PATRONES № 267
1. Рокля „ROBERTO VERINO”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 65 м., 1, 40 м. щампосани коприна и полиамид. 0, 90 м., 1, 40 м. ширина едноцветна
коприна в подходящ цвят.
Кроене: От щампосана коприна: предница 3 и 3А /да се скроят две/, гръб 1 /да се скрои двоен/. За
фльонга се скрояват две ленти с ширина 13см. на 1, 05 м. плюс шевовете. За оформяне на ръкавните
извивки, предницата на вратната извивка и отворите, мострите се скрояват според чертежа на
кройките. От едноцветна материя: предница на презрамка 5 /да се скроят четири/, гръб на платка 4
/да се скроят два двойни/, предница и гръб на основа 2 /да се скроят две цели за предницата до
обозначение В и една двойна за гърба до обозначение С/.
Внимание: За да получите пълната кройка 3, съединете 3 с 3А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове на роклята като оформите отвор за илик отдясно според
обозначенията и оформете ръкавните извивки като поставите мострите, ушити и обърнати.
Изработете лентите за фльонгите, ушити и обърнати като затворите единия край, поставете ги върху
предниците в края на вратната извивка до обозначението, като направите ширината на лентите
6,5см., тропосайте и поставете отгоре мострите на вратната извивка и края на предниците, лице с
лице, зашийте, обърнете и обшийте. Прекарайте двоен набор по предниците от обозначение А до
обозначенията на ръкавните извивки и пришийте една презрамка като натегнете набора според
обозначение А. Тропосайте гънки на гърба и прекарайте двоен набор до ръкавните извивки,
пришийте платка на гърба като натегнете набора, затворете раменните шевове. Зашийте
страничните шевове на частта на основата и пришийте един лист към основата на роклята всичко
наоколо според обозначение В, прегънете частта лице с лице, затворете краищата на предницата,
обърнете и обшийте отвътре по същия шев. Зашийте раменните шевове на предницата на
презрамките и противоположната платка и поставете лице с лице върху вратната извивка, зашийте,
обърнете и обшийте ръкавните извивки, прекарайте обиколен тегел. Оформете прихлупване на
предницата като вмъкнете лентата отляво през отвора илик отдясно и завържете на талията, според
модела.
2 и 3. Фуро и рокля „LASSERRE”
Плат: 2, 35 м., 1, 40 м. ширина щампосана прозрачна материя. 1, 45 м., 1, 40 м. ширина едноцветен
креп.
2. Фуро „LASSERRE”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частити на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Кроене: От креп: предница 1 /да се скрои двойна, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 30см. /размер 46/, 28см. /размер 42/, 26см.
/размер 38/, гръб 2 /да се скрои двоен, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 29см. /размер 46/, 27см. /размер 42/, 25 см. /размер 38/. За
оформяне на вратната извивка се скроява бие от 4см. според обиколката на предницата и гърба. За
оформяне на ръкавните извивки и оформяне на презрамки се скрояват косо две ленти от 4см. на 52,
5см. /размер 38/, 58см. /размер 42/, 64см. /размер 46/ плюс шевовете. От прозрачна материя за
волана се скрояват две ленти с ширина 8см. на 36см. дължина /размер 38/, 38см. /размер 42/, 40см.
/размер 46/ плюс шевовете.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба. Затворете страничните шевове до мястото на
ципа отляво. Оформете вратната извивка като поставите бие, ушито и обърнато като оформите
филетка от 1см. при обшиването. Поставете бие, за да оформите ръкавните извивки, като в същото
време изработите презрамка според нужния размер, като оставите 1см. ширина. Затворете волана
във формата на халка, прекарайте двоен набор от едната страна и пришийте към основата на
роклята, като натегнете набора. Оформете основата на волана със завършващ шев. Пришийте цип.
3. Рокля „LASSERRE”
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Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Кроене: От прозрачна материя: предница 6 /да се скроят две/, гръб 5 /да се скрои двоен/, предница
на талия 8 /да се скроят две двойни/, гръб на талия 7 /да се скроят два двойни/, предница на долна
част 3 /да се скрои двойна/, страница на предница на долна част 2 /да се скроят две/, гръб на долна
част 1 /да се скрои двоен/, ръкав 4 /да се скроят два/. За волан по вратната извивка се скрояват две
ленти 1, 60 м. на 4см. ширина. За завързване се скрояват два ленти 50см. на 4см.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете раменните и страничните шевове,
прекарайте двоен набор по предницата и гърба на основата на горната част. Затворете ръкавите,
оформете основата със завършващ шев и прекарайте тегел с еластичен конец , изработен на машина
на 4см. от края като оформите набиране наоколо, пришийте ръкавите към ръкавните извивки.
Прегънете мострите на предницата и оформете вратната извивка със същия завършващ шев като в
основата на ръкавите. Съединете двете ленти за оформяне на волана и направете завършващ шев от
всяка страна като оставите накрая лентата с ширина 3,5см., прекарайте двоен набор по средата и
поставете върху края на вратната извивка и двете предници върху края на мострата до основата на
горната част като натегнете набора, зашийте с тегел върху набора. Оформете илици и предно
закопчаване като съедините центровете, пристегнете с тропоска. Зашийте поотделно страничните
шевове на частите на талията и пришийте една от тях към основата на горната част, като натегнете
набора според обозначения В-С. Зашийте страницата на долната част към предницата на долната
част, тропосайте натегнати гънки на гърба и ги зашийте до обозначенията, затворете страничните
шевове и пришийте долната част към основата на талията. Поставете противоположната част на
талията от обратната страна като натегнете по същите шевове. Оформете основата на долната част
със същия обиколен завършващ шев. Пришийте копчета. Изработете двете ленти за завързване,
ушити и обърнати като оставите ширина от 1см. и поставете по една във всеки край на предницата
на вратната извивка отдолу под волана, завържете ги според модела.
4. Рокля „MARIA LAFUENTE”
Приложение 3. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 2, 10 м., 1, 40 м. ширина прозрачна материя с полиамид с щампа на цветя. 1, 95 м., 1, 40 м.
ширина щампосан памук.
Кроене: От прозрачна материя: предница на горна външна част 3 /да се скроят две/, гръб на горна
част 2 /да се скрои двоен/. За долна част се скрояват два правоъгълника с височина 43см. на ширина
92см. /размер 46/, 88см. /размер 42/, 84см /размер 38/, без шевовете. За волан се скрояват два
правоъгълника 1, 40 м. на 30см. височина. От памук: предница на горна вътрешна част 1 /да се
скроят две/, гръб на горна част 2 /да се скрои двоен/. За вътрешна долна част се скрояват два
правоъгълника с височина 72см. по същата ширина като за прозрачната долна част.
Изработка: Прекарайте двоен набор в основите на предницата на горните части между
обозначенията поотделно и намалете на 9см., застопорете набора с тегел. Зашийте раменните
шевове и десния страничен шев на двете горни части поотделно, подплатете прозрачната горна част
с памучната горна част като оформите вратната и ръкавните извивки, като оставите по-широка
прозрачната част и оформете предно прихлупване като поставите дясната страна върху лявата,
съединете центровете, пристегнете с тропоска. Зашийте страничните шевовете на двете долни части
като оставите отвор от 10см. за цип от лявата страна и съединете воланите, оформете двата края на
волана със завършващ шев и прекарайте двоен набор от едната страна на 2см. от завършека,
прикрепете волана към основата на прозрачната долна част като оформите 2 сантиметров ръб отгоре
и като натегнете набора, зашийте с машинен тегел отгоре над набора. Прекарайте двоен набор от
горната страна на двете долни части и ги съединете като поставите прозрачната долна част върху
памучната, пришийте двете заедно към основата на горната част, натегнете набора. Пришийте скрит
цип отляво и направете подгъв на долната вътрешна част. Оформете гайка от конец по средата на
гърба и си набавете памучен шнур, направете две подгъвания с него около горната част като го
прекарате през гайката на гърба и завържете отпред като отпуснете според модела.
5 и 6. Блузка и пола „IFBY”
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Плат: 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина лен и полиестер. 1, 20 м. , 1, 50 м. ширина щампосана прозрачна
материя.
5. Блузка „IFBY”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Кроене: от лен: предница на вратна извивка 5 /да се скроят две двойни/, предница на ръкавна
извивка 4 /да се скроят четири/, предница 8 /да се скрои двойна/, гръб на вратна извивка 2 /да се
скроят два двойни/, гръб 1 /да се скрои двоен/, страница на гръб 7 /да се скроят две/, предница на
презрамка 3 /да се скроят четири/, гръб на презрамка 4 /да се скроят четири/.
Изработка: Зашийте свивките на предницата. Съединете страницата на гърба за гърба. Поставете
лек подлепващ трикотажен плат от обратната страна на едната част на предницата на вратната
извивка, гърба на вратната извивка, предницата на ръкавната извивка и презрамките, изгладете.
Зашийте предницата на вратната извивка с предницата на ръкавната извивка според обозначение В,
поотделно и прикрепете частта към предницата според обозначения А-Е. Пришийте една част от
гърба на вратната извивка към гърба. Затворете раменните шевове на презрамките поотделно и ги
съединете лице с лице, зашийте двете страни, обърнете и поставете презрамка върху предната част
според обозначение С и гърба според обозначение F, тропосайте и поставете презрамките в позиция
към основата на дрехата; затворете страничните шевове до мястото на ципа отляво. Поставете
противоположните части на вратната извивка лице с лице, преди това затворени от дясната страна,
зашийте, обърнете и обшийте отвътре, като отпуснете презрамките и на подходящите места.
Пришийте скрит цип и направете подгъв в основата.
6. Пола „IFBY”
Приложение 3. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Кроене: От лен: предница на горна част 2 /да се скроят две двойни/, гръб на горна част 1 /да се
скроят два двойни/. От щампосана материя: предница на долна част 4 /да се скрои една двойна косо
за вътрешната долна част и друга за външната долна част с 6см. по-къса/, гръб на долна част 3 /да се
скрои един двоен косо за вътрешната долна част и друг за външната долна част с 6см. по-къс/. За
завързване се скрояват две ленти 2, 20 м. на 3см. ширина.
Изработка: Зашийте страничните шевове на горните части поотделно до края на ципа отляво.
Зашийте страничните части на двете долни части поотделно и оформете основите със завършващ
шев като следвате плата, поставете най-късата долна част върху най-дългата и ги пристегнете,
пришийте към основата на едната горна част, така че да изглежда че плата е един. Поставете
противоположната горна част лице с лице, зашийте външната част, обърнете и пришийте скрит цип,
обшийте частта отвътре. Оформете двете ленти за завързване, ушити и обърнати с ширина 1см. и ги
поставете заедно и прихлупени наоколо, така че да са пристегнати чрез гайки от конец от двете
страни, според нужната височина, според модела.
7. Рокля „LASSERRE”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2, 50 м., 1, 40 м. ширина памучна щампосана прозрачна материя.
Кроене: предница на горна част 2 /да се скроят две/, гръб на горна част 3 /да се скрои двоен/, ръкав
1 /да се скроят два косо/, предница на долна част 4 /да се скрои двойна косо/, страница на предница
5 /да се скроят две косо/, гръб на долна част 6 /да се скроят два косо/. За фльонга на гърба се
скрояват две ленти 14см. на 1м. За оформянето на предницата и гърба на вратната извивка се
скрояват косо ленти с ширина 3см. според контурите.
Изработка: Зашийте свивките на предницата на горната част, затворете раменните шевове и
оформете вратната извивка като поставите бието, ушито и обърнато, обшийте го и прекарайте
обиколен тегел. Оформете прихлупване по средата на предницата, така че центровете да съвпадат,
дясната страна върху лявата, пристегнете с тропоска. Зашийте страничните шевове на предницата
към предницата на полата според обозначение В и пришийте към основата на горната част според
обозначение А. Зашийте средния шев на гърба на долната част и съединете към основата на гърба на
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горната част. Изработете двете ленти за фльонгата, ушити и обърнати като затворите единия край,
оформете малка гънка от противоположната страна на двете ленти като намалите с 4см. и поставете
върху страничните шевове на гърба върху съединителния шев на горната и долната част,
тропосайте. Затворете страничните шевове на роклята до мястото на ципа отляво, като пристегнете
лентите на гърба. Затворете ръкавите и ги прикрепете към ръкавните извивки. Пришийте скрит цип.
