см. на 50см. За оформяне на вратната извивка и на предницата и гърба на
ръкавните извивки мострите се скрояват според чертежа на кройките.
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Изработка: Ако е нужно, направете бродерия на предницата. Зашийте предните свивки. Изработете
презрамки, ушити и обърнати с ширина 1см. и ги поставете върху страничните шевове на гърба
според обозначение Х в позиция към средата, тропосайте и затворете страничните шевове до края
на ципа отляво, като пристегнете лентите. Зашийте дясната страна на мострите на вратната извивка
и поставете лице с лице, зашийте ръкавните извивки и предния отвор, обърнете мострите.
Съединете двете скроени косо ленти и поставете от средата на гърба до края на ръкавната извивка
като оформите филетка от 2см. и презрамки от 15см., оформете остатъка от предницата на вратната
извивка по същия начин като отпуснете краищата, оформете гайка от конец в края на единия край и
пришийте малко седефено копче, за да закопчаете с противоположния край. Пришийте скрит цип.
Направете подгъв.
77. Пола за бременни „ROSARIO DE LA ENCARNACION”
Приложение 8. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 20 до 21/.
Кроене: От лен: пола 20 /да се скроят десет/. От коприна: годет на предницата на талията 21 /да се
скроят три/. За оформяне на каналче и за оформяне на талията мострите се скрояват според чертежа
на кройките след като се съединят частите.
Изработка: Поставете годета в горната страна на една част от полата според обозначения А-В,
зашийте другия годет в на другата страна на същата част и съединете по една част на полата за
всяка страна, поставете третия годет по същия начин според обозначения А-В и зашийте останалите
части от горната част до основата, като оставите отвор от 18см. по средата на гърба за цип.
Поставете мострите на талията лице с лице и оформете два илика на мострата на 5см. разстояние от
всяка страна на отвора, за да оформите каналче по същия начин като в модел 73 с еластична лента
от илици. Пришийте скрит цип. Поставете декоративна лента от тюл с три дантели в подходящ цвят
с различно ниво в основата на полата.
78. Блузка за бременни „BASALLO”
Приложение 8. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1, 65 м. , 1, 40 м. ширина щампосана памучна бамбула.
Кроене: предница 2 /да се скрои двойна/, гръб 1 /да се скрои двоен/. За оформяне на предницата и
гърба на ръкавните извивки се скрояват косо ленти с ширина 3см. За завързване и за оформяне на
презрамки се скрояват две ленти с ширина 4см. на 1, 10 м., за да остане ширината 1см.
Изработка: Затворете страничните шевове. Оформете ръкавните извивки до обозначения А-В като
поставите бие, ушито и обърнато, прегънете мострите на вратната извивка и прекарайте тегел на 1,
5см. като оформите каналче, оставяйки отвори според обозначения А-В. Оформете основата със
завършващ шев и прекарайте тегел с еластичен конец на 4, 5см. от основата като оформите набор.
Съединете двете ленти, като направите една зашита и обърната, прекарайте я през каналчето на
предницата и гърба на вратната извивка като оформите презрамки, извадете краищата през илиците
на гърба на каналчето и завържете на необходимата височина.
79. Панталон за бременни „BASALLO”
Приложение 8. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: /от 3 до 5/.
Плат: 2 м., 1, 40 м. ширина креп. 0, 25 м., 0, 80 м. ширина трикотаж.
Кроене: От креп: предница 3 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 27,5см. /размер 48/, 25см. /размер 44/, 23см.
/размер 40/, гръб 4 /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/. За
оформяне на талията мострите се скрояват според чертежа на кройките. От трикотаж: страница 5 /да
се скроят две/.
Изработка: Зашийте свивките на гърба, затворете страничните и вътрешните шевове, и средния
шев /чатала/. Поставете мострите на предницата и гърба на талията, лице с лице, зашийте и
поставете частта от трикотаж от двете страни до края на мострите. Оформете илици на мострата на
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гърба на талията на 3см. от шева на трикотажната част и прегънете мострите, прекарайте обиколен
тегел като оформите каналче с 3см. ширина и прекарайте еластична лента от филетки през
филетките на каналчето на предницата на талията, пришийте копче от вътрешността на всяка страна
на 3см. от илиците, за да закопчаете лентата от филетки според нужния размер. Направете подгъви.
80. Блузка за бременни „PRETTY MOTHER”
Приложение 8. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 6 до 8/.
Плат: 1, 45 м., 1, 40 м. ширина памучна прозрачна материя.
Кроене: предница на вратна извивка 8 и 8А /да се скроят две/, предница на шлейф 6 /да се скрои
двойна/, гръб на шлейф 7 /да се скрои двоен/.
