PATRONES № 273
1. Рокля „BARBARA SCHWARZER”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 2, 30 м. щампосан креп жоржет с ширина 1, 50 м. 0, 25 м. материя със скъпоценни
камъни с ширина 0, 80 м. 1, 90 м. едноцветен воал в тон с ширина 1, 50 м.. Флизелин G
785. Конец Гутерман. Корсетна лента със закопчалки.
Кроене: От щампосана материя: платка на предница 1 /да се скроят две двойни/, платка на
гръб 2 /да се скроят четири/, предница 3 и 3а /да се скрои двойна/, гръб 4 и 4а /да се скрои
двоен/. За оформяне на предницата и гърба на ръкавните извивки мострите се скрояват
според чертежа на кройките. От материя със скъпоценни камъни: платка на предница 1 /да
се скрои двойна/, платка на гръб 2 /да се скроят две/. От воал: предница 3 и 3а /да се скрои
двойна/, гръб 4 и 4а /да се скрои двоен/.
Изработка: Поставете флизелин /подлепващ плат / от обратната страна на една платка на
предница на две части на гърба на платката, изгладете и зашийте раменните шевове на
трите платки поотделно. Поставете платката от материята със скъпоценните камъни върху
лицевата страна на платката с канаваца и пристегнете с тропоска. Поставете щампосаната
противоположна платка отгоре лице с лице, зашийте цялата вратна извивка и краищата на
гърба като вмъкнете лента със закопчалки от двата края, зашийте ръкавните извивки до
обозначения А-В, направете прорез и обърнете платката. Зашийте страничните шевове на
долната част, направете прорез на отвора по средата на гърба и оформете със скроена
косо лента, ушита и обърната; прекарайте двоен набор по предницата до обозначение А и
на гърба до обозначение В, пришийте към едната материя на платката, като натегнете
набора и обшийте от обратната страна с шев на ръка. Направете подгъв.
2. Рокля „JUST CAVALLI”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Плат: 0,20 м., 1,40 м. ширина трико с триъгълници. 0,50 м., 1,40 м. ширина синьо трико с
зиг заг. 0,30 м., 0,80 м. ширина бяло трико с дипли. 1 м., 1,40 м. ширина воал бамбула от
щампосан памук. 0,90 м., 0,80 м. ширина едноцветен воал от памук в тон. Конец Гутерман.
Кроене: От трико с триъгълници: предна презрамка 1 /да се скроят две/, задна презрамка 2
/да се скроят две/, талия на предница 3 /да се скроят две/, талия на гръб 4 /да се скрои
двойно/. От синьо трико, като се разположат кройките върху едноцветната линия, която
маркира пояса на щампата: предница 5 /да се скроят две/, гръб 6 /да се скрои двойно/,
основа на предница 7 /да се скрои двойно/. От трикото с дипли: предна страница 8 /да се
скроят две/. От щампосан воал: пола на предница и гръб 9 / да се скрои една двойно за
предница и една двойна за гръб според горната част, очертана в кройката/. От едноцветен
воал: подплата на пола предница и гръб 10 /да се скрои една двойна за предница и една
двойна за гръб според горната част, очертана в кройката/.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични материи.
Съединете трите части образуващи тялото на предница според обозначения А-В и тялото
на гръб според обозначение G, поставете презрамките на предницата според обозначения
Е-A-B-C, затворете средния преден шев на презрамките и задните презрамки поотделно,
съединете последните с тялото на гръб според обозначение F. Зашийте раменните шевове
и десния страничен шев. Затворете страничните шевове на полата и подплатата
поотделно до мястото на ципа на лява страна, направете двоен набор на горната и
долната част на двете поли. Съединете полите обратна с обратна страна. Затворете на
пръстен основата и поставете шева на лява страна, поставете щампосаната пола лице с
лице, като изпънете набора по размера на основата и поставете подплатата върху
обратната страна на основата, като изпънете набора лице с обратна страна и в посока на
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двете поли към основата, зашийте всичко заедно и поставете полите на мястото им в
посока към тялото според обозначения C-J, като изпънете набора, зашийте всичко заедно.
Оформете презрамките, вратната и ръкавните извивки със специален бод и поставете
ципа. Оформете основата на полата със завършващ бод също.
3. Рокля „MISSONI”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 0, 30 м. едноцветен памук с ширина 1, 40 м. 1, 20 щампосан памук с ширина 1, 40 м.
1, 60 м. памук на точки с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман. Бял памучен конец за
изработване сплетени на кука предницата и гърба на горната част според модела. Сив
конец за завършване на горната част и презрамки сплетени на кука.
Кроене: От едноцветната материя: предница на горна част 1 /да се скрои двойна/, гръб на
горна част 2 /да се скрои двоен/. От щампосан памук: предница на долна част 3 /да се
скрои двойна/, гръб на долна част 4 /да се скрои двоен/. От памук на точки за шлейфа в
основата на предницата и гърба се скрояват два правоъгълника с ширина 62см. на
дължина 1,35м. /размер 38/, 1, 40 м. /размер 42/, 1, 45м. /размер 46/.
Изработка: Зашийте гръдните свивки и изработете сплетени на кука предницата и гърба
на горната част , според кройката. Поставете горната част на кука върху тази от плат и
затворете дясната страна на двете, съединете ги по предната част на вратната извивка,
гърба и ръкавните извивки, пристегнете с тропоска. Оформете с кука завършващ шев със
сив конец около вратната извивка и около ръкавните извивки като в същото време
оформите презрамки от 22см. /размер 38/, 25см. /размер 42/, 28см. /размер 46/,
пристегнете ги в края на предницата на вратната извивка със същия бод на кука.
Оформете основата на горната част на кука като оформите широк завършек от 2см.
Затворете страничните шевове на долната част и шлейфа поотделно до мястото на ципа,
прекарайте двоен набор по външната страна на долната част и пришийте към
завършената основа на оформената на кука горна част, натегнете наборите, оформете
филетка от 1см. в сиво, обшийте подплатата отвътре от обратната страна. Пришийте цип.
Прегънете с 1см. повече над шева на шлейфа, за да оформите ръб, тропосайте и
прекарайте двоен набор на 1см. от края на ръба, поставете шлейфа върху основата на
долната част, натегнете набора и пришийте на 1см. от края като оформите ръба.
Оформете основата с обиколен завършващ шев.
4. Рокля „C & A”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 3,60 м., 1,50 м. ширина щампосан воал с плисиран ефект. 3,10 м., 1,50 м. ширина
едноцветен воал в тон. Флизелин G 785. Конец Гутерман. Корсетна лента със закопчалки.
Кроене: От щампосан воал: предница 1 /да се скроят две/, задна презрамка 2 /да се скроят
две/, пола на предница 3, 3А и 3В /да се скрои двойно/, пола на гръб 4, 4А и 4В /да се скрои
двойно/, пояс 5 /да се скрои един двоен според кройката и още един двоен според линията
маркирана в кройката/. За оформяне на талията на полата предница и гръб мострите се
срязват според чертежа на кройките след прихващане на гънките. От едноцветен воал:
предница 1 /да се скроят две/, задна презрамка 2 /да се скроят две/, пола на предница 3 /да
се скрои двойно/, пола на гръб 4 /да се скрои двойно/, пояс 5 /да се скрои двойно според
линията маркирана в кройката/.
Изработка: Поставете предницата и задната презрамка от едноцветния воал върху
обратната страна на същите щампосани части и прихванете двата плата с няколко
наклонини тропоски за да се зашият като един плат. Тропосайте гънки на раменете
предница и гръб, затворете раменните шевове и оформете края на мострите с бод, като
прихванете двата плата, сгънете мострите навътре и прихванете със скрит бод на ръка.
Направете двоен набор в основата на предниците между обозначенията и задните
презрамки. Оформете прихлупване на тялото на предница дясна върху лява страна, като
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съедините средите на предницата, прихванете с тропоска. Зашийте страничните шевове
на полите поотделно до мястото на ципа лява страна. Поставете едноцветната пола на
обратната страна на щампосаната и прихванете на талията с тропоска, тропосайте гънките
предница и гръб, като прихванете двата плата едновременно и зашийте тялото на
предница според обозначения А-В, образувайки прихлупване и задните презрамки, като
изпънете набора според обозначения F-E. Поставете тялото предница и гръб в положение
към основата на полата. Съединете средните шевове на мострите и поставете подлепващ
плат Флизелин на обратната страна, изгладете, зашийте десния страничен шев и
поставете мострите върху полата и тялото лице с лице, прекарайте обиколен тегел,
оформяйки талията на полата, обърнете мострите и поставете тялото на мястото за
носене, обиколете мострите върху подплатата на полата с няколко бода на ръка. Зашийте
ципа и оформете основата на двете поли с подгъв на руло. Поставете Флизелин на
обратната страна на подплатата на едноцветния пояс, изгладете и поставете върху
обратната страна на подплатата на щампосания пояс, прихванете с тропоска, поставете
лице с лице щампосания пояс върху щампосаната подплата и зашийте горната и долната
страна според формата, обърнете пояса през задните краища и направете двоен набор на
пояса двете среди на гърба и средата на предница за да се намали до размера на
подплатата, закрепете набора на предница с няколко бода на ръка в средата на предница
и тропосайте в средите на гърба. Поставете корсетната лента в средите на гърба между
платовете, като ги обиколите с шев и зашийте с много дребен бод на ръка. Отбележете
сгъвка в края на основата на пояса среда на предница върху същата според обозначение
R и закрепете с нестандартно шарено копче.
