PATRONES 268
1. Рокля „DAY BIRGER”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 3 м., 1,40 м. ширина щампосана вискоза.
Кроене: Тяло на предница 1 /да се скроят две/, тяло на гръб 2 /да се скрои двойно/, предна платка 3
/да се скроят две/, талия на предница и гръб 4 /да се скроят две двойни/, среда на предница на колан
5 /да се скроят две двойни/, колан на предница 6 /да се скроят два/, ръкав 7 /да се скроят два/, основа
на ръкав 8 /да се скроят две двойни/, ханш на предница и гръб 9 /да се скроят две двойни/. За трите
волана на полата да се скроят: два правоъгълника с дължина 1 м. за горен волан, два правоъгълника
с дължина 1,40 м. за среден волан и три правоъгълника с дължина 1,40 м. за долен волан, всички с
ширина 25 см. За вратна извивка се срязва бие с ширина 4 см. и дължина 1,15 м.
Изработка: Поставете подлепващ плат на средата на предницата на колана. Зашийте гръдните
свивки. Наберете предниците от О до Р по размера на платката според същите обозначения, зашийте
предниците с платката. Съединете гърба с предниците по раменните шевове и оформете вратната
извивка с бието, като образувате филетка от 1 см. Оформете с малък подгъв горния и долния ръб на
двете части на колана, наберете краищата по размера на средата на предница според обозначения RS, поставете двете части на колана между двата слоя на средната част, по една на всяка страна
според същите обозначения, зашийте от R до S, обърнете, обиколете с шев горния и долния ръб на
средната част и я украсете с пайети; поставете колана върху талията на предница и прихванете с
тропоска отгоре; зашийте талията предница и гръб за основата на тялото; затворете страничните
шевове на частите на тялото и ханша поотделно. Съединете помежду им правоъгълниците за всеки
волан, като ги затворите на пръстен, наберете единия от ръбовете на горния волан по размера на
ханша и зашийте волана за ханша; наберете средния волан по размера на горния волан и го зашийте
за него; наберете долния волан и го зашийте за основата на средния волан; съединете полата с
тялото и оформете основата на полата с малък подгъв. Затворете ръкавите и частите на основата им
на пръстен, съединете ги, зашийте, като прихванете единия слой на основата, сгънете по средата и
обиколете с шев отвътре; зашийте ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията.
2. Блуза „PATRIZIA PEPE”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 2м., 1, 50 м. ширина копринен креп.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, две кройки на горна част на
реглан ръкав 3 и 4 /да се скроят две от всяка/, долна част на ръкав 5 и 5А /да се скроят две двойни/,
наръкавник 6 /да се скроят два двойни/, яка за риза 7 /да се скроят две двойни/, столче на яка 8 /да се
скроят две двойни/.
Внимание: За да получите пълната кройка 5, съединете 5 с 5А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по мострите на предницата, горния лист на яката,
столчето на яката и наръкавника. Прегънете мострите на предниците навътре по линията на
чертежите, зашийте с тегел; затворете страничните шевове на блузата. Съединете двете горни части
на ръкавите по раменния шев, наберете долните части като оставите според размера на предишните
и ги съединете към тях лице с лице, зашийте, поставете шева нагоре и прекарайте тегел отгоре на 7
мм. ; затворете ръкавите и наръкавника във формата на халка, наберете основата на ръкавите според
размера на ръкавника и го поставете, зашийте горния лист, прегънете по средата навътре, обшийте
долния лист по същия шев, като оставите малък отвор и прекарате еластична лента, за да
пристегнете според размера на ръката; прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според
обозначенията, зашийте и тегелирайте шевовете. Изработете яка за риза със столче според
обяснението в пособието за шиене и според обозначения А-В. Зашийте подгъв в основата, оформете
илици и пришийте копчета.
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3. Пола „SCERVINO”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1,20 м., 1,50 м. ширина плисиран жоржет на райета. 2,65 м., 1,50 м. ширина едноцветен
жоржет. 1,25 м., 1,20 м. ширина подплата.
Кроене: От раиран жоржет: долна част пола на предница 1 /да се скрои двойно/, долна част пола на
гръб 2 и 2А/да се скрои двойно/. От едноцветен жоржет: горна част пола на предница 3 /да се скрои
двойно/, горна част пола на гръб 4 /да се скрои двойно/, коланче 5 /да се скроят две/. За волани на
горна пола се срязват биета с ширина 3 см. до получаване на три волана с дължина 1,20 м. за основа
на горната част на полата, пет волана с дължина 2,25 м.за волани на средната част и седем волана с
дължина 2,70 м. за основа на горна пола. За вертикални волани се срязват ленти от 60 и 40 см.
дължина на 3 см. ширина. За волани на основата на долна пола се срязват три ленти с ширина 1,50
м. и дължина 14 см. От подплата: вътрешна пола на предница 6 /да се скрои двойно/, вътрешна пола
на гръб 7 /да се скрои двойно/.
Внимание: За да получите пълната кройка 2, съединете 2 с 2А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на коланчето. Отбележете с тропоска на полата линията А-В
на предницата и гърба за разположението на средните волани. Затворете страничните шевове на
горната и долната част на полата, като оставите отвор за цип; поставете петте средни волана на
полата, първия върху отбелязаната с тропоска линия, а останалите един под друг, на разстояние 1
см. помежду им, зашийте с тегел и изгладете надолу; поставете също седемте волана на основата,
като поставите първия в края, а останалите един върху друг, на разстояние 1 см. помежду им.;
наберете леко лентите за вертикални волани и ги поставете неравно върху полата около контура, от
средните волани до воланите на основата, закрепете с тегел. Наберете основата на горната част по
размера на ханша, наберете горния контур на полата по същия размер, съединете горната и долната
част на полата и поставете трите волана върху шева; наберете контура на талията на полата по
размера на коланчето. Затворете страничните шевове на полата от подплата. Съединете помежду им
трите ленти за вътрешен волан, подгънете единия ръб с оверлог, наберете другия по размера на
полата от подплата и зашийте с нея; поставете подплатата отвътре на полата, прихванете с тропоска
на талията. Съединете двете части на коланчето по десния страничен шев, поставете на полата,
зашийте, обърнете нагоре и поставете ципа на лява страна от линията на чертежа на коланчето до
обозначението; сгънете коланчето по линията на чертежа навътре и обиколете с шев откъм
обратната страна.
4. Блуза „CASTRO”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 80 м., 1, 40 м. ширина прозрачен стреч полиестер.
Кроене: предница 1 /да се скроят две двойни/, гръб 2 /да се скроят два двойни/, платка на предница
3 /да се скроят две двойни/, платка на гръб 4 /да се скроят две двойни/, ръкав 5 /да се скроят два/, яка
6 /да се скроят две двойни/. За волан на платка се скрояват ленти с ширина 3,5см. докато се достигне
1, 70 м. За волан в основата на ръкавите се скрояват две ленти с дължина 0, 50 м. на 4,5см. ширина.
Изработка: Съединете две по две горните части, платката и яката, като поставите една върху друга,
пристегнете с тропоска наоколо, за да работите сякаш е един еднороден плат. Оформете лентите за
воланите с оверлог или малък зигзаг. Зашийте страничните шевове на горната част и оформете
основата с оверлог или зигзаг, като прихванете двете части; оформете основата на ръкавите по
същия начин, поставете от вътрешната страна лентата за волана, така че да надхвърли с 2см. от края,
зашийте с тегел отгоре с еластичен конец, за да се набере; затворете ръкавите и ги прикрепете към
ръкавните извивки според обозначенията и А-В. Съединете платките на предницата и гърба по
раменните шевове, пришийте към плата лице с лице според обозначения А-В като вмъкнете леко
набрания волан, зашийте с тегел, обърнете. Затворете яката във формата на халка, оформете горния
контур по същия начин като воланите, прикрепете към вратната извивка според обозначението,
зашийте.
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5. Рокля „LIU-JO”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Плат: 3,10 м., 1,50 м. ширина габардин памук и коприна.
Кроене: Гръдна част 1,2 и 3 /да се скроят по две от всяка/, среда на предница 4 и 4А /да се скрои
двойно/, горна предна страница 5 /да се скроят две/, долна предна страница 6 /да се скроят две/,
средна част на предница 7 /да се скроят две/, среда на гръб 8 и 8А /да се скроят две/, задна страница
9 /да се скроят две/, волан на опашка 10 и 10А /да се скроят два/. За оформяне контура на вратната
извивка се срязва бие с ширина 5 см. по размера на контура.
Внимание: За да получите пълните кройки 4, 8 и 10, съединете части 4 с 4А, 8 с 8А и 10 с 10А по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на лентата за вратна извивка. Отбележете с тропоска на
волана линията А-В, което ще бъде мястото на еластична лента за набиране. Съединете помежду им
гръдните части според обозначения C-D-E-F, зашийте, изгладете, тегелирайте шевовете. Съединете
помежду им двете части на предните страници според обозначения G-H, зашийте ги със средните
части на предницата според обозначения J-K-L, като направите прорез на ъгъла K, обърнете,
изгладете и тегелирайте шевовете. Наберете средата на предница от M до N по размера на основата
на средната част според същите обозначения, съединете двете части, като вмъкнете на шева
еластична лента с ширина 1 см. и дължина 26 см. изпъвайки я при зашиване за да се набере;
продължете зашиването на средните части за средата на предница от N до О и поставете гръдните
части. Зашийте задните страници според обозначения P-R-S, като направите прорез на ъгъла R,
обърнете и тегелирайте шевовете също като на предницата; затворете средния заден шев от мястото
на ципа; съединете по средния заден шев двата волана, поставете еластична лента с дължина 90 см.
откъм обратната страна върху маркираната с тропоска линия А-В и зашийте, като я изпънете от
страна до страна за да се набере; наберете горния край T-U по размера на основата на гърба според
същите обозначения, съединете, като вмъкнете на шева еластична лента с ширина 1 см. и дължина
80 см. изпъвайки я при зашиване за да се образува друго набиране. Затворете страничните шевове
на роклята от ръкавните извивки до основата, оформете последната с малък подгъв. Зашийте скрит
цип на отвора на средата на гърба и оформете вратната извивка с бието, ушито и обърнато.
6. Блуза „HENNES &MAURITZ”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 30 м., 1, 40 м. ширина трикотажен памучен полиестер.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 8да се скрои двоен/, ръкав 3 /да се скроят два/,
предница на вратна извивка 4 /да се скроят две двойни/, гръб на вратна извивка 5 /да се скроят два
двойни/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по частите на вратната извивка, пришийте ги две по две
по раменните шевове и съединете двете лице с лице, зашийте контура на вратната извивка,
направете прорез по ъглите, обърнете, тропосайте двата листа заедно около контура, изгладете и
оформете с бод. Наберете горния край на предницата и гърба като оставите според размера на
основата на вратната извивка, пришийте към нея и зашийте страничните шевове. Затворете
ръкавите, оформете основата с малък подгъв, прикрепете към ръкавните извивки според
обозначенията. Зашийте подгъв в основата на дрехата и направете по същия начин бродерия, една
на 1см. от основата и друга на 6см. от нея.
7. Пола „BIANCA”
Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2м. , 1, 20 м. ширина памук с бродерия от едната страна. Набавете си 2м. шевица в цвета на
бродерията.
Кроене: средна част на предница 1 /да се скрои двойна/, страница на предница 2 /да се скроят две/,
средна част на гръб 3 /да се скроят две/, страница на гръб 4 /да се скроят две/, коланче 5 /да се скрои
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двойно/, заден джоб-пластрон 6 /да се скроят два/. За волан в основата на полата се скроява
правоъгълник с дължина 1,95м. и ширина 50см., така че бродерията на плата да бъде в основата на
полата. За дъна на предни джобове се скрояват четири части 12см. на 15см.
Изработка: Поставете подлепващ плат по средата на горната част на коланчето. Отбележете с
тропоска местоположенията на джобовете на предницата и гърба. Зашийте средните части на
предницата и гърба към страниците и затворете средния шев на гърба от края на ципа. Изработете
джобове от филетки по предницата и джоб пластрон на гърба според обяснението в пособието за
шиене. Затворете волана във формата на халка, наберете като оставите според размера на основата
на горната част, пришийте към нея; тропосайте малък подгъв в основата на полата, поставете
шевицата, зашийте всичко с тегел. Пришийте цип по отвора по средата на гърба и изработете цяло
коланче според обяснението в пособието за шиене.
8. Рокля „CUSTO”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 0, 35 м., 1, 40 м. ширина щампосано кадифе. 0, 45 м., 1, 40 м. ширина сатен с геометрична
щампа. 2, 35 м., 1, 20 м. ширина сатен с голяма щампа.
Кроене: От кадифе: предница на горна част 1 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 2 /да се скрои
двоен/. От сатен с геометрична щампа: ръкав 3 /да се скроят два/. От сатен с голяма щампа:
предница на долна част 4 /да се скрои двойна, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 55см. /размер 48/, 53см. /размер 44/, 51см.
/размер 40/, гръб на долна част 5 /да се скрои двоен, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 55, 5см. /размер 48/, 53,5см. /размер 44/,
51,5см. /размер 40/.
Изработка: Затворете страничните шевове на горната и долната част. Наберете горния край на
предницата и гърба на долната част като оставите според размера на основата на горната част,
прикрепете към нея; зашийте раменните шевове. Затворее ръкавите, зашийте подгъв в основата,
наберете върховете според размера на ръкавните извивки, прикрепете към тях, зашийте с тегел.
Зашийте подгъв в основата на долната част и оформете вратната извивка като оформите фестон с
плътен конец.
9. Рокля „STEINEN”
Приложение 7. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 40 м., 1, 50 м. ширина сатенирана материя в черен цвят. 1, 60 м., 1, 50 м. ширина
сатенирана щампосана материя.
Кроене: От черна материя: горна част на предница 1 /да се скроят две/, долна част на горница на
предница 2 /да се скроят две/, гръб на горна част 3 /да се скроят четири/, предница на вратна извивка
4 /да се скроят две двойни/. За оформяне на основата на долната част мострите се скрояват според
чертежа на кройките. От щампосана материя: предница на долна част 5 и 5А/да се скрои двойна/,
гръб 6 и 6А /да се скроят два/.
Внимание: За да получите пълните кройки 5 и 6, съединете части 5 с 5А и 6 с 6А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по частите на предницата на вратната извивка,
прегънете ги по линията на чертежите, поставете по една във всяка горна част на предницата според
обозначения М-О, зашийте. Тропосайте гънки по върха на горната част на предницата по указаните
места на кройката, зашийте свивките на долна предна част, зашийте средния шев на гърба на
горната и долната част на предницата поотделно и затворете страничните шевове на двете части на
горната част; прикрепете долната част на предницата върху горната част, за да оформите вратната и
ръкавните извивки, зашийте от О до М, като вмъкнете частите на предницата на вратната извивка,
продължете като зашиете предницата на вратната извивка, гърба и ръкавните извивки, обърнете
долната част на горницата навътре като предържате шевовете по ръба с тропоска и затворете
раменните шевове; оформете прихлупване с частите на предницата на вратната извивка, така че да
съвпадне централната линия; пристегнете с тегел по долния край. Тропосайте гънки по предницата
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и гърба на долната част, затворете страничните шевове и съединете долната с горната част, като
направите прорез по ъглите, за да се наместят шевовете. Съединете помежду им мострите на
основата на долницата, поставете върху плата лице с лице, като натегнете страничните шевове,
зашийте, обърнете навътре, изгладете и застопорете с тегел. Оформете по частите на вратната
извивка бродерия със скъпоценни камъчета, според модела.
10. Блуза „STEFANEL”
Приложение 7. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 40 м., 1,50 м. ширина поплин. Набавете си 1, 20 м. лента от прозрачна черна материя с
ширина 5 мм.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, ръкав 3 /да се скроят два/, маншет
4 /да се скроят два/, яка за риза 5 /да се скроят две двойни/, столче на яка 6 /да се скроят две двойни/.
За декорация се скроява лента с дължина 1, 20 м. и ширина 10см.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горния лист на яката, столчето на яката, маншетите и
мострите на предниците. Прегънете мострите на предниците навътре по линията на чертежите,
застопорете с тегел. Зашийте предните свивки, страничните и раменните шевове. Скройте отвор в
основата на ръкавите, оформете с ушита и обърната лента, затворете ръкавите; прегънете
маншетите по линията на чертежите, затворете краищата, обърнете, изгладете, прикрепете към
основата на р ъкавите, затворете едната страна и обшийте другата по същия шев отвътре,
тегелирайте и прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според обозначенията, зашийте.
Изработете яка за риза със столче според обясненията в пособието за шиене и обозначения А-В.
Оформете основата на дрехата с малък подгъв, оформете илици и пришийте копчета по яката и
маншетите; поставете автоматични копчета по предниците, за да затворите. Зашийте и обърнете
лентата за украса като оформите краищата, прегънете я като оформите гънки 1, 5см. на 7мм. дъно,
тропосайте, за да ги затворите; скройте прозрачната лента на две и поставете двете ленти отгоре
отдалечени помежду си на 1см., застопорете с тегел; зашийте указаната лента с гънките върху
средния шев на предницата отдясно.
11. Бермуди „FORNARINA”
Приложение 7. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 40 м., 1, 40 м. ширина полиестер.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, джоб пластрон 3 /да се скроят два/,
капаче на джоб 4 /да се скроят две/, коланче 5 /да се скроят четири/. За дъна на джобове се скрояват
четири според чертежа на предницата. За гайки се скрояват пет 10см. на 4см.
Изработка: Поставете подлепващ плат по горния лист на коланчето и по средата на капачетата.
Изработете джобове по страничните шевове според обяснението в пособието за шиене и според
обозначения А-В. Затворете страничните шевове на панталона. Изработете плоха по средата на
джобовете пластрон според кройката, зашийте я отвътре, изгладете; изработете джобове пластрон
според обяснението в пособието за шиене и ги поставете на указаните места по крачолите, заедно с
капачетата, преди това ушити и обърнати. Затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до
мястото на ципа, пришийте цип според обяснението в пособието за шиене. Зашийте средния шев на
гърба на коланчето на горната и долната част поотделно, съединете двете лице с лице, зашийте
горния контур, краищата и долния край на прихлупването до средната линия на предницата,
прекарайте тропоска като придържате шева по края, изгладете, прикрепете към талията на
панталона по лицевата страна, зашийте горния лист, обърнете и обшийте долния лист от обратната
страна на същия шев, оформете илик и пришийте копче по краищата, за да закопчаете, зашийте и
обърнете гайките, поставете две на предницата, две на гърба и една по средата на гърба, като ги
зашиете от средата на коланчето надолу. Зашийте подгъв в основата.
12. Рокля „LACROIX”
Приложение 8. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.

5

Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 4,70 м., 1,50 м. ширина щампосан креп коприна.
