PATRONES 276
1. Блуза „SISLEY”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1, 55 м. копринен шифон с ширина 1, 40 м. Флизелин G785. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скрои една за дясната страна, прегънете мострата на вътрешната страна
на предното закопчаване на кройката и скройте една за лявата страна/, гръб 2 /да се скрои двоен/. За
завързана яка се скрояват две ленти с дължина 1, 15м. и ширина 20см. плюс шевовете. За оформяне
на вратната извивка до закопчаването и ръкавните извивки се скрояват косо ленти от 1см. плюс
шевовете.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове. Изработете предно закопчаване: поставете
флизелин по средата на закопчаването от дясната страна от обратната страна, ако е нужно.
Прегънете последната мостра наобратно, така че да съвпаднат обозначения А и прегънете още
веднъж така че да съвпаднат обозначения М, опънати от обратната страна, прекарайте вертикален
тегел като захванете трите материи от обозначение А до основата и оформете гънка по
закопчаването, за да съвпаднат обозначения М, като оставите вътрешната страна на закопчаването,
за да поставите части магнит. Поставете флизелин на лявата мостра, прегънете, обшийте и
застопорете с тегел от вратната извивка до основата. Съединете двете ленти за яката и прикрепете
към вратната извивка от средния шев на гърба до обозначение В на предницата, тропосайте и
оформете външната страна и краищата с малък подгъв до обозначение В. Поставете лентите за да
оформите цялата вратна извивка до средния шев на предницата, зашийте като пристегнете лентата,
която оформя яката и обшийте бието. Оформете ръкавните извивки, като поставите бие, ушито и
обърнато. Направете подгъв.
2. Панталон „TOM TAILOR”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 50 м. памук с еластан с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, джоб 3 /да се скроят два/, предница
на коланче 4 /да се скроят две без прихлупване за дясната страна и две с прихлупване за лявата
страна/, гръб на коланче 5 /да се скроят два двойни/. За предно закопчаване се скроява правоъгълник
с ширина 6см. по височината на ципа плюс шевовете. За оформяне на отвора на джоба мострите се
скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на мострите на джобовете, изгладете,
поставете върху джобовете, лице с лице, зашийте отвора, обърнете мострите и прекарайте
декоративен двоен тегел. Поставете джобовете върху предниците според обозначения В-С и
тропосайте. Зашийте страничните шевове като пристегнете джобовете, затворете вътрешните
шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвор с предно закопчаване:
прегънете дясната мостра на панталона навътре/или поставете оформена мостра лице с лице, ако
модела не я включил/, пристегнете с тропоска. От лявата страна, скройте мострата като оставите
1см. за шев, ако кройката не я включила. Отворете ципа и тропосайте отвътре като оставите зъбците
видими, зашийте с тегел. Прегънете капачето зо предното закопчаване лице с лице и затворете
горния край, обърнете в подходяща позиция като оформите и поставите закопчаването като
вмъкнете обратната страна на ципа, зашийте всичко заедно, затворете ципа и оформете
прихлупването като застъпите дясната страна върху лявата, така че да скриете ципа. Прекарайте
декоративен тегел по лицевата страна, според кройката. Изработете коланче: поставете флизелин по
горния слой на предницата и гърба на коланчетата от обратната им страна, изгладете, затворете
страничните шевове поотделно. Съединете коланчетата лице с лице, зашийте външната страна като
вмъкнете две гайки на предницата и три на гърба, преди това ушити и обърнати, затворете краищата
и долната част на закопчаването, срежете леко шева, обърнете; зашийте горната страна на
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коланчетата към панталона и обшийте противоположната. Направете подгъви, оформете илик на
коланчето, пришийте копче.
3. Блуза „MADS”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 15 м. коприна с ширина 1, 40 м. Сатенена лента от 12мм. в тон. Конец Гутерман.
Кроене: платка на ръкав 1 /да се скрои двойна/, японски тип предница 2 /да се скрои двойна/,
японски тип гръб 3 /да се скрои двоен/. За оформяне и направа на филетка на вратната извивка и по
отвора на гърба се скрояват косо ленти от 1см. плюс шевовете. За основата на ръкавите се скрояват
косо две ленти от 2см. плюс шевовете по целия контур като намалите с 5см.