Изработка: Оформете частите на предницата на вратната извивка със завършващ шев от
обозначение А на гърба около външната страна и оформете прихлупване на предницата дясната
страна върху лявата, така че да съвпаднат центровете, пристегнете с тропоска и прекарайте двоен
набор в основата на предницата до обозначение В. Зашийте страничните шевове на шлейфа и го
прикрепете към горната част, като натегнете набора според обозначения В-А. Прегънете мострата
на гърба на вратната извивка и прекарайте четири хоризонтални тегела с еластичен конец като
оформите набори по средата на гърба. Оформете основата със същия завършващ шев като при
вратната извивка и завържете презрамките на възел.
81. Панталон за бременни „PRETTY MOTHER”
Приложение 8. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 9 до 12/.
Плат: 1, 90 м. , 1, 40 м. памук с еластан. 0, 25 м., 1, 40 м. ширина бял трикотаж.
Кроене: От памук: предница 9 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани
приложението, така че в краищата да се получи ширина 27см. /размер 48/, 25см. /размер 44/, 23см.
/размер 40/, гръб 10 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани приложението, така
че в краищата да се получи ширина 26см. /размер 48/, 24см. /размер 44/, 22см. /размер 40/, джоб 12
/да се скроят два/. За ленти на джобове се скрояват две ленти 6см. на 66см. дължина /размер 40/,
70см. /размер 44/, 74см. /размер 48/ плюс шевовете. От трикотаж: талия 11 /да се скрои двойна/.
Изработка: Зашийте страничните шевове на панталона. Прегънете мострите на джобовете,
пристегнете с тегел, изработете ушити и обърнати ленти като затворите единия край, поставете
джобовете върху страничните шевове на предницата и гърба според обозначения S-P, като
поставите лентите при обозначение R, зашийте с двоен обиколен тегел около джобовете, като
пристегнете лентите и като освободите краищата. Затворете вътрешните шевове и средния шев
/чатала/. Оформете илик в края на всяка лента и пришийте копче върху джобовете, оформете
обръщане на крачолите с лентата и закопчайте върху джобовете, според модела. Затворете във
формата на халка частта на талията от трикотаж и пришийте към панталона, като пристегнете
трикотажа при зашиването, прегънете и обшийте по същия шев. Направете подгъви.
82. Блузка за бременни „ROINSAL”
Приложение 8. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 13 до 17/.
Плат: 1, 10 м. , 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница 13 /да се скрои двойна/, гръб 14 /да се скрои двоен/, предница на шлейф 17 /да се
скрои двойна/, гръб на шлейф 16 /да се скрои двоен/, реглан ръкав 15 /да се скроят два/.
Изработка: Пришийте дясната страна на горната част и само 2см. отляво на ръкавната извивка и
реглан ръкавите, поставете и пришийте към ръкавните извивки. Затворете страничните шевове на
шлейфа до мястото на ципа отляво и пришийте към основата на горната част, като я придържате.
Пришийте цип. Прекарайте завършващ шев около вратната извивка, ръкавите и основите и
прекарайте тегел с еластичен конец на 2, 5см. от края на вратната извивка и на 1, 5см. от основата на
ръкавите, като ги наберете.
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83. Панталон за бременни „ROINSAL”
Приложение 8. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 18 до 21/.
Плат: 2 м. , 1, 40 м. ширина лен и полиамид. 0, 35 м. , 1, 40 м. ширина копринен трикотаж в
подходящ цвят.
Кроене: От лен: предница 20 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани
приложението, така че в краищата да се получи ширина 27см. /размер 48/, 25см. /размер 44/, 23см.
/размер 40/, гръб 21 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани приложението, така
че в краищата да се получи ширина 27см. /размер 48/, 25см. /размер 44/, 23см. /размер 40/, гръб на
талия 18 /да се скроят четири/. От копринен трикотаж: предница на талия 19 /да се скрои двойна/. За
направа и оформяне на каналче на предницата се скроява мостра с ширина 3см. без шевовете, като
следвате линията на панталона.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев
/чатала/. Зашийте задния шев на коланчето поотделно, поставете лек подлепващ плат от обратната
страна на едно от коланчето, изгладете, съединете двете лице с лице и зашийте горната страна,
прикрепете към талията на панталона от средата на гърба до обозначение А. Тропосайте гънките в
основата на предницата на талията от коприна и пришийте към панталона според обозначение А-В.
Поставете мострата на предницата на талията, ушита и обърната и прекарайте тегели като оформите
каналче от 3см. Прекарайте еластична лента от илици като извадите краищата между обозначения
А-В. Обшийте гърба на коланчето и пришийте копче от всяка страна от вътрешната страна на
коланчето на разстояние 3см. от обозначения А-В, за да закопчаете еластичната лента според
искания размер. Направете подгъви.
