PATRONES № 269
1. Блуза „SISTEM ACTION”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1, 20 м. Памук с еластан с ширина 1, 40 м. Флиселина G740 от Freudenberg. Конец от
Gütermann.
Кроене: предница на панталон 2 /да се скроят две/, гръб на панталон 1 /да се скроят два/, страница
дъно на джоб 5 /да се скроят две/, предница на основа 4 /да се скроят две/, гръб на основа 3 /да се
скроят два/, предница на коланче 6 /да се скроят две с прихлупване за дясната страна и две без
прихлупване за лявата страна/, гръб на коланче 7 /да се скроят два двойни/. За дъна на джобове се
скрояват две според чертежа на кройката на страницата. За предно закопчаване се скроява
правоъгълник с ширина 6см. по височината на ципа плюс шевовете.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Изработете джобове със страница според обяснението към
пособието за шиене. Зашийте страничните и вътрешните шевове, и средния шев /чатала/ до мястото
на ципа и пришийте цип с предното закопчаване според обяснението към пособието за шиене.
Изработете коланче според обяснението към пособието за шиене и пришийте към панталона като
оформите прихлупване върху лявата страна и поставете закопчаване , за да пристегнете. Затворете
частите на основата в формата на халка и зашийте едното лице към основата на панталона,
прегънете и обшийте частта по вътрешния шев.
2. Бермуди „FAIRLY”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 20 м памук с еластан с ширина 1, 40 м. Флизелин G740 на Freudenberg. Конец за шиене
Gütermann.
Кроене: предница 2 /да се скроят две/, гръб 1 /да се скроят два/, страница дъно на джоб 5 /да се
скроят две/, основа на предница 4 /да се скроят две/, основа на гръб 3 /да се скроят две/, предница на
коланче 6 /да се скроят две с прихлупване за дясната страна и две без прихлупване за лявата страна/,
гръб на коланче 7 /да се скроят два двойни/. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на
кройката на страницата. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6см. по
височината на ципа плюс шевовете.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Изработете джобове със страница според обяснението към
пособието за шиене. Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото
на ципа и пришийте цип с предно закопчаване според обяснението към пособието за шиене.
Изработете коланче според обяснението към пособието за шиене и пришийте към панталона като
оформите прихлупване върху лявата страна и поставете закопчалка, за да го пристегнете. Затворете
във формата на халка частите на основата и пришийте едното лице към основата на панталона,
прегънете и обшийте частта по вътрешния шев.
3. Блузка „OXY COKY”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 35 м. памук с ширина 1, 40 м. Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 3 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, предно закопчаване 1 /да се скроят
две/. За оформяне на предницата и гърба на вратната извивка и на ръкавните извивки се скрояват
косо ленти с ширина 3см. според контурите. За волани по гънките на вратната извивка се скрояват
косо 1, 30 м. с ширина 6,5см. и още две такива ленти с ширина 4,5см.
Изработка: Изработете три ръба 2мм. на 2мм. по предниците и на разстояние от 1,5см. помежду им.
Затворете раменните и страничните шевове. Оформете вратната извивка и ръкавните извивки като
поставите бие, ушито и обърнато, обшийте и прекарайте тегел по лицевата страна като застопорите
бието. Съединете лентите за воланите две по две и направете завършващ шев по всяка страна, така
че лентата да остане с ширина 4см. и една с ширина 6см., тропосайте гънки 1см. на 1см. по всяка
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лента и пристегнете с тропоска по средата на гънките, поставете най-тесния волан върху широкия и
тропосайте заедно по средата, поставете волана върху вратната извивка на 1см. от края и зашийте с
тегел върху центъра на воланите като го адаптирате. Поставете флизелин /канаваца/ по средата от
обратната страна на предното закопчаване, изгладете, прегънете лице с лице, затворете краищата,
обърнете. Направете подгъв от 1см. като обшиете основата. Зашийте един лист от предното
закопчаване според обозначение А до края на волана и обшийте противоположния лист. Оформете
илици, пришийте копчета.
4. Бермуди „GUESS BY MARCIANO”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1,50 м., 1,40 м. ширина памук. Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: Предница 6 и 7 /да се скроят по две от всяка/, гръб 3 и 5 /да се скроят по два от всеки, джоб
пластрон 4 /да се скроят два/, капаче на заден джоб 8 /да се скроят четири/, капаче на преден джоб 9
/да се скроят две/, коланче на предница 2 /да се скроят две без прихлупване за дясна страна и две с
прихлупване за лява страна/, коланче на гръб 1 /да се скроят две двойни/. За капаче на предно
закопчаване се срязва правоъгълник с ширина 8 см. по страната на отвора на предница плюс
шевове. За фуеле на джоба пластрон се срязват две ленти с ширина 7 см. и дължина 24 см. за да
остане фуеле от 5 см. За гайки се срязват 6 правоъгълника от 5 см. на 11 см. Дъно на долен преден
джоб: да се скроят два квадрата от 14 см. За оформяне на отвора на предница мострата се срязва
според чертежа на кройките.
Изработка: Изработете предницата, като съедините двете части и гърба по същия начин, изгладете
шевовете странично и прекарайте двоен декоративен тегел по лицевата страна. Сгънете мострите на
предните джобове пластрон, прекарайте тегел, като прихванете мострите и поставете фуеле от
обозначение А до обозначение С, зашийте и отбележете сгъвката на фуелето, зашийте джобовете от
основата и фуелето върху панталона според обозначения А-В-С, тропосайте на страните и талията.
Изработете долния джоб с капаче и филетка на лявата предница според обяснението на страница 64.
Изработете също задните джобове с капачета, но като поставите само едно дъно на горната страна
на отвора и оформите другата страна с малко парче, ушито и обърнато, закрепете дъното на джоб на
панталона с двоен обиколен тегел откъм лицевата страна, като заоблите ъглите на основата на
джоба. Затворете страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до отвора.
Изработете отвора на предницата и коланчето според обяснението на стр. 64 без да поставите цип.
Отбележете сгъвката на основата и оформете илици на указаните места и илици на отвора на
предницата и коланчето. Поставете подгъви отвътре до обозначение Е и прихванете с обиколен
тегел. Изработете гайките, ушити и обърнати, поставете четири на предницата и две на гърба според
модела. Пришийте копчета и закопчайте маншетите.
5. Блуза „TANTRA”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо..
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1, 60 м. воал от щампосан лен с ширина 1, 40 м. Флизелин G 785. Конец Шапе Гутерман.
Кроене: предница на нагръдник 5 /да се скроят два правоъгълника 23см. на 37см. височина, за да се
оформят ръбове/, предница 7 /да се скрои двойна/, гръб на платка 4 /да се скрои двоен/, гръб 8 /да се
скрои двоен/, ръкав 6 /да се скроят два/, предно закопчаване 3 /да се скроят две/, столче на яка 1 /да
се скроят две двойни/, яка 2 /да се скроят две двойни/. За волан се скрояват две ленти 2см. на 36см.
плюс шевовете.
Изработка: По правоъгълниците за предницата на нагръдника, се изработват пет ръба 4мм. на 4мм.
на 4см. от страничния вътрешен шев на предницата и на разстояние 12мм. помежду им, поставете
нагръдника отгоре и скройте според формата и размера. Оформете едната страна на двете ленти за
волана и прекарайте двоен набор по противоположната страна, поставете върху нагръдника според
обозначение Е до основата като натегнете набора и тропосайте. Поставете флизелин /канаваца/ по
средата на закопчаването от обратната страна, изгладете и пришийте един лист от закопчаването
според обозначение Е, пристегнете воланите, прегънете закопчаването и обшийте отвътре.
Съединете центровете на предницата на закопчаването като поставите дясната страна върху лявата
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и пристегнете с тропоска. Прекарайте двоен набор по предницата от обозначението при знак С до
центъра, и пришийте към нагръдника като придържате наборите, поставете върху съединителния
шев набрана дантела с ширина 1,5см. и я зашийте с тегел по средата. Затворете раменните и
страничните шевове. Зашийте ръкавите, тропосайте гънките по върха и прикрепете към ръкавните
извивки. Изработете и поставете яка за риза със столче според обяснението към пособието за шиене
и обозначения А-В. Оформете основата на ръкавите и основата на дрехата със завършващ шев и
прекарайте четири тегела на 2см. от основите с еластичен конец на 6мм. разстояние помежду им,
като оформите набрани основи. Оформете илици, пришийте копчета.
6. Бермуди „ALYSI”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 10 м. сатиниран габардин с ширина 1, 40 м. Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница дъно на джоб 3 /да се
скроят две/, капаче на гръб 6 /да се скроят шест/, предница на коланче 4 /да се скроят две без
прихлупване за дясната страна и две с прихлупване за лявата страна/, гръб на коланче 5 /да се
скроят два двойни/. За гайки се скрояват два правоъгълника 5см. на 9см. За дъна на джобове на
предницата и на плитките джобове се скрояват две дъна според чертежа на кройката и два
правоъгълника 12см. на 8см. За предно закопчаване се скроява един правоъгълник от 6см. по
височината на ципа плюс джобовете.
Изработка: Изработете плитки джобове от филетка илик върху дясната страна на страницата-дъно
на джоб според обяснението към пособието за шиене, като поставите цип на отвора и като го
зашиете върху обратната страна на филетките, преди да подставите дъното на джоба о долната
страна на бието. Изработете предни джобове със страница според обяснението към пособието за
шиене и според обозначения А-В, като отпуснете края на страничните шевове. Затворете
страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Поставете флизелин /канаваца/ от
обратната страна на три капачета, изгладете и ги съединете две по две, лице с лице, зашийте и
прекарайте декоративен обиколен тегел, оформете илиците и поставете едно капаче в средата на
гърба на талията и една от всяка страна на талията на разстояние 5мм. помежду им, тропосайте.
Изработете преден отвор с цип, предно закопчаване и коланче според обяснението към пособието за
шиене. Изработете гайки, ушити и обърнати и поставете две на предницата върху коланчето и на
1см. от джоба, зашийте краищата.