Изработка: Прекарайте двоен набор по предницата от обозначение А до знака, и в горната част на
гърба от обозначение В. Поставете лента за да оформите от предницата на вратната извивка до
отвора на гърба обозначение В лицева с обратна страна като вмъкнете в края на гърба на вратната
извивка гайка от същия плат, зашийте и прегънете лентата върху плата, обшийте като оформите
филетка от 1см. и зашийте с тегел на 2 мм. от двата края. Пришийте платката към предницата и към
гърба според обозначения А-В като натегнете наборите и като оформите отвора на гърба, изгладете
шевовете в посока към вратната извивка. Поставете сатенените ленти върху шевовете на предницата
и гърба и зашийте с тегел от двете страни. Прекарайте двоен набор между обозначенията на
ръкавите и намалете на 5см. Затворете страничните шевове на японските части отведнъж. Зашийте
във формата на халка лентите за оформяне на основата на ръкавите и поставете като оформите
филетка при обшиването. Направете подгъв, зашийте копче на гърба.
4. Блузон „LAGEN”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1, 95 м. памучна бамбула с рисунка с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман.
Кроене: платка на предница 1 /да се скроят две двойни/, платка на гръб 2 /да се скроят два двойни/,
предница 3 /да се скрои двойна/, гръб 4 /да се скрои двоен/, подгръдна част 5 /да се скроят две
двойни/, подгръбна част 6 /да се скроят две двойни/, шлейф на предница и гръб 7 /да се скроят два
двойни/, предница на реглан ръкав 8 /да се скроят две/, гръб на реглан ръкав 9 /да се скроят два/.
Изработка: Прекарайте двоен набор по горната страна на предницата между обозначения A-D и в
основата между знак С и обозначението. Съединете платката на предницата към предницата, като
натегнете набора според обозначения A-D. Прикрепете подгръдната част към предницата като
натегнете набора според знак С и обозначението. Прекарайте двоен набор по горната страна на
шлейфовете и пришийте предницата на шлейфа към подгръдната част според обозначение F като
натегнете набора. Съединете платката на гърба към гърба според обозначение В, прекарайте двоен
набор по долната страна на гърба от знака Е до обозначението и я пришийте към частта на основата
като натегнете набора според обозначение Е. Пришийте гърба на шлейфа към подгръбната част като
натегнете набора. Затворете раменните и страничните шевове до мястото на ципа отляво, пришийте
го и го затворете. Зашийте долния шев на реглан ръкавите, оформете с подгъв във формата на руло
краищата на предната част на ръкавите от обозначение S и задната част от обозначение R до
основата, направете подгъви в основата. Съединете върховете на ръкавите като поставите
предницата на ръкава върху гърба на ръкава, така че да съвпаднат обозначения R-S, като оформите
прихлупване, пристегнете с тропоска и пришийте към ръкавните извивки като ги оставите отворени
в центъра. Зашийте раменните шевове на противоположната платка и поставете около вратната
извивка лице с лице, зашийте, обърнете и обшийте по долния шев. Зашийте дясната страна на
основата на гръдните части и поставете по обратната страна върху горния шев, зашийте и поставете
в позиция към основата на дрехата и обшийте по долния шев, като оформите вътрешността на
дрехата. Направете подгъв.
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5. Бермуди „NICOWA”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 0, 85 м. коприна с ширина 1, 40 м. 0, 75 м. памучна подплата с ширина 1, 40 м. Флизелин
G785. Конец Гутерман.
Кроене: От коприна: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/. За оформяне на
предницата и гърба на коланчето мострите се скрояват според чертежа на кройката. За предно
закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6см. по височината на ципа плюс шевовете. От
подплата се скрояват предницата и гърба като скъсите с 5см. в основата.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Затворете страничните шевове и оформете звездички около
основата според модела. Зашийте вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на ципа.
Изработете преден отвор с предно закопчаване като поставите цип до 2см. от илика и според
обяснението към модел 2. Подплатете бермудите. Поставете флизелина от обратната страна на
мострите, изгладете, затворете страничните шевове и поставете към панталона лице с лице, зашийте
като пристегнете подплатата, обърнете и обшийте. Направете подгъви на подплатата и оформете
основата на панталона като оформите връхче със завършващ шев. Оформете илик, пришийте копче.
