PATRONES № 274
1. Рокля „POIS”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2м. сатен с ширина 1, 40 м. 1, 35 м. копринена подплата с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман.
Лента със скъпоценно камъни.
Кроене: От сатен: предница на горна част 1 /да се скроят две двойни/, гръб на горна част 2 /да се
скроят четири/, страница на гръб на горна част 3 /да се скроят четири/, предница на долна част 4 и
4а /да се скрои двойна/, гръб на долна част 5 /да се скроят два/. За обущарски възел и гайка се
скроява лента 5см. на 20см. дължина и правоъгълник 2см. на 3см. плюс шевовете.
Изработка: Зашийте свивките на горните части на предницата поотделно. Съединете частите на
страницата на гърба към гърба поотделно и затворете горните странични шевове по същия начин.
Съединете горните части лице с лице, зашийте около вратната извивка, краищата на презрамките и
ръкавните извивки до средния шев на гърба на вратната извивка, обърнете горната част. Зашийте
страничните шевове на долната част и подплатата поотделно, затворете средния шев на гърба до
мястото на ципа. Поставете долната част от подплата от обратната страна на тази от сатен и
тропосайте гънките на талията като пристегнете двете материи. Пришийте долната част към
основата на една от горните части от кадифе. Зашийте цип по средата на гърба. Оформете гънки в
основата на предницата и гърба като пристегнете двете материи и зашийте до края на
обозначенията. Направете подгъв в основата на долната част. Оформете презрамките на възел и
застопорете по средата на гърба с тегел по края. Направете две гайки от конец в края на дясната
презрамка и пришийте две копчета от другата страна, подплатени със същата материя. Изработете
малка обущарска фльонга и поставете със закопчалка в края на презрамката.
2. Рокля „OVIESSE”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 0, 45 м. черна прозрачна материя с ширина 1, 40 м. 1, 80 м. трикотажно ламе с ширина 1, 40
м. 1, 30 м. копринена подплата с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: от прозрачна материя: предница на вратна извивка 1 /да се скроят две двойни/, гръб на
вратна извивка 2 /да се скроят два двойни/. За възел се скроява квадрат със страна 14см. без
шевовете. За ленти на фльонгата се скрояват две ленти 30см. на 4см. плюс шевовете. От трикотажно
ламе: предница 3 и 3а /да се скрои двойна/, гръб 4 и 4а /да се скрои двоен/. От копринена подплата:
предница на подплата 5 /да се скрои двойна/, гръб на подплата 6 /да се скрои двоен/.
Изработка: Зашийте страничните шевове на вътрешната част на подплатата и на тази от ламе
поотделно. Прекарайте двоен набор в основата на полата от ламе и пришийте към основата на
вътрешната част на подплатата лице с лице, като натегнете наборите според обозначения С-Е и
зашийте ръкавните извивки като съедините двете материи до обозначения А-В, обърнете
вътрешната част на подплатата по вратната извивка, като го оформите и като направите бухване в
основата на роклята. Прекарайте двоен набор по вратната извивка на двете материи между
обозначенията. Поставете флизелин /подлепващ плат/ от обратната страна на една част на
предницата и гърба на вратната извивка, изгладете. Зашийте раменните шевове на вратната извивка
поотделно, съединете ги лице с лице, зашийте вратната извивка и презрамките на външната част от
обозначение А до обозначение В, направете прорез по всеки край и обърнете. Зашийте една част
към предницата на роклята до обозначение А и към гърба до обозначение В като натегнете наборите
на двете материи, обшийте вътрешната част на вратната извивка по същия шев и оформете.
Изработете обущарска фльонга и отпуснати ленти за фльонга, поставете възела върху лентите и
пристегнете с бод на ръка, поставете върху предницата на вратната извивка, според модела заедно с
една лента с бели перли.
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3. Рокля „HENNES & MAURITZ”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1, 40 м. воал с пайети с ширина 1, 40 м. 1, 20 м. сатен с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман.
Кроене: От материята с пайети: платка на предница 1 /да се скрои двойна/, платка на гръб 2 /да се
скрои двойна/, предница 3 /да се скроят две косо/, гръб 4 /да се скроят два косо/, основа на предница
5 /да се скрои двойна/, основа на гръб 6 /да се скрои двойна/, две кройки ръкав 7 и 8 /да се скроят
два от всяка/. От сатен се скрояват същите кройки като преди това се съединяват частите на
основата на предницата и гърба и двете части на ръкавите, според чертежа на метража.
Изработка: Зашийте раменните шевове на платките от двете материи поотделно. Поставете
подплатата върху платката лице с лице, зашийте около вратната извивка, обърнете и пристегнете
подплатата в основата и ръкавните извивки с тропоска. Поставете подплатата от обратната страна
на ръкавите и тропосайте, затворете ги като пристегнете двете материи и оформете основата на
ръкавите със завършващ шев. Зашийте средните шевове на предницата и гърба на роклята и на
подплатата. Поставете частите на основата според обозначения В-С. Затворете страничните шевове
до мястото на ципа отляво по двете материи. Пришийте роклята и подплатата към платките на
предницата и гърба. Поставете и пришийте ръкавите към ръкавните извивки, пристегнете двете
материи на роклята. Пришийте цип и направете подгъви.
4. Рокля „PRIX”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1, 75 м. дантела с ширина 1, 40 м. и същото количество коприна. Конец Гутерман
Кроене: от двете материи: предница на вратна извивка 1 /да се скроят две/, гръб на вратна извивка 2
/да се скрои двоен/, талия на предница 3 /да се скрои двойна/, талия на гръб 4 /да се скрои двойна/,
две кройки страница на талия на предница и гръб 5 и 6 /да се скроят две от всяка/, предница на
долна част 7 /да си скрои двойна/, гръб на долна част 8 /да се скрои двоен/.
Изработка: Зашийте свивките на предницата, затворете дясната страна на горната част и раменните
шевове на частта от дантела. Зашийте по същия начин горната част от коприна и поставете върху
лицето на частта от дантела, пристегнете с тропоска около вратната извивка до обозначение А,
зашийте, обърнете горната част от коприна и обшийте ръкавните извивки на ръка с последователен
бод, прекарайте тегел по лицевата страна на 2 мм. Съединете центровете на предницата на горната
част, дясната върху лявата страна и пристегнете с тропоска. Съединете частите на талията на двете
материи като поставите тази от дантела върху тази от коприна и пристегнете с няколко тропоски, с
цер да се зашие все едно е еднородна материя. Съединете страниците на талията към предницата и
гърба според обяснения В-С, затворете дясната страна и пришийте към основата на горната част
според обозначения А-Е. Зашийте поотделно страничните шевове на долната част до мястото на
ципа отляво. Поставете долната част от дантела върху основата на талията лице с лице и поставете
долната част от коприна по същия начин, но върху вътрешната част, лицева срещу обратна страна,
зашийте всичко заедно, поставете долните части в подходяща позиция, и обшийте подплатата от
вътрешната част на горната част по същия шев на талията, като оформите отвътре. Пришийте скрит
цип. Направете подгъв отвътре на долната част и оформете основата на полата от дантела с
обиколен завършващ шев.
5. Рокля „ZARA”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 95 м. прозрачна материя с ширина 1, 40 м. 1, 55м. копринена подплата с ширина 1, 40 м.
Флизелин G 740. Конец Гутерман. Скъпоценни камъни.
Кроене: от прозрачна материя: предница на вратна извивка 1 /да се скроят четири/, гръб на вратна
извивка 2 /да се скроят четири/, предница 3 /да се скрои двойна/, гръб 4 /да се скрои двоен/,
предница на долна част 5 /да се скрои двойна/, гръб на долна част 6 /да се скрои двоен/. За оформяне
на талията се скрояват мострите с ширина 2,5см. плюс шевовете. За оформяне на основата на
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предницата и гърба на долната част мострите се скрояват според чертежа на кройките. От подплата
се скрояват предницата и гърба и долните части като скъсите 4см.
Изработка: Поставете кройката на нагръдника на предница върху края на правоъгълника и
отбележете вертикална линия от обозначението на вратната извивка до основата с тропоска,
изработете от това обозначение 6 дипли от 7 мм. на 7 мм. раздалечени също на 7 мм. и отново
поставете кройката отгоре, срежете формата на кройката според размера. Съединете двете страници
с предницата според обозначение Р и задните страници с гърба според обозначение К. Поставете
подлепващ Флизелин на обратната страна на едната част на талията на предница двустранно и на
гърба поотделно, изгладете, зашийте талията на предница двустранно за основата на страниците и
талията на гърба за страниците според обозначение Р. Зашийте десния страничен шев на тялото.
Съединете мострата на вратната извивка на гръб със срещуположната страница на вратна извивка на
предница само дясна страна и поставете мострите лице с лице двустранно, зашийте ги, обърнете.