7. Блуза „TINTORETTO”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 25 м. памук с ширина 1, 40 м. Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: предница на платка 7 /да се скроят две/, предница 5 /да се скроят две/, платка на гръб 4 /да
се скрои двойна/, гръб 6 /да се скрои двоен/, предно закопчаване 3 /да се скроят две/, ръкав 2 /да се
скроят два/, яка мао 1 /да се скроят две двойни/. За преден волан се скроява една лента с ширина
3см. на 1, 15м. За оформяне на ръкавните извивки се скрояват косо ленти с ширина 3см. според
общия контур.
Изработка: Тропосайте гънките на предницата и гърба и пришийте платките според обозначения Е
на предницата и F на гърба, прекарайте декоративни тегели по шевовете. Затворете раменните и
страничните шевове. Оформете едната страна на лентата за преден волан и основата на ръкавите
/оформения край/ със завършващ шев, прекарайте двоен набор по противоположната страна.
Поставете волана върху дясната страна на предницата, като натегнете наборите от вратната извивка
до основата, тропосайте. Поставете ръкавите при ръкавните извивки според обозначения E-F като
натегнете наборите, зашийте и оформете ръкавните извивки като поставите бие около тях, ушито и
обшито от вътрешната страна. Поставете канаваца от обратната страна на средата на частите на
закопчаването, изгладете; поставете едното лице към предницата като пристегнете волана от
дясната страна, обшийте. Изработете яка мао според обяснението към пособието за шиене и
пришийте към вратната извивка според обозначение А. Направете подгъв на 1см. по основата като
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оформите каналче и прекарайте тясна еластична лента според подходящия размер. Оформете илици,
пришийте копчета.
8. Бермуди „FAIRLY”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1,30 м., 1,40 м. ширина кафяв памучен дънков плат. Конец Гутерман.
Кроене: Предница 1 /да се скроят две/, гръб 3 /да се скроят два/, страница дъно на джоб 4 /да се
скроят две/, капаче на преден джоб 6 /да се скроят четири/, капаче на заден джоб 5 /да се скроят
четири/, пояс 2 /да се скроят четири/. За капаче на предно закопчаване се срязва правоъгълник с
ширина 7 см. по височината на отвора плюс шевове. Дъна на предни джобове: да се скроят две
според чертежа на кройката. Дъна на задни джобове: да се скроят четири правоъгълника от 15 см. на
11 см. За гайки се срязват четири правоъгълника от 5 см. на 8 см. За оформяне на талията на
предницата и гърба мострите се срязват с ширина 4 см. плюс шевове според чертежа на кройката на
гърба и след съединяване на частите на предницата. За колан се срязват четири ленти с ширината на
пояса и дължина 67 см. плюс шевове с един еднакъв край и с ъгъл.
Изработка: Зашийте задните свивки. Изработете предните джобове със страници според
обозначения А-В и обяснението на страница 64, като прибавите капачетата с декоративен тегел и
илик според обозначение R. Поставете другите капачета, ушити и обърнати с декоративни тегели на
указаните места на гърба, симулирайки задни джобове. Зашийте страничните шевове, вътрешните
шевове и средния шев /чатала/ до отвора. Изработете отвора с предно закопчаване според
обяснението на стр 64 без цип. Зашийте страничните шевове на мострите на талията и ги поставете
лице с лице, зашийте, обърнете и прихванете края им с обиколен тегел. Изработете гайките, ушити и
обърнати, и поставете две на предницата, две на страните и две на гърба на 4 см. от свивките
странично, зашийте с тегел в двата края. Съединете поясите два по два, лице с лице, зашийте
краищата на ъгъл до обозначение С, правите краища и вътрешната част, обърнете и зашийте на
основата на панталона според обозначение С, като образувате прихлупване, обиколете с шев и
прекарайте четири тегела раздалечени на 8 мм. помежду им и един върху всеки край. Оформете
илици, пришийте копчета на указаните места на предницата, на капачетата на предни джобове, на
пояса и на талията на гърба. Изработете двата колана, два по два, ушити и обърнати с единия край
на ъгъл и другия прав, прекарайте декоративни тегели, също като на пояса и оформете илик в
краищата на ъглите, закопчайте коланите на копчетата на гърба и ги въведете в гайките на талията,
завържете на предницата, както е показано на модела.
9. Блуза „IKKS”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1,50 м., 1,40 м. ширина воал щампосан лен. Флизелин G 785 . Копринен конец Гутерман.
Кроене: Предна платка 2 /да се скроят четири/, ръкавна извивка на предница 5 /да се скроят четири/,
лента на предница 6 /да се скроят две според кройката и две до линията L-V/, предница 3 /да се
скрои двойно/, гръб 4 /да се скрои двойно/, реглан ръкав 1 /да се скроят два/. За завързване на
ръкавите се срязват две ленти от 4 см. на 80 см. За филетка на вратната извивка се срязват две ленти
косо с ширина 3,5 см. и дължина 24 см. /размер 40/, 26 см. /размер 44/ и 28 см. /размер 48/. За
изработване на две гайки се срязва бие от 2 см. на 10 см.
Изработка: Поставете лентите на предница една върху друга, най-тесните върху най-широките
според обозначение В, с разнищени краища. Поставете подлепващ плат на обратната страна на две
от частите на платката и на две от ръкавните извивки на предница, изгладете. Отбележете среза на
отвора на средата на предница и оформете с едно бие, ушито и обърнато, направете двоен набор на
предниците, изпънете ги и поставете отгоре предварително приготвените ленти според обозначение
В, като изпънете набора, тропосайте, като с лентите образувате свободна гънка. Зашийте платките
според обозначение В, изработете двете гайки за закопчаване и тропосайте в средата на предница
дясна страна на указаните места, поставете срещуположните платки лице с лице, зашийте отвора и
вратната извивка до обозначение А, обърнете и обиколете с шев частта. Зашийте частите на
ръкавната извивка според обозначения А-В до страните и поставете срещуположните части лице с
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лице, зашийте от края на вратната извивка до обозначение А, направете прорези и обърнете частите,
обиколете с шев от обозначение А откъм обратната страна до страните. Затворете страничните
шевове. Зашийте ръкавите и ги поставете на ръкавните извивки. Направете двоен набор на гърба до
обозначението и на върха на ръкавите от обозначение R до обозначение S; съединете двете биета за
филетка около вратната извивка на гърба и върха на ръкавите, като изпънете набора според размера
и направете филетка обикаляйки с шев. Оформете двата илика на основата на ръкавите и направете
подгъв, като образувате тясно обиколно каналче. Изработете двете ленти за завързване на основата
на ръкавите, ушити и обърнати, въведете ги в илиците, като образувате панделка в средата и като
изпънете основите в необходимия размер. Направете подгъв на основата и пришийте копчета.
10. Бермуди „DESIGUAL”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1,15 м., 1,40 м. ширина памучен дънков плат. Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: Предница 8 /да се скрои една за дясна страна до обозначение В и една за лява страна до
обозначение А/, гръб 7 /да се скроят два/, задна платка 4 /да се скроят две/, страница дъно на джоб 1
/да се скроят две/, заден джоб 3 /да се скроят два/, малко джобче 5 /да се скрои едно/, капаче среда
на предница 6 /да се скрои едно/, коланче 2 /да се скроят четири, като се премахне кръстоската на
лява страна/. Дъна на предни джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За капаче на
предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове. За
гайки се срязват пет правоъгълника от 4,5 см. на 9 см. За декоративна гайка се срязва лента от 4,5
см. на 15 см.
Изработка: Изработете декоративната гайка, ушита и обърната с декоративни тегели и я поставете
върху отвора на джоба на дясна предница според обозначение R, тропосайте. Направете подгъв от 1
см. на горната част на малкото джобче, прекарайте тегели и поставете върху страницата дъно на
джоб на указаното място на дясна страна, зашийте. Изработете предните джобове със страници
според обяснението на страница 64. Сгънете мострите на задните джобове, прихванете с
декоративен тегел и поставете джобовете на указаното място на гърба на панталона. Зашийте
задните платки, прекарайте двоен декоративен тегел. Образувайте сгъвка с гайката, която излиза от
предния джоб и я прихванете с тропоска на страната според обозначение S. Затворете страничните
шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Отбележете подгъв в
средата на предница лява страна до обозначение А, сгънете капачето среда на предница и го
поставете под средата лява страна според обозначение А, фиксирайте диагонална форма с тегел в
края и изработете отвора с цип и предно закопчаване според обозначение В и обяснението на стр.
64. Зашийте средния заден шев на двете коланчета поотделно, съединете ги лице с лице, зашийте
горната част и краищата, закрепете остатъка на малкото джобче върху коланчето и обиколете с шев
последното. Изработете гайките, ушити и обърнати и поставете две на предницата и три на гърба.
Изчистете страничните шевове с цветна лента, като образувате филетка. Направете подгъв на
основата от 1 см. с обиколен тегел, образувайте сгъвка от 5 см. върху лицевата страна и прихванете
с бод на ръка на страничните и вътрешните шевове. Оформете илик на коланчето, пришийте копче.
11. Блуза „VAN DOS”
Приложение 1. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 35 м. лен с ширина 1, 40 м. Конец за шиене Gütermann.
Кроене: предница 3 /да се скроят две/, гръб 4 /да се скрои двоен/, предница на долна част 1 /да се
скроят две/, гръб на долна част 5 /да се скрои двоен/, ръкав 2 /да се скроят два/. За оформяне на
вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройките. За декорация се скрояват две
ленти с ширина 22см. на 70см. , за да остане ширината 10см.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове на горните части, прекарайте двоен набор по
предниците между обозначенията и намалете на 7см., поставете малка лента от същата материя от
обратната страна на набора и я застопорете с тегел върху лентата. Зашийте страничните шевове на
долната част, прекарайте набор по същия начин като при основата на горната част, по предницата
между обозначенията и намалете по същия начин, поставете лента и зашийте; направете подгъв в
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краищата на предницата и на основата. Затворете ръкавите, наберете върховете и пришийте към
ръкавните извивки, като натегнете набора. Съединете мострите на вратната извивка и поставете
обратна с обратна страна, зашийте и обърнете мострите върху лицевата страна, застопорете с
декоративен тегел на зигзаг с цветен конец на 1см. от края на мострите, като ги разнищите.