84. Блузка „MEDIANO”
Приложение 9. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2, 20 м.1, 40 м. ширина памук с еластан. Набавете си лента с шевици с ширина 4см. според
дължината на частите под вратната извивка, според мярката.
Кроене: От памук: предница на вратна извивка 6 /да се скрои двойна/, гръб на вратна извивка 5 /да
се скрои двоен/, предница на шлейф 4 /да се скрои двойна/, гръб на шлейф 3 /да се скрои двоен/,
предница на подвратна част 2 /да се скрои двойна/, гръб на подвратна част 1 /да се скрои двоен/. За
оформяне на вратната и ръкавните извивки мострите се скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте раменните шевове и десния шев на частите на вратната извивка, тропосайте
гънките на предницата и прекарайте двоен набор в основата на гърба на вратната извивка, зашийте
дясната страна на частите под вратната извивка и съединете с горните части всичко наоколо според
обозначения А-В като оставите отвор за цип отляво и като натегнете набора на гърба. Зашийте
страничните шевове на шлейфа до отворите в основата на страничните шевове и края на ципа
отляво, прекарайте двоен набор в горната част и пришийте към основата на подвратната част като
зашиете с тегел от двата края. Зашийте раменните шевове на мострите на вратната извивка и
поставете лице с лице, зашийте вратната извивка, обърнете и обшийте ръкавните извивки,
прекарайте тегел на 2 мм. от края. Пришийте скрит цип и направете подгъви като оформите
страничните отвори.
85. Пола „MANGO”
Приложение 9. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 7 до 10/.
Плат: 1, 45 м., 1, 40 м. ширина памук, полиамид и еластан.
Кроене: предница 10 /да се скроят две/, гръб 9 /да се скроят два/, предница на коланче 8 /да се скрои
една без прихлупване и една с прихлупване за лявата страна/, гръб на коланче 7 /да се скроят два/.
За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6см. по височината на ципа без шевовете.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете страничните шевове, средния шев на
гърба до отвора в основата и средния на предницата до края на ципа; пришийте цип с предно
закопчаване според обясненията на страница 105. Затворете средния шев на гърба и страничните
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шевове на коланчето поотделно, поставете лек подлепващ памучен плат по средата му от обратната
страна, изгладете, прегънете лице с лице, затворете краищата, обърнете и пришийте лист към
талията на полата, обшийте противоположния лист. Направете подгъв, оформете илик на коланчето,
пришийте копче и прегънете мострите на отвора на гърба, прекарайте декоративен тегел на 4см. от
основата.
86. Блузон „MANGO”
Приложение 9. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 11 до 15/.
Плат: 1, 85 м. , 1, 40 м. ширина памучна щампосана прозрачна материя.
Кроене: предница 15 /да се скроят две/, гръб 13 /да се скрои двоен/, страница на предница 14 /да се
скроят две/, предница и гръб на шлейф 12 /да се скрои една двойна за предница и една двойна за
гръб според средата на чертежа на кройката/, ръкав 11 /да се скроят два/. За оформяне на
предницата на вратната извивка се скрояват косо две ленти с ширина 5см. според обиколката от
рамото до края, плюс още 40см. за завързване, с необходимите добавки. За оформяне на предницата
на вратната извивка във формата на буквата V се скрояват косо две ленти от 5 мм. според размера.
За оформяне на гърба на вратната извивка се скроява косо една лента от 5см. според контура.
Изработка: Пришийте страницата към предницата от рамото до обозначение В, изгладете шевовете
към средата на плата и прекарайте декоративен тегел. Оформете предницата на вратната извивка на
двете части като оформите филетка от 12 мм. при обшиването до обозначение Х и съединете
центровете на предницата като поставите дясната страна върху лявата според обозначение А,
пристегнете с тропоска. Зашийте раменните шевове и оформете вратната извивка като съедините
скроените косо ленти по раменния шев като оформите филетка също от 12 мм., така че от
обозначение Х да отпуснете краищата. Зашийте страничните шевове на горната част до обозначение
Е отляво и страничните шевове на шлейфа, левия до края на ципа. Прекарайте двоен набор по
шлейфа и го пришийте към основата на горната част като натегнете набора според обозначения АВ-С на предницата. Зашийте ръкавите и ги пришийте към ръкавните извивки, прекарайте
декоративен тегел около ръкавните извивки. Пришийте цип и направете подгъви, завържете лентите
отпред като оформите остра вратна извивка.
87. Панталон „FELIX MEDIANO”
Приложение 9. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 88/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 16 до 18/.
Плат: 2, 40 м. , 1, 40 м. ширина лен.
