PATRONES № 266
1. Блуза „HENNES & MAURITZ”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1,20 м., 1,40 м. ширина бял памук.
Кроене: Предница 1 /да се скрои двойно/, гръб 2 /да се скрои двойно/, вратна извивка на
предница 3 /да се скроят четири/, вратна извивка на гръб 4 /да се скроят две двойни/, ръкав
5 /да се скроят два/, наръкавник 6 /да се скроят два/, капаче среда на предница 7 /да се
скроят четири/. За волан на капачето среда на предница се срязват две ленти с ширина 4
см. и дължина 70 см.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на две капачета, на горната половина на
наръкавника и на горната страна на частите на вратната извивка. Отбележете средата на
предница с тропоска, срежете отвор и оформете мястото на капачето, като оставите поле
за шевове; наберете леко горния край предница и гръб по размера на основата на
вратните извивки, съединете с тях, зашийте, обърнете, поставете шева нагоре, прихванете
с тропоска. Оформете едната страна на лентите за волан с малък подгъв, направете набор
на срещуположната страна и наберете по размера на дължината на капачето, поставете
върху предницата в края на отвора и прихванете с тропоска; поставете подлепеното
капаче отгоре, зашийте от вратната извивка до основата, обърнете капачето поставяйки го
на мястото му за носене, поставете другото капаче отгоре, зашийте другата страна от
вратната извивка до основата, обърнете навътре, обиколете с шев отвътре и прекарайте
тегел отгоре; поставете капачето за дясна страна върху това за лява страна, закрепете ги
заедно с тегел отгоре върху долния край. Затворете страничните и раменните шевове.
Съединете долните части на вратната извивка по раменете, поставете на дрехата,
зашийте вратната извивка, направете срез в ъглите, обърнете навътре, като поддържате
шева в края, изгладете, тропосайте на ръкавните извивки и обиколете с шев в средата на
предницата върху капачетата и в основата, прекарайте декоративни тегели отгоре.
Затворете ръкавите, наберете оснавата им по размера на наръкавника, а върховете по
размера на ръкавните извивки; затворете наръкавника на пръстен, поставете го на
основата на ръкавите лице с лице, зашийте, обърнете в посока надолу, сгънете оставяйки
ширината 3,5 см., обиколете долната страна със същия шев откъм обратната страна,
тегелирайте; зашийте ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията. Оформете
основата на дрехата с малък подгъв, направете илици и пришийте копчета на капачето
среда на предница.
2. Сукман „INTROPIA”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частити на кройката: 1 /само 8/.
Плат: 2,30 м., 0, 80 м. ширина плисиран трикотажен плат. 0, 50 м. , 1, 40 м. ширина гладък
трикотаж.
Кроене: От плисиран трикотаж се скрояват без да опъвате плата предница и гръб 8 и 8А
/да се скроят две двойни/. От гладък трикотаж: две двойни мостри за оформяне на
ръкавните извивки и на вратната извивка според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълната кройка 8, съединете 8 с 8А по линията за съединяване
на кройки.
Изработка: Придържайте гънките затворени с тропоска по раменните шевове и вратната
извивка. Затворете средния шев на предницата, на гърба и страничните шевове.
Съединете мострите помежду им по страничните шевове, поставете върху плата, зашийте
около контура на вратната и ръкавните извивки, обърнете мострите навътре като
придържате шева по края с тропоска, извадете раменните шевове отдолу ежду двете
материи, натегнете шевовете лице с лице, зашийте раменните шевове в заоблена форма,
обърнете като поставите презрамките отново на тяхното място и срийте шевовете между
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мострата и плата. Оформете основата с оверлог. Поставете широко и еластично коланче,
за да пристегнете според модела.
3. Блуза „MANGO”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 7 /от 9 до 15/.
Плат: 1, 65м., 1, 50 м. ширина памук.
Кроене: предница 9 /да се скроят две/, гръб 10 /да се скрои двоен/, ръкав 11 /да се скроят
два/, предница на шлейф 12 /да се скрои двойна/, гръб на шлейф 13 /да се скрои двоен/,
яка 14 /да се скроят две двойни/, столче на яка 15 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Поставете подлепващ плат на една от яките, столче на яка и по мострите на
предниците. Прегънете мострите на предниците по двете линии на чертежа C-D и E-F
навътре, зашийте с тегел отгоре на 1см. от края като симулирате капаче; зашийте диплите
по двете предници, изгладете; направете прихлупване като поставите дясната предница
върху лявата, така че да съвпаднат линиите на центъра, пристегнете с тропоска. Зашийте
свивките на гърба, страничните и раменните шевове. Съединете предницата на шлейфа с
гърба на шлейфа по страничните шевове, като го затворите във формата на халка,
оформете основата с малък подгъв, поставете натегнатите гънки на указаните места на
кройката, три на предницата, три на гърба и по една на всяка страна, тропосайте и
изгладете; пришийте шлейфа към основата на горната част като натегнете средата на
предницата според обозначения F-G. Затворете ръкавите, зашийте подгъв в основата и ги
прикрепете към ръкавните извивки според обозначенията. Изработете яка със столче
според обяснението към пособието за шиене.
4. Пола „BIANCA”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 16 до 17/.
Плат: 3, 40 м., 0, 80 м. ширина коприна. 0, 35 м., 1, 40 м. ширина сатиниран плат за
вътрешната част на талията и коланчето. 1, 12м. копринена лента с 5 мм. ширина.
Кроене: От коприната за долната част на полата се скроява правоъгълник с ширина 40см.
и дължина 3, 40 м. и направете подгъв в основата. За горната част се скроява
правоъгълник с ширина 20см. и дължина 3, 40 м; плисирайте двете части в
специализирано ателие като направите плисета с ширина 1, 5см. и 3см. дълбочина, за да
достигнат двата правоъгълника до 1, 12 м. /размер 48/, 1, 04м. /размер 44/, 0, 96 м. /размер
40/. От сатинирана материя: коланче 16 /да се скрои двойно/, вътрешна горна част 17 /да
се скроят две двойни/.
Изработка: Поставете подлепващ плат по коланчето. Затворете долната част на полата
във формата на халка като оставите скрит шева на едно от плисетата; оформете
плисетата по горната част на полата от основата до горния контур като прихлупите всяко
едно на около 4 мм. , за да оставите талията в същия размер като на кройката според
мярката, прекарайте тегел отгоре по горния край и пристегнете плисетата и също така в
основата, като поставите плисетата по нея като декорация; пришийте скрит цип по
страницата на горната част като я затворите във формата на халка. Съединете горната с
долната част, зашийте и поставете копринената лента отгоре като покриете шева. Зашийте
горната вътрешна част по десния шев, прикрепете към долната част от вътрешната
страна, обратна с обратна страна, пристегнете по талията с тропоска и обшийте по
основата и върху ципа. Прегънете коланчето по средата по дължина лице с лице,
затворете краищата, обърнете, изгладете; поставете върху дрехата и зашийте външното
лице, прегънете по средата навътре и обшийте другото лице по същия шев от вътрешната
страна, като оставите малък отвор, за да прекарате еластична лента, застопорете я по
краищата на коланчето с тегел отгоре; поставете метални закопчалки, за да затворите.
5. Блузка „STEFANEL”
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Приложение 1. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 18 до 20/.
Плат: 1м., 1, 40 м. ширина трикотажна вълна.
Кроене: предница 18 и 18А /да се скрои една/, гръб 19 /да се скои двоен/, ръкав 20 /да се
скроят два/. За волани от дясната страна се скрояват две ленти с дължина 60см. и ширина
5см.
Внимание: За да получите пълната кройка 18, съединете 18 с 18А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Оформете контура на вратната извивка, основата на предницата и гърба и
основата на ръкавите с овелог, оформете също така една от двете страни и краищата на
лентите за воланите като опънете леко, за да ги отавите заоблени. Прекарайте набор по
страничните шевове на предницата и наберете като оформите лека драперия и като
оставите според размера на страничните шевове на гърба; потавете двата волана отдясно
на предницата до върха на основата, зашийте страничните шевове като вмъкнете
воланите и продължете като ги зашиете до върха на предницата; затворете раменните
шевове, прикрепете ръкавите към ръкавните извивки като ги адаптирате според
обозначенията и зашийте малък подгъв по вратната извивка, като внимавате да не
опънете.
6. Пола „RENE LEZARD”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1,75 м., 1,40 м. ширина сатиниран габардин полиестер.
Кроене: Предница 1, 1А и 1В /да се скрои една/, гръб 2 /да се скроят два/, талия на
предница 3 /да се скроят две двойни/, талия на гръб 4 /да се скроят четири/. За колан се
срязват две ленти с ширина 15 см. и дължина 1 м. Дъна на джобове: да се скроят две от
плат и две от подплата според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете 1 с 1А и 1В полинията за
съединяване на кройки.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на горната страна на частите на талията и на
средата на лентите за колан. Отбележете с тропоска на предницата линията на средата RS според чертежа на кройката и осемте гънки. Зашийте подгъв с тегел в основата на
предницата и тропосайте всяка от гънките от горния край до основата, като прегънете по
линиите на чертежа според кройката и прекарайте тегел отгоре на 1 см. от сгъвката,
изгладете. Затворете средния заден шев от края на ципа до основата. Изработете
джобовете на страничните шевове според обозначения А-В и обяснението в Пособието за
шиене. Зашийте страните, като оставите отвор на джоба и зашийте подгъв в основата на
гърба. Съединете частите на талията по шева на страните, горната и долната страна
поотделно, зашийте горната с полата, обърнете нагоре заедно с шева и прекарайте
декоративен тегел отгоре; зашийте ципа в средата на гърба; поставете долната част на
тялото върху дрехата лице с лице, зашийте контура на талията, обърнете навътре,
обиколете с шев на шевовете и ципа, изгладете и прекарайте тегел около контура на
талията на 1 см. от края. Съединете двете ленти за колана помежду им, изгладете шева,
сгънете на две по дължина, зашийте, като затворите краищата в заострена форма и
оставите отвор за обръщане, обърнете откъм лицевата страна, прекарайте тропоска, като
поддържате шева в края, изгладете и поставете на полата, като завържете на предницата,
както е показано на модела.
7. Блузон „MANGO”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 5 до 7/.
Плат: 1, 70 м., 1, 40 м. ширина сатен.

-3-

Кроене: предница 5 /да се скрои двойна/, гръб 6 /да се скрои двоен/, ръкав 7 /да се скроят
два/. За оформяне на вратната извивка се скроява косо лента с ширина 4см. по размера на
контура според размера. За декорация в основата на ръкавите се скрояват две ленти с
ширина 5см. и дължина 38см.
Изработка: Зашийте страничните шевове на блузона. Затворете ръкавите и наберете
основата като оставите според размера на контура на ръката. Затворете лентата за
декорация във формата на халка като оставите според същия размер, прикрепете към
основата на ръкавите лице с лице, зашийте, обърнете като оформите декоративна лента с
ширина 1,5см. и обшийте по същия шев от обратната страна; пришийте ръкавите към
ръкавните извивки според обозначенията. Прикрепете бието към вратната извивка по
лицевата страна, зашийте, обърнете навътре, прекарайте тегел отгоре като оформите
каналче и прекарайте еластична лента с ширина 1см., за да пристегнете според искания
размер. Направете подгъв в основата на дрехата.
8 и 9. Бермуди и жакет „FRANKIE MORELLO”
Плат: 2, 15 м. , 1, 40 м. ширина копринен шантунг и полиестер с еластан.
8. Бермуди „FRANKIE MORELLO”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 8 до 9/.
Кроене: предница 8 /да се скроят две/, гръб 9 /да се скроят два/. За оформяне на талията,
мострите се скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат на мострите. Зашийте свивките на гърба,
страничните шевове, левия от края на ципа, вътрешните шевове и средния шев /чатала/.
Съединете мострите помежду им по десния шев, поставете върху дрехата, зашийте
контура на талията, обърнете мострите навътре като придържате шева по края с тропоска;
отгоре прекарайте декоративен тегел; пришийте цип отляво и обшийте мострите върху
ципа като ги застопорите по шевовете с бодове на ръка. Пришийте подгъв в основата на
крачолите.
9. Жакет „FRANKIE MORELLO”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 10 до 14/.
Кроене: предница 10 /да се скроят две/, гръб 11 /да се скроят два/, ръкав 12 /да се скроят
два/, капаче на долни джобове 13 /да се скроят две/, капаче на горен ляв джоб 14 /да се
скрои едно косо/. За дъна на долни джобове се скрояват четири според чертежа на
кройката. За дъна на горен джоб се скрояват две според чертежа на кройката. За
оформяне на предниците и на гърба на вратната извивка мострите се скрояват според
чертежа на кройките. За подплатяване се скрояват от подплата по същия начин гърба,
ръкавите и предниците до края на мострата.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по мострите и по капачетата на джобовете.