Прикрепете долната част към основата на горната част, зашийте и поставете гайка от същата
материя на указаното място, пришийте копче и пристегнете вътрешното прихлупване със
закопчалка. Набавете си 30см. широка канаваца според модела и поставете от единия край на едната
лента като оставите 2см. остатък от всяка страна, зашийте двете страни и края на канавацата,
съединете двете ленти, като пристегнете другия край на канавацата и застопорете декорацията
ушита и обърната с ширина 10см. , поставете съединителния шев от лицевата страна на горната
част, като оставите предницата на канавацата по мострата и завържете според модела.
12. Панталон „DONNA”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 45 м. памук на райета с ширина 1, 40 м. Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 4 /да се скроят две/, гръб 5 /да се скроят два/, платка на гръб 1 /да се скроят две/,
страница дъно на джоб 2 /да се скроят две/, коланче 3 /да се скроят две двойни по конец, като се
премахне прихлупването от дясната страна/. За гайки с копчета се скроява една лента 8см. на 19см.
и друга лента 8см. на 14см. За вертикални гайки се скрояват два правоъгълника 4см. на 8,5см. За
предно закопчаване се скроява правоъгълник 8см. според височината на ципа плюс шевовете. За
дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката.
Изработка: Изработете предни джобове със страница според обяснението към пособието за шиене.
Прикрепете платката на гърба към панталона поотделно, зашийте, изгладете шевовете и прекарайте
двоен декоративен тегел наоколо. Затворете страничните, вътрешните шевове и средния шев
/чатала/ до мястото на ципа. Изработете преден отвор с цип и предно закопчаване заедно с коланче
като се оформи предно прихлупване по мострата от лявата страна върху дясната според
обяснението към пособието за шиене, като наложите по края на лявата страна най-дългата гайка,
преди това ушита и обърната с декоративни тегели според обозначение R, оформете един илик в
края на гайката, за да закопчаете върху талията; оформете ушита и обърната по същия начин
другата гайка и зашийте върху лявата страна на коланчето според обозначение S. Поставете двете
вертикални гайки върху предницата на коланчето по указаното място, за да прекарате закопчаните
гайки, пришийте копчета. Направете подгъви и оформете прегъвания , пристегнете ги с шев на ръка
по страничните и вътрешните шевове.
13. Риза „CARAMELO”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Плат: 0, 90 м. креп сатен с ширина 1, 40 м. 0, 80 м. черна прозрачна материя с ширина 1, 40 м.
Флизелин G785 от Freudenberg. Конец от Gütermann. Копринен конец Schappe от Gütermann.
Кроене: От креп: предница 3 /да се скроят две/, гръб 4 /да се скрои двоен/, столче на яка 7 /да се
скроят две двойни/, яка 6 /да се скроят две двойни/. От прозрачна материя: две кройки ръкав 1 и 2
/да се скроят два от всяка/, маншет 5 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте предните свивки, затворете раменните и страничните шевове. Оформете
гънките на предницата и гърба на ръкавите, тропосайте и изгладете, затворете средния шев на
ръкавите като оставите пристегнати гънките, затворете ръкавите и направете прорез по обозначения
R, за да направите малък подгъв по средата на основата между обозначения R; поставете Флизелин
/канаваца/ по средата на маншетите от обратната страна, прегънете маншетите лице с лице и
затворете краищата до обозначение R, направете прорез и обърнете, зашийте и обшийте остатъка от
маншетите в основата на ръкавите според обозначения R-S, прикрепете ръкавите към ръкавните
извивки, като пристегнете гънките. Прегънете мострите на предниците. Изработете яка за риза
според обозначения А-В и обяснението към пособието за шиене. Направете подгъв, оформете
илици, пришийте копчета и завържете краищата на маншетите като оформите възел.
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14. Панталон „FAIRLY”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 50 м. бродиран памук с еластан с ширина 1, 40 м. Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 3 /да се скроят две/, гръб 4 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 21см. /размер 48/, 19см. /размер
44/, 17см. /размер 40/, предница на коланче 1 /да се скроят две за дясната страна без прихлупване и
две за лявата страна с прихлупване/, гръб на коланче 2 /да се скроят два двойни/. За предно
закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6см. по височината на ципа без шевовете. За гайки
се скрояват пет правоъгълника 4см. на 10см. За дъна на джобове се скрояват четири за предните
джобове и две за задните джобове според чертежа на кройките. За отвор в основата на страничните
шевове се скрояват два правоъгълника за оформяне на предното закопчаване с височина 15см. и
ширина 6см. плюс шевовете и два правоъгълника с височина 18см. и ширина 3см. плюс шевовете
като се оформи връх в единия край.
Изработка: Зашийте задните свивки и изработете джоб с капаче на гърба върху дясната страна като
оформите капачето с ширина 1см. според обяснението към пособието за шиене. Изработете джобове
по страничните шевове според обяснението към пособието за шиене. Зашийте страничните шевове
като оформите отвор от 15см. в основата, затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до
мястото на ципа. Изработете преден отвор с предно закопчаване и цип, и коланче с гайки според
обяснението към пособието за шиене. Направете подгъви. Прегънете правоъгълниците за
прихлупване на страничните отвори и зашийте по шева на двете страни на гърба, за да оформите
прихлупване, зашийте оформено закопчаване по предния шев, според модела оформете ъгъл и
оформете отвора, направете прихлупване и пристегнете по горната част на ъгъла. Оформете три
илици по капачето на отвора в основата на предницата и зашийте копчета, поставете закопчалка на
прихлупването на коланчето.
15. Рокля „MINIMIL”
Приложение 3. Страна А. Червено..
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 2, 15 м. бродиран памук с ширина 1, 40 м. Конец за зашиване Gütermann.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 7 /да се скроят два/, страница на предница 2 /да се
скроят две/, страница на гръб 6 /да се скроят две/, презрамка 3 /да се скроят четири/, предница на
долна част 4 и 4а /да се скрои двойна/, гръб на долна част 5 и 5а /да се скроят два/. За оформяне на
предницата и гърба на вратната извивка до страничните шевове, мострите се скрояват цели според
чертежа на кройките. За подплатяване от подплата се скрояват същите кройки до края на мострите,
без презрамките и като намалите до 5см. основите на долните части.
Внимание: За да получите пълните кройки 4 и 5, съединете части 4 с 4А и 5 с 5А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страниците за предниците според обозначение В и тези към гърба, зашийте
свивките на предницата и гърба на долната част и прикрепете предницата на долната част към
горната част. Затворете средния шев на гърба на долната част до мястото на ципа и съединете с
гърба на горната част. Зашийте страничните шевове. Съединете презрамките две по две лице с лице,
зашийте най-тесните краища и страничните шевове, обърнете ги и прекарайте двоен набор като
прихванете двете материи между обозначения В-С и поставете върху предницата на вратната
извивка според обозначенията и в позиция към основата на горната част, тропосайте. Зашийте
страничните шевове на мострите на вратната извивка и поставете лице с лице, зашийте като
пристегнете презрамките, обърнете мострите и подплатете роклята от края на мострите, като
зашиете по същия начин. Пришийте скрит цип и обшийте подплатата. Направете подгъви като
направите вътрешната част на подплатата по-къса. Оформете гайка от конец от всяка страна на
талията и прекарайте бяла лента, за да завържете отпред. Завържете презрамките на врата.
16. Рокля „AMITIE”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
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Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 50 м. памук на райета с ширина 1, 40 м. Конец за зашиване Gütermann.
Кроене: предница на горна част 5 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, предница на долна
част 4 /да се скрои двойна/, гръб на долна част 3 /да се скроят два/, предна долна част 1 /да се скроят
две/. За оформяне на предницата и на гърба на вратната извивка и на ръкавните извивки мострите се
скрояват според чертежа на кройките. За подплатяване се скрояват същите кройки до края на
мострите.
Изработка: Зашийте горната част на гърба и средния шев, тропосайте гънка по предницата на
вратната извивка и зашийте средния шев на предницата до обозначение А. Зашийте страницата на
долната част към долната част според обозначение В и тропосайте гънки на предницата и гърба на
долната част; затворете средния шев на гърба на долната част и ги съединете към основата на
горната част поотделно според обозначение С по предницата на полата. Зашийте десния шев и този
от лявата страна от ръкавната извивка до обозначение R и от края на ципа до основата. Тропосайте
гънка по предницата на раменния шев и затворете раменните шевове. Поставете мострите на
вратната и на ръкавните извивки, ушити и обърнати, подплатете роклята. Пришийте цип, направете
подгъв и направете фльонга по предницата на вратната извивка с лента, според модела.
17. Рокля „GUESS BY MARCIANO”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 35 м. сатиниран памук с ширина 1, 40 м. Флизелин. G 740. Конец Гутерман.
Кроене: горна част на предница 4 /да се скроят две/, предница на презрамка 2 /да се скроят четири/,
предница 5 /да се скрои двойна/, гръб 6 и 6а /да се скроят два/, ръкав 1 /да се скроят два/, яка 3 /да се
скроят четири/. За оформяне на ръкавните извивки се скрояват косо ленти с ширина 3см.
Внимание: За да получите пълната кройка 6, съединете 6 с 6А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте свивките на двете части на предницата и гърба. Затворете средния шев на
предницата на горната част и пришийте към предницата. Поставете предни презрамки според
обозначение Е. Зашийте раменните, страничните шевове и средния шев на гърба до края на ципа.
Направете подгъв в основата на ръкавите и прикрепете към ръкавните извивки според обозначения
R-S. Поставете канавацата /флизелина/ от обратната страна на две яки, изгладете, съединете ги две
по две лице с лице, зашийте външната част и краищата на предницата до обозначение А, срежете
леко шева, обърнете. Поставете противоположните презрамки лице с лице, зашийте от обозначение
А до обозначение Е, направете прорези и обърнете от обратната страна, обшийте по вътрешните
шевове. Подплатете роклята като оформите предницата на вратната извивка и поставете бие по
ръкавните извивки от края на ръкавите, ушито и обшито от вътрешната страна. Пришийте яката към
вратната извивка според обозначение А и обшийте. Пришийте скрит цип до края на гърба на
вратната извивка и направете подгъв.