5. Рокля „BAUM”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 3, 25 м. щампосана коприна с 1, 40 м. ширина. Конец Гутерман. Флизелин G 785.
50см. еластична лента с 1см. ширина. Черна лента за поставяне по частите на предницата
и гърба на талията.
Кроене: предница 1 /да се скроят четири/, гръб 2 /да се скроят два двойни/, предница на
талия 3 /да се скроят две двойни/, гръб на талия 4 /да се скроят два двойни/, предница и
гръб на долна част 5 и 5а /да се скроят две двойни/, ръкав 6 и 6а /да се скроят два/. За
оформяне на върха на ръкавите се скрояват косо две ленти от 3см. според размера, след
като са пристегнати гънките.
Изработка: Зашийте поотделно дясната страна на двете горни части и 1см. отляво от
ръкавната извивка за да се оформи отвор за цип. Прекарайте двоен набор в основата на
предницата и гърба на горната част между обозначенията. Зашийте дясната страна на
частите на талията поотделно и съединете една от частите на талията към основата на
горната част като се натегне набора според обозначения А-В, като вмъкнете лента от
галантерия. Затворете страничните шевове на долната част до мястото на ципа отляво,
прекарайте двоен набор по горната страна и съединете към основат на талията, натегнете
набора и също поставете лента. Зашийте предните и задните части на талията и ги
пришийте към противоположната горна част, за да подплатите и поставете върху горната
част лице с лице, зашийте като оформите предницата и гърба на вратната извивка,
обърнете и обшийте горната част отвътре върху съединителния шев с долната част.
Затворете ръкавите, тропосайте гънки по върховете и поставете скроена косо лента, за да
оформите върха до обозначения E-F, лице с лице, зашийте, обърнете лентата и
прекарайте тегел от 1см. като оформите каналче, прекарайте еластична лента и
пристегнете края при обозначение Е с тегел върху лентата, натегнете я до искания размер
и пристегнете по гърба при обозначение F, пришийте ръкавите към ръкавните извивки
според обозначения E-F. Пришийте цип и направете подгъви.
6. Рокля „ODD MOLLY”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
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Брой на частите на кройката: 12 /от 1 до 12/.
Изработка: Зашийте поотделно дясната страна на двете горни части и 1см. отляво от
ръкавната извивка за да се оформи отвор за цип. Прекарайте двоен набор в основата на
предницата и гърба на горната част между обозначенията. Зашийте дясната страна на
частите на талията поотделно и съединете една от частите на талията към основата на
горната част като се натегне набора според обозначения А-В, като вмъкнете лента от
галантерия. Затворете страничните шевове на долната част до мястото на ципа отляво,
прекарайте двоен набор по горната страна и съединете към основат на талията, натегнете
набора и също поставете лента. Зашийте предните и задните части на талията и ги
пришийте към противоположната горна част, за да подплатите и поставете върху горната
част лице с лице, зашийте като оформите предницата и гърба на вратната извивка,
обърнете и обшийте горната част отвътре върху съединителния шев с долната част.
Затворете ръкавите, тропосайте гънки по върховете и поставете скроена косо лента, за да
оформите върха до обозначения E-F, лице с лице, зашийте, обърнете лентата и
прекарайте тегел от 1см. като оформите каналче, прекарайте еластична лента и
пристегнете края при обозначение Е с тегел върху лентата, натегнете я до искания размер
и пристегнете по гърба при обозначение F, пришийте ръкавите към ръкавните извивки
според обозначения E-F. Пришийте цип и направете подгъви.
7. Жакет „C & A”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1, 20 м. шифон с полиамид с ширина 1, 40 м. Лента за завършване с ширина 4см.
Скъпоценни камъни. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, страница на предница 3
/да се скроят две/, страница на гръб 4 /да се скроят две/, предница на талия 5 /да се скроят
две/, предница на шлейф 6 /да се скроят две/, гръб на шлейф 7 /да се скрои двоен/, ръкав 8
/да се скроят два/, основа на ръкав 9 /да се скроят две/. За завързване се скроява една
лента с ширина 15см. на 1, 40 м. дължина.
Изработка: Зашийте страниците на предницата според обозначение А и завършете
шевовете с оверлог, за да оформите и при минимална ширина. Пришийте страниците на
гърба към гърба според обозначение В и оформете по същия начин. Поставете
предницата на талията според обозначение С, зашийте. Поставете предницата на шлейфа
според обозначение Е и гърба на шлейфа според обозначение В, затворете страничните
шевове. Поставете скъпоценни камъни по цялата материя според модела и хоризонтално
върху, за да ги оформите. Затворете раменните шевове. Зашийте основите на ръкавите
към ръкавите според обозначение F, оформете шева и поставете скъпоценни камъни по
ръкавите и основата според модела, затворете ръкавите и ги пришийте към ръкавните
извивки като придържате върховете. Изработете две малки гайки, ушити и обърнати и ги
поставете по края на предниците обозначение С в позиция към вътрешната странична
част, тропосайте. Оформете вратната извивка, предниците и основата на дрехата като
поставите завършваща лента и като оформите филетка от 1см. при обшиването като
пристегнете гайките отпред. Оформете лентата за завързване със завършващ обиколен
шев и поставете скъпоценни камъни по краищата според модела, прекарайте лента през
гайките на предницата и завържете като отпуснете краищата.
8. Рокля „C & A”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 4,25 м. щампосан памук с намачкан ефект с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/, предница на долна
част 3 /да се скрои двойна/, гръб на долна част 4 /да се скрои двоен/. За волани се
скрояват четири правоъгълника с височина 54см. на 86 см. дължина /размер 38/, 88см.
дължина /размер 42/, 90см. дължина /размер 46/. За волан в основата се скрояват четири
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правоъгълника от 8см. по същата дължина като по-горните волани според размера. За
ленти на предницата се скрояват две ленти с ширина 2см. на 50см. дължина плюс
шевовете. За оформяне на предницата и гърба на вратната извивка се скрояват косо ленти
с ширина 2см. плюс шевовете по нужната дължина според размера. За оформяне на
предницата на ръкавните извивки и оформяне на презрамки се скрояват косо ленти според
контура на ръкавната извивка плюс 32см. /размер 38/, 35см. /размер 42/, 38см. /размер 46/.
Изработка: Зашийте страничните шевове на горната част, страничните шевове на долната
част и страничните шевове на двата волана. Съединете полата към основата на горната
част и поставете от обратната страна върху същия шев еластична лента с ширина 1см. ,
наберете я според нужния размер за да оформите набор и зашийте отгоре по средата на
лентата. Зашийте волана на основата към основата на широкия волан на долната част.
Прегънете горната част на широкия волан от 2см. и прекарайте двоен набор от 1см. от
неговия край, поставете върху основата на долната част и зашийте на 1см. от края като
оформите ръб наоколо. Оформете предницата и гърба на вратната извивка като поставите
скроена косо лента, ушита и обърната като оформите филетка от 1см.. Оформете по
същия начин ръкавните извивки като оформите в същото време презрамките от края на
ръкавната извивка на предницата до гърба на вратната извивка, според размерите.
Направете подгъв в основата.
9. Рокля „MALWNW BIRGER”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 3, 65 м. щампосан памук с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман. 12 декоративни части в
черно.
Кроене: предница на нагръдник 1 /да се скроят две двойни/, предница 2, 2а и 2в /да се
скрои двойна/, гръб 3, 3а и 3в /да се скрои двоен/. За оформяне на предницата и гърба на
ръкавните извивки и вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройките.
Изработка: Тропосайте гънки по предницата и зашийте един нагръдник според
обозначения А-В. Тропосайте гънка по страничните шевове на гърба според обозначение С
и зашийте долната част на вътрешността по дъното на гънката с хоризонтален тегел,
тропосайте горната страна на гънката към гърба на вратната извивка. Зашийте
страничните шевове до мястото на ципа отляво. Затворете раменните шевове. Зашийте
десния шев на мострите на ръкавните извивки и поставете двете лице с лице, зашийте
наоколо като оформите отвор отляво, обърнете мострите и обшийте. Съединете
раменните шевове на мострата на гърба на вратната извивка с нагръдника за
подплатяване и поставете лице с лице, зашийте наоколо, обърнете и обшийте от
обозначение В до раменните шевове с последователен бод на ръка, затворете раменните
шевове на мострите. Пришийте скрит цип отляво като пристегнете двете материи на
гънката на гърба до обозначение С. Оформете малки дипли на вратната извивка като
съедините двете обозначения и зашийте с тегел по лицевата страна до края на
обозначенията, като прихванете вратната извивка, така че да се получи лек волан по края.
Направете подгъви и поставете декоративни части около предниците на вратната извивка
на 2см. от края.
10 и 11. Рокля и туника „HEIKE JARICK”
Плат: 2, 70 м. трикотажен памук на райета с полиамид с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман.
10см. лента във формата на руло в подходящ цвят. Специална лента за застопоряване на
шевовете.