Отбележете по предниците местоположението на долните джобове и на горния джоб от
лявата страна. Зашийте предните свивки, средния шев на гърба, страничните и раменните
шевове. Изработете долните джобове с капаче според обяснението към пособието за
шиене. Изработете по същия начин горния джоб, но като поставите еластична лента
отдолу под капачето, така че да се набере лекичко и със заоблена форма. Тропосайте
малки гънки по върховете на ръкавите според местоположението на кройката, затворете
ръкавите, зашийте подгъв в основата и прикрепете към ръкавните извивки според
обозначенията. Съединете мострите по раменните шевове, поставете върху дрехата,
зашийте до основата и около вратната извивка, обърнете мострите навътре като
придържате шевовете по края и прекарайте декоративен тегел отгоре на 7мм. от края
около контура. Направете подгъв в основата на дрехата, подплатете жакета и поставете
закопчалка от вътрешната страна на предниците за да закопчаете.
10. Рокля „TOYPES”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 16 до 21/.
Плат: 1,85 м., 1,40 м. ширина коприна полиестер. 1,70 м., 1,40 м. ширина копринена
бамбула.
Кроене: От коприна за вътрешна рокля: тяло на предница 16 /да се скроят четири, две от
тях за подплата/, тяло на задна страна 17 /да се скроят четири, два от тях за подплата/,
тяло среда на гръб 18 /да се скроят четири, два от тях за подплата/, среда на предница на
полата 19 /да се скрои двойно/, страна на предница и гръб 20 /да се скроят четири/, среда
на гръб на полата 21 /да се скроят две/. От бамбула за горна рокля: тяло на предница 16
/да се скроят две/, тяло среда на гръб 18 /да се скроят две/, тяло на задна страна 17 /да се
скроят две косо/. За пола се изработват същите кройки, като се удължават 7 см. За волан
на предница се срязва една лента с дължина 80 см. и ширина 5 см. За панделка се срязват
четири ленти: две с ширина 7 см. и две с ширина 5 см., четирите с дължина 65 см.
Изработка: Отбележете средната линия на предниците с тропоска. Оформете с малък
подгъв във форма на руло двете страни на лентите за панделка и едната страна на
лентата за волан. Поставете частите на тялото от бамбула върху тези от коприна и
прихванете с тропоска за да се изработи като от един плат. Зашийте предните свивки,
частите на средата на гърба на тялото с частите на страната от обозначение D до Е и
раменните шевове; зашийте тялото от подплата по същия начин и поставете върху горното
тяло лице с лице, зашийте контура на вратната и ръкавните извивки, обърнете, прекарайте
тропоска, като поддържате шевовете в края, затворете страничните шевове и образувайте
прихлупване с двете предници, така че да съвпаднат линиите на средата, прихванете с
тропоска. Съединете помежду им частите на горната и долната пола поотделно, като
оставите отвор за цип на задния шев и вмъкнете в страничните шевове на горната пола
лентите за панделка, по две на всяка страна, поставяйки по-широката под другата;
оформете основата на полите с малък подгъв във формата на руло, поставете едната в
другата, като тази от бамбула остане отгоре, закрепете ги заедно с тропоска по горния
контур и зашийте с тялото, като прибавите на предницата волана, набран преди това.
Поставете ципа в средата на гърба и завържете лентите на предницата.
11. Рокля „SOON”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 12 до 15/.
Плат: 2, 70 м. , 1, 40 м. ширина трикотажна коприна и същото количество еластичен тюл. 1,
70 м., 1, 20 м. ширина подплата от полиамид.
Кроене: От трикотаж и от тюл: гръдна част 12 /да се скрои двойна/, гръб на вратна извивка
13 /да се скрои двоен/, предница и гръб на долна част 14 /да се скроят две двойни до
линията А-В на кройката/, предница и гръб на волани 15 /да се скроят два двойни с цяла
кройка за долния волан, два двойни по линията О-Р за междинния волан и два двойни по
линията R-S за горния волан/. От подплатата се скрояват отново гръдната част 12, гърба
на вратната извивка 13 и предницата и гърба на долната част 14 /да се скроят две двойни
според кройката/.
Изработка: Украсете гръдната част и горния волан на предницата от тюл с пайети според
модела. Поставете гръдната част и гърба на вратната извивка от тюл върху тези от
трикотаж, пристегнете ги заедно с тропоска, за да се получи впечатление, че е един плати
затворете гръдните свивки. Съединете воланите по страничните шевове, като ги затворите
във формата на халка, оформете външния контур с малък подгъв или оверлог, поставете
тези от тюл един върху друг от по-голям към по-малък, придържайте ги заедно с тропоска
по вътрешния контур; съединете по същия начин воланите от трикотаж. Затворете долната
част от тюл и от трикотаж по страничните шевове, всяка една по отделно и поставете
воланите в основата; затворете страничните шевове на долната част от подплата и
съединете трите долни части като поставите една върху друга, оставете по средата частта
от трикотаж, придържайте ги заедно с тропоска по външния контур. Затворете страничните
шевове на горната част и съединете с долните части лице с лице, зашийте, обърнете;
зашийте страничните шевове на горната част от подплата, поставете върху роклята,
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зашийте контура на вратната извивка като поставите еластична лента, за да пристегнете,
обърнете подплатата навътре, обшийте по шева с долната част.
12. Рокля „SOON”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 8 до 11/.
Плат: 2, 50 м., 1, 50 м. ширина щампосана коприна и същото количество тюл.
Кроене: От коприна: гръдна част 8 /да се скрои двойна косо/, предница на долна част 9 /да
се скрои двойна косо/, гръб 10 и 10А /да се скрои двоен косо/, страничен годет 11 /да се
скроят два двойни/. За коланче се скроява лента с дължина 1, 50 м. и ширина 15см. От тюл
по същия начин се скрояват предницата, гърба и годетите, като ги удължите с 10см. в
долната част.
Внимание: За да получите пълната кройка 10, съединете 10 с 10А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Наберете основата на гръдната част от коприна като оставите според размера
на предницата на долната част, съединете към нея лице с лице и зашийте страничните
шевове на роклята като прибавите годетите от обозначение А до основата. Зашийте по
същия начин роклята от тюл, поставете над тази от коприна лицева срещу обратна страна,
зашийте контура на вратната извивка, обърнете коприната навътре, прегънете вратната
извивка по линията на чертежа, зашийте с тегел като оформите каналче и прекарайте
еластична лента, за да пристегнете лекичко; съединете двете материи по шева на
гръдната част със скрит шев. Зашийте и обърнете коланчето, поставете пайети по средата
на предницата според модела, поставете коланчето върху роклята, застопорете на
предницата със скрити бодове до страничните шевове и отпуснете на гърба, за да
оформите фльонга.
13. Рокля „MATILDE CANO”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 2,80 м., 1,40 м. ширина коприна полиестер с намачкан ефект. 1,45 м., 1,40 м. ширина
копринена подплата. 0,80 м. миша опашка за презрамки.
Кроене: От коприна: гръдна част 1 /да се скрои двойно/, пола среда на предница 2 /да се
скрои двойно, като се увелечават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 22 см. /размер 48/, 21 см. /размер 44/ и 20 см. /размер 40/,
пола страна на предница 4 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението/, гръб 4 и 4А /да се скроят два/, волан на основата на роклята предница 5 и
гръб 6 /да се скрои по един двоен от всеки/. За декоративни цветя се срязват три ленти бие
с дължина 80 см. и ширина 10 см. От подплата: вътрешна гръдна част 7 /да се скрои
двойно/ и пола на предница, предна страна и пола на гръб, като се срежат по линии А-В на
кройката.
Внимание: За да получите пълната кройка 4, съединете 4 с 4А по линията за съединяване
на кройки.
Изработка: Изработете гънки, симулирайки драперия на горната гръдна част на указаните
в кройката места, прихванете гънките с тропоска, поддържайки ги затворени. Зашийте
полата среда на предница със страничните части и съединете с гръдната част; затворете
средния заден шев от края на ципа до основата, зашийте свивките и затворете
страничните шевове на роклята, поставете ципа. Съединете двете части на волана на
основата, като ги затворите на пръстен. Изработете подплатата, като поставите
вътрешната гръдна част без драперия и волана от коприна в основата, поставете върху
дрехата лице с лице, като вмъкнете презрамките от миша опашка на вратната извивка на
предницата и гърба, зашийте контура на вратната извивка и обърнете подплатата навътре;
наберете леко основата на роклята по размера на основата от подплата, сгънете по
линията на чертежа навътре и зашийте за подплатата на същия шев като волана, като
полата остане бухнала. Сгънете на дължина биетата, навийте всяка една образувайки три
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цветя, закрепете ги за роклята по основата: едно на вратната извивка и две на лявата
страна на полата.
14. Рокля „ALICIA RUEDA”
Приложение 5. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 22 до 24/.
Плат: 1, 50 м., 1, 40 м. ширина трикотажна коприна и същото количество шифон от
коприна и полиамид.
Кроене: От двете материи: предница на горна част 22 /да се скроят две/, гръб на горна
част 23 /да се скроят два/, предница и гръб на долна част 24 /да се скроят две двойни/.
Само от шифон за воланите се скрояват ленти с ширина 4см. Само от трикотаж за
оформяне на вратната и ръкавните извивки се скрояват ленти с ширина 3,5см. по мярката
на контурите според размера. За гайки се скрояват две ленти 10см. на 3см.
Изработка: Отбележете с тропоска средната линия на предницата и гърба. Съединете
лентите за воланите, оформете едната страна с оверлог или зигзаг и лекичко наберете
другата страна. Зашийте предните свивки. Зашийте страничните и раменните шевове,
горната и долната част на горницата поотделно, съединете двете като поставите тази от
шифон върху тази от трикотажна коприна, пристегнете с обиколна тропоска; поставете
волан по контура на вратната и ръкавните извивки, пристегнете с тропоска, поставете
отгоре лентата, за да оформите прегъната по средата по дължина, зашийте всичко заедно,
обърнете лентата навътре като оставите волана по края и застопорете с тегел отгоре;
прекарайте тропоска като придържате двете материи заедно в основата, оформете
прихлупване по предницата и гърба, така че линиите на центъра да съвпадат, пристегнете
с тропоска. Затворете страничните шевове на горната и долната част на долницата
поотделно, оформете основите с оверлог, съединете ги като поставите едната под другата,
пристегнете с тропоска по горния контур и пришийте към горницата. Поставете гайките
отстрани преди това зашити и обърнати.
15. Рокля „LASSERRE”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 21 до 27/.
Плат: 2,45м., 1,50 м. ширина копринен тюл. 2,85 м., 1,50 м. сатен.
Кроене: От тюл: тяло на предница 21 /да се скроят две/, тяло на гръб 22 /да се скрои
двойно/, вратна извивка на гръб 23 /да се скрои двойно/, талия 24 /да се скроят две
двойни/, среда на пола предница и гръб 25 /да се скроят две двойни/, страна на пола
предница и гръб 26 /да се скроят четири/. От сатен: вътрешно тяло 27 /да се скроят четири,
две от тях за подплата/, тяло на гръб 22 /да се скроят две двойни по линия J-K на кройката,
едното за подплата/, талия 24 /да се скроят четири двойни, две от тях за подплата/, вратна
извивка на гръб 23 /да се скроят две двойни, едната за подплата/, пола на предница и гръб
25 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Отбележете средната линия на предниците с тропоска. Поставете подлепващ
плат на частите на талията. Зашийте свивките и наберете тялото от тюл от А до В и от С
до D на предницата и средата на гърба по размера на тялото от сатен, поставете тялото от
тюл върху сатененото, прихванете с обиколна тропоска за да се изработи като от един
плат; поставете също частите на талията и вратната извивка от тюл върху тези от сатен,
прихванете по същия начин. Съединете вратната извивка с гърба до обозначение Е и
затворете дясна страна на тялото и талията; изработете тялото за подплата по същия
начин, поставете го върху горното тяло лице с лице, зашийте контура на вратната и
ръкавните извивки, обърнете, тропосайте поддържайки шевовете в края, затворете
раменните шевове и прихлупете на предницата, като съвпаднат средните линии,
прихванете с тропоска. Съединете частите на полата помежду им, сатенените и тюлените
поотделно, зашийте страните, като оставите отвор за цип на лявата, оформете основата
на полата от сатен с малък подгъв, а на тази от тюл във форма на руло, поставете ги една
в друга, прихванете с тропоска на талията, наберете по размера на частите на тялото,
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съединете с тях, поставяйки частта от тюл откъм лицевата страна и тази за подплата
откъм опаката страна, като полата остане вмъкната, зашийте, обърнете частите на талията
нагоре и съединете за основата на тялото, като зашиете горния слой и обиколите с шев
подплатата. Поставете ципа на лява страна.
16. Рокля „ TOYPES”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 5,30 м., 1,50 м. ширина щампосана коприна. 5,70 м., 1,50 м. ширина тюл в лилаво.
0,60 м., 1,40 м. ширина подплата.
Кроене: От коприна: гръдна част 1 /да се скроят четири/, тяло на предница 2 /да се скроят
две/, горна част на гръб 3 /да се скроят четири/, тяло на гръб 4 /да се скроят две/, пола на
предница 5 и 5А /да се скрои двойно/, пола на гръб 6 и 6А /да се скрои двойно/. За първи
волан се срязва един двоен по линията С-D от кройката на полата на предница и два по
линията G-H от кройката на полата на гръб. За втори волан се срязва един двоен по
линията Е-F от кройката на полата на предница и два по линията J-K от кройката на полата
на гръб. От тюл се изработват същите кройки на полата и воланите с 8 см. по-дълги от
щампосаните. За волан между тялото и полата се срязва лента от 3 м. по 8 см. ширина. За
декоративно цвете на гърба се срязват парчета във форма на листо от коприна и тюл с
дължина около 9 см. и ширина 5 см. според модела. От подплата се изработват същите
кройки на тялото на предница 2 и на гръб 4.