18. Жакет „KLEYMAC”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 1 до 12/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина лен и памук. Флизелин. G 740. Конец Гутерман.
Кроене: Среда на предница 6 /да се скроят четири/, предна платка 9 /да се скроят две/, средна част
на предница 1 и 2 /да се скроят по две от всяка/, предна страница 5 /да се скроят две/, задна платка
10 /да се скрои двойно/, гръб 4 /да се скрои двойно/, задна страница 7 /да се скроят две/, ръкав 8 и 3
/да се скроят по два от всеки/, дъно на джоб 12 /да се скроят две/, яка 11 /да се скроят две двойни/.
Маншети: да се скроят два правоъгълника с ширина 16 см. по цялата основа на ръкавите плюс
шевове за да останат с ширина 8 см. За гайки на талията се срязват четири правоъгълника от 4,5 см.
на 10 см. за да останат 12 мм. За колан се срязват две ленти прав бод с ширина 8 см. на 93 см. плюс
шевове, като се образува ъгъл от 3 см. в единия край. За оформяне на основата на жакета предница и
гръб мострите се срязват с ширина 4 см. плюс шевове след зашиването на частите. За подплата се
скрояват в същите размери платки, средни части на предница, страници, гръб и ръкави.
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Изработка: Зашийте задните страници на гърба и поставете платката, изгладете шевовете и
прекарайте декоративни тегели по лицевата страна. Сгънете мострите на средната част на предница
според обозначения Н-J и прекарайте тегел, като я прихванете, зашийте двете средни части на
предница според обозначение J, а тази част за страницата според обозначение Н и поставете дъното
на джоб на горната част, зашийте от обозначение К до указаното място, направете прорез и
поставете дъното на джоб на мястото му отвътре, прихванете на вътрешния шев до основата,
поставете джоба до обозначение F и прихванете остатъка от дъното откъм лицевата страна с
обиколен тегел, прекарайте двойни декоративни тегели на шевовете. Поставете декорация от
метални капси. Сгънете основата на предната платка и зашийте за предниците според обозначение
С, като образувате гънка, зашита в края на мострите върху джобовете и предниците. Зашийте
средите на предница от вратната извивка и според обозначение С до основата, затворете раменните
и страничните шевове. Затворете ръкавите до отвора на задния шев и изработете маншетите с лек
подлепващ плат, поставен на обратната страна, зашийте за ръкавите, а тях поставете на ръкавните
извивки, прекарайте двоен декоративен тегел на ръкавните извивки. Изработете ревер яка според
обозначение А и обяснението на страница 64. Поставете гайките на талията, две на предницата и две
на гърба, преди това ушити и обърнати с декоративен тегел, както е показано на модела. Прикрепете
леки подплънки и подплатете. Зашийте страничните шевове на мострите на основата на дрехата и ги
поставете лице с лице, зашийте, обърнете и закрепете края им с обиколен тегел. Оформете илици,
пришийте копчета. Съединете двете ленти за колана, поставете на средата му подлепващ плат откъм
обратната страна, изгладете, затворете краищата и страничния шев, оставяйки отвор за обръщане,
прекарайте го през гайките на талията и завържете на предницата.
19. Минипола „GUESS BY MARCIANO”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 0, 90 м. памук с еластан с ширина 1, 40 м. Флиселина G740 от Freudenberg. Конец за шиене
Gütermann в подходящ цвят.

Кроене: предница 3 /да се скроят две/, гръб 4 /да се скроят два/, предно закопчаване 1 /да се скрои
едно/, коланче 2 /да се скроят две двойни/. За гайки се скрояват пет правоъгълника 10см. на 4см. За
дъна на предни джобове се скрояват четири според чертежа на кройката. За дъна на задни джобове
се скрояват два правоъгълника 11см. на 6,5см. плюс шевовете.
Изработка: Зашийте свивките на гърба и изработете заден джоб отдясно от илик-филетка като
наложите една гайка по средата като оформите филетка според обяснението към пособието за
шиене. Затворете средния шев на гърба. Изработете вътрешни джобове по страничните шевове
според обозначенията и обясненията към пособието за шиене. Зашийте страничните шевове и
средния преден шев. Изработете преден отвор с предно закопчаване и коланче с гайки според
обяснението към пособието за шиене. Направете подгъв и поставете декоративни метални
закопчалки на предницата и копчета тик так на коланчето.
20. Блуза „AMITIE”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 46, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2, 30 м. памучен воал на райета с ширина 1, 40м. Флизелин G785 от Freudenberg. Копринен
конец Schappe от Gütermann.
Кроене: предница 2 /да се скрои двойна/, гръб 3 /да се скрои двоен/, закопчаване поло 4 /да се
скроят две двойни/, реглан ръкав 1 /да се скроят два/, яка 5 /да се скроят две двойни/. За маншети се
скрояват два правоъгълника 18см. на 30см. плюс шевовете. За оформяне на основите на предницата
и гърба се скрояват две ленти с ширина 7см. по дължината на основите.
Изработка: Тропосайте натегната гънка по средата на предницата и зашийте до обозначение В,
изработете поло закопчаване според обяснението към пособието за шиене и обозначения С-В.
Зашийте страничните шевове и прекарайте двоен набор по предницата според обозначения C-D и по
гърба до обозначение F. Затворете ръкавите и ги пришийте към ръкавните извивки, наберете
върховете. Поставете флизелин /канаваца/ от обратната страна на една от яките, изгладете и
пришийте към вратната извивка като натегнете набора според обозначения A-D-E-F, поставете
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противоположната яка лице с лице, зашийте, обърнете и обшийте. Отбележете малък отвор в
основата на ръкавите и оформете с лента, ушита и обърната, прекарайте двоен набор в основите и
поставете маншетите, преди това подплатени и със затворени краища, зашийте ги и ги обшийте.
Оформете илици на закопчаването и два илика на всеки маншет, пришийте копчета. Зашийте
страничните шевове на мострите на основата на дрехата и поставете лице с лице, зашийте наоколо,
обърнете, обшийте края на мострата и зашийте с тегел по лицевата страна.
21. Къси панталони „JAVIER SIMORRA”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 0, 90 м. памучна тъкан с ширина 1, 40 м. ширина. Флиселина G740 от Freudenberg. Конец за
шиене Gütermann.
Кроене: предница 2 /да се скроят две/, гръб 3 /да се скроят два/, предно закопчаване 1 /да се скрои
едно/. За коланче се скроява лента 4см. по целия контур на талията, плюс още 3см. за прихлупване и
шевове., за да остане ширината 2см. За дъна на задни джобове се скрояват две според чертежа на
кройката.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Изработете заден джоб от дясната страна с илик-филетка
според указаното място и според обяснението към пособието за шиене. Зашийте страничните,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете преден отвор с предно
закопчаване и коланче според обяснението към пособието за шиене. Направете подгъви и оформете
прегъване в основата като пристегнете с бод на ръка по страничните и вътрешните шевове.
Поставете закопчалка на прихлупването на коланчето.
22. Риза „MINIMIL”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 0, 90 м. креп сатен с ширина 1, 40 м. 0, 80 м. черна прозрачна материя с ширина 1, 40 м.
Флизелин G785 от Freudenberg. Конец от Gütermann. Копринен конец Schappe от Gütermann.
Кроене: От креп: предница 3 /да се скроят две/, гръб 4 /да се скрои двоен/, столче на яка 7 /да се
скроят две двойни/, яка 6 /да се скроят две двойни/. От прозрачна материя: две кройки ръкав 1 и 2
/да се скроят два от всяка/, маншет 5 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте предните свивки, затворете раменните и страничните шевове. Оформете
гънките на предницата и гърба на ръкавите, тропосайте и изгладете, затворете средния шев на
ръкавите като оставите пристегнати гънките, затворете ръкавите и направете прорез по обозначения
R, за да направите малък подгъв по средата на основата между обозначения R; поставете Флизелин
/канаваца/ по средата на маншетите от обратната страна, прегънете маншетите лице с лице и
затворете краищата до обозначение R, направете прорез и обърнете, зашийте и обшийте остатъка от
маншетите в основата на ръкавите според обозначения R-S, прикрепете ръкавите към ръкавните
извивки, като пристегнете гънките. Прегънете мострите на предниците. Изработете яка за риза
според обозначения А-В и обяснението към пособието за шиене. Направете подгъв, оформете
илици, пришийте копчета и завържете краищата на маншетите като оформите възел.
23. Пола „TINTORETTO”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 55 м. сатиниран щампосан памук с ширина 1, 40 м. Флизелин G785 от Freudenberg. Конец
за шиене Gütermann.
Кроене: предница на горна част 2 /да се скроят две двойни/, гръб на горна част 1 /да се скроят две
двойни/предница на долна част 3 /да се скрои двойна/, гръб на долна част 4 /да се скрои двоен/. За
подплатяване се скрояват долните части от подплата.
Изработка: Зашийте десните странични шевове на горните и долните части до края на ципа отляво
поотделно. Поставете Флизелин /канаваца / от обратната страна на една от горните части, изгладете.
Тропосайте гънките на предницата и гърба на долната част и пришийте към основата на едната
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горна част. Поставете по лицевата страна и върху съединителния шев на долната част с горната част
черна лента с ширина 2см., като отпуснете краищата отляво, за да оформите фльонга. Поставете
противоположните горни части лице с лице и зашийте горната страна, обърнете и обшийте от
обратната страна на долния шев. Пришийте скрит цип и обшийте около горната вътрешна част.
Направете подгъв.
24. Пола „MASSIMO DUTTI”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1, 45 м. щампосан памук с ширина 1, 40 м. 1, 05 м. бял памук с ширина 1, 40 м. Конец
Гутерман.