10. Рокля „HEIKE JARICK”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Кроене: предница 1 и 1а /да се скрои двойна/, гръб 2 и 2а /да се скрои двоен/. За
оформяне на вратната и ръкавните извивки се скрояват ленти с ширина 2см. плюс
шевовете, веднага след като се пристегнат гънките на вратната извивка.
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Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове като поставите в същото време
специална лента, за да не се обезформи трикотажа. Тропосайте гънките на вратната
извивка и поставете ленти, за да оформите заедно със специална лента, ушити и
обърнати, прекарайте декоративен обиколен тегел от 12мм. Поставете по същия начин
ленти около ръкавните извивки и прекарайте тегел. Оформете основата на роклята със
специален завършващ шев.
11. Туника „HEIKE JARICK”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Кроене: предница 1 и 1а /да се скроят две косо/, гръб 2 и 2а /да се скрои двоен/. За
оформяне на вратната и ръкавните извивки се скрояват ленти с ширина 2см. плюс
шевовете.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове като поставите в същото време
специална лента, за да не се разнищи трикото. Тропосайте гънки по предните краища.
Изработете две гайки с лента във формата на руло и тропосайте на указаното място.
Поставете лентите за оформяне на ръкавните извивки и вратната извивка до края на
гайките, заедно със специалната лента, зашийте, обърнете и направете подгъв по средата
на предницата от края на гайката до основата, прекарайте декоративен тегел и оформете
основата със завършващ шев. Пришийте копчета.
12. Блуза „BOSS BLACK”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1,80 м., 1,40 м. ширина коприна. Конец Гутерман. Флизелин G 785.
Кроене: Предница 1 /да се скрои една за дясна страна, да се прихване диплата на
кройката и да се скрои една за лява страна/, гръб 2 /да се скрои двойно/, ръкав 3 /да се
скроят два/, маншет 4 /да се скроят два/, столче за яка 5 /да се скроят две двойни/, яка 6
/да се скроят две двойни/, панделка 7 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте раменните шевове, изгладете ги към гърба и прекарайте декоративен
тегел на 12 мм. Затворете страничните шевове. Поставете подлепващ плат Флизелин на
мострите на предниците откъм обратната страна, изгладете. Сгънете мострите на двете
предници и изработете диплата на дясна предница, като прихванете мострата, зашийте и
обиколете с шев края на мострата на лява предница. Тропосайте гънки на вратната
извивка на предница. Затворете ръкавите и изработете отвор и маншети: отбележете
среза на отвора с тропоска, срежете и направете малък подгъв до основата /или оформете
с ушита и обърната лента/. Ако основата на ръкавите е по-голяма от маншетите направете
двоен набор в основата или тропосайте гънки според кройката; поставете лек подлепващ
плат на средата на маншетите откъм обратната страна /или на два маншета според това,
какъв е модела/, изгладете, сгънете лице с лице /или ги съединете два по два/, затворете
краищата и долната част на прихлупването, обърнете и поставете на ръкавите според
обозначения R-S, зашийте единия маншет и обиколете с шев срещуположния откъм
обратната страна. Зашийте ръкавите на ръкавните извивки. Изработете яката със столче:
поставете подлепващ плат Флизелин на едната яка и едното столче откъм обратната
страна, изгладете. Поставете двете яки лице с лице, зашийте с обиколен тегел без частта
на монтиране, обърнете, изгладете и прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете
едно столче на всяка страна на яката, така че да съвпаднат средите и според обозначение
В, прекарайте тегел захващайки всички слоеве от края на столчето, обърнете го на
мястото за носене, прекарайте тегел в края и изгладете. Поставете яката на вратната
извивка според обозначение А, зашийте външния слой на столчето за яка, изгладете шева
и обиколете с шев вътрешния слой върху тегела на зашитото. Оформете илици на
предницата, краищата на яката и маншетите, пришийте копчета, направете подгъв.
Съединете лице с лице двете ленти за панделката, прекарайте обиколен тегел и зашийте
краищата, като оставите отвор за обръщане, обърнете и обиколете отвора с бод на ръка.
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Поставете лента под яката със закопчани краища и изработете панделката, както е
показано на модела.
13. Пола „FORNARINA”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 05 м. памук с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница дъно на джоб 3
/да се скроят две/, платка на гръб 4 /да се скроят две/, заден джоб 5 /да се скроят два/,
предница на коланче 6 /да се скроят две двойни/, гръб на коланче 7 /да се скроят два
двойни като се оформи прихлупване отляво/. За дъна на джобове се скрояват две според
чертежа на кройката. За гайки се скрояват шест правоъгълника 7см. на 2см. ширина плюс
шевовете.
Изработка: Прегънете мострите на задните джобове, прекарайте декоративни тегели като
пристегнете мострите и поставете върху гърба на полата, на указаното място, зашийте с
двоен тегел. Поставете платката на гърба, прекарайте декоративни тегели, затворете
средния шев на гърба и на предницата на полата, прекарайте тегели по шевовете.
Изработете предни джобове със страница: поставете дъното на предния джоб лице с лице
и край с край, като следвате формата на джоба. Прекарайте тегел, направете малки резки
по шева ако формата е закръглена, обърнете дъното на джоба наобратно, изгладете като
придържате шева по края и ако е нужно прекарайте декоративен тегел. Поставете отдолу
страницата и тропосайте заедно двете части. От обратната страна, съединете двете дъна
с обиколен тегел. Зашийте страничните шевове до мястото на ципа отляво. Поставете
подлепващ плат от обратната страна на коланчетата, затворете дясната страна, съединете
коланчетата лице с лице, зашийте външната страна и левия край до прихлупването на
гърба. Поставете цип и пришийте коланче, оформете прихлупване отвътре отляво,
обшийте коланчето. Изработете гайки, ушити и обърнати, и ги пришийте към полата на
3см. разстояние от отвора на джобовете и върху коланчето. Направете подгъв, оформете
илици, пришийте копчета.
14. Блузка „RENE LEZARD”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 25 м. лен и памук с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скроят два/, яка 3 /да се скрои
двойна косо/. За оформяне на ръкавните извивки лентите от 2см. се скрояват косо плюс
шевовете според контурите.
Изработка: Тропосайте гънките по предницата на вратната извивка. Зашийте раменните и
страничните шевове. Оформете ръкавните извивки, като поставите скроените косо ленти,
ушити и обърнати, прекарайте декоративен тегел на 1см. наоколо. Поставете флизелин
/подлепващ плат/ от обратната страна на мострите на гърба, изгладете и прекарайте тегел
на зигзаг по края на мострите, прегънете ги лице с лице и зашийте до обозначение В,
обърнете мострите. Прегънете яката лице с лице, зашийте краищата на гърба, като
вмъкнете малка гайка от същата материя на указаното място по края за дясната страна,
обърнете и зашийте един слой от яката за вратната извивка според обозначения А-В,
обшийте противоположния слой. Направете широк подгъв с декоративен двоен тегел от
3см. Пришийте копчета и оформете гънка по средата на яката, според модела.
16. Панталон „RADCLIFFE”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 40 памук с еластан с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
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Кроене: предница на панталон 1 /да се скроят две/, гръб на панталон 2 /да се скроят два/,
страница дъно на джоб 3 /да се скроят две/, предно закопчаване 4 /да се скрои едно/,
предница на коланче 5 /да се скроят две без прихлупване и две с прихлупване /, гръб на
коланче 6 /да се скроят две двойни/. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа
на кройката. За гайки се скрояват пет правоъгълника 5,5см. на 2см. плюс шевовете.
Изработка: Изработете предни джобове със страници според обяснението към модел 13.
Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа.
Изработете преден отвор с цип и предно закопчаване: прегънете мострата на дясната
страна на панталона навътре /или поставете оформена мостра лице с лице ако модела не
я вмъкнал/ и пристегнете с тропоска.от лявата страна, скройте мострата като оставите 1см.
за шев, ако това не е вмъкнато за панталона. Отворете ципа и го тропосайте отвътре, като
поставите зъбците видими, зашийте с тегел. Прегънете предното закопчаване лице с лице
и зашийте горния край, обърнете в позиция то да бъде оформено и поставете вмъкнато
закопчаването от обратната страна на ципа, зашийте всичко заедно, затворете ципа и
оформете прихлупване като застъпите дясната страна върху лявата, така че да се скрие
ципа. Прекарайте декоративни тегели по лицевата страна, според кройката. Изработете
коланче с гайки: зашийте страничните шевове на коланчето, ако то не е цяло и оформете
едно единствено. Поставете флизелин /подлепващ плат/ по средата на коланчето от
обратната страна /ако коланчето е съставено от две части, горна и долна, поставете
подлепващия плат на една от тях/, изгладете за да залепне подлепващия плат, прегънете
лице с лице, ако тя е съставена от две части, поставете една върху друга, зашийте с тегел
без частта на монтажа, обърнете навътре и изгладете. Изработете гайки, ушити и
обърнати и поставете върху талията на указаното място на кройката, тропосайте и
зашийте горното лице на коланчето, като пристегнете гайките. Обшийте противоположното
лице от вътрешната страна и пристегнете краищата на гайките по горната част на
коланчето с хоризонтален тегел. Направете подгъви, оформете илик на коланчето,
пришийте копче.