Сгънете мострата на нагръдника на предница лява страна и изработете предно закопчаване на
нагръдника на предница дясна страна според обяснението към модел 7, оформете илици, пришийте
копчета и ги закопчайте от основата. Поставете подлепващ Флизелин на обратната страна на
презрамките предница и гръб, изгладете, зашийте едната презрамка на нагръдника на предница лява
страна според обозначение С до рамото и съединете с тялото според обозначения R-P и указаните
места. Зашийте презрамката дясна страна за нагръдника от края на основата до рамото и съединете с
тялото според обозначения S-P и указаните места. Зашийте задните презрамки за нагръдника според
обозначение Е до раменете и свържете с тялото двустранно от края на талията според обозначения
F-J и указаните места. Затворете раменните шевове. Зашийте свивките на полата на гръб,
страничните шевове до мястото на края на ципа лява страна и средния заден шев до мястото на
отвора на основата. Съединете полата с основата на тялото. Затворете срещуположните раменни
шевове на презрамките и поставете лице с лице върху тези на тялото, зашийте външната част от
обозначението на предницата до обозначение J на гърба, сгънете презрамките към обратната страна
и обиколете с шев отвътре. Поставете частите на талията отвътре обиколени със същите шевове за
да се оформи окончателно. На правоъгълника за вътрешна яка образувайте в краищата 6 дипли
също като на нагръдника, поставете кройката на яката отгоре, като диплите останат в краищата на
яката и срежете според размера. Поставете декоративна лента от плата в черно върху едното столче
за яка на указаното място, като образувате филетка от 1 см. Сгънете яките лице с лице и затворете
краищата, обърнете, изгладете, поставете едната върху другата и изработете столчето според
обяснението към модел 7 и обозначения А-В. Зашийте ципа на лява страна. Направете подгъв,
сгънете мострите на цепката на гърба и прихванете с тегел.
6. Рокля „MANGO”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 0, 85 м. прозрачна материя с пайети с ширина 1, 40 м. 1, 40 м. креп в тон с ширина 1, 40м.
Конец Гутерман. Копринен конец Гутерман. Ленти с дантела.
Кроене: От прозрачна материя: предница 1 и 1а /да се скрои двойна/, гръб 2 и 2а /да се скрои двоен/.
За оформяне на вратната извивка се скрояват косо ленти от 2см. плюс шевовете според контура на
размера. За оформяне на ръкавните извивки и направата на презрамки се скрояват косо две ленти от
2см. плюс шевовете по контура на ръкавните извивки плюс 25,5см. за презрамки размер 40, плюс
28,5см. размер 44, и плюс 31,5см. за размер 48. От креп се скрояват предницата и гърба по същия
начин.
Изработка: Зашийте свивките и страничните шевове на двете материи поотделно до мястото на
ципа отляво. Съединете двете части на роклята като поставите тази с пайетите върху тази от креп, и
ги съединете около вратната извивка и около ръкавните извивки с тропоска. Поставете скроените
косо ленти по предницата и гърба на вратната извивка като оформите филетка от 7мм. при
обшиване. Оформете ръкавните извивки като направите отвор отляво и презрамките според
размера, като оставите филетка от 7мм. по ръкавните извивки. Пришийте цип. Направете подгъви
поотделно и поставете декорация от ленти, според модела и пристегнете двете материи.
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7. Риза „KRIZIA”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Плат: 2,05 м., 1,40 м. ширина поплин и памук. Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: Предница 1 и 1А /да се скроят две/, гръб 2 и 2А /да се скрои двойно/, предна страница 3 /да
се скроят две/, ръб на предница 4 /да се скроят четири/, ръкав 5, 6, 7 и 8 /да се скроят по два от
всеки/, маншет 9 /да се скроят два/, столче за яка 10 /да се скроят две двойни/, яка 11 /да се скроят
две двойни/.
Изработка: Съединете частите на гънката две по две, лице с лице, зашийте външната част, обърнете
и поставете върху предните страници според обозначения F-C и указаното място, тропосайте и
зашийте страниците за предниците. Затворете раменните и страничните шевове. Съединете частите
на ръкавите според обозначения K-J-M-S, оформете основата им от обозначение S до обозначение R
с подгъв от 1 см., като направите прорез във всеки край на обозначението. Поставете подлепващ
плат Флизелин в средата на обратната страна на маншетите, изгладете, сгънете ги лице с лице и
затворете краищата, обърнете и зашийте единия плат за основата на ръкавите според обозначения
R-S, обиколете с шев. Зашийте ръкавите на ръкавните извивки. Изработете капаче за предно
закопчаване: поставете от подлепващия плат в средата на дясната страна на капачето откъм
обратната страна, ако е необходимо. Сгънете мострата и я прегънете върху обратната страна, като се
образува ръб, тропосайте и прихванете трите плата с тегел от вратната извивка до основата в
средата на двете сгъвки или според чертежа на кройката, образувайки по този начин капачето,
поставете ръба на мястото му, ръб с ръб, като капачето остане отвътре за да се оформят илиците. На
лява страна на дрехата, премахнете половин капаче и направете двойна мостра. Изработете яката
със столче: срежете от подлепващия плат една яка и едно столче и поставете на всяка част откъм
обратната страна, изгладете. Поставете двете яки лице с лице, зашийте с обиколен тегел без мястото
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, като захванете всички слоеве от края на столчето, обърнето го на мястото му, прекарайте
тропоска в края и изгладете. Поставете яката на вратната извивка според обозначение А, зашийте
външния слой на столчето, изгладете шева и обиколете с шев вътрешния слой върху тегела.
Направете подгъв, оформете илици на тялото и маншетите, пришийте копчета.
8. Панталон „ROBERTO KRIZIA”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2 м. Студена вълна 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/, предница на коланче 4 /да се скроят две без прихлупване и две с прихлупване за лявата
страна/, гръб на коланче 5 /да се скроят четири/, предно закопчаване 6 /да се скрои едно/. За дъна на
джобове се скрояват две според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Изработете джобове със страници: Поставете
дъното на джоба на предницата лице с лице и край с край като следвате формата на джоба.
Прекарайте тегел, направете прорези по шева, ако формата е заоблена, обърнете дъното на джоба
наобратно, изгладете като придържате шева по края и ако е нужно прекарайте декоративен тегел.
Поставете отдолу страницата и тропосайте двете части заедно. От обратната страна, съединете двете
дъна с обиколен тегел. Зашийте страничните и вътрешните шевове, и средния шев /чатала/, до
мястото на ципа. Изработете преден отвор с предно закопчаване: прегънете дясната мостра на
панталона навътре /или поставете мострата лице с лице ако не е вмъкната в модела/, пристегнете с
тропоска. От лявата страна, скройте мострата като оставите 1см. за шев ако тя не е вмъкната в
модела. Отворете ципа и го тропосайте отвътре като оставите зъбците видими, зашийте с тегел.
Прегънете капачето за предно закопчаване лице с лице и зашийте горния край, обърнете в
подходяща позиция, оформете, поставете закопчаването вмъкнато от обратната страна на ципа,
зашийте всичко заедно, затворете ципа и оформете прихлупване като застъпите дясната страна
върху лявата, като скриете ципа. Прекарайте декоративни тегели по лицевата страна, според
кройката. Изработете коланче, зашийте страничните шевове на коланчето /ако е оформено от горна
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и долна част, съединете двете лица поотделно/, поставете флизелин /подлепващ плат/ по средата на
една от тях от обратната страна /ако е оформена от две части, горна и долна, поставете подлепващия
плат по една от тях/, изгладете за да може подлепващия плат да залепне, прегънете коланчето лице с
лице /или съединете с противоположната страна/, и зашийте с тегел без частта на монтажа, скройте
леко шева, обърнете навътре и изгладете; зашийте горната страна на коланчето за дрехата като
оформите прихлупване и обшийте противоположната страна по същия шев от обратната страна.
Направете подгъви, оформете илик на коланчето, зашийте копче.
9. Риза „NARA CAMICIE”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1, 15 м. органза с ширина 1, 40м. 0, 45 м. памук с ширина 0, 80 м. Флизелин G 785. Конец
Гутерман.
Кроене: От органза: предно закопчаване 1 /да се скроят две/, долна част на предница 2 /да се скроят
две/, страница на предница 3 /да се скроят две/, гръб 4 /да се скрои двоен/, ръкав 5 /да скроят два/,
столче на яка 6 /да се скроят две двойни/, яка 7 /да се скроят две двойни/. От памук: предница на
нагръдник 8 / да се скроят два правоъгълника от 65см. по височината на кройката плюс шевовете.
Изработка: Изработете платки по двата правоъгълника 7мм. на 7мм. вертикално и на еднакво
разстояние помежду им, поставете нагръдника отгоре, скройте според размера и формата. Зашийте
страниците на предницата към предницата от основата с прави шевове. Пришийте нагръдника към
предните закопчавания според обозначение С, прекарайте двоен набор между обозначенията в
основата на нагръдника и пришийте към предниците според обозначения F-C-E, прегънете мострите
на предниците, обшийте. Затворете раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите, прегънете
мострите на основата и прекарайте два паралелни тегела като оформите каналче от обозначение J
като оставите малък отвор, прекарайте отгоре над каналчето два паралелни тегела според
обозначения М-К, като поставите от обратната страна еластична силиконова лента като оформите
набор. Прекарайте през каналчето еластична лента с ширина 1см. според нужния размер.