Кроене: Тяло на предница 1/да се скроят четири/, тяло на гръб 2 /да се скроят две двойни/, талия на
предница 3 /да се скроят две двойни/, талия на гръб 4 /да се скроят две двойни/, талия на предница и
гръб 5 /да се скроят две двойни, като се увеличават сантиметрите указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 73,5 см. /размер 48/, 71,5 см. /размер 44/ и 69,5 см. /размер 40/. За
долен волан се срязват четири двойни от линията А-В на полата до основата. За горен волан се
срязват два двойни от линията С-D на полата до 2 см. преди основата с ширина 18 см. За задна
панделка се срязва лента с дължина 60 см. и ширина 16 см.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на частите на талията и лентата за панделка.
Отбележете с тропоска гънките на полата предница и гръб според кройката и линия А-В като място
на долния волан; на долния волан отбележете линия С-D като място за горния волан. Съединете
частите на долния волан две по две, като два от воланите затворите на пръстен, съединете двата
лице с лице, зашийте горния контур, обърнете поддържайки шева в края, изгладете, съединете двата
плата с тропоска в основата. Съединете на пръстен горния волан и оформете двата ръба с оверлог;
направете няколко вертикални обозначения на двата волана, на разстояние 10 см. помежду им.
Затворете страничните шевове на полата, като оставите отвора за цип на лява страна; поставете
горния волан върху долния от линия С-D надолу, закрепете с няколко бода в горния и долния край,
над маркираните обозначения на всеки 10 см.; поставете поставете воланите на полата от линия А-В
до основата, закрепете по същия начин и оформете основата на полата с оверлог, като захванете
също долния волан. Тропосайте гънките на полата и зашийте с тегел отвътре около 15 см. от
талията. Зашийте свивките на тялото на предница, съединете с тялото на гръб по десния страничен
шев, горно и долно тяло поотделно, съединете двете лице с лице, зашийте вратната и ръкавните
извивки, обърнете поддържайки шевовете в края, изгладете, извадете раменете отдолу между двата
плата, затворете ги и отново ги поставете на мястото им със скрити шевове; прекарайте тегел в
основата на тялото, като оставите двата плата заедно. Зашийте частите на талията по десния
страничен шев, горна и долна поотделно, поставете я на основата на тялото, съединете по всяка
страна, като тялото остане вмъкнато, зашийте, обърнете частите на талията надолу и съединете с
полата, като зашиете горната част и обиколите със същия шев долната отвътре. Поставете цип на
лява страна. Бродирайте декорации върху талията на предницата, зашийте и обърнете лентата от 60
см., прегънете я, като образувате панделка и я поставете в средата на гърба на талията.
13. Риза „PRADA”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 0, 95м., 1, 40 м. ширина памучен трикотаж.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/, ръкав 3 /да се скроят два/.
Изработка: Зашийте свивките на предницата, раменните и страничните шевове. Затворете
ръкавите, зашийте малък подгъв в основата и прегънете по линията на чертежа до обозначението
като оформите обръщане, застопорете го по шева като прекарате тегел отгоре. Оформете основата
на ризата с малък подгъв. Направете прорез от около 3см. по средата на предницата на вратната
извивка и оформете всичко наоколо с оверлог.
14. Рокля „PRADA”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 90 м., 1, 40 м. ширина атлаз.
Кроене: предница 1 и 1А /да се скрои двойна, като се оставят 15см. за подгъв/, гръб на долна част 2
/да се скрои двоен, като се удължат сантиметрите, указани в приложението и като се оставят 15см.
за подгъв/, гръб на горна част 3 /да се скрои двоен/, предница на вратна извивка 4 /да се скрои
двойна/, гръб на вратна извивка 5 /да се скрои двоен/.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете 1 с 1А по линията за съединяване на
кройки.
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Изработка: Поставете лек подлепващ плат по частите на вратната извивка. Зашийте диплите на
предницата и гърба според указаното място на кройките; съединете горната с долната част на гърба,
зашийте свивките по предницата на талията и затворете страничните шевове, левия от мястото на
ципа. Съединете частите на вратната извивка по десния шев, прикрепете към роклята, зашийте по
горната страна, прегънете навътре по линията на чертежа, пришийте скрит цип отляво и обшийте
другата страна на вратната извивка от обратната страна. Тропосайте подгъв от15 см. и зашийте с
тегел отгоре.
15. Блузон „SEMPIONE”
Приложение 7. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 90 м., 1, 40 м. Ширина щампосана коприна.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/, предница на вратна извивка 3
/да се скроят две двойни/, гръб на вратна извивка 4 /да се скроят два двойни/, ръкав 5 /да се скроят
два/, маншет 6 /да се скроят два/.
Изработка: Поставете подлепващ плат по двете части на вратната извивка и по маншетите.
Затворете страничните и ръкавните шевове, прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според
обозначенията и знаци А-В, зашийте; прекарайте набор по горния край на предницата, гърба и
върховете, наберете като оставите според размера на частите на вратната извивка, съединете ги по
раменните шевове, горната и долната част поотделно, и поставете горната върху дрехата, зашийте,
обърнете нагоре, поставете долната част отгоре, зашийте контура на вратната извивка, обърнете
навътре като придържате шева по края, обшийте от обратната страна и прекарайте тегел отгоре
около контура. Наберете основата на ръкавите като оставите според размера на маншетите,
затворете ги във формата на халка и ги прикрепете към основата, зашийте една част, обърнете и
обшийте другата по същия шев от вътрешната страна като вмъкнете гума според обозначения C-D,
за да наберете лекичко тази част от маншета, застопорете я с тегел отгоре. Зашийте подгъв в
основата на дрехата.
16. Рокля „PRADA”
Приложение 8. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 75 м., 1, 50 м. ширина сатен.
Кроене: предница на горна част 1 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 2 /да се скроят два/,
предница на долна част 3 /да се скрои двойна/, гръб на долна част 4 /да се скроят два/, годет 5 /да се
скрои двоен/. За оформяне на вратна и ръкавни извивки се скрояват косо две ленти с ширина 4см. по
размера на контура според мярката.
Изработка: Зашийте предните свивки и прикрепете предницата и гърба на горната част към
долната част. Тропосайте гънки по горния край на годета, затворете средния шев на гърба от
вратната извивка до обозначение В като вмъкнете годета, и пришийте от указаното обозначение до
основата като съединете всяка страна на годета към един от краищата по средата на гърба на
роклята поотделно. Затворете страничните и раменните шевове на роклята като оставите отвор за
цип отляво, пришийте цип. Оформете ръкавните извивки и вратната извивка с биета като оформите
филетка, зашийте с тегел отгоре; поставете горния край на годета върху гърба на вратната извивка
като прегънете остатъка от шева навътре, застопорете с бодове от вътрешната страна. Направете
подгъв в основата на дрехата.
17. Блуза „JIL SANDER”
Приложение 7. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 40 м. , 1, 50 м. ширина поплин.
Кроене: предница 1 /да се скроят две, за лявата страна премахнете капаче като скроите по линия DE на кройката/, гръб 2 /да се скрои двоен/, ръкав 3 /да се скроят два/, яка 4 /да се скроят две двойни/,
столче на яка 5 /да се скроят две двойни/.
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Изработка: Поставете лек подлепващ плат по мострите на предницата, горния лист на яката и на
столчето на яката. Прегънете навътре по линията на чертежа F-G, оформете илици, прегънете още
веднъж навътре по линията на чертежа A-I, зашийте като прекарате по средата върху линия D-E на
чертежа, изгладете капачето като прихлупите върху илиците, така че да останат скрити; на лявата
предница прегънете мострата навътре и зашийте с тегел. Зашийте страничните и раменните шевове;
затворете ръкавите, зашийте подгъв в основата и прикрепете към ръкавните извивки според
обозначенията. Изработете яка за риза със столче според обяснението към пособието за шиене и
обозначения А-В. Оформете основата на дрехата с малък подгъв, пришийте копчета по лявата
страна на предницата и по краищата на столчето на яката оформете илик и пришийте копче.
18. Мини пола „JIL SANDER”
Приложение 7. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 0, 70 м., 1, 40 м. ширина синтетичен сатениран плат
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скроят два/, коланче 3 /да се скрои двойно/.
Изработка: Поставете подлепващ плат по средата на горната част на коланчето. Зашийте предните
и задните свивки, затворете средния шев на гърба от мястото на ципа до основата, и страничните
шевове. Пришийте цип. Изработете цяло коланче според обяснението в пособието за шиене.
Зашийте подгъв в основата.
19. Блузка „AMBIENTE”
Приложение 4. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 0, 60 м., 1, 20 м. Ширина коприна с щампа на цветя. 0, 70 м. , 1,20 м. ширина коприна с
щампа на точки. Набавете си 0, 75 м. лента от органза с пайети с ширина 3см. 1, 10 м. бял шнур с
ширина 1,5см.
Кроене: От щампа на цветя: предница на горна част 1 /да се скрои двойна/, страница на предница 2
/да се скроят две/, гръб на горна част 3 /да се скрои двоен/. За оформяне на вратната и ръкавните
извивки се скрояват косо ленти с ширина 3см. по размера на контурите. От щампа на точки:
предница и гръб на шлейф 4 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Тропосайте гънки на шлейфа по указаните места на кройката и застопорете като
прекарате четири тегела отгоре по хоризонтала на разстояние помежду им от 1см.; затворете
страничните шевове на шлейфа, левия от края на ципа до основата. Зашийте свивките на горната
част на гърба, страниците с предницата на горната част, затворете дясната страна и раменните
шевове, прекарайте декоративни тегели върху шевовете на страниците. Съединете горната част с
шлейфа, поставете декоративния шнур върху шева, застопорете с тегел отгоре по краищата и
пришийте скрит цип отляво. Поставете бието от вътрешната страна на вратната извивка лице с
опака страна, зашийте, обърнете към лицевата страна като оформите филетка от 1см. ширина, без да
достигате до шева, застопорете с тегел отгоре, като оставите шева навън, симулирайки малък волан;
поставете лентата от органза с пайети върху филетката на вратната извивка лице с лице, зашийте,
обърнете навътре и обшийте върху шева на филетката. Затворете бието във формата на халка, за да
оформите ръкавните извивки според размера на контура, като премахнете 1см., прегънете по
средата по дължина и поставете върху дрехата, зашийте, обърнете бието навътре, застопорете с
бодове на ръка отвътре или по-добре като прекарате тегел отгоре по края. Оформете основата на
дрехата с малък подгъв.
20. Шорти „KOOKAI”
Приложение 4. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 0, 90 м., 1, 40 м. памучен полиестер.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница-дъно на джоб 3 /да се
скроят две/, коланче 4 /да се скрои двойно/. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на
кройката.
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Изработка: Поставете подлепващ плат по средата на горната част на коланчето. Изработете
джобове със страници според обяснението в пособието за шиене и обозначения А-В; затворете
страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на предния отвор за цип,
пришийте цип и изработете цяло коланче според обяснението в пособието за шиене. Зашийте
подгъв в основата на крачолите.
21. Блуза „BOSS”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 40 м., 1, 50 м. ширина копринена бамбула.
Кроене: предница 1 и 1а /да се скрои една цяла за лявата страна една като се скрои по линия А-В за
дясната страна/, гръб 2 /да се скрои двоен/, ръкав 3 /да се скроят два/. За оформяне на вратната
извивка се скрояват биета с ширина 4см. до достигането на размера на контура. За оформяне на
основата на ръкавите се скрояват две ленти с ширина 4см. по размера на контура. За коланче се
скроява лента с дължина 1, 40 м. и ширина 10см. За да се направят гайки се скрояват шест ленти
6см. на 3см.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете 1 с 1А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Прекарайте четири еластични тегела по предницата на раменете според линиите на
тегела на кройката и наберете предната част на раменете според размера на тези на гърба. Зашийте
предните свивки, затворете страничните шевове, като вмъкнете по десния шев края на лявата
предница, зашийте раменните шевове. Затворете ръкавите, наберете върховете като ги оставите
според размера на ръкавните извивки и ги прикрепете към тях според обозначенията. Зашийте и
обърнете лентите за гайките, поставете в края на дясната предница според указаното място,
застопорете с тегел и оформете края с малък подгъв. Оформете вратната извивка и основата на
ръкавите с лентите като оформите филетка и направете подгъв в основата на дрехата. Пришийте
копчета по лявата предница, за да закопчаете с гайките. Оформете коланчето с малък подгъв и го
поставете отпуснат, като завържете на кръста.
22. Пола „BAUM”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 75м., 1, 20 м. ширина памучен сатиниран габардин.
Кроене: предница 1 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението/,
гръб 2 /да се скрои двоен/, предно закопчавани 3 /да се скроят две/, капаче на джоб 4 /да се скроят
две/, коланче 5 /да се скрои двойно/. За дъна на джобове се скрояват четири според чертежа на
кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат по средата на горната част на предното закопчаване,
капачетата на джобовете и по коланчето. Прегънете капачетата на джобовете по линията на
чертежа, затворете краищата, обърнете откъм лицевата страна и прекарайте декоративни тегели на
разстояние помежду им от 5 мм. Изработете джобове с капачета според обяснението в пособието за
шиене. Направете гънки на предницата като прегънете първо по линията на чертежа според
обозначения А, пристегнете с тропоска, прегънете след това по линията на чертежа според
обозначения В, като оставите тази гънка отгоре над предишната, пристегнете с друга тропоска.
Затворете страничните шевове и зашийте подгъв в основата на дрехата. Прикрепете закопчаванията
към предниците лице с лице, зашийте горния лист, прегънете по средата навътре като оформите
долния край, застопорете долния лист по същия шев от обратната страна и прекарайте вертикални
декоративни тегели по същия начин като при капачетата на джобовете. Изработете цяло коланче
според обяснението в пособието за шиене.
23. Блузон „PAUL & JOE”
Приложение 7. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
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Плат: 1, 90 м., 1, 40 м. Ширина сатен.
Кроене: предница 1 и 1А /да се скрои двойна /, гръб 2 и 2А /да се скрои двоен/, основа 3 /да се скрои
двойна/, налакътник 4 /да се скроят два двойни /. За възли се скрояват две ленти с дължина 75см. и
ширина 10см. За гайка на възлите се скрояват два правоъгълника 10см. на 20см. За оформяне на
вратната извивка и за завързване на врата се скрояват косо ленти с ширина 3,5см., до достигането на
1, 50 м. дължина.
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: Поставете лек подлепващ плат по средата на горната част на основата и налакътниците.
Затворете страничните и раменните шевове; наберете основата според размера на основата,
затворете я във формата на халка и поставете лице с лице, зашийте, прегънете частта по средата
навътре и обшийте отвътре по същия шев. Наберете основата на ръкавите според размера на
налакътника, затворете го във формата на халка и го поставете по същия начин като частта на
основата. Поставете лентите за възлите по средата по дължина, зашийте като оставите малък отвор
за обръщане, поставете шева по средата и затворете краищата по диагонал, обърнете от лицевата
страна, изгладете, прегънете като оформите обущарски възел и застопорете по средата с няколко
бода; зашийте и обърнете лентата за гайка, наберете и я поставете набрана по средата на възела във
формата на халка, поставете по един възел върху всеки налакътник, застопорете като зашиете на
ръка. Оформете гърба на вратната извивка с бие като оформите филетка до предницата обозначение
А; оформете по същия начин предницата на вратната извивка до същото обозначение, като
отпуснете краищата с около 20см. дължина, за да завържете на врата.
24. Шорти „TURNOVER”
Приложение 7. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 10 м., 1, 40 м. Ширина памук.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница-дъно на джоб 3 /да се
скроят две/, капаче на заден джоб 4 /да се скроят две/, коланче 5 /да се скрои двойно/. За дъна на
джобовете да се скроят две от всяка според чертежа на предницата и гърба. За гайки в основата на
крачолите се скрояват две ленти 12см. на 5см.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по средата на горната част на коланчето, горния лист на
капачето и по гайките. Изработете джобове със страници по предниците според обяснението в
пособието за шиене. Зашийте свивките на гърба, изгладете и изработете джоб с капаче на указаното
място от дясната страна на гърба според обяснението в пособието за шиене. Затворете страничните,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа, пришийте цип и изработете цяло
коланче според обяснението в пособието за шиене. Зашийте подгъв в основата на крачолите и
оформете обръщане като сгънете по линията на чертежа според кройките, застопорете ги със скрит
тегел по страничните шевове; зашийте и обърнете гайките като затворите единия край в заострена
форма, изгладете, оформете илик, прикрепете по страничните шевове от вътрешната страна на
плата, затворете с няколко бода, обърнете навън и пришийте копче, за да ги закопчаете.
25. Рокля „SISI WASABI”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 2, 50 м., 1, 40 м. ширина прозрачен копринен стреч-полиестер.
Кроене: предница на горна част 1 /да се скроят две двойни/, горна част на гръб 2 /да се скроят
четири/, за долната част се скроява правоъгълник с дължина 2, 50 м. с ширина 55см.
Изработка: Зашийте страничните шевове и средния заден шев на горната и долната част поотделно,
съединете ги по контура на вратната извивка лице с лице, като вмъкнете тясна еластична лента, за
да пристегнете, зашийте, обърнете към лицевата страна, прекарайте тропоска по указания контур
като придържате шева по края и друга в основата като придържате заедно двете части. Затворете
долната част във формата на халка, оформете едната страна с малък подгъв и наберете другата
страна като оставите според размера на основата на горната част, пришийте към нея.
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26. Блузка „PATRIZIA PEPE”
Приложение 6. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 0, 85 м., 1, 40 м. ширина еластичен тюл. 0, 80 м., 1, 40 м. ширина памучен трикотаж.
Кроене: От тюл: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/. За оформяне на
вратната и ръкавната извивка се скрояват ленти с ширина 4см. по размера на контурите. От
трикотаж за вътрешната част на блузката се скроява същата кройка на предница 1 /да се скрои
двойна, като кройката се скрои по линия А-В/, и същата кройка на гръб 2 /да се скрои двоен, като
кройката се скрои по линия C-D/. За оформяне на вратната и ръкавните извивки се скрояват ленти с
ширина 4см по размера на контурите.
Изработка: Затворете страничните шевове, външната и вътрешната част на блузката поотделно.
Оформете вратната и ръкавните извивки с бие, ушито и обърнато, като оформите филетка от 1см. ;
съединете двете материи по основата обратна с лицева страна, като вмъкнете еластична лента с
ширина 1см. , за да прихванете, зашийте с тегел като изпънете лекичко гумата, обърнете
трикотажната блузка навътре като прегънете блузката от тюл по линията на чертежите, за да
оформите набухване в основата; затворете раменните шевове като захванете двете материи заедно.
27. Панталон „TALBOT RUNHOF”
Приложение 6. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1, 50 м., 1, 40 м. ширина сатиниран памучен стреч-полиестер.
Кроене: предница 1 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 16см. /размер 48/, 14см. /размер 44/, 12см. /размер 40/, гръб
2 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да
се получи ширина 16см. /размер 48/, 14см. /размер 44/, 12см. /размер 40/. За оформяне на талията
мострите се скрояват според чертежа на кройките.