17. Жакет „TOUCH”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1, 55 м. кадифян памук с ширина 1, 40 м. 1, 05 м. копринена подплата с ширина 1, 40
м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От кадифян памук: платка на предница 1 /да се скроят две/, предница 2 /да се
скроят две/, платка на гръб 3 /да се скрои двойна/, гръб 4 /да се скрои двоен/, ръкав 5 /да
се скроят два/, джоб 6 /да се скроят два/, яка 7 /да се скрои двойна/,покривна част над
яката 8 /да се скрои двойна/. За оформяне на предниците и гърба на вратната извивка се
скрояват целите мостри според чертежа на кройките. За капаче на джобовете се скрояват
два правоъгълника 3см. на 14,5см. плюс шевовете. За маншети се скрояват два
правоъгълника 3см. на 25см. плюс шевовете за размер 42 /за размер 38 се намалява с
1см. и за размер 46 се увеличава с 1см./. От подплата се скрояват предната платката и
предницата до края на мострите, задната платка, гърба, ръкавите и два джоба.
Изработка: Прекарайте двоен набор по предницата и гърба. Зашийте платките на
предницата и гърба, като натегнете набора според обозначенията. Поставете флизелина
/подлепващ плат/ по средата на капачетата на джобовете от обратната им страна,
изгладете, прегънете капачетата лице с лице, зашийте краищата, обърнете, изгладете.
Поставете капачетата на указаните места върху джобовете по лицевата страна и
поставете една лента от същата материя , за да оформите отвора отдясно, тропосайте
като оставите тропоските на разстояние 1, 5см. помежду им, зашийте с тегел и скройте
отвор между двата тегела, без да стигате до краищата, направете прорези и изгладете.
Обърнете капачето към обратната страна и обърнете плата за оформяне навътре като
оставите в подходяща позиция, застопорете краищата с няколко скрити бода. Подплатете
джобовете и ги зашийте на указаните места по предницата според обозначения R, зашийте
с обиколен тегел. Затворете раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите,
наберете върховете и ги пришийте към ръкавните извивки като натегнете набора.
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Прекарайте двоен набор в основите и зашийте маншетите, преди това затворени във
формата на халка, като натегнете набора, обшийте. Поставете флизелин /подлепващ плат/
по обратната страна на яката, изгладете; прекарайте двоен набор по двете страни на
покривната част над яката и съединете към яката лице с лице като натегнете външните и
вътрешните набори, тропосайте и зашийте външната страна до обозначение А, обърнете и
прикрепете яката към вратната извивка. Съединете мострите на предницата и мострата на
гърба на вратната извивка по раменните шевове, поставете отгоре над вратната извивка и
яката, зашийте всичко заедно, обърнете мострите и пристегнете ги по раменните шевове и
основите на предницата, като оформите яката в подходяща позиция. Подплатете жакета.
Направете подгъв, оформете горен и долен илик, пришийте големи подплатени копчета и
поставете големи закопчалки, според модела.
18. Панталон „UNGARO”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 2, 25 м. памук с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: две кройки предница 1 и 2 /да се скроят две от всяка/, две кройки гръб 3, 3а и 4 /да
се скроят два от всяка/, предница на коланче 5 /да се скроят четири/, гръб на коланче 6 /да
се скроят два двойни/, джоб 7 /да се скроят два/.
Изработка: Съединете две части на предницата и гърба на панталона поотделно и
прекарайте двоен декоративен тегел по шевовете от лицевата страна, Затворете
страничните и вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на ципа., поставете
флизелин /подлепващ плат/ от обратната страна на коланчето, изгладете и зашийте
страничните шевове поотделно, прикрепете едно от коланчетата към панталона, зашийте.
Пришийте метален цип по джобовете на указаното място като се оформи отвор и
поставете джобовете върху коланчето и панталона според обозначение В, зашийте с
двоен обиколен тегел. Пришийте метален цип на предницата като оставите видим, според
модела. Поставете противоположното коланче лице с лице, зашийте горната страна,
обърнете и обшийте отвътре, прекарайте декоративни обиколни тегели. Направете
подгъви с декоративен тегел.
19. Пола „M. MARA”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 10 м. щампосан памук с ширина 1, 40 м. 0, 35 м. памук на ситни райета с ширина 1,
40 м. 1, 05 м. копринена подплата с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От щампосан памук: предница на пола 1 /да се скроят две/, гръб на пола 2 /да се
скрои двоен/, основа на предница 3 /да се скрои двойна/, основа на гръб 4 /да се скрои
двоен/. От памук на ситни райета: предница на коланче 5 /да се скроят две без
прихлупване за дясната страна и две с прихлупване за лявата страна/, гръб на коланче 6
/да се скроят четири/. За гайки се скрояват два правоъгълника 2,5см. на 6см. плюс
шевовете. От подплата се скрояват по същия начин предницата и гърба на полата.
Изработка: Тропосайте гънки по предницата и гърба на полата. Зашийте страничните
шевове и средния шев на предницата до мястото на отвора. Прегънете мострите на отвора
отдясно като оформите предно закопчаване и пристегнете с тегел, оформете прихлупване
от 3см., с мостри за лявата страна, прегънете и застопорете с тегел отново. Подплатете
полата. Изработете коланче с гайки според обяснението към модел 16. Прекарайте двоен
набор по основите като пристегнете вътрешната част на подплатата. Зашийте страничните
шевове на частите на основата, поставете по средата флизелин /подлепващ плат/,
изгладете, обърнете и пришийте една част към основата на полата, като натегнете около
набора, обшийте. Оформете илиците, пришийте копчета и поставете закопчалка на
прихлупването на коланчето.
20. Блуза „AMBRE BABZOE”
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Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина памук. 0,70 м., 1,40 м. ширина копринен воал. Флизелин G
740. Конец Гутерман.
Кроене: От памук: предница 1 /да се скрои двойно/, задна платка 2 /да се скроят две
двойни/, гръб 3 /да се скрои двойно/, капаче на предно закопчаване поло 4 /да се скроят
две/, яка 5 /да се скроят две двойни/, коланче на предница и гръб 6 /да се скроят две
двойни/. От воал: ръкав 7 /да се скроят два/, капаче на отвора на ръкава 8 /да се скроят
две/. За маншети се скрояват два правоъгълника от 2,5 см. на 20 см. плюс шевове.
Изработка: Направете двоен набор на горните части на предницата и гърба. Зашийте
платката на гърба, като изпънете набора и зашийте за предниците по същия начин,
поставете откъм обратната страна срещуположната платка на предните шевове и зашийте,
обиколете на вътрешния шев на гърба и тропосайте двата плата на вратната и ръкавните
извивки. Затворете страничните шевове, направете двоен набор в основата. Изработете
капачето поло: ако то е със закръглена или заострена основа, срежете тази от лява страна
хоризонтално. Поставете подлепващ плат Флизелин на обратната страна на капачетата до
мястото на сгъвката, изгладете. Отбележете с тропоска мястото на капачето, поставете
едно на всяка страна лице с лице според обозначение В, зашийте двете страни. Срежете
плата между двата шева, като оставите около 5 мм. без да режете в долната част и
направете няколко среза към тегела на плата на дрехата. Сгънете капачето лице с лице по
линията на сгъвката, зашийте двата края на капачето за да ги оформите и зашийте
основата на горното капаче; направете няколко среза в ъглите и обърнете двете капачета
навътре, прекарайте тропоска в края и изгладете. Закрепете долната част с хоризонтален
тегел и прекарайте декоративен тегел около горното капаче, прихлупете го върху долното
и закрепете основата с бод на ръка или с рибена кост, като поддържате прихванати двете
части на капачето. Поставете подлепващ плат Флизелин на обратната страна на едната
яка, изгладете, поставете срещуположната яка лице с лице, зашийте с обиколен тегел без
частта на монтиране, обърнете, изгладете и зашийте за вратната извивка според
обозначение А. Затворете ръкавите; отбележете среза на отвора им с тропоска, срежете и
направете малък подгъв на среза на лява страна до основата. Сгънете капачето на отвора
лице с лице, зашийте горния край според формата, обърнете капачето и го поставете на
дясната страна на среза лице с лице, зашийте единия слой на капачето от основата до
оформения край, обърнете капачето към обратната страна и обиколете със същия шев,
поставете горната оформена част на капачето върху ръкава над отвора и оформете с
хоризонтален тегел, като покриете отвора; направете двоен набор в основите на ръкавите
и поставете лента за маншетите с предварително затворене краища, като изпънете
набора, зашийте и обиколете с шев, като оставите ширина 12 мм., бродирайте гайка от
конец в единия край на маншета, зашийте копче в другия край. Направете двоен набор на
върховете на ръкавите и зашийте на ръкавните извивки, като изпънете набора. Затворете
на пръстен коланчето и поставете подлепващ плат Флизелин на средата му върху
обратната страна, изгладете, обърнете и зашийте за основата на дрехата, като изпънете
набора, обиколете с шев.
21. Пола „IZABEL MARANT”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1,35 м. Памучен воал на квадратчета с ширина 1, 40 м. 0, 55 м. копринена подплата
с ширина 1, 40 м. Флизелин G785. Конец Гутерман.
Кроене: От воала: предница на коланче 1 /да се скроят две двойни/, гръб на коланче 2 /да
се скроят два двойни/, предница на пола 3 /да се скрои двойна/, гръб на пола 4 /да се скрои
двоен/. От копринена подплата се скрояват предницата и гърба на полата по същия начин,
с 2см. по-къси и 2см. по-тесни.