Внимание: За да получите пълните кройки 5 и 6, съединете части 5 с 5А и 6 с 6А, 6В и 6С
по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте свивките на тялото на предница и затворете средния шев от
обозначение А края на отвора до основата; зашийте задните свивки и затворете средния
шев от края на ципа до основата; затворете страничните шевове, поставете скрит цип на
гърба. Зашийте подплатата по същия начин, поставете я върху тялото лице с лице,
зашийте около отвора на средата на предница и вратната извивка на гърба, обърнете
подплатата навътре, като поддържате шева в края с тропоска, обиколете с шев върху ципа
и прихванете двата плата заедно с тегел в края на горния контур на предницата и в
основата. Съединете гръдните части с горните части на гърба по страничните шевове
поотделно, поставете ги лице с лице и зашийте около контура на гърба и контура на
вратната извивка на предница, обърнете, прекарайте тропоска поддържайки шева в края и
зашийте гръдните части с тялото на предница според обозначение В. Затворете
страничните шевове и средния заден шев на полата и воланите поотделно, оформете
основите с малък подгъв; съединете воланите два по два, като поставите щампосаните
върху тези от тюл и прихванете с тегел по горния край, поставете ги върху полата от поголям към по-малък, направете набори и наберете горния контур по размера на основата
на тялото и зашийте с тялото. Затворете на пръстен лентата от тюл с ширина 8 см.,
направете набор през средата, наберете по размера на основата на тялото, поставете я на
него върху шева за свързване с полата, закрепете с тегел върху набора. Изработете гайки
от конец на краищата на гърба и пришийте копчета за затваряне. За образуване на
декоративното цвете, оформете контура на всички части срязани във форма на цвете с
оверлог, съединете ги помежду им, като редувате последователно копринените с
тюлените, поставяйки цветята в достатъчен обем според модела, зашийте със скрити
бодове и оформете окончателно средата с лента с ширина 1 см. поставена спираловидно;
закрепете цветето на единия от краищата на гърба.
17. Рокля „ALICIA RUEDA”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 11 до 13/.
Плат: 3,05 м., 1,40 м. ширина щампосана коприна. 1,30 м., 1,40 м. ширина коприна на
капки. 0,65 м., 1,40 м. ширина тънък памук полиестер за подплата.
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Кроене: От щампосана коприна: пола на предница и гръб 11 и 11А /да се скроят две
двойни/. За волан на основата на полата се срязват три правоъгълника от 1,40 м. на 50 см.
От коприна на капки: тяло на предница 12 /да се скроят две/, тяло на гръб 13 /да се скроят
две/. За волан на полата се срязват три правоъгълника от 1,40 м. на 20 см. За волан на
вратната и ръкавните извивки се срязват ленти с ширина 4 см. до около 5 м. дължина. От
подплата се скрояват тяло на предница и на гръб.
Внимание: За да получите пълната кройка 11, съединете 11 с 11А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Отбележете с тропоска средната линия на телата на предница и гръб.
Зашийте предните свивки и съединете раменете, дрехата и подплатата поотделно.
Съединете помежду им лентите за волани на вратната и на ръкавните извивки, оформете
единия край с оверлог и наберете другия; поставете воланите върху дрехата лице с лице,
прихванете с тропоска, поставете подплатата отгоре, зашийте вратната и ръкавните
извивки, обърнете, изгладете, прекарайте тегел отгоре в края около контурите. Прихлупете
на тялото на предница и гръб, така че да съвпаднат средните линии, като поставите
дясната предница и гръб върху лявата, прихванете с тропоска, зашийте тялото с полата,
затворете страничните шевове на роклята, като оставите място за цип на лява страна,
поставете скрит цип. Съединете помежду им трите щампосани правоъгълника за волан на
основата на полата, като го затворите на пръстен и оформете основата с оверлог;
направете същото с трите правоъгълника на капки, като изработите друг волан, поставете
го върху щампосания, тропосайте, направете набори и наберете горния край по размера на
основата на полата, поставете на нея, зашийте. Украсете роклята, като поставите колан
отгоре, по желание.
18. Рокля „IFBY”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 8 до 16/.
Плат: 2,20 м., 1,40 м. ширина воал щампосана коприна. 1,80 м., 1,20 м. ширина подплата
полиамид.
Кроене: От воал: тяло на гръб 8 /да се скрои двойно/, тяло но предница 9 /да се скрои
двойно/, пола на гръб 10 /да се скрои двойно/, пола среда на предница 11 /да се скрои
двойно/, пола на предна страна 12 /да се скроят две/, ханш на предница и гръб 13 /да се
скроят две двойни/, талия на предница и гръб 14 /да се скроят две двойни/, яка 15 /да се
скрои една, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 9 см./. За волани се срязват ленти с ширина 4 см. до получаване на
необходимата дължина за изработване на волани по размери на контура на талията,
ханша и ръкавните извивки. От подплата: вътрешна пола предница и гръб 16 /да се скроят
две двойни/. За тяло на предница, гръб, талия и ханш се изработват същите кройки.
Изработка: Оформете едната страна на лентите за волани с оверлог или зиг заг и
наберете другата страна, като оставите всеки волан по размера на контура, където ще
бъде зашит. Поставете подплатата откъм обратната страна на частите на тялото, талията
и ханша, закрепете с обиколна тропоска за да ги изработите като от един плат. Тропосайте
три гънки на полата на гръб на указаните в кройката места и зашийте полата с талията,
като вмъкнете един волан. Съединете частите на полата страна и среда на предница
според обозначения О-Р, направете набор от средата на предница до обозначение О и
наберете, като оставите горния край на полата по размера на основата на ханша, зашийте
ги, като вмъкнете един волан. Зашийте частите на ханша с тези на талията предница и
гръб, като прибавите един волан на всеки шев. Наберете основата на тялото на предница
и гръб от средата до обозначение R по размера на талията, зашийте ги според същото
обозначение, като прибавите друг волан. Поставете един волан на всяка ръкавна извивка
предница и гръб, зашийте, поставете шева навътре, закрепете с тегел отгоре в края;
затворете страните на роклята, лявата от мястото за края на ципа, поставете скрит цип.
Зашийте страничните шевове на полата от подплата, като оставите същия отвор за цип,
поставете я отвътре на роклята и зашийте за ханша. Оформете целия контур на яката с
оверлог или зиг заг; наберете вратната извивка предница и гръб на роклята, като я
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оставите на предницата по размера на яката между обозначения А, а на гърба по размера
на яката между обозначения В, прихванете с тропоска, зашийте, като оставите краищата
на яката свободни за завързване на рамото дясна страна. Оформете основата на роклята
като воланите, а тази на подплатата оставете с няколко см. по-къса.
19. Рокля „ALICIA RUEDA”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1,75 м., 1,20 м. ширина щампосан воал и също толкова копринена подплата. 0,30 м.,
1,20 м. ширина коприна оранжев цвят.
Кроене: От воал: среда на предница 1 /да се скроят две, като се удължават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 14 см. /размер 48/, 13 см.
/размер 44/ и 12 см. /размер 40/, предна страница 2 /да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 18 см.
/размер 48/, 17 см. /размер 44/ и 16 см. /размер 40/, среда на гръб 3 /да се скроят две, като
се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи
ширина 15,5 см. /размер 48/, 14,5 см. /размер 44/ и 13,5 см. /размер 40/, задна страница 4
/да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 18 см. /размер 48/, 17 см. /размер 44/ и 16 см. /размер 40/,
волан 5 /да се скроят един цял и два от S до линия T-U на кройката/. От коприна: вратна
извивка на предница 6 /да се скроят две двойни/, вратна извивка на гръб 7 /да се скроят
четири/. За презрамки се срязват четири ленти с дължина 40 см. и ширина 4 см. От
подплата се скрояват предница, гръб и страници.
Изработка: Поставете подлепващ плат на частите на вратната извивка. Оформете
външния контур на воланите с оверлог или зиг заг. Зашийте средата на предница, като
прибавите волана с най-голям размер от обозначение А до В; зашийте страниците с
предниците, като прибавите другите два волана според обозначения С-D. Зашийте
средния заден шев от мястото за края на ципа до основата, зашийте задните страници и
затворете страничните шевове; оформете основата на роклята също като воланите.
Изработете подплатата по същия начин, поставете я отвътре на роклята и тропосайте на
горния контур. Съединете частите на вратната извивка по страничните шевове, горния и
долния слой поотделно; поставете горния слой на роклята лице с лице, зашийте, обърнете
нагоре; зашийте и обърнете презрамките и ги поставете върху частите на вратната извивка
предница и гръб според обозначенията, прихванете с тропоска; зашийте ципа в средата на
гърба; поставете долната част на вратната извивка върху дрехата над презрамките,
зашийте контура на вратната извивка, обърнете навътре, като поставите презрамките в
положението им нагоре, обиколете с шев отвътре. Срежете тънки ленти от воал с различни
дължини и ги завържете на презрамките дясна страна, на височината на рамото, като
украшение.
20. Рокля „BARBARELLA”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 14 до 20/.
Плат: 2,80 м., 1,40 м. ширина тюл щампосана коприна. 0,60 м., 1,40 м. ширина креп жоржет
за подплата.
Кроене: От тюл: пола на предница 14 и 14А /да се скрои една/, пола на гръб 15 и 15А /да
се скрои една/, тяло на предница 16 /да се скроят две/, тяло но гръб 17 /да се скрои
двойно/, волан на предница 18 и 18А /да се скроят два/, волан на гръб 19 /да се скрои
един/, вратна извивка на предница 20 /да се скроят две двойни/. За презрамки се срязват
две ленти с дължина 40 см. и ширина 8 см. От подплата: тяло на предница 16 /да се скрои
двойно/, тяло на гръб 17 /да се скрои двойно/.
Внимание: За да получите пълните кройки 14, 15 и 18, съединете части 14 с 14А, 15 с 15А
и 18 с 18А по линията за съединяване на кройки.
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Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на частите на вратната извивка и на средата
на презрамките. Зашийте предните и задните свивки, дясна страна от талията до основата
и лява страна от мястото на ципа. Съединете воланите на предницата и гърба по
страничните шевове, оформете външния край с червен оверлог и поставете волана върху
тялото на предница от обозначение А, продължете да го разполагате през средата на
предницата до обозначение В и около основата на тялото, прихванете с тропоска;
затворете средния преден шев на тялото, като прибавите двата волана; поставете едната
част на вратната извивка в горния край на предницата над волана, зашийте вмъквайки
последния, обърнете частта нагоре, зашийте дясната страна от талията до вратната
извивка и поставете ципа на лява страна. Затворете страничните шевове на полата и я
зашийте за основата на тялото, като прибавите волана. Зашийте и обърнете презрамките,
поставете ги на вратната извивка предница и гръб според обозначенията, прихванете с
тропоска. Поставете другата част на вратната извивка на предницата от подплата, зашийте
и затворете страните, като оставите същия отвор за ципа; поставете подплатата върху
дрехата, зашийте контура на вратната извивка, обърнете навътре, като поставите
презрамките в положението им за носене нагоре, прекарайте тегел отгоре в края на
вратната извивка; оформете основата на подплатата с малък подгъв и основата на полата
също като воланите.
21. Рокля „ALICIA RUEDA”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 7 до 10/.
Плат: 2,80 м., 1,50 м. ширина щампосана коприна.
Кроене: Тяло на предница 7 /да се скроят две/, тяло на гръб 8 /да се скроят две/, пола на
предница и гръб 9 и 9А /да се скроят две двойни/, талия на предница и гръб 10 /да се
скроят четири двойни/. За колан се срязват две ленти с дължина около 1,20 м. и ширина 15
см. За волани на вратната и на ръкавните извивки се срязват ленти с ширина 4 см. до
получаване на дължина около 5 м. За филетка се срязва бие с ширина 4 см. по контура на
вратната извивка. За гайки на страните се срязват две ленти с дължина 15 см. и ширина 3
см.
Внимание: За да получите пълната кройка 9, съединете 9 с 9А по линията за съединяване
на кройки.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на двете части на талията. Отбележете с
тропоска средната линия на тялото на предница и гръб. Съединете лентите за волани
помежду им, оформете едната страна с оверлог и наберете другата. Зашийте раменните
шевове, поставете волана върху вратната извивка откъм лицевата страна на дрехата, на
дясна предница до обозначение А и прихванете с тропоска; поставете бието отгоре,
зашийте, обърнете бието през средата навътре образувайки малка филетка и обиколете с
шев отвътре. Прихлупете на тялото на предница и гръб, така че да съвпаднат средните
линии, като поставите лявата предница върху дясната и десния гръб върху левия,
прихванете с тропоска; поставете талията на основата на тялото предница и гръб, като
поставите горната част лице с лице, а долната лице с обратна страна, като вмъкнете
тялото между двете части, зашийте, обърнете частите на талията надолу и зашийте с
полата; затворете страните на роклята, лявата от мястото за края на ципа, поставете ципа.