Кроене: предница 18 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 26см. /размер 58/, 25см. /размер 54/, 23, 5 /размер 50/, гръб
17 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 27 см. /размер 58/, 26, 7см. /размер 54/, 26см. /размер 50/, коланче 16 /да се
скроят две/. За дъна на джобове се скрояват четири според чертежа на кройката. За предно
закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6см. по височината на ципа без шевовете.
Изработка: Зашийте предните свивки и изработете вътрешни джобове според обяснението на
страница 105. Зашийте страничните шевове, затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/
до мястото на ципа, пришийте цип с предно закопчаване според обяснението на страница 105.
Затворете средния шев на гърба на коланчето, затворете предните краища и пришийте един лист от
коланчето към панталона, обшийте гърба на коланчето до страничните шевове като оформите
каналче и прекарате еластична лента според нужния размер, пристегнете краищата по страничните
шевове с вертикален тегел, обшийте остатъка от коланчето. Направете подгъви, оформете илик и
пришийте копче.
88. Рокля „MANGO”
Приложение 9. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 19 до 27/.
Плат: 3, 15 м. , 1, 40 м. ширина памук и щампосан полиамид.
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Кроене: предница на горна част 20 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 21 /да се скрои двоен/,
поло закопчаване 22 /да се скроят две/, предница на талия 23 /да се скроят две двойни/, гръб на
талия 24 /да се скроят два двойни/, ръкав 19 /да се скроят два/, столче на яка 26 /да се скроят две
двойни/, яка 25 / да се скроят две двойни/, джоб 27 /да се скрои един/. За долна част се скрояват два
правоъгълника с височина 56см. с ширина 1см./размер 50/, 1, 05 м. /размер 54/, 1, 10 м. /размер 58/.
Изработка: Подплатете джоба, прегънете мострата, пристегнете с тегел и изработете бродерия, ако
е нужно, поставете върху лявата предница на горната част на указаното място с обиколен тегел.
Зашийте поотделно раменните шевове, страничните шевове на горната част, страничните шевове на
талията и страничните шевове на долната част. Изработете поло закопчаване според обясненията
към модел 105, прекарайте двоен набор по основата на горната част. Пришийте предницата и гърба
на талията към основата на горната част според обозначение С като натегнете набора. Прекарайте
двоен набор по горната страна на долната част и я пришийте към основата на талията като натегнете
набора, поставете вътрешната част на талията като оформите шевовете. Затворете ръкавите и
пришийте към ръкавните извивки. Изработете яка със столче според обозначения А-В и
обяснението на страница 105. Направете подгъви, оформете илици, пришийте копчета и оформете
прегъване на основата на ръкавите.
89. Блуза „C & A”
Приложение 9. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предна платка 2 /да се скроят два правоъгълника по височината на кройката и 6 см. пошироко за образуване на ръбове/, предница 7 /да се скроят два правоъгълника по височината на
кройката и 5 см. по-широко за образуване на ръбове/, задна платка 1 /да се скрои двойно/, гръб 6 /да
се скрои двойно/, задна страница 8 /да се скроят две/, капаче на предница 5 /да се скроят две според
кройката и два правоъгълника по височината на кройката и 2 см. по-широко за образуване на
ръбове/, ръкав 4 /да се скроят два/, яка 3 /да се скроят две двойни/. За предно закопчаване се срязва
правоъгълник от 8 см. на 40 см. за да остане с ширина 3 см. след изработването.
Изработка: Зашийте страниците на гърба според обозначение В, като поставите дантела от 1 см. и
намалите шевовете до достигане контура на кройките. Зашийте задната платка, като поставите
същата дантела спусната свободно от основата. На правоъгълниците за предна платка образувайте
ръбове от 2 мм. на 2 мм. на разстояние 1 см. помежду им, поставете отгоре кройката и срежете
според формата и размера. На капачетата за предница образувайте ръб на 1 см. от края. На
правоъгълниците за предница образувайте бродерия според модела и два ръба, поставете на 1 см.
разстояние от тях две ленти с дантела помежду им, като след зашиването всяка лента остане 1 см.,
образувайте още два ръба на разстояние 1 см. помежду им. Зашийте платката на предниците, като
поставите дантелата свободна на шева, поставете на дясната среда на предница капачето с ръб, а на
лявата капачето без ръб. Зашийте краищата на предното закопчаване и го поставете върху средата
на предница лява страна, поставете отгоре срещуположното капаче лице с лице, зашийте до края на
вратната извивка, като прихванете предното закопчаване, обърнете и обиколете с шев. Изработете
гайки от същия плат и ги поставете на указаното място на капачето среда на предницата дясна
страна, тропосайте и поставете капачето без ръб също като на лява страна. Затворете раменните и
страничните шевове. Поставете дантела на основата на ръкавите със сатенен бод и ги зашийте на
ръкавните извивки според обозначения С-Е, оформете останалата част на ръкавните извивки с бие,
ушито и обърнато. Изработете яката с ръб според обозначение А и обяснението на страница 105.