Изработка: Зашийте дясната страна на коланчетата поотделно, поставете флизелин
/подлепващ плат/, по обратната страна на едната част, изгладете, съединете коланчетата
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лице с лице, зашийте горната страна, обърнете. Затворете страничните шевове на полите
/от воала и подплатата/ поотделно до мястото на ципа отляво, прекарайте двоен набор по
горната им страна. Поставете полата от подплата от вътрешната страна на тази от
квадратчетата и пристегнете двете като натегнете набора по размера на коланчето,
пришийте полата към едната материя, пришийте цип и обшийте коланчето отвътре.
Направете подгъви на двете поли поотделно.
23. Рокля „HOSS”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо .
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2, 10 м. коприна в тъмносиньо с ширина 1, 40 м. 0, 20 м. светлосиня коприна с
ширина 0, 80 м. 0, 70 м. скроена косо лента от бял памук за филетка на нагръдник. 1, 70 м.
скроена косо лента от бежов памук за филетка на вратната извивка, ръб на нагръдника и
за презрамки. 5, 70 м. бродирана памучна лента с ширина 9см. . Флизелин G740. Конец
Гутерман.
Кроене: От тъмносиня материя: нагръдник на предница 1 /да се скрои двоен/, предница 2
/да се скроят две двойни/, гръб 3 /да се скроят два двойни/, първи волан 4 /да се скроят два
двойни/, втори и трети волан 5 /да се скроят два двойни от обозначение Е до обозначения
F-G за втория волан и два двойни от обозначение Е до основата за третия волан/. От
светлосиня материя: нагръдник на предница 1 /да се скрои двоен/.
Изработка: Зашийте поотделно предните свивки. поставете флизелин /подлепващ плат/ от
обратната страна на светлосиния нагръдник и изработете бродерия според модела,
поставете бяла филетка на 1см. от края на нагръдника; поставете тъмносиния нагръдник
от обратната страна на бродерията, тропосайте. Поставете бежова лента по горната
страна на нагръдника, зашийте, обърнете на обратната страна и обшийте като оформите
филетка от 1см. Поставете същата лента около нагръдника, зашийте, прегънете като
оформите обиколна филетка и презрамките според искания размер 38 см. /размер 38/,
41см. /размер 42/, 44см. /размер 46/. Зашийте нагръдник върху едната предница като
оформите ръб с филетката. Зашийте дясната страна на горните части поотделно.
Тропосайте презрамки по гърба на вратната извивка според обозначението. Поставете
противоположната страна на горната част лице с лице, зашийте от нагръдника и около
вратната извивка, обърнете горната част в подходяща позиция като оформите отвор
отляво. Зашийте страничните шевове поотделно на воланите до мястото на ципа отляво за
първия волан, поставете по основата на трите волана бродирана лента, прекарайте двоен
набор по противоположната страна на воланите. Поставете втория волан върху третия
според обозначение Е и натегнете набора по размера на края на коприната на първия
волан, поставете отдолу под зашитото на бродираната лента според обозначение Е и
зашийте всички заедно по същия шев. Натегнете наборите по външната страна на първия
волан и зашийте около основата на едната горна част според обозначение С, обшийте
вътрешната страна на горната част по същия шев. Пришийте скрит цип.
24. Панталон „LA PERLA”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 90 м. вълна с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница на панталон 1 /да се скроят две/, гръб на панталон 2 /да се скроят два/,
страница дъно на джоб 3 /да се скроят две/, предно закопчаване 4 /да се скрои едно/,
предница на коланче 5 /да се скрои една без прихлупване за дясната страна и една с
прихлупване за лявата/, гръб на коланче 6 /да се скрои двоен/. За гайки се скрояват четири
правоъгълника 2см. на 5см. плюс шевовете. За дъна на джобове се скрояват две според
чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Изработете джобове със страници според
обяснението към модел 13. Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев
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/чатала/ до мястото на ципа. Изработете преден отвор и коланче с гайки според модел 16.
Направете подгъви и поставете закопчалка на прихлупването на коланчето.
25. Панталон „SEMPIONE”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2, 25 м. вълнен габардин с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 и 1а /да се скроят две/, гръб 2 и 2а /да се скроят два/, предно
закопчаване 3 /да се скрои едно/, предница на коланче 4 /да се скроят две без прихлупване
за дясната страна и две с прихлупване за лявата/, гръб на коланче 5 /да се скроят четири/,
гайка 6 /да се скроят четири/. За дъна на джобове се скрояват четири според чертежа на
кройката.
Изработка: Изработете гайките, ушити и обърнати и тропосайте по задните свивки до
талията и в позиция към страничните шевове, зашийте свивките като пристегнете гайките.
Изработете джобове по шевовете: поставете дъната на джобовете по дължината на
шевовете на мястото, указано на кройката, лице с лице и зашийте с тегел. Изгладете
отворените шевове. Обърнете дъната на джобовете навътре в подходяща позиция и
съединете двете дъна с обиколен тегел, след като са зашити страничните шевове.
Затворете страничните шевове. Тропосайте гънки на предницата и ги зашийте до края на
обозначенията. Зашийте вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на ципа.
Изработете преден отвор и коланче без гайки според обяснението към модел 16.
Направете подгъви и оформете подгъв на крачолите, пристегнете с шев на ръка по
страничните и вътрешните шевове. Поставете закопчалка по прихлупването на коланчето
и тик-так по гайките на страничните шевове.
26. Панталон „KOOKAI”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 2м. памук с 1, 40 м. ширина. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница-дъно на джоб 3
/да се скроят две/, предно закопчаване 4 /да се скрои едно/, две кройки предница на
коланче 5 и 6 /да се скроят четири от всяка без прихлупване за дясната страна и четири с
прихлупване за лявата/, две кройки гръб на коланче 7 и 8 /да се скроят четири от всяка/. За
гайки се скрояват пет правоъгълника 4см. на 2см. плюс шевовете. За дъна на предницата и
гърба на джобовете се скрояват две и респективно четири според чертежа на кройките.
Изработка: Изработете задни джобове с илик филетка и на предницата със страници
според обясненията към модели 18 и 13. Зашийте страничните, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Съединете горните части на коланчето с
долните поотделно според обозначение В на предницата и С на гърба, съединете по
страничните шевове и затворете средния шев на гърба поотделно на двете лица,
поставете флизелин /подлепващ плат/ на едно от тях от обратната страна, съединете с
противоположното лице лице с лице, зашийте наоколо без частта на монтажа, обърнете,
изгладете и пришийте горното лице към талията на панталона, обшийте противоположния
лист от обратната страна. Изработете ушити и обърнати гайки и зашийте две отпред и три
на гърба върху долната част на коланчето, според модела. Изработете преден отвор с
предно закопчаване според обяснението към модел 16. Направете подгъви, оформете
илици, пришийте копчета.
27. Панталон „STEFANEL”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 80 м. франела с еластан с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
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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/, предно закопчаване 4 /да се скрои едно/, предница на коланче
5 /да се скроят две без прихлупване за дясната страна и две с прихлупване за лявата/,
гръб на коланче 6 /да се скроят два двойни/. За гайки се скрояват пет правоъгълника 6,5см.
на 4см. плюс шевовете. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката.
Изработка: изработете джобове със страници според обяснението към модел 13. Зашийте
страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете
преден отвор и коланче с гайки според обяснението към модел 16. Направете подгъви,
оформете илик на коланчето, пришийте копче.
28. Панталон „ALVIERO MARTINI”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2, 30 м. вълнен туид с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница дъно на джоб 3
/да се скроят две/, предно закопчаване 4 /да се скрои едно/, предница на коланче 5 /да се
скроят две без прихлупване за дясната страна и две с прихлупване за лявата/. За дъна на
джобове се скрояват две според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Изработете предни джобове със страница според
обяснението към модел 13. Затворете страничните, вътрешните шевове и средния шев
/чатала/ до мястото на ципа. Изработете преден отвор и коланче според обяснението към
модел 16. Направете подгъви, оформете илик, пришийте копче.
29. Панталон „MANGO”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 2, 30 м. вълна на уелско каре с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 и 1а 1 /да се скроят две/, гръб 2 и 2а /да се скроят два/, страница дъно
на джоб 3 /да се скроят две/, предно закопчаване 4 /да се скрои едно/, дясна предница на
коланче 5 / да се скроят две/, лява предница на коланче 6 /да се скроят две/, гръб на
коланче 7 /да се скроят два/. За гайки се скрояват пет правоъгълника 5см. на 4см. плюс
шевовете. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката.
Изработка: Изработете предни джобове със страница според обяснението към модел 13.
Затворете страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа.
Изработете преден отвор и коланче според обяснението към модел 16, като оформите
прихлупване на коланчето от средата на предницата към лявата страна. Направете
подгъви, оформете подгъви в основите и пристегнете с тегел по страничните и вътрешните
шевове. Поставете закопчалка, за да пристегнете прихлупването на коланчето.