Изработка: Поставете подлепващ плат по мострите. Зашийте страничните, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/ до мястото на ципа на предницата и пришийте ципа според обяснението в
пособието за шиене. Съединете мострите по страничните шевове, прикрепете върху лицевата страна
на плата, зашийте, обърнете мострите навътре, застопорете от вътрешната страна с бодове на ръка и
прекарайте тегел отгоре на 7мм. от контура на талията. Зашийте подгъв в основата на крачолите.
28. Асиметрична пола „M. MARA”
Приложение 7. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1,40 м., 1,20 м. ширина жълт креп полиестер. 15 см., 1,20 м. ширина черен креп полиестер.
Кроене: В жълто: дясна предница 1 /да се скрои една, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението/, лява предница-гръб 2, 2А и 2В /да се скрои една/. За оформяне на основата на
полата мострите се срязват според чертежа на кройките. В черно: коланче на лява предница-гръб 3
/да се скрои едно/, мостра на талията на дясна предница 4 /да се скрои една/.
Внимание: За да получите пълната кройка 2, съединете 2 с 2А и 2В по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на коланчето и мострите. Отбележете гънки на полата на
указаните в кройките места, тропосайте ги. Поставете черното коланче на лява предница и на гърба,
като наберете леко на гърба, зашийте, обърнете нагоре; поставете мострата на талията на дясна
предница, зашийте, обърнете също нагоре и затворете дясна страна на полата от основата до края на
коланчето и мострата, сгънете коланчето по линията на чертежа навътре заедно с мострата,
обиколете с шев отвътре и закрепете с шев на ръка. Съединете помежду им мострите на основата на
полата по шева дясна страна, поставете върху полата, зашийте, обърнете навътре, закрепете за
дрехата с бодове на ръка. Сгънете мострата на десния преден край по линията на чертежа навън,
зашийте горния и долния край, обърнете, като ги оформите и закрепете мострата също с бодове на
ръка отвътре, изгладете. Поставете закопчалки на указаните в кройките места за затваряне с
прихлупване, както е показано на модела.
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29. Рокля „HANTE”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Плат: 2,10 м., 1,40 м. ширина имитация на кожа.
Кроене: Тяло на предница 1 /да се скроят две/, тяло на гръб 2 /да се скроят две/, пола среда на
предница 3 /да се скроят две/, пола предна страна 4 /да се скроят две/, пола среда на гръб 5 /да се
скроят две/, пола задна страна 6 /да се скроят две/, преден реглан ръкав 7 /да се скроят два/, заден
реглан ръкав 8 /да се скроят два/, яка 9 /да се скроят две двойни/, столче за яка 10 /да се скроят две
двойни/, капаче на джоб 11 /да се скроят две/. За оформяне на предниците се срязват две мостри
според чертежа на кройките, като се съединят предварително. За подплата се изработват същите
кройки без яка и столче за яка, като се срязват средата на предница на тялото и полата до линията на
мострата. Дъна на джобове: да се скроят четири според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат но горния слой на яката, столчето за яка, капачетата на
джобове и мострите на предниците. Зашийте и обърнете капачетата, като съедините едно от плат и
едно от подплата, изгладете и ги поставете на частите на предна страна на полата според
обозначения А-В, прихванете с тропоска; поставете дъната на джобове над двете части на полата
върху същите обозначения откъм лицевата страна на дрехата, зашийте от А до В, направете прорези
и обърнете двете дъна навътре, прекарайте тегел отгоре в края на отвора на средата на предница и
съединете двете части на полата, като зашиете от талията до основата, без отвора на джоба;
поставете двете дъна заедно навътре откъм обратната страна на дрехата и затворете контура с
обиколен тегел; изгладете капачето напред и тропосайте гънка според линията на чертежа на
кройката. Затворете средния заден шев на полата и зашийте със страните; зашийте свивки на тялото
на предница и гръб, средния заден шев на тялото, съединете тялото с полата и затворете
страничните шевове. Затворете ръкавите, като съедините един преден срой с един заден, зашийте
подгъв в основата и ги поставете на ръкавните извивки според обозначенията. Поставете мострите
на предниците лице с лице, зашийте от основата до обозначение С, направете прорез на
обозначението, обърнете мострите навътре, прекарайте тропоска, като поддържате шева в края,
тропосайте подгъв в основата, зашийте и закрепете мострите за дрехата с няколко бода на ръка.
Изработете яката със столче според обяснението на страница 104 и обозначения С-D. Прикрепете
реглан подплънки, подплатете дрехата, оформете илици и пришийте копчета.
30. Рокля „EMPORIO ARMANI”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 3,70 м., 1,40 м. ширина коприна. 1,35 м., 1,20 м. ширина подплата коприна полиестер в същия
тон.
Кроене: От коприна: тяло среда на предница 1 /да се скрои двойно/, предна страница 2 /да се скроят
две/, тяло среда на гръб 3 /да се скроят две/, задна страница 4 /да се скроят две/. За пола да се скрои
според схемата: кръг с радиус 16 см. /размер 48/, 15 см. /размер 44/ и 14 см. /размер 40/, който ще
бъде контура на талията, след това се отбелязва друг кръг в основата по размера на дължината на
полата-35 см., срязва се по линията на основата и се оформя кръга на талията. За волани се
очертават два кръга поотделно с радиус 46 см. за горния контур, на единия от тях се отбелязва друг
кръг на 23 см., който ще бъде ширината на волана, а на другия на 13 см., срязва се по линията на
основата и си оформя кръга на горния контур. За презрамки се срязват две ленти с дължина 50 см. и
ширина 3,5 см. От подплата се изработват същите кройки на тялото, а полата с 5 см. по-къса.
Изработка: Отбележете отвора за цип с дължина около 14 см. от горния край на полата. Оформете
външния контур на воланите и полата с оверлог; монтирайте воланите единия върху другия,
тропосайте по горния контур и зашийте за основата на полата от подплата, поставете горната пола
отгоре и прихванете с тропоска на талията. Зашийте страниците с тялото на предница и гръб,
затворете страничните шевове, съединете тялото с полата, като оставите отвора за цип в средата на
гърба, поставете ципа; зашийте и обърнете презрамките, поставете ги на вратната извивка на
предница върху шева на страниците и на вратната извивка на гърба, като ги кръстосате отзад,
прихванете с няколко бода на ръка. Монтирайте тялото от подплата по същия начин, поставете го
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върху роклята лице с лице, зашийте контура на вратната извивка, като вмъкнете презрамките,
обърнете подплатата навътре, като поддържате шева в края с тропоска и обиколете с шев на ципа и
на талията. Оформете две гънки в средата на предница на указаните в кройката места, зашийте с
тегел отгоре.
31. Пола кан-кан „VIVIENNE WESTWOOD”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина коприна-памук на райета.
Кроене: Талия на предница и гръб 1 /да се скроят две двойни/, пола кан-кан предница и гръб 2 /да се
скроят две двойни/. За каналче в средата на полата се срязват две ленти с дължина 1,05 м. и ширина
6 см. За волан основа кан-кан се срязват две ленти с ширина 15 см. и дължина 1,60 м.
Изработка: Отбележете на полата мястото на средното каналче според прекъснатата линия на
кройката и линиите А-В и С-D за образуване на каналче на шевовете. Зашийте полата и частите на
талията по страничните шевове, като ги затворите на пръстен, всяка поотделно. Съединете двете
ленти за каналче, като го затворите на пръстен, сгънете на две по дължина, поставете откъм
обратната страна на полата върху отбелязаното място и зашийте с тегел. Съединете талията с
полата, като я поставите върху линията А-В, лице с лице, зашийте, обърнете талията нагоре и
прекарайте тегел отгоре на 2,5 см. от шева образувайки каналче. Съединете помежду им двете ленти
за волан на основата затваряйки го на пръстен, сгънете го на две по дължина и оформете двата края
заедно с оверлог, изгладете, направете набор на 1 см. от оформения край и наберете по основата на
полата, поставете волана на основата на полата лице с лице върху линията C-D, като волана остане в
положение нагоре, зашийте, обърнете волана надолу, като поставите шева нагоре и прекарайте тегел
отгоре образувайки каналче. Оформете талията, като прегънете по линията на чертежа навътре,
зашийте с тегел образувайки каналче и въведете ластик за нагласяване в необходимия размер.
Поставете две гъвкави метални ленти в същия размер като на полата в горното и средното каналче и
една по-малка в каналчето на основата, като се придаде на кан-кана форма на глобус или кълбо.
32. Рокля „MANGO”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина памучен сатен.
Кроене: Предна платка 1 /да се скрои двойно/, среда на предница 2 /да се скрои двойно/, задна
платка 3 /да се скроят две/, среда на гръб 4 /да се скроят две/, предна страница 5 /да се скроят две/,
задна страница 6 /да се скроят две/, вратна извивка на предница 7 /да се скроят две двойни/, вратна
извивка на гръб 8 /да се скроят четири/, ръкав 9 /да се скроят два/, основа на ръкав 10 /да се скроят
две/. Дъна на джобове: да се скроят две според кройката на предна страница до линия А-В /ако
платът е дебел да се скроят от подплата/.
Изработка: Поставете подлепващ плат на частите на вратната извивка, които ще бъдат горните
страни. Поставете дъната на джобове върху обозначения А-В на средата на предница, зашийте с
тегел от А до В; зашийте страниците с предницата от обозначение С до основата, като оставите
отвор за джоб без да се затваря, поставете дъната на джоб навътре и ги съединете с обиколен тегел;
поставете платката на предницата, зашийте, обърнете, като направите прорези на шевовете,
поставете шева нагоре и прекарайте декоративен тегел отгоре. Зашийте средата на гърба, от мястото
за края на ципа до основата, страниците и платката; затворете страничните и раменните шевове;
поставете цип. Затворете ръкавите и основата им на пръстен, поставете ръкавите на основата лице с
лице, зашийте единия слой, сгънете по линията на чертежа навътре, обиколете със същия шев
отвътре и прекарайте декоративен тегел отгоре; зашийте ръкавите на ръкавните извивки според
обозначенията. Съединете помежду им горните слоеве на вратната извивка по раменните шевове,
зашийте за дрехата, обърнете нагоре; съединете по същия начин долните слоеве, поставете отгоре,
зашийте контура на вратната извивка, обърнете навътре, като поддържате шева в края с тропоска,
изгладете, обиколете с шев долния край и гърба и прекарайте декоративен тегел отгоре. Зашийте
подгъв в основата.
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33. Панталон „PAROSH”
Приложение 1. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1, 10 м., 1, 40 м. ширина еластан с пайети.
Кроене: предница 1 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 17, 5см. /размер 48/, 15,5см. /размер 44/, 13,5см. /размер 40/,
гръб 2 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 19см. /размер 48/, 17см. /размер 44/, 15см. /размер 40/.
Изработка: Затворете страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Прегънете талията
навътре по линията на чертежите, зашийте с тегел като оформите каналче и прекарайте еластична
лента според нужния размер, за да се пристегне. Зашийте подгъв с тегел в основата на крачолите.
34. Рокля „MISSONI”
Приложение 1. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 80 м., 1, 40 м. ширина сатиниран памук.
Кроене: предница на платка 1 /да се скроят две двойни/, платка на гръб 2 /да се скроят две двойни/,
предница 3 /да се скрои двойна/, гръб 4 /да се скрои двоен/, ръкав 5 /да се скроят два/, наръкавник 6
/да се скроят два/.
Изработка: Поставете подлепващ плат по средата на горната част на ленти за наръкавник.
Отбележети малки натегнати гънки по предницата на указаното място на кройката и ги тропосайте.
Пришийте платката на предницата към предницата и тази на гърба към гърба, затворете
страничните и раменните шевове. Зашийте страничните и раменните шевове на противоположните
платки, поставете върху плата лице с лице, зашийте контура на вратната извивка, направете малки
прорези по чупките, за да се нагласят при обръщането, обърнете навътре като придържате шева по
края с тропоска и тропосайте ръкавните извивки като придържате двете части заедно. Затворете във
формата на халка наръкавниците, затворете ръкавните шевове, наберете основата като я оставите
според размера на наръкавника, поставете го лице с лице, зашийте, прегънете навътре по линиите на
чертежите и обшийте другия край по същия шев от вътрешната страна; прикрепете ръкавите към
ръкавните извивки според обозначенията. Зашийте подгъв в основата на роклята.
35. Блуза „SISLEY”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 10 м., 1, 40 м. Ширина щампосана копринена прозрачна материя.
Кроене: предница 1 /да се кроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, ръкав 3 /да се скроят два/, яка за
риза 4 /да се скроят две двойни/, столче на яка 5 /да се скроят две двойни/. За оформяне на основата
на ръкавите се скрояват две ленти с ширина 4см. и дължина около 35см., за да оставите според
размера на ръката по мярката. За отпусната декоративна лента върху предницата се скроява лента с
ширина 7см. и дължина около 1, 30 м.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горния лист на яката, столчето на яката и по една от
мострите на предниците, прегънете ги по двете линии на чертежа навътре, изгладете, пристегнете с
тропоска; зашийте предните и задните свивки, затворете страничните и раменните шевове.
Затворете ръкавите, прекарайте лек набор по средата на върховете им и по основата на ръкавите и
наберете според размера на ръкавните извивки и контура на ръката; затворете лентата във формата
на халка, поставете в основата на ръкавите, зашийте, прегънете по средата навътре, като оформите
филетка с ширина 1см. и обшийте отвътре; прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според
обозначенията, зашийте. Изработете яка за риза със столче според обяснението в пособието за
шиене. Оформете основата на плата с малък подгъв, оформете илици, пришийте копчета. Зашийте и
обърнете лентата за украса, изгладете и я поставете отпусната около яката или застопорете с
няколко бода по средата на гърба като оставите остатъка отпуснат, за да направите фльонга.
36. Пола „MAURO GRIFONI”
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Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 30 м., 1, 50 м. ширина памук.
Кроене: предница и гръб на пола 1 /да се скроят две двойни/, презрамка 2 /да се скроят четири/,
коланче 3 /да се скрои двойно/.
Изработка: отбележете гънки на предницата и гърба на полата според указаното място на кройката
и прегънете по линиите на чертежа като оформите две плохи на предницата и две на гърба,
пристегнете с тропоска. Зашийте страничните шевове, левия от мястото на ципа, пришийте цип.
Прегънете презрамките по линиите на чертежа лице с лице, зашийте, обърнете и поставете шева по
средата, изгладете, оформете малки неравни гънки в основата между обозначения А-В, като я
оставите с ширина от 9см. и поставете от вътрешната страна на талията на полата, според същите
обозначения, пристегнете с тропоска, прегънете коланчето по линиите на чертежа, зашийте
краищата, обърнете, поставете върху контура на талията на полата, зашийте единия край и обшийте
другия по същия шев отвътре, прекарайте еластична лента по нужната мярка, за да пристегнете
лекичко; поставете презрамките нагоре и прекарайте обиколен тегел около коланчето като ги
придържате в позиция; зашийте закопчалки по краищата на коланчето. Оформете основата на
полата с малък подгъв, зашит с тегел.
37. Рокля „ASPESI”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 2м. , 1, 50 м. ширина копринен шантунг.
Кроене: предница на горна част 1 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 2 /да се скрои двоен./,
ръкав 3 /да се скроят два/, предница и гръб на долна част 4 /да се скроят две двойни/. За оформяне
на вратната извивка се скроява косо лента с ширина 4см. по искания размер за вратната извивка
/около 72см./.
Изработка: Зашийте страничните и раменните шевове на горната част; затворете долната част по
страничните шевове, оформете основата с малък подгъв, наберете горния контур като оставите
според размера на основата на горната част, пришийте към нея. Затворете ръкавите, зашийте подгъв
в основата като оформите каналче с ширина 1,5см. и прекарайте еластична лента, за да пристегнете
според размера на ръката; наберете върховете като оставите според размера на ръкавните извивки,
прикрепете към тях, зашийте. Наберете контура на вратната извивка като го оставите на около
70см./размер 48/, 68см. /размер 44/, 66см. /размер 40/. Затворете във формата на халка лентата за
оформяне на вратната извивка и я поставете върху плата, зашийте единия край, обърнете нагоре и
прегънете навътре като оформите филетка от 1см. ширина, обшийте по същия тегел от вътрешната
страна.
38. Рокля „VALENTINO”
Приложение 1. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1,15 м., 1,50 м. ширина копринен сатен и също толкова подплата. 0,70 м, 1,20 м. ширина
дантела на вълни в краищата. 3,20 м., 1,40 м. ширина плисиран тюл коприна. 0,90 м., 5 см. ширина
бродирана лента с украшения за талия на горна пола.
Кроене: От копринен сатен и подплата: тяло на предница 1 /да се скрои двойно/, тяло на гръб 2 /да
се скрои двойно/, тяло на предница и гръб 3 /да се скроят две двойни/, талия на горна пола 4 /да се
скроят две двойни/. За панделка се срязват само от сатен две ленти с дължина 70 см. и ширина 10
см. От дантела: пола на предница и гръб 3 / да се скроят две двойни наклонено, като основата се
постави на вълните/. От плисиран тюл за волани на роклята се срязват: една лента с дължина 1,40 м.
и ширина 10 см. за първи волан, две ленти с дължина 1,10 м. и ширина 10 см. за втори волан, две
ленти с дължина 1,10 м. и ширина 21 см. за трети волан, две ленти с дължина 1,40 м. и ширина 10
см. за четвърти волан и две ленти с дължина 1,40 м. и ширина 21 см. за пети волан. За горна пола с
волани се срязват шест ленти с дължина 1,40 м. и следните ширини: 6 см. за първия волан, 15 см. за
втория, 25 см. за третия, 35 см. за четвъртия, 45 см. за петия и 55 см. за шестия.

15

Изработка: Поставете частите на полата от дантела върху тези от сатен, прихванете с обиколна
тропоска за да се изработят като от един плат. Зашийте свивките на тялото на предница и съединете
тялото с полата предница и гръб, затворете страните, като оставите отвор за цип на лявата,
поставете ципа. Затворете на пръстен воланите на роклята, първия само с една лента, а останалите,
като свържете двете ленти на всеки помежду им, поставете четвъртия волан върху петия и втория
върху третия, прихванете с тропоска по горния контур; наберете воланите, всеки по размера на
указаното му място на полата: първия по размера на линия А, втория заедно с третия по размера на
линия В и четвъртия заедно с петия по размера на линия С, поставете ги върху тези линии, зашийте
с тегел. Изработете подплатата и я поставете върху роклята, зашийте контура на вратната и
ръкавните извивки, обърнете подплатата навътре, като поддържате шева в края с тропоска;
изкарайте раменете отдолу между двата плата, шевовете лице с лице, прекарайте обиколен тегел,
обърнете поставяйки раменете на мястото им с шевовете скрити между двата плата. Оформете
основата на роклята с подгъв. Затворете на пръстен лентите за горна пола с волани, като ги
поставите една върху друга от по-голяма към по-малка, прихванете всички с тропоска на горния
контур, наберете по размера на талията на горната пола. Поставете подлепващ плат на едната част
на талията на горната пола откъм обратната страна, изгладете, поставете срещуположната част лице
с лице и поставете в краищата лентите за панделка, ушити и обърнати, затворете краищата и една от
страните, обърнете и прекарайте тропоска, като поддържате шева в края; поставете на полата от
волани, като оставите лентите за панделка пуснати навън, зашийте горната страна и обиколете
другата със същия шев откъм обратната страна; декорирайте талията, като поставите отгоре лентата
с украшения, закрепете я с шев на ръка; поставете полата от волани върху роклята на шева за
свързване с тялото, закрепете от средата на гърба до шева на страните и на предните свивки,
направете панделка в средата на предницата с двете ленти, както е показано на модела.