Завършете ръкавните извивки, като поставите волана откъм лицевата страна на дрехата,
зашийте, оформете шева с оверлог, обърнете волана навън и изгладете шева към
дрехата, като закрепите с няколко бода на ръка. Зашийте и обърнете гайките, изгладете и
ги поставете на страните на височината на талията. Оформете основата на роклята с
малък подгъв или оверлог. Съединете двете ленти за колана, оформете контура с оверлог
и поставете колана на роклята, като го прекарате през гайките за завързване на
предницата.
22. Рокля „FAIRLY”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
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Брой на частите на кройката: 7 /от 20 до 26/.
Плат: 3,30 м., 1,40 м. ширина копринен тюл и също толкова тънък сатен в тон за подплата.
5 м. дантелена шевица. 2,50 м. копринена връв.
Кроене: От двата плата: гръдна част 20 /да се скроят две/, вътрешна гръдна част 21 /да се
скроят две/, талия на предница 22 /да се скрои двойно/, талия среда на гръб 23 /да се
скрои двойно/, пола на предница 24 /да се скроят две/, пола на гръб 25 /да се скроят две/,
годет 26 /да се скроят четири/. За презрамки се срязват две ленти с ширина около 18 см. на
дължина 50 см. За оформяне на вратната извивка се срязва лента с ширина 3 см. по
контура според размера.
Изработка: Отбележете с тропоска средната линия на гръдните части. На горната страна
на годетите прекарайте шест хоризонтални тегела с еластичен конец, като първия минава
на 2 см. от горния край, а последния на около 25 см. зашийте свивките на вътрешните
гръдни части и наберете горните от обозначение А до обозначение В, като ги оставите в
същия размер на вътрешната част. Оформете контура на презрамките със зиг заг, сгънете
ги на две по дължина и прекарайте хоризонтални тегели с еластичен конец, на разстояние
5 см. помежду им, като наберете презрамките, поставете ги върху горните гръдни части на
набрания край А-В, в посока надолу, прихванете с тропоска, поставете бието сгънато на
две по дължина и вътрешните горни части отгоре лице с лице, зашийте контура на
вратната и ръкавните извивки, обърнете, като поставите вътрешните гръдни части отдолу,
а презрамките и филетката нагоре, прихванете с тропоска двата плата заедно в основата
на гръдната част, поставете шевицата на контура на вратната извивка до филетката,
прихлупете в средата на предницата дясна върху лява страна, така че да съвпаднат
средните линии, прихванете с тропоска. Поставете талията среда на гръб в горния край на
един от годетите и съединете последния с частите на полата на гръб според обозначения
C-D; съединете другите годети с частите на полата на предница, като поставите един в
средата между двете части на полата, а друг на всяка от страните им; зашийте полата на
предница с талията и страните на полата на предница и гръб. Изработете по същия начин
вътрешната пола, поставете я върху горната пола лице с обратна страна, като вмъкнете
презрамките на вратната извивка на гърба обозначение Е, зашийте вратната извивка на
гърба до страните, направете прорез на последните, обърнете вътрешната пола навътре и
прихванете с тегел на талията на предница. Съединете гръдните части с талията на
предница до страните. Прекарайте хоризонтални еластични тегели върху талията на
предница на разстояние 1,5 см. помежду им, като наберете талията. Поставете
дантелената шевица на вратната извивка на гърба в края и около контура на полата на 2
см. от основата, разнищете я. Оформете основата на полата с малък подгъв. Поставете
копринената връв върху талията на предница във форма на триъгълници, както е показано
на модела.
23. Рокля „TINTORETTO”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 11 до 19/.
Плат: 1,80 м., 1,40 м. ширина тюл щампосана коприна. 1,70 м., 1,40 м. ширина креп сатен.
Кроене: От тюл: тяло на предница 11 /да се скрои двойно/, тяло на гръб 12 /да се скроят
две/, талия на предница 13 /да се скрои двойно/, талия на гръб 14 /да се скрои двойно/,
предна и задна среда на пола 15 /да се скроят две двойни/, предна и задна страна на пола
16 /да се скроят четири/. За волан на вратната извивка се срязва лента с ширина 3,5 см. и
дължина 15 см. От креп сатен: гръдна част 17 /да се скроят четири/, горна част среда на
гръб 18 /да се скроят две двойни/, горна част страна на гръб 19 /да се скроят четири/. За
талия: същите кройки 13 и 14 /да се скроят по две от всяка/. За пола: да се скроят същите
кройки 15 и 16 по същия начин. За презрамки се срязват две ленти с ширина 3,5 см. и
дължина 40 см.
Изработка: Вътрешна рокля от креп: зашийте свивките на гръдните части, изгладете и
съединете частите две по две, лице с лице, зашийте контура на вратната извивка и
ръкавните извивки, като вмъкнете единия край на презрамките, ушити и обърнати, според
обозначение А, обърнете, прихванете двата плата заедно по основата с тропоска и я
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вмъкнете между двете части на талията на предница, зашийте, обърнете частите на
талията надолу и тропосайте заедно на основата. Съединете горната част на средата на
гърба със страничните части според обозначения В-С, горния и долния слой поотделно,
съединете ги, като вмъкнете другия край на презрамките, зашийте вратната извивка,
обърнете и зашийте с талията на гърба също като на предницата. Зашийте средата
предница и гръб на полата със страничните части и съединете полата с тялото; затворете
страничните шевове на роклята, като оставите отвор за цип на лява страна и зашийте
подгъв в основата. Горна пола от тюл: зашийте средата на гърба и свивките на тялото,
затворете раменните шевове, оформете контура на вратната и ръкавните извивки с бод
оверлог или зиг заг; поставете частите на талията предница и гръб на основата на тялото;
съединете помежду им частите на полата и зашийте за другата страна на частите на
талията. Оформете едната страна на лентата за волан на вратната извивка с оверлог или
зиг заг, наберете я двустранно по размера на вратната извивка на предница до
обозначение D, поставете я там, зашийте; изработете малко украшение с пайети под
волана според модела. Зашийте страничните шевове на роклята, като оставите отвор за
цип на лява страна и оформете основата с оверлог или зиг заг. Поставете едната рокля в
другата, така че да съвпаднат всички шевове, зашийте ципа, като захванете двата плата и
съединете двете рокли по десния страничен шев на тялото с няколко бода на ръка.
24 и 25. Блузка и пола „TINTORETTO”
Плат: 2,35 м., 1,40 м. ширина коприна турско синьо. 0,50 м., 1,40 м. ширина златист сатен.
2 м., 1 см. ширина дантела.
24. Блузка „TINTORETTO”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Кроене: От коприна: предна страница 1 /да се скроят две/, среда на гръб 2 /да се скрои
двойно/, задна страница 3 /да се скроят две/. За среда на предница се срязват два
квадрата от 40 см. на 40 см., зашиват се 11 вертикални дипли с ширина 1 см. и се поставя
отгоре кройката среда на предница 4 /да се скроят две/. От сатен за частите на вратната
извивка: срязва се правоъгълник от 40 см. на 20 см., зашиват се 6 хоризонтални дипли с
ширина 1 см. и се поставя отгоре кройката на вратната извивка среда на предница 5 /да се
скрои двойно/, срязват се два правоъгълника от 14 см. на 20 см., зашиват се същите дипли
и се поставя отгоре кройката на вратната извивка предна страна 6 /да се скроят две/,
срязва се правоъгълник от 55 см. на 20 см., зашиват се същите дипли и се поставя отгоре
кройката на вратната извивка на гърба 7 /да се скрои двойно/. За мостри се изработват
същите кройки без да се правят дипли. За презрамки се срязват две ленти от 40 см. на 4
см. За обшивка на основата на дрехата се срязва лента с ширина 9 см. по контура на
основата според размера.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на мострите. Съединете двете части на
предницата по средния шев, изгладете; зашийте предните страници според обозначения
С-D и поставете дантелата върху шевовете; зашийте средата на гърба със страниците.
Съединете частите на вратната извивка на предница помежду им според обозначения Е-F;
зашийте частите на вратната извивка предница и гръб, поставете шевовете нагоре и
затворете страничните шевове, като оставите отвор за цип на лява страна, поставете
дантелата върху шева. Зашийте и обърнете презрамките, поставете ги в необходимия
размер на вратната извивка предница и гръб според обозначението, прихванете с
тропоска, съединете мострите на вратната извивка помежду им, поставете върху дрехата
над презрамките, зашийте около контура на вратната извивка, обърнете мострите навътре
и обиколете с шев отвътре. Сгънете лентата за обшивка на основата на две по дължина,
поставете я върху дрехата, зашийте, обърнете надолу, прекарайте тегел отгоре до шева и
зашийте ципа на лява страна.
25. Пола „TINTORETTO”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 8 до 10/.
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Кроене: От синя коприна: предница 8 /да се скрои двойна косо/, гръб 9 /да се скрои двоен
косо/, волан в основата на гърба 10 и 10А /да се скрои двоен/. От подплата: предница 8 /да
се скроят две двойни, с 5см. по-къси/.
Внимание: За да получите пълната кройка 10, съединете 10 с 10А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Тропосайте гънките на волана в основата на гърба като прегънете по линиите
на чертежа според кройката и застопорете като прекарате тегел отгоре на 7мм. от края на
гънката, от талията до обозначенията, изгладете лекичко; зашийте волана на гърба,
затворете страничните шевове на полата като оставите отвор за ципа отляво, пришийте
цип. Зашийте по същия начин страничните шевове на подплатата, поставете върху полата
лице с лице, зашийте контура на талията, обърнете подплатата навътре, прекарайте тегел
на 1см. от края като оформите каналче, прекарайте еластична лента, за да натегнете
лекичко и я пристегнете по краищата с вертикален тегел; обшийте подплатата върху
отвора на ципа и оформете основите със зигзаг.
26. Рокля „AMITIE”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 21 до 26/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина коприна. 1,85 м., 1,40 м. ширина подплата коприна. 2,20 м., 6 см.
ширина златиста лента сатен.
Кроене: От коприна: пола на предница и гръб 21 /да се скроят две двойни, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението/, тяло на предница 22 /да се скроят две
двойни/, тяло на гръб 23 /да се скрои двойно/, талия на предница и гръб 24 /да се скроят
две двойни/, част върху талия 25 /да се скроят две/. От подплата се скрояват тяло на гръб,
пола, талия и още: вътрешно тяло на предница 26 /да се скрои двойно/.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на частите на талията. Направете набор на
вратната извивка и основата на тялото на предница между обозначения А-В и наберете по
размера на вътрешнато тяло на предница от подплата; зашийте свивките на подплатата,
изгладете. Оформете предния край на частите върху талия с малък подгъв ушит на ръка и
ги поставете върхе талията на предница от страните, прихванете с тропоска; срежете на
две лентата от сатен за панделка, прекарайте я отвътре на частите и прихванете с няколко
бода на шевовете на страните. Поставете частите на талията на основата на тялото
предница и гръб и затворете дясна страна, роклята и подплатата поотделно, съединете ги
двете лице с лице, зашийте контура на вратната и ръкавните извивки, обърнете, изкарайте
раменете през основата между двата плата и ги затворете обиколно, поставете раменете
на мястото им за носене, като оставите шевовете скрити между двата плата, прекарайте
тропоска на вратната и ръкавните извивки, като поддържате шевовете в края. Затворете
страничните шевове на полата на роклята и подплатата поотделно, като оставите отвор за
цип на лява страна, поставете подплатата отвътре на полата, прихванете ги заедно с
тропоска на талията, съединете полата с тялото, зашийте, поставете ципа на лява страна,
зашийте подгъв в основите на полите, като оставите вътрешната 5 см. по-къса. Направете
панделка в средата на предницата с лентата от сатен, както е показано на модела.
27. Рокля „ONARA”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 17 до 20/.
Плат: 2, 20 м., 1, 40 м. ширина щампосана коприна с намачкан ефект и същото количество
подплата от полиамид.
Кроене: От щампосана коприна: гръб на горна част 17 /да се скрои двоен/, предница на
горна част 18 /да се скрои двойна/, предница и гръб на долна част 19 /да се скроят две
двойни косо/, ръкав 20 /да се скроят два/. За фльонга се скрояват две ленти с дължина
80см. и 8см. ширина. От подплатата се скрояват същите кройки на горната и долната част.
Изработка: Зашийте страничните шевове на горната част, като зашиете лявата страна от
ръкавната извивка до мястото на ципа, и ръкавните шевове; зашийте по същия начин и
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горната част на подплатата, поставете отгоре над частта от коприна, зашийте контура на
вратната извивка, обърнете от лицевата страна, прекарайте тропоска като придържате
шева по края и пристегнете двете материи заедно по ръкавните извивки и основата на
горната част. Зашийте страничните шевове на долната част, като оставите отвор за цип
отляво, пришийте по същия начин долната част от подплата, съединете двете обратна с
лицева страна, пристегнете с тропоска по горния контур. Наберете основата на предницата
на горната част от обозначение А до обозначение В, като оставите според размера на
предницата на долната част, съединете горната с долната част, зашийте като поставите по
средата на предницата лентите за фльонгата, преди това зашити и обърнати, като
поставите от лицевата страна и другата от обратната страна. Пришийте цип отляво.