30. Панталон „BENETTON”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 2, 20 м. вълна с памук и еластан с ширина 1, 40 м. 0, 50 м. материя с памук с
ширина 0, 80 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От вълна: предница 1 и 1а 1 /да се скроят две/, гръб 2 и 2а /да се скроят два/,
страница дъно на джоб 3 /да се скроят две/, предно закопчаване 4 /да се скрои едно/,
оформящо парче на отвор на джоб 5 /да се скроят два/, предница на коланче 6 /да се
скроят две без прихлупване за дясната страна и две с прихлупване за лявата/, гръб на
коланче 7 /да се скроят четири/. За гайки се скрояват четири правоъгълника 5см. на 2см.
плюс шевовете. От памук за дъна на джобовете по предницата и гърба се скрояват две и
четири респективно според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте свивките на гърба и оформете задни джобове с илик филетка според
обяснението към модел 18 като вмъкнете една гайка по средата на същата материя.
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Изработете предни джобове със страници според обяснението към модел 13 като
поставите оформящо парче по отворите. Затворете страничните и вътрешните шевове и
средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете преден отвор и коланче с гайки
според обяснението към модел 16. Направете подгъви и оформете подгъв на крачолите,
пристегнете ги с шев на ръка по страничните и вътрешните шевове. Оформете илик на
коланчето и пришийте копчета на гърба за затваряне на джобовете и по коланчето.
31. Панталон „PERESTESO”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2, 05 м. вълна. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, предно закопчаване 3 /да
се скрои едно/, предница на коланче 4 /да се скроят две без прихлупване за дясната
страна и две с прихлупване за лявата/, гръб на коланче 5 /да се скроят два двойни/.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Затворете страничните и вътрешните шевове и
средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете преден отвор и коланче според
обяснението към модел 16. Направете подгъви и поставете закопчалка.
32. Панталон „SPORTMAX”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2, 20 м. акрилно кадифе с ширина 1, 40 м. 0, 35 м. памук в подходящ цвят с ширина
0, 80 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От кадифе: 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/, предница на коланче 4 /да се скроят две без
прихлупване за дясната страна и две с прихлупване за лявата/, гръб на коланче 5 /да се
скроят два двойни/. За гайки се скрояват пет правоъгълника 6см. на 2,5см. плюс шевовете.
За предно закопчаване се скроява правоъгълник от 6см. по височината на ципа плюс
шевовете. От памук за дъната на джобовете се скрояват две според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Изработете предни джобове със страници според
обяснението към модел 13. Затворете страничните и вътрешните шевове и средния шев
/чатала/, до мястото на ципа. Изработете отвор и коланче с гайки според обяснението към
модел 16. Направете подгъви, изработете обръщане в основата и пристегнете с бод на
ръка по страничните и вътрешните шевове. Оформете илик на коланчето, пришийте копче.
33. Панталон „REPLAY”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 2, 25 м. памук с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: две кройки предница 1 и 2 /да се скроят две от всяка/, две кройки гръб 3, 3а и 4 /да
се скроят два от всяка/, предница на коланче 5 /да се скроят четири/, гръб на коланче 6 /да
се скроят два двойни/, джоб 7 /да се скроят два/.
Изработка: Съединете две части на предницата и гърба на панталона поотделно и
прекарайте двоен декоративен тегел по шевовете от лицевата страна, Затворете
страничните и вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на ципа., поставете
флизелин /подлепващ плат/ от обратната страна на коланчето, изгладете и зашийте
страничните шевове поотделно, прикрепете едно от коланчетата към панталона, зашийте.
Пришийте метален цип по джобовете на указаното място като се оформи отвор и
поставете джобовете върху коланчето и панталона според обозначение В, зашийте с
двоен обиколен тегел. Пришийте метален цип на предницата като оставите видим, според
модела. Поставете противоположното коланче лице с лице, зашийте горната страна,
обърнете и обшийте отвътре, прекарайте декоративни обиколни тегели. Направете
подгъви с декоративен тегел.
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34. Рокля „LA PERLA JEANS”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Плат: 1,65 м., 1,40 м. ширина памучен деним с еластан. Конец Гутерман. Презрамки
корсети в тон. 11 разноцветни цветя. 2 декорации във форма на пеперуда с пайети.
Кроене: Вратна извивка на дясна предница 1 /да се скроят две/, вратна извивка на лява
предница 2 /да се скроят две/, връх 3 /да се скроят два/, предница 4 /да се скрои една/,
предна страница 5 /да се скроят две/, гръб 6 /да се скрои двойно/, задна страница 7 /да се
скроят две/, пола на предница 8 /да се скрои двойно/, страница на пола на предница 9 /да
се скроят две/, страна на пола на предница 10 /да се скроят две/, пола на гръб 11 /да се
скрои двойно/. За декориращи ленти на полата на предница се срязва една лента от 3,5
см. на 50 см., две ленти от 9 см. на 55 см. и една лента от 4 см. на 40 см. За оформяне на
вратната извивка на гръб се срязва цяла мостра според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте дясната предна страница за предницата според обозначение А, а
лявата предна страница за края на дясната вратна извивка обозначение А, прекарайте
декоративни тегели. Зашийте върха на дясна страна за тялото според обозначения А и
поставете лявата вратна извивка на левия връх според обозначения В-Е. Зашийте дясната
вратна извивка за върха и тялото на предница според обозначения В-Е-С, поставете
лявата вратна извивка с връх на другата страна на частта дясна страна от мястото на
вратната извивка и обозначения Е-А-В. Тропосайте на вратната извивка на предница
презрамките и поставете последните в посока към талията на тялото. Зашийте дясната
страница за тялото на гръб, прекарайте декоративни тегели и затворете дясна страна на
тялото. Прихванете презрамките на гърба на 3 см. от страницата към страните и
тропосайте последните. Поставете мострите на вратната извивка на гърба лице с лице,
зашийте, обърнете и поставете срещуположните части за подплатяване на вратната
извивка на предница също, зашийте, обърнете ги, обиколете с шев на долните шевове и
прекарайте двоен декоративен тегел на частите на двете страни на шевовете, оформете
декорация симулирайки прихлупване на частта на лявата вратна извивка на дясна страна
на тялото на предница. Зашийте страницата на полата за страната на полата на предница
според обозначение J, прекарайте декоративни тегели. Поставете лентата от 40 см. на
основата на полата среда на предница дясна страна според обозначението и в диагонална
форма до другата страна на шева и зашийте с тегел в средата на лентата, като я оставите
свободна на двете страни без оформяне, поставете едната лента от 9 см. между двете
обозначения на шева на лява страна диагонално към дясна страна и зашийте с два тегела
на 3 см. от всеки край, поставете другата лента по същия начин на дясна страна, като
оформите прихлупване към лява страна и зашийте по същия начин, поставете лентата от
3,5 см. на последното обозначение на дясна страна, като покриете края на най-широката
на лява страна и диагонално към нея, зашийте със завършващ бод върху горния край на
лентата, като я оставите свободна в другия край. Съединете частите образуващи полата
на предница според обозначение R до основата, като прихванете лентите. Зашийте полата
от талията обозначение F до обозначение G и поставете дъната на гънките на мястото им
отвътре, прихванете на талията. Зашийте гънки на гърба от талията до обозначение К,
поставете дъната на мястото им, тропосайте на талията и прекарайте декоративни тегели
на двете страни на шевовете на гънките предница и гръб, както е показано на модела.
Зашийте страничните шевове на полата до края на ципа лява страна. Зашийте полата за
основата на тялото и прекарайте декоративен тегел. Поставете ципа до края на тялото и
направете подгъв. Поставете двете пеперуди на вратната извивка дясна страна и 11-те
цветя върху частта и полата, както е показано на модела.
36. Рокля „GERARD DAREL”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
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Плат: 1, 25 м. воал от щампосана тъмна коприна с ширина 1, 50 м. 1, 60 м. щампосан
светъл воал 1, 50 м. ширина. Конец Гутерман. Презрамки на бельо. 90см. еластична лента
с ширина 1см.
Кроене:
Изработка: Зашийте дясната предна страница за предницата според обозначение А, а
лявата предна страница за края на дясната вратна извивка обозначение А, прекарайте
декоративни тегели. Зашийте върха на дясна страна за тялото според обозначения А и
поставете лявата вратна извивка на левия връх според обозначения В-Е. Зашийте дясната
вратна извивка за върха и тялото на предница според обозначения В-Е-С, поставете
лявата вратна извивка с връх на другата страна на частта дясна страна от мястото на
вратната извивка и обозначения Е-А-В. Тропосайте на вратната извивка на предница
презрамките и поставете последните в посока към талията на тялото. Зашийте дясната
страница за тялото на гръб, прекарайте декоративни тегели и затворете дясна страна на
тялото. Прихванете презрамките на гърба на 3 см. от страницата към страните и
тропосайте последните. Поставете мострите на вратната извивка на гърба лице с лице,
зашийте, обърнете и поставете срещуположните части за подплатяване на вратната
извивка на предница също, зашийте, обърнете ги, обиколете с шев на долните шевове и
прекарайте двоен декоративен тегел на частите на двете страни на шевовете, оформете
декорация симулирайки прихлупване на частта на лявата вратна извивка на дясна страна
на тялото на предница. Зашийте страницата на полата за страната на полата на предница
според обозначение J, прекарайте декоративни тегели. Поставете лентата от 40 см. на
основата на полата среда на предница дясна страна според обозначението и в диагонална
форма до другата страна на шева и зашийте с тегел в средата на лентата, като я оставите
свободна на двете страни без оформяне, поставете едната лента от 9 см. между двете
обозначения на шева на лява страна диагонално към дясна страна и зашийте с два тегела
на 3 см. от всеки край, поставете другата лента по същия начин на дясна страна, като
оформите прихлупване към лява страна и зашийте по същия начин, поставете лентата от
3,5 см. на последното обозначение на дясна страна, като покриете края на най-широката
на лява страна и диагонално към нея, зашийте със завършващ бод върху горния край на
лентата, като я оставите свободна в другия край. Съединете частите образуващи полата
на предница според обозначение R до основата, като прихванете лентите. Зашийте полата
от талията обозначение F до обозначение G и поставете дъната на гънките на мястото им
отвътре, прихванете на талията. Зашийте гънки на гърба от талията до обозначение К,
поставете дъната на мястото им, тропосайте на талията и прекарайте декоративни тегели
на двете страни на шевовете на гънките предница и гръб, както е показано на модела.