39. Рокля „MISSONI”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 50 м., 1, 40 м. ширина трикотаж с пайети на хоризонтални ленти. Набавете си 2, 15 м.
плисирана лента от органза с ширина 10см. за волани и същото количество кадифена лента с
ширина 2см. в подходящ цвят, за да се оформят вратната извивка и волана в долната част.
Кроене: От трикотаж: предница 1 /да се скрои двойна, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 32,5см. /размер 48/, 30,5см. /размер 44/,
28,5см. /размер 40/, гръб 2 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 30,5см. /размер 48/, 28,5см. /размер 44/,
26,5см. /размер 40/, ръкав 3 /да се скроят два/. За подплатяване на роклята от подплата се скрояват
предницата и гърба.
Изработка: Зашийте гръдните свивки, страничните шевове, средния шев на гърба от края на ципа
до основата и раменните шевове; оформете основата на роклята с малък подгъв и пришийте цип на
гърба. Изработете по същия начин подплатата и я поставете под роклята, пристегнете с тропоска по
вратната и ръкавните извивки и обшийте върху ципа на гърба. Затворете ръкавите, оформете
основата и прикрепете към ръкавните извивки според обозначенията. Скройте две парчета от
плисираната лента по размера на средата на контура на вратната извивка, оформете краищата и
поставете върху вратната извивка от средата на гърба до средата на предницата, пристегнете с
тропоска; поставете кадифената лента отгоре и зашийте като формите филетка от 1см. ширина.
Затворете във формата на халка остатъка от плисираната лента, за да оформите волан, като го
оформите според контура на долната част, поставете върху нея на 14см. от основата и кадифената
лента като премахнете горния край на волана, застопорете с тегел. Зашийте малък подгъв в основата
на подплатата, като я оставите с няколко см. по-къса.
40. Рокля „LACOSTE”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Плат: 2,10 м., 1,40 м. ширина черен памук. 0,15 м., 1,40 м. ширина бял памук. 2,90 м. бял ширит за
декорация.
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Кроене: От черен памук: тяло на предница 1 /да се скроят две, като се елиминира диплата за лява
предница/, тяло на гръб 2 /да се скроят две/, основа на тяло предница и гръб 3 /да се скроят две
двойни/, пола на предница 4 /да се скрои двойно/, предна страна 5 /да се скроят две/, пола на гръб 6
/да се скрои двойно/, ръкав 7 /да се скроят два/, яка 8 /да се скроят две двойни/, столче за яка 9 /да се
скрои едно двойно за горен слой/. От бял памук: маншет на ръкав 10 /да се скроят четири/, столче за
яка 9 /да се скрои едно двойно за долен слой/.
Изработка: Поставете подлепващ плат на маншетите и мострата на предниците. Изработете капаче
в средата на дясна предница, като сгънете навътре по линията на чертежа В-С, отново сгънете
навътре по линията D-E, изгладете, зашийте с тегел на 7 мм. от ръба, като образувате дипла,
изгладете странично поставяйки средата на предница на мястото й, прекарайте тегел на 7 мм. от
другия ръб за симулиране на капаче на лява предница, сгънете мострата два пъти навътре и зашийте
с тегел в края; затворете средния заден шев, страничните и раменните шевове, прихлупете в
основата на средата на предница, като поставите дясна страна върху лява, прихванете с тропоска;
съединете частите на основата на тялото предница и гръб по страничните шевове, като я затворите
на пръстен, поставете я на тялото вмъквайки бял ширит, зашийте, обърнете основата надолу.
Съединете страничните части с полата на предница, като вмъкнете бял ширит; затворете
страничните шевове на полата и я зашийте за основата на тялото вмъквайки бял ширит. Затворете
ръкавите; съединете две по две частите за маншети, зашийте външния контур и краищата на отвора
до обозначение Р, обърнете, изгладете и затворете на пръстен, като зашиете останалата част от Р до
основата, поставете маншетите на основата на ръкавите лице с лице, като поставите отвора в
средата на ръкава, зашийте единия слой, обърнете и обиколете другия слой със същия шев отвътре,
зашийте ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията. Изработете яката със столче според
обяснението на страница 104 и като оставите отвътре частта на столчето в бяло. Направете подгъв в
основата на полата, оформете илици и пришийте копчета на предниците.
41. Манто „ANTONIOMARRAS”
Приложение 1. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 14 /от 1 до 14/.
Плат: 2,15 м., 1,50 м. ширина копринен сатен релефна бродерия. 2 м., 1,50 м. ширина подплата. 0,60
м., 1,50 м. ширина черен сатен за яка и колан.
Кроене: От бродиран сатен: тяло на предница 1 /да се скроят два/, тяло на гръб 2 /да се скрои
двойно/, предна платка 3 /да се скроят две/, задна платка 4 /да се скроят две/, пола среда на предница
5 /да се скроят две/, междинна част на пола на предница 6 /да се скроят две/, предна страна на пола 7
/да се скроят две/, пола среда на гръб 8 /да се скрои двойно/, междинна част на пола на гръб 9 /да се
скроят две/, задна страна на пола 10 /да се скроят две/, ръкав 11 и 11А /да се скроят два/. За
оформяне на предниците се срязват две цели мостри според чертежа на кройките среда на предница.
От черен сатен: яка 12 /да се скроят две двойни/, столче за яка 13 /да се скроят две двойни/. За колан
се срязва лента с дължина 1,50 м. на около 40 см. ширина. От подплата: вътрешен ръкав 14 /да се
скроят два/. За подплата се изработват същите кройки като от бродиран сатен без ръкав.
Внимание: За да получите пълната кройка 11, съединете 11 с 11А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на едната яка, столчето за яка и мострите. Зашийте свивките
на тялото на предница и гръб, изгладете; зашийте платките за предницата според обозначения О-Р, а
задната платка за гърба според обозначения R-S, затворете страничните и раменните шевове.
Тропосайте малка гънка на частите на полата на указаните в кройките места и ги съединете
помежду им според обозначения C-D-E-F за полата на гръб и J-K-L-M за предница; затворете
страничните шевове на полата, изгладете откритите шевове и съединете полата с тялото.
Тропосайте гънки на върха на ръкавите, затворете ги, направете набор в основата по размера на
основата на ръкавите от подплата, затворете последните и ги поставете върху ръкавите на мантото
лице с лице, зашийте основата, обърнете подплатата навътре, като сгънете ръкавите на мантото по
линията на чертежа за да бухнат, прихванете двата плата заедно на върха с тропоска, поставете
ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията, зашийте с тегел. Поставете мострите върху
предниците, зашийте от основата до обозначение В, обърнете мострите навътре, прихванете с
тропоска и тропосайте подгъв в основата, закрепете мострите за дрехата и зашийте подгъв с бодове
на ръка. Изработете и поставете яката със столче според обяснението на страница 104 и обозначения
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А-В. Прикрепете подплънки, подплатете дрехата, бродирайте яката с украшения, както е показано
на модела, пришийте копчета на предницата. Зашийте и обърнете колана и го поставете на дрехата
завързвайки краищата на гърба.
42. Рокля „IKKS”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 1 до 12/.
Плат: 2, 35 м., 1,40 м. ширина муселин щампосан памук. 1 м., 1,40 м. ширина едноцветен памук.
Кроене: Извадете на хартия кройките на основата на тяло на предница 1 и тяло на гръб 2, които ще
се използват като шаблон за изработване на драпираното тяло. От щампосан плат: драпирано тяло
на предница 3 /да се скроят две/, драпирано тяло на гръб 4 /да се скроят две/, горна пола на
предница дясна страна 5 /да се скрои една/, горна пола на предница лява страна 6 /да се скрои една/,
горна пола на гръб 7 /да се скрои двойно/. За волан на горна пола се срязват ленти с ширина 12 см.
до получаване на дължина 4,20 м. За волан на вътрешна пола се срязват две ленти с ширина 24 см. и
дължина 1,40 м. всяка. За оформяне на ръкавните извивки се срязват две ленти с ширина 3 см. по
контура според размера. От едноцветен памук: вътрешно тяло на предница 8 /да се скрои двойно/,
вътрешно тяло на гръб 9 /да се скроят две/, капаче 10 /да се скроят две/, колан 11 /да се скрои
двойно/, вътрешна пола на предница и гръб 12 /да се скроят две двойни/. За презрамки се срязват
две ленти с ширина 8 см. и дължина 35 см.
Изработка: Поставете тънък подлепващ плат на капачетата, колана, мострите на частите на
драперията и презрамките. Сгънете мострите на драпираното тяло по линията на чертежа навътре,
прихванете с тропоска, изгладете, оформете малки неравни гънки на ръкавните извивки на предница
между обозначения К-J, прихванете с карфици, поставете върху кройката на основата от хартия за
да адаптирате драперията, така че гънките да бъдат наклонени към основата и по-дълбоки на нея до
достигане размера на кройката, прихванете с тропоска; отбележете средната линия на кройката на
драпираните части за образуване на прихлупване след това с двете предници и махнете кройката от
хартия. Изработете драперия на двете части на гърба по същия начин според обозначения X-Z на
ръкавните извивки. Затворете дясна страна на драпираното тяло, като оставите лявата отворена за
цип, прихлупете в средата на предница и гърба, като поставите дясната предница върху лявата и
левия гръб върху десния, така че да съвпаднат средните линии, прихванете с тропоска. Затворете
страничните шевове на горната и вътрешната пола, като оставите отвор за цип на лява страна до
обозначението. Съединете помежду им лентите за волан на основата на горната пола, оформете
двата ръба с оверлог или малък подгъв, направете набор на 1 см. от единия от ръбовете и наберете
по размера на контура на основата на горната пола от обозначение А на дясна предница до
обозначение В на лявата, поставете на нея и зашийте с тегел отгоре, като образувате ръб от 1 см.;
затворете предния шев на полата според обозначения А-В, наберете талията по размера на основата
на тялото и зашийте на него. Зашийте свивките на вътрешното тяло на предница, наберете леко
отвора от С до D по размера на капачето, поставете по едно капаче на всяка страна на отвора лице с
лице, зашийте едната страна, сгънете капачетата на две навътре, като оформите краищата и
обиколете със същия шев другата страна отвътре, прихлупете капачето от дясна страна върху това
на лява страна и закрепете долния край с тегел отгоре, оформете три илика и пришийте копчета.
Затворете средния заден шев на вътрешното тяло, зашийте с предницата по шева на дясна страна,
като оставите лява страна отворена за ципа, оформете вратната извивка с малък подгъв. Съединете
двете ленти за волан на основа на вътрешната пола затваряйки го на пръстен, оформете двата ръба
също като на горния волан и наберете по размера на контура на вътрешната пола, зашийте на нея;
съединете полата с вътрешното тяло и зашийте контура на талията. Поставете вътрешната рокля
отвътре на горната, тропосайте ги заедно на талията и ръкавните извивки и оформете последните с
бие образувайки филетка. Зашийте и обърнете презрамките, поставете ги на вратната извивка на
вътрешната рокля според обозначенията и зашийте с тегел, като закрепите също краищата на
вратната извивка на горната рокля. Поставете ципа. Зашийте и обърнете колана, изгладете,
поставете го върху талията, центриран върху шева, като оставите прихлупването на лява страна,
закрепете с тегел върху двата ръба, оформете илик и пришийте копче в краищата.
43. Рокля „MANGO”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1, 20 м., 1, 50 м. ширина щампосан памук. 4, 20 м. черна памучна лента с ширина 1, 5см.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 и 2А /да се скрои двоен/. За волан се скрояват две
ленти с дължина 1, 20 м. и ширина 15см.
Внимание: За да получите пълната кройка 2, съединете 2 с 2А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Затворете страничните шевове на роклята и оформете контура на вратната извивка,
ръкавните извивки и основата с оверлог или зигзаг. Съединете помежду им двете ленти за волана,
като го затворите във формата на халка, оформете по същия начин двата края и тропосайте гънки по
един от тях с дъно от 2см. и на разстояние от около 3,5см. помежду им, като оставите волана според
размера на основата на роклята, прикрепете към нея и застпорете с тегел отгоре като оформите ръб
от 1см; поставете черната лента върху волана, отгоре над тегела, зашийте с друг тегел отгоре по
средата на лентата. Тропосайте две гънки по средата на гърба на вратната извивка по указаното
място на кройката и прихванете предницата на вратната извивк с набор или с малки гънки като го
оставите с размер от 30см. /размер 48/, 28см. /размер 44/, 26см. /размер 40/; поставете лентата отгоре
на 1см. от края на предницата и гърба на вратната извивка, като оформите ръб по същия начин като
при волана, зашийте като оставите 22см. от лентата отпуснати раменните шевове на гърба, за да се
оформят презрамки; офоармете ръкавните извивки като поставите лентата отгоре по края и като
оставите според размера на отпуснатата лента от раменните шевове на гърба, за да се оформят други
презрамки; застопорете ги по предницата на вратната извивка. С останалата част от лентата
оформете възел, поставете по средата на предницата и застопорете със скрити бодове.
44. Рокля „FREESOUL”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Плат: 0, 85 м. , 1, 20 м. ширина щампосана коприна на райета. 0, 85 м. , 1, 20 м. ширина щампосана
коприна на точки. Набавете си 1, 60 м. дантела с ширина 5см. , 5м. дантела с ширина 3см. и 2м.
розова лента с ширина 1см.
Кроене: От щампа на точки: страница на гръдна част на предница 1 /да се скроят две/, средна
предна долна част 2 /да се скрои двойна/, средна част на гръб 3 /да се скроят две/. За оформяне на
ръкавните извивки се скрояват две ленти косо с ширина 4см. по размера на контура. От щампа на
райета: средна предна гръдна част 4 /да се скроят две/, страница на предница на долна част 5 /да се
скроят две/, страница на гръб 6 /да се скроят две/, волан на презрамка 7 /да се скроят два/. От
дантела: предница на вратна извивка 8 /да се скроят две/, гръб на вратна извивка 9 /да се скрои
двоен/, презрамка 10 /да се скроят две/.
Изработка: отбележете средата на предницата на долната част с тропоска. Съединете помежду им
гръдните части според обозначения C-D, поставете дантела отгоре над шева и оформете вратната
извивка с малък подгъв според обозначения C-Е; съединете двете части на предницата на вратната
извивка от дантела по средния шев от обозначение Е до F, поставете ги върху гръдните части,
зашийте с тегел според обозначения С-Е. Зашийте средния шев на гърба и съединете средните части
на предницата и гърба със страниците, поставете дантела отгоре над шевовете, съединете гръдните
части с предницата на долната част, зашийте страничните шевове на роклята като оставите отвор за
цип отляво до обозначението, пришийте цип. Оформете ръкавните извивки с бие като оформите
филетка. Поставете дантелената част на вратната извивка върху гърба до обозначение G и зашийте
предницата и гърба на презрамките според обозначения G-H и C-J. Оформете контура на воланите с
малък зигзаг и тропосайте гънки на указаните места на кройката, прикрепете към презрамките от K
до L. Зашийте подгъв в основата на роклята, поставете центрирана розовата лента върху вратната
извивка и презрамките от дантела, застопорете с тегел и направете фльонга по средата на
предницата.
46. Рокля „SITA MURT”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.

19

Плат: 1,45 м., 1,40 м. ширина щампосана коприна. 0,75 м., 1,40 м. ширина бял сатен.
Кроене: От щампосана коприна: тяло среда на предница 1 /да се скрои двойно/, предна страна 2 /да
се скроят две/, среда на гръб 3 /да се скрои двойно/, задна страна 4 /да се скроят две/, пола на
предница и гръб 5 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението/. В
бяло: вратна извивка на предница 6 /да се скрои двойно/, мостра на вратна извивка на предница 7 /да
се скрои двойно/, колан 8 /да се скроят два двойни/, основа на пола 9 /да се скроят две двойни/. За
оформяне на вратната извивка на гърба се срязва двойно една мостра, като се съединят преди това
кройките. За презрамки се срязват две ленти с дължина 42 см. и ширина 8 см.
Изработка: Поставете подлепващ плат на мострите, колана и средата на презрамките. Поставете
частите на основата на основата на полата на предница и гръб лице с обратна страна, зашийте
основата, обърнете частите навън, като ги поставите върху полата, сгънете полето на шев на горния
край и закрепете с тегел отгоре; затворете дясна страна на полата, оформете горния контур с
оверлог или зиг заг, тропосайте гънки, зашийте ги с тегел отгоре около 10 см. от талията, изгладете.
Съединете двете части на колана по шева на дясна страна, оформете двата ръба, като сгънете полето
на шев навътре, изгладете, поставете на полата на 2 см. от горния край, закрепете с тегел отгоре на 5
мм. от двата ръба; затворете лява страна на полата от края на ципа до основата. Зашийте тялото
среда на предница със страните според обозначения А-В, сгънете по линията на чертежа и
прекарайте тегел на 1 см. от ръба /прекъснатата линия на кройката/ за образуване на гънка,
поставете отново страните на мястото им, изгладете; съединете по същия начин частите на гърба
според обозначения C-D. Поставете вратната извивка върху предницата до обозначение Е, зашийте;
обърнете нагоре, прекарайте тегел отгоре на 5 мм. от шева. Затворете дясна страна на тялото,
зашийте и обърнете презрамките, изгладете, поставете в края на вратната извивка предница и гръб
на обозначение С в необходимия размер, прихванете с няколко бода; съединете мострите помежду
им по дясна страна, поставете върху вратната извивка на дрехата, зашийте, направете малки прорези
на ръкавните извивки, обърнете мострите навътре, а презрамките нагоре, закрепете ги за дрехата с
няколко бода на ръка и прекарайте тегел около контура на 5 мм. от ръба. Поставете полата върху
основата на тялото, като оставите гънка от 2 см., зашийте с тегел отгоре и поставете цип на лява
страна.