Затворете ръкавите, оформете основата с оверлог или зигзаг, по същия начин като
долната част, пришийте ръкавите към ръкавните извивки според обозначенията, зашийте.
Завържете двете ленти по средата на предницата, като прихванете по вратната извивка.
28. Блузка „TOYPES”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 0, 90 м., 1, 40 м. ширина копринен креп с еластан.
Кроене: горна част на предница 1 /скройте четири, две от тях за мостри/, долна средна
част на предница 2 /да се скрои двойна/, долна странична част на предница 3 /да се скроят
две/, горна част на гръб 4 / скройте четири, две от тях за мостри/, долна средна част на
гръб 5 /да се скрои двойна/, долна странична част на гръб 6 /да се скроят две/, предница на
презрамка 7 /да се скроят четири/.
Изработка: Поставете подлепващ плат на мострите и две презрамки. Зашийте и обърнете
презрамките две по две и тропосайте по предницата на вратната извивка според
обозначенията. Зашийте свивките на горните части на предницата поотделно, съединете
ги две по две, зашийте вратната и ръкавните извивки, като прибавите презрамките,
обърнете, прекарайте тегел отгоре по края, оформете прихлупване като поставите дясната
част върху лявата, така че да съвпаднат линиите на центъра, застопорете с друг тегел
отгоре над предишния. Съединете долната средната част на предницата със страничните
части според обозначения О-Р и средната част на гърба със страничните части на гърба
според обозначения R-S; съединете горните части на предницата и гърба с долните и
зашийте страничните шевове като оставите отвор за цип отляво, пришийте цип. Поставете
мостра на гърба, зашийте ръкавните и вратната извивки, обърнете мострата навътре като
придържате шева по края и зашийте раменните шевове с предниците и зашийте с тегел
горното лице и обшийте долното, прекарайте декоративен тегел около контура на вратната
и ръкавните извивки. Оформете основата на дрехата с малък подгъв.
29. Пола „TOYPES”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 8 до 9/.
Плат: 1, 80 м., 0, 80 м. ширина бял копринен тюл с черна бродерия и същото количество
чист бял тюл. 0, 70 м., 1, 50 м. ширина копринен полиестер за подплата. 3м. лента от черен
тюл и 12 четири халки, за да завършите краищата на коланчето.
Кроене: От бродиран тюл и от чист тюл: предница и гръб на пола 8 /да се скроят две
двойни от всяка материя, като увеличите с 3см. тези от чист тюл/. От копринен полиестер
за подплата: предница и гръб на вътрешната част 9 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Отбележете натегнати гънки по горната част на полата според мястото на
кройката. Оформете долния край на двете поли от тюл поотделно с малък подгъв,
поставете бродирания тюл върху чистия, пристегнете с тропоска и оформете илици по
дъната на гънките по указаното място на кройката, за да прекарате лентите на коланчето;
тропосайте гънките, изгладете и затворете страничните шевове на полата като прихванете
двете материи и като оставите отвор за цип отляво. Затворете страничните шевове на
вътрешната част на полата като отново оставите отвор за цип, направете подгъв в
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основата и поставете отдолу под горната страна на полата лицева срещу опака страна,
пристегнете с тропоска по талията; пришийте цип. Съединете мострите на талията
помежду им по десния шев, поставете върху дрехата, зашийте контура на талията,
обърнете навътре като придържате шева по края с тропоска, прекарайте декоративен
тегел отгоре и застопорете мострите отдолу с бодове на ръка върху шевовете. Скройте
лентата от черен тюл на две части и прекарайте през илиците, за да оформите коланче и
пристегнете като направите фльонга, завършете краищата с черни халки според модела.
30. Жакет „TOYPES”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 10 до 17/.
Плат: 3, 30 м., 1, 40 м. ширина копринена тафта.
Кроене: предница 10 /да се скроят две/, страница на предница 11 /да се скроят две/, гръб
12 /да се скрои двоен/, страница на гръб 13 /да се скроят две/, две кройки ръкав 14 и 15 /да
се скроят два от всяка/, яка 16 /да се скроят две двойни/, шлейф 17 /да се скроят два за
предницата според кройката и един двоен за гърба като премахнете прихлупването/. За
оформяне на предниците и вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на
кройките. За коланче се скрояват две ленти с дължина 1, 40 м. и ширина 40см.
Изработка: Поставете канаваца по мострите. Зашийте страниците на предницата и гърба,
затворете страничните и раменните шевове. Съединете шлейфовете на предницата и
гърба по страничните шевове, оформете основата и края на предницата с малък подгъв,
наберете горния контур като оставите според размера на основата на горната част и
пришийте към нея. Затворете ръкавите като съедините двете части помежду им, изгладете
като оформите, направете подгъв в основата, наберете по върховете като оставите според
размера на ръкавните извивки, прикрепете към тях според обозначенията и зашийте.
Съединете двете лица на яката лице с лице, зашийте външния контур до обозначение А,
обърнете като придържате шева по края и пристегнете заедно двата листа с тропоска по
вътрешния контур, наберете същия контур според размера на вратната извивка до същото
обозначение, прикрепете към него по лицевата част, пристегнете с тропоска, поставете
отгоре мострите съединени преди това по раменните шевове, зашийте като прихванете
всички материи, обърнете мострите навътре, застопорете от вътрешната страна с бодове
на ръка и прекарайте тегел отгоре по края на шев. Съединете двете ленти на коланчето
помежду им, прегънете по средата по дължина, зашийте като оставите краищата по
диагонал, обърнете от лицевата страна, изгладете и поставете върху дрехата като
оформите фльонга отпред според модела.
31 и 32. Жакет и рокля „TOYPES”
Плат: 2,25 м., 1,40 м. ширина коприна бродирана с кръгови мотиви и пайети. 1,85 м., 1,40
м. ширина бродирана коприна и тегели. 0,90 м., 1,40 м. ширина златист тюл. 1,50 м.
шарена връв.
31. Жакет „TOYPES”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 18 до 25/.
Кроене: От коприната с мотиви: предница 18 /да се скроят две/, гръб 19 /да се скроят два/,
задна страница 20 /да се скроят две/, ръкав 21 и 22 /да се скроят по два от всеки/. За
оформяне на предниците се срязват две мостри според чертежа на кройката. От другата
коприна: ревер 23 /да се скроят четири/, яка 24 /да се скроят две двойни/, капаче на джоб
25 /да се скроят четири/. Дъна на джобове: да се скроят две от 20 см. на 15 см. За основа и
маншети на ръкавите се срязват две мостри според чертежа на кройките, съединени преди
това по долния шев. За гайка на отвора основа на ръкавите се срязват две ленти с ширина
3 см. и дължина 10 см. От подплата се скрояват гръб, страници, дъна на джобове, ръкави и
предници до линията на мострата.
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Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на едната яка, ревера, капачетата, мострите
основа на ръкави и мострите на предниците. Затворете средния заден шев, зашийте със
страниците, изгладете. Отбележете с тропоска мястото на джобовете, срежете отвора им
на предниците от страната до свивката, зашийте, изгладете и оформете, отново затворете
отвора на джоба с тропоска, зашийте страничните и раменните шевове, изгладете
откритите шевове и изработете джобовете с капачета според обяснението в Пособието за
шиене, поставете вървата върху горния край на капачето и закрепете с бодове на ръка.
Съединете двете части на ръкава според обозначението, изгладете; зашийте лакетния шев
до обозначение R /отвора/, изгладете; затворете на пръстен мострите, като зашиете до
обозначение R, поставете върху основата на ръкавите лице с лице, като прибавите гайка
изработена от същия плат на указаното място, зашийте контура на основата на ръкавите и
краищата на отвора до обозначение R, обърнете мострите навътре, закрепете с бодове на
ръка отвътре и сгънете по линията на чертежа навън, като образувате маншетите според
модела; поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията, като свиете леко
върховете, зашийте. Зашийте яката за ревера от В до С, и двете поотделно, изгладете
открития шев, съединете ги лице с лице, като зашиете външния контур до обозначение D,
обърнете откъм лицевата страна, прекарайте тропоска, като поддържате шева в края,
поставете върху дрехата около вратната извивка до обозначение D, прихванете с
тропоска, поставете мострите отгоре до основата на предниците, зашийте, обърнете
мострите навътре, зашийте подгъв в основата и закрепете мострите с бодове на ръка.
Прикрепете подплънки, подплатете жакета, оформете илици и пришийте копчета.
32. Рокля „TOYPES”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Кроене: От коприната с мотиви: гръдни части 1 и 2 /да се скроят по четири от всяка/,
предница 3 и 3А /да се скрои двойно/, гръб 4 и 4А /да се скрои двойно/. За оформяне на
вратната извивка на гърба се срязва мостра цяла според чертежа на кройките. От другата
коприна: предна страна 5 и 5А /да се скроят две/, задна страна 6 и 6А /да се скроят две/,
годет 7 /да се скроят четири/. От златист тюл за волани на полата: да се срежат три ленти с
дължина 1,40 м. и ширина 12 см. за волан на основата, три ленти със същата дължина и
ширина 9 см. за среден волан и още три със същата дължина и ширина 6 см. за горен
волан. За волан на вратната извивка на предницата се срязва лента с ширина 4 см. и
дължина 1 м. От подплата се скрояват среда на роклята, предни и задни страни с 5 см. покъси.
Внимание: За да получите пълните кройки 3, 4, 5 и 6, съединете части 3 с 3А, 4 с 4А, 5 с
5А и 6 с 6А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на гръдните части и мострата за вратна извивка на
гърба. Отбележете с тропоска средната линия на годетите. Зашийте частите на предните и
задни страни, като вмъкнете годетите от основата до обозначението, изгладете гънките,
като прегънете по линиите на чертежа до средната линия на годетите, затворете ги с
тропоска. Съединете две по две гръдните части според обозначения А-В, горния и долния
слой поотделно, изгладете откритите шевове; поставете горния слой на предницата на
роклята от средата на предница обозначение D до страните, зашийте, обърнете нагоре;
затворете страничните шевове на роклята, като оставите отвор за цип на лява страна,
поставете го скрит. Изработете подплатата и я поставете отвътре на роклята обратна с
обратна страна, зашийте на шева за свързване на гръдните части, тропосайте на вратната
извивка на гърба и обиколете с шев върху ципа. Наберете едната страна на волана за
вратна извивка по размера й, поставете отгоре в посока надолу, прихванете с тропоска;
съединете мострата вратна извивка на гърба с вътрешния слой на гръдните части по шева
на дясна страна, поставете върху вратната извивка, над волана от тюл, зашийте контура
на вратната извивка, обърнете мострите навътре, като волана остане в края в посока
нагоре, обиколете с шев гръдните части на шева за свързването им и задната мостра на
подплатата. Съединете трите ленти от тюл за всеки волан помежду им, като ги затворите
на пръстен, поставете воланите един върху друг от по-голям към по-малък, прихванете с
тегел по горния контур и наберете по размера на основата на роклята, тропосайте подгъва

- 17 -

на роклята /като отворите затворените с тропоска гънки/ и поставете воланите отвътре, в
края на подгъва, зашийте с тегел всичко заедно. Завършете роклята, като поставите
многоцветната връв върху шевовете на предницата до годетите, както е показано на
модела.
33. Блуза „DOUBLE AGENT”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 8 до 10/.
Плат: 2,15 м., 1,20 м. ширина коприна.
Кроене: Предница 8 и 8а /да се скрои двойно/, гръб 9 и 9А /да се скроят два/, ръкав 10 /да
се скроят два/. За панделка на яката се срязват две ленти с дължина 25 см. и ширина 5 см.
За гайки се срязва четири правоъгълника с дължина 8 см. и ширина 3 см. За оформяне на
отвора на предницата се срязва лента с ширина 6 см. и дължина 25 см.
Внимание: За да получите пълните кройки 8 и 9, съединете части 8 с 8А и 9 с 9А по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Отбележете отвора в средата на предницата от вратната извивка до
обозначение В, поставете откъм лицевата страна лентата за оформяне, центрирана върху
отбелязаното обозначение и излизайки с около 3 см. от долното обозначение, прекарайте
два успоредни тегела около обозначението на разстояние 5 мм. помежду им, срежете
отвора през средата, обърнете лентата навътре, изгладете и прекарайте тегел отгоре в
края. Зашийте средата на гърба, като оставите отвор между обозначения С-D, оформете го
с малък подгъв. Зашийте страничните шевове. Оформете основата на ръкавите с малък
подгъв, поставете ги на ръкавните извивки според обозначение E-F на предницата и G-H
на гърба, зашийте, оформете долния ръб на ръкавните извивки с бие, ушито и обърнато.
Прекарайте пет хоризонтални тегела, на 1 см. помежду им, между двете непрекъснати
линии на кройката, с еластичен конец за набор, както е показано на модела. Сгънете
мострата на горния край на яката по линията на чертежа навътре, закрепете с тегел и
оформете предните краища с малък подгъв; прекарайте пет успоредни тегела около яката,
на 1,5 см. помежду им, между двете непрекъснати линии на кройката, с еластичен конец за
набор, като по този начин цялата яка остане набрана. Зашийте и обърнете гайките и двете
ленти за панделка на яката, изгладете и тегелирайте; зашийте гайките на десния край на
яката, копчетата на левия и поставете лентите за панделка на горния край.