Зашийте страничните шевове на полата до края на ципа лява страна. Зашийте полата за
основата на тялото и прекарайте декоративен тегел. Поставете ципа до края на тялото и
направете подгъв. Поставете двете пеперуди на вратната извивка дясна страна и 11-те
цветя върху частта и полата, както е показано на модела.
37. Блузка „RENE LEZARD”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 25 м. лен и памук с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скроят два/, яка 3 /да се скрои
двойна косо/. За оформяне на ръкавните извивки лентите от 2см. се скрояват косо плюс
шевовете според контурите.
Изработка: Тропосайте гънките по предницата на вратната извивка. Зашийте раменните и
страничните шевове. Оформете ръкавните извивки, като поставите скроените косо ленти,
ушити и обърнати, прекарайте декоративен тегел на 1см. наоколо. Поставете флизелин
/подлепващ плат/ от обратната страна на мострите на гърба, изгладете и прекарайте тегел
на зигзаг по края на мострите, прегънете ги лице с лице и зашийте до обозначение В,
обърнете мострите. Прегънете яката лице с лице, зашийте краищата на гърба, като
вмъкнете малка гайка от същата материя на указаното място по края за дясната страна,
обърнете и зашийте един слой от яката за вратната извивка според обозначения А-В,
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обшийте противоположния слой. Направете широк подгъв с декоративен двоен тегел от
3см. Пришийте копчета и оформете гънка по средата на яката, според модела.
38. Шорти „GAS”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 0, 75 м. памук в цвят индиго с еластан с ширина 1, 40 м. 0, 30 м. памучна материя в
подходящ цвят с ширина 0, 80 м. Флизелин G740. Конец Гутерман. Шнур с цветни перца.
Кроене: От памук в цвят индиго: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/,
страница дъно на джоб 3 /да се скроят две/, предно закопчаване 4 /да се скрои едно/,
коланче 5 /да се скроят две двойни/. За гайки се скрояват пет правоъгълника 5см. на 2см.
плюс шевовете. За дъно на джоб по гърба се скроява един правоъгълник 12 на 11см. плюс
шевовете.
Изработка: Изработете предни джобове със страници според обяснението към модел 13.
оформете задни джобове с илик филетка от дясната страна на указаното място и според
обяснението към модел 18 като вмъкнете в отвора декорация от перца в позиция към
талията. Затворете страничните и вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото
на ципа на предницата. Изработете преден отвор и коланче с гайки според обяснението
към модел 16. Оформете илик на коланчето, пришийте копче. Направете подгъви и
зашийте от вътрешната им част лентата с перца, според модела.
39. Рокля „MONICA SOCOLOVSKY”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 8,55 м., 1,40 м. ширина плат сатен. 0,25 м., 0,80 м. ширина плат с пайети. Флизелин
G 740. Конец Гутерман.
Кроене: От сатен: вратна извивка на предница 1 /да се скрои двойно/, тяло на предница 2
и 3 /да се скроят по четири от всяко/, тяло на гръб 4 /да се скроят четири/, пола на
предница 5 , 5А и 5B /да се скроят две/, страна на пола на предница 6, 6А и 6В /да се
скроят две/, пола на гръб 7, 7А и 7В /да се скроят две/, страна на пола на гръб 8, 8А и 8В
/да се скроят две/, пояс 9 /да се скроят два/. За подплатяване на полата: да се съединят
двете кройки на полата предница и гръб, да се прихванат гънките и да се скрои подплата
две за предница и две за гръб. От плат с пайети: вратна извивка на предница /да се скрои
двойно/.
Изработка: Поставете подлепващ плат Флизелин на обратната страна на двете кройки на
тялото на предница и гръб, изгладете, съединете телата на предница две по две
поотделно лице с лице, зашийте външната част от обозначения А-В до края на ръкавната
извивка, срежете малко шевовете и обърнете; зашийте свивките, като прихванете двата
плата на всяка част като само един плат. Зашийте свивките на вратната извивка на
предница от сатен и от пайети поотделно, съединете двете части лице с лице и зашийте
вратната извивка до страните, обърнете тялото от сатен навътре. Поставете тялото върху
вратната извивка от пайети според обозначения А-С и отгоре другото тяло според
обозначения В-С, прихванете трите части в основата с тропоска. Съединете тялото на
предница и гръб според обозначение С. Затворете и поставете срещуположното тяло на
гръб лице с лице, зашийте горната част на вратната извивка от средата до страните и
обърнете. Изработете гънките на пояса според кройката, тропосайте, сгънете основата
според обозначения А-J и изгладете. Съединете двете части на полата предница и гръб
според обозначения L предница и К гръб и тропосайте гънки, зашийте ги на предницата и
гърба до края на обозначенията. Затворете страничните шевове на полата и средния
заден шев до мястото на ципа. Поставете пояса на горната част на полата на предница
според обозначение А, като образувате прихлупване на обозначение Е /дясна върху лява
страна/ и според обозначения C-J, тропосайте и зашийте полата за основата на тялото
според обозначения A-C-J, като прихванете пояса. Зашийте страничните шевове и средния
заден шев на подплатата до мястото на ципа и поставете на свързващия шев на тялото и
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полата откъм обратната страна, зашийте и обиколете с шев тялото отвътре. Поставете
ципа. Направете подгъви.
40. Рокля „MONICA SOCOLOVSKY”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Плат: 6,30 м., 1,40 м. ширина сатен в синьо. 4,90 м., 1,40 м. ширина копринена подплата.
Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: От сатен: подплата на вратна извивка на предница 1 /да се скроят две/, горна част
на тяло на предница 2 /да се скроят две/, подплата на вратна извивка на гръб 3 /да се
скроят две/, горна част на тяло на гръб 4 /да се скроят две/, талия на предница 5 /да се
скроят две двойни/, талия на гръб 6 /да се скроят четири/, страница на талията на
предница 7 /да се скроят четири/, страница на талията на гръб 8 /да се скроят четири/, пояс
9 /да се скроят два/, пола на предница 10, 10А, 10В, 10С и 10D /да се скрои двойно/, пола
на гръб 11, 11А, 11В, 11С и 11D /да се скроят две/. От копринената подплата да се скроят
пола на предница и на гръб по същия начин.
Изработка: Зашийте свивките на подплатата на вратната извивка на предница и поставете
върху горната част на тялото лице с лице, зашийте от обозначение А до обозначение С.
Тропосайте гънки на основата на горната част на тялото и на раменете, както е указано,
така че да съвпаднат според обозначение С, като се образува драперията на презрамката,
поставете подплатата до края на частта според обозначения В-F и зашийте от края на
рамото до обозначение В, обърнете подплатата. Направете двоен набор в основата на
драперията между гънките. Зашийте частите на талията със сдтраниците предница и гръб
поотделно, поставете подлепващ плат Флизелина на обратната страна на една от тях,
зашийте страничните шевове. Тропосайте гънки на основата на горната част на тялото на
гръб и раменете, съединете с подплатата на гърба лице с лице, зашийте вратната извивка
до обозначение G и ръкавните извивки до обозначение В, обърнете и затворете
вътрешните и външните странични шевове наведнъж според обозначения B-F. Направете
двоен набор на горната част на тялото на гръб и двата края на поясите от обозначение Е
до основата и от обозначение G до обозначение К, поставете поясите върху частите на
талията според обозначения E-G-K, като изпънете набора, тропосайте и прихванете с
тропоска на горната и долната част на талията. Зашийте средата на предница на талията
според обозначение Е, като прихванете пояса. Зашийте талията за основата на тялото
предница и гръб. Зашийте страничните шевове и средния заден шев до мястото на ципа на
полата от сатен и от подплата поотделно. Поставете полата от подплата предница и гръб
на обратната страна на тази от сатен, прихванете с няколко тропоски за да ги зашиете като
от един плат. Тропосайте и зашийте гънки до края на обозначенията, като прихванете
двата плата. Направете двоен набор на талията и зашийте за основата на талията на
тялото според обозначения J-K, като изпънете набора и прихванете драпирания пояс.
Зашийте раменните шевове на драперията и обиколете с шев раменете отвътре.