Направете подгъви със завършващ шев като следвате плата, така че заоблите в основите. Оформете
фльонга на гърба.
9. Пола „ROBERTO VERINO”
Приложение 3. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 60 м. , 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница на горна част 3 /да се скроят четири/, гръб на горна част 2 /да се скроят четири/,
предница на гръб на долна част 1 и 1А /да се скроят четири/.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете 1 с 1А по линията за съединяване на кройка.
Изработка: Зашийте шева по средата на предницата на горните части, предницата на долната част и
гърба на долната част до края на ципа поотделно. Тропосайте и зашийте гънките на предницата и
гърба на долната част до обозначение В, изгладете до основата. Зашийте страничните шевове на
горната и долната част поотделно. Съединете долната част към основата на една от горните части,
зашийте, поставете противоположната горна част лице с лице, зашийте горната част, обърнете,
пришийте скрит цип по средата на гърба и обшийте частта отвътре, прекарайте декоративен
обиколен тегел на горната част. Направете подгъв.
10. Жакет „BAUM”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 2, 20 м., 1, 40 м. ширина памук и полиамид.
Кроене: предница 5 /да се скроят две/, гръб 1 /да се скроят два/, предница и гръб на долна част 4 /да
се скроят две за предницата и една двойна за гърба от средата на предницата/, две кройки ръкав
реглан 6 и 7 /да се скроят два от всяка/, долна част на яка 2 /да се скрои двойна/, горна част на яка 3
/да се скрои двойна/. За оформяне на предниците целите мостри се скрояват до раменния шев на
ръкава реглан според чертежа на кройките. За подплатяване се скрояват предницата, гърба, долните
части без ръба и ръкавите реглан.
Изработка: Зашийте предните свивки, затворете страничните шевове. Затворете страничните
шевове на долните части и прегънете горната част според линията на сгъвката, прекарайте двоен
набор от обозначение В всичко наоколо и поставете към основата на горната част, като натегнете
набора и като оформите ръб, зашийте обозначение С до обозначение В с тегел по края и застопорете
набраното като зашиете отгоре с тегел 1,5см. разстояние от края на ръба, от предницата до ръба.
Затворете ръкавите реглан и ги пришийте към ръкавните шевове. Поставете мострите лице с лице,
зашийте от обозначение А до основата, като направите прорез при обозначение А, обърнете
мострите и ги поставете на указаните места до раменните шевове. Поставете лек подлепващ плат от
обратната страна на долната част на яката, изгладете, тропосайте гънките на горната част на яката и
съединете яките лице с лице, зашийте горната част, обърнете и пришийте към вратната извивка
според обозначение А, зашийте, обшийте. Направете подгъви, подплатете дрехата. Оформете
илици, пришийте големи подплатени от същия плат копчета.
11. Панталон „LUNGREN”
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 35 м., 1, 40 м. ширина трикотаж и еластан.
Кроене: предница 3 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 15см. /размер 46/, 14см. /размер 42/, 13см. /размер 38/, гръб
4 /да се скроят два, като се увеличават сантиметра, така че в краищата да се получи ширина 15см.
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/размер 46/, 14см. /размер 42/, 13см. /размер 38/, предница на коланче 1 /да се скроят две двойни/,
гръб на коланче 2 / да се скроят два двойни/.
Изработка: Затворете страничните шевове на панталона и частите на коланчето поотделно до края
на ципа отляво. Затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/, поставете частта на коланчето
и пришийте скрит цип, поставете противоположните части лице с лице, зашийте горната част,
обърнете и обшийте. Направете подгъви.
12. Жакет „INTROPIA”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 45 м., 1, 40 м. ширина щампосан необработен вълнен габардин.
Кроене: предница на японска част 4 и 4А / да се скроят две/, гръб на японска част 5 /да се скроят
два/, страница на предница 2 /да се скроят две/, долна част на гръб 6 /да се скрои двойна/, смъкнат
ръкав 3 /да се скроят два/, джоб 1 /да се скроят два/. За оформяне на предниците, гърба на вратната
извивка и основата на ръкавите мострите се скрояват според чертежа на кройките. За подплатяване
се скрояват същите кройки до края на мострите.
Внимание: За да получите пълната кройка 4, съединете 4 с 4А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте предните свивки и поставете страниците според обозначение F. Зашийте
средния шев на гърба, тропосайте гънка по средата на долната част на гърба и прекарайте двоен
набор между обозначенията, пришийте към гърба според обозначение Е като натегнете набора.
Затворете раменните шевове на ръкавите на японските части и поставете частта на падналия ръкав
според обозначения F до основата и Е до С; затворете страничните шевове и зашийте ръкавната
извивка на падналия ръкав. Подплатете джобовете, прегънете мострите и ги поставете на указаното
място, зашийте с обиколен шев на ръка. Поставете мострите на предницата, гърба на вратната
извивка и основата на ръкавите като оформите отвор до обозначение С. Подплатете дрехата и
направете подгъв. Оформете илици, пришийте копчета.
13. Рокля „DANIE.HETCHER”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 70 м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 4 /да се скрои двойна/, гръб 5 /да се скроят два/, предница на талия 6 /да се скроят
две двойни/, гръб на талия 7 /да се скроят четири/, предница на долна част 3 /да се скрои двойна/,
гръб на долна част 2 /да се скроят два/, ръкав 1 /да се скроят два/. За оформяне на вратната извивка и
на основата на ръкавите мострите се скрояват според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба на горната част и на долната част. Затворете
страничните шевове на горната част, частите на талията и на долната част поотделно, зашийте
средния шев на гърба на долната част до края на ципа. Съединете предницата на талията към
основата на горната част като вмъкнете една кафява лента, за да оформите филетка във формата на
руло, поставете по същия начин филетка от вътрешната страна на частта на талията и пришийте към
долната част като оформите обиколна филетка. Затворете ръкавите, отбележете прорез до
обозначение R и поставете мострите като оформите основата и отвора, пришийте ръкавите към
ръкавните извивки. Поставете противоположната част на талията от обратната страна като обшиете
по същите шевове, за да оформите. Зашийте мострите на вратната извивка и пришийте скрит цип.
Направете подгъв.
14. Блуза „G. F. FERRE”
Приложение 4. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 50 м., 1, 40 м. ширина трикотаж и щампосан полиестер.
Кроене: предница 3 /да се скрои двойна/, гръб 4 /да се скрои двоен/, ръкав 5 /да се скроят два/,
дясно предно закопчаване 1 /да се скроят две/, маншет 2 /да се скроят два/. За оформяне на
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предницата и гърба на вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройката. За
оформяне на предния отвор се скроява лента с ширина 5см. по височината на отвора от вратната
извивка до обозначение В.
Изработка: Направете прорез по предницата между центъра и обозначения А-В отдясно. Затворете
долния край на закопчаването за дясната страна и го зашийте от обозначение А до обозначение В.
Оформете противоположната страна на прореза като пришиете лента, ушита и обърната, обшийте
отвътре и застопорете на капачето от дясната страна върху лявата страна с тегел по края на
основата. Зашийте страничните шевове до мястото на отвора. Затворете ръкавите, направете прорез
в основата на отвора и оформете с лента от същата материя, ушита и обърната, прекарайте двоен
набор и пришийте маншетите, преди това са затворени краищата им, обшийте и пришийте ръкавите
към падналите ръкавните извивки. Оформете вратната извивка като поставите мострите, преди това
съединени по раменния шев, ушити и обърнати. Направете подгъв като оформите отворите.
15. Пола „PAOLA FRANI”
Приложение 4. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1, 45 м., 1, 40 м. ширина необработена вълна.
Кроене: предница 2 /да се скроят две/, гръб 1 /да се скроят два/. За дъна на гънки на предницата и
гърба се скрояват респективно един правоъгълник с 10см. ширина на 51,5см. и един правоъгълник с
10см. ширина на 44,5см. плюс шевовете. За апликация на предницата се скроява двойна според
чертежа на кройката на предницата. За гайка се скроява лента с дължина 11см. и ширина 4см. без
шевовете. За оформяне на талията мострите се скрояват според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте средния шев на предницата от талията до обозначение С и поставете дъно на
гънка на двете предници, зашийте шевовете и поставете натегнато плисе. Изработете гайка на
предницата ушита и обърната и поставете тока според модела, поставете отгоре над апликацията на
предницата, застопорете с тегел по двата края, подплатете апликацията и я поставете на указаното
място с декоративен тегел отгоре. Зашийте дъното на гънката на гърба, поставете натегната гънка
по средата на гърба и пришийте скрит цип. Затворете страничните шевове. Съединете страничните
шевове на мострите на талията и поставете лице с лице, зашийте, обърнете и подплатете полата от
края на мострите на талията. Направете подгъв.
17. Пола „DIESEL”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 4 /да се скроят два/, страница на гръб 2 /да се скроят
две/, коланче 3 /да се скрои двойно/. За гайки си скрояват четири правоъгълника 9см. на 8см., за да
остане 3,5см. ширина на 6см. след като се поставят.
Изработка: Пришийте страницата на гърба към гърба на полата и прекарайте двоен декоративен
тегел по шева с бял конец. Тропосайте дълбоки гънки на предницата, затворете страничните шевове
и средния шев на гърба до края на ципа, пришийте цип. Поставете лек подлепващ трикотажен плат
по средата от обратната страна на коланчето, изгладете, прегънете го лице с лице, затворете
краищата на гърба като оформите прихлупване от едната страна, обърнете и пришийте към талията
на полата, обшийте противоположната страна отвътре. Направете широк подгъв с декоративен
обиколен тегел, оформете илик на коланчето, пришийте копче. Изработете гайки, ушити и обърнати
и пришийте от горната страна на коланчето и върху полата, две на предницата и две на гърба.
18. Блузка „ALBERTA FERRETTI”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 25 м. , 1, 40 м. ширина креп сатен.
Кроене: предница на вратна извивка 3 /да се скроят две двойни/, предница 1 /да се скроят две косо/,
гръб 2 /да се скроят два косо/. За оформяне на ръкавните извивки и гърба на вратната извивка
мострите се скрояват според чертежа на кройките.
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Изработка: Зашийте средните шевове на предницата и средните шевове на гърба до края на ципа,
отбележете гънка на гърба на вратната извивка върху средата и пристегнете при зашиването на ципа
на отвора. Затворете страничните шевове и оформете ръкавните извивки като поставите мострите,
ушити и обърнати. Тропосайте гънки на предницата на вратната извивка. Поставете лек подлепващ
трикотажен плат от обратната страна на една от частите на вратната извивка, изгладете и съединете
двете лице с лице, зашийте от обозначение В до обозначение Е и горната страна, обърнете частта и
пришийте едната страна към предницата на вратната извивка от обозначение А до обозначение В,
обшийте противоположната страна и поставете над вратната извивка плисирана лента с ширината
на частта, зашийте с тегел по краищата и пристегнете краищата на вратната извивка към гърба
според обозначения С-Е; поставете мострите на гърба на вратната извивка, лице с лице, пришийте
към вратната извивка, обърнете, пришийте цип и обшийте мострата от обратната страна, така че да
я оформите. Направете подгъв в основата.
19. Къси панталони гащиризон „FORNARINA”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 1 до 13/.
Плат: 1,30 м., 1,40 м. ширина памук деним.