Прекарайте двоен набор по върховете и пришийте ръкавите към ръкавните извивки като натегнете
набора. Изработете яка за риза със столче според обозначения А-В и обяснението към модел 7.
Направете подгъв, оформете илици и пришийте копчета. Поставете декорация от възли от широка
кадифена лента по ръкавите, според модела.
10. Пола „HACHE”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 0, 75 м. вълнен креп с ширина 1, 40 м. 0, 70 м. копринена подплата с ширина 1, 40 м. Конец
Гутерман.
Кроене: От креп: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скроят два/, коланче 3 /да се скрои
двойно/. От подплата се скрояват кройките на предницата и гърба.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете страничните шевове и средния шев на
гърба от края на ципа до отвора в основата, пришийте цип. Подплатете полата. Изработете коланче
според обяснението към модел 8. Направете подгъви и поставете закопчалка на прихлупването на
коланчето.
11. Рокля „VERSACE”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 15 /от 1 до 15/.
Плат: 0,90 м., 1,40 м. ширина коприна в бяло. 1,50 м., 1,40 м. ширина вълна в черно. Флизелин G
785. Конец Гутерман.
Кроене: От коприна: нагръдник на предница 1 /да се скроят два правоъгълника от 40 см. по
височината на кройката плюс шевове/, нагръдник на гръб 2 /да се скрои двойно/, столче за яка 3 /да
се скроят две двойни/, външна яка 4 /да се скрои двойно/, вътрешна яка 5 /да се скрои правоъгълник
с ширина 65 см. и височина 20 см./. От вълнен плат: предна презрамка 6 /да се скроят две за дясна
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страна до края на кройката и две за лява страна до обозначения R-C/, задна презрамка 7 /да се скроят
четири/, страница на вратна извивка на предница 8 /да се скроят четири/, предна страница 9 /да се
скроят две/, задна страница 10 и 11 /да се скроят по две от всяка/, талия на предница 12 /да се скроят
две за дясна страна до края и две за лява страна според обозначение R/, талия на гръб 13 /да се
скроят четири/, пола на предница 14 /да се скрои двойно/, пола на гръб 15 /да се скроят две/. За
филетка от 1 см. в основата на яката се срязва лента по кройката според размера и указаното място
плюс шевове. За оформяне на вратната извивка на гръб мострите се срязват според чертежа на
кройка 11.
Изработка: Поставете кройката на нагръдника на предница върху края на правоъгълника и
отбележете вертикална линия от обозначението на вратната извивка до основата с тропоска,
изработете от това обозначение 6 дипли от 7 мм. на 7 мм. раздалечени също на 7 мм. и отново
поставете кройката отгоре, срежете формата на кройката според размера. Съединете двете страници
с предницата според обозначение Р и задните страници с гърба според обозначение К. Поставете
подлепващ Флизелин на обратната страна на едната част на талията на предница двустранно и на
гърба поотделно, изгладете, зашийте талията на предница двустранно за основата на страниците и
талията на гърба за страниците според обозначение Р. Зашийте десния страничен шев на тялото.
Съединете мострата на вратната извивка на гръб със срещуположната страница на вратна извивка на
предница само дясна страна и поставете мострите лице с лице двустранно, зашийте ги, обърнете.
Сгънете мострата на нагръдника на предница лява страна и изработете предно закопчаване на
нагръдника на предница дясна страна според обяснението към модел 7, оформете илици, пришийте
копчета и ги закопчайте от основата. Поставете подлепващ Флизелин на обратната страна на
презрамките предница и гръб, изгладете, зашийте едната презрамка на нагръдника на предница лява
страна според обозначение С до рамото и съединете с тялото според обозначения R-P и указаните
места. Зашийте презрамката дясна страна за нагръдника от края на основата до рамото и съединете с
тялото според обозначения S-P и указаните места. Зашийте задните презрамки за нагръдника според
обозначение Е до раменете и свържете с тялото двустранно от края на талията според обозначения
F-J и указаните места. Затворете раменните шевове. Зашийте свивките на полата на гръб,
страничните шевове до мястото на края на ципа лява страна и средния заден шев до мястото на
отвора на основата. Съединете полата с основата на тялото. Затворете срещуположните раменни
шевове на презрамките и поставете лице с лице върху тези на тялото, зашийте външната част от
обозначението на предницата до обозначение J на гърба, сгънете презрамките към обратната страна
и обиколете с шев отвътре. Поставете частите на талията отвътре обиколени със същите шевове за
да се оформи окончателно. На правоъгълника за вътрешна яка образувайте в краищата 6 дипли
също като на нагръдника, поставете кройката на яката отгоре, като диплите останат в краищата на
яката и срежете според размера. Поставете декоративна лента от плата в черно върху едното столче
за яка на указаното място, като образувате филетка от 1 см. Сгънете яките лице с лице и затворете
краищата, обърнете, изгладете, поставете едната върху другата и изработете столчето според
обяснението към модел 7 и обозначения А-В. Зашийте ципа на лява страна. Направете подгъв,
сгънете мострите на цепката на гърба и прихванете с тегел.
12. Блузка „ZARA”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 65 м. коприна с ширина 1, 40 м. Флизелин G785. 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 се скрояват косо ленти от 3см. плюс шевовете, според
контурите.
Изработка: Зашийте страничните шевове и оформете ръкавните извивки като поставите бие,
зашийте и обшийте като направите филетка от 7 мм. по ръкавните извивки. Прекарайте двоен набор
по предницата на вратната извивка между обозначения А-В и по гърба на вратната извивка от
обозначение Е до обозначение D. Прегънете мострите на гърба и пристегнете с вертикален тегел от
вратната извивка до основата. Поставете флизелин /подлепващ плат/ по средата, като тя е по-малка
от обратната страна на една от яките, изгладете, и прекарайте двоен набор от обозначение G до
обозначение F, прегънете яката лице с лице и затворете краищата на гърба като пристегнете
наборите според обозначения G- F, обърнете драперия, обърнете яката и пришийте една част към
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вратната извивка на дрехата според обозначения А-В-С на предницата и F-Е на гърба като натегнете
наборите, обшийте и зашийте основата на яката от обозначение С до обозначение Е като обшиете
двете материи, за да оформите, зашийте с непрекъснат шев на ръка. Направете подгъв в основата,
оформете илици на яката и на гърба, пришийте копчета.
13. Пола „ZARA”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1 м. вълна с еластан с ширина 1, 40 м. 0, 70 м. подплата с ширина 1, 40 м. Флизелин G740.
Конец Гутерман.
Кроене: от вълна: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скроят два/, платка на предница 3
/да се скроят две двойни/, платка на гръб 4 /да се скроят четири/, страница на платка на предница 5
/да се скроят четири/, страница на платка на гръб 6 /да се скроят четири/. От подплата се скрояват
същите кройки на предницата и гърба.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Съединете поотделно страницата на платката към платката
на предницата според обозначение А и страницата на платката към платката на гърба според
обозначение В, изгладете отворените шевове. Поставете флизелин /подлепващ плат/ от обратната
страна на една от платките на предницата и гърба, изгладете и съединете платката към предницата и
гърба на полата. Затворете страничните шевове наведнъж и средния шев на гърба от мястото на
ципа до отвора при основата, прегънете мострите и застопорете с тегел. Подплатете и полата и я
пристегнете по шева за съединение с платката. Зашийте страничните шевове на противоположната
платка и поставете лице с лице, зашийте горната страна, обърнете, обшийте отвътре и зашийте цип
на гърба до края на платката. Направете подгъви.
14. Риза „MAGGIE”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1, 60 м. коприна с ширина 1, 40 м. Флизелин G 785. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят два правоъгълника с ширина 27см. по височината на кройката
плюс шевовете/, гръб 2 /да се скрои двоен/, страница на предница 3 /да се скроят две/, страница на
гръб 4 /да се скроят два/, ръкав 5 /да се скроят два/, маншет 6 /да се скроят два/, предно закопчаване
7 /да се скроят две/, столче на яка 8 /да се скроят две двойни/, яка 9 /да се скроят две двойни/.
Изработка: На 2см. от десния край на правоъгълниците направете 10 гънки 2мм. на 2мм. на
разстояние 1см. помежду им и поставете предницата отгоре като оставите последната гънка по
обозначения E-F, скройте кройката според размера и формата. Зашийте предните свивки и поставете
страниците на предницата. Пришийте страницата на гърба към гърба, затворете раменните и
страничните шевове. Направете подгъв в основата. Поставете флизелин /подлепващ плат/ по средата
на закопчаванията от обратната страна, пришийте към предниците, прегънете лице с лице, зашийте
края на основата, обърнете и обшийте по същия шев от вратната извивка до основата. Изработете
ръкави с маншети: затворете ръкавите, отбележете прорез по отвора на ръкавите с тропоска, скройте
и направете малък подгъв до основата /или оформете с ушита и обърната лента/. Ако основата на
ръкавите е по-голяма от маншета, прекарайте двоен набор по основата или тропосайте гънките,
според кройката; поставете флизелин /подлепващ плат/ по средата на маншетите от обратната
страна /или на два от маншетите, както е според модела/, изгладете, прегънете лице с лице /или ги
съединете два по два/, затворете краищата и долната част на прихлупването, обърнете и прикрепете
към ръкавите от дясната страна на отвора до другия край като се оформи прихлупване отвътре,
пришийте един маншет и обшийте противоположния от обратната страна на същия шев. Пришийте
ръкавите към ръкавните извивки. Изработете яка със столче според обозначения А-В и обяснението
към модел 7. Оформете илици, пришийте копчета.