Поставете дантела около основата на блузата, пришийте копчета.
90. Пола „C & A”
Приложение 9. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 9 до 13/.
Плат: 1, 05 м., 1, 40 м. ширина лен. 0, 75 м. , 1, 40 м. ширина бродиран лен.
Кроене: От лен: предница 10 /да се скроят две/, гръб 13 /да се скроят два/, две странични кройкипредница и гръб 11 и 12 /да се скроят две от всяка/. За оформяне на талията мострите се скрояват
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според чертежа на кройките. От бродиран лен: предница и гръб на волан в основата 9 /да се скрои
един двоен от всяка според центровете на чертежите на кройката/.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба на полата, изгладете шевовете и прекарайте
тегел на 2 мм. по лицевата страна. Затворете страничните шевове до мястото на ципа отляво.
Поставете мострите на талията, ушити и обърнати. Зашийте страничните шевове на волана и
прикрепете към основата на полата, пришийте скрит цип. Направете подгъв.
91. Бермуди „C & A”
Приложение 9. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 14 до 20/.
Плат: 1,50 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 20 /да се скроят две/, гръб 19 /да се скроят два/, задна платка 17 /да се скроят
две/, преден джоб 18 /да се скроят два/, заден джоб 15 /да се скрои един/, колан на предница 14 /да
се скроят два до средата и два с прихлупване за лява страна/, колан на гръб 16 /да се скрои двойно/.
За предно закопчаване се срязва правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове.
За гайки се срязват четири правоъгълника от 5,5 см. на 7 см. за да останат 2 см. на 5 см. За
украшение на заден джоб се срязва правоъгълник от 14 см. на 2 см.
Изработка: Зашийте предните свивки. Оформете отворите на предните джобове с подгъв и двоен
тегел и поставете на указаните места според обозначения А-В-С, прекарайте двоен обиколен тегел и
тропосайте на страните и талията. Поставете откъм обратна страна на гърба на панталона дясна
страна на указаното място правоъгълника с обиколен тегел, сгънете мострата на задния джоб,
прихванете с тегел и прекарайте кръстосани декоративни тегели на средата на джоба , поставете го
на указаното място с двоен обиколен тегел. Зашийте задната платка на панталона според
обозначение Е и прекарайте двоен декоративен тегел. Зашийте страничните шевове, вътрешните
шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа, поставете предното закопчаване с цип според
обяснението на страница 105. Поставете метални петалки на указаното място на колана на гърба за
въвеждане на лента от памучна връв на рул Съединете шевовете на колана според обозначение В,
сгънете лице с лице и затворете предните краища, обърнете и зашийте единия слой за панталона,
като поставите гайки, ушити и обърнати. Обиколете с шев колана на гърба, като образувате каналче
на страните от обозначение В до обозначение F и въведете ластик в необходимия размер между
същите обозначения, прихванете краищата с вертикален тегел върху панталона, обиколете с шев
останалата част, прихванете краищата на гайките на горната страна на колана. Направете подгъви,
оформете илик, пришийте копче.
92. Блуза „C & A”
Приложение 9. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 5 /от21 до 25/.
Плат: 0, 75м. , 0,80 м. ширина бродиран памук. 1, 70 м. , 1, 40 м. ширина памук с рисунка.
Кроене: От бродиран памук: предно закопчаване 23 /да се скроят четири/, яка 21 /да се скроят две
двойни/. От памук с рисунка: предница 22 / да се скроят два правоъгълника с ширина 50см.по
височината на кройката, за да се изработят платки/, страница на предница 24 /да се скроят две/, гръб
25 /да се скрои двоен/. За оформяне на предницата и гърба на ръкавните извивки се скрояват косо
ленти с ширина 3см. според контурите.
Изработка: По правоъгълниците за предниците изработете платки според модела и поставете
кройката отгоре, скройте според формата и размера. Пришийте страниците към предниците като
наложите дантела по бродерията според модела. Зашийте свивките на гърба, затворете раменните и
страничните шевове. Поставете подлепващ трикотажен плат от обратната страна на две от
закопчаванията, изгладете, съединете двете лице с лице и зашийте външната част и основата,
обърнете и съединете един лист към предницата като наложите отново дантела по шева, зашийте и
обшийте противоположния лист. Изработете яка тип мао според обозначение А и обяснението на
страница 105. Оформете ръкавните извивки с ушито и обърнато бие. Направете подгъв, оформете
илици, пришийте копчета, подплатени със същия плат.