Кроене: Вратна извивка на предница 13 /да се скроят две двойни/, предница 3 /да се скрои двойно/,
гръб 2 /да се скроят два/, предна страница 6 /да се скроят две/, задна страница 4 /да се скроят две/,
предно коланче 10 /да се скроят две двойни/, задно коланче 11 /да се скроят две двойни/, панталон
на предница 8 /да се скроят два/, панталон на гръб 7 /да се скроят два/, страница дъно на джоб 5 /да
се скроят две/, маншет на крачоли 9 /да се скроят два/, предна презрамка 1/да се скроят четири/,
задна презрамка 12 /да се скроят четири/. За оформяне на вратната извивка на гърба мострата се
срязва двойна и цяла според чертежа на кройките. За оформяне на ръкавната извивка на предница се
срязват две мостри, както е показано на чертежа на кройката. За оформяне на симулиран отвор на
предница мострата се срязва според чертежа на кройките. За предно закопчаване се срязва
правоъгълник с ширина 6 см. по височината на отвора плюс шевове. Дъна на джобове: да се скроят
две според линията E-F на кройката на страницата дъно на джоб.
Изработка: направете двоен набор на предницата от обозначение С до указаното място, зашийте
едната част на вратната извивка, като изпънете набора според указаните места и обозначение С,
прекарайте декоративен тегел от цветен конец по лицевата страна върху шева, както е показано на
модела. Съединете презрамките по раменния шев поотделно, поставете ги лице с лице и зашийте
двете страни, обърнете и тропосайте на вратната извивка на предница според обозначения J-A в
положение към основата на тялото, поставете отгоре срещуположната част на вратната извивка лице
с лице, зашийте, обърнете навътре и обиколете с шев, като прихванете презрамките. Зашийте
предната страница според обозначение J и прекарайте декоративни тегели. Поставете задната
страница на гърба, затворите средния заден шев, прекарайте декоративни тегели по лицевата страна
и затворете шева дясна страна. Изработете джобове със страница според обяснението на стр. 66.
Зашийте страничните шевове на панталона до мястото на ципа на лява страна, затворете
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до отвора на предницата. Поставете изкуствена мостра в
средата на предница на дясната страна на панталона лице с лице, зашийте и обърнете. Зашийте
едната страна на предното закопчаване в средата на предница на панталона, обърнете навътре и
прихванете върху зашитото. Съединете средите на предница на панталона и прекарайте декоративен
тегел върху мострата симулирайки отвор. Зашийте дясна страна на коланчетата поотделно и
поставете на талията на панталона според обозначение М, зашийте до лява страна. Изработете
четири гайки, ушити и обърнати с дължина 7 см. и ширина 1 см. и ги поставете на горната част на
коланчето, две на предницата на 1 см. от джобовете и две на гърба, тропосайте и зашийте горната
част на коланчето за основата на тялото според обозначение К, като прихванете гайките, закрепете
краищата на гайките върху панталона с хоризонтален тегел. Поставете откъм обратната страна
срещуположното коланче и го обиколете с шев. Прихванете задните презрамки на вратната извивка
на гърба според обозначение В, тропосайте. Съединете шева дясна страна на мострите на гърба с
мострата на ръкавната извивка на предница и поставете върху вратната извивка на гърба и
ръкавната извивка дясна страна, зашийте, поставете също мострата на ръкавната извивка на лява
страна, зашийте и обърнете мострите. Зашийте ципа на лява страна. Направете двоен набор в
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основите на панталона. Затворете на пръстен маншетите за крачоли и зашийте за основите, като
изпънете набора, обиколете с шев срещуположната страна отвътре.
20. Блузон „MANGO”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1, 80 м., 1, 40 м. ширина трико.
Кроене: горна част на предница 4 /да се скроят две/, подгръдна част 2 /да се скроят две двойни/,
предница 6 /да се скрои двойна/, предница и гръб на шлейф 7 /да се скроят две двойни/, гръб 8 /да се
скрои двоен/, предница на вратна извивка 3 /да се скроят две/, гръб на вратна извивка 1 /да се скроят
два двойни/, ръкав 5 /да се скроят два/. За маншети се скрояват две ленти с ширина 7см. по
дължината на основата на ръкава, след като са зашити гънките, за да остане ширината 2,5см. За
каналче на предницата и гърба се скроява двойна лента според основата на кройката на предницата
и още една двойна според основата на кройката на гърба с ширина 3,5см. За завързване се скрояват
две ленти 1м. на 4см. ширина.
Изработка: Зашийте раменните шевове на горната част. Съединете частите на гърба на вратната
извивка лице с лице, зашийте външната страна и съединете с частите на предницата на вратната
извивка по раменния шев, поставете частите около вратната извивка според обозначение С,
зашийте, прегънете частта и обшийте противоположното лице отвътре. Съединете предницата на
горната част, така че центъра да съвпадне и като поставите дясната върху лявата страна, тропосайте.
Прекарайте двоен набор между обозначенията на бюста и зашийте една от подгръдните части
според обозначение А, като натегнете набора. Прекарайте двоен набор по предната част между
обозначенията и пришийте към основата на подгръдната част според обозначение В и като
натегнете набора според обозначенията; поставете противоположната част от обратната страна,
зашивайки по същите шевове и обшивайки, като по този начин оформите отвътре. Затворете
поотделно страничните шевове на горната част и на шлейфа. Оформете илик върху лентата за
оформяне на каналче според указаното място на кройката на предницата в посока наляво, затворете
лентата във формата на халка и като поставите на разстояние от 1,5см. от основата на горната част,
зашийте, обърнете каналчето като поставите в позиция към основата, тропосайте. Оформете
натегната гънка по средата на предницата на шлейфа и прекарайте двоен набор по остатъка от
предницата и гърба, пришийте към основата на горната част, като пристегнете в същото време
лентата на каналчето и като натегнете набора. Съединете двете ленти за завързване и я изработете
ушита и обърната, с ширина 1см.1 прекарайте през илика на каналчето и завържете като наберете
според нужната мярка. Зашийте гънките в основата на ръкавите до края на обозначенията,
прекарайте двоен набор по върховете, затворете ръкавите, пришийте ги към ръкавните извивки,
натегнете набора. Зашийте във формата на халка маншетите и ги прикрепете към ръкавите, зашийте
и обшийте противоположното лице отвътре. Направете подгъв в основата.
21. Блуза „KENZO”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 70 м., 1, 40 м. полиамид.
Кроене: предница на вратна извивка 4 /да се скроят четири/, гръб на вратна извивка 5 /да се скроят
два двойни/, горна част на предница на вратна извивка 6 /да се скроят две/, предница 1 /да се скроят
две/, ръкав 2 /да се скроят два/, маншет 3 /да се скроят два/. За гръб се скроява двойна предницата от
средата. За оформяне на отвора на ръкавите се скрояват косо две ленти 28см. на 4см.
Изработка: Прегънете горните части на предницата на вратната извивка лице с лице и затворете
краищата, обърнете и поставете върху кройката на предницата на вратната извивка според
обозначения В-С, тропосайте като поставите тези части в позиция към основата на дрехата.
Пригответе гънките на предницата и тропосайте, прегънете мострите на двете предници, обшийте и
застопорете с тегел от горната част до основата, пришийте един лист от частта на вратната извивка
според обозначение А. Прекарайте двоен набор по гърба и пришийте един лист от гърба на вратната
извивка, като натегнете набора, затворете страничните шевове. Оформете отвора в основата на
ръкавите от обозначение Е до обозначение F като поставите бие и оформите филетка от 1см. при
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обшиването, затворете ръкавите, прегънете мострата на каналчето в горната част на ръкавите и
прекарайте тегел на 3см., прекарайте през единия край широка еластична лента и я застопорете с
вертикален тегел като отпуснете другия край, поставете и тропосайте ръкавите към ръкавните
извивки според обозначения C-D, поставете противоположната част на вратната извивка, преди това
съединена по страничния шев, лице с лице, и над горните части на вратната извивка, зашийте от
обозначение А и наоколо като пристегнете ръкавните извивки, обърнете частта и обшийте отвътре.
Натегнете еластичната лента на каналчето на ръкавите по исканата мярка и застопорете другия край
на лентата също с вертикален тегел. Прекарайте двоен набор в основата на ръкавите и поставете
маншетите, преди това подплатени и със затворени краища, според обозначения E-F, оформете
отвор, натегнете набора, зашийте и обшийте маншетите. Направете подгъв в основата, оформете три
илика и пришийте квадратни копчета.
22 и 23. Къси панталони и бюстие „PEPE JEANS”
Плат: 1, 45 м., 1, 40 м. ширина памучен деним с еластан.
22. Къси панталони „PEPE JEANS”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Кроене:
Изработка:
23. Бюстие „PEPE JEANS”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Кроене: предница на вратна извивка 3 /да се скроят четири/, гръб на вратна извивка 4 /да се скроят
два двойни/, предница 2 /да се скроят две/, гръб 8 /да се скроят два/, страница на предница 1 /да се
скроят две/, страница на гръб 7 /да се скроят две/, предница на талия 5 /да се скроят четири/, гръб на
талия 6 /да се скроят два двойни/, джоб 9 /да се скроят два/.
Изработка: Зашийте страниците на предницата и гърба, затворете средния шев на гърба,
прекарайте декоративни тегели по шевовете с цветен конец, според модела. Прегънете мострите на
джобовете, прекарайте декоративен тегел и поставете на указаните места по двете предници с двоен
обиколен тегел. Прегънете мострите на предниците и застопорете с тегел. Зашийте страничните
шевове на частите на вратната извивка и талията поотделно, поставете лек подлепващ плат от
обратната страна на една от частите, изгладете и пришийте към дрехата според обозначения А-В по
вратната извивка и С-Е в основата, поставете противоположните части лице с лице, зашийте,
обърнете, обшийте и прекарайте обиколен декоративен тегел с цветен конец. Оформете илици,
пришийте копчета.
24. Блузка „PAUL & JOE”
Приложение 1. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2, 70 м., 1, 40 м. ширина коприна и полиамид.
Кроене: предница на вратна извивка 6 /да се скроят две двойни/, гръб на вратна извивка 5 /да се
скроят два двойни/, външна част на предница 1 и 1А/да се скрои двойна/, външна част на гръб 2 и
2А /да се скрои двойна/, вътрешна част на предница 4 /да се скрои двойна/, вътрешна част на гръб 3
/да се скрои двойна/. За гайка на гърба на вратната извивка се скроява лента с дължина 11см и
ширина 3см. без шевовете.
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 поотделно вътрешните и външните части, прекарайте двоен набор в основата
на външната част и пришийте лице с лице към основата на вътрешната част според обозначения CD, като натегнете набора, поставете вътрешната част на указаното място и прекарайте двоен набор
по горната част на предницата и гърба поотделно от вратната извивка до обозначения А-В, обшийте
двете материи на ръкавните извивки като ги оформите. Зашийте раменните шевове на частите на
вратната извивка поотделно, поставете лек подлепващ трикотажен плат от обратната страна на една
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част, изгладете и пришийте към предниците и гърбовете като пристегнете двете материи и като
натегнете набора до обозначения А на предницата и В на гърба. Изработете гайката на гърба на
вратната извивка, ушита и обърната с ширина 1,5см. и тропосайте на указаното място според
обозначение Е. Поставете противоположната част на вратната извивка лице с лице и зашийте
наоколо, обърнете частта и обшийте остатъка от презрамките до ръкавните извивки с
последователен бод на ръка от вътре на частите. Поставете декорация от скъпоценни камъни около
вратната извивка, според модела.
25. Риза „BENETON”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 20 м., 1, 40 м. воал с полиамид.
Кроене: горна част на предница 3 /да се скроят две/, долна част на предница 4 /да се скроят две/,
гръб 5 /да се скрои двоен/, предно закопчаване 2 /да се скроят две/, ръкав 6 /да се скроят два/, яка 1
/да се скроят две двойни/.