34. Шорти „SITA MURT”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 11 до 13/.
Плат: 1м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 11 /да се скроят две/, гръб 12 /да се скроят два/, коланче 13 /да се скрои
двойно/. За дъна на джобове по страничните шевове и дъна на джобове на гърба: се
скрояват две от всяка от плат и две от подплата, според чертежа на кройките.
Изработка: Изработете задни джобове с една филетка според обяснението в пособието за
шиене. Тропосайте гънки по предницата по указаните места на кройката, пристегнете с
тропоска на талията. Изработете джобове по страничните шевове според обяснението в
пособието за шиене и обозначения А-В, затворете страничните шевове като оставите
незашити отворите на джобовете, затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/
до мястото на ципа на предницата и пришийте ципа според обяснението в пособието за
шиене. Прегънете коланчето по средата по дължина, затворете краищата като премахнете
прихлупването отдясно, обърнете, изгладете; прикрепете към талията на панталона лице с
лице, като оставите отляво на предницата 3см. за прихлупване, зашийте, обърнете нагоре
и обшийте долното лице по същия шев от обратната страна на плата, ако е нужно
тегелирайте контура и поставете копче, за да затворите. Направете подгъв в основата на
дрехата, изгладете и пришийте декоративно копче под задните джобове.
35. Жакет „LASSERRE”
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Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 14 до 24/.
Плат: 1,90 м., 1,40 м. ширина креп вълна. 0,40 м., 1,40 м. ширина бродиран памук.
Кроене: От креп: предница 14 /да се скроят две/, горна част среда на гръб 15 /да се скроят
две/, долна част среда на гръб 16 /да се скроят двойно/, страница 17 /да се скроят две/,
ръкав 18 и 19 /да се скроят по два от всеки/, яка 20 /да се скрои една двойна за долна яка/,
капаче на джоб 21 /да се скроят две за долния слой/, задно коланче 22 /да се скроят две
двойни/, срежете яката, мострата на ръкавите и капачето по вътрешната линия за да се
отделят обшивките и да се скроят: обшивка на яка 20 /да се скрои една двойна/, обшивка
на капаче 21 /да се скроят две/, обшивка на ръкави 23 /да се скроят две/. За оформяне на
предниците се срязват две мостри според чертежа на кройката. Дъна на джобове: да се
скроят два правоъгълника от 20 см. на 17 см. от плат и два от подплата. От памук: яка 20
/да се скрои една двойна за горния слой/, мостра основа на ръкавите 23 /да се скроят две/,
капаче на джоб 21 /да се скроят две за горен слой/, годет 24 /да се скроят два/, задно
коланче 22 /да се скрои едно двойно/. От подплата се скрояват гръб, страница, ръкави и
предници до линиите на мострите.
Изработка: Поставете подлепващ плат на яката, капачетата, коланчето, мострите основа
на ръкави, мострите на предниците и обшивките. Затворете средния заден шев, зашийте
долната част и съединете със страниците, като вмъкнете годетите от основата до
обозначението, изгладете шева и гънката в основата на годета. Отбележете с тропоска
разположението на джобовете, срежете ги от страната до свивката, зашийте я, оформете,
изгладете, отнова затворете отвора на джоба със страничен бод; зашийте предниците със
страниците и раменните шевове, изгладете откритите шевове. Поставете обшивката на
горния слой на яката, мострите основа на ръкави и горния слой на капачетата, изгладете,
като направите малки прорези в ъглите. Изработете джобовете с капачета според
обяснението в Пособието за шиенеи ръкавите с маншети според указанията към модел 13
и поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията. Направете илици
филетки на предницата и изработете яката с мостри според обясненията в Пособието за
шиене. Срежете илиците на мострата на дясна страна, като направите прорез в ъглите,
поставете отново плата и обиколете с шев, като оформите окончателно илиците.
Поставете памучното коланче върху едното от креп и прихванете с тропоска около контура
за да се изработят като от един плат, направете илик филетка на всеки край също като
предишните, съединете с другото коланче от креп лице с лице, зашийте, обърнете,
изгладете; срежете и оформете илиците на долния слой също като тези на мострата и
поставете коланчето на шева на гърба, като го закопчеете с две копчета. Зашийте подгъв в
основата на жакета, прикрепете малки подплънки, подплатете дрехата и пришийте
копчета.
36. Рокля „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2, 80 м., 1, 40 м. ширина щампосана коприна. 1, 20 м., 1, 40 м. ширина коприна на
ситна щампа.
Кроене: От щампосана коприна: предница на горна външна част 1 /да се скрои двойна/,
предница на горна вътрешна част 2 /да се скрои двойна/предница на талия 3 /да се скрои
двойна/, гръб на горна част 4 /да се скрои двоен/, предница и гръб на долна част 5 и 5А /да
се скроят две двойни/. За оформяне на вратна извивка и на гърба на ръкавните извивки
скройте мострата според чертежа на кройката. За коланче се скрояват две ленти с ширина
15см. и дължина 1, 20 м. От коприна с малка щампа се скрояват косо две ленти с ширина
15см. по мярката на основата на долната част според размера.
Внимание: За да получите пълната кройка 5, съединете 5 с 5А по линията за съединяване
на кройки.
Изработка: Зашийте свивките на предницата на горната вътрешна част, изгладете;
наберете основата и на вратната извивка на горната външна част от средата до
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обозначенията и наберете като оставите по мярката на горната вътрешна част, поставете
върху нея лице с лице, зашийте контура на вратната и ръкавните извивки, обърнете,
прекарайте тропоска като придържате шевовете по края; пришийте талията към основата
на предницата на горната част като прихванете двете материи, поставете мострата върху
гърба на горната част лице с лице, зашийте контура на вратната и ръкавните извивки,
обърнете като придържате шевовете по края; затворете раменните шевове на роклята и
обшийте мострата. Съединете предницата и гърба на долната част с горната; затворете
страничните шевове на роклята, като оставите отвор за цип отляво, пришийте цип.
Съединете двете ленти за основата на долната част като я затворите във формата на
халка, прегънете по средата и пришийте към основата на долната част, поставете шева
нагоре и прекарайте тегел отгоре. Съединете помежду им двете ленти за коланчето,
прегънете по средата и по дължина, зашийте и обърнете, изгладете; оформете гайки със
златист конец по страничните шевове на горната част и прекарайте през тях коланчето.
37. Рокля „MINIMIL”
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 6 до 10/.
Плат: 2,55 м., 1,40 м. ширина креп коприна. 0,60 м., 1,50 м. ширина подплата.
Кроене: С лице лъскавата страна на плата: тяло на предница 6 /да се скрои двойно/, тяло
страна на гръб 7 /да се скроят две/. Среда на гръб: да се скрои правоъгълник от 0,70 м.
ширина и 26 см. височина, оформете горния край с малък подгъв /който ще бъде вратната
извивка/ и прекарайте успоредни хоризонтални тегели на разстояние 1 см. помежду им с
еластичен конец за набиране, след като наберете сгънете по средата и поставете отгоре
кройката на тяло среда на гръб 8 /да се скрои двойно/. За колан се срязва лента с дължина
2,10 м. и ширина 8 см. За презрамки се срязват четири ленти с дължина 35 см. и ширина 3
см. За оформяне на вратната извивка на предницата и гърба мострите се срязват според
чертежа на кройките. С лице матовата страна на плата: пола на предница и гръб 9 и 9А /да
се скроят две двойни/. От подплата: долна пола на предница и гръб 10 /да се скроят две
двойни/.
Внимание: За да получите пълната кройка 9, съединете 9 с 9А по линията за съединяване
на кройки.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на мострите. Отбележете гънки на полата на
предница на указаните в кройката места, тропосайте ги с дължина около 20 см. от талията,
изгладете и наберете талията на полата на гръб по размера на основата на тялото.
Затворете страничните шевове на полата от плат и от подплата поотделно, като оставите
отвор за цип на лява страна; наберете основата на полата от плат в същия размер като
основата на полата от подплата, съединете двете по основата лице с лице, зашийте,
обърнете и ги прихванете заедно на талията с тропоска, като линията на чертежа стане
основа на горната пола и по този начин тя остане бухнала. Зашийте тялото среда на гръб
със страничните части според обозначения О-Р и зашийте с тялото на предница по десния
страничен шев. Зашийте и обърнете презрамките, поставете на краищата на вратната
извивка на предница и на вратната извивка на гърба, прихванете с тропоска; съединете
мострите помежду им и ги поставете върхе вратната извивка на дрехата над презрамките,
зашийте, обърнете навътре, поставяйте презрамките в положението им нагоре, закрепете
мострите с няколко бода на ръка отвътре. Зашийте тялото с полата, поставете ципа;
зашийте и обърнете колана, поставете върху талията, закрепете на предницата до
страните, като оставите краищата свободни за изработване на панделката в средата на
гърба. Украсете тялото на роклята, презрамките и предницата на колана със скъпоценни
камъни.
38. Рокля „ROBERTO VERINO”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 11 до 17/.
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Плат: 3,70 м., 1,40 м. ширина органди коприна. 1,40 м., 1,40 м. ширина подплата коприна
полиестер. 14 м. филетка коприна.
Кроене: От органди: тяло на предница 11 /да се скрои двойно/, тяло на гръб 12 /да се скрои
двойно/, пола на предница и гръб 13 /да се копорат четирите части поотделно според
хоризонталните линии на кройката и да се скроят по две двойни от всяка/, волани на
тялото на предница 14 /да се скрои един двоен с цялата кройка за трети волан, един двоен
срязвайки по линия А-В за втори волан и един двоен срязвайки по линия С-D за първи/,
волани на тяло на гръб 15 /да се скроят също като воланите на тяло на предница/, волани
на пола 16 /да се скроят два двойни с цялата кройка за втори волан и два двойни
срязвайки по линия Е-F за първи/, трети,четвърти, пети и шести волани на пола 17 /да се
скроят осем двойни/. За презрамки се срязват две ленти с дължина 40 см. и ширина 3,5 см.
За подплата да се съедини първо полата с тялото на предница и после с тялото на гръб и
да се скрои по една двойна от всяка.
Изработка: Съединете помежду им по страничните шевове воланите на тялото и полата
поотделно, като ги затворите на пръстен /с изключение на първия волан на тялото/ и
оформете основата на всеки от тях с филетката. Зашийте гръдните свивки и затворете
страничните шевове на тялото; поставете трите волана за тялото един върху друг, от поголям към по-малък, прихванете с тропоска, поставете върху тялото и тропосайте на
вратната и ръкавните извивки. Съединете две по две по страничните шевове четирите
части на полата поотделно; поставете първия волан върху втория, поставете върху
първата част на полата около контура на талията, прихванете с тропоска; съединете
останалите части на полата по реда им, като прибавяте един волан на всеки шев и
поставете последния волан на основата на полата; зашийте полата с тялото, като оставите
вмъкнати първите два волана. Сгънете презрамките на две по дължина и поставете една
филетка на всяка страна, поставете презрамките върху вратната извивка над воланите от
края на ръкавните извивки до обозначенията, прихванете с тропоска. Изработете
подплатата, поставете я върху дрехата лице с лице, зашийте контура на вратната и
ръкавните извивки, обърнете подплатата навътре, прекарайте тропоска, като поддържате
шева в края, изгладете.
39. Рокля „SITA MURT”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 18 до 21/.
Плат: 2,30 м., 1,50 м. ширина изкуствена коприна с намачкан ефект.
Кроене: Предница 18 /да се скрои двойно, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 55,5 см. /размер 48/, 53,5 см.
/размер 44/ и 51,5 см. /размер 40/, гръб 19 /да се скрои двойно, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 46,5 см.
/размер 48/, 44,5 см. /размер 44/ и 42,5 см. /размер 40/, мостра на предница 20 и гръб 21
/да се скрои по една двойна от всяка/. За талия се срязват две ленти с ширина 5 см. и
дължина 60 см. /размер 48/, 56 см. /размер 44/ и 52 см. /размер 40/. За презрамки и
украшение на предницата се срязва лента с ширина 7 см. и дължина 1,10 м. За украшения
върху роклята се срязват осем квадрата от 12 см. на 12 см. За украшение върху
квадратите се срязват 16 биета с дължина 20 см. и ширина 10 см.
Изработка: Зашийте дипли на предницата и гърба според чертежа на кройките, изгладете.
Поставете лентата талия на предницата и гърба на указаните места според
хоризонталната линия на кройките, закрепете с тегел отгоре и въведете еластична лента,
като я захванете на страните. Зашийте страничните шевове. Съединете мострите помежду
им по страничните шевове, поставете ги върху вратната извивка на дрехата, зашийте,
обърнете мострите навътре, закрепете на страните с няколко бода на ръка, прекарайте
декоративен тегел отгоре на 5 мм. от края. Зашийте и обърнете лентата за презрамки и
украшение на предницата, поставете я върху предницата на 5 см. от вратната извивка,
успоредно на нея, сгънете краищата нагоре и закрепете върху вратната извивка на гърба,
като оставите презрамките в желания размер, закрепете всичко с тегел отгоре. Поставете
подлепващ плат на квадратите, зашийте и ги обърнете два по два, изгладете, образувайте
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украшения, като поставите лентите върху квадратите във форма на цвете според модела,
закрепете върху полата, направете прихващане на лява страна на полата, закрепете с
няколко бода на ръка и поставете едно от цветята отгоре.