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15. Рокля „MILLY”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 0, 20 м. сатен с ширина 1, 40 м. 1, 35 м. раирана материя с ширина 1, 40 м. и същото
количество копринена подплата. Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: От сатен: платка на предница 1 /да се скрои двойна/, платка на гръб 2 /да се скроят две/. За
обущарска фльонга се скроява правоъгълник 36см. на 12см. плюс шевовете. За възел се скроява
правоъгълник 6см. на 8см. плюс шевовете. От раираната материя: предница 3 и 3а /да се скрои
двойна/, гръб 4 /да се скрои два/, страница на гръб 5 /да се скроят две/. От подплата се скрояват
предницата, гърба и страницата на гърба по същия начин.
Изработка: Поставете флизелин /подлепващ плат/ по средата на частите на платките на предницата
и гърба от обратната страна, изгладете, зашийте страничните шевове. Тропосайте натегната гънка
по средата на предницата, пришийте страницата на гърба към гърба, затворете страничните шевове
и средния шев на гърба на долната част от края на ципа до основата. Изработете от подплата
долната част и поставете от обратната страна, пристегнете от външната страна с тропоска и
пришийте един лист от платката към долната част според обозначения А-В. Пришийте скрит цип до
гънката на платката на гърба и я натегнете отвътре върху същия съединителен шев с долната част.
Направете подгъв в долната част, скъсете с 2см. подплатата отвътре и направете подгъв. Изработете
обущарска фльонга с гайка и поставете по средата на платката на предницата с бод на ръка.
16. Рокля „Roccobarocco”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Размер: /40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/
Плат: 2,45 м., 1,40 м. ширина сатен. 0,85 м., 0,80 м. ширина черен креп жоржет. Конец Гутерман.
Кроене: От сатен: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, талия на предница 3 /да се
скроят две двойни/, талия на гръб 4 /да се скроят две двойни/, пола на предница 5 /да се скрои
двойно косо/, пола на гръб 6 /да се скрои двойно косо/, преден ръкав 7 /да се скроят два/, заден
ръкав 8 /да се скроят два/, долна част на ръкав 9 /да се скроят две/. От креп: презрамка 10 /да се
скроят две/.
Изработка: Оформете презрамките с подгъв обиколен с шев и направете двоен набор от указаното
място до обозначение В. Зашийте раменните шевове, сгънете мострите на вратната извивка и
прекарайте декоративен зигзаг в черно, като прихванете мострите около вратната извивка според
модела. Зашийте десния страничен шев на тялото. Направете двоен набор в основата на тялото на
предница между указаното място до обозначение В и на гърба между обозначенията. Поставете
презрамките на обратната страна на тялото на предница според обозначения А-В и съединете
средите на тялото на предница и гръб, като образувате прихлупване върху лява страна, прихванете с
тропоска. Поставете подлепващ плат Флизелин на обратната страна на талията предница и гръб,
изгладете и зашийте десния страничен шев, прекарайте декорация по лицевата страна от 13 шева на
зигзаг с ширина 8 мм. и на разстояние 8 мм. помежду им и зашийте за основата на тялото, като
изпънете набора според обозначения А-В-D-C прихващайки презрамките в черно. Зашийте
страничните шевове на полата, направете двоен набор в горната част предница и гръб и съединете с
основата на тялото според обозначение Е и указаните места, като изпънете набора. Поставете
вътрешната талия, преди това съединена по десния страничен шев и я зашийте на горния шев откъм
обратната страна, поставете я на мястото й и обиколете на долния шев. Зашийте лявата страна от
ръкавната извивка 2 см. и поставете скрит цип до полата. Зашийте трите части на ръкавите според
обозначения F-J-K и ги зашийте на ръкавните извивки. Направете подгъви и завържете презрамките
на тила.
17. Рокля „GUESS”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
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Плат: 1,70 м., 1,40 м. ширина златист сатен. 1,75 м., 1,40 м. ширина сив сатен. Флизелин G 785.
Конец Гутерман.
Кроене: От двата плата: гръдна част на предница 1 /да се скроят две/, подгъната част на предница 2
/да се скроят две/, ръкавна извивка на предница 3 /да се скроят две/, талия на предница 4 /да се
скроят две/, предница 5 /да се скрои двойно косо/, вратна извивка на гръб 6 /да се скрои двойно/,
гръб 7 /да се скрои двойно/, талия на гръб 8 /да се скрои двойно/, пола на гръб 9 /да се скрои двойно
косо/. В сиво за волани на вратната извивка на предница: да се срежат две ленти от 2 см. на 75 см.
плюс шевове. За волан на вратната извивка на гърба се срязва лента от 2 см. на 80 см. плюс шевове.
Изработка: Зашийте свивките на гръдните части на предница от двата плата поотделно. Поставете
подлепващ плат Флизелин на обратната страна на частите на талията предница и гръб от златистия
плат поотделно, изгладете и зашийте десния страничен шев, прекарайте хоризонтални декоративни
тегели по лицевата страна според модела, затворете левия страничен шев от горната част до
обозначение R, като оставите отвор за цип. Зашийте подгънатете за гръдните части според
обозначение А и ръкавните извивки на предница от страните до обозначение Е. Съединете задните
части на вратната извивка и гърба според обозначение F, затворете страничните шевове. Зашийте
талията за тялото според обозначения B-G. Изработете тялото от сив плат по същия начин без
тегелите на частите на талията. Съединете лентите за волан на вратната извивка и оформете едната
страна със завършващ бод, направете двоен набор на другата страна и го поставете върху вратната
извивка, като изпънете набора обиколно и в посока към основата на тялото. Изработете презрамките
с тясна лента от сивия плат и с декорация от пасмантерия отгоре, поставете презрамките в краищата
на вратната извивка на предница и на обозначението на вратната извивка на гърба в необходимия
размер, тропосайте. Поставете над вратната извивка тялото в сиво лице с лице и прекарайте
обиколен тегел, като прихванете презрамките и волана с ширина 2 см. Зашийте свивките на полата
на гръб от двата плата поотделно и затворете страничните шевове до края на ципа лява страна.
Съединете двете пола и прихванете с тропоска в горната част, зашийте полите за основата на тялото
в златисто според обозначение С. Зашийте ципа и обиколете с шев вътрешното тяло върху
свързващия с полата шев. Направете подгъви поотделно.

18. Риза „STRENESSE”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 15 /от 1 до 15/.
Плат: 2,65 м., 1,40 м. ширина сатен. Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: Предна платка 1 /да се скроят две/, задна платка 2 /да се скрои двойно/, предница 3 и 3а /да
се скроят две/, гръб 4 /да се скрои двойно/, страница 5 /да се скроят две/, предна страница 6 /да се
скроят две/, долна част на предница 7 /да се скроят две/, долна част на гръб 8 /да се скрои двойно/,
ръкав 9 и 10 /да се скроят по два от всеки/, маншет 11 /да се скроят два/, капаче на джоб 12 /да се
скроят четири/, талия на гръб 13 /да се скроят две двойни/, яка 14 /да се скроят две двойни/, колан 15
/да се скроят два за лява страна до края на кройката и два за дясна страна до обозначение Т/. Дъна
на джобове: да се скроят две според чертежа на кройката на долната част на предница.