Изработка: Прекарайте двоен набор между обозначенията по горните части на предницата и
съединете с долните части според обозначение В, като натегнете набора и като оформите шев от
лицевата страна, прекарайте завършващ тегел в края на шевовете и ги поставете върху горната част,
застопорете с тегел като оформите ръб с шева. Затворете раменните и страничните шевове. Зашийте
ръкавите и ги прикрепете към ръкавните извивки. Поставете лек подлепващ трикотажен плат от
обратната страна по средата на предното закопчаване и една от яките, изгладете. Набавете си от
галантерия маншети и коланче от трикотажна коприна с набор от еластични конци в бял цвят, за да
остане ширината 4см. и пришийте коланчето към основата на дрехата като натегнете еластичните
набори според обозначение С. Пришийте едната страна на закопчаването към предниците до края на
коланчето, прегънете лице с лице, затворете краищата на основата, обърнете и обшийте по същия
шев. Изработете яка тип мао според обяснението в пособието за шиене, без да поставяте канаваца.
Затворете във формата на халка маншетите и ги пришийте към ръкавите като натегнете отново
еластичните набора, като по този начин оформите набор в основите. Поставете копчета тик-так.
26. Жакет „JUST CAVALLI”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 1 до 13/.
Плат: 1,50 м., 1,40 м. ширина дънков деним с еластан. 0,50 м., 1,40 м. ширина сатен.
Кроене: От деним: предница 3 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, предна страница 9 и 10
/да се скроят по две от всяка/, задна страница 7 /да се скроят две/, пелеринка 6 /да се скроят две
двойни/, ръкав 4 и 5 /да се скроят по два от всеки/, столче за яка 13 /да се скроят две двойни/, яка 11
/да се скроят две двойни/. За гайки се срязва лента косо от 50 см. на 4 см. ширина. Дъна на джобове:
да се скроят четири квадрата от 9 см. на 9 см. За оформяне на предниците мострите се срязват
според чертежа на кройката. От сатен: филетка на предниците 1 /да се скроят четири/, основа на
гръб 12 /да се скроят две двойни/, филетка на яка 8 /да се скроят две двойни/. За маншети се срязват
два правоъгълника с ширина 6 см. и дължина 26 см. /размер 46/, 24 см. /размер 42/ и 22 см. /размер
38/ плюс шевове.
Изработка: Съединете двете пелеринки лице с лице, зашийте външната част, срежете малко шева,
обърнете и поставете златиста декорация в края на лява страна, според модела. Зашийте страницата
на предниците, изгладете шева и прекарайте двоен декоративен тегел от бял конец. Изработете
лентата за гайки, ушита и обърната с ширина 1 см., прекарайте тегел от бял конец и я срежете на пет
ленти. Изработете джобове според обяснението на страница 66, като поставите гайка на средата на
горната филетка, прекарайте декоративен тегел върху филетките. Зашийте дясната страница и
прекарайте декоративни тегели също. Поставете задните страници на гърба, затворете средния заден
шев, прекарайте декоративни тегели. Затворете раменните и страничните шевове. Поставете
пелеринката върху вратната извивка според обозначение А, тропосайте. Поставете подлепващ плат
на обратната страна на частите от сатен, изгладете; затворете страничните шевове поотделно и
поставете едната част филетка на предниците според обозначения А-Е, обиколно и основа, зашийте.
Поставете декорация на ъглите на двете предници, според модела. Поставете трите гайки на
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указаните места на средата на предница, в посока към страните, тропосайте. Поставете
срещуположната част филетка на предницата лице с лице, прекарайте обиколен тегел, обърнете и
обиколете с шев отвътре, прекарайте тегел за прихващане в края на шевовете. Поставете филетки
около двете яки поотделно според обозначение F. Изработете яката със столче според обозначения
А-В е обяснението на стр. 66. Зашийте задните шевове на ръкавите, поставете декорация в основата
на ръкавите, затворете ги и ги поставете на ръкавните извивки; затворете маншетите на пръстен,
зашийте ги на ръкавите и обиколете с шев другата страна отвътре, прекарайте декоративен тегел на
1 см. от шева. Прикрепете подплънки и подплатете дрехата. Поставете метални копчета.
27. Блуза „CHANEL”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 2, 05 м., 1, 40 м. памук.
Кроене: предница 7 /да се скроят две двойни/, гръб 6 /да се скроят два/, платка на рамене 1 /да се
скроят четири/, предна дипла 5 /да се скроят два правоъгълника с ширина 90 см.- на височина 35см.,
за да се изработят диплите/, страница на предница 4 /да се скроят две/, страница на гръб 3 /да се
скроят две/, яка 2 /да се скроят четири/. За оформяне на ръкавните извивки мострите се скрояват с
ширина 3см. след като се зашият свивките.
Изработка: Изработете 12 дипли 2см. на 2см. по двата правоъгълника, пристегнете в позиция към
основата с тропоска, поставете кройката на предните дипли отгоре, така че да съвпадне последната
дипла прегъната на 4см. от края на кройката според обозначения Е-F, скройте според формата и
съединете към страницата на предницата според обозначения Е-F, оформете последната дипла
върху страницата, зашийте и прегънете диплата на ръкавните извивки като оформите малка гънка,
зашийте до края на обозначението. Поставете страниците на гърба към гърба и скройте мострите на
предницата и гърба на ръкавните извивки според формата. Зашийте една предница за частта на
диплата и страницата според обозначения В-С, затворете страничните шевове и поставете мострите
на предницата и гърба на ръкавните извивки, преди това съединени по страничните шевове, ушити
и обърнати. Пришийте една платка към предницата според обозначение J и към гърба, поставете
противоположната раменна платка с оформена ръкавна извивка, обърнете, обшийте по същите
шевове на предницата и гърба и тропосайте по вратната извивка. Поставете противоположната
предница от обратната страна като обшиете по същите шевове до страничните шевове и обшийте с
бод на ръка, тропосайте по предницата на вратната извивка. Изработете права яка според
обяснението в пособието за шиене. Зашийте средния шев на гърба от края на ципа до основата и
пришийте цип. Направете подгъв.
28. Мини пола „PRADA”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 0, 85 м., 1, 40 м. ширина памучен деним с еластан.
Кроене: предница 2 /да се скроят две/, страница дъно на джоб 3 /да се скроят две/, гръб 1 /да се
скроят два/, гръб на талия 7 /да се скроят два/, заден джоб 5 /да се скроят два/, предница на коланче
4 /да се скроят две без прихлупване отляво и две с прихлупвани отдясно/, гръб на коланче 6 /да се
скроят два двойни/. За малко джобче и дъна на джобове се скрояват едно и респективно два според
чертежа на кройките. За предно закопчаване се скроява правоъгълник 7см. на 12см. плюс шевовете.
За гайки се скрояват пет правоъгълника 4см. на 8см.
Изработка: Прегънете мострата на задните джобове, пристегнете с тегел и поставете на указаното
място с двоен обиколен тегел. Поставете гърба на талията, зашийте, изгладете шевовете и
прекарайте декоративен двоен тегел по лицевата страна. Оформете горната част на малкото джобче
с подгъв от 1см. и го поставете отдясно, зашийте с обиколен тегел и изработете предни джобове със
страници според обяснението в пособието за шиене. Зашийте средния шев на предницата до
мястото на ципа и средния шев на гърба. Изработете преден отвор с предно закопчаване според
обяснението в пособието за шиене като оформите прихлупване върху дясната страна. Поставете лек
подлепващ трикотажен плат от обратната страна на частите на коланчето, изгладете и затворете
страничните шевове, съединете двете лице лице с лице, зашийте горната част и краищата, срежете
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леко шева, обърнете и пришийте към талията на полата, обшийте противоположната страна отвътре.
Изработете гайки, ушити и обърнати като ги оставите на 1см. и поставете две на предницата и три
на гърба, върху коланчето и върху полата, зашийте с хоризонтален тегел. Направете подгъв,
оформете илик, пришийте копче.
29. Блуза „KENZO”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2, 10 м., 1, 40 м. ширина прозрачна материя с полиестер.
Кроене: платка на предница 3 /да се скроят две цели за дясната страна и две за лявата страна според
линия А-В, според чертежа на кройката/, предница 4 /да се скроят две/, гръб 6 /да се скрои двоен/,
платка на гръб 2 /да се скроят две двойни/, хоризонтална част на предницата 1 /да се скроят четири/,
ръкав 5 /да се скроят два косо/. За маншети се скрояват два правоъгълника с ширина 20см. на
дължина 23см. /размер 46/, 21см. /размер 42/, 19см. /размер 38/, като прибавите 3см. за прихлупване
и мястото за шевовете.
Изработка: Тропосайте гънките на гърба и пришийте една платка, поставете противоположния от
обратната страна, зашийте и пристегнете двете. Прекарайте двоен набор по платките на предниците
между обозначенията. Поставете лек подлепващ трикотажен плат в бял цвят от обратната страна на
хоризонталните части на предницата, от вътрешната страна на предните закопчавания от вратната
извивка до обозначение F, по една от яките и по маншетите, изгладете. Съединете двете
хоризонтални части, лице с лице и зашийте от обозначение А до обозначение Е, обърнете.
Тропосайте гънките по двете предници, прегънете мострите и поставете от горната страна на
хоризонталните части според обозначение А, тропосайте и зашийте дясната страна на предницата
върху платката на дясната страна, натегнете набора според обозначение Е-C-F I отгоре
30. Панталон „BLUE BELLA”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 90 м., 1, 40 м. ширина памучен деним с еластан.
Кроене: предница 3 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 18,5см. /размер 46/, 17,5 см. /размер 42/, 16,5 см./размер 38/,
гръб 2 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 20,5см. /размер 46/, 19,5 см. /размер 42/, 18,5 см./размер 38/, гайка 1
/да се скроят шест/. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6см. по височината на
ципа без шевовете. За оформяне на талията мострите се скрояват според чертежа на кройките, след
като се зашият свивките.
Изработка: Зашийте свивките, затворете страничните и вътрешните шевове, и средния шев /чатала/
до мястото на ципа. Изработете преден отвор със закопчаване и цип според обяснението към
пособието за шиене. Изработете широки гайки ушити и обърнати, две върху предницата на талията
според обозначението и една по средата на гърба, тропосайте и поставете мострите, преди това
затворете страничните шевове, лице с лице, зашийте, обърнете мострите и застопорете края с тегел.
Направете подгъви и пришийте копче по гайките, за да ги застопорите върху панталона.
31. Жакет „BLUE BELLA”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Плат: 1, 60 м., 1, 40 м. ширина памучен деним.
Кроене: платка на предница 3 /да се скроят две/, предница 1 /да се скроят две/, платка на гръб 9 /да
се скрои двойна/, гръб 5 /да се скроят два/, страница на гръб 4 /да се скроят две/, две кройки ръкав 2
и 10 /да се скроят два от всяка/, коланче 11 /да се скрои двойно/, яка 6 /да се скроят две двойни/,
джоб 8 /да се скроят два/, капаче 7 /да се скроят четири/. За маншети се скрояват два правоъгълника
с ширина 12см. по дължината на основата на ръкава като прибавите 3см. за прихлупване и място за
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шевовете. За дъна на долни джобове се скрояват две според чертежа на кройката. За капаче на
долните джобове се скрояват два правоъгълника 14см. на 4см. без шевовете.
Изработка: Изработете джобове с капачета според обяснението в пособието за шиене. Прегънете
мострата на джобовете пластрон, зашийте с тегел и прекарайте декоративни тегели като оформите
връхчета според модела, поставете джобовете в горната страна на 1см. разстояние от мястото на
капачетата, зашийте с двоен обиколен тегел. Изработете капачета, ушити и обърнати, поставете
върху предниците, между обозначенията, тропосайте. Пришийте платката към предниците като
пристегнете капачетата, прекарайте декоративен тегел. Съединете страницата на гърба към гърба,
затворете средния шев на гърба, прекарайте декоративни тегели по шевовете и поставете платката
на гърба, зашийте, прекарайте тегел и затворете раменните и страничните шевове. Зашийте
ръкавите като оформите вътрешен отвор, прекарайте тегел и прикрепете ръкавите към ръкавните
извивки според обозначение Е. Затворете краищата на маншетите, пришийте лист към ръкавите,
като оформите отвор, обшийте маншетите. Прегънете мострите на предниците и прекарайте
декоративен тегел, според модела. Затворете краищата на предницата на коланчето, зашийте едната
страна към основата на дрехата и обшийте противоположната страна отвътре. Изработете права яка
според обяснението в пособието за шиене, без да поставяте канаваца. Оформете илици, пришийте
метални копчета и поставете тик-так на капачетата.