47. Рокля „FREESOUL”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 60 м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/, гръдна горна част 3 /да се
скроят две/, предница на вратна извивка 4 /да се скроят две/, лента в основата на горната част 5 /да
се скрои двойна/, гръдна вътрешна част 6 /да се скрои двойна/. За фльонга се скрояват две ленти с
ширина 3см. с дължина 50см. За оформяне на ръкавните извивки и за направата на презрамки се
скрояват косо ленти с ширина 3см. до достигането на исканата дължина. За гайки на гърба на
вратната извивка се скрояват две ленти с дължина 6см. и ширина 3см.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по средата в на вратната извивка в горната страна. За
оформяне на набор в средата на гърба прекарайте 14 тегела до обозначението с еластичен конец, на
разстояние 1см. помежду им. Зашийте свивките на вътрешната гръдна част, оформете вратната
извивка с малък подгъв и оформете дипла по средата на предницата като прегънете по линията на
чертежа, според кройката, зашийте с тегел като симулирате капаче. Прегънете предните части на
вратната извивка по средата на дължина лице с лице, като вмъкнете долния край на лентите за
фльонга, преди това ушити и обърнати, затворете долния край до обозначение В, обърнете откъм
лицевата страна, изгладете, прикрепете към горните гръдни части според обозначения А-В, зашийте
горната страна и обшийте долната от обратната страна по същия шев; тропосайте малки гънки в
основата на двете гръдни части по указаното място на кройката, поставете ги върху вътрешната
част, пристегнете с тропоска по страничните шевове и основата. Оформете натегнато плисе по
средата на предницата на долната част според кройката, поставете лентата в основата на горната
част върху долната част на 4см. от горния край, в посока надолу, зашийте, обърнете лентата нагоре,
тегелирайте шева и тропосайте горния край; пришийте долната към горната част, изгладете шева
надолу, тегелирайте; затворете страничните шевове на роклята. Оформете ръкавните извивки и
гърба на вратната извивка с бие като направите филетка и като отпуснете достатъчно, за да
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оформите презрамки от краищата на предницата на вратната извивка; поставете гайки по гърба на
вратната извивка, преди това ушити и обърнати, поставете при тях халкички и по презрамките
закопчалки, за да ги захванете, застопорете ги с халкичките. Зашийте подгъв в основата, пришийте
копчета по средата на предницата на вътрешната част и направете фльонга с лентите.
48. Жакет „FAIRLY”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 1 до 16/.
Плат: 2,20 м., 1,40 м. ширина ленено платно. 4 м. ширит памук в същия цвят.
Кроене: Предница 1 /да се скроят четири, две от тях за мостри/, предна страница 2 /да се скроят
две/, предна платка 3 /да се скроят две/, гръб 4 /да се скроят два/, задна страница 5 /да се скроят две/,
средна задна страница 6 /да се скроят две/, платка среда на гръб 7 /да се скрои двойно/, задна платка
на раменете 8 /да се скроят две/, ръкав 9 и 10 /да се скроят по два от всеки/, маншет 11 /да се скроят
два/, яка 12 /да се скроят две двойни/, столче за яка 13 /да се скроят две двойни/, джоб пластрон 14
/да се скроят два/, основа на гръб 15 /да се скроят две двойни/, основа на предница 16 /да се скроят
четири/. Дъна на горни джобове: да се скроят два квадрата от 15 см. на 15 см. Обшивка на
джобовете пластрон: да се скроят две според чертежа на кройката. За гайки и върху гайките се
срязват две ленти от 8 см. на 6 см. за горните джобове и три ленти от 12 см. на 6 см. за гайки на
страните и на средата на гръб. За декорации на джобовете се срязват два правоъгълника от 30 см. на
10 см.
Изработка: Отбележете на предниците линия C-D за поставяне на декоративна филетка и местата
на джобовете. Зашийте страниците с предниците, поставете шева странично, прекарайте троен
декоративен тегел отгоре и зашийте платките. Изработете горните джобове според обяснението на
страница 104, като поставите една гайка, ушита и обърната и с оформен илик в единия край,
центрирана на всеки джоб под горната филетка, поставете откъм обратната страна квадрата за дъно
на джоб, закрепете с два тегела около контура, както е показано на чертежа. Зашийте средния заден
шев и съединете със средните страници, тегелирайте шевовете; поставете платката среда на гръб и
задната платка на раменете, зашийте, тегелирайте и зашийте страниците, поставете шева странично
и тегелирайте; затворете страничните и раменните шевове, изгладете, прекарайте декоративни
тегели върху талията на височината на обозначенията. Поставете обшивка на горния ръб на
джобовете, лице с обратна страна, зашийте, обърнете навън, тропосайте малък подгъв на останалия
контур на обшивката, поставете върху джоба и закрепете с обиколен тегел; тропосайте също малък
подгъв на останалия контур на джобовете, поставете върху дрехата на указаното място, закрепете с
тегел отгоре. Поставете памучния ширит върху линията C-D на предниците, като захванете малко от
плата и поставете да поставяте ширита върху целия долен контур. Съединете частите на основата
помежду им по страничните шевове, горната и долната част поотделно, съединете и двете, зашийте
долния контур, обърнете откъм лицевата страна, тегелирайте ръба и поставете на основата на
жакета до обозначение X, зашийте. Съединете двете части на ръкавите по лакетния шев до мястото
на отвора, тегелирайте, оформете отвора с малък подгъв и затворете ръкавите; сгънете маншетите
по линията на чертежа, затворете краищата, обърнете, изгладете, поставете на основата на ръкавите,
зашийте единия слой и обиколете със същия шев другия слой отвътре, тегелирайте и зашийте
ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията. Поставете мострите върху предниците,
зашийте от вратната извивка до основата според обозначения B-D, обърнете мострите навътре,
прекарайте тропоска, като поддържате шева в края и закрепете отвътре с няколко бода на ръка.
Изработете яката със столче според обяснението на стр. 104. Поставете ширит около целия контур
на яката, ревера и ръба на предниците до обозначение D. Поставете гайките на средата на гърба и
страните, преди това ушити и обърнати. Поставете украшения на декорациите на джобове,
поставете ги отгоре, както е показано на модела и закрепете с няколко бода на ръка. Оформете
илици и пришийте копчета.
49. Шорти „CRISTINAEFFE”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 15 м. , 1, 40 м. ширина габардин от памучен полиестер.
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Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, джоб 3 /да се скроят два/, капаче на
преден джоб 4 /да се скроят четири/, капаче н гръб 5 /да се скроят четири/, гайка на джоб 6 /да се
скроят четири/, гайка на основа 7 /да се скроят четири/. За малки гайки се скрояват четири ленти
10см. на 3см. За оформяне на талията мострите се скрояват според чертежа на кройките.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по горните листа на гайките, капачетата и мострите.
Съединете гайките помежду им две по две, зашийте, тегелирайте; направете същото с капачетата;
прегънете лентите за малките гайки по средата на дължина, зашийте, обърнете, поставете върху
капачетата на предницата и по джобовете и поставете две закопчалки отгоре на указаното място.
Поставете капачетата на гърба на указаното място в посока нагоре, зашийте, обърнете надолу като
ги поставите в тяхната позиция, прекарайте тегел отгоре. Оформете контура на джобовете с малък
подгъв, с изключение на страничния край, пристегнете с тропоска, зашийте с тегел горния край,
поставете върху плата според обозначения А-В от предната страна, застопорете с тегел отгоре по
края, поставете капачетата по същия начин като тези на гърба. Затворете страничните шевове,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до отвора за ципа и пришийте цип според обяснението в
пособието за шиене. Съединете мострите по страничните шевове, поставете върху плата лице с лице
като вмъкнете гайките на предницата според обозначения C-D, зашийте, обърнете мострите
навътре, застопорете отвътре с бодове на ръка и прекарайте тегел отгоре на 7мм. от контура на
талията; прекарайте гайките през малките гайки на джобовете според модела. Прегънете основата
на панталона по линията на чертежа, зашийте подгъв, оформете обръщане като прегънете до
обозначенията, изгладете, застопорете с бодове на ръка върху страничните и вътрешните шевове;
поставете гайките от вътрешната страна на основата по страничните шевове, зашийте, обърнете
навън, оформете илик и пришийте копче.
50. Жакет „JOCAVI”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 1 до 13/.
Плат: 1,75 м., 1,50 м. ширина тънко платно памук. 80 см. ширити.
Кроене: Предница 1 /да се скрои една цяла за лява страна и една, като си среже по линия А-В за
дясна страна/, предна платка 2 /да се скроят две/, предна страница 3 /да се скроят две/, основа на
предница 4 /да се скроят четири/, гръб 5 /да се скроят два/, задна страница 6 /да се скроят две/, ръкав
7, 8 и 9 /да се скроят по два от всеки/, маншет 10 /да се скроят два/, яка 11 /да се скроят две двойни/,
предно закопчаване дясна страна12 /да се скрои едно/, джоб пластрон 13 /да се скроят два цели и два
за обшивка, като се среже по линия С-D/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на яката, средата на маншетите, мострата на лява
предница и предното закопчаване дясна страна. Зашийте задните свивки, средния заден шев и
страниците. Сгънете диплите на предницата по линиите на чертежа, обратна с обратна страна,
зашийте с тегел на 1 см. и изгладете, като ги наставите две по две. Сгънете мострата на предно
закопчаване дясна страна навътре по линията на чертежа Е-F, оформете илици и образувайте дипла,
като сгънете по линия G-H към средата на предница, прихванете с тропоска, като поддържате
диплата затворена; зашийте предното закопчаване на дясна страна според обозначения А-В,
тегелирайте шева. Сгънете мострата на лява предница по линията на чертежа навътре, прихванете с
тропоска. Зашийте предните свивки и ги зашийте със страниците и платката; съединете частите на
основата две по две, зашийте долния контур, обърнете откъм лицевата страна, изгладете, поставете
на основата на дрехата, зашийте горния слой и обиколете със същия шев долния откъм обратната
страна. Съединете обшивката с джобовете според обозначения C-D, тегелирайте шева, тропосайте
малък подгъв около контура и зашийте с тегел горния край, като поставите декоративни ширити;
поставете джобовете на указаното място, закрепете с тегел. Затворете страничните и раменните
шевове, зашийте подгъв в основата на гърба. Отбележете отвор на декориращата част на ръкава,
обозначение J, направете прорез на обозначението, сгънете мострата навътре, оформете илици;
сгънете по линията на чертежа, като образувате дипла, също като на предното закопчаване,
прихванете с тропоска, като я поддържате затворена; зашийте тази част с горния ръкав по лакетния
шев от обозначение К до основата и с долния ръкав от обозначение L, тегелирайте шевовете;
оформете отвора на долния ръкав с малък подгъв, затворете ръкавите. Сгънете маншетите по
линията на чертежа, затворете краищата, обърнете, изгладете, поставете на основата на ръкавите,
зашийте единия слой обиколете със същия шев другия отвътре, тегелирайте и поставете ръкавите
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на ръкавните извивки според обозначенията, зашийте. Изработете яка мао според обозначение м и
обяснението на страница 104, прекарайте тегел около контура и поставете ширитите. Пришийте
копчета на лява предница и на отвора на ръкавите.
51. Панталон „ALYSI”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 1 до 12/.
Плат: 1, 60 м. ,1, 40 м. ширина памучен полиестер.
Кроене: горна предница 1 /да се скроят две/, страница на предница 2 /да се скроят две/, долна част
на предница 3 /да се скроят две/, страница на предница-дъно на джоб 4 /да се скроят две/, средна
част на гръб 5 /да се скроят две/, междинна част на гръб 6 /да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 9,5см. /размер 48/,
8,5см. /размер 44/, 7,5см. /размер 40/, две кройки страница на гръб: горна 7 и долна 8 /да се скроят
две от всяка/, джоб пластрон на гърба 9 /да се скроят два/, капаче на джоб 10 /да се скроят четири/,
гайка по средата на гърба 11 /да се скроят две/, коланче 12 /да се скрои двойно/. За прави гайки се
скрояват две ленти с дължина 15см. и ширина 3см. за да стигнат за четири гайки. За дъно на джоб се
скрояват две според кройката от подплата в подходящ цвят.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по средата на горната част на коланчето, горния лист на
капачетата и гайката по средата на гърба. Съединете горната предница със страница на предницата
като вмъкнете декоративен цип на указаното място, тегелирайте шевовете и съединете с долната
страна на предницата, тегелирайте. Изработете джобове със страница според обяснението в
пособието за шиене и обозначения А-В. Съединете средната част на гърба с междинната част от
талията до обозначение Е, поставете шева настрана и отново тегелирайте; съединете помежду им
двете страници на гърба, тегелирайте шева и съединете с междинната част. Оформете дипла по
джобовете на гърба като прегънете по линията на чертежа, застопорете с тегел отгоре; тропосайте
малък подгъв по контура и зашийте с тегел по горния край; поставете джобове върху междинните
части на гърба според указаното място, зашийте с двоен обиколен тегел; зашийте и обърнете
капачетата, тегелирайте и оформете илик, поставете ги паралелно на джобовете на 1см. от тях,
зашийте, обърнете надолу, застопорете в тази позиция като прекарате тегел отгоре. Затворете
страничните шевове на панталона, вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на ципа,
пришийте цип според обяснението в пособието за шиене. Изработете цяло коланче според
обяснението в пособието за шиене; зашийте и обърнете широката гайка с форма, прекарайте тегел и
поставете по средата на гърба на панталона, върху коланчето. Направете подгъв в основата на
крачолите. Оформете илик, пришийте копче.
52. Жакет „JOCAVI”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 19 /от 1 до 19/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина саржа памук.
Кроене: Предница 1 /да се скроят две/, предна платка 2 /да се скроят две/, капаче среда на предница
3 /да се скроят две/, предна страница 4 /да се скроят две/, колан на предница 5 /да се скроят четири/,
долна част на предница 6 /да се скроят две цели за дъна на джобове и две, като се среже по линия ЕF за долен джоб/, горен джоб 7 /да се скроят два/, задна платка 8 /да се скрои двойно/, гръб 9 /да се
скрои двойно/, задна страница 10 /да се скроят две/, долна част среда на гръб 11 /да се скрои
двойно/, долна част задна страна 12 /да се скроят две/, колан среда на гръб 13 /да се скроят два
двойни/, колан задна страна 14 /да се скроят четири/, джоб пластрон 15 /да се скроят два/, капаче на
джоб 16 /да се скроят четири/, ръкав 17 и 18 /да се скроят по два от всеки/, яка 19 /да се скроят две
двойни/. За оформяне на горния край на джоба се срязва бие с ширина 4 см. по размера на контура.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на горния слой на капачетата на джобове, капачетата
среда на предница и яката. Зашийте страниците и платката с предниците, тегелирайте шевовете.
Оформете един от джобовете пластрон с малък подгъв, зашийте горния край, поставете върху
лявата предница на указаното място, закрепете с обиколен тегел; зашийте и обърнете капачетата на
джобове, декорирайте горния слой с украшения, поставете едно от тях върху джоба, на 1 см. от
него, зашийте, обърнете надолу, закрепете с тегел отгоре. На дясна предница поставете джоба откъм
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обратната страна на дрехата, зашийте с обиколен тегел и поставете капачето по същия начин.
Сгънете капачетата среда на предница по линията на чертежа навътре, като оформите горния край
до обозначение А; поставете ги на предниците, зашийте горния слой, обиколете с шев долния и
тегелирайте. Оформете с бие горния контур на джобовете на долната част на предница според
обозначения C-D и E-F, поставете горния джоб върху частта според обозначения C-D, прихванете,
като зашиете долния контур, поставете долния джоб под частта лице с обратна страна, зашийте
средата на предница и основата до страната, обърнете, като поставите джоба над предишния и
прихванете с тропоска на горния край и страните. Поставете платката и страниците на гърба,
зашийте, тегелирайте шевовете, съединете също долните части на гърба; зашийте страничните и
раменните шевове на жакета. Зашийте частите на колана помежду им, горния и долния слой
поотделно, поставете на горната част на жакета, единия слой откъм лицевата страна, а другия откъм
обратната страна, зашийте, обърнете колана надолу, съединете горния слой с долната част на
жакета, зашийте, обиколете с шев долния слой откъм обратната страна, тегелирайте шевовете.
Затворете ръкавите, като оставите отвора на лакетния шев до обозначението, оформете, като сгънете
мострата на горния ръкав навътре и като прихлупите с долната мостра, направете подгъв в основата,
оформете илици и пришийте копчета, като поддържате отвора затворен; поставете ръкавите на
ръкавните извивки според обозначенията, зашийте. Изработете яката според обяснението но
страница 104 и обозначение А. Направете подгъв в основата на гърба, оформете илици, пришийте
копчета. Бродирайте украшение в средата на гърба на колана.
53. Пола „TWIN-SET”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 2,10 м., 1, 40 м. ширина щампосана бамбула.
Кроене: средна част на предница 1 /да се скрои двойна/, страница на предница и гръб 2 /да се скроят
четири/, годет 3 /да се скроят четири двойни/, средна част на гръб 4 /да се скрои двойна/. За
оформяне на талия се скроява лента с ширина 6см. по размера на контура на талията на полата
според мярката.
Изработка: Тропосайте четири дипли по средната част на гърба според указаното място на
кройката, зашийте от талията до обозначението; пришийте средните части на предницата и гърба
със страниците като вмъкнете два годета от обозначение А до основата и затворете страничните
шевове на полата като оставите отвор за цип отляво; оформете основата с оверлок или зигзаг.
Прегънете лентата за коланчето по средата по дължина и поставете върху дрехата около контура на
талията, зашийте и прекарайте еластична лента, за да пристегнете според нужния размер; зашийте
ципа от горния край на коланчето до обозначението и поставете метална закопчалка.
54. Жакет „LASSERRE”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Плат: 1,80 м., 1,40 м. ширина памук полиестер.
Кроене: Предница 1 /да се скроят две/, предна страница 2 /да се скроят две/, гръб 3 /да се скроят
две/, задна страница 4 /да се скроят две/, ръкав 5 и 6 /да се скроят по два от всеки/, яка 7 /да се
скроят две двойни/, горен джоб пластрон 8 /да се скроят два/, долен джоб пластрон 9 /да се скроят
два/, капаче на джоб 10 и 11/да се скроят по четири от всяко/. За декорация на капачето на долен
джоб се срязват два триъгълника според чертежа на кройката. За оформяне на предниците мострите
се срязват както е показано на чертежа на кройката.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на горните слоеве на яката, капачетата на джобове и
мострите. Зашийте средния заден шев до мястото на отвора, оформете, като прегънете мострата
дясна страна навътре, тегелирайте според кройката и тегелирайте също шева до вратната извивка;
опънете мострата лява страна, оформете края с малък подгъв и я поставете отдолу образувайки
прихлупване, поддържайте отвора затворен с тропоска. Зашийте предните и задните страници,
тегелирайте шевовете. Образувайте фуеле на долните джобове, като прегънете по линията на
чертежа, закрепете, като зашиете 2 см. на ръбовете, изгладете; поставете триъгълната декорация на
горната страна на капачетата и закрепете с тегел. Тропосайте контура на джобовете с малък подгъв
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и зашийте с тегел горния край; поставете на указаното място и зашийте с двоен обиколен тегел;
зашийте и обърнете капачетата, тегелирайте и оформете илик, поставете ги на 1 см. от указаното
място на джобовете, зашийте обърнете надолу и закрепете с тегел отгоре. Срежете отвора за цип на
горните джобове без да достигате краищата на обозначението, срежете ги диагонално, тропосайте
ръбовете навътре все около отвора, поставете метален цип отдолу и зашийте с тегели отгоре;
тропосайте малък подгъв около контура на джобовете, зашийте и обърнете капачетата, тегелирайте
и поставете на долния ръб на джобовете, поставете последните на указаното място върху дрехата,
закрепете с обиколни тегели. Зашийте страничните и раменните шевове; затворете ръкавите, като
съедините двете им части, оформете отвора също като на гърба и зашийте ръкавите на ръкавните
извивки според обозначенията. Поставете разглобяем метален цип в средата на предницата от
вратната извивка до обозначението откъм лицевата страна на дрехата, поставете мострите отгоре,
зашийте всичко заедно, обърнете мострите навътре, като оставите ципа в края, закрепете с двоен
тегел отгоре. Изработете яка мао според обяснението на страница 104 и обозначение А; зашийте
подгъв в основата на дрехата и ръкавите и поставете метални закопчалки на капачетата на джобове,
яката и отворите.