Изработка: Поставете дъната на джобове върху страната на полата на предница лице с лице според
обозначения L-M, зашийте, обърнете дъната на мястото им. Зашийте долната част за предницата от
обозначение L до основата. Съединете предната страница и страницата на предна страна според
обозначения D-L и зашийте за предницата според обозначения C-L. Изработете декоративни
капачета, ушити и обърнати с декоративни тегели обиколно, оформете илиците и поставете върху
двете предници на 7 мм. разстояние от обозначение С, тропосайте. Зашийте предната платка на
предницата според обозначение В и прекарайте двоен декоративен тегел, като прихванете
декоративните капачета на джобове. Зашийте свивките на долната част на гръб и поставете талията
на гръб според обозначение G. Тропосайте гънки на гърба и ги зашийте за горната част на талията
според обозначение Е, прекарайте двоен декоративен тегел на шевовете на талията върху долната
част и тялото. Поставете задната платка според обозначение F. Изработете лентите на колана дясна
страна с тока и лява страна с метални капси, според модела и поставете върху страните на предница
според обозначение R, тропосайте. Зашийте страничните шевове на долната част, като поставите
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долната част на предница върху тази на гръб лице с лице според обозначения M-K-L и затворете
вътрешния шев на страните от обозначение J до ръкавните извивки, като прихванете лентите на
талията. Съединете дъната на джобове откъм обратната страна. Поставете подлепващ плат
Флизелин на обратната страна на мострите на предница, изгладете, сгънете лице с лице, затворете
края на вратната извивка до обозначение А, обърнете мострите и прекарайте декоративни тегели
откъм лицевата страна според чертежа на модела. Изработете яката: поставете подлепващ плат
Флизелин на едната яка откъм обратната страна, изгладете. Поставете двете яки лице с лице,
прекарайте обиколен тегел без частта на монтиране, срежете шева, ако плата е дебел, изгладете
открития шев, обърнете яката на мястото й и прекарайте обиколна тропоска, като поддържате шева
в края. Поставете яката на вратната извивка според обозначение А, тропосайте вътрешния слой на
яката за вратната извивка и зашийте с тегел. Изгладете шева и обиколете с шев срещуположния
слой върху тегела. Зашийте задния шев на ръкавите образувайки отвор, затворете ръкавите и ги
зашийте на ръкавните извивки според указаните места и обозначение Р. Изработете маншетите
според обозначения U-S и обяснението към модел 14. Оформете илици, пришийте копчета.
19. Блуза „NARA CAMICIE”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1, 55 м. кадифе с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: капаче 1 /да се скроят две/, предница 2 /да се скроят две/, гръб 3 /да се скрои двоен/,
страница на предница 4 /да се скроят две/, страница на гръб 5 /да се скроят две/, ръкав 6 /да се
скроят два/, маншет 7 /да се скроят два/, столче на яка 8 /да се скроят две двойни/, яка 9 /да се скроят
две двойни/. За гайки се скрояват четири правоъгълника 4см. на 3,5см. плюс шевовете. За отпуснато
коланче се скрояват две ленти 1, 35 м. на 3,5см. ширина плюс шевовете.
Изработка: Поставете флизелин /подлепващ плат/ по средата на капачетата от обратната страна,
изгладете и зашийте една част към предниците според обозначение С. Прекарайте двоен набор по
предниците между гръдните обозначения и зашийте страниците на предницата, според
обозначенията като натегнете набора. Пришийте страниците на гърба към гърба. Затворете
раменните и страничните шевове. Изработете ръкави с маншети според обяснението към модел 14.
Направете подгъв в основата. Прегънете капачетата отпред лице с лице, зашийте краищата на
основата, обърнете и обшийте по същия шев. Изработете яка със столче според обозначения А-В и
обяснението към модел 7. оформете илици и пришийте копчета. Прегънете лентите гайки лице с
лице, зашийте като затворите единия край, обърнете , обшийте отворения край и поставете две
гайки отпред според обозначение R и две на гърба според обозначение S. Изработете отпуснат
колан с тока, подплатена със същия плат и прекарайте през гайките отпред и отзад.
20. Риза „MARELLA”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 60 м. щампосана прозрачна материя с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб на платка 2 /да се скроят две двойни/, гръб 3 /да се
скрои двоен/, ръкав 4 /да се скроят два/, маншет 5 /да се скроят два/, столче на яка 6 /да се скроят
две двойни/, яка 7 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Пришийте платката към гърба и предниците,
поставете вътрешната част на платката, зашийте, обшийте и прекарайте двоен декоративен тегел по
лицевата страна по шевовете на платката. Затворете страничните шевове. Изработете ръкави с
маншети според обозначение R и обяснението към модел 14. Прегънете мострите на предницата и
оформете прегъване на диплата, пришийте на 7 мм. от края като пристегнете мострите. Изработете
яка със столче според обозначения А-В и обяснението към модел 7. Направете подгъв, оформете
илици, пришийте копчета.
21. Блуза „JUCCA”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
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Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 55 м. прозрачна материя с ширина 1, 50 м. Конец Гутерман.
Кроене: японски тип предница 1 и 1а /да се скрои двойна/, японски тип гръб 2 и 2а /да се скроят
два/, яка 3 /да се скрои двойна косо/, маншет 4 /да се скроят два/.
Изработка: Тропосайте гънки по предницата на вратната извивка и ги зашийте до края на
обозначенията. Зашийте раменните и страничните шевове на японските части. Затворете маншети
във формата на халка и пришийте една част към основата на ръкавите, прегънете и обшийте отвътре
по същия шев. Затворете средния шев на гърба до мястото на ципа. Зашийте един лист от яката
около вратната извивка от обозначение А до средния шев на гърба. Зашийте цип на гърба до гънката
на яката и я обшийте. Направете подгъв в основата.
22 и 23. Панталон и жакет „GALLIANO”
Плат: 3, 05 м. прозрачна материя и еластан с ширина 1, 40 м. 1, 40 м. щампосана подплата с ширина
1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
22. Панталон „GALLIANO”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Кроене: От прозрачна материя: предница на панталон 1 /да се скроят две/, гръб на панталон 2 /да се
скроят два/, предно закопчаване 3 /да се скрои едно/, предница на коланче 4 /да се скроят четири/,
гръб на коланче 5 /да се скроят два двойни/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Затворете страничните, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете преден отвор и коланче като оформите
прихлупване върху лявата страна според обяснението към модел 8. Направете подгъви и поставете
закопчалка.
23. Жакет „GALLIANO”
Приложение 3. Страна В. Оранжево .
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Кроене: От сатен: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, предна страница 3 /да се
скроят две/, ръкав 4 и 4А и 5 /да се скроят по два от всеки/, яка 6 /да се скроят две косо и една
двойна горна с 5 мм. по-голяма/, капаче на джоб 7 /да се скроят четири/. За ревери мострите се
срязват според чертежа на кройката. Дъна на джобове: да се скроят две от 15 см. на 12 см. плюс
шевове. От подплата се скрояват предница до края на мострите, гръб, страница, ръкави и две дъна
на джобове.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Поставете и зашийте страницата на предниците.
Изработете джобове с капачета: поставете тънък подлепващ плат върху обратната страна на едното
капаче и изгладете; поставете второто капаче лице с лице и зашийте с обиколен тегел без частта на
монтиране, направете няколко малки среза в ъглите, ако са заоблени, обърнете и прекарайте тегел,
като поддържате шевовете в края и изгладете /ако капачетата са двойни, поставете подлепващия
плат в средата им откъм обратната страна, сгънете по линията на чертежа и изработете по същия
начин/. Поставете капачето на указаното място в посока нагоре, прихванете с тропоска и поставете
едно дъно на джоб над капачето, също в посока нагоре. Зашийте с тегел. Поставете бие в
противоположна посока, като прихванете с тегел на 1 см. от края, срежете плата между тегелите
прихващащи капачето и бието и направете два среза в ъглите, обърнете дъното на джоб и бието
навътре и закрепете, като оставите филетка от 7 мм. Поставете другото дъно на джоб, ушито,
откъм обратната страна на филетката и съединете двете дъна с обиколен тегел. Затворете средния
заден шев, раменните и страничните шевове. Изработете ръкавите с отвор: съединете двете части на
ръкава според обозначението, изгладете открития шев. Затворете лакетния шев до мястото на
отвора, направете прорез на шева на долната част /на височината на отвора/ и изгладете открития
шев придавайки му форма. Поставете подлепващ плат в основата на ръкава откъм обратната страна
до височината на отвора и изгладете, отбележете подгъва и зашийте с бод рибена кост. Сгънете
мострата на отвора на горния ръкав по линията на чертежа навътре, закрепете с бод на ръка;
направете леко прихлупване с мострата на долния ръкав, закрепете с няколко бода на ръка откъм
обратната страна. Оформете илиците /без да режете/ и пришийте копчета прихващайки всички
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платове. Наберете леко върха на ръкава от предното обозначение до първото обозначение на гърба и
зашийте ръкавите на ръкавните извивки разпределяйки набора, срежете шева, като го оставите 1,5
см., обшийте на ръка двата плата заедно за да придадете форма и изгладете с влажна кърпа.
Изработете ревер яка: срежете от подлепващ плат една яка и две мостри и поставете върху
обратната страна на частите, след като сте съединили яката по средния шев, изгладете. Поставете
мострите върху предниците лице с лице, зашийте с тегел от основата до обозначение А. Съединете
двете яки лице с лице, зашийте външния контур до обозначение А, обърнете, изгладете. Поставете
долната яка на вратната извивка откъм лицевата страна на дрехата според обозначения А-В, като
зашиете с малък и дълбок скрит бод; поставете горния слой на яката на мострата според същите
обозначения до рамото, зашийте, изгладете откритите шевове и ги съединете отвътре със страничен
бод. Обърнете реверите и яката навътре и изгладете. Поставете яката и реверите в положението им
за носене, обиколете с шев яката отвътре от края на зашитото, следвайки формата на вратната
извивка, до раменете и съединете двата края с бодове от страна до страна. Прикрепете подплънки,
подплатете. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
24. Блуза „MANGO”
Приложение 2. Страна В. Оранжево .