32. Елек „G-STAR”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1 м., 1,40 м., ширина индиго с еластан.
Кроене: Предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, предна платка 8 и 9 /да се скроят по
две от всяка/, задна платка 4 /да се скрои двойно/, капаче на джоб 7 /да се скроят две/, капаче среда
на предница 3 /да се скрои едно за лява страна/, вратна извивка на предница 5 /да се скроят две до
края на кройката за лява страна и две до обозначение Х/, вратна извивка на гръб 6 /да се скроят две
двойни/. За украшение на лентите на предница се срязват два правоъгълника според чертежа на
кройката. За украшение на усилването на капачето на джоб се срязва правоъгълник с дължина 11
см. и ширина 3 см. плюс шевове. За пагони се срязват два правоъгълника от 8 см. на 9 см. за да
останат 3 см. на 7 см. след изработването. От подплата се скрояват предница, гръб и платки.
Изработка: Поставете декорация с една страна от копчета тик так на лентите за украшение на
предниците и поставете лентите на указаното място с двоен обиколен тегел. Поставете усилването
на указаното място на лявата предница с обиколен тегел откъм лицевата страна и поставете
капачето, преди това ушито и обърнато, симулирайки джоб. Направете бродерия в златисто според
модела. Зашийте двете предни платки според обозначение G и на предницата според обозначение F,
прекарайте двоен декоративен тегел на шевовете. Затворете задните свивки и средния заден шев,
поставете задната платка според обозначение J и прекарайте декоративни тегели. Зашийте свивка на
гънката на двете предници, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте открит цип от
основата на предниците според обозначение С, като той оформи средата на предницата. Сгънете
капачето среда на предница лице с лице, затворете края на основата и шева, като оставите открита
вратната извивка, обърнете и поставете върху лявата предница от обозначение В до основата
обозначение Е, зашийте с тегел в края. Зашийте частите на вратната извивка поотделно. Доставете
яка от канале в тон и я поставете върху едната част на вратната извивка, като се показва 3,5 см. и
придавайки форма до обозначение Е, според модела, съединете срещуположната част на вратната
извивка и зашийте, като затворите десния край до обозначение Х и лява страна до обозначение А,
обърнете и зашийте за дрехата според обозначение А за лява страна и Х дясна страна, обиколете с
шев отвътре. Изработете пагоните, ушити и обърнати и ги поставете на раменете до обозначението
на ръкавните извивки, тропосайте.
33. Рокля „CHRISTIAN LACROIX”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 3м., 1, 40 м. ширина щампосан сатен. 1, 20 м., 1, 40 м. ширина подплата от коприна в
подходящ цвят.

- 13 -

Кроене: от сатен: предница на вратна извивка 3 /да се скроят две двойни/, гръб на вратна извивка 1
/да се скроят два двойни/, страница на гръб на вратна извивка 2 /да се скроят четири/, предница и
гръб 4, 4А и 4В /да се скрои една двойна за предницата и една двойна за гърба според центровете/.
От копринена подплата се скроява същата кройка 4 /да се скрои двойна за предницата до
обозначения E-F и една двойна за гърба до обозначения F-G/.
Внимание: За да получите пълната кройка 4, съединете 4 с 4А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте свивките на частите на предницата на вратната извивка поотделно; съединете
страницата на гърба на вратната извивка със средния шев на гърба отново поотделно и затворете
дясната страна. Поставете двете части лице с лице, зашийте около вратната извивка, като оформите
отвор отляво, обърнете частта, поставете върху лицевата страна широка черна дантела според
модела и пристегнете в основата на вратната част като тропосайте единна материя. Затворете
страничните шевове на роклята и вътрешната подплата до мястото на ципа отляво. Поставете
декорация от скъпоценни камъчета на предницата, според модела. Прекарайте двоен набор от
обратната страна по страничните шевове на щампосаните части между обозначения J-K и намалете
според размера на основата на вътрешната подплата отбелязана от обозначенията според
обозначения J-K, зашийте като застопорите набора и като оформите клок, пристегнете двете
материи /щампосаната и подплатата/ от обратната страна с тропоска по горната част на предницата
и гърба с цел да се зашие като еднородна материя, зашийте предните свивки и тропосайте гънките,
пришийте към основата на вратната извивка. Пришийте цип и обшийте вътрешната страна на
вратната извивка върху зашитото на долната част. Пристегнете дантелата по края на вратната
извивка с бодове на ръка. Направете подгъв.
34. Жакет „LEVI’S”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Плат: 1, 25 м., 1, 40 м. ширина памук в цвят индиго.
Кроене: предница на платка 7 /да се скроят две/, гръб на платка 4 /да се скрои двоен/, предница 8 /да
се скроят две/, страница на предница 5 /да се скроят две/, гръб 10 /да се скрои двоен/, страница на
гръб 6 /да се скроят две/, коланче 2 /да се скрои двойно/, две кройки ръкав 1 и 3 /да се скроят два от
всяка/, яка 9 /да се скроят две двойни/. За маншети се скрояват два правоъгълника с ширина 12см.
по цялата дължина на основата на ръкавите според размера, като прибавите 3см. за прихлупване и
място за шевовете.
Изработка: Оформете и зашийте дипла на предниците с бял конец и я поставете на указаното
място. Пришийте страниците към предницата и гърба и прекарайте двоен декоративен тегел по
шевовете с бял конец. Пришийте платката към предницата и гърба, зашийте, прекарайте тегели и
затворете раменните и страничните шевове. Зашийте средния шев на гърба на ръкавите до мястото
на отвора, прекарайте декоративен тегел като в същото време оформите отворите и затворете
ръкавите; поставете подлепващ плат по средата на маншетите от обратната страна, изгладете,
затворете краищата, обърнете и пришийте към основата на ръкавите като обшиете вътрешното лице
от обратната страна по същия шев. Зашийте ръкавите към ръкавните извивки. Прегънете мострите
на предниците и застопорете с тегел. Поставете лек подлепващ плат от трико по средата на
коланчето от обратната страна, изгладете, прегънете лице с лице, затворете краищата, обърнете и
пришийте към основата на дрехата, обшийте противоположното лице и прекарайте наоколо
декоративни тегели. Изработете права яка според обяснението на пособието за шиене. Оформете
илици, пришийте копчета.
35. Рокля „ICEBERG”
Приложение 3. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 3,15 м., 1, 40 м. ширина щампосан креп.
Кроене: предница на вътрешна част на вратна извивка 1 /да се скроят две/, гръб на вътрешна част на
вратна извивка 2 /да се скроят два/, предница на долна част 4 и 4А /да се скрои една двойна до
основата и една двойна до обозначението на външната страна на основата/, гръб на долна част 3 и
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3А /да се скроят две до основата и две до обозначението на външната страна на основата/. За
презрамка се скроява косо лента 30 см. на 85 см. /размер 38/, 88 см. /размер 42/ и 91 см. /размер 46/.
За драперия на вратната извивка се скрояват косо две ленти 24 см. на 88 см. /размер 38/, 92 см.
/размер 42/, 96 см. /размер 46/.
Внимание: За да получите пълните кройки 3 и 4, съединете части 3 с 3А и 6В и 4 с 4А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте свивките на предницата на вътрешната страна на вратната извивка, затворете
страничните шевове. Прекарайте двоен набор от единия край на лентите за драперията и поставете
този край върху гърба на вратната извивка, като натегнете набора според неговия размер,
застопорете с няколко бода на ръка и поставете драперията върху частта на вратната извивка до
страничните шевове, пристегнете в основата на частта на гърба на вратната извивка с тропоска,
прекарайте двоен набор по лентата като я адаптирате според размера на страничния шев и
застопорете с машинен тегел върху набора, поставете лентата на драперията върху основата на
частта на вратната извивка до обозначения А-В. Поставете частта за прикрепяне с тока по средата
на предницата, прекарайте през нея лентата като оформите драперия на предницата и поставете
лента от обратната страна около вратната извивка, като обшиете от горната страна с бод на ръка;
наложете отдясно на гърба на вратната извивка обозначение С лентата за оформяне на презрамка,
прекарайте я през токата на предницата и зашийте края от вътрешната страна, пристегнете при
токата. Зашийте страничните шевове и средния шев на гърба поотделно на двете долни части до
края на ципа на гърба. Поставете външната страна на долната част върху вътрешната, пристегнете с
тропоска и ги зашийте към основата на горната част, като в същото време стегнете драперията,
обшийте отвътре по същия шев. Прекарайте два тегела на разстояние 5 мм. помежду им по отвора
на гърба, за да застопорите драперията и пришийте цип, обшийте отвътре по края на плата.
Оформете основите на долните части със завършващ обиколен шев.
36. Рокля „SHIVA DIVA”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2, м., 1,40 м. ширина воал бамбула цвят слонова кост. 0,80 м., 1,40 м. ширина воал бамбула в
кафяво. 1,10 м., 1,40 м. ширина жоржет в тон.
Кроене: От плат в цвят слонова кост: гръдна част 4 /да се скроят две, като се срежет преди това два
правоъгълника с ширина 70 см. и височина 25 см. за дипли/, вратна извивка на гръб 1 /да се скроят
две/, предна презрамка 3 /да се скроят две, като се премахне 1,5 см. от ширината/, задна презрамка 2
/да се скроят две, като се премахне 1,5 см. от ширината/, пола на предница 6 и 6А /да се скрои
двойно/, пола на гръб 5 /да се скроят две/. За талия се срязва цяла лента с ширина 6 см. по контура
на основата на тялото. За панделка се срязват две ленти с ширина 6 см. и дължина 75 см. От плат в
кафяво: предна презрамка 3 /да се скроят четири/, задна презрамка 2 /да се скроят четири/. За талия
се срязва цяла лента с ширина 7 см. плюс шевове по контура на основата на тялото. За панделка се
срязват две ленти с ширина 7 см. и дължина 75 см. От жоржет: гръдна част 4 /да се скроят две/,
вратна извивка на гръб 1 /да се скроят две/, пола на предница 6 и 6А /да се скрои двойно/, пола на
гръб 5 /да се скроят две/.
Внимание: За да получите пълната кройка 6, съединете 6 с 6А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: На правоъгълниците в цвят слонова кост изработете диплите с размери 1,5 см. на 1,5
см., като започнете на 4 см. от края на правоъгълниците и на разстояние 2 см. помежду им,
поставете гръдната част отгоре, като оставите поле от 2 см. на първата дипла, срежете според
формата и размера. Съединете гръдната част и вратната извивка на гърба по страничните шевове и
двете поли от бамбула и жоржет поотделно. Съединете презрамките по раменния шев поотделно,
оформете вътрешната страна на презрамката в цвят слонова кост; съединете презрамките в кафяво
лице с лице и зашийте външната страна от гърба до обозначение В, направете срез на обозначение В
и обърнете презрамките на мястото им за носене, поставете отгоре презрамката в кафяво
центрирана, закрепете с тегел в средата и прихванете кафявите презрамки с тегел на 1 см. от
вътрешния край оформяйки разнищване, тропосайте презрамките на вратната извивка на гърба
според обозначение С. Подплатете тялото, като оформите ръкавните извивки и вратната извивка на
гърба и прихванете презрамките, тропосайте гънки пред презрамките и зашийте едното им лице за
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гръдните части според обозначение В, обиколете с шев другото лице отвътре. Поставете полата от
бамбула на основата на тялото в посока към раменете лице с лице, тропосайте и поставете полата от
жоржет по същия начин отвътре, зашийте всичко заедно, затворете средните задни шевове на двете
поли поотделно до края на ципа. Поставете лентата от бамбула върху лентата в кафяво за талия,
като оформите горния край също и закрепете с тегел в средата, поставете лентата върху основата на
тялото лице с лице, зашийте на горната страна до обозначение А, обърнете я на мястото й върху
полата, като разнищите този край и прихванете с няколко бода на ръка обиколно до средата на
гърба. Съединете двете ленти от двата плата за образуване на панделка и поставете тази в цвят
слонова кост върху кафявата, закрепете с тегел в средата и образувайте възел с панделката,
поставете го в средата на вратната извивка, както е показано на модела, с няколко бода на ръка.