55. Шорти „CARAMELO”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 50 м., 1, 40 м. ширина вискоза полиестер.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница-дъно на джоб 3 /да се
скроят две/коланче 4 /да се скроят четири/, лента в основа на крачолите 5 /да се скроят четири/. За
декоративни възли се скрояват две ленти 20см. на 10см., като се скроят краищата в заострена форма.
За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат по коланчето и частите на основата на крачолите.
Изработете джобове със страница според обяснението в пособието за шиене и обозначения А-В;
затворете страничните шевове, левия до края на ципа, вътрешните шевове и средния шев /чатала/;
пришийте скрит цип. Съединете частите на основата на крачолите две по две като ги затворите във
формата на халка; наберетне основата на крачолите според размера на частите, поставете ги лице с
лице, зашийте едната страна, прегънете по средата навътре и обшийте другата страна отвътре по
съшия шев, прекарайте тегел отгоре около контура. Съединете коланчето по десния шев на двете
страни поотделно, съединете ги лице с лице, зашийте горния контур и краищата до прихлупването,
обърнете, прекарайте тропоска като придържате шева по края, изгладете; наберете талията на
панталона според размера на коланчето, пришийте коланче, зашийте горната страна и обшийте
долната от вътрешната страна на същия шев, прекарайте обиколен тегел, оформете илици и
пришийте копчета по краищата, за да закопчаете. Оформете с оверлог или бод зигзаг целия контур
на лентите за възел, поставете отстрани в основата на крачолите, застопорете ги по средата и
завържете като направите декорация.
56. Жакет „FAIRLY”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 65 м., 1, 50 м. ширина сатиниран памук.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница 3 /да се скроят две/, две
кройки ръкав 4 и 5 /да се скроят два от всяка/, яка 6 /да се скрои една двойна за горната страна и две
косо за долната/, капаче 7 /да се скроят четири/. За оформяне мострите се скрояват според чертежа
на предницата. За дъно на джобове се скрояват два правоъгълника 20см. на 15см. За подплатяване
от подплата се скрояват същите кройки /без капачетата и яката/ и двата правоъгълника за дъно на
джобовете.
Изработка: Поставете подлепващ плат по горния лист на яката, капачетата и мострите. Скройте
отвор по джобовете на предниците от страничния шев до свивката, зашийте я и и згладете като
защитите с плат, за да не се изсветли, обърнете, за да затворите отвора с тропоска; пришийте
страниците към предниците и изработете джобове филетки с капаче според обяснението в
пособието за шиене. Зашийте страниците на гърба и затворете средния шев на гърба, тегелирайте
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този шев. Затворете ръкавите като съедините двете части, изгладете, зашийте подгъв в основата,
прикрепете към ръкавните извивки според обозначенията. Изработете яка нс ревер според
обяснението в пособието за шиене и обозначения А-В. Зашийте подгъв в основата на дрехата,
подплатете я и направете дълъг декоративен тегел по предниците, яката с ревер и кпачетата.
Оформете илици и пришийте копчета.
57. Панталон „MANGO”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина сарж памук.
Кроене: Среда на предница 1 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в основата да се получи ширина 8 см. /размер 48/, 7 см. /размер 44/ и 6 см.
/размер 40/, предна страна 2 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в основата да се получи ширина 9,5 см. /размер 48/, 8,5 см. /размер 44/ и 7,5
см. /размер 40/, среда на гръб 3 и 3А /да се скроят две/, задна страна 4 и 4А /да се скроят две/,
страница-дъно на джоб 5 /да се скроят две/, страничен джоб 6 /да се скроят два/, заден джоб 7 /да се
скроят два/, капаче на джоб 8 /да се скроят осем/, коланче 9 /да се скрои двойно/. За капаче на ципа в
основата на средата на гръб на крачолите се срязват две ленти с ширина 6 см. и дължина 20 см. За
фуеле на страничните джобове се срязват ленти с ширина 5 см. и дължина 45 см. За декоративна
лента на лява страна се срязва една с ширина 7 см. и дължина 14 см. Дъна на джобове: да се скроят
две от подплата според чертежа на кройката на предна страна.
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: Поставете лек подлепващ плат на горната половина на коланчето и на горния слой на
капачетата на джобове, зашийте и обърнете последните, тегелирайте. Съединете двете части на
гърба на панталона до отвора за цип в основата, тегелирайте шева; поставете лентата за капаче на
ципа сгъната на две по дължина и с горния край оформен на едната страна на отвора за цип,
прихванете с тропоска, зашийте, обърнете и зашийте другата страна на ципа на срещуположната
страна на отвора, поставете капачето отгоре покривайки ципа, закрепете с тегел върху горния край.
Тропосайте малка гънка на горния ръб на задните джобове на указаното в кройката място,
тропосайте малък подгъв около контура и зашийте с тегел на 1 см. под указаното място на
капачетата на джобове. Изработете капачетата, ушити и обърнати, без частта на монтирене и ги
зашийте на указаното място, обърнете капачетата надолу и закрепете на тази позиция с тегел отгоре.
Срежете отвора за цип на указаното място на гърба на панталона дясна страна без да достигате до
краищата, срежете ги диагонално, тропосайте ръбовете навътре все около отвора и поставете
метален цип отдолу, зашийте с тегел по лицевата страна. Съединете двете части на предницата на
панталона и изработете джобовете със страница според обяснението на страница 104 и обозначения
А-В; затворете страничните шевове. Зашийте свивките в основата на страничните джобове и
поставете лентата фуеле около контура без горния край, оформете с малък подгъв; поставете
джобовете върху страничните шевове на указаните места, зашийте и поставете капачетата отгоре,
зашийте и обърнете декоративната лента и я поставете на 2 см. от джоба на лява страна, успоредно
на него. Затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до отвора за цип, поставете ципа и
изработете коланчето цяло според обяснението на стр. 104. Оформете основата на крачолите с
подгъв зашит с тегел.
58. Блуза „ALICIA RUEDA”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 45 м., 1, 40 м. ширина памук на райета.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, ръкав 3 /да се скроят два/, предно
закопчаване 4 /да се скроят две/, горна яка 5 /да се скроят две двойни/, долна яка 6 /да се скроят две
двойни/, столче на яка 7 /да се скроят две двойни/. За волан на яката се скроява лента с ширина 3см.
и дължина 1, 20 м. За волани на предницата се скрояват 12 ленти с ширина 3см. по двойнатамярка
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на местоположенията. За оформяне на основата на ръкавите се скрояват две ленти с ширина 4см.
според размера на контура на ръката.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по частите на закопчаването, долното лице на всяка яка
и по всяко лице на столчето на яката. Оформете контура на лентите за воланите с бод оверлок или
зигзаг, наберете от едната страна като оставите според размера на указаното място, поставете ги
върху тях като закочнете от този най-долу, застопорете с тегели отгоре. Поставете закопчаванията
към предниците лице с лице, зашийте горната страна, прегънете по средата навътре като оставите
долния край оформен и застопорете долния край по същия шев като вмъкнете краищата на
воланите. Зашийте предните и задните свивки, страничните и раменните шевове. Затворете
ръкавите, наберете лекичко върха и основата, тази последната оставете според размера на ръката и
оформете с лента, като оформите филетка от 1см., прикрепете ръкавите към ръкавните извивки
според обозначенията. Наберете по-голямата яка по вътрешния контур до обозначение А, като го
оставите според същия размер като долната яка, поставете върху нея лице с лице като вмъкнете
волана по външния контур, зашийте, обърнете и продължете да изработвате яка за риза според
обяснението в пособието за шиене. Оформете основата на дрехата с малък подгъв, зашит с тегел,
оформете илици и пришийте копчета по закопчаванията.
59. Панталон „LASSERRE”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 30 м., 1, 40 м. памук с еластан.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница-дъно на джоб 3 /да се
скроят две/, коланче 4 /да се скроят две/, основа на крачоли 5 /да се скроят четири/. За дъна на
джобове се скрояват две според чертежа на кройката. За гайки се скроява лента 12 см. на 3см., за да
се направят две.
Изработка: Поставете подлепващ плат по средата на горната част на коланчето и по частите на
основата на крачолите. Изработете джобове със страници според обяснението в пособието за шиене
и обозначения А-В. Зашийте свивките на гърба, страничните шевове до мястото на отвора в
основата, вътрешните шевове и средния шев /чатала/, оформете страничните отвори с малък подгъв.
Съединете две по две частите на основата на крачолите по вътрешните шевове, прегънете по
линията на чертежите лице с лице, затворете краищата, като прибавиш една гайка в единия край,
преди това ушита и обърната, обърнете, зашийте горното лице към основата на панталона и
обшийте долното лице по същия шев от обратната страна, пришийте копче в другия край, за да
закопчаете. Пришийте цип по средата на предницата и изработете цяло коланче според обяснението
в пособието за шиене, като преди това го съединете по средата на гърба.
60. Блуза „SITA MURT”
Приложение 4. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 35м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/, ръкав 3 /да се скроят два, като
се оставят 5см. зо подгъв в основата/, предница на яка 4 /да се скроят четири/, гръб на яка 5 /да се
скроят два двойни/. За оформяне на отвор по средата на предницата на вратната извивка се скроява
двойна мостра според чертежа на кройката. За декоративни цветя се скрояват косо четири ленти с
ширина 4см. и дължина 20см. и четири квадрата от 5см.
Изработка: Отбележете отвор по средата на предницата на вратната извивка с ткропоска. Поставете
подлепващ плат на двете яки и по мострата. Тропосайте диплите по предницата според указаното
място на кройката, една центрирана и три на всяка страна на предницата, зашийте с тегел и
изгладете на една страна. Поставете мострата на отвора върху знака лице с лице, зашийте с два
паралелни тегела около знака, на разстояние 7мм. един от друг, скройте отвор между двата тегела
без да достигате долния край, скройте го с два малки прореза, обърнете мострите навътре,
застопорете плата с обиколен тегел. Зашийте страничните и раменните шевове; затворете ръкавите,
зашийте подгъв в основата, прикрепете към ръкавните извивки според обозначенията. Съединете
помежду им частите на кята по раменните шевове, горната и долната страна поотделно, съединете
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двете помежду им, зашийте горния контур и краищата, обърнете, изгладете, пришийте горното лице
към вратната извивка, обърнете нагоре заедно с шева и обшийте долното лице от обратната страна
по същия шев. Зашийте подгъв в основата на плата. Оформете лентите за декорация и квадратите
със зигзаг, оформете четири цветя от лентите и ги поставете върху квадратите и ги застопорете с
бодове на ръка; зашийте в горната част на дясната предница.
61. Бермуди „LE TEMPS DES CERICES”
Приложение 4. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1, 40 м., 1, 40 м. ширина памучен габардин стреч.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница 3 /да се скроят две/,
преден джоб 4 /да се скроят два/, заден джоб 5 /да се скроят два/, капаче на заден джоб 6 /да се
скроят четири/, коланче 7 /да се скрои двойно/, гайка в основата на крачолите 8 /да се скроят две/. За
украса по джобовете се скрояват две ленти с дължина 50см. и ширина 5см. За декорация в горния
край на джобовете на предницата се скрояват две мостри според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте и обърнете капачетата; тропосайте гънки по задните джобове като се оформи
дипла, застопорете краищата и поставете лентата за украса около контура на джоба без горния край,
зашийте, обърнете и тегелирайте; оформете горния контур на джоба с малък подгъв, прегънете
другия край на лентата за украса, поставете джобовете върху гърба на указаното място, зашийте с
тегел отгоре, поставете капачетата на 1см. от тях, зашийте и обърнете надолу като ги поставите в
подходящата позиция. Тропосайте малък подгъв в основата на мострата за украса на джобовете на
предницата, поставете върху тях заедно с торния край, зашийте с няколко паралелни тегела отгоре,
като разнищите леко горния край; тропосайте гънките в долния край на указаните джобове и ги
поставете върху страниците според обозначенията C-D, пристегнете с тропоска и поставете по
предниците от талията до страничния шев, зашийте и тегелирайте шева. Затворете страничните и
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на отвора на предницата за цип, пришийте
цип и изработете цяло коланче според обяснението към пособието за шиене. Оформете прегъване в
основата на крачолите като прегънете по линиите на чертежите, зашийте подгъв; поставете гайките
в основата на крачолите, преди това ушити и обърнати, оформете илик в горния им край и
пришийте копче на панталона, за да се закопчае.
62. Блуза „PROJECT”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1,50 м., 1,40 м. ширина памучна бамбула на райета. 0,50 м., 0,90 м. ширина сатениран памук.
Кроене: На райета: горна част на предница 1 /да се скроят две/, долна част на предница 2 /да се
скрои двойно/, гръб 3 /да се скрои двойно/, ръкав 4 и 5 /да се скроят по два от всеки/, яка 6 /да се
скроят две двойни/, столче за яка 7 /да се скроят две двойни/. За каналче върху предниците се
срязват две ленти с ширина 4 см. и дължина 0,30 м. За гайка се срязва лента от 6 см. на 2,5 см. За
подсилване на вратната извивка на гърба мострата се срязва според чертежа на кройката. От
сатиниран памук: капаче на предница 8 /да се скроят две/, маншет 9 /да се скроят два/. За панделка
се срязват две ленти с ширина 3 см. и дължина 0,90 м.
Изработка: Поставете подлепващ плат на едната яка, двете столчета за яка, горната половина на
маншетите и горната половина на капачетата. Зашийте предните свивки. Наберете основата на
горните части на предница от R до S по размера на долната част, съединете ги, поставете лентите за
каналче върху шева, със сгънати навътре ръбове и ширина 2 см., закрепете с тегел отгоре и въведете
ластик в каналчетата за леко пристягане, закрепете краищата. Зашийте и обърнете лентите за
панделка, поставете една на всяка предна страна, в края на каналчето, прихванете с няколко бода.
Поставете капачетата на предниците от вратната извивка до обозначение Т, зашийте, обърнете,
обиколете със същия шев долния слой отвътре и закрепете долния край във форма на връх върху
дрехата с тегел отгоре; зашийте и обърнете лентата за гайка, поставете я като украшение
хоризонтално върху капачето на около 5 см. от края. Поставете подсилващата мостра на вратната
извивка на гърба отвътре, поставете отново външния край и зашийте с тегел отгоре. Зашийте
страничните шевове /като останат вмъкнати лентите за панделка/ и раменните шевове. Затворете
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ръкавите, като съедините двете части и зашиете лакетния шев до отвора, оформете го с малък
подгъв, сгънете маншетите по линията на чертежа, затворете краищата, обърнете, изгладете,
поставете на основата на ръкавите, зашийте едната страна и обиколете другата със същия шев
отвътре, тегелирайте, наберете върховете на ръкавите по размера на ръкавните извивки, зашийте ги
на тях според обозначенията. Изработете и поставете яката със столче според обяснението на
страница 104 и обозначения А-В. Оформете основата на дрехата с малък подгъв зашит с тегел,
оформете илици и пришийте копчета на капачетата и маншетите. Завържете лентите на гърба.
63. Бермуди „LASSERRE”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 20 м., 1, 40 м. ширина памучен полиестер.
Кроене: предница 1 8да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница-дъно на джоб 3 /да се
скроят две/, две кройки джоб пластрон 4и 5 /да се скроят два от всяка/, капаче на джоб 6 /да се
скроят четири/, коланче 7 /да се скрои двойно/. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа
на кройката. За гайки се скрояват пет ленти 7см. на 5см. За гайка на капачето се скрояват две ленти
с дължина 12см. и ширина 5см. За оформяне на горния край на джобовете се скрояват две ленти с
ширина 3см. и 20см. дължина.
Изработка: изработете джобове със страница по предниците според обяснението към пособието за
шиене. Затворете страничните шевове на панталона. Зашийте и обърнете капачетата като вмъкнете
по средата гайка, преди това ушита и обърната и прегънете по средата по дължина, прекарайте тегел
отгоре около контура; оформете гънки в основата на джобовете пластрон и наберете горния край ,
като го оставите с ширина 16см., оформете го с лента, като направите малка филетка; зашийте
частта на основата към джобовете и тегелирайте шева; тропосайте малък подгъв в остатъка от
контура на джобовете, поставете на указаното място и зашийте с тегел отгоре по края; поставете
капачетата на 1см. отгоре над джобовете, зашийте, обърнете надолу, застопорете с тегел. Затворете
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа на предницата, пришийте цип и
изработете коланче с гайка според обяснението в пособието за шиене. Направете подгъв в основата
на крачолите. Пришийте метално копче по капачетата, за да закопчаете.
64. Блуза „SITA MURT”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2м., 1, 40 м. ширина лен.
Кроене: две кройки гръдна част 1 и 2 /да се скроят две от всяка/, долна средна част на предница 3
/да се скроят две/, долна страница на предница 4 /да се скроят две/, гръб 5 /да се скроят два/. За
волана в основата на долната част се скрояват косо две ленти с ширина 8см. на 1, 10 м. дължина. За
волана в основата на горната част се скрояват косо две ленти със същата дължина и ширина от 6см.
За волан в долната част на вратната извивка се скрояват косо две ленти с ширина 8см. и дължина 1,
20 м. За волан в горната част на волана се скрояват косо две ленти със същата дължина и ширина
6см. За презрамки се скрояват се скрояват две прави ленти с дължина 35см. и ширина 8см. За
оформяне на контура на ръкавните извивка се скрояват косо две ленти с ширина 4см. по размера на
контура по мярката.