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93. Панталон „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 9. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 26 до 28/.
Плат: 2, 30 м., 1, 40 м. ширина памук с еластан на квадратчета.
Кроене: предница 27 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 30см. /размер 58/, 27, 5 /размер 54/, 25см. /размер 50/, гръб
28 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 29, 5см. /размер 58/, 28см. /размер 54/, 26, 5см. /размер 50/, коланче 26 /да се
скроят две/. За оформяне на преден отвор мострата се скроява според чертежа на тегелите. За
предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6см. според височината на ципа без
шевовете. За завързване се скрояват две ленти 4см. на 1м.
Изработка: Зашийте предните свивки. Затворете страничните, вътрешните шевове и средния шев
/чатала/ до мястото на ципа и го поставете с предното закопчаване според обяснението на страница
105. Зашийте средния шев на гърба на коланчето. Оформете вертикални илици по предницата на
коланчето, затворете краищата и пришийте един лист към панталона, обшийте противоположния
лист като оформите каналче. Съединете двете ленти за завързване и изработете ушита и обърната
лента, като я оставите с ширина 1см., прекарайте я през илиците и завържете отпред. Направете
подгъви, оформете илик на коланчето, пришийте копче.

Обяснения на най-важните части, които се появяват в някои от моделите
/стр. 105-106/
Джоб със страница
Поставете дъното на предния джоб лице с лице и край с край като следвате формата на джоба.
Прекарайте тегел, направете няколко прореза по шева, ако формата е заоблена, обърнете дъното на
джоба наобратно, изгладете като придържате шева по края и ако е нужно прекарайте декоративен
тегел. Поставете отдолу страницата и тропосайте заедно две части. От обратната страна, съединете
двете дъна с обиколен тегел.
Джоб с капаче
Поставете лек подлепващ плат върху обратната страна на един от листата на капачетата и изгладете,
за да залепне. Поставете втория лист на капачето лице с лице, и зашийте с обиколен тегел без частта
на монтажа, направете малки прорези по ъглите, ако са заоблени, обърнете и прекарайте тропоска,
като придържате шевовете по края, изгладете и ако е нужно прекарайте декоративен тегел.
Поставете капачето на указаното място в посока нагоре, пристегнете с тропоска и поставете дъно на
джоб отгоре над капачето също в посока нагоре. Зашийте с тегел.
Поставете бие в противоположната страна и пристегнете с паралелен с предишния тегел на 1см.
разстояние, скройте плата между двата тегела и краищата по диагонал, обърнете дъното на джоба и
бието навътре, застопорете като направите филетка от 7 мм. със заден шев върху зашитото.
Поставете другото дъно на джоб, зашито по бието от обратната страна със скрит бод и съединете
двете дъна с обиколен тегел.
Фалшив джоб от илик
Отбележете прецизно местоположението на джоба от илик с тропоска и краищата. Скройте косо
лента, която да надхвърли с 2см. отстрани и ширина, поставете лентата центрирана, маркирана на
мястото с тропоска, лице с лице, и прекарайте тегел като оформите обиколен правоъгълник с
тропоска на 2см. дистанция, така че четирите ъгъла да бъдат добре оформени. Скройте двете
материи /плат и филетка/ от единия край до другия по средата на правоъгълника, без да стигате до
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края и ги скройте с два прореза по ъглите, обърнете бието навътре, изгладете отворените шевове и
прегънете като оставите филетка от 1см. от всяка страна на отвора, пристегнете я със заден бод по
същия шев на зашитото от вътрешната и от обратната страна застопорете краищата като направите
малко плисе.
Скройте парче от същия плат с ширина 3см. по дължината на отвора на илика и го поставете от
обратната страна, пристегнете около края на филетките, за да придържате джоба затворен.
Джоб с капаче
Отбележете прецизно местоположението на джоба с тропоска и поставете от обратната страна върху
обозначението, лента от канаваца с ширина 4см. по дължината на отвора плюс още 2см. от всяка
страна. Прегънете капачето по средата и поставете лек подлепващ плат върху обратната страна,
затворете краищата, обърнете и изгладете.
Поставете капаче на указаното място в долната част на кройката и в посока надолу и върху него
дъното на джоба от подплата, тропосайте всичко заедно. Поставете дъното на джоба от плат в
горната част на кройката и тропосайте. Зашийте с тегел върху тропоските, като ги оставите на
разстояние 1,5см. помежду им и скройте отвор между двата тегела, без да достигате до краищата;
направете косо прорези за да скроите и изгладете шевовете. Обърнете дъната на джобовете навътре
и капачето нагоре, като го оформите. Застопорете краищата на капачето с малки скрити бодове и от
обратната страна съединете двете дъна с обиколен тегел.