Кроене: от щампосана материя: предница и гръб на горна част 2 /да се скроят две двойни/, предница
и гръб на долна част 1 и 1а /да се скроят две двойни/. От едноцветен памук: предница и гръб на
горна част 2 /да се скроят две двойни/, предница и гръб на долна част 1 и 1а /да се скроят две двойни
от обозначение С до обозначение В според вътрешната страна на основата до страничните шевове/.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете 1 с 1А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Тропосайте прави гънки по предницата и гърба на долната част поотделно от
щампосана материя и от едноцветна материя, затворете страничните шевове до края на ципа отляво.
Зашийте дясната страна на горните части от двете материи поотделно и прикрепете към долните
части по същия начин поотделно. Поставете декоративна лента от гроген с ширина 2см. върху
съединителния шев на щампосаната долна част с горната част до лявата страна с тегел от двете
страни на талията. Прекарайте двоен набор в основата на щампосаната долна част и поставете
основата на едноцветната долна част отгоре лице с лице според обозначение В като натегнете около
набора, зашийте и поставете едноцветната долна част в позиция към вътрешната страна до талията,
като оформите „клок”, обшийте двете материи по талията и прекарайте тегел на 2мм. поставете по
лицевата страна същата лента от гроген върху талията до отвора отляво, оформете филетка от 2см. и
зашийте лентата с тегел от двете й страни. Пришийте цип.
25. Рокля „ETXART & PANNO”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 4,10 м., 1,40 м. ширина воал полиестер на капки. Копринен Гутерман.
Кроене: Вратна извивка презрамка 3 и 3А /да се скроят четири/, талия на предница 1 /да се скроят
две двойни/, талия на гръб 2 /да се скроят две двойни/, пола на предница и гръб 5, 5А и 5В /да се
скроят две за предница и две за гръб според средите начертани в кройката/, пояс 4 /да се скрои
двойно, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи
ширина 21,5 см./.
Внимание: За да получите пълните кройки 3 и 5, съединете части 3 с 3А и 5 с 5А и 5В по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте гънките на двете презрамки на указаните места и ге съединете две по две, лице
с лице, прекарайте обиколен тегел без долната част, обърнете и направете двоен набор между
обозначенията, като прихванете двата плата и зашийте на едната част на талията на предница
според обозначение А до страните, затворете шева дясна страна с едната част на талията на гръб.
Зашийте дясна страна на срещуположните части на талията, поставете презрамката в посока към
основата на талията и поставете отгоре, лице с лице, срещуположната част на талията за
подплатяване, оформете обиколно, зашийте до лява страна и я поставете на мястото й за носене.
Затворете средните задни и средните предни шевове на полата до отвора на основата, поставете
плата на шева от средата странично, като образувате прихлупване и сгънете мострите на отвора,
зашийте страничните шевове на полата до мястото на ципа на лява страна. Оформете основата на
полата с обиколен бод и направете двоен набор на талията, зашийте полата за талията, като
прихванете само единия плат и изпънете набора, обиколете с шев вътрешната талия, като я
оформите окончателно. Зашийте скрит цип. Оформете пояса също с обиколен бод до обозначение Х
и го поставете върху талията на средата на предница под гръдната част, лице с лице в посока към
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презрамките, зашийте с тегел върху свързващия шев и до обозначение Х, поставете пояса в
положението за носене към основата на дрехата и образувайте прихлупване на гърба с краищата
завързани на предницата, според модела. Завържете презрамките на тила.
26. Блуза „ETXART & PANNO”
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 50 м. ленен воал с ширина 1, 40 м. Копринен конец Schappe Gütermann.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 3 /да се скрои двоен/, ръкав 2 и 2а /да се скроят два/.
За оформяне на предницата и гърба на вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на
кройките, след като се направи предния отвор. За оформяне на отвора и за изработване на
прихлупване се скроява лента от 3см. според височината на прореза и една лента от 6см. според
височината на прореза плюс шевовете.
Внимание: За да получите пълната кройка 2, съединете 2 с 2А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Направете вертикален прорез на 1,8см. на средата на
предницата върху лявата страна от обозначение А до обозначение В и оформете дясната страна като
поставите лента, ушита и обърната, поставете другата по-широка лента отляво на прореза, лице с
лице, зашийте от вратната извивка до края на прореза и прегънете лентата по средата, за да
оформите прихлупване, обшийте по същия прорез. Зашийте раменните и страничните шевове.
Съединете раменните шевове на мострите на вратната извивка и ги поставете лице с лице до
предния отвор, зашийте, обърнете и тропосайте малки гънки около вратната извивка, пристегнете ги
заедно с мострата на 2,5см. от края, като отпуснете гънките в края на вратната извивка. Затворете
ръкавите и ги прикрепете към ръкавните извивки, направете подгъв в основата като оформите
каналче с ширина 1см. и прекарайте еластична лента според нужния размер. Направете подгъв,
оформете илици на предницата и пришийте подплатени със същата материя копчета.
27. Бермуди „FAIRLY”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1,70 м., 1,40 м. ширина памук на райета. Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: Предница 9 /да се скроят две/, гръб 8 /да се скроят два/, страница дъно на джоб 5 /да се
скроят две/, коланче на предница 6 /да се скроят две до средата за дясна страна и две с прихлупване
за лява страна/, коланче на гръб 3 /да се скроят две двойни/, колан пояс на лява предна страна 4 /да
се скроят два/, цял колан на гръб 7 /да се скроят два/, гайка на предница 2 /да се скроят две/, гайка на
гръб 1 /да се скроят четири/. За завързване се срязват две ленти с дължина 55 см. и ширина 9 см.
плюс шевове. За капаче на предно закопчаване се срязва правоъгълник с ширина 8 см. по
височината на ципа плюс шевове. Дъна на джобове: да се скроят две според чертежа на кройката.
Изработка: Изработете предни джобове със страници според обяснението на страница 64. Зашийте
страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете
отвора с предно закопчаване и цип според обяснението на стр. 64. Изработете гайките, ушити и
обърнати, като оставите правите краища отворени и лентите за завързване, също ушити и обърнати.
Поставете лек подлепващ плат на обратната страна на частите на коланчето поотделно, изгладете,
съединете страните на коланчето и колана пояс поотделно, тропосайте едната лента за завързване на
дясна страна, съединете двете части на колана пояс лице с лице, зашийте горната и долната част,
обърнете откъм лява страна. Поставете гайките върхо едното коланче предница и гръб според
обозначения E-F, тропосайте и поставете колана пояс върху средата на предница дясна страна на
коланчето и свободната лента за завързване според обозначения R-S, тропосайте заедно и съединете
двете коланчета лице с лице, зашийте горната част и края на средата на предница дясна страна, като
прихванете лентата за завързване и колана пояс и зашийте края на лява страна с прихлупване,
обърнете и зашийте коланчето за панталона. Закрепете гайките върху панталона с бод на ръка.
Направете подгъви и отбележете маншетите на крачолите. Въведете колана пояс през гайките и
завържете на предницата.
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28. Рокля „TINTORETTO”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2, 05 м. сатиниран памук с ширина 1, 40 м. 1, 40 м. Флизелин G740 от Freudenberg. Конец за
шиене Gütermann.
Кроене: предница 4 /да се скрои двойна/, гръб 5 /да се скрои двоен/, закопчаване поло 2 /да се
скроят две/, предница и гръб на долна част 3 и 3А /да се скроят две двойни/, ръкав 1 /да се скроят
два/. За оформяне на вратната извивка се скрояват мостри с ширина 3см., след като се пристегнат
гънките на вратната извивка.
Внимание: За да получите пълната кройка 3, съединете 3 с 3А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба на горната част. Изработете закопчаване поло
на гърба според обозначение С и обяснението към пособието за шиене. Зашийте раменните шевове,
страничните шевове на горната част и страничните шевове на долната част поотделно, направете
подгъв в основата. Тропосайте гънки на долната част, изгладете и я пришийте към основата на
горната част като я придържате. Затворете ръкавите, прикрепете към ръкавните извивки. Направете
подгъв в основата на ръкавите като оформите каналче и като прекарате еластична лента според
нужния размер. Тропосайте гънките по предницата на вратната извивка и поставете мострите, преди
това съединени по раменните шевове, лице с лице, зашийте, обърнете и обшийте. Оформете илици
на закопчаването, пришийте копчета.
29. Жакет „ONARA”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Плат: 2, 05 м. памук с еластан с 1, 50 м. ширина. Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 8 /да се скроят две/, гръб 6 /да се скроят два/, страница на гръб 4 /да се скроят
две/, две кройки ръкав 5 фи 7 /да се скроят два от всяка/, яка 11 /да се скроят две двойни/, две
кройки джоб 9 и 10 /да се скроят два от всяка/, две кройки капаче 2 и 3 /да се скроят четири от
всяка/, гайка на джоб 1 /да се скроят две/. За ревери мострите се скрояват според чертежа на
кройката. За отпуснато коланче се скроява лента 12см. на 1, 70 м. с необходимите добавки плюс
шевовете. За дъна на джобове от илик филетка се скрояват два правоъгълника 12см. на 8см. плюс
шевовете. За подплатяване се скрояват предницата до края на мострите, гърба, страниците и
ръкавите.
Изработка: Зашийте предните свивки, оформете като оставите шевовете на 12мм. , поставете на
една страна и прекарайте двоен декоративен тегел от лицевата страна с цветен конец. Изработете
горен джоб отляво с илик филетка като наложите гайката според обяснението към пособието за
шиене и поставете хоризонтално една гайка с ширина 8мм., за да пристегнете гайката на джоба
според модела. Отбележете и зашийте с декоративен тегел гънките на джобовете, прегънете
мострите, подплатете и ги зашийте на 1,5см. разстояние от мястото на капачетата и ги поставете,
преди това зашити и обърнати с декоративни тегели отгоре. Зашийте страницата на гърба, затворете
средния шев на гърба, раменните и страничните шевове. Изработете ръкави с отвор в основата и яка
с ревери според обозначение А и обяснението към пособието за шиене. Оформете две гайки 8мм. на
10см. и поставете по една от всяка страна на талията. Изработете отпуснато коланче с канаваца от
обратната страна, ушито и обърнато и го завържете отпред. Направете подгъви, оформете илици,
пришийте метални позлатени копчета. Поставете подплънки и подплатете.