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Плат: 1, 40 м. атлаз с ширина 1, 40 м. Флизелин G785. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, средно закопчаване 2 /да се скрои едно цяло за дясната
страна, едно за лявата страна до обозначение В и другото за лявата страна от обозначение С до
обозначение В/, гръб 3 /да се скроят два/, две кройки страници на предница и гръб 4 и 5 /да се
скроят две от всяка/, ръкав 6 /да се скроят два/, оформена основа на ръкав 7 /да се скроят две/,
платка на рамо 8 /да се скроят четири/, столче на яка 9 /да се скроят две двойни/, яка 10 /да се скроят
две двойни/.
Изработка: Пришийте страниците към предницата и гърба, затворете средния шев на гърба.
Поставете платката на рамото към гърба и предниците, поставете вътрешната страна на платката
обшита по същите шевове. Поставете флизелин /подлепващ плат/ по мострите на предното
закопчаване, изгладете. Прекарайте двоен набор по предниците между обозначенията и пришийте
цялото закопчаване отдясно като натегнете набора до основата обозначение С. Поставете
закопчаването от лявата страна от вратната извивка до обозначение В като натегнете набора и го
пришийте към предницата по шева на закопчаването отдясно до основата според обозначение С,
прегънете мострите и ги обшийте по вътрешния шев. Поставете лентата на закопчаването за да
оформите долната страна от обозначение В до основата обозначение С, обшита по същия шев.
Затворете ръкавите, тропосайте гънки в основата и пришийте оформената част, преди това
затворена във формата на халка, лице с лице, обърнете навътре и пристегнете с няколко шева.
Наберете върховете и пришийте ръкавите към ръкавните извивки, като натегнете набора.
Изработете яка със столче според обозначения А-В и обяснението към модел 7. Направете подгъв и
поставете части с магнит. Оформете илик на яката, пришийте копче.
25. Панталон „PANTALON FABIANA”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 55 м. кадифе и полиамид с ширина 1, 40 м. 0, 30 м. памук в тон с ширина 0, 80 м.
Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От кадифе: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, коланче 3 /да се скроят
четири/, предно закопчаване 4 /да се скрои едно/. От памук за дъна на джобове се скрояват четири
според чертежа на кройката.
Изработка: 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 се зашият страничните шевове. Затворете страничните, вътрешните
шевове и средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете преден отвор и коланче според
обясненията към модел 8. Направете подгъви и зашийте закопчалка на коланчето.
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26. Рокля „KEN SCOTT”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 35 м. щампосано кадифе с ширина 1, 40 м. 0, 70 м. черно ламе с ширина 1, 40 м. 0, 65 м.
креп с ширина 1, 40 м. 1, 20 м. подплата с ширина 1, 20 м. Флизелин G 740. Конец Гутерман.
Кроене: от кадифе: предница и гръб 1 /да се скрои една двойна за предницата и една двойна за
гърба според средата/. За завързване се скроява лента 1, 40 м. с ширина 4см. плюс шевовете и друга
1, 20 м. на 4см. ширина плюс шевовете. От ламе: платка на предница 2 /да се скрои двойна/, платка
на гръб 3 /да се скрои двойна/, платка на страница на гръб 4 /да се скроят две/, основа на предница и
гръб 5 /да се скрои една двойна за предницата и една двойна за гърба според центъра//. От креп:
презрамка 6 /да се скроят две двойни/. За оформяне на филетка около вратната извивка се скроява
косо лента от 4см. според контура на предницата и гърба плюс шевовете. За подплатяване на
горната част се скроява платката на предницата, на гърба и платката на страницата на гърба. От
подплата се скроява предницата и гърба на долната част по същия начин.
Изработка: Зашийте свивките на платката на двете материи поотделно. Съединете платката на
гърба от едната страна според обозначение В, прекарайте двоен набор в основата на предницата от
обозначение С до обозначение Е и намалете на общо 22см. , поставете от обратната страна лента от
същата материя, за да пристегнете набора и прекарайте тегел. Зашийте дясната страна. Затворете
шевовете на долната част поотделно до мястото на ципа отляво. Затворете във формата на халка
частите на основата от ламе и пришийте към основата на долната част, прегънете и обшийте по
същия шев. Поставете долната част от подплата от обратната страна на тази от кадифе и
пристегнете двете с цел да се зашият все едно е една и съща материя. Прекарайте двоен набор в
горната страна на долните части и ги пришийте към основата на горната част според размера и
според обозначение С. Съединете лентите от креп по средата и поставете върху вратната извивка
като излезете с 1см. и направите филетка, тропосайте и поставете в позиция към основата на горната
част. Прегънете презрамките лице с лице, затворете страничните шевове, обърнете по краищата и
поставете върху предницата на вратната извивка според обозначение А и върху гърба на вратната
извивка според обозначение В, тропосайте, поставете също в позиция към основата. Подплатете
горната част с тази от креп, като оформите вратната извивка, и като пристегнете презрамките и
филетката около тях, поставете горната част от креп в подходяща позиция отвътре. Пришийте скрит
цип и обшийте горната част отвътре. Направете подгъв в долната част от подплата.
27. Рокля „LUISA SPAGNOLI”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2, 40 м. червено кадифе и полиамид с ширина 1, 40 м. 5, 50 м. дантела с ширина 3см. и
същото количество лента от галантерия с ширина 1см. 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/, ръкав 5 /да се скроят два/. За филетка на
вратната извивка се скроява лента с ширина 2см. според контура на предницата на вратната извивка,
гърба на вратната извивка и върха на ръкавите, плюс шевовете.
Изработка: Зашийте дясната страна на горната част и лявата страна от ръкавната извивка до
обозначение В. Прекарайте двоен набор в основата на предницата и гърба. Затворете страничните
шевове на долната част до края на ципа отляво и съединете с горната част, като натегнете наборите.
Затворете ръкавите, отбележете гънка в основата и зашийте с двоен обиколен тегел на 1см. от
гънката като оформите каналче, оставете малък отвор, за да прекарате еластична лента според
нужния размер, пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Пришийте цип отляво. Затворете във
формата на халка лентата за филетката на вратната извивка и пришийте един лист около нея,
обшийте като оформите каналче с ширина 1см., като оставите малък отвор, за да прекарате
еластична лента според нужния размер, обшийте отвора. Направете подгъви в основата. Поставете
декорацията от дантела с лентата от галантерия вертикално на една страна между шарките на
щампата според модела, по съединяващия шев на горната част и в основата на долната част.
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28. Блузка „LAVINIA TURRA”
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1м. кадифе от еластичен полиестер с ширина 1, 40 м. Лента от галантерия с ширина 1см. 5см.
копринена лента в тон за изработка на цвете. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скроят два/. За оформяне на филетка и
оформяне на ръкавните и вратната извивки се скрояват косо ленти с ширина 2см. плюс шевовете. За
цвете се скрояват пет правоъгълника 5см. на 40см.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични материи. Зашийте
гръдните свивки, тропосай гънките по ръкавните извивки на предницата и натегнатата гънка по
средата на предницата. Зашийте средния шев на гърба с оверлог. Затворете раменните и
страничните шевове. Прекарайте двоен набор по предницата и гърба на ръкавните извивки и ги
натегнете до достигане на предницата на ръкавната извивка една обиколка от 23см. /за размер 40/,
25см. /размер 44/, 27см. /размер 48/, и за гърба на ръкавната извивка обиколка от 25см. /размер 40/,
27см. /размер 44/, 29см. /размер 48/. Поставете скроените косо ленти по ръкавните извивки, според
размерите, зашийте като оформите филетка от 1см. при обшиването. Оформете вратната извивка
като по същия начин поставите лента като оформите филетка. Направете подгъв. Оформете цветя
като комбинирате кадифе и ленти от галантерия и ги поставете по вратната извивка, според модела.
29. Жакет „Alviero Martini”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Размер: /40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/
Плат: 1,70 м., 1,40 м. ширина кадифе и полиестер. 1,35 м., 1,40 м. ширина подплата. Флизелин G
740. Конец Гутерман.
Кроене:От кадифе: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, предни и задни страници
3 и 4 /да се скроят по две от всяка/, ръкав 5 и 6 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 7 /да
се скроят четири/, горен джоб 8 /да се скроят два/, долен джоб 9 /да се скроят два според вътрешния
контур на кройката и два според външния контур/, яка 10 /да се скроят две косо и една двойна горна
с 5 мм. по-голяма/. За ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. От подплата се
скрояват предница до края на мострите, гръб, страници, ръкави и джобове.