Поставете скрит цип на гърба, като прихванете всички платове и направете подгъв от 1 см.
обиколен с шев в основите на полите. Поставете украшение от скъпоценни камъни на презрамките и
талията, както е показано на
37. Рокля „AMULETI”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 3, 10 м., 1, 40 м. ширина полиамид.
Кроене: предница 4 /да се скроят два годета според размерите на схемата за метража, за да скроите
после една двойна/, гръб 3 / да се скроят два годета според размерите на схемата за метража, за да
скроите после един двоен/, презрамка на предница на вратна извивка 2 /да се скроят две двойни/,
презрамка на гръб на вратна извивка 1 /да се скроят две двойни/. За лента под бюста се скроява
лента с ширина 5см. и дължина 88см. /размер 46/, 80 см. /размер 42/, 72 см. /размер 38/, без
шевовете.
Изработка: На отбелязаната височина в края на годетите, прекарайте тропоска и изработете
плисиране в специално ателие, съединете двата годета за предницата и двата за гърба като оставите
шевовете от вътрешната страна на плисетата и пристегнете, поставете кройките отгоре и скройте
двойна според формата и размера. Оформете горната част на плисираното /вратна и ръкавни
извивки/ със завършващ шев, пристегнете плисето на вратната извивка. Затворете страничните
шевове до мястото на ципа отляво. Зашийте раменните шевове на презрамките поотделно,
съединете двете лице с лице и зашийте наоколо като оставите отвор, за да обърнете, обърнете,
поставете върху предницата и гърба на вратната извивка според обозначения А-В-С-D, зашийте от
лицевата страна с тегел върху двата края на презрамките на вратната извивка като по този начин
застопорите плисираното и като оформите набор отгоре на предницата и гърба. Зашийте скрит цип.
Поставете широка дантела от 8см. в подходящ цвят по основата на плисираното, според модела.
Прегънете лентата под бюста по дължината лице с лице, зашийте като затворите от единия край,
обърнете, затворете отворения край и поставете върху основата на гръдната част с няколко бода на
ръка според модела, за да застопорите плисираното според нужната мярка и като оформите отвор
отляво, оформете гайка в предния край на коланчето и направете малко цвете от същия плат,
зашийте в края на задния край на коланчето и закопчайте, след като затворите ципа.
39. Рокля „SHIVA DIVA”
Приложение 4. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 30 м., 1, 40 м. ширина сатен. 1, 25 м., 1, 40 м. ширина прозрачна материя от бамбула в
подходящ цвят.
Кроене: От сатен: предница на вратна извивка 2 /да се скроят две цели, две горни части от раменете
до обозначение С, две междинни части от обозначение С до обозначение В и две долни части от
обозначение В до основата/, гръб на вратна извивка 3 /да се скроят четири/, предница на талия 4 /да
се скроят две двойни/, предница и гръб на долна част 1 /да се скроят две двойни според линия H-J
начертана на кройката/. От бамбула: предница и гръб на долна част 1/да се скрои една двойна от
всеки вид според начертаните центрове на кройката/.
Изработка: Поставете лек подлепващ трикотажен плат от обратната страна на едната част на
предницата на талията. Съединете трите части, които оформят предницата на вратната извивка
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според обозначения В-С, зашийте свивките и съединете към подплатената част на талията според А,
поставете декорация от скъпоценни камъни на ръка, според модела. Затворете дясната страна на
горната част и средните шевове на гърба, подплатете горната част като поставите презрамки в
подходящ цвят в краищата на предницата според обозначенията на гърба. Затворете страничните
шевове на двете долни части поотделно до края на ципа и прекарайте двоен набор от горната страна,
съединете ги като поставите тази от бамбула върху тази от сатен и пришийте към основата на
горната част, като натегнете набора и оформите отвор отляво, пришийте скрит цип и обшийте
талията отвътре. Направете подгъви в основата на долните части поотделно.
40. Рокля „BLUGIRL”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1,70 м., 1,40 м. ширина креп. 1,80 м., 1,40 м. ширина жоржет. 0,40 м., 0,80 м. ширина кадифе
и също толкова подплата.
Кроене: От креп: вратна извивка на предница 3 /да се скроят две двойни/, вратна извивка на гръб 6
/да се скроят четири/, вътрешна пола 2 /да се скроят две двойни/, талия 4 /да се скроят две двойни/.
От жоржет: вратна извивка на предница 3 /да се среже един правоъгълник с размери 1,05 м. на 38
см. височина и да се скрои двойно/, вратна извивка на гръб 6 /да се среже правоъгълник с размери
90 см. на 12 см. височина и да се скроят две/, пола на предница и гръб 1 и 1А /да се скрои една
двойна за предница и една двойна за гръб според средите начертани в кройката/. От кадифе и
подплата: деколте на гърба 5 /да се скроят по две от всеки/.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете 1 с 1А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте свивките на вътрешната вратна извивка на предница. Направете двоен набор
на горната и долната част на правоъгълника за да образувате набори на вратната извивка на
предница, срежете през средата правоъгълника за вратна извивка на гърба и образувайте същите
набори, поставете правоъгълника за предница върху едната част на вратната извивка и прихванете
наборите според формата, прекарайте обиколна тропоска и срежете оставащия плат, направете
същото с частите на вратната извивка на гърба и подплатете тези части със срещуположните от
креп, като оставите открито мястото за поставяне на деколтето на гърба според обозначение F.
Подплатете частта на гърба от кадифе и затворете раменете, поставете върху деколтето според
обозначение F, зашийте и обиколете с шев. Зашийте страничните шевове на двете поли, вътрешна и
външна, поотделно, отбележете среза на отвора на средата на гърба до мястото за края на ципа,
зашийте вътрешната пола и талията според обозначения В-Е. Направете двоен набор на горната част
на полата от жоржет и друг двоен набор на 4,5 см. разстояние, според обозначения В-Е, поставете
полата от жоржет върху тази от креп и върху талията според обозначения А-С, като изпънете
набора, тропосайте и закрепете набора на долната част според обозначения В-Е с тегел откъм
лицевата страна, съединете полите с основата на тялото, като прихванете набора на гръдната част и
единия плат от креп, обиколете с шев тялото отвътре. Зашийте скрит цип и изработете 6 гайки на
деколтето от кадифе, пришийте разноцветни копчета. Оформете основите на полата поотделно с
обиколен завършващ тегел.
41. Блуза „CRISTINAEFFE”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 20 м., 1, 40 м. ширина трикотажна щампосана коприна.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/, презрамка 3 /да се скроят две/.
За оформяне на предницата на ръкавната извивка се скрояват косо две ленти според контура.
Изработка: Зашийте страничните шевове според обозначение С, оформете гърба на вратната
извивка и предницата на ръкавните извивки като поставите лентите и като оформите филетка от
1см. при обшиването. Зашийте хоризонтална гънка по средата на предницата по отбелязаните линии
на кройката. Направете малък подгъв по предницата на вратната извивка. Прегънете презрамките
лице с лице, зашийте краищата и страничния шев, обърнете и ги пришийте към предниците според
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обозначение В, пришийте едната страна на презрамките към раменните шевове на предницата
според обозначение В, обшийте. Направете подгъв.
42. Пола „TINTORETTO”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 50 м., 1, 40 м. ширина лен.
Кроене: предница на пола 3 /да се скрои двойна/, гръб на пола 2 /да се скрои двоен/, страница на
предница 4 /да се скроят две/, страница на гръб 1 /да се скроят две/. За гайки се скрояват четири
правоъгълника 4см. на 8см., за да остане 1см. на 6см. За коланче се скроява квадрат 14см. на 14см.,
за да остане дължина 12см. и височина 6см. За ленти на коланчето се скрояват четири ленти 70см.
на 5см., за да остане 1, 5см. За оформяне на талията мострите се скрояват с ширина 3см. , след като
се съединят кройките.
Изработка: Изработете бродерия на предницата, гърба и страниците според модела. Зашийте
деветте гънки на предницата според кройката. Съединете страниците на предницата и гърба към
предницата и гърба на полата, затворете страничните шевове до мястото на ципа отляво, пришийте
цип. Изработете четирите гайки, ушити и обърнати и поставете две на предницата и две на гърба
според модела. Изработете четирите ленти за коланчето, ушити и обърнати; прегънете квадрата
лице с лице, зашийте основата и обърнете; поставете лентите за завързване една във всеки край и
затворете страничните шевове като вмъкнете лентите, прекарайте обиколен тегел на 5 мм. от края
като пристегнете лентите, прекарайте две ленти през всяка гайка на гърба и на предницата, като
оставите квадрати в средата на гърба, завържете лентите на предницата. Направете подгъви в
основата.
43. Блуза „KLEYMAC”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 15 м.,1, 40 м. ширина щампосан памук. 0, 30 м., 1, 40 м. ширина памук в бял цвят.
Кроене: от щампосана кройка: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/, волан на
вратна извивка 4 /да се скроят два/, ръкав 3 /да се скроят два/. За да завържете се скрояват две ленти
с ширина 4см. на 1, 20 м. От материя в бял цвят: яка 6 /да се скроят две двойни/, маншет 5 /да се
скроят две/.
Изработка: Оформете илиците на всеки от воланите на вратната извивка, според указаното място,
прегънете мострите лице с лице, зашийте средния преден шев и обърнете; изработете лентите за
завързване, ушити и обърнати оставени с ширина 1см. и поставете една лента отвътре на всеки
волан като извадите единия край през оформените илици, прекарайте двоен набор между
обозначения В-С като пристегнете двете материи, прикрепете към предницата на вратната извивка
според обозначения А-В-С, като в същото време пристегнете лентите между обозначения А-В.
Затворете раменните и страничните шевове. Изработете права яка според обяснението в пособието
за шиене. Затворете ръкавите, прегънете маншетите, обратна с обратна страна прекарайте тегел и
оформете три каналчета на разстояние 1см. помежду им, прекарайте ленти от памучен шнур като по
този начин оформете букли, затворете маншетите и ги пришийте към ръкавите, поставете ръкавите
към ръкавните извивки. Направете подгъв в основата и оформете прихлупване на предницата с
лентите за завързване като прихванете вратната извивка и ги завържете на гърба.
44. Пола „BENETTFN”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Плат: 2, 75м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 7 /да се скроят две според кройката на вътрешната част на полата и две за
външната част на полата като намалите с 4см. основата/, страница на предница 9 /да се скроят две
според кройката на вътрешната част на полата и две за външната част на полата като намалите с
4см. основата/, средна част на гръб 5 /да се скроят две/, междинна част на гръб 6 /да се скроят две/,
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страница на гръб 10 /да се скроят две/, платка на гръб 2 /да се скроят две/, гръб на покривна част на
пола 8 /да се скроят два/, капаче 3 /да се скроят четири/, джоб 1 /да се скроят два/, коланче 4 /да се
скрои двойно с прихлупване отляво/. За оформяне на предния отвор и за направата на преден отвор
се скрояват три според чертежа на тегелите. За оформяне на гърба на покривната част на полата се
скрояват две цели мостри като съедините мострите на платките и на покривната част. За набор на
джобовете се скрояват две ленти от 6см. по контура на джобовете.