Изработка: Съединете помежду им гръдните части според обозначението зашийте средния преден
шев; съединете по същия начин долните части на предницата и пришийте към гръдните части;
зашийте частите на гърба, средния шев на гърба, и затворете страничните шевове. Затворете във
формата на халка бието за оформяне на ръкавните извивки като оставите според размера на контура
без 1см., прегънете по средата по дължина и поставете върху плата, зашийте, обърнете бието
навътре, застопорете с бодове на ръка от вътрешната страна или по-добре като прекарате тегел
отгоре по края. Оформете основата и вратната извивка с малък зигзаг. Зашийте и обърнете
презрамките, изгладете и ги застопорете по вратната извивка. Затворете във формата на халка
воланите като съедините помежду им двете ленти за всеки един, поставете тесния волан върхе найширокия като съедините единия от краищата, прекарайте двоен набор и наберете като оставите
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според нужния размер; поставете воланите върху дрехата около контура на вратната извивка, върху
лявата презрамка и по основата според модела, застопорете с тегел отгоре.
65. Панталон „SITA MURT”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 2м., 1, 50 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 32см./размер 48/, 30см. /размер 44/, 28см. /размер 40/, гръб
2 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да
се получи ширина 32см. /размер 48/, 30см. /размер 44/, 28см. /размер 40/. За коланче се скроява
лента с ширина 8см. по размера на контура според размера с още 5см. за шевове и прихлупване.
Изработка: Поставете канаваца по коланчето. Зашийте страничните шевове на панталона, левия от
мястото на ципа, вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Пришийте скрит цип по отвора и
изработете цяло коланче според обяснението в пособието за шиене. Зашийте подгъв в основата на
крачолите.
66. Блуза „IKKS”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1,70 м., 1,50 м. ширина щампосан памук.
Кроене: Предница 1 и 1А /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двойно/, вратна извивка на
предница 3 /да се скроят две/, вратна извивка на гръб 4 /да се скрои двойно/, горна част на реглан
ръкав: на предница 5 и на гръб 6 /да се скроят по два от всеки/, долна част на ръкав 7 /да се скроят
два двойни/, средна част на ръкав 8 /да се скроят два двойни/. За маншети се срязват две ленти с
ширина 8 см. и дължина 26 см. За оформяне на вратната извивка и образуване на малко вътрешно
каналче се срязва бие с ширина 3,5 см. по размера на контура. За панделки се срязмат ленти с
ширина 3 см. докато се получат 1,70 м. за основата и 1,10 м. за вратната извивка.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете 1 с 1А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: За набор в горния край на предниците до обозначение А, наберете по размера на
вратната извивка на предница до същото обозначение и бродирайте върху набора три реда с бод
пчелно гнездо образувайки декорация; зашийте частите на вратната извивка на предница, сгънете
мострите по линията на чертежа навътре, закрепете с тегел отгоре. Наберете леко горния край на
гърба до обозначение В по размера на вратната извивка на гръб и съединете с нея. Зашийте
страничните шевове. Наберете долната част на ръкавите, като оставите горния край по размера на
средната част и зашийте с нея; съединете двете горни части на ръкава, на предницата с тази на
гърба, зашийте раменния шев и зашийте горните части със средната част; затворете ръкавите до
отвора в основата, оформете я с малък подгъв, наберете основата по размера на маншета; сгънете
маншетите по линията на чертежа, затворете краищата, като прибавите на единия край гайка от
същия плат за закопчаване с едно копче, обърнете, изгладете, поставете маншетите на основата на
ръкавите, зашийте едната страна и обиколете със същия шев другата отвътре, тегелирайте и
поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията, зашийте. Поставете на вратната
извивка бието, сгънато на две, зашийте, обърнете навътре и закрепете с тегел отгоре, като
образувате малко каналче отвътре. Оформете илик в основата на предниците на указаното в
кройката място и направете подгъв, като прегънете по линията на чертежа навътре, зашийте с тегел
образувайки каналче. Зашийте и обърнете лентите и ги въведете в каналчетата на основата и на
вратната извивка за нагласяване и изработете панделките; оформете илици и пришийте копчета на
предниците.
67. Панталон „COOKED”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
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Плат: 1, 75 м., 1, 40 м. ширина памучен сатиниран стреч габардин.
Кроене: средна част на предница 1 /да се скроят две/, предница 2 /да се скроят две, като се
увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 15см.
/размер 48/, 13см. /размер 44/, 11см. /размер 40/, страница на предница 3 /да се скроят две/, горна
част на страница 4 /да се скроят две/, страница-дъно на джоб 5 /да се скроят две/, гръб 6 /да се
скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 16см. /размер 48/, 14см. /размер 44/, 12см. /размер 40/, страница на гръб 7 /да се
скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 4,5см./, заден джоб 8 /да се скроят два/, коланче 9 /да се скроят две/. За гайки се
скроява лента с дължина 35см. и ширина 3см. , за да се получат пет. За дъна на джобове се скрояват
две според чертежа на предницата.
Изработка: Оформете по задните джобове декоративен кръг според чертежа на кройката.
Съединете помежду им горната част на страницата със страницата дъно на джоб според
обозначения C-D, зашийте, тегелирайте шева; изработете джобове със страница според обяснението
в пособието за шиене и обозначения D-E. Прикрепете към предниците средните части на
предницата от талията до обозначение F и страницата от обозначение G до основата. Съединете
гърба за страницата на гърба. Изработете и поставете джобове пластрон според обяснението към
пособието за шиене. Затворете страничните шевове на панталона, вътрешните шевове и средния
шев /чатала/ до мястото на отвора за цип на предницата, пришийте цип и изработете коланче с гайки
според обяснението в пособието за шиене. Направете подгъв в основата на крачолите.
68. Блузка „LEE”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1, 20 м., 1, 40 м. ширина полиестерна вискоза на райета.
Кроене: предница на горна част 1 /да се скроят две/, долна част на предница 2 /да се скроят две/,
долна част на страница на предница 3 /да се скроят две/, горна част на гръб 4 /да се скроят две/,
горна част на страница на гръб 5 /да се скроят две/, долна част на гръб 6 /да се скроят две/, долна
част на страница на гръб 7 /да се скроят две/, предно закопчаване 8 /да се скрои едно косо за горната
част и едно право за долната част/, ръкав 9 /да се скроят два/. За оформяне на вратната извивка, на
отвора на гърба и основата на ръкавите се скрояват косо ленти с ширина 4см. по размера на
контурите.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по закопчаването. Зашийте свивките на горните части
ная предницата, наберете лекичко в основата между обозначения А-В като оставите според размера
на долните части на предницата според същите обозначения; съединете долните части помежду им
и съединете към горната част. Зашийте страниците за горните части на гърба, затворете средния шев
до обозначение О, съединете помежду им долните части и съединете към горните; затворете
страничните и раменните шевове. Затворете ръкавите, оформете основата със скроена косо лента
като оформите малка филетка и прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според обозначенията.
Оформете отвора на гърба и контура на вратната извивка с друга скроена косо лента като оформите
отново филетка. Поставете закопчаванията по предниците, скроеното косо отдясно, зашийте,
прегънете по линията на чертежя навътре като оформите краищата, обшийте отвътре и прекарайте
тегел по края на всичко наоколо; поставете автоматични копчета по закопчаванията, за да затворите
и оформете основата на дрехата с малък подгъв, зашит с тегел.
69. Шорти „COLCCI”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Плат: 1,90 м., 1,50 м. ширина памук.
Кроене: Нагръдник на предница 1 /да се скроят два двойни/, предна презрамка 2 /да се скроят две
двойни/, задна част 3 /да се скроят четири/, горна част на гръб 4 /да се скроят две двойни/, задна
презрамка 5 /да се скроят четири/, предница 6 /да се скроят две/, гръб 7 /да се скроят два/, страницадъно на джоб 8 /да се скроят две/, талия на предница 9 /да се скроят две двойни/, талия на гръб 10
/да се скроят четири/, основа на крачол 11 /да се скроят две двойни/. За капаче-прихлупване на
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отворите на задните страни се срязват две ленти с дължина 24 см. и ширина 7 см. За колан се срязва
лента от около 1,80 м. на ширина 10 см. За пет гайки се срязва лента с ширина 6 см. и дължина 30
см. Дъна на задни джобове: да се скроят четири според чертежа на кройката. За оформяне на
отворите на предните страни се срязват две мостри според чертежа на кройката. Дъна на предни
джобове: да се скроят две от подплата според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат на горните слоеве на талията, презрамките, горната част
на гърба, средата на основата на крачолите, капачетата и мострите на отворите. Изработете
джобовете само с една филетка на указаните места на гърба и според обяснението на страница 104.
Изработете джобовете със страница на предниците според обяснението на стр. 104 и оформете
отвора на страните с мострата, ушита и обърната; тропосайте малки гънки на предниците на
указаните в кройката места, зашийте ги с тегел отгоре до обозначението. Поставете горния слой на
талията на гърба, зашийте, обърнете и тегелирайте отгоре; затворете страничните шевове на
крачолите до мястото на отворите, вътрешните шевове и средния шев /чатала/; поставете по същия
начин талията на предница, оформете отвора в основата на крачолите с малък подгъв, ушит с тегел,
наберете леко основата по размера на частта, поставете я, като прихлупите на задната страна,
зашийте едната страна и обиколете с шев другата отвътре, прекарайте тегели около контура,
оформете илик и пришийте копче в краищата. Зашийте средния заден шев, тегелирайте, зашийте
двете части на гърба помежду им лице с лице, зашийте контура без горния край, долния край и
страните, обърнете, тегелирайте. Зашийте и обърнете презрамките две по две, тегелирайте и
наберете по-широкия край по размера на горната част на гърба според обозначения C-D; съединете
двата слоя на горната част на гърба лице с лице, като прибавите презрамките според същите
обозначения, зашийте целия контур без основата, обърнете, поставете на гърба, зашийте единия
слой и обиколете с шев срещуположния отвътре, тегелирайте около контура. Поставете задната част
на талията на гръб, прихванете с тропоска, поставете долния слой на талията отгоре и зашийте
всичко заедно с един тегел, обърнете задната част нагоре, а талията навътре, обиколете с шев и
тегелирайте отгоре; сгънете лентите за капаче на две по дължина, поставете на отвора на задните
страни, зашийте, обърнете към предницата, тегелирайте. Зашийте и обърнете нагръдника на
предница също като задната част, поставете върху талията на предница, като захванете леко
основата на нагръдника, поставете долната част на талията отгоре, зашийте всичко с един тегел,
обърнете и обиколете с шев като на гърба, поставете краищата на талията, като ги оформите
окончателно, тегелирайте. Наберете горния контур на нагръдника по размера на презрамката между
обозначения Е; съединете двете презрамки лице с лице, зашийте контура до обозначения Е,
обърнете, поставете едната част на нагръдника до същото обозначение, зашийте, обърнете и
обиколете с шев другата страна отвътре, тегелирайте контура. Зашийте и обърнете гайките и колана,
тегелирайте, поставете гайките на дрехата, две на предницата и три на гърба и прекарайте колана.
Оформете илици и пришийте копчета на страничните отвори. Завържете презрамките по
необходимия размер.
71. Рокля за бременни „PHARD”
Приложение 8. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 0, 90 м., 1, 40 м. ширина трикотаж с бял памук със златиста щампа. 2, 30 м., 1, 50 м. ширина
памучен трикотаж в бял цвят.
Кроене: от щампосан трикотаж: гръдна част 1 /да се скроят две косо/, гръб на горна част 2 /да се
скрои двоен/, предница на долна част 3 /да се скрои двойна косо/, гръб на долна част 4 /да се скроят
два косо/. От бял трикотаж: същата кройка гръдна част 1 /да се скроят две косо/, същата кройка гръб
на горна част 2 /да се скрои двоен/, същата кройка предница на долна част 3 /да се скрои двойна
косо като се скрои по линията C-D на кройката/, същата кройка гръб на долна част 4 /да се скроят
два косо като се скрои по линията E-F на кройката/, предница на волан на долната част 5 /да се
скрои двойна/, гръб на волан на долната част 6 /да се скрои двоен/. За волан в основата на горната
част се скрояват три ленти 1, 20 м. на 13см. За волан в основата на долната част се скрояват три
ленти 1, 20 м. на 16см. За презрамки се скрояват две ленти с дължина 40см. и ширина 4см.
Изработка: Съединете две по две по средния шев гръдните части горните и долните поотделно и
прикрепете към гърба на горната част по страничните шевове. Зашийте и обърнете презрамките,
поставете по предницата и гърба на вратната извивка според обозначението; поставете горната част
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на горницата върху долната като вмъкнете презрамките, зашийте контура на вратната и ръкавните
извивки, обърнете към лицевата страна, прекарайте тропоска като придържате шева по края и двете
материи заедно в основата. Затворете средния шев на гърба на горната и долната част на долницата
и затворете страничните шевове; затворете воланите във формата на халка и оформете долния край
на воланите в основата с малък подгъв и оверлок; поставете горния волан на основата върху долния,
наберете според размера на волана на долницата, прикрепете към него; наберете волана на
долницата според долната страна на основата на долницата, пришийте към нея. Оформете основата
на горната страна на долницата по същия начин като воланите и поставете върху долната страна,
придържайте заедно с тропоска и пришийте към горницата.
72. Рокля за бременни „LAURA BIAGIOTTI”
Приложение 8. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 2, 20 м., 1, 50 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница на горна част 1 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 2 / да се скрои двоен/. За
първия волан се скрояват две ленти 80см. на 22см. За втория се скрояват две ленти 1, 10 м. на 22см.
За третия се скрояват две ленти 1, 50 м. на 22см. За волан в основата се скрояват три ленти 1, 50 м.
на 14см. За оформяне на вратната и ръкавните извивки се скрояват косо ленти с ширина 4см. по
размера на контура според мярката.
Изработка: Зашийте свивките и затворете раменните шевове. Затворете във формата на халка трите
ленти за оформяне на вратната и ръкавните извивки и ги поставете върху плата, зашийте единия
край, обърнете нагоре и прегънете навътре като оформите филетка с ширина 1см., обшийте по
същия тегел от вътрешната страна. Затворете страничните шевове на горната част. Съединете
лентите за воланите помежду им като затворите във формата на халка всеки един волан потделно,
наберете първия като го оставите според размера на основата на горната част, втория го оставете
според размера на основата на първия волан, и така следващия; монтирайте долната част като
съедините четирите волана по своя ред и пришийте долната към горната част. Оформете основата с
малък подгъв.
73. Блузон за бременни „JUCCA”
Приложение 8. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 85 м. , 1, 40 м. ширина щампосана прозрачна материя.
Кроене: платка на предница 1 /да се скроят две/, предница на горна част 2 /да се скрои двойна/,
предница на волан 3 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 4 /да се скрои двоен/, гръб на волан 5
/да се скрои двоен/, ръкав 6 /да се скроят два/. За оформяне на вратната извивка се скроява косо
лента с ширина 4см. по размера на контура според мярката. За фльонга на платката се скрояват две
ленти с дължина 50см. и ширина 3,5см. За фльонга в основата на горната част се скрояват две ленти
с дължина 1м. и ширина 3,5см. За оформяне на основата на ръкавите и за оформяне на фльонга се
скрояват две ленти с дължина 50см. и ширина 3,5см.
Изработка: Прекарайте набор в горния край на предницата на горната част и наберете според
размера на платките, съединете с тях от обозначение А до ръкавната извивка, зашийте, обърнете,
поставете шева нагоре и прекарайте тегел отгоре на 1,5см. като оформите каналче; оформете два
илика в основата на предницата на указаното място на кройката; зашийте свивките на гърба,
страничните и раменните шевове. Съединете волана на предницата и на гърба по страничните
шевове и прикрепете към основата на горната част като натегнете страничните шевове, зашийте,
обърнете, поставете шева нагоре и прекарайте тегел по същия начин като на платката, за да
оформите каналче; оформете основата на волана с малък подгъв. Затворете ръкавите до
обозначението на отвора в основата и го оформете с малък подгъв, оформете основата според
желания размер, оформете с лентата, като направите филетка с ширина 1см. и като отпуснете
краищата, ушити и обърнати, за да направите фльонга; прикрепете ръкавите към ръкавните извивки
според обозначенията. Прегънете скроената косо лента по средата по дължина, за да оформите
вратната извивка и поставете върху плата около контура, зашийте като оставите малък отвор по
краищата на каналчета на платката, обърнете бието навътре, застопорете с тегел отгоре; зашийте и
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обърнете лентите за фльонгата, прекарайте през каналчетата на платката като застопорите единия
край на ръкавните извивки и като извадите другия край през отворите, за да направите фльонга.
Съединете помежду им двете ленти за фльонга в основата, прекарайте я по каналчето през илиците
и направете фльонга като пристегнете колкото е необходимо.
74. Рокля за бременни „TAVIANI”
Приложение 8. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: две щампосани парчета със страна 70см. за размер 48, 68см. /размер 44/, 66см. /размер 40/. 0,
65м. , 0, 80 м. ширина трикотажно канале.
Кроене: Поставете двете парчета заедно обратна с обратна страна и скройте: предница 1 и 1А/да се
скроят две според схемата/. За презрамки се скрояват две ленти с дължина 35см. и ширина 4см. От
трикотажно канале: гръб 2 /да се скрои двоен/. За завързване се скрояват четири ленти с дължина
25см. и ширина 4см.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете 1 с 1А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Отбележете на предниците с тропоска средната линия. Зашийте и обърнете лентите за
презрамките и тези за завързване. Оформете основата и гърба на вратната извивка с оверлок без да
опъвате плата. Затворете страничните шевове от горния край обозначение С до основата
обозначение D, като вмъкнете една лента за завързвне от лявата страна по височината на талията, от
лицевата страна на плата; поставете презрамките по предницата на вратната извивка според
обозначение Е и на гърба според обозначението; поставете една лента за завързване по всеки край
на предниците според обозначение F и по дясната страна, при обозначението на талията, от
вътрешната страна на плата. Оформете прихлупване на двете предници като прихлупите дясната
страна върху лявата, така че да съвпадне средната линия, застопорете с тегел отгоре на около 4см.
от вратната извивка и оставете отпуснат остатъка. След като се поставили роклята, прихлупете и
завържете лентите като ги пристегнете според искания размер.
75. Рокля за бременни „MARTRY’S”
Приложение 8. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 2, 20 м., 1, 40 м. ширина трикотажна коприна.
Кроене: предница на горна част 1 /да се скроят две двойни/, предница на долна част 2 и 2А /да се
скрои двойна/, гръб 3 и 3А /да се скрои двоен/. За завързване на фльонга се скрояват две ленти с
дължина 30см. и ширина 5см.
Внимание: За да получите пълните кройки 2 и 3, съединете части 2 с 2А и 3 с 3А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Наберете горния край на предницата на долната част от средата до обозначението като
оставите според размера на основата на горната част. Съединете двете горни части на предницата
лице с лице, като по раменните шевове вмъкнете ленти за завързване, преди това ушити и обърнати,
зашийте контура на вратната и ръкавните извивки, обърнете от лицевата страна, придържайте шева
по края с тропоска, тропосайте двете части заедно в основата и съединете към долната част.
Затворете страничните шевове на роклята, оформете основата и гърба на вратната извивка с малък
подгъв, като поставите на вратната извивка еластична лента, за да пристегнете. Прекарайте два
декоративни тегела по всяка лента според модела и ги завържете на фльонга.