Поставете украшение от скъпоценности на средата на предница на талията според модела
и на раменете. Поставете частта на талията за подплатяване на обратната страна на
роклята, зашийте на горните и долните шевове до средата на гърба, като оформите
шевовете. Поставете ципа и прекарайте тегел на 12 мм. от края на средата на гърба, като
прихванете набора на пояса. Направете свободни подгъви на полите.
41. Туника „VELL,ATELIER”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 1 /само 1/.
Плат: 3, 20 м. прозрачна материя със скъпоценни камъни и апликации с ширина 1, 20 м.
Конец Гутерман.
Кроене: предница и гръб 1 и 1а /да се скрои двойна от центъра и прегъната по рамото/. За
оформяне на вратната извивка се скрояват косо ленти от 2см. според контура плюс
шевовете.
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Изработка: Оформете външността на дрехата с подгъв във формата на руло. Зашийте
като съедините двата края от обозначение А към основата на около 45см., с тегел от 2 мм.
, оставете останалото отпуснато като оформите отвори на ръкавите и отворите по
страничните шевове. Поставете бие около вратната извивка, зашийте, обърнете и обшийте
върху същото зашито.
42. Рокля „MONICA SOCOLOVSKY”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Изработка: Поставете подлепващ плат Флизелин на обратната страна на двете кройки на
тялото на предница и гръб, изгладете, съединете телата на предница две по две
поотделно лице с лице, зашийте външната част от обозначения А-В до края на ръкавната
извивка, срежете малко шевовете и обърнете; зашийте свивките, като прихванете двата
плата на всяка част като само един плат. Зашийте свивките на вратната извивка на
предница от сатен и от пайети поотделно, съединете двете части лице с лице и зашийте
вратната извивка до страните, обърнете тялото от сатен навътре. Поставете тялото върху
вратната извивка от пайети според обозначения А-С и отгоре другото тяло според
обозначения В-С, прихванете трите части в основата с тропоска. Съединете тялото на
предница и гръб според обозначение С. Затворете и поставете срещуположното тяло на
гръб лице с лице, зашийте горната част на вратната извивка от средата до страните и
обърнете. Изработете гънките на пояса според кройката, тропосайте, сгънете основата
според обозначения А-J и изгладете. Съединете двете части на полата предница и гръб
според обозначения L предница и К гръб и тропосайте гънки, зашийте ги на предницата и
гърба до края на обозначенията. Затворете страничните шевове на полата и средния
заден шев до мястото на ципа. Поставете пояса на горната част на полата на предница
според обозначение А, като образувате прихлупване на обозначение Е /дясна върху лява
страна/ и според обозначения C-J, тропосайте и зашийте полата за основата на тялото
според обозначения A-C-J, като прихванете пояса. Зашийте страничните шевове и средния
заден шев на подплатата до мястото на ципа и поставете на свързващия шев на тялото и
полата откъм обратната страна, зашийте и обиколете с шев тялото отвътре. Поставете
ципа. Направете подгъви.
43. Рокля „ANTIK BATIK”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 95 м. коприна на точки. Флизелин G785. Конец Гутерман. Скъпоценни камъни.
Кроене: платка на предница 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/.
Изработка: Поставете подлепващ плат Флизелин от обратната страна на една от платките
на предницата и гърба, изгладете. Зашийте свивките на гърба на вратната извивка и
раменните шевове поотделно. Затворете страничните шевове. Тропосайте гънка по
предницата и гърба, пришийте платката към предницата на роклята според обозначение А
и на гърба според обозначение В. Прикрепете флизелин към обратната страна на ръкавите
до гънката на основата, изгладете, тропосайте гънки по върховете и пришийте към
ръкавните извивки до обозначения Е-С, направете подгъв на ръкавите. Подплатете
ръкавите и долната част като оформите ръкавните извивки от страничните извивки до
обозначения С-Е. Поставете декорация от скъпоценни камъни и бродерия по платката на
предницата според модела. Поставете противоположната платка лице с лице, зашийте
около вратната извивка, обърнете и обшийте платката отвътре по шевовете на ръкавните
извивки и долната част. Направете подгъв.
44. Рокля „MONICA SOCOLOVSKY”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Изработка: Зашийте свивките на подплатата на вратната извивка на предница и поставете
върху горната част на тялото лице с лице, зашийте от обозначение А до обозначение С.
Тропосайте гънки на основата на горната част на тялото и на раменете, както е указано,
така че да съвпаднат според обозначение С, като се образува драперията на презрамката,
поставете подплатата до края на частта според обозначения В-F и зашийте от края на
рамото до обозначение В, обърнете подплатата. Направете двоен набор в основата на
драперията между гънките. Зашийте частите на талията със сдтраниците предница и гръб
поотделно, поставете подлепващ плат Флизелина на обратната страна на една от тях,
зашийте страничните шевове. Тропосайте гънки на основата на горната част на тялото на
гръб и раменете, съединете с подплатата на гърба лице с лице, зашийте вратната извивка
до обозначение G и ръкавните извивки до обозначение В, обърнете и затворете
вътрешните и външните странични шевове наведнъж според обозначения B-F. Направете
двоен набор на горната част на тялото на гръб и двата края на поясите от обозначение Е
до основата и от обозначение G до обозначение К, поставете поясите върху частите на
талията според обозначения E-G-K, като изпънете набора, тропосайте и прихванете с
тропоска на горната и долната част на талията. Зашийте средата на предница на талията
според обозначение Е, като прихванете пояса. Зашийте талията за основата на тялото
предница и гръб. Зашийте страничните шевове и средния заден шев до мястото на ципа на
полата от сатен и от подплата поотделно. Поставете полата от подплата предница и гръб
на обратната страна на тази от сатен, прихванете с няколко тропоски за да ги зашиете като
от един плат. Тропосайте и зашийте гънки до края на обозначенията, като прихванете
двата плата. Направете двоен набор на талията и зашийте за основата на талията на
тялото според обозначения J-K, като изпънете набора и прихванете драпирания пояс.
Зашийте раменните шевове на драперията и обиколете с шев раменете отвътре.
Поставете украшение от скъпоценности на средата на предница на талията според модела
и на раменете. Поставете частта на талията за подплатяване на обратната страна на
роклята, зашийте на горните и долните шевове до средата на гърба, като оформите
шевовете. Поставете ципа и прекарайте тегел на 12 мм. от края на средата на гърба, като
прихванете набора на пояса. Направете свободни подгъви на полите.
45. Блузка „MARFIL”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 2, 10 м. воал деворе с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман. Лента от кадифе в тон с
ширина 3см.
Кроене: предница 1 и 1а /да се скрои двойна според основата за дясната и лявата страна/,
гръб 2 и 2а /да се скрои двоен според основата за дясната и лявата страна/. За оформяне
на вратната и ръкавните извивки се скрояват косо ленти с ширина 3см според контурите
плюс шевовете.
Изработка: Зашийте предните свивки, раменните и страничните шевове. Оформете
вратната и ръкавните извивки като поставите биета, ушити и обърнати и прекарайте
обиколни тегели от 7мм. по лицевата страна. Направете гайки от конци по страничните
шевове според обозначенията. Направете обшит в основата подгъв. Прекарайте сатенена
лента през гайките на талията и оформете фльонга според модела.
47 панталон „TAFETAN”
Плат: 6 м. тафта с 1, 50 м. ширина. Флизелин G740. Конец Гутерман
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, коланче 3 /да се скроят
две/, предно закопчаване 4 /да се скрои едно/.
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Изработка: Затворете свивките на гърба, зашийте страничните, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете преден отвор с предно закопчаване
и коланче без гайки според обяснението към модел 16, като оформите каналче с коланчето
до обозначение Е. Прекарайте еластична лента според искания размер от обозначение Е
до средата на гърба и обшийте остатъка от коланчето. Направете подгъви, оформете илик
на коланчето, пришийте копче.
48. Рокля „TURQUESA”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 2, 80 м. Креп с ширина 1, 40 м. 1, 60 м. Копринена подплата с ширина 1, 40 м. 2, 30
сатенена лента в тон с ширина 6см. Конец Гутерман.
Кроене: От креп: предница 1 /да се скроят четири/, гръб 2 /да се скроят два двойни/,
предница на долна част 3 /да се скрои двойна/, гръб на долна част 4 /да се скрои двоен/. За
оформяне на каналче се скрояват две ленти за предницата до обозначения В-Е и две за
гърба до обозначение С според чертежа на кройките на долната част. От копринена
подплата се скрояват предницата и гърба на долната част с 3см. По-къси.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове на горната част поотделно.
Съединете частите лице с лице, поставете ги около вратната извивка, обърнете и обшийте
ръкавните извивки, прекарайте тегел на 7мм. от края. Съединете горните части по средата
на предницата като поставите дясната страна върху лявата според обозначение А,
оформете прихлупване, тропосайте. Зашийте страничните шевове на долната част и
страничните шевове на лентите за каналче, оформете краищата на предницата и гърба на
каналчето с подгъв и поставете лента върху долната част на указаното място обозначения
В-Е до гърба обозначение С лице с лице в позиция към горната страна според
обозначение В, пристегнете с тропоска. Съединете долната част към горната, като
пристегнете каналчето. Подплатете долната част като оформите вътрешния шев.
Направете подгъви. Прекарайте сатенена лента през каналчето и завържете като
пристегнете горната част според искания размер, оформете фльонга на предницата.
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