Джоб от илик с филетка
Отбележете прецизно местоположението на джоба от илик и краищата с тропоска. Скройте косо
лента, която да надхвърли с 2см. отстрани и ширина, поставете лентата центрирана с тропоска, лице
с лице и прекарайте тегел като оформите обиколен правоъгълник с централна тропоска от 2см.
разстояние, така че четирите ъгъла да бъдат добре оформени. Скройте двете материи /плат и
филетка/ от единия край до другия по средата на правоъгълника, без да стигате до края и ги скройте
с два прореза по ъглите, обърнете бието навътре, изгладете отворените шевове и прегънете като
оставите филетка от 1см. отстрани, пристегнете със заден бод по вътрешната страна на същия шев и
обратната страна застопорете краищата като оформите малко плисе. По лицевата страна зашийте
помежду им краищата, за да придържате джоба затворен.
Поставете дъното на джоба по бието отдолу, обшито с тегел, зашийте другото дъно по дължината на
горната страна на филетката и съединете двете дъна с обиколен тегел, за да оформите джоба.
Джобове по шевовете
Поставете дъната на джобовете по дължината на шевовете на мястото, отбелязано на кройката, лице
с лице и зашийте с тегел. Изгладете отворените шевове. Ако е нужен някакъв декоративен тегел, той
трябва да се направи сега. Поставете дъното на задния джоб в посока на предницата, като направите
малък прорез във всеки край на шева на джоба на гърба, за да може да го наложите към предницата.
Съединете двете дъна с обиколен тегел, след като зашиете страничните шевове на панталона.
Колан с гайки
Зашийте страничните шевове на коланчето и поставете подлепващ плат от обратната страна на едно
от тях, изгладете, съединете лице с лице, зашийте с обиколен тегел без частта на монтажа, обърнете
навътре.
Изработете гайките, ушити и обърнати и поставете на талията на панталона на указаното място,
според модела, тропосайте и пришийте един лист от коланчето към панталона като пристегнете
гайките.
Обшийте вътрешната част на листа на коланчето и пристегнете краищата на гайките в горната част
на коланчето с хоризонтален тегел.
Цип с предно закопчаване

- 41 -

Прегънете мострата на дясната страна на панталона навътре /или поставете мострата лице с лице,
ако модела не я обхваща/ и пристегнете с тропоска. Отляво, скройте мострата като оставите 1см. за
шев, ако кройката обхваща мострата. Отворете ципа и го тропосайте от вътрешната страна, така че
зъбците да са видими, зашийте с тегел.
Прегънете капачето за предното закопчаване лице с лице, зашийте горния край, обърнете и
поставете капачето, поставено на противоположната страна на ципа, зашийте всичко заедно,
затворете ципа и оформете прихлупване, като захлупите дясната страна върху лявата, като оставите
ципа скрит. Прекарайте декоративни тегели по лицевата страна, според кройката.
Яка на риза с мостри
Скройте мострите от подлепващ плат без да оставяте място за шевовете иго поставете от обратната
страна на мострите на двете предници, изгладете така че подлепващия плат да залепне, прегънете
мострите лице с лице и затворете краищата от вратната извивка до обозначение А. Скройте от
подлепващ плат една яка, поставете я от обратната страна на една от тях и изгладете.
Поставете двата листа на яката лице с лице, зашийте всичко наоколо, без частта на монтажа,
срежете леко шева, ако плата е много дебел, изгладете отворения шев, обърнете яката в подходяща
позиция, прекарайте обиколна тропоска като придържате шева по края.
Прикрепете яката към вратната извивка според обозначение А, тропосайте вътрешния лист на яката
към вратната извивка и зашийте. Изгладете шева и обшийте противоположния лист върху тегела на
зашитото.
Яка със столче
Скройте от подлепващ плат яка и столче на яка, без да оставате място за шевове и я поставете на
всяка част от обратната страна, изгладете така че подлепващия плат да залепне. Поставете двата
листа на яката лице с лице, зашийте всичко наоколо, без частта на монтажа, обърнете навътре като
оформите яката, изгладете и ако е нужно направете декоративен тегел. Поставете лист от столчето
на яката от всяка нейна страна, така че центровете да съвпаднат и според обозначение В, прекарайте
тегел като захванете всички слоеве на плата от края на основата. Обърнете столчето на яката в
подходяща позиция, прекарайте тропоска по края, изгладете. Прикрепете яката към вратната
извивка според обозначение А, тропосайте външния лист на столчето на яката към вратната
извивка, зашийте. Изгладете шева към основата на яката и обшийте вътрешния лист върху тегела на
зашитото.