76. Рокля „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 8. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 3,20 м., 1,50 м. ширина лен. 4,40 м., 2 см. ширина дантела.
Кроене: Тяло на предница 1 /да се скроят две/, тяло на гръб 2 /да се скрои двойно/, ръкав 3 /да се
скроят два/, пола на предница 4 /да се скрои двойно косо/, пола на гръб 5 /да се скрои двойно косо/,
страна на пола на предница 6 /да се скроят две/, яка 7 /да се скроят две двойни/. Дъна на джобове: да
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се скроят четири според чертежа на кройката на полата на предница. За колан се срязва две ленти с
ширина 12 см. и дължина 1 м.
Изработка: Сгънете мострата вратна извивка на предниците по линията на чертежа навън, зашийте
горния край до обозначение Х, направете прорез на същото обозначение, обърнете мострата
навътре, прихванете с тропоска и поставете дантелата откъм лицевата страна на дрехата на
указаното в кройката място, закрепете с малък зигзаг около контура прихващайки мострата и
оформете плата под дантелата; сгънете по същия начин мострата основа на ръкавите и поставете
дантелата по същия начин. Поставете също дантела на основата на яката на гърба до обозначението
и на полата на предница, успоредно на отворите на джобовете и на 1,5 см. от тях, закрепете и
оформете по същия начин плата отдолу. Зашийте свивките на тялото на предница и гръб и на полата
на гръб. Поставете дъното на джоб на предниците върху обозначения А-В, зашийте, направете
прорез на В, обърнете дъното навътре, прекарайте тегел в края; зашийте другото дъно за страната
според същите обозначения, зашийте тази част за предницата според обозначения В-С и съединете
двете дъна с обиколен тегел; поддържайте отворите на джобове затворени с тропоска. Зашийте
страничните шевове на полата и тялото и раменните шевове. Затворете ръкавите, зашийте ги на
ръкавните извивки според обозначенията. Прихлупете предницата, дясната върху лявата, така че да
съвпаднат средите, прихванете с тропоска; зашийте тялото с полата. Съединете двете яки, зашийте
външния контур до обозначение Х, направете прорез на обозначението, обърнете, изгладете,
зашийте за вратната извивка горната и обиколете с шев долната откъм обратната страна. Зашийте
подгъв в основата на роклята. Съединете помежду им двете ленти на колана по единия край,
поставете дантелата отгоре, на 2,5 см. от единия от краищата, закрепете с зигзаг, сгънете колана на
две по дължина лице с лице, зашийте около контура, като оставите малък отвор за обръщане,
обърнете откъм лицевата страна, затворете отвора, изгладете, бродирайте гайки от конец на
страните на роклята върху талията, прекарайте колана и завържете на предницата.
77. Рокля „MANGO”
Приложение 9. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2, 15 м., 1, 40 м. ширина щампосан креп жоржет, и същото количество бяла подплата. 0, 50
м., 1, 20 м. ширина черен креп жоржет.
Кроене: от щампосан плат и подплата: предница на горна част 1/да се скроят две/, страница на
предница 2 /да се скроят две/, гръб на горна част 3 /да се скрои двоен/, предница и гръб на долна
част 4 /да се скроят две двойни, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението/, основа
на долна част 5 /да се скроят две двойни/. От черна материя: коланче 6 /да се скроят четири двойни/.
За обшивка на ръкавните извивки се скрояват косо две ленти с ширина 3,5см. по размера на контура
според мярката.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по двете коланчета и по края на предниците до линията
по средата. Съединете страниците с предниците и затворете дясната страна, като оставите отвор за
цип отляво; зашийте по същия начин подплатата и поставете отгоре лице с лице, зашийте контура
на вратната извивка, предния край и ръкавните извивки, като по ръкавните извивки вмъкнете
скроената косо черна лента, затворена във формата на халка и оформена със зигзаг, обърнете
подплатата навътре като придържате с тропоска шева по края, извадете раменните шевове през
основата между двата плата, зашийте ги, обърнете като поставите раменните шевове отново в
позицията им и като скриете шевовете; прекарайте тропоска в основата на горната част като
придържате заедно двете материи и оформете прихлупване с двете предници, така че да съвпаднат
средните линии. Съединете двете части на коланчето по десния шев, горната и долната част
поотделно, прикрепете към основата на плата от всяка страна, зашийте и обърнете двете коланчета
надолу. Зашийте страничните шевове на долната част и подплатата поотделно като оставите отвор
за цип отляво до обозначението, поставете долната част от подплата под щампосаната част,
наберете горния край като оставите според размера на основата на дрехата, съединете към нея като
зашиете към горната част на коланчето и обшийте долното лице от обратната страна, прекарайте
отгоре декоративен тегел на 7мм. по всеки край. Пришийте цип отляво. Затворете във формата на
халка частта на основата, прегънете по линията на чертежа и пришийте към основата на долната
част. Оформете основата на подплатата с малък подгъв, оформете илици и пришийте копчета.
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78. Блузон „C & A”
Приложение 9. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 75 м., 1, 40 м. ширина памук. 0, 85 м., 1, 20 м. ширина памучна батиста.
Кроене: От памук: предница 1 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението/, гръб 2 /да се скрои двоен, като се увеличават сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се получи ширина 36,5см. /размер 58/, 34,5см. /размер 54/,
32,5см. /размер 50/, ръкав 3 /да се скроят два/, яка за риза 4 /да се скроят две двойни/, столче на яка 5
/да се скроят две двойни/. За коланче се скрояват две ленти с ширина 15см. и дължина 1м. За
оформяне на ръкавните извивки се скрояват косо две ленти с ширина 3см. по размера на контура
според мярката. От батиста: капаче 6 /да се скроят две/. За нагръдник се скрояват два правоъгълника
с ширина 20см. и 70см. дължина. За да наберете нагръдника се скрояват две ленти с дължина 45см.
и ширина 4см.
Изработка: По двата правоъгълника за нагръдника, отбележете хоризонтални линии, на 1,5см.
разстояние между тях и оформете дипла от 5 мм. по всяка една от тях, зашийте с тегел, изгладете;
съединете двете парчета като поставите едното върху другото, поставете кройката отгоре и скройте
в същата форма като оставите място за шевове. Поставете подлепващ плат по двете яки, столчето на
яката, и по средата на горната част на капачетата. Зашийте нагръдника с предниците като направите
малък прорез в ъгъла; зашийте и обърнете лентите за набирането, изгладете като поставите шева по
средата и поставете върху шева на нагръдника като оформите гънка в ъгъла, застопорете с тегел
отгоре по двата края. Зашийте предните и задните свивки, затворете страничните и раменните
шевове. Оформете основата на ръкавите с малък подгъв, прикрепете към ръкавните извивки до
обозначенията и оформете долния край на ръкавните извивки като поставите скроената косо лента,
ушита и обърната. Пришийте капачетата към предницата, прегънете по линията на чертежа навътре
и обшийте долния лист по същия шев от обратната страна. Изработете яка за риза със столче според
обяснението в пособието за шиене и обозначения А-В. Оформете илици и пришийте подплатени
копчета. Съединете двете ленти за коланчето, прегънете по дължина, зашийте и обърнете, изгладете
и поставете отпуснат, завързан на талията.
79. Панталон „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 9. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1,90 м., 1, 40 м. ширина плат на много ситни райета.
Кроене: предница 1 и 1А /да се скроят две/, гръб 2 и 2А /да се скроят два/, страница дъно на джоб 3
/да се скроят две/, капаче на джоб 4 /да се скроят четири/, коланче 5 /да се скроят четири/. За дъна на
предните джобове се скрояват две според чертежа на кройката. За дъна на задните джобове се
скрояват две от плат и две от подплата.
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: Поставете подлепващ плат по горните части на коланчето, капачетата и мострите на
страничните отвори. Зашийте задните свивки, изработете джобове с филетки и капачета на гърба и
предни джобове със страници според обяснението към пособието за шиене. Затворете страничните
шевове до мястото на отворите в основата, затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до
мястото на ципа, пришийте цип според обяснението към пособието за шиене. Зашийте средния шев
на гърба на горната и долната част на коланчетта поотделно, съединете лице с лице, зашийте горния
контур, краищата и долния край на прихлупването до линията по средата на предницата, прекарайте
тропоска като придържате шева по края, изгладете, прикрепете към талията на панталона по
лицевата страна, зашийте горната част, обърнете и обшийте долната по същия шев от обратната
страна. Зашийте подгъв в основата на крачолите, прегънете мострата на страничния отвор на
предницата по линията на чертежа навътре, оформете с малък подгъв мострата на гърба и я опънете
отдолу като оформите прихлупване. Оформете илици, пришийте копчета.
80. Блуза „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 9. Страна А. Оранжево.
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Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 80 м., 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, ръкав 3 /да се скроят два/,
наръкавник 4 /да се скроят два/, предно закопчаване 5 /да се скроят две/, капаче на джобове 6 /да се
скроят две/, яка 7 /да се скроят две двойни/. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на
кройката. За малък волан по капачетата се скрояват две ленти с дължина 1, 20 м. и ширина 2,5см.
Изработка: Поставете канаваца по средата на горната част на капачетата, яката и закопчаванията.
Оформете с оверлок или зигзаг един от краищата на лентите за воланите. Зашийте предните и
задните свивки, тегелирайте. Изработете джобове с капачета със само едно дъно на указаното място
и според указанието в пособието за шиене. Зашийте страничните и раменните шевове. Затворете
ръкавите и наръкавниците във формата на халка, наберете основата на ръкавите според размера на
наръкавника, поставете го лице с лице, зашийте, прегънете по линията на чертежите и обшийте по
същия шев от вътрешната страна, прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според
обозначенията. Поставете закопчаванията по предниците като вмъкнете набраните волани, зашийте,
обърнете половината закопчаване навътре и обшийте отвътре. Изработете яка тип мао според
обозначение А и указанията в пособието за шиене. Оформете основата на дрехата с малък подгъв и
поставете автоматични копчета по капачетата и по предницата за да закопчаете.
81. Панталон „C & A”
Приложение 9. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 2м., 1, 50 м. ширина памук. 0, 55 м. бродирана лента с ширина 10см. с вълни в единия край.
Кроене: предница 1 /да се скроят две, като увеличавате сантиметрите, указани в приложението, така
че в краищата да се получи ширина 31см. /размер 58/, 29см. /размер 54/, 27см. /размер 50/, гръб 2 /да
се скроят два, като увеличавате сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 33см. /размер 58/, 31см. /размер 54/, 29см. /размер 50/, страница-дъно на джоб 3 /да
се скроят две/. За гайки се скроява лента с дължина 30см. и ширина 4см., за да се получат шест. За
дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката. За оформяне на предницата на талията
мострите се скрояват според чертежа на кройката. От бродирана лента: капаче 4 /да се скроят три,
така че вълничките да останат в долния край/.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по мострите. Изработете джобове със страница според
обяснението в пособието за шиене и обозначения А-В; тропосайте гънка на предницата на
крачолите на указаното място на кройката и затворете страничните шевове. Поставете лента,
широка 4см. от лек подлепващ плат върху местата на капачетата, от обратната страна на плата;
оформете краищата им с малък подгъв и поставете на указаните места на гърба и по лявата страна
на крачола; затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа, пришийте цип
според обяснението в пособието за шиене. Поставете мострите на предницата на талията лице с
лице, зашийте, обърнете навътре като прегънете мострата на гръб по линията на чертежа,
прекарайте еластична лента с ширина 4см. от страничния шев до обозначение С, застопорете
краищата, прекарайте тегел по края на мострата около контура на талията и четири тегела отгоре
над лентата като я опънете; зашийте и обърнете гайките и поставете две на предницата и четири на
гърба; зашийте закопчалка по средата на предницата, за да закопчаете талията. Оформете основата
на крачолите с малък подгъв.
82. Блузон „FELIX MEDIANO”
Приложение 9. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 2м., 1, 40 м. ширина памучна бродирана батиста.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението/, ръкав 3 /да се скроят два/, предно закопчаване 4 /да се
скроят две/, предница на вратна извивка 5 /да се скроят две/, гръб на вратна извивка 6 /да се скрои
двоен/, раменна част на вратна извивка 7 /да се скроят две/.
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Изработка: Поставете лек подлепващ плат по закопчаването и по частите на вратната извивка.
Прикрепете предниците към гърбовете по страничните шевове и затворете раменните шевове.
Наберете горния край по средата на предницата и на гърба до ъглите като оставите според размера
на частите на вратната извивка. Съединете помежду им всички части на вратната извивка и
изгладете отворените шевове, като направите прорез по ъглите; поставете частите върху плата,
зашийте целия контур като направите прорез по ъглите, за да се нагласят, обърнете нагоре,
прегънете по линията на чертежа навътре и обшийте по същия шев отвътре. Прегънете
закопчаванията по линията на чертежа, лице с лице, затворете краищата, обърнете, изгладете;
прикрепете ги към предницата, по едно от всяка страна, зашийте една част и обшийте другата от
обратната страна на плата, прегънете дясната страна на закопчаването върху лявата, застопорете
краищата с тегел отгоре. Затворете ръкавите, оформете основата с малък подгъв, прикрепете към
ръкавните извивки според обозначенията. Зашийте подгъв в основата на дрехата, оформете илици и
пришийте копчета по закопчаването.
83. Панталон „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 9. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1,60 м., 1,50 м. ширина сатиниран полиестер.
Кроене: Предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, предно коланче 3 /да се скроят
четири/, задно коланче 4 /да се скроят две двойни/, страничен джоб 5 /да се скрои един/. За каналче
на основата на крачолите се срязват две ленти с ширина 8 см. по контура на основата на крачолите
според размера. За възел в основата на крачолите се срязват две ленти от 70 см. на 4 см. За гайки на
талията се срязват пет с дължина 10 см. и ширина 4 см. Дъна на предни джобове: да се скроят две от
плат и две от подплата според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете подлепващ плат на горните части на коланчето. Зашийте задните свивки,
прекарайте декоративен тегел отгоре с бял конец и тегелирайте по същия начин останалата част от
шевовете на модела. Изработете предните джобове с една филетка според обяснението на страница
104 и оформете също с една филетка отвора на страничния джоб. Затворете страничните шевове до
мястото на отвора в основата, тегелирайте шевовете и оформете отворите с малък подгъв; поставете
джоба на указаното място на лява страна, закрепете с бял тегел отгоре. Затворете вътрешните
шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа, поставете ципа според обяснението на стр. 104.
Поставете лентите за каналче в основата на крачолите, зашийте, сгънете на две навътре, като
оформите краищата, обиколете със същия шев откъм обратната страната и тегелирайте всичко
обиколно с бял зиг заг; зашийте и обърнете лентите за възел и въведете в каналчето, като оформите
възел на страните. Съединете коланчетата горна и долна част поотделно, поставете ги едно върху
друго лице с лице, зашийте горния контур, краищата и долния край прихлупване до линията на
средата на предница, прекарайте тропоска, като поддържате шева в края, изгладете, поставете на
талията на панталона откъм лицевата страна на дрехата, зашийте горната част, обърнете и
обиколете с шев долната откъм обратната страна. Зашийте и обърнете гайките и поставете две на
предницата и три на гърба.
84. Блузка „FELIX”
Приложение 9. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1,70 м., 1, 40 м. ширина необработена коприна.
Кроене: предница на вратна извивка 1 /да се скроят четири/, горна част на предница 2 /да се скрои
двойна/, долна средна част на предница 3 /да се скрои двойна/, долна междинна част на предница 4
/да се скроят две/, долна страница на предница 5 /да се скроят две/, гръб 6 /да се скроят два/,
страница на гръб 7 /да се скроят две/. За оформяне на гърба на вратната извивка и на ръкавните
извивки скройте цели мостри според чертежа на кройките.
Изработка: Поставете лек подлепващ плат по частите на вратната извивка и по мострите. Зашийте
свивките на горната част на предницата, изгладете ги прави; съединете помежду им долните части
на предницата, тегелирайте шевовете и съединете с горната част; зашийте страницата на гърба,
средния шев от мястото на ципа до основата и затворете страничните шевове; пришийте цип.
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Съединете мострите на ръкавните извивки помежду им по страничния шев и поставете върху плата,
зашийте контура на ръкавните извивки, обърнете мострите навътре като придържате шева по края,
застопорете с бодове на ръка отвътре. Оформете гърба на вратната извивка с ушитата и обърната
мостра по същия начин като ръкавните извивки. Прикрепете частите на вратната извивка към
предницата, зашийте от обозначение А до обозначение В, обърнете като направите малък прорез
при А и оформете това парче с малък подгъв; поставете долните части на вратната извивка върху
горните, зашийте контура на вратната извивка, краищата за да завържете до обозначение А и
ръкавните извивки от обозначение В до раменете, обърнете, прекарайте тропоска като придържате
шева по края и затворете раменните шевове като зашиете горния лист с гърба и обшийте долния.
Оформете основата на дрехата с малък подгъв зашит с тегел. Завържете по средата на предницата
двата края на вратната извивка, според модела
85. Пола „FELIX MEDIANO”
Приложение 9. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1,75 м., 1,50 м. ширина бродиран памук. 0,25 м., 1,50 м. ширина подплата полиестер.
Кроене: Ханш на предница и гръб 1 /да се скроят два двойни/, пола на предница и гръб 2 /да се
скроят две двойни, като се увеличават сантиметрите указани в приложението, така че в краищата да
се получи ширина 55,5 см. /размер 58/, 53,5 см. /размер 54/, и 51,5 см. /размер 50/, коланче 3 /да се
скрои двойно/. За каналче се срязват две ленти с дължина 1,20 м. и ширина 7 см. За панделка се
срязват две ленти с дължина 1,45 м. и ширина 5 см. От подплата: ханш на предница и гръб 1 /да се
скроят два двойни/.
Изработка: Зашийте свивките на ханша и затворете страничните шевове, като оставите отвора за
цип на лява страна, поставете ципа; направете същото с подплатата. Затворете страничните шевове
на полата, зашийте дипла, като свържите двете непрекъснати линии според кройката, изгладете
надолу; съединете двете ленти за каналче по единия край, сгънете на две по дължина, зашийте,
обърнете и поставете отново краищата, като ги оформите окончателно; поставете каналчето върху
полата, няколко милиметра по-надолу от диплата, като поставите краищата на лява страна,
закрепете с тегел над горния край. Съединете помежду им лентите за панделката, зашийте и
обърнете последната и я въведете в каналчето, като оставите краищата отвън за издърпване и
наберете леко полата по желание. Наберете горния край на полата по размера на основата на ханша,
съединете двете части лице с лице и поставете ханша от подплата откъм обратната страна, зашийте
захващайки всички платове, обърнете частите на ханша навън, прихванете ги заедно с тропоска на
талията; изработете цяло коланче според обяснението на страница 104 и оформете основата на
полата с малък подгъв.
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