30. Къси панталони „HENNES & MAURITZ”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 05 м. студена вълна с ширина 1, 40 м. Флизелин G740 на Freudenberg. Конец за шиене
Gütermann.
Кроене: предница 7 /да се скроят две/, гръб 6 /да се скроят два/, страница дъно на джоб 5 /да се
скроят две/, капаче на джоб 2 /да се скроят две/, предница на коланче 4 /да се скроят две до средата
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на дясната страна и две с прихлупване за лявата страна/, гръб на коланче 3 /да се скроят два двойни/,
гайка 1 /да се скроят четири/. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката. За
предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6см. по височината на ципа без шевовете.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Изработете капаче на джобове с флизелин /канаваца/ от
обратната страна, прегънете и поставете върху отвора на предните джобове в позиция към центъра
според обозначения А-В, тропосайте и поставете отгоре дъното на джоба лице с лице, зашийте
всичко заедно, обърнете дъната в подходяща позиция като поставите капачето настрани; поставете
страниците дъно на джоб отдолу и съединете дъната на джобовете с обиколен тегел. Затворете
страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на ципа; пришийте цип и
изработете коланче според обяснението към пособието за шиене. Направете подгъви и оформете
обръщане, пристегнете с бод на ръка. Изработете гайките в основата, ушити и обърнати с бродирани
илици и поставете по една от всяка страна с бод на ръка и в позиция върху обръщането. Оформете
илик на коланчето и пришийте копчета.
31. Рокля „VAN DOS”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 0,80 м., 1,50 м. ширина едноцветен памук. 1,85 м., 1,40 м. ширина щампосан памук.
Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: От едноцветния плат: вратна извивка на предница 1 /да се скроят две двойни/, вратна
извивка на гръб 2 /да се скроят две двойни, като се остави прихлупване на лявото рамо/, основа на
предница и гръб 3 /да се скроят една двойна според средата на предница и една двойна според
средата на гръб, начертана в кройката/. За колан се срязва лента двойно от 20 см. по дължина 1,50 м.
плюс шевове, за да остане 10 см. с краищата на ъгъл. От щампосания плат: предница 5 и 5А /да се
скрои двойно/, гръб 4 и 4А /да се скрои двойно/. За оформяне на ръкавните извивки предници и гръб
се срязват биета от 3 см. според размера.
Внимание: За да получите пълните кройки 4 и 5, съединете части 4 с 4А и 5 с 5А по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на частите на вратната извивка,
изгладете, зашийте раменете на дясна страна според обозначение Е поотделно, съединете частите
лице с лице и зашийте около вратната извивка и лявото рамо на предница и гръб, обърнете и
обиколете с шев долната част от обозначението на предницата до обозначението на гърба, като
обиколите с шев двата плата, зашийте с много дребен бод на ръка. Тропосайте гънки на вратната
извивка и ръкавните извивки на предницата и гърба, изгладете и зашийте гънка за средите до
талията и закрепете остатъка с хоризонтален тегел в края на чертежа на кройката. Зашийте вратната
извивка за предницата и гърба, обиколете с шев вътрешната вратна извивка и прекарайте
декоративни тегели около вратната извивка според модела. Затворете страничните шевове до
мястото на ципа лява страна, оформете ръкавните извивки, като приложите бието, ушито и
обърнато, обиколете с шев и закрепете с тегел на 1 см. от края. Зашийте ципа. Зашийте страните на
частите на основата и поставете около полата, направете малък подгъв, обиколен с декоративен
тегел. Изработете гайка от конец на всяка страна на талията за въвеждане на колана, преди това
ушит и обърнат с декоративни тегели. Поставете закопчалки на лявото рамо.
32. Рокля „MANGO”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 3,15 м. щампосан сатиниран памук с ширина 1, 40 м. 0, 40 м. едноцветен памук с ширина 1,
40 м. Флизелин G740 на Freudenberg. Конец Гутерман.
Кроене: От щампосана материя: предница на горна част 4 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 1
/да се скрои двоен/, предница на долна част 6 и 6а /да се скрои двойна/, гръб на долна част и
вътрешна част на подплата 5 /да се скроят три двойни/. За оформяне на вратната извивка мострите
се скрояват според чертежа на кройките. От едноцветна материя: предница на презрамка 3 /да се
скроят четири/, гръб на презрамка 2 /да се скроят четири/. За коланче се скроява лента с ширина
8см. на 1м. дължина.
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Внимание: За да получите пълната кройка 6, съединете 6 с 6А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте свивките на предницата на горната част и затворете десния страничен шев.
Тропосайте гънки по талията на предницата на долната част и гънки в основата, прекарайте двоен
набор в основата на предницата до страничните шевове и зашийте гънките на талията на 2см.,
затворете страничните шевове до края на ципа отляво. Зашийте страничните шевове на вътрешната
долна част до мястото на ципа и поставете ципа върху основата на предницата и гърба на долната
нагъната част, лице с лице, като натегнете набора и като оставите според размера на основата на
вътрешната долна част, зашийте около нея и поставете долната част в позиция към вътрешната част
на талията, като оформите прихващане на основата на предницата, според модела; пришийте двете
долни части към основата на горната част. Поставете флизелин /канаваца/ от обратната страна на
презрамките, изгладете, затворете раменните шевове две по два, съединете ги лице с лице и зашийте
страничните шевове, обърнете и поставете върху предницата на вратната извивка според
обозначение А и гърба на вратната извивка според обозначение В в позиция според основата на
горната част, тропосайте и поставете мострите на вратната извивка отгоре, преди това съединени по
десния шев, зашийте, обърнете мострите и подплатете горната част. Пришийте цип. Изработете
коланче с гайка в специализирано ателие, според модела.
33. Рокля „AMITIE”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 2, 10 м. памучен воал с ширина 1, 50 м. Флизелин G785. Копринен конец за шиене Гутерман.
Кроене: предница на горна част 1 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 2 /да се скрои двоен/. За
долна част се скрояват два правоъгълника с височина 70см. на 85см. /размер 40/, 90см. /размер 44/,
95см. /размер 48/, за да остане височината 68см. За волан в основата на долната част се скрояват две
ленти 7см. на 1, 50 м. За волани по предницата и гърба на вратната извивка се скроява лента 2, 5см.
на 1, 40 м. и друга лента от 95см. , за да остане ширината 1, 5см. За презрамки се скрояват две ленти
4см. на 55см. За оформяне на предницата и гърба на вратната извивка и ръкавните извивки се
скрояват косо ленти с ширина 3см. според контурите.
Изработка: Зашийте гръдните свивки и тези на гърба, затворете дясната страна. Зашийте
страничните шевове на долната част като оставите отвор отляво от 10см. за цип и направете подгъв
във формата на руло в горната страна, прекарайте двоен набор на 2см. от края и поставете върху
основата на горната част като натегнете набора и като направите ръб отгоре, зашийте. Съединете
лентите, за да оформите волан на вратната извивка, направете подгъв във формата на руло в единия
край и прекарайте двоен набор в противоположния край, поставете волана върху вратната извивка и
ръкавните извивки, като оформите отвор отляво, като натегнете набора, пристегнете с тропоска.
Изработете презрамки според нужния размер и поставете по предния край на вратната извивка и по
обозначението на гърба, тропосайте, поставете волана и презрамките в позиция към основата на
горната част. Зашийте дясната страна на лентите за оформяне на вратната извивка и поставете
отгоре лице с лице, зашийте наоколо като пристегнете презрамките и волана, обърнете бието,
обшийте. Затворете във формата на халка лентите за волана в основата на долната част, направете
подгъв във формата на руло от двете страни и прекарайте двоен набор на 2см. от оформеното,
поставете волана върху основата на долната част като оформите ръб отгоре и като натегнете набора,
зашийте с тегел върху набора. Пришийте цип. Подплатете полата.
34. Рокля „MANGO”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 3, 25 м. памучен воал с ширина 1, 40 м. Флизелин G785 на Freudenberg. Копринен конец за
шиене Gütermann.
Кроене: предно закопчаване 2 /да се скроят четири/, предница 3 /да се скроят два правоъгълника с
височина 55см. и ширина 45см./, страница на предница 4 /да се скроят две/, гръб 5 /да се скрои
двоен/, гръб на вратна извивка 1 /да се скроят два двойни/. За долна част се скрояват два
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правоъгълника с височина 94см. на 1, 05 м. /размер 40/, 1, 09 м. /размер 44/, 1, 13 м. /размер 48/. За
оформяне на филетка на ръкавните извивки се скрояват косо ленти от 4см. според контурите.
Изработка: По правоъгълниците за предницата се оформят осем дипли 12мм. на 12мм. като се
остави празно място на предницата според кройката до обозначения А-В, зашийте диплите и
поставете правоъгълниците върху предницата, така че да съвпадне 1-та дипла при обозначения А-В,
като се оформи вмъкната, скройте кройката според формата като оставите шева отвътре в
последната дипла, пришийте страницата на предницата отвътре на 8-та дипла според обозначение С.
Зашийте раменните шевове и задните свивки. Поставете флизелин /канаваца/ от обратната страна на
двете части на закопчаването и на гърба на вратната извивка, изгладете, затворете раменните
шевове поотделно и поставете едното закопчаване около гърба на вратната извивка и по предниците
според обозначение А, поставете противоположната част на закопчаването лице с лице, зашийте
около нея, обърнете закопчаването и обшийте по шева от вътрешната страна. Зашийте поотделно
страничните шевове на горната и на долната част. Направете подгъв в основата на долната част с
ширина 3,5см. и оформете на 8,5см. хоризонтална дипла 5см. на 5см. и на 5см. от зашитото формете
същата дипла. На талията на долната част по средата на предницата оформете право плисе с ширина
2,5см. със същата дълбочина и плисета 1см. на 1см. и на разстояние от 1см. помежду им до мястото
в основата на горната част при обозначение Е и обозначенията на гърба, прекарайте двоен набор по
останалата част. Съединете центровете на предницата на закопчаването на горната част, дясната
страна върху лявата, пристегнете с тропоска и пришийте долната част към горната част според
обозначения Е и обозначението на гърба като придържате. Оформете ръкавните извивки като
поставите бие, ушито и обърнато като оформите филетка от 1см. при обшиването. Оформете илици,
пришийте копчета.