40. Блуза „FELIX MEDIANO”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 12 до 16/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 20 м. ширина коприна.
Кроене: предница 12 /да се скроят две/, гръб 13 /да се скрои двоен/, ръкав 14 /да се скроят
два/, яка за риза 15 /да се скроят две двойни/, столче на яка 16 / да се скроят две двойни/.
За оформяне на предниците се скрояват две мостри според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по яката, столчето на яката и мострите.
Зашийте свивките на предницата и гърба, изгладете ги настрани, и прекарайте двоен
декоративен тегел отгоре; зашийте страничните и раменните шевове. Затворете ръкавите,
направете подгъв в основата, прикрепете към ръкавните извивки според обозначенията,
зашийте. Поставете мострите под предниците лице срещу обратна страна, зашийте от
вратната извивка обозначение В до основата, обърнете мострите навън, прекарайте
тропоска като придържате шева по края, изгладете, оформете другия край като направите
капаче от 4см. ширина, застопорете с тегел отгоре. Изработете яка за риза със столче
според обяснението към пособието за шиене и обозначения А-В и украсете с декорация от
скъпоценни камъни. Оформете основата на дрехата с малък подгъв, оформете илици и
пришийте копчета.
41. Пола „FELIX MEDIANO”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 17 до 20/.
Плат: 2м., 1, 40 м. ширина щампосана коприна. 0, 50 м., 1, 40 м. ширина подплата.
Кроене: От коприна: средна част на предница и гръб 17 /да се скроят четири, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи
ширина 24, 5см. /размер 48/, 23,5см. /размер 44/, 22,5см. /размер 40/, странична част на
предница и гръб 18 / да се скроят четири, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 26см. /размер 48/, 25см. /размер
44/, 24см. /размер 40/, коланче 19 /да се скрои двойно/. От подплата: вътрешна част на
предница и гръб 20 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте средната част на предницата и гърба и съединете със страничните
части, изгладете шевовете и прекарайте двоен декоративен тегел отгоре; затворете
страничните шевове на полата, левия от мястото на ципа, пришийте цип; зашийте по
същия начин страничните шевове на подплатата, наберете основата на полата като
оставите според размера на основата на подплатата и съединете към нея лице с лице,
зашийте контура на основата, обърнете подплатата навътре и тропосайте по талията.
Поставете лек подлепващ плат от обратната страна на талията по дължина, прегънете
лице с лице, затворете краищата, обърнете, изгладете, зашийте външната част по дрехата
и обшийте другата страна отвътре. Оформете илик, пришийте копче.
42 и 43. Блузка и пола „FELIX MEDIANO”
Плат: 2, 20 м., 1, 40 м. ширина копринен шантунг.
42. Блузка „FELIX MEDIANO”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Кроене: горна част на предница 1 /да се скрои двойна/, долна средна част на предница 2
/да се скрои двойна/, междинна долна част на предница 3 /да се скроят две/, долна
странична част на предница 4 /да се скроят две/, предна част на вратна извивка 5 /да се
скроят четири/, гръб 6 /да се скроят два/, страница на гръб 7 /да се скроят две/. За
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оформяне на вратната и ръкавните извивки на гърба мострите се скрояват според
кройките като преди това ги съедините. За оформяне на ръкавните извивки на предницата
мострите се скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат по горните части на предницата на вратната
извивка и мострите. Зашийте свивките на горната част на предницата, изгладете ги прави;
съединете към долната средна част на предницата междинните и страничните части
според обозначения А-В-C-D и зашийте долната част с горната част на предницата.
Затворете средния шев на гърба от мястото на ципа до основата, пришийте цип, зашийте
със страниците и затворете страничните шевове. Съединете мострите на предницата с
мострите на гърба по страничните шевове, поставете върху дрехата, зашийте ръкавните
извивки и гърба на вратната извивка, обърнете мострите навътре като придържате
шевовете по края с тропоска. Оформете с малък подгъв горния край по средата на
предницата между обозначения Е. Съединете частите на предницата на вратната извивка
две по две, зашийте ръкавната извивка от обозначение F до раменната извивка и вратната
извивка от рамото до обозначение Е, обърнете като придържате шева по края с тропоска и
поставете върху дрехата лице с лице, зашийте горния лист от обозначение Е до
обозначение F и обшийте долния по същия шев от вътрешната страна; съединете
раменете и ги извадете през гърба между плата и мострата, зашийте ги и обърнете, за да
ги поставите в подходяща позиция, така че да скриете шевовете между двете материи.
Направете подгъв в основата на дрехата и фльонга на вратната извивка.
43. Пола „FELIX MEDIANO”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 8 до 11/.
Кроене: предница 8 /да се скрои двойна/, гръб 9 /да се скроят два/, предница и гръб на
волан 10 /да се скроят две двойни косо/, коланче 11 /да се скрои двойно/.
Изработка: Поставете подлепващ плат по средата на коланчето по дължина. Зашийте
свивките на гърба, средния шев на гърба от края на ципа до основата и страничните
шевове. Съединете двете части на волана по страничните шевове, оформете външния
контур с малък подгъв или оверлог и пришийте волана към основата на полата като
натегнете страничните шевове. Пришийте цип. Прегънете коланчето по средата по
дължина лице с лице, затворете краищата, обърнете, изгладете, зашийте външната част
към плата като оформите прихлупване на гърба и обшийте другата страна отвътре.
Оформете илик, пришийте копче.
44. Рокля „DOMINEW”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 3,30 м., 1,20 м. ширина щампосан воал. 2,50 м., 0,90 м. жоржет за вътрешна рокля.
Кроене: От воал: предница 1 и 1А /да се скрои двойно/, гръб 2 и 2А /да се скрои двойно/,
реглан ръкав 3 /да се скроят два/, волан основа на ръкав 4 /да се скроят два двойни/. За
панделка се срязва лента с ширина 3 см. и дължина 90 см. за оформяне на вратната
извивка се срязва бие с ширина 3,5 см. по контура според размера. От жоржет: предница
на вътрешна рокля 5 /да се скрои двойно, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 39 см. /размер 58/, 37 см. /размер
54/ и 35 см. /размер 50/, гръб на вътрешна рокля 6 /да се скрои двойно, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 39 см.
/размер 58/, 37 см. /размер 54/ и 35 см. /размер 50/.
Внимание: За да получите пълните кройки 1 и 2, съединете части 1 с 1А и 2 с 2А по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте тегели на предницата и гърба на горната рокля върху непрекъснатите
линии, според кройките, с еластичен конец за да се набере леко по желания размер;
затворете страничните шевове до отворите, оформете последните и основата на роклята с
малък подгъв. Затворете ръкавите и волана на пръстен, оформете волана с оверлог,
зашийте за основата на ръкавите и поставете ръкавите на ръкавните извивки според
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обозначенията. Затворете на пръстен лентата за оформяне на вратната извивка,
поставете я на нея лице с лице, зашийте около контура, обърнете лентата навътре, като
поддържате шева в края с тропоска, закрепете с тегел, като образувате каналче и оставите
малък отвор за въвеждане на еластична лента за прихващане на вратната извивка, като я
наберете. Зашийте и обърнете лентата за панделка и я поставете върху вратната извивка
в средата на предница, закрепете с няколко бода и завържете. Зашийте страните, като
оставите отвори от 38,5 см. в основата и затворете раменните шевове на вътрешната
рокля, оформете вратната извивка, ръкавните извивки и основата с малък подгъв, ушит с
тегел, поставете под щампосаната рокля.
45. Рокля „DOMINA”
Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 7 до 9/.
Плат: 2, 50 м., 1, 40 м. ширина трикотажна щампосана коприна.
Кроене: предница 7 /да се скрои двойна, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 39, 5см. /размер 58/, 37,5см.
/размер 54/, 35,5см. /размер 50/, гръб 8 /да се скрои двоен, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 37, 5см.
/размер 58/, 35,5см. /размер 54/, 33,5см. /размер 50/, реглан 9 /да се скроят два/. За
каналчета на ръкавите се скрояват две ленти с дължина 22см. и ширина 4см. За ленти на
ръкавите се скрояват четири с дължина 35см. и ширина 3,5см. За оформяне на вратната
извивка се скроява лента с ширина 4см. по размера на контура според мярката. За
фльонга се скроява лента с дължина 70см. и ширина 3см.
Изработка: Отбележете с тропоска мястото на каналчето по средата на ръкавите от
основата до обозначението, поставете лентата от обратната страна върху отбелязания
знак, застопорете с тегел около контура, и прекарайте друг тегел по средата, за да
оформите две каналчета, зашийте и обърнете четирите ленти и ги прекарайте по една
през всяко каналче, застопорете с тегел по горния край и отпуснете долните краища, за да
наберете; затворете ръкавите и направете малък подгъв в основата. Затворете
страничните шевове на роклята като оставите отвор от 3,5см. в основата, оформете ги и
основата на роклята с малък подгъв, зашит с тегел; прикрепете ръкавите към ръкавните
извивки според обозначенията, зашийте. Оформете вратната извивка и поставете фльонга
според обясненията в предишния модел.
46. Рокля „DOMINA”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 17 до 22/.
Плат: 2, 50 м. , 1, 40 м. ширина трикотажна щампосана коприна. 3, 50 м. филетка от
галантерия.
Кроене: предница 17 и 17А /да се скрои двойна/, страница на предница 18 /да се скроят
две/, гръб 19 и 19А/да се скрои двоен/, страница на гръб 20 /да се скроят две/, ръкав 21 /да
се скроят два/, волан на ръкав 22 /да се скроят два/.
Внимание: За да получите пълните кройки 17 и 19, съединете части 17 със 17А и 19 с 19А
по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Съединете предницата и гърба със страниците като зашиете от ръкавната
извивка до страничния шев, прекарайте тегел отгоре на 5мм. от шевовете; затворете
страничните и раменните шевове. Пришийте волана към основата на ръкавите и поставете
филетката върху шева, затворете ръкавите и оформете основата на волана с малък
подгъв; прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според обозначенията. Оформете
основата на роклята с малък подгъв, завършете раменната извивка с филетката, срежете
излишната филетка на три части и поставете по ръкавите и по средата на предницата на
вратната извивка във формата на фльонги според модела, застопорете със скрити бодове.
47. Рокля „DOMINEW”
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Приложение 6. Страна Б. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 10 до 16/.
Плат: 2,55 м., 1,40 м. ширина щампосан воал. 0,10 м., 0,80 м. ширина воал в кафяво. 2,50
м., 0,90 м. жоржет за вътрешна рокля.
Кроене: От щампосан воал: предница 10 /да се скрои двойно, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 38,5 см.
/размер 58/, 36,5 см. /размер 54/ и 34,5 см. /размер 50/, гръб 11 и 11А /да се скрои двойно/,
ръкав 12 /да се скроят два/, маншет 13 /да се скроят два/, яка 14 /да се скроят две двойни/,
столче за яка 15 /да се скроят две двойни/. От воал в кафяво: капаче 16 /да се скроят две/.
От жоржет за долна рокля се изработват кройките 5 и 6 също като на модел 44.
Внимание: За да получите пълната кройка 11, съединете 11 с 11А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на едната яка, столчето за яка, капачетата и
на горната половина на маншетите. Поставете горното капаче на дясна страна на отвора
среда на предница, зашийте от вратната извивка до края на отвора, обърнете, сгънете
капачето по линията на чертежа навътре, като оформите долния край, обиколете със
същия шев отвътре, поставете долното капаче на лява страна, зашийте по същия начин,
поставете го под горното капаче в края на отвора, закрепете с тегел отгоре. Затворете
страничните шевове на роклята до отворите и раменните шевове, оформете отворите и
основата на дрехата с малък подгъв. Затворете маншетите на пръстен, като зашиете от С
до D, сгънете по линията на чертежа лице с лице, затворете краищата на отвора до
обозначение D, всеки поотделно, обърнете откъм лицевата страна, изгладете; затворете
ръкавите, поставете маншетите на основата им, зашийте и обиколете със същия шев
вътрешната част откъм обратната страна на дрехата; поставете ръкавите на ръкавните
извивки според обозначенията; изработете яката със столче според обяснението в
Пособието за шиене и обозначения А-В. Бродирайте капачетата със златисти пайети и
поставете копчета на указаните в кройката честа. Изработете вътрешната рокля според
обяснението към модел 44 и я поставете под щампосаната рокля.
48. Рокля „PURIFICACION GARCIA”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 13 до 18/.
Плат: 3, 10 м. , 1, 40 м. ширина копринен жакард и същото количество копринена
подплата. 0, 70 м., 1, 40 м. ширина тюл. 4 м. копринена филетка.