Яка мао
Скройте от подлепващ плат яка без да оставате място за шевове, поставете от обратната страна на
един от листата на яката и изгладете така че подлепващия плат да залепне. Съединете двата листа на
яката лице с лице, зашийте наоколо с тегел без частта на монтажа, обърнете навътре, изгладете и
прекарайте декоративен тегел, ако е нужно. Прикрепете яката към вратната извивка според
обозначение А, тропосайте външния лист към вратната извивка и зашийте. Изгладете шева към
основата на яката и обшийте вътрешния лист върху тегела на зашитото.
Яка с ревер
Скройте от подлепващ плат една цяла яка и две мостри без да оставате място за шевове и поставете
от обратната страна на мострите и на яката, така че да съедините по средния шев, изгладете така че
подлепващия плат да залепне. Поставете мострите върху предниците, лице с лице, зашийте с тегел
от основата до обозначение А. Съединете двата листа на яката помежду им лице с лице, зашийте
целия външен контур до обозначение А, обърнете, изгладете. Прикрепете долния лист на яката към
вратната извивка по лицевата страна на плата според обозначения А-В, като зашиете с дълбок скрит
шев; прикрепете горния лист на яката към мострата според същите обозначения до рамото, зашийте,
изгладете отворените шевове и ги съединете от вътрешната страна със страничен шев, за да не
мърдат; обърнете реверите и яката навътре и изгладете. Поставете реверите и яката в застопорена
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позиция, обшийте яката отвътре от края на зашитото като следвате формата на вратната извивка до
раменните шевове и съединете двата края с доближени странични шевове.
Ръкави без отвор
Съединете двете части, които оформят ръкава по шева под китката според обозначението, изгладете
отворения шев. Затворете лакътния шев до основата. Скройте косо от подлепващ плат лента, която
да следва формата на основата на ръкава, поставете от обратната страна и изгладете. Отбележете
подгъв в основата и зашийте с кръстосан бод. Наберете лекичко върха от обозначението на
предницата до първото обозначение на гърба и прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според
обозначенията, като оформите набора, зашийте, срежете леко шева като го оставите на 1,5см. и
надшиете на ръка двете материи заедно, за да се придаде завършена форма, изгладете с леко
набухване.
Ръкави с отвор
Съединете двете части, които оформят ръкава по шева под китката, според обозначението,
изгладете отворения шев. Затворете лакътния шев до мястото на отвора, направете прорез по шева
на долната част на ръкава /по височината на отвора/ и изгладете отворения шев, като му придадете
завършена форма. Прикрепете в основата на ръкава и от обратната страна, една лента от подлепващ
плат, скроена косо до височината на отвора и изгладете, за да залепне подлепващия плат.
Отбележете подгъв в основата и зашийте с кръстосан бод. Прегънете мострата на горната част
отвора на ръкава по линиите на чертежа в посока навътре, застопорете с бод на ръка; оформете
малко прихлупване като опънете мострата на долната страна на ръкава, застопорете с няколко бода
на ръка от обратната страна. Оформете илици /без да скроявате/ и пришийте копчета като
прихванете всичките материи, за да се пристегне отвора.
Наберете лекичко върха от обозначението на предницата до първото обозначение на гърба и
прикрепете ръкавите към ръкавните извивки, според обозначенията, като оформите набора,
зашийте, срежете леко шева като я оставите на 1, 5см., обшийте на ръка двете материи заедно за да
оформите добре, изгладете с леко набухване.
Поло закопчаване
Ако закопчаването има заоблена форма или твърде заострена, отляво го скройте хоризонтално.
Поставете, ако е нужно, подлепващ плат от обратната страна на капачетата до мястото на
прегъването, изгладете. Отбележете с тропоска мястото на закопчаването като поставите едно от
всяка страна на тропоската лице с лице /ако закопчаването е оформено в основата, поставете го
върху дясната страна, а това с правата основа върху лявата страна/, зашийте двете страни. Скройте
плата между двата шева като оставите около 5мм. без да скроявате в долната част и направете
прорез по диагонал до тегела, но само по плата. Прегънете закопчаването и долната покривна част
лице с лице по дължината на линията на гънката, зашийте двата края на закопчаването, за да
оформите краищата /ако яката стига до края на закопчаването, зашийте само долния край/ и зашийте
основата на закопчаването хоризонтално, или в заоблена, или в заострена форма, според както е при
модела; направете няколко прореза по ъглите или по заобленостите и обърнете закопчаването и
долната покривна част по лицевата страна, прекарайте тропоска по края и изгладете. Застопорете
долната страна на покривната част с хоризонтален тегел и прекарайте декоративен тегел, ако е
нужно около закопчаването, за да се прикрепи към мострата, застъпете я върху долната и
застопорете основата с бод на ръка или с кръстосан декоративен тегел, като придържате
застопорени двете части на поло закопчаването.
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