35. Рокля „HENNES & MAURITZ”
Приложение 3. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 80 м. раиран памук с ширина 1, 40 м. 0, 40 м. едноцветен памук с ширина 1, 40 м. Конец за
шиене Gütermann.
Кроене: От материята на райе: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, предница и
гръб на долна част 4 и 4а /да се скроят две двойни/. За презрамки се скрояват две ленти 63см. на
4см. ширина. За гайки се скроява лента 50см. на 3см. ширина. От едноцветна материя: предница на
подплата 3 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/.
Внимание: За да получите пълната кройка 4, съединете 4 с 4А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте свивките на вътрешната страна на предницата на подплатата, и зашийте
поотделно страничните шевове на двете горни части. Изработете гайки, за да симулирате
закопчаване на предницата. Прекарайте двоен набор по средата на предницата на горната част на
райета и зашийте средния шев, като натегнете набора според обозначения А-В и поставете гайките.
Зашийте средния шев на предницата на вътрешната предна част на подплатата и поставете върху
вратната извивка лице с лице, като наложите презрамките, като за бельо, зашийте, обърнете
вътрешната страна на подплатата и пристегнете наборите по средата на предницата с тегел. Зашийте
страничните шевове на долната част, прекарайте двоен набор в горната страна и пришийте към
основата на горната част, като натегнете набора. Направете подгъв и пришийте копчета, подплатени
със същата материя.
36. Рокля „LASSERRE”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 3, 65 м. щампосан памук с ширина 1, 40 м. Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 3 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, предница и гръб на долна част 4 и
4а /да се скроят четири/, част под яка 1 /да се скрои една двойна за долната част и една двойна за
частта над яката с 4 мм. по-широка/. За отпуснато коланче се скроява лента 1, 20 м. на 20см. ширина
без шевовете, за да остане ширината 10см. За оформяне на предницата и гърба на вратната извивка
се скрояват косо ленти с ширина 3см. според контура. За оформяне на предницата и гърба на
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ръкавните извивки се скрояват косо ленти с ширина 3см. ширина. За оформяне на края на
предницата се скрояват две цели мостри, след като пристегнете гънките. За основа на предницата и
гърба на долната част се скрояват две двойни мостри според чертежа на кройката.
Внимание: За да получите пълната кройка 4, съединете 4 с 4А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте раменните шевове на горната част и страничните шевове, от ръкавната
извивка до обозначение R отляво и тропосайте гънка по краищата на предницата на горната част и
зашийте мострите лице с лице, обърнете ги и обшийте. Поставете флизелин /канаваца/ от обратната
страна на една от яките, изгладете, съединете двете лице с лице, зашийте външната част, срежете
леко шева, обърнете и зашийте една от яките към вратната извивка според обозначение А, обшийте
противоположната яка. Оформете прихлупване на предницата на горната част, дясната страна върху
лявата и пристегнете основата на горната част с тропоска. Затворете центровете на долната част и
страничните шевове до края на ципа отляво, тропосайте гънки и пришийте долната част към
основата на горната част според обозначение В, пристегнете прихлупването на горната част.
Зашийте страничните шевове на мострите на основата на долната част и поставете лице с лице,
зашийте, обърнете и пристегнете края с обиколен тегел. Оформете ръкавните извивки като
поставите бие, ушито и обърнато. Пришийте скрит цип до обозначение R. Изработете отпуснато
коланче ушито и обърнато и завържете отпред.
37. Рокля „BOSS BLACK”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 4,40 м., 1,40 м. ширина щампосана коприна. 3,10 м., 1,40 м. ширина сатен за подплата. 0,65
м., 1,40 м. ширина тюл в червено. Копринен конец Гутерман.
Кроене: От щампа: тяло на предница 2 /да се скрои двойно/, тяло на гръб 4 /да се скроят две/, задна
страница 3 /да се скроят две/, ниска талия на предница 5 /да се скрои двойно/, ниска талия на гръб 6
/да се скрои двойно/, пола 1, 1А и 1В /да се скроят две за предница и две за гръб според средите
начертани в кройката и една двойна за горна пола от средата на предница до обозначения Е-F/. За
оформяне на вратната извивка на предница се срязва бие с ширина 4 см. според контура на вратната
извивка. За завързване се срязва лента от 4 см. на 1,20 м. От сатен се скрояват талия на предница и
гръб и пола на предница и гръб също. От тюл за подплата се скрояват тяло на предница, гръб и
задна страница.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете 1 с 1А и 12В по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте задната страница с тялото на гръб и съединете с тялото на предница, като
оставите отвор за цип на лява страна; изработете тялото от тюл и го поставете отгоре лице с лице,
зашийте задната част на вратната извивка и ръкавните извивки до краищата на вратната извивка на
предница, обърнете тялото от тюл и прихванете в основата с тропоска. Поставете бието върху
вратната извивка, зашийте и обиколете с шев, като образувате каналче от 1 см., закрепете бието с
тегел, като оставите отвори на двете страни на вратната извивка за въвеждане на лентата, преди това
ушита и обърната. Зашийте средите на двете поли и дясна страна на частите на талията поотделно,
затворете страничните шевове на полите. Направете малък подгъв в краищата и в основата на
горната пола, поставете върху щампосаната пола на предницата до обозначение Е и прихванете с
тропоска на горната страна, поставете полата от сатен на мястото й за носене и съединете частите на
талията за да зашиете като само от един плат, зашийте полите за основата на талията, а талията за
основата на тялото, като оставите свободна горната страна на вътрешната талия, обиколете с шев.
Поставете скрит цип и направете подгъви на полите поотделно. Завържете лентите на тила, като
образувате набор на предницата.
38. Рокля „BARBARA BUI”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 2, 40 м. коприна с ширина 1, 40 м. Копринен конец Гутерман.
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Кроене: предница 2 /да се скрои двойна/, вътрешна част на предница на горна част 3 /да се скрои
двойна/, гръб на горна част 4 /да се скроят два/, вътрешна част на гръб на горна част 5 /да се скроят
две/, предница на долна част 7 /да се скрои двойна/, гръб на долна част 6 /да се скроят два/, шлейф 1
/да се скрои двойна, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, за да се достигне в
краищата ширина 21см. /.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба на вътрешната горна част, затворете
раменните и страничните шевове на горните части поотделно и страничните шевове на долната
част, затворете средния шев на гърба на горната част до края на ципа. Прекарайте двоен набор в
основата на предницата и гърба на горната част, тропосайте гънки на предницата на долната част.
Подплатете горната част като оформите вратната и ръкавните извивки, поставете подплатата в
позиция навътре и натегнете набора според нейния размер, пришийте долната част към основата на
горната част и обшийте вътрешната част на подплатата. Пришийте цип и направете подгъв.
Подплатете долната част от основата на горната част до края на бедрената част. Оформете основата
на шлейфа и краищата до обозначение Е със завършващ шев или подгъв и поставете върху основата
на горната част в позиция към раменните шевове лице с лице, зашийте от средата на предницата до
обозначение Е от двете страни и зашийте гънките от дясната страна като оформите драперия.
Завържете шлейфа отзад.
40. Блузон „AIGNER”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2, 85 м. шифон с 1, 40 м. ширина. Флизелин Фрауденберг. Копринен конец Гутерман.
Кроене: предница 3 и 3а /да се скрои двойна/, гръб 2 и 2а /да се скрои двоен/, предница на вратна
извивка 5 /да се скроят две двойни/, гръб на вратна извивка 4 /да се скроят два двойни/, ръкав 1 и 1а
/да се скроят два/. За маншети се скрояват две ленти 1, 30 м. на 4см.
Внимание: За да получите пълните кройки 1, 2 и 3, съединете части 1 с 1А, 2 с 2А и 3 с 3А по
линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове на горната част, направете малък подгъв по ръкавните
извивки и тропосайте гънки по предницата и гърба на вратната извивка до обозначението, изгладете
ги. Направете подгъв във формата на руло по предницата на ръкавите от ръкавната извивка до
основата и на гърба от обозначението до основата, тропосайте гънките на върха, изгладете до
отбелязания край. Пришийте ръкавите към ръкавните извивки на гърба според обозначението.
Поставете флизелин /канаваца/ от обратната страна на частите на вратната извивка, зашийте
раменните шевове и ги съединете лице с лице, зашийте около външната част и поставете вратната
част под предницата на вратната извивка и върха на ръкавите, прегънете предницата на вратната
извивка според обозначение А, гърба на вратната извивка според обозначение Ви върха на ръкавите
според обозначения С-Е-В, обшийте вътрешната част на основата на вратната извивка с
последователен обиколен бод на ръка. Направете подгъв в основата и прекарайте машинен тегел с
еластичен конец около плата според обозначенията на центъра и страничните шевове. Прекарайте
двоен набор в основата на ръкавите до намаляването до 22см. и поставете центрирана лентата за
завързване, натегнете набора и оформете маншет с ширина от 1см. при обшиването, като отпуснете
краищата, ушити и обърнати, за да завържете според модела.
41. Рокля „VERSACE”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 55 м. памучен трикотаж букле с ширина 1, 40 м. Конец за шиене Gütermann.
Кроене: предница на вратна извивка 3 /да се скрои двойна/, предница на долна част 5 /да се скрои
двойна/, гръб на долна част 4 /да се скрои двоен/, презрамка 2 /да се скроят четири/, гръб на вратна
извивка 1 /да се скрои двоен/. За оформяне на предницата на вратната извивка мострите се скрояват
според чертежа на кройката. За оформяне на гърба на долната част се скроява мостра с ширина
2,5см. според нужната дължина по размера, след като са пристегнати гънките.