Кроене: От жакард: средна част на предница 13 и 13А /да се скрои двойна/, междинна част
на предница 14 и 14А /да се скроят две/, страница на предница 15 и 15А /да се скроят две/,
средна част на гръб 16 и 16А /да се скроят две/, междинна част на гръб 17 и 17А /да се
скроят две/, страница на гръб 18 и 18А /да се скроят две/. За оформяне на вратната и
ръкавните извивки мострите се скрояват според чертежа на кройките, като преди това ги
съедините. От подплатата се скрояват същите кройки като ги скъсите до 15см. дължина. От
тюл за вътрешния воал се скрояват две ленти с ширина 20см. до достигането на 4м.
Внимание: За да получите пълните кройки 13, 14, 15, 16, 17 и 18, съединете части 13 с
13А, 14 с 14А, 15 с 15А, 16 с 16А,17 със 17А и 18 с 18А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Съединете средната част на предницата с междинните части според
обозначения О-Р и тях със страничните части според обозначения R-S. Затворете средния
шев на гърба от мястото на ципа до основата, зашийте с междинните части според
обозначения T-U и тях със страниците според обозначения V-W; пришийте цип и затворете
страничните шевове; зашийте по същия начин подплатата. Съединете помежду им двете
ленти за вътрешния волан като го затворите във формата на халка, оформете едната
страна с филетка и наберете противоположната като оставите според размера на основата
на подплатата, пришийте към нея, зашийте. Поставете подплатата от вътрешната страна
на роклята и тропосайте по вратната и ръкавните извивки. Съединете мострите помежду
им по страничните шевове, прикрепете към роклята лице с лице, зашийте контура на
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вратната и ръкавните извивки, обърнете мострите навътре, извадете раменните шевове
отдолу между двете материи, натегнете шевовете, зашийте заоблено, обърнете като
поставите раменните шевове отново по местата им и скрийте шевовете между двете
материи.
49. Рокля „ESTANISLAO”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 10 до 12/.
Плат: 3, 85м., 1, 40 м. ширина копринен атлаз и същото количество копринена подплата. 2,
20 м., 1, 20 м. ширина копринен прозрачен плат с апликации.
Кроене: От атлаз и копринена подплата: предница 10 /да се скрои двойна, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи
ширина 15см./, гръб 11 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 15см/, страница на долна част 12 и
12А /да се скроят две двойни/. От копринен прозрачен плат с апликации: страница на
долна част 12 и 12А /да се скроят две двойни/.
Внимание: За да получите пълната кройка 12, съединете 12 с 12А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, средния шев на гърба от края на ципа до
основата и страничните шевове до обозначение W, пришийте цип; оформете основата на
страничните части с малък подгъв, поставете тези от прозрачната материя върху тези от
атлаз, придържайте ги заедно с тропоска около контура и пришийте към предницата и
гърба на роклята според обозначения W-X до основата; направете подгъв в основата на
роклята. Изработете по същия начин подплатата и прикрепете към роклята лице с лице,
зашийте контура на вратната и ръкавните извивки, обърнете подплатата навътре, извадете
раменните шевове отдолу между двете материи, натегнете шевовете, зашийте заоблено,
обърнете като поставите раменните шевове отново по местата им и скрийте шевовете
между двете материи; прекарайте тропоска като придържате шевовете по края, изгладете.
50. Рокля „PURIFICACION GARCIA”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/
Плат: 4 м., 1,40 м. ширина копринен тюл и също толкова сатен в същия цвят за подплата.
2,20 м., 6 см. ширина дантела. 1,10 м. копринено бие. 8,80 м., 3 мм. ширина копринена
филетка.
Кроене: От тюл: тяло на предница 1 /да се скрои двойно/, тяло на гръб 2 /да се скроят две/,
пола на предница и гръб 3 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 52 см. /размер 48/, 50 см. /размер
44/ и 48 см. /размер 40/ за горна пола. За долна пола се скрояват две двойни, като се
удължи основата с 10 см. За обшивка на основата на тялото се срязва бие с ширина 8 см.
по контура на основата според размера. За украшение на полата се срязват две ленти с
ширина 13 см. по ширината на полата според размера. За панделка на яката се срязва
лента с ширина 15 см. и дължина 1,50 м. От сатен се изработват същите кройки 1, 2 и 3. За
украшение на полата се срязват две ленти с ширина 10 см. по ширината на полата според
размера.
Изработка: Зашийте предните свивки, средния заден шев, като оставите отвор за цип
според обозначенията и раменните шевове; зашийте тялото от сатен и съединете двете
лице с обратна страна, зашийте контура на вратната извивка и отвора на гърба до мястото
на ципа, обърнете, зашийте горните и долните страни поотделно и тропосайте двата плата
заедно на ръкавните извивки; оформете ръкавните извивки с бие, като образувате
филетка. Оформете лентите за украшение на полата с копринената филетка, поставете ги
върху полата, като разположите тази от сатен от линия А-В в посока надолу и тази от тюл
от линия С-D, закрепете с тегел; затворете страничните шевове на горната пола, долната
пола и полата от подплата, поставете дантелата в основата на горната пола, поставете я
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върху долната пола, а тази от подплата отдолу, прихванете ги заедно с тропоска по горния
контур, направете набори и наберете по размера на основата на тялото, съединете с него,
като вмъкнете бието сгънато на две по дължина и затворено на пръстен, зашийте,
направете подгъв на долната пола за да се покаже 6 см. под горната и оформете основата
на подплатата с малък подгъв. Оформете гайка от конец на горния край на отвора на
вратната извивка на гърба и пришийте копче. Оформете лентата за панделка на яката с
малък подгъв и я поставете около яката, като образувате панделка.
51. Рокля „PEPE BOTELLA”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 4 до 9/.
Плат: 23,5 м., 1,40 м. ширина тюл коприна. 2,50 м., 1,50 м. ширина сатен коприна и също
толкова подплата.
Кроене: От сатен и подплата: тяло среда на предница 4 /да се скрои двойно/, тяло страна
на предница 5 /да се скроят две/, тяло среда на гръб 6 /да се скроят две/, тяло страна на
гръб 7 /да се скроят две/, 8, 8А и 8В /да се скрои двойно, тази от подплата с 1 см. по-къса/,
пола на гръб 9, 9А и 9В /да се скроят две, тази от подплата с 1 см. по-къса/. Само от
копринен сатен се срязват мострите за оформяне на вратната извивка според чертежа на
кройките. От тюл според схемата: за двата първи волана да се нарисува кръг с радиус от
17 см. /размер 48/, 16 см. /размер 44/ и 15 см./размер 40/ и от него да се отбележат 40 см.
дължина и да се нарисува квадрат в същия размер /да се скроят два/. За двата втори
волана да се нарисува полукръг със същия радиус и от него да се отбележи 70 см.
дължина, като се рисува правоъгълник /да се скроят два/; да се нарисува друг полукръг в
същия размер и от него да се нарисува триъгълник с дължина 70 см. /да се скроят два/. За
двата трети волана да се нарисува същия полукръг и от него да се отбележи 1 м. дължина
и да се затвори във форма на правоъгълник /да се скроят два/; да се нарисува друг
правоъгълник със същия размер и от него да се нарисува триъгълник с дължина 1 м. /да се
скроят два/. За четвърти волан да се нарисува полукръг с радиус 32 см. и от него да се
нарисува друг полукръг с дължина 70 см. /да се скроят два/. За пети волан да се нарисува
полукръг със същите размери като предишния волан и да се отбележат върхове на
външния контур според схемата с дълбочина 30 см. За драперия на тялото на предница и
гръб се срязват два правоъгълника от 80 см. на 70 см.
Внимание: За да получите пълните кройки 8 и 9, съединете части 8 с 8А и 8В и 9 с 9А и 9В
по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на мострите. Отбележете с тропоска линията А-В
на полата на предница и гръб от сатен. Зашийте тялото среда на предница и гръб със
страничните части. Срежете единия от двата правоъгълника за драперия на две по
дължина за да образувате двете драперии на тялото на гръб, направете набори
вертикално, наберете и поставете всеки един върху тялото на гръб от сатен, като го
прихванете с кърфици образувайки драперия, закрепете, като зашиете на ръка със скрите
шевове и прихванете с тропоска около контура; наберете и поставете по-големия
правоъгълник върху предницата по същия начин образувайки драперия; затворете
страничните шевове на тялото. Изработете тялото от подплата, поставете го отвътре на
тялото на роклята, прихванете с обиколна тропоска. Затворете средния заден шев на
роклята от края на ципа до основата и страните. Оформете основата на воланите с
оверлок; поставете петия волан върху една от двете части на четвъртия волан, прихванете
ги заедно с тропоска по горния контур, съединете двете части на четвъртия волан по
страничните шевове, като затворите на пръстен и вмъкнете страните на петия волан,
поставете върху полата на роклята на линия А-В отбелязана с тропоска, като петия волан
остане на полата на гръб, зашийте. Зашийте втори и трети волани по страничните шевове;
съединете всички първи, втори и трети волани , като ги поставите едни върху други,
редувайки триъгълните с четириъгълните, така че върховете да останат вмъкнати,
прихванете с тропоска, поставете ги върху полата и срежете на средата на гърба до
мястото на ципа, закрепете с тегел на талията и отвора на гърба. Съединете полата с
тялото, зашийте, поставете ципа в средата на гърба. Съединете мострите по страничните
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шевове, поставете на вратната извивка откъм лицевата страна на дрехата, зашийте,
обърнете навътре, обиколете с шев на ципа и закрепете за дрехата, като зашиете на ръка.
Пришийте декоративни копчета върху отвора на гърба и поставете декоративно цвете на
лява страна на предницата.

Пособие за шиене

Яка на риза със столче
Скройте от подлепващ плат яка и столче на яка и поставете на всяка част по обратната
страна, изгладете. Поставете двете яки лице с лице, зашийте всичко с тегел без частта на
монтажа, обърнете, изгладете и ако е нужно прекарайте декоративен тегел. Поставете по
едно столче на яката по всяка нейна, така че да съвпаднат центровете по обозначение В,
прекарайте тегел, като захванете всички лица на плата от края на основата и обърнете
столчето на яката в подходяща позиция, прекарайте тропоска по края и изгладете.
Прикрепете яката към вратната извивка според обозначение А, и зашийте външния лист на
столчето на яката, изгладете шева и обшийте долния лист върху тегела на зашитото.
Яка с мостри и военни илици
Яка с мостри
Съединете двете яки помежду им лице с лице, зашийте външния контур, обърнете като
придържате шева по края с тропоска, прикрепете към вратната извивка по лицевата страна
на плата до обозначение А, пристегнете с тропоска, поставете мострите на предницата
отгоре, зашийте от основата до раменните шевове, обърнете навътре като придържате
шева по края, застопорете от вътрешната страна с бодове на ръка и обшийте гърба на
вратната извивка.
Военни илици
Отбележете с тропоска местоположенията на илиците, поставете от обратната страна
върху всяко обозначение парче от подлепващ плат, и върху същото обозначение
поставете по лицевата страна лента от същата материя около 7см. на 5см., пристегнете с
обиколна тропоска, прекарайте два паралелни тегел на разстояние помежду им от 7 мм.;
скройте между двата тегела /частта на филетката от край до край и частта на плата без да
се достига до краищата/, скройте ги с два прореза по диагонал, изгладете отворените
шевове, обърнете плата навътре като направите двете филетки, по една от всяка страна,
застопорете със скрит бод зад игла по шева и завършете краищата отвътре, изгладете
като предпазвате с мека кърпичка, срежете оставащия плат от обратната страна и я
застопорете към плата с шев без да натягате.
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
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краищата на капачето с малки скрити бодове и от обратната страна съединете двете дъна
с обиколен тегел.
Цип с предно закопчаване и джобове с долна филетка
Цип с предно закопчаване
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.
Джобове с долна филетка
Поставете лента от лек подлепващ плат от обратната страна на плата върху мястото на
джоба; от лицевата страна и върху същото обозначение поставете лента за филетка с
ширина 9см. по дължината на отвора на джоба плюс още 3см., прекарайте два паралелни
тегела на разстояние по между им от 1,4см., завършете краищата, скройте лентата от
средата между двата тегела и отвора на дрехата без да достигате до краищата, скройте ги
по диагонал; в горната част на отвора обърнете лентата навътре, като придържате шева
по края, пристегнете с тропоска; в долната част оформете филетка с ширина 1, 4см.,
покриваща целия отвор, поставете краищата навътре, прекарайте тегел около отвора
заедно с шева, така че да застопорите филетката; поставете дъната на джобове отвътре
по едно във всеки край на лентата, съединете двете дъна с тегел около контура.
Джоб с капаче
Поставете лек подлепващ плат върху обратната страна на един от листата на капачетата и
изгладете. Поставете противоположния 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.
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. от края, скройте плата между двата тегела, които пристягат капачето и бието и
направете прорези по ъглите, обърнете дъното на джоба и бието навътре, застопорете
като направите филетка от 7 мм. Поставете другото дъно на джоб, зашито по бието от
обратната страна и съединете двете дъна с обиколен тегел.
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. Обърнете дъната
на джобовете навътре в подходяща позиция и съединете двете дъна с обиколен тегел,
след като зашиете страничните шевове на панталона.
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