Изработка: Съединете предницата на полата със страницата на предницата на двете части на полата
поотделно и затворете средния шев на предницата до края на ципа, прекарайте широки декоративни
тегели тип тропоска с по-дебел конец в бял цвят. Затворете средния шев на гърба на вътрешната
част на полата и страницата на гърба според обозначенията, зашийте страничните шевове на полата
и затворете страничните шевове на покривната част. Съединете капачетата лице с лице, зашийте,
обърнете, прекарайте кръстосани декоративни тегели, според модела и поставете метална петелка.
Изработете набора около джобовете и пристегнете с тегел тип тропоска и пришийте на 1см.
разстояние от мястото на капачетата обратната страна на набора като го оставите с ширина 4см.,
поставете капачетата отгоре и прекарайте кръстосани тегели. Зашийте средния шев на платката на
гърба и съединете с покривната част според обозначение R, прекарайте декоративни тегели като по
предницата и съединете мострите, поставете ги лице с лице, зашийте, обърнете и застопорете с
кръстосани тегели. Поставете покривната част отгоре над вътрешната част на полата и пристегнете
по талията с тропоска. Изработете преден отвор с цип и мостра като пристегнете двете материи
според обяснението към пособието за шиене и прекарайте декоративен тегел според формата
начертана на кройката. Поставете лек подлепващ трикотажен плат от обратната страна по средата на
коланчето, изгладете, прегънете го лице с лице, затворете краищата, обърнете и пришийте към
талията според обозначение А като пристегнете двете поли и оформете предно закопчаване отляво,
обшийте. Оформете илик на коланчето, пришийте копче и поставете закопчалка на предното
закопчаване, прекарайте декоративна лента до основата на външната част на полата по илиците на
капачетата, според модела. Оставете подгъвите скроени.
45. Блуза „SISTEM ACTION”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 35 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 1 / да се скроят два правоъгълника с височината на кройката по ширината на
същата плюс още 5см., като оставите място за шевовете, за да се скроят после две кройки/, гръб 2
/да се скроят два/, страница на предница 3 /да се скроят две/, предница на платка 7 /да се скроят две/,
ръкав 4 /да се скроят два/, столче на яка 6 /да се скроят две двойни/, яка 5 /да се скроят две двойни/.
За завързване се скрояват две ленти 80см. на 4см.
Изработка: изработете седем гънки на двата правоъгълника на разстояние помежду си, поставете
отгоре над предницата и скройте две според размера. Изработете двете ленти за завързване ушити и
обърнати и поставете върху страниците според обозначенията, тропосайте. Зашийте свивките и
страницата към предницата и поставете платката според обозначение F, затворете средния шев на
гърба, раменните и страничните шевове. Направете малък подгъв в основата на ръкавите и ги
пришийте към ръкавните извивки според обозначения С-Е, оформете основата на ръкавите като
поставите ушито и обърнато бие. Изработете яка за риза със столче според обозначения А-В и
обяснението в пособието за шиене. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета и
завържете лентите на гърба.
46. Пола „SISLEY”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 0, 45 м., 1, 40 м. ширина щампосан тъмен памук. 1, 75м., 1, 40 м. ширина щампосан светъл
памук. 0, 25 м., 1, 40 м. ширина едноцветен памук в подходяща тоналност.
Кроене: от памук в тъмна щампа: предница на горна част 1 /да се скроят четири/, гръб на горна част
2 /да се скроят четири/. За гайки се скрояват три двойни правоъгълника според указаното място. От
памук в светла щампа: предница на долна част 4 и 4А /да се скроят две/, гръб на долна част 3 /да се

- 19 -

скрои двоен/. От едноцветен памук в подходяща тоналност, за да се завърже талията: да се скроят
две ленти 4см. на 1, 20 м.
Внимание: За да получите пълната кройка 4, съединете 4 с 4А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Тропосайте гънките по предницата и гръба на долната част, изгладете и застопорете с
два хоризонтални тегела според обозначенията, зашийте страничните шевове. Направете подгъв в
краищата на предницата като оформите ъгъл с подгъва в основата и прекарайте обиколен тегел.
Зашийте средния шев на гърба и страничните шевове на горната част поотделно. Изработете
гайките, ушити и обърнати, като ширината стане 1см., зашийте на указаното място на предницата на
горните части и по средата на гърба и прекарайте хоризонтален тегел по средата на гайките, като по
този начин създадете две пространства. Съединете горните части лице с лице, зашийте външната
страна и краищата на предницата, обърнете и пришийте горното лице към долната част, обшийте
другото лице от вътрешната страна. Съединете двете ленти за отпуснатото коланче като направите
от тях една лента и прекарайте обиколен тегел, така че ширината й да стане 1см., прекарайте я през
гайките на предницата и гърба като оформите прихлупване и завържете отпред.
47. Пола „DOLORES PROMESAS”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 4, 05 м. , 1, 50 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница и гръб на пола 1 / да се скроят дванадесет/, годет 2 / да се скроят дванадесет/. За
оформяне на талията се скрояват косо две ленти с ширина 4см. по контура на талията.
Изработка: Зашийте шевовете на дванадесетте части от талията до обозначение Е, като оставите
отвор отляво от 12см. за цип. Поставете и зашийте годетите по всяка част от обозначение Е до
основата. Зашийте цип. Съединете скроените косо ленти и оформете талията като оформите
филетка от 1см. при обшиването. Направете подгъв в основата с обиколен завършващ шев.
48. Блузка „VAN DOS”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1, 35 м., 1, 40 м. ширина воал от бамбула с полиестер.
Кроене: предница 1 и 1А /да се скроят две косо/, гръб 2 /да се скроят два косо/. За оформяне на
ръкавните извивки и на предницата и гърба на вратната извивка се скрояват косо ленти с ширина
3см.по нужната дължина.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете 1 с 1А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Тропосайте гънки по предницата на раменните шевове, затворете средния шев на гърба
и страничните шевове, оформете предницата на вратната извивка и предницата и гърба на
ръкавните извивки като поставите скроените косо ленти, ушити и обърнати, обшийте и прекарайте
тегел на 8 мм. от края. Оформете две обръщания в посока към вратната извивка с предницата на
презрамките и зашийте раменните шевове като наберете лекичко предницата на презрамките като ги
оставите според размера на гърба на раменните шевове. Оформете гърба на вратната извивка като
поставите бие, ушито и обърнато, прихлупете предницата като поставите дясната върху лявата
страна. Застопорете прихлупването с лента в контрастни цветове.
49. Пола „MASSANA”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 65 м., 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница на горна част 2 /да се скроят две двойни/, гръб на горна част 1 /да се скроят два
двойни/, предница на долна част 3 /да се скрои двойна/, гръб на долна част 4 /да се скрои един за
дясната страна и един за лявата според начертаните на кройката основи/, предница и гръб на волан в
основата 5/да се скрои един двоен за предницата според средата и до основата, един за дясната
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страна на гърба според средата и основата на дясната страна и още един за лявата страна на гърба
според средата и до основата/.
Изработка: Зашийте страничните шевове на горните части до края на ципа. Пришийте предницата
на долната част към основата на горната част. Прекарайте двоен набор по външната страна на
воланите и прекарайте три декоративни набора по всичките волани. Пришийте волана в основата
към предницата на долната част според обозначение А, като натегнете наборите. Пришийте
воланите от дясната и лявата страна на гърба поотделно като пристегнете наборите според
обозначения В-С. Пришийте гърба на долната част към основата на горната част като я придържате.
Затворете средния шев на гърба и страничните шевове до мястото на ципа, пришийте цип.
Поставете противоположните горни части лице с лице, зашийте външната страна, обърнете и
обшийте. Направете подгъв на волана в основата.
50. Блузка „LASSERRE”
Приложение 5. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 80 м., 1, 40 м. трикотажно ламе.
Кроене: предница 1 и 1А /да се скроят две/, гръб 3 /да се скроят два/, ръкав 2 /да се скроят два/. За
завързване се скрояват две ленти 14см. на 1, 20 м. с единия край под ъгъл.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете 1 с 1А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове като оставите отвор отдясно според
обозначенията. Затворете ръкавите и ги прикрепете към ръкавните извивки. Оформете вратната
извивка като направите малък обиколен подгъв. Направете подгъви в основите. Изработете ленти,
ушити и прегънати с единия край под ъгъл и пришийте по двете предници според обозначение Х,
оформете краищата на предницата с подгъв до основата и оформете прихлупване на предницата
като поставите дясната страна върху лявата. Завържете според модела.
51. Пола „TANTRA”
Приложение 5. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина памук в тъмен цвят. 1, 05м., 1, 40 м. ширина памук в светъл цвят.
Кроене: От памук в тъмен цвят: предница на горна част 1 /да се скроят две двойни/, гръб на горна
част 2 /да се скроят два двойни/, долна част 3 /да се скроят четири двойни части на основата от
обозначения А-В до основата/. За цвете: скройте 24 според чертежа на кройката. За листа: скройте
66 според чертежа на кройката. От памук в светъл цвят: предница и гръб на долна част 3 /да се
скроят две двойни до обозначения А-В/.
Изработка: Поставете декорация от цветя и листа по предницата и гърба на долната част според
модела и зашийте с тегел тип тропоска, така че да ги срежете и разнищите. Прекарайте двоен набор
по ъглите на предницата и гърба на долната част и прикрепете към едните предница и гръб на
горната част като натегнете наборите
52. Блузка „TERRANOVA”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 35 м. , 1, 40 м. ширина памучен щампосан воал.
Кроене: гръдна част 4 /да се скроят две/, горна част на гръб 3 /да се скрои двойна/, предница 2 /да се
скрои двойна/, долна част на гръб 1 /да се скрои двойна част/. Набавете си кафява ластична дантела
с ширина 3см., според модела, за да оформите част около вратната извивка, гръдните части,
ръкавните извивки и основата на горната част на гърба.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и затворете средния шев на предницата на гръдните
части, прикрепете предницата към основата на гръдните части и пристегнете с тропоска. Зашийте
раменните шевове и поставете дантела върху края на гърба на вратната извивка към предницата
като оформите прихлупване под гръдната част, зашийте със сатенен конец. Тропосайте гънка в
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основата на горната част на гърба и пришийте към долната част, тропосайте и поставете отново
дантела като оставите шева по средата й и зашийте със същия сатенен шев от двете страни.
Затворете страничните шевове. Подплатете предницата и гърба на вратната извивка и оформете
ръкавните извивки като поставите около тях същата дантела. Направете подгъв в основата със
завършващ шев.
53. Панталон „FREEMODA”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 2, 30 м. , 1, 40 м. ширина памук с еластан.
Кроене: предница 2 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 26,5см. /размер 58/, 25см. /размер 54/и 24,5см. /размер 50/,
гръб 1 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 28,5см. /размер 58/, 27см. /размер 54/, 26 см. /размер 50/, предно
закопчаване 3 /да се скрои едно/. За коланче се скрояват две ленти с ширина 7см. на 59см. дължина
/размер 58/, 55см /размер 54/, 51см. /размер 50/ като предвидите 3см. прихлупване на едно от тях и
място за шевовете. За оформяне на отвора двете мостри се скрояват според чертежа на тегелите.
Изработка: Зашийте свивките, затворете страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев
/чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвор с предно закопчаване според обяснението в
пособието за шиене като поставите мостра от двете страни на отвора, за да избегнете набръчкване.
Съединете по средния шев на гърба двете ленти за коланчето, поставете лек подлепващ трикотажен
плат по средата на коланчето от обратната страна, изгладете, прегънете коланчето лице с лице,
затворете краищата, обърнете и пришийте едното лице към талията на панталона, обшийте
противоположното лице като оформите предно закопчаване. Направете подгъви, оформете илик на
коланчето, пришийте копче.
54. Риза „PAOLA JOY”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 2, 25м., 1, 40 м. ширина копринен шантунг.