Изработка: Тропосайте гънки на предницата и гърба на долната част, зашийте гънките на гърба до
края на обозначението. Зашийте свивките на предницата на вратната извивка, зашийте тази част към
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долната част и зашийте страничните шевове до мястото на ципа отляво. Прегънете частта на гърба
на вратната извивка и поставете върху презрамките според обозначение Е, тропосайте и съединете
презрамките две по две лице с лице, зашийте двете страни, обърнете и поставете върху предницата
на вратната извивка според обозначение А и гърба на вратната извивка обозначение С, тропосайте и
поставете презрамките в позиция към основата на роклята. Съединете по дясната страна мострите
на вратната извивка с мострата на гърба на долната част и поставете лице с лице, зашийте наоколо,
обърнете и обшийте като оставите презрамките в подходящата позиция. Пришийте цип. Подплатете
роклята и направете подгъв.
42. Рокля „D & G”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1, 05 м. на 1, 40 м. ширина щампосана материя с ликра. Конец за шиене Gütermann.
Кроене: предница 2 и 2а /да се скрои двойна/, гръб 1 и 1а /да се скроят два/.
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: Този модел е нужно да се шие със специален бод за еластични материи. Оформете
малка натегната гънка на указаното място по средата на предницата и пристегнете с тегел с около
2см. дължина. Зашийте средния шев на гърба и страничните шевове до мястото на ципа отляво,
прегънете мострите на предницата и гърба на вратната извивка навътре, зашийте. Пришийте цип и
направете подгъв в основата.
43. Блуза „KOAN PER COIN”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1, 70 м. воал на райета с ширина 1, 40 м. 0, 30 м. едноцветен волан с ширина1, 40 м. Копринен
конец Гутерман.
Кроене: От раирана материя: предница 8 /да се скроят две/, гръб 7 /да се скрои двоен/, платка на
гръб 5 /да се скроят две двойни/, подгръдна част 4 /да се скроят две/, гръб на подгорна част 3 /да се
скрои двоен/, предница на шлейф 9 /да се скроят две/, гръб на шлейф 6 /да се скрои двоен/. За
оформяне на предницата на вратната извивка, на ръкавните извивки и на предния отвор се скрояват
косо ленти с ширина 3см. според контурите. За гайки се скроява косо лента 4см. на 60см. От
едноцветна материя: подплата на подгръдна част 2 /да се скроят две/, подплата на гръб на подгорна
част 1 /да се скрои двойна/.
Изработка: Прекарайте двоен набор в горната страна на кройката на гърба и по раменните шевове
на предницата и зашийте една платка според обозначение А. Затворете страничните шевове на
горната част и оформете ръкавните извивки като поставите бие, ушито и обшито, прекарайте
обиколен тегел. Прекарайте двоен набор в основата на предницата и гърба на горната част. Зашийте
страничните шевове на частите на основата на подгръдните части и подплатата поотделно,
прекарайте двоен набор по горната и долната страна на подгръдните части и подгорните части и ги
поставете като натегнете набора върху подплатата според обозначения E-F, пришийте към основата
на горната страна на предницата и гърба на горната част според обозначения E-F между двете
материи, като оформите вътрешната страна. Зашийте страничните шевове на шлейфа, прекарайте
двоен набор по горната страна и пришийте към основата на подгръдните части и частите на гърба,
като натегнете набора според размера на вътрешната страна на подплатата, зашийте двете набрани
материи и обшийте вътрешната страна като оформите. Изработете четиринайсетте гайки със
скроената косо лента и поставете на указаните места. Поставете бие около вратната извивка от
раменните шевове до основата на предницата, лице с лице, зашийте, обърнете и обшийте,
прекарайте тегел. Поставете платката на гърба като оформите вратната извивка и обшийте.
Направете подгъв и пришийте копчета.
44. Пола „DENNY ROSE”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
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Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1, 55 м. коприна с ширина 1, 40 м. Копринен конец Schappe Gütermann.
Кроене: предница и гръб на горна част 2 /да се скроят две двойни/, предница и гръб на долна част 1
и 1а /да се скроят две двойни/.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете 1 с 1А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове поотделно на горните части и на долните части.
Тропосайте малки гънки по горната страна на долната част, за да достигнете размера на горната
част и зашийте според обозначение А. Оформете подгъв по горната страна на горната част като
оформите обиколно каналче от 1см. и прекарайте лека еластична лента според нужния размер, за да
остане полата с ниска талия. Направете подгъв в основата.
45. Блузон „MISSONI”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 3, 05 м. памук на многоцветни райета с ширина 1, 50 м. Конец за шиене Gütermann.
Кроене: предница от японски тип 2 /да се скрои двойна косо, като се удължават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 34см. /размер 58/, 32,5см. /размер
54/, и 30,5см. /размер 50/, гръб от японски тип 1 /да се скрои двоен косо, като се удължават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 34см. /размер 58/,
32,5см. /размер 54/, и 30,5см. /размер 50/, предница и гръб на долна част 3 /да се скрои една двойна
косо за предницата, като оформите релеф с горната част и още една двойна косо за гърба според
центъра, за да оформите отново релеф, като обърнете кройката/.
Изработка: Пришийте предницата на долната част към основата на горната и гърба по същия начин
като оформите релеф с плата, затворете раменните шевове на ръкавите и страничните шевове на
японските части. Оформете вратната извивка като поставите едноцветна лента, според модела.
Направете подгъви.
46. Пола „DOMINA”
Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 70 м. памучен плат на райета с ширина 1, 40 м. Конец за шиене Gütermann.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 4 /да се скроят два/, страница на предница 5 /да се
скроят две/, страница на гръб 3 /да се скроят две/, лента за коланче 2 и 2а /да се скроят две/. За
оформяне на талията се скрояват мостри, след като са съединени предните и задните части.
Внимание: За да получите пълната кройка 2, съединете 2 с 2А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте средния шев на предницата и на гърба на полата и поставете средните части
по двете, зашийте страничните шевове до края на ципа отляво. Оформете в основата и по краищата
лентата за коланчето до обозначение В, направете прорез и поставете върху предницата на талията
според обозначение А-В, тропосайте. Зашийте дясната страна на мострите на талията и поставете
отгоре лице с лице, зашийте наоколо, обърнете и обшийте, застопорете с тегел на 1см. от края.
Пришийте цип и направете подгъв, завържете лентата на гърба на талията.
47. Блузка „HENNES & MAURITZ”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 0, 65 м. сатиниран воал с ширина 1, 50 м. Копринен конец Schappe Gütermann.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/. За презрамки се скрояват две
ленти 75см. на 4см. ширина. За оформяне на гърба на вратната извивка мострата се скроява според
чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте предните свивки и поставете дантела с ширина 5см. по вратната извивка
според формата и обозначения А-В като оставите във формата на буквата „V” по средата на
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предницата. Затворете страничните шевове според обозначение В до края на дантелата. Подплатете
горната част. Изработете презрамки с части за бельо и зашийте отдолу под дантелата и по
обозначенията на гърба на вратната извивка, поставете презрамките в позиция към основата на
дрехата и поставете мострите на гърба на вратната извивка, лице с лице, зашийте, обърнете и
обшийте върху подплатата от вътрешната страна. Направете отпуснати подгъви.
48. Панталон „DREAM”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 2, 25 м. памучен габардин с еластан с ширина 1, 40 м. Флизелин G740 на Freudenberg. Конец
за шиене Gütermann.
Кроене: предница 1 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 26,5см. /размер 58/, 25см. /размер 54/, 24см. /размер 50/,
гръб 2 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 28см. /размер 58/, 27см. /размер 54/, 26,5см. /размер 50/, коланче 3
/да се скрои двойно/, предно закопчаване 4 /да се скрои едно/. За гайки се скрояват четири
правоъгълника 4см. на 8,5см.
Изработка: Зашийте задните свивки, затворете страничните, вътрешните шевове и средния шев
/чатала/, до мястото на ципа. Отбележете ръб на предницата с тегел като оформите гънка от 2мм.
според модела. Изработете преден отвор със закопчаване и коланче с гайки /две на предницата и две
на гърба/ според обяснението към модела на шиене, като оформите каналче на гърба и като
прекарате еластична лента според нужния размер, пристегнете я по страничните шевове с тегел.
Направете подгъви, оформете илик, пришийте копче и пристегнете краищата на гайките с тегел по
горната страна на коланчето.
49. Рокля „ELLIS WALLIS”
Приложение 6. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 95 м. воал от креп с ширина 1, 50 м. Флизелин от Франденбург. Копринен конец Гутерман.
Кроене: предница на вратна извивка 5 /да се скроят две двойни/, гръб на вратна извивка 3 /да се
скроят два двойни/, страница на предница на вратна извивка 4 /да се скроят четири/, предница 1 и 1а
/да се скрои двойна/, гръб 2 и 2а /да се скроят два/. За презрамки се скрояват две ленти 4см. на 49см.
/размер 50/, 52см. /размер 54/, 55см. /размер 58/, за да остане ширината 1см. За подплатяване се
скрояват кройките на предницата и гърба.
Внимание: За да получите пълната кройка 1, съединете 1 с 1А по линията за съединяване на
кройки.
Изработка: Зашийте свивките на гърба, тропосайте дълбоки гънки по предницата и ги пристегнете
като оформите правоъгълник с височина 5см. отгоре като пристегнете дъната. Зашийте средния шев
на гърба и страничните шевове до края на ципа отляво. Подплатете роклята и я тропосайте по
горната страна. Зашийте предницата на вратната извивка според обозначение В и затворете дясната
страна на двете части поотделно, поставете от обратната страна флизелин /канаваца/, изгладете и
пришийте към дрехата според обозначение А до средата на гърба, като оформите отвор от лявата
страна. Изработете презрамки, ушити и обърнати и тропосайте върху вратната извивка според
обозначение В на предницата и обозначението на гърба, тропосайте и поставете в позиция към
основата на дрехата; поставете отгоре противоположната част на вратната извивка, лице с лице,
зашийте, обърнете частта и обшийте по долния шев. Пришийте скрит цип и направете подгъви.
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