Изработка: Зашийте свивките на предниците и гърба. Подплатете горните джобове, поставете ги и
ги зашийте на горната част на двете предници на указаните места. Зашийте страниците за
предниците и гърба. Сгънете мострите на по-малките долни джобове, прихванете с тегел и ги
зашийте върху по-големите долни джобове, подплатете ги, сгънете мострите и прихванете с тегел,
поставете ги на 1,5 см. от указаното място на капачетата, зашийте и поставете отгоре капачетата,
преди това ушити и обърнати. Затворете раменните и страничните шевове. Изработете ръкавите без
отвор: съединете двете части на ръкава по долния шев според обозначението, изгладете открития
шев. Затворете лакетния шев до основата. Срежете лента бие от подлепващ плат следвайки формата
на основата на ръкава, поставете я откъм обратната страна и изгладете. Отбележете подгъва на
основата и зашийте с бод рибена кост. Наберете леко върха от предното обозначение до първото
обозначение на гърба и поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията, като
разпределите набора, зашийте, срежете малко шева, като го оставите 1,5 см. и обшийте на ръка
двата плата заедно, изгладете с влажна кърпа. Изработете ревер яка според обозначение А и
обяснението към модел 23. Прикрепете подплънки, подплатете. Направете подгъви, оформете
илици, пришийте копчета.
30. Манто „GUCCI”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 15 /от 1 до 15/.
Плат: 2,80 м., 1,40 м. ширина памучно кадифе. 1,60 м., 1,40 м. ширина подплата. Флизелин G 740.
Конец Гутерман. Усукан копринен конец.
Кроене: Поставете кройките откъм обратната страна според плана на кроене и скройте: предница 1
/да се скроят четири/, пелеринка на предница 2 /да се скроят четири/, предна страница 3 /да се
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скроят две/, задна платка 4 /да се скрои двойно/, гръб 5 /да се скрои двойно/, задна страница 6 и 6А
/да се скроят две/, ръкав 7 и 8 /да се скроят по два от всеки/, пояс 9 /да се скроят два/, горно капаче
10 /да се скроят четири/, долно капаче 11 /да се скроят четири/, пагон 12 /да се скроят четири/,
столче за яка 13 /да се скроят две двойни/, яка 14 /да се кроят две двойни/, парче на яка 15 /да се
скроят две двойни/. За гайки се срязват два правоъгълника от 3 см. на 7 см. плюс шевове. За
свободен колан се срязва лента от 13 см. на 1,20 м. плюс шевове. От подплата се скрояват цял гръб
след ушиване на частите, предна страница, ръкави и четири дъна на горен и долен джоб според
чертежа на кройката.
Изработка: Изработете горните капачета спуснати, ушити и обърнати и оформете илици.
Изработете пелеринките две по две, ушити и обърнати долна и вътрешна страна и ги поставете
върху предниците според обозначение С, като поставите помежду капачетата според обозначение Е,
зашийте всичко заедно от вратната извивка до ръкавните извивки с тегел на 1 см. от края, като
образувате ръб. Зашийте страниците за предниците, като изработите вътрешни джобове на горната
част на двете на указаното място и според обяснението към модел 25. Изработете долните джобове с
капачета според обозначение F и обяснението към модел 23, като поставите филетка на шева на
капачето. Зашийте задните страници на гърба. Поставете задната платка и затворете раменните
шевове. Изработете пагоните, ушити и обърнати, оформете илици и поставете върху раменете
според обозначение С, тропосайте. Затворете страничните шевове. Изработете ръкавите без цепка
според обяснението към модел 29, като поставите пояса, преди това ушит и обърнат с декоративни
тегели, според обозначение К, зашийте на ръкавните извивки. Поставете мострите на предниците,
ушити и обърнати. Изработете яката със столче според обозначения А-В и обяснението към модел
7, прекарайте декоративен тегел около яката и предниците. Поставете на всяка страна на талията
една гайка, преди това ушита и обърната. Прикрепете леки подплънки, подплатете. Направете
подгъви, оформете илици, пришийте метални копчета. Изработете колана с метална тока и го
въведете в гайките. Изработете парчето на яка свободно, ушито и обърнато, с илик на всеки край,
зашийте копчета в основата на яката на указаните места и закопчайте парчето, както е показано на
модела.
31. Рокля „CARACTERE”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 1 до 12/.
Плат: 0, 35 м. креп с ширина 0,80 м. 0, 50 м. креп в кафяво с ширина 1, 40 м. 0, 30 м. бял креп с
ширина 0, 80 м. 1, 55м. щампосан креп с ширина 1, 40 м. Флизелин G785. Конец Гутерман.
Кроене: от креп: филетка на предница 1 /да се скроят две/, филетка на гръб 2 /да се скроят две/. От
кафяв креп: предница на презрамка 3 /да се скроят две/, гръб на презрамка 4 /да се скроят два/,
подплата на предница на презрамка 5 /да се скроят две/, подплата на гръб на презрамка 6 /да се
скроят две/. От бял креп: страница на предница на презрамка 7 /да се скроят две/, страница на гръб
на презрамка 8 /да се скроят две/. От щампосан креп: страница на предница 9 /да се скроят две/,
страница на гръб 10 /да се скроят две/, предница на долна част 11 /да се скроят двойна/, гръб на
долна част 12 /да се скроят два/. За оформяне на ръкавните извивки се скрояват косо ленти от 3см.
според контура.
Изработка: Поставете финен флизелин /подлепващ плат/, от обратната страна на филетките,
презрамките и страниците на презрамките на предницата и гърба, изгладете и съединете частите
според обозначения А-В на предницата и E-F на гърба. Зашийте страниците на предницата и гърба
към частта на вратната извивка според обозначение С отпред и обозначение G на гърба. Прекарайте
двоен набор в основата на предницата на горната част между обозначенията и затворете средния
шев на предницата. Пришийте долната част към основата на предницата на горната част като
натегнете наборите според обозначение В; съединете гърба на долната част към основата на гърба
на горната част и затворете страничните, раменните шевове и средния шев на гърба на долната част
до мястото на цип. Оформете ръкавните извивки на страниците с бие, ушито и обърнато, прекарайте
тегел на 3мм. от края. Зашийте раменните шевове на подплатата на презрамките и поставете върху
вратната извивка, зашийте наоколо, обърнете подплатата, обшийте ръкавните извивки с
последователен тегел. Пришийте цип на гърба и обшийте подплатата отвътре. Направете подгъв.
32. Жакет „MANGO”
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Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 40 м. вълна и памучно букле с ширина 1, 40 м. 1, 25 м. подплата в тон с ширина 1, 40 м.
Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От букле: предница на платка 1 /да се скроят две/, гръб на платка 2 /да се скрои двоен/,
предница 3 /да се скроят две/, гръб 4 /да се скрои двоен/, ръкав 5 /да се скроят два/. За оформяне на
предниците се скрояват целите мостри според чертежа на кройките. За оформяне на гърба на
вратната извивка се скроява двойна мостра според чертежа на кройката. От подплата се скрояват
платките на предницата и гърба и предницата до обозначението на мострата и по същия начин гърба
и ръкавите.
Изработка: Зашийте раменните шевове на платките, затворете страничните шевове и тропосайте
гънките на предниците и гърба. Пришийте платката към предниците според обозначение Е и гърба
според обозначение F. Тропосайте гънките на ръкавите, затворете ги и прикрепете към ръкавните
извивки според обозначения Е- F. Поставете флизелин /подлепващ плат/ от обратната страна на
мострите на предницата и гърба на вратната извивка, изгладете, затворете раменните шевове на
мострите и поставете лице с лице около вратната извивка и предниците, зашийте, направете прорези
по шева на вратната извивка и обърнете мострите. Поставете подплънки и подплатете. Направете
прорези, оформете илици, пришийте копчета.
33. Пола „HOSS”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1м. кафява копринена бамбула с ширина 1, 40 м. 0, 40 м. копринена бамбула в телесен цвят с
ширина 1, 40 м. 0, 30 м. тъмно кафява копринена бамбула с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман.
Кроене: От материя в кафяво: коланче 1 /да се скроят две двойни/, предница и гръб 2 /да се скроят
две двойни/. От материя в телесен цвят: ниска част на предница и гръб 3/да се скроят две двойни/.
От материя в тъмно кафяво за филетка на коланчето се скроява лента с ширина 3см. плюс шевовете
по същата дължина като кройката на коланчето според размера. За възел се скроява се скроява лента
1, 30 м. на 12см.
Изработка: Зашийте едната страна на коланчето като оформите една лента и поставете филетката в
тъмно кафяво около нея според обозначения А-В-С-D, зашийте с тегел по двете обшити краища и
затворете коланчето във формата на халка. Зашийте страничните шевове на полата и на ниските
части, съединете ги според обозначение F около основата на полата. Прикрепете коланчето към
полата като зашиете един лист според обозначение Е, прегънете коланчето и обшийте, прекарайте
два декоративни тегели като оформите каналче, според обозначения А-В-С-D, като оставите отвор
за да прекарате еластична лента според нужния размер, прекарайте лентата и затворете отвора.
Оформете основата на полата със завършващ обиколен шев. Изработете отпуснат възел, ушит и
обърнат с ширина 6см. , оформете го и го поставете върху коланчето, според модела, пристегнете с
бод на ръка.