Кроене: предница 8 /да се скроят две/, гръб 3 /да се скрои двоен/, предница на платка 6 /да се скроят
четири/, гръб на платка 4 /да се скроят два двойни/, страница на предница 2 /да се скроят две/,
страница на гръб 1 /да се скроят две/, ръкав 9 /да се скроят два/, столче на яка 7 /да се скроят две
двойни/, яка 5 /да се скроят две двойни/. За маншети се скрояват два правоъгълника с височина
16см. на дължина 30см. /размер 58/, 28см. /размер 54/, 26см. /размер 50/.
Изработка: Пришийте страниците към предниците, изгладете отворените шевове и прекарайте
декоративен тегел от двете страни. Зашийте платката на предницата според обозначение Е. Зашийте
страницата на гърба за гърба, изгладете отворения шев и прекарайте отново декоративен тегел,
пришийте платката на гърба според обозначение С и прекарайте декоративни тегели, затворете
раменните шевове. Зашийте раменните шевове на противоположната платка и поставете от
обратната страна като обшиете по същите шевове. Затворете страничните шевове. Зашийте
ръкавите, оформете отворите с лента, ушита и обърната, наберете основата и поставете маншети,
преди това у шити и обърнати, обшийте ги и прикрепете ръкавите към ръкавните извивки.
Прегънете мострите на предниците и прекарайте три декоративни вертикални тегела по лицевата
страна от края на предниците почти до края на средата на предницата. Изработете яка със столче
според обозначения А-В и обяснението към пособието за шиене. Направете подгъв, оформете илици
и пришийте копчета.
55. Риза „PAOLA JOY”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж:/размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2, 40 м. , 1, 40 м. ширина памучна бамбула.
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Кроене: предница 5 и 5А /да се скроят две/, гръб 4 /да се скроят два, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 35 см.. /размер 58/,
33,5 cм. /размер 54/, 32 cм. /размер 50/, ръкав 3 /да се скроят два/, столче на яка 1 /да се скроят две
двойни/, яка 2 /да се скроят две двойни/. За маншети се скрояват два правоъгълника с височина
10см. на дължина 28см. /размер 58/, 26 см. /размер54/, 24 см. /размер 50/ като предвидите 3см. от
единия край за прихлупване и място за шевовете.
Внимание: За да получите пълната кройка 5, съединете 5 с 5А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте предните свивки, затворете средния шев на гърба до мястото на отвора в
основата, обшийте шева като оформите отвора и прекарайте декоративен двоен тегел по шева.
Затворете раменните и страничните шевове. Затворете ръкавите, направете прорез в отвора на
основата и го оформете с лента от същата материя, ушита и обърната, тропосайте гънки в основата и
поставете маншетите, преди това подплатени, ушити и обърнати, прикрепете ръкавите към
ръкавните извивки според обозначение Х. Прегънете двойната сгъвка на мострите на предницата и
изработете яка за риза със столче според обозначения А-В и обяснението в пособието за шиене.
Направете подгъв, оформете илици и пришийте копчета.
56. Риза „OVIESSE”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 6, 30 м., 1, 40 м. ширина памучна прозрачна материя.
Кроене: предница на талия 8 /да се скроят две двойни косо/, гръб на талия 9 /да се скроят два
двойни косо/, първи волан 7 /да се скроят два двойни косо/, втори волан 6 /да се скроят два двойни
косо/, трети волан 5 /да се скроят два двойни косо/, четвърти волан 1 и 1А/ да се скроят два двойни
косо с необходимите добавки/, пети волан 3 и 3А / да се скроят два двойни косо с необходимите
добавки/, шести волан 2 и2А / да се скроят два двойни косо с необходимите добавки/, предница и
гръб на вътрешна част на полата 4 и 4А /да се скроят две двойни косо/.
Внимание: За да получите пълните кройки 1, 2, 3 и 4, съединете части 1 с 1А, 2 с 2А, 3 с 3А и 4 с
4А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Съединете шевовете на воланите, които са скроени и затворете всеки от тях във
формата на халка, до мястото на ципа отляво на първия волан, прекарайте двоен набор по горната
страна на всеки волан на 1см. и ги съединете по ред като поставите шева прав по мострата, като
натегнете набора и зашийте с тегел на 1см. от края като разнищите плата. Зашийте десния шев на
горните части поотделно и страничните шевове на вътрешната пола до мястото на отвора отляво.
Поставете полата с воланите отгоре над вътрешната пола, пристегнете с тропоска и поставете отгоре
горната част, като придържате долните части зашийте с тегел на 1см. от края. Поставете
противоположната горна част от обратната страна обратна с обратна страна, зашийте талията като
прекарате тегел на 1см. от края , пристягайки двете горни части като оформите разнищване и
пришийте цип, пристегнете двете горни части, пристегнете основата на горната част от обратната
страна по предишния шев; оформете отвора на вътрешната пола с малък подгъв и направете подгъв
в основата.
57. Блузон „NOUGAT”
Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 2, 05 м., 1, 40 м. ширина щампосан шифон.
Кроене: предница на горна част 2 /да се скроят две/, гръб на горна част 4 /да се скрои двоен, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 33,5см.
/размер 58/, 32 см. /размер 54/, 31см. /размер 50/, предница на шлейф 1/да се скрои двойна според
обозначение В/, ръкав 3 /да се скроят два/. За завързване се скрояват две ленти с ширина 6см. на
90см.
Изработка: Съединете двете предници на горната част като зашиете шев от 1см. според
обозначение А и тропосайте гънките. Оформете средния преден шев на шлейфа от край до край със
завършващ шев. Поставете и зашийте шлейфа от лявата страна от обозначение С до обозначение В
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като придържате лекичко и поставете шлейфа отгоре над вратната извивка на горната част, така че
да съвпадне другата страна отдолу при обозначение В и до обозначение С като придържате по
същия начин, зашийте. Оформете със завършващ шев двете страни на лентата за завързване и
поставете върху шева за съединяване на предницата на горната част и шлейфа, като оставите
краищата отпуснати, за да завържете на гърба, зашийте с тегел по средата като прибавите по същия
начин като шлейфа и зашийте от другата страна до 2см. преди страничния шев. Затворете
раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите, прикрепете ги към ръкавните извивки.
Оформете вратната извивка и основите със завършващ шев и завържете лентите на гърба.
58. Панталон „FREEMODA”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 2, 40 м., 1, 40 м. ширина лен.
Кроене: предница 1 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 29см. /размер 58/, 26,5 см. /размер 54/, 24 см./размер 50/,
гръб 2 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 29см./размер 58/, 27,5 см. /размер 54/, 26,5 см./размер 50/. За коланче
се скроява лента с ширина 7см. по нужната дължина според размера, като предвидите място за
шевовете и 3см. за прихлупване от единия край.
Изработка: Изработете бродерия отляво на предницата на панталона, според модела. Зашийте
свивките, затворете страничните шевове до мястото на ципа отляво. Зашийте вътрешните шевове и
средния шев /чатала/. Пришийте скрит цип. Поставете лек подлепващ трикотажен плат по средата
от обратната страна на коланчето, изгладете, прегънете го лице с лице, затворете краищата,
обърнете и пришийте едното лице към талията на панталона като оформите прихлупване върху
лявата страна и обшийте противоположното лице от вътрешната страна. Направете подгъви,
оформете илик на коланчето, пришийте копче.
59. Блузка „TERRANOVA”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 35 м., 1, 40 м. ширина трикотаж.
Кроене: гръдна част 2 /да се скроят две/, гръб на вратна част 4 /да се скрои двоен/, предница 1 /да се
скрои двойна/, гръб 3 /да се скрои двоен/, основа на предница 5 /да се скрои двойна/, основа на гръб
6 /да се скрои двоен/. За оформяне на вратната и ръкавните извивки се скрояват косо ленти от 4см.
За презрамки си набавете такива като за бельо в подходящ цвят.
Изработка: Този модел трябва да се изработва със специален бод за еластични материи. Зашийте
страничните шевове поотделно на горните и долните части. Оформете гърба на вратната извивка,
ръкавните извивки и предницата на вратната извивка като поставите скроените косо ленти, преди
това съединени и зашийте на 1см. от края, обшийте като оформите обиколна филетка с ширина 1см.
Прекарайте двоен набор по гръдните части до обозначението като намалите на 17, 5см. прекарайте
друг двоен набор по предницата от средата до обозначението и намалете по същия начин. Оформете
прихлупване на гръдните части, съединете центровете и поставете дясната страна върху лявата,
тропосайте и пришийте предницата към основата на предницата и гърба на горната част като
поставите лента от същата материя от обратната страна при обшиването на предницата, за да
пристегнете набора. Зашийте страничните шевове на частите на основата и пришийте към основата
на дрехата, отбележете гънка и обшийте от обратната страна по същия шев. Поставете презрамки за
бельо по краищата на предницата и обозначенията на гърба според нужния размер.
60. Пола „OVIESSE”
Приложение 6. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 3, 85 м., 1, 40 м. ширина прозрачна памучна бамбула с нишка от лурекс. 1, 40 м., 1, 40 м.
ширина прозрачна памучна бамбула в подходящ цвят.
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Кроене: от плата с лурекс: предница на горна част 2 /да се скроят две двойни/, гръб на горна част 3
/да се скроят два двойни/, първи волан 1 /да се скроят два двойни/. За втори волан се скрояват два
правоъгълника 18см. на 1 м. /размер 50/, на 1,05 м. /размер 54/, и на 1,10 м. /размер 58/. За трети
волан скройте: два правоъгълника от 18 см. на 1,25 м. /размер 50/, на 1,30 м. /размер 54/, 1,35 м.
/размер58/. За четвърти волан: да се скроят правоъгълници от 18 см. на 1,60 м./размер 50/, на 1,55 м.
/размер 54/, и на 1,60 м./размер 58/. За 5-ти волан: скрояват се два правоъгълника от 8 см. на 2 м.
/размер 50/, на 2,05 м. / размер 54/ и 2,10 м. /размер 58/. От прозрачната материя в подходящ цвят:
предница и гръб на вътрешна част на пола 4 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте страничните шевове на горните части и всичките волани поотделно.
Прекарайте двоен набор по горната страна на всеки волан и поставете една от горните части върху
първия волан, като натегнете волана и оформяне на ръб при зашиването на 1см., поставете основата
на първия волан върху втория по същия начин като оформите ръб отгоре и като натегнете набора,
зашийте и поставете останалите волани по същата форма. Оформете основата на крайния волан със
завършващ обиколен тегел. Зашийте страничните шевове на вътрешната част на полата, прекарайте
двоен набор по горната страна и я прикрепете към основата към основата на горната част от
обратната страна, като натегнете набора, тропосайте. Поставете противоположната горна част лице
с лице, зашийте горната страна, обърнете навътре и прекарайте тегел на 2см. от края като оформите
каналче като оставите малък отвор, за да прекарате еластична лента според желаната мярка,
обшийте основата на горната част по долния шев. Оформете основата на вътрешната част на полата
със завършващ шев.
61. Блуза „FREEMODA”
Приложение 6. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 75 м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 4 и 4А /да се скроят две/, гръб 3 и 3А /да се скрои двоен/, джоб 2 /да се скроят
два/, яка 1 /да се скроят две двойни/. За оформяне на ръкавните извивки мострите се скрояват
според чертежа на кройките.
Внимание: За да получите пълните кройки 3 и 4, съединете части 3 с 3А и 4 с 4А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте свивките. Прегънете мострите на джобовете, застопорете с тегел и поставете
по указаните места на двете предници с обиколен тегел. Затворете раменните и страничните шевове.
Оформете ръкавните извивки като поставите мострите, преди това съединени, обърнете ги и
прекарайте обиколен тегел на 1см. от ръкавните извивки. Прегънете мострите на предниците като
зашиете края на вратната извивка до обозначение А, оформете и застопорете с вертикален тегел от
вратната извивка да основата. Изработете права яка според обяснението в пособието за шиене и
прикрепете към вратната извивка според обозначение А. Направете подгъв, оформете илици,
пришийте копчета.
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