6 и 7. Блейзер и къси панталони „DAKS”
Плат: 2,65 м., 1,40 м. ширина тънка вълна каре. 1,45 м., 1,40 м. ширина подплата. Флизелин G 740.
Конец Гутерман.
6. Блейзер „DAKS”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Кроене: Предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двойно/, страница 3 /да се скроят две/,
ръкав 4 и 5 /да се скроят по два от всеки/, яка 6 /да се скроят две косо и една горна двойна с 5 мм.
по-голяма/, горен джоб 7 /да се скрои един/, долен джоб 8 /да се скроят два/. За ревери мострите се
срязват според чертежа на кройката. От подплата се скрояват предница до края на мострите, гръб,
страница и ръкави.
Изработка: Зашийте предните свивки и съединете със страниците. Подплатете джобовете, сгънете
мострите и поставете горния джоб на лява страна, а долните джобове на указаните места с обиколен
тегел.Зашийте страниците на гърба и затворете раменните шевове. Изработете ръкавите: съединете
двете части, които образуват ръкава по долния шев според обозначението, изгладете открития шев.
Затворете лакетния шев до основата. Срежете косо лента Флизелин следвайки формата на основата
на ръкава, поставете откъм обратната страна и изгладете. Отбележете подгъва на основата и
зашийте с бод рибена кост. Наберете леко върха на ръкава 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 яката: съединете яката по средния
заден шев и поставете Флизелин на едната яка и две мостри на обратната страна, 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 АВ, като зашиете с мълък скрит бод; поставете горната яка на мострата според същите обозначения
до рамото, зашийте, изгладете откритите шевове, съединете ги отдътре със страничен бод. Обърнете
реверите и яката навътре и изгладете. Поставете яката и реверите на мястото им за носене,
обиколете с шев яката отвътре от края на зашитото, следвайки формата на вратната извивка, до
раменете и съединете двата края с шевове от страна до страна. Направете подгъви. Прикрепете
подплънки, подплатете. Оформете илици, пришийте копчета.
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7. Къси панталони „DAKS”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 4/.
Кроене: От плат на квадрати: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, предница на
коланче 3 /да се скроят четири/, гръб на коланче 4 /да се скроят два двойни/. За предно закопчаване
се скроява правоъгълник 7,5 см. на 5см. плюс шевовете.
Изработка: Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото
на ципа. Изработете отвор с предно закопчаване и коланче без гайки според обяснението към модел
2. Направете подгъви, оформете гънки на подгъване и пристегнете с шев на ръка по страничните
шевове. Оформете илик на коланчето, пришийте копче.
8. Блузка „DAY BIRGER”
Приложение 1. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 75 м. воал от бамбула с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница на вратна извивка 1 /да се скроят две двойни/, гръб на вратна извивка 2 /да се
скроят два двойни/, предница на подплата 3 /да се скрои двойна/, гръб на подплата 4 /да се скрои
двоен/, предница 5 /да се скроят две/, гръб 6 /да се скрои двоен/. За презрамки се скрояват две ленти
с ширина 3см. на 29см. /размер 40/, 32см. /размер 44/, 35см. /размер 48/ плюс шевовете.
Изработка: Зашийте страничните шевове на подплатата, левия до обозначение Е. Зашийте
страничните шевове на предницата и гърба на горната част по същия начин. Направете малък
подгъв по краищата на предницата от обозначение А до обозначение Х. Оформете прихлупване по
предницата като поставите дясната страна върху лявата и пристегнете по страничните шевове
според обозначение Х. Зашийте страничните шевове също до обозначение Е и прекарайте двоен
набор по горната страна на гърба на горната част и по предниците между обозначения А-В и по
основата. Съединете двете горни части по основата като поставите подплатата лице с лице като
натегнете набора според обозначение С, зашийте и поставете вътрешната страна на горната част в
подходяща позиция, като го оформите заоблено. Съединете двете горни части по горната страна,
като натегнете набора и тропосайте. Поставете флизелин от обратната страна на една част на
предницата и гърба на вратната извивка, изгладете, затворете дясната страна. Изработете
презрамките, ушити и обърнати, като ги оставите на ширина 1, 5см. и тропосайте върху частта на
предницата и гърба на вратната извивка. Поставете презрамките в позиция върху основата на
вратната извивка и съединете с другата противоположна част, лице с лице за да подплатите,
зашийте и поставете частта около дрехата и според обозначения А-В, зашийте един слой. Поставете
декорация от скъпоценни камъни по цялата предница и гръб на вратната извивка, според модела и
обшийте частта. Оформете гайки по отвора отляво и пришийте копчета.
9 и 10. Панталон и жакет „S. OLIVER”
Плат: 3, 50 м. памук на райета с ширина 1, 40 м. 0, 25 м. едноцветен памук с ширина 1, 40 м. 1, 20 м.
подплата с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
9. Панталон „S. OLIVER”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
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 четири/, гръб на коланче 5 /да се скроят четири/. За
дъна на предни и задни джобове скройте две от всяка според чертежа на кройките. За предно
закопчаване се скроява правоъгълник 9см. на 6см. плюс шевовете.
Изработка: Изработете предни джобове със страница: поставете дъното на джоба на предницата
лице с лице и край с край като следвате формата на джоба /при този модел вмъкнете скроена косо
лента, за да оформите филетка от 1см. по отворите/, прекарайте тегел, направете прорези по шева в
заоблена форма, 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. Изработете джоб от илик
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филетка от дясната страна на гърба: отбележете мястото на джоба с тропоска. Скройте косо лента,
която да излиза с около 2см. от всяка страна и със същата ширина, поставете лентата центрирана
върху тропоската, лице с лице и прекарайте тегел наоколо като оформете правоъгълник. Скройте
двете материи /дреха и филетка/ по централната тропоска от единия край към другия без да
достигате до края и ги скройте с два прореза по ъглите, обърнете бието навътре, изгладете
отворените шевове и прегънете като оформите филетка от 1см. от всяка страна, пристегнете отвътре
по същия шев и застопорете краищата. Зашийте краищата помежду им по лицевата страна , за да
придържате джоба затворен. Поставете дъното на джоба под бието отдолу, като обшиете от едната
страна, зашийте другото дъно по дължината на горната филетка и съединете двете дъна с обиколен
тегел. Зашийте страничните и вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа.
Изработете отвор с предно закопчаване и коланче, като съединете преди това задния шев според
обяснението към модел 2. Направете подгъви. Поставете закопчалка на прихлупването на
коланчето.
10. Жакет „S. OLIVER”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Кроене: от раирана материя: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница на
предница 3 /да се скроят две/, две кройки ръкав 4 и 5 /да се скроят два от всяка/, яка 6 /да се скроят
две косо и една двойна горна права с 5 мм. по-голяма/, джоб 7 /да се скроят два/. За ревери мострите
се скрояват според чертежа на кройката. От изчистен памук: капаче на джоб 8 /да се скроят две/. За
оформяне на основите на ръкавите мострите се скрояват според чертежа на кройките. От подплата
се скрояват предницата до края на мострите, страницата, гърба и ръкавите до края на мострите.
Изработка: Пришийте страниците на предницата към предниците. Поставете флизелин по средата
на капачетата на джобовете от обратната им страна, изгладете, затворете краищата, обърнете и
пришийте към джобовете; поставете ги на указаното място на двете предници с обиколен тегел.
Зашийте свивките на гърба, затворете средния шев на гърба, раменните и страничните шевове.
Съединете двете части, които оформят ръкава до мястото на отвора, затворете ръкавите, наберете
лекичко върха от обозначението на предницата до първото обозначение и пришийте към ръкавните
извивки. Поставете мострите по изчистената основа и оформете отворите. Изработете яка с ревери
според обозначения А-В и обяснението към модел 6. Направете подгъви. Поставете подплънки.
Подплатете. Оформете илици и пришийте подплатени копчета.
11 и 12. Блейзер и панталон „ULLA POPKEN”
Плат: 3, 55 м. лен на райета с ширина 1, 40 м. 1, 40 м. копринена подплата с ширина 1, 40 м.
Флизелин G740. Конец Гутерман.
11. Блейзер „ULLA POPKEN”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Кроене: От лен: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница на гръб 3 /да се
скроят две/, две кройки ръкав 4 и 5 /да се скроят два от всяка/, яка 6 /да се скроят две косо и една
двойна горна с 5 мм. по-голяма/, капаче 7 /да се скроят четири/. За ревери мострите се скрояват
според чертежа на кройката. От подплата: дъно на джоб 8 /да се скроят четири/. За подплатяване се
скрояват предницата до края на мострите, страницата, гърба и ръкавите.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и на страниците. Изработете джобове с капачета:
поставете флизелин от обратната страна на две от капачетата и изгладете, поставете
противоположните лице с лице, зашийте наоколо без частта на монтажа, направете няколко малки
прореза по ъглите, ако са заоблени, обърнете и изгладете /ако капачетата са двойни, поставете
канавацата по средата на капачетата от обратната страна, прегънете по линията на чертежа и
изработете по същия начин/. Поставете капачето на указаното място в посока нагоре, пристегнете с
тропоска и поставете едното дъно на джоб върху капачето също в посока нагоре, зашийте.
Поставете бие от противоположната страна, пристегнете с тегел от 1см. от края, скройте плата
между тегелите, които пристягат капачето и бието, за да се оформи отвор на джоба /при този модел
отвора вече е скроен/ и направете прорези по ъглите, обърнете дъното на джоба и бието навътре и го
застопорете като оставите филетка от 7мм. Поставете другото дъно на джоб зашито на бие от
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обратната страна и съединете двете дъна с обиколен тегел. Пришийте страницата към гърба и
затворете средния шев на гърба до мястото на отвора в основата, прегънете мострата от дясната
страна и оформете прихлупване с мострата на лявата страна, пристегнете отвора с диагонален тегел.
Зашийте раменните шевове. Изработете ръкави без отвор и яка с ревери според обозначение А и
обяснението към модел 6. Направете подгъви. Поставете подплънки и подплатете. Оформете илици
и пришийте копчета като симулирате прихлупване.
12. Панталон „ULLA POPKEN”
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Кроене: От лен: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, коланче 3 /да се скроят
четири/. За предно закопчаване се скроява правоъгълник 14,5см. на 6см. ширина плюс шевовете. За
дъна на джобове се скрояват четири според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Изработете джобове по шевовете:поставете дъната
на джобовете по дължината на шевовете на отбелязаното на кройката място лице с лице и зашийте с
тегел. Изгладете отворените шевове. Обърнете навътре дъната на джобовете в подходяща позиция и
съединете двете дъна с обиколен тегел, след като са зашити страничните шевове. 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 2. Направете
подгъви, оформете илик на коланчето, пришийте копче.
13. Жакет „DRYKORN”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 2, 05 м. памук на ситно райе с ширина 1, 40 м. 1, 35 м. копринена подплата с ширина 1, 40 м.
Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: от памук: предница 1 /да се скроят четири/, гръб 2 /да се скрои двоен/, страница на
предница 3 /да се скроят две/, платка на гръб 4 /да се скрои двойна/, предница на реглан ръкав 5 /да
се скроят две/, ръкав 6 /да се скроят два/, гайка 7 /да се скроят четири/, яка 8 /да се скрои двойна/,
връхна част на яка 9 /да се скрои двойна/. От подплата се скрояват страниците, платката на гърба,
гърба и ръкавите.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на вътрешната част на яката и от обратната
страна на мострите, изгладете. Пришийте страницата към предниците според обозначение В,
изгладете отворените шевове. Зашийте страничните шевове на жакета, прикрепете платката на
гърба към гърба според обозначение F и прикрепете гърба на ръкава към ръкавната извивка.
Прекарайте декоративни тегели по лицевата страна. Поставете предницата на реглан ръкава,
затворете раменните шевове на ръкавите и затворете долния шев. Изработете гайки, ушити и
обърнати с декоративен широк обиколен тегел, оформете илици и поставете върху ръкавите според
обозначение Е , тропосайте и затворете ръкавите. Пристегнете гънките на ръкавите и пришийте към
горната част на ръкавите според обозначение С. Тропосайте гънките на горната част на яката и
съединете с долната яка лице с лице, зашийте наоколо до обозначение А, срежете леко краищата,
обърнете и пришийте към вратната извивка според обозначение А. Поставете мострите лице с лице,
зашийте до краищата на основата, обърнете и обшийте. Поставете подплънки, подплатете, оформете
илици, пришийте копчета.
14. Пола „DRYKORN”
Приложение 2. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1 м. студена вълна с еластан с ширина 1, 40 м. 0, 45 м. подплата с ширина 1, 40 м. Флизелин
G740. Конец Гутерман.
Кроене: От вълна: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, коланче 3 /да се скроят
две двойни/, гайка на коланче 4 /да се скрои една/. За оформяне на талията мострите се скрояват
според чертежа на кройките. За дъно на преден отвор се скроява правоъгълник 14см. на 10см.
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ширина плюс шевовете. За гайки се скрояват четири правоъгълника 9см. на 6см. ширина плюс
шевовете. От подплата се скрояват двойни предницата и гърба от края на мострите.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Зашийте средния шев на предницата до
обозначение С, изгладете отворения шев и оформете отвора, прекарайте декоративен тегел от всяка
страна по средата на шева. Зашийте страничните шевове до мястото на ципа отляво. Изработете
гайки, ушити и обърнати с декоративни обиколни тегели и поставете върху талията на полата, две
на предницата и две на гърба, заедно със свивките, пристегнете с тропоска и зашийте краищата
прегънати върху полата с хоризонтален тегел. Зашийте дясната страна на мострите на талията и
страничните шевове на полата от подплата до мястото на ципа отляво поотделно, съединете
подплатата към основата на мострите. Поставете дъното за отвора върху предницата на подплатата
по средата от основата до височината й и зашийте с обиколен тегел като обшиете дъното. Поставете
полата от подплата върху талията на полата лице с лице, зашийте около мострите, като пристегнете
гайките, обърнете подплатата навътре. Пришийте цип и обшийте полата от подплата наоколо.
Направете подгъви. Изработете отпусната гайка, ушита и обърната с флизелин, поставен по средата
от обратната страна, прекарайте декоративен обиколен тегел от 12мм. Поставете флизелин на едно
от коланчетата от обратната страна, изгладете, съединете двете лице с лице, зашийте външната
страна и краищата като оставите отвор за да обърнете и прекарайте декоративни тегели. Оформете
илици на гайката и пришийте копчета върху краищата на коланчето и върху гайките на полата, като
ги пристегнете. Прекарайте коланчето през гайките и закопчайте гайката отпред.
15 и 16. Жакет и пола „TURNOVER”
Плат: 2, 05 м. памук, вискоза и бял еластан с ширина 1, 40 м. 0, 95 м. памук, вискоза и черен
еластан с ширина 1, 40 м. 1, 75 м. копринена подплата с ширина 1, 40 м. 0, 80 м. лен с ширина 1, 40
м. 0, 25 м. черен тюл с ширина 3м. 2, 20 м. скроена косо черна сатенена лента с ширина 7мм.
Флизелин G740. Конец Гутерман.
15. Жакет „TURNOVER”
Приложение 1. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Кроене: От бял памук: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 и 2а /да се скроят два/, две кройки ръкав
3 и 4 /да се скроят два от всяка/, мостра 5 /да се скроят две/, столче на яка 6 /да се скрои двойно/, яка
7 /да се скрои двойна/. За отпуснато коланче се скрояват две ленти 90см. на 2,5см. плюс шевовете.
За дъната на джобовете се скрояват две от памук и две от подплата според чертежа на кройката. От
черен памук: ревер 8 /да се скроят две/, маншет 9 /да се скроят два/, столче на яка 6 /да се скрои
двойно/, яка 7 /да се скрои двойна/. За отпуснато коланче по същия начин се скрояват две ленти. От
подплата се скрояват предница на подплата 10 /да се скроят две/, и кройките на гърба и ръкавите.
Изработка: Прикрепете реверите към предницата според обозначения А-С, изгладете шевовете.
Изработете джобове по шевовете по указаните места и обясненията към модел 12. Затворете
страничните издадени напред шевове. Тропосайте гънка по предниците и зашийте до края на
обозначенията, изгладете натегнати гънки и прекарайте декоративни тегели по лицевата страна,
според модела. Затворете средни шев на гърба и раменните шевове. Съединете двете страни, които
оформят ръкава и го затворете, поставете маншети преди това затворени във формата на халка и
пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Изработете яка със столче, поставете двете яки лице с
лице, зашийте с обиколен тегел, с изключение на частта на монтажа, обърнете, изгладете и ако е
нужно прекарайте декоративен тегел. Поставете по едно столче на яка от всяка страна, така че
центровете да съвпадат и според обозначение В, прекарайте тегел като прихванете всички слоеве от
края на частта на основата и обърнете столчето на яката в подходяща позиция, прекарайте тропоска
по края и изгладете. Прикрепете яката към вратната извивка според обозначение А, и зашийте
външната страна на столчето на яката, изгладете шевовете и обшийте противоположната страна
върху тегела на зашитото. Поставете мострите на предницата ушити и обърнати. Направете подгъв.
Поставете подплънки и подплатете. Оформете илик, пришийте копче. Изработете отпуснато
коланче, ушито и обърнато от двата цвята и завържете отпред.
16. Пола „TURNOVER”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
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Кроене: От бял памук: горна предна част на коланче 1 /да се скрои двойна/, долна предна част на
коланче 2 /да се скрои двойна/, горна задна част на коланче 3 /да се скрои двойна/, долна задна част
на коланче 4 /да се скрои двойна/. За подплатяване се скроява цялата предница на коланчето и
гърба, след като са съединени частите. От черен памук: предница и гръб на основа на пола 5 /да се
скрои една двойна от всеки център според центровете. От копринена подплата: предница и гръб на
пола 6 /да се скрои една двойна от всяка според центровете/. От бял лен: предница и гръб на пола 6
/да се скрои една двойна от всяка според центровете/. От черен тюл за вътрешен волан се скроява
правоъгълник с височина 22см. по дължина 2, 20 м. плюс шевовете.
Изработка: Зашийте двете части , които оформят предницата и гърба на коланчето според
обозначения А-Е, изгладете отворените шевове. Поставете флизелин от обратната страна на
коланчетата, за да подплатите, изгладете. Зашийте дясната страна на коланчето и на подплатата,
съединете двете лице с лице, зашийте горната страна, обърнете. Поставете гънките на предницата и
гърба на полата в подходяща позиция и зашийте до обозначенията, изгладете. Затворете във
формата на халка волана от тюл, поставете скроената косо лента на 3,5см. от основата и зашийте с
тегел по центъра на лентата, прекарайте двоен набор по обратната страна на волана. Зашийте
страничните шевове до края на ципа на полата от подплата, тропосайте гънките без да ги зашивате и
прикрепете волана от тюл към основата от подплата, според обозначения C-F, натегнете набора,
зашийте. Съединете основата на полата в черно с основата на полата от лен на предницата и гърба
според обозначения C-F, зашийте и затворете страничните шевове до мястото на ципа отляво.
Поставете полата от подплата от обратната страна на полата от лен и пристегнете двете на талията с
тропоска. Зашийте един слой от коланчетата към полите според обозначения B-D. Пришийте цип и
обшийте коланчето отвътре по същия шев и около ципа. Направете подгъв в основата на черната
пола.
17 и 18. Блейзер и пола „COMMA”
Плат: 2, 65 м. сатинирана коприна с ширина 1, 40 м. 1, 95 м. копринена подплата с ширина 1, 40 м.
Флизелин G740. Конец Гутерман.
17. Блейзер „COMMA”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Кроене: От сатен: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 и 2а /да се скроят два/, страница на предница
3 /да се скроят две/, две кройки ръкав 4 и 5 /да се скроят два от всяка/, яка 6 /да се скроят две косо и
една двойна горна с 5 мм. по-голяма/. За ревери мострите се скрояват според чертежа на кройката.
От подплата се скрояват предницата до края на мострите, гърба, страниците, ръкавите и четири дъна
от 13см. на 15,5см. плюс шевовете.
Изработка: Зашийте свивките и поставете страницата на предницата. Изработете джоб от илик
филетка според указаното място