34. Дълга пола „Jorando”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Размер: 40, 44, 48
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/
Плат: 2,40 м., 1,40 м. ширина дантела трико с пайети. 2,40 м., 1,40 м. ширина трико в тон. Конец
Гутерман. Украшения от стъклени мъниста.
Кроене: От двата плата: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, предна страница 3
/да се скроят две/, задна страница 4 /да се скроят две/, пола на предница 5 и 5А /да се скрои двойно/,
пола на гръб 6 и 6А /да се скроят две/, пола страна на предница 7 и 7А /да се скроят две/, пола
страна на гръб 8 и 8А /да се скроят две/, страница на пола страна на предница 9 /да се скроят две/,
страница на пола страна на гръб 10 /да се скроят две/.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален конец за еластични платове. Зашийте
предните и задни страници за тялото според обозначения А-В и вътрешната подплата
също.Затворете средния преден шев и раменните шевове. Поставете върху лицевата страна
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декоративна лента с украшения според линията на кройките и върху шевовете. Зашийте страницата
на полата страна на предница за полата страна на предница според обозначения J-E-L и на гърба
също според обозначения K-G-M; съединете с полата предница и гръб от горния край до основата
според обозначения С на предницата и F на гърба и указаните места; поставете полата предница и
гръб на основите на тялото, зашийте, затворете средния заден шев до мястото на ципа и поставете
по същия начин от украшението според шевовете, линните на кройките и средите до основата.
Затворете страничните шевове на тялото и полата едновременно. Оформете основата на полата с
пайети със завършващ бод. Зашийте подплатата също и я поставете върху роклята около вратната и
ръкавните извивки, зашийте, обърнете и поставете скрит цип на гърба, обиколете с шев подплатата
около ципа и направете свободен подгъв.
35. Рокля „JO NO FUI”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 5, 10 м. трико с ширина 1, 40 м. 5, 10 м. трикотажна подплата с ширина 1, 40 м. Конец
Гутерман.
Кроене: от трико: предница 1 /да се скроят четири/, гръб 2 /да се скроят четири/, предница на долна
част 3 и 3а /удължете на кройка 3 сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
достигне права основа 87см. /размер 40/, 89см. /размер 44/, 91см. /размер 48/; прикрепете кройка 3а
и скройте две/, гръб на долна част 4 и 4а / удължете на кройка 4 сантиметрите, указани в
приложението, така че в краищата да се достигне права основа 75см. /размер 40/, 77см. /размер 44/,
79см. /размер 48/, прикрепете кройка 4а и скройте два/. От подплата по същия начин се скрояват
предницата и гърба на долната част.
Изработка: Този модел трябва да се изработва със специален бод за еластични материи. Прекарайте
двоен набор по основата на горните части на предницата поотделно между обозначенията и
затворете раменните шевове. Съединете горните части лице с лице и зашийте около вратната и
ръкавните извивки до обозначения А-В и С-Е, обърнете горните части като оформите външната
страна. Зашийте средните шевове на предницата и гърба на долната част от трико и от подплата
поотделно, затворете страничните шевове и поставете подплатата над долната част, лице с лице,
зашийте талията от обозначение е до страничните шевове на предницата, оформете това
пространство, поставете долната част от подплата в подходяща позиция и съединете долната за
горната част като натегнете наборите и според обозначения А-Е-С-В, зашийте частта от трикотажа
и обшийте подплатата по горната част върху същия шев, като го оформите. Оформете основата на
долната част със завършващ шев на зигзаг и прекарайте обиколен декоративен тегел около вратната
извивка и ръкавните извивки. Поставете декорация от лента със скъпоценни камъни в основата на
горната част.
36. Блузон „SERRETTI”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 2, 55 м. воал с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман.
Кроене: цяла предница 1, 1а, 1в и 1с /да се скрои една/, цяла основа на предница 2 /да се скрои
една/, гръб 3 и 3а /да се скрои двоен/, ръкав 4 /да се скроят два/. За оформяне на предницата и гърба
на вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Прегънете основата на предницата по линията на
чертежите, поставете частта на основата според обозначения E-F и пристегнете всичко с тегел на
2,5см. като оформите ръб върху основата. Затворете раменните и страничните шевове до мястото на
ципа отляво. Оформете отвор по върха на ръкавите като поставите скроена косо лента от същата
материя, ушита и оформена, прекарайте двоен обиколен тегел, затворете ръкавите, пришийте ги към
ръкавните извивки. Затворете раменните шевове на мострите на вратната извивка и поставете лице с
лице, зашийте наоколо, обърнете мострите и пристегнете края им с двоен обиколен тегел. Направете
подгъв в основите като прегънете по линията на чертежите и зашийте с тегел на 2,5см. от края.
Прекарайте двоен набор по средата на предницата между обозначения А-В и намалете на 4см.,
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затворете от обратната страна с малка лента от същата материя и с един тегел отгоре. Прекарайте
двоен вертикален набор по ръкавите от обозначение С до основата и намалете на 5см., поставете
също лента.
37. Блузка „FREDERIC MEDINE”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скроят два/. За оформяне на филетка и
оформяне на ръкавните и вратната извивки се скрояват косо ленти с ширина 2см. плюс шевовете. За
цвете се скрояват пет правоъгълника 5см. на 40см.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични материи. Зашийте
гръдните свивки, тропосай гънките по ръкавните извивки на предницата и натегнатата гънка по
средата на предницата. Зашийте средния шев на гърба с оверлог. Затворете раменните и
страничните шевове. Прекарайте двоен набор по предницата и гърба на ръкавните извивки и ги
натегнете до достигане на предницата на ръкавната извивка една обиколка от 23см. /за размер 40/,
25см. /размер 44/, 27см. /размер 48/, и за гърба на ръкавната извивка обиколка от 25см. /размер 40/,
27см. /размер 44/, 29см. /размер 48/. Поставете скроените косо ленти по ръкавните извивки, според
размерите, зашийте като оформите филетка от 1см. при обшиването. Оформете вратната извивка
като по същия начин поставите лента като оформите филетка. Направете подгъв. Оформете цветя
като комбинирате кадифе и ленти от галантерия и ги поставете по вратната извивка, според модела.
38. Панталони „MONTANA”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Изработка: 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 се зашият страничните шевове. Затворете страничните, вътрешните
шевове и средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете преден отвор и коланче според
обясненията към модел 8. Направете подгъви и зашийте закопчалка на коланчето.
39. Блузон „MOYANOTTI”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2, 85 м. шарен плат с ширина 1, 40 м. 1, 75 м. трикотажна подплата с ширина 1, 40 м. Конец
Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 и 2а /да се скрои двоен/, ръкав 3 /да се скроят два/,
драперия 4, 4а и 4в /да се скрои една/, предница на вратна извивка 5 /да се скроят четири/, гръб на
яка 6 /да се скроят две двойни/. За гайка се скроява правоъгълник 12,5см. на 6см. плюс шевовете. От
подплата по същия начин се скрояват предницата и гърба.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Оформете външната страна на драперията с малък
подгъв във формата на руло и поставете върху рамото и предната ръкавна извивка от дясната страна
според обозначение В, пристегнете с тропоска. Затворете ръкавните и страничните шевове до
мястото на ципа отляво, затворете 2см. отляво до ръкавните извивки. Изработете гайка, ушита и
обърната и поставете отдясно на предницата на указаното място, зашийте с тегел по всеки край.
Подплатете блузона като пристегнете подплатата около вратната извивка и ръкавните извивки с
тропоска. Зашийте средния шев на предницата на частите на вратната извивка и раменните шевове
поотделно, прикрепете една част към вратната извивка според обозначения А-В-С, зашийте и
поставете противоположната част лице с лице, зашийте, обърнете и обшийте от обратната страна
върху същия шев като пристегнете подплатата. Зашийте ръкавите и ги прикрепете към ръкавните
извивки като пристегнете подплатата отвътре. Направете подгъви и пришийте цип. Прекарайте
драперия през гайката, според модела.
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40. Блузка „FREDERIC MEDINE”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2, 30 м. кадифе с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят четири/, гръб 2 /да се скроят два двойни/, шлейф на предница 3 /да
се скрои двоен/, шлейф на гръб 4 /да се скрои двоен/, предница на презрамка 5 /да се скроят четири/,
гръб на презрамка 6 /да се скроят четири/.
Изработка: Пришийте шлейфа на предницата към основата на предницата до обозначение С и
шлейфа на гърба към гърба. Поставете противоположните части на предницата и гърба лице с лице
и зашийте от обозначение А на предницата до обозначение С, обърнете частите като оформите
краищата и вратната извивка. Зашийте по същия начин гърба на вратната извивка до обозначение В,
обърнете. Поставете презрамките, преди това съединени по раменните шевове според обозначения
А-В до страничните шевове. Затворете страничните шевове до мястото на ципа отляво. Подплатете
презрамките с противоположните, обшийте от вътрешната страна на ръкавните извивки. Пришийте
цип. Оформете преден отвор с малък подгъв и оформете основата със завършващ обиколен тегел.
Затворете краищата на предницата на горната част като оформите драперия и я пристегнете с бод
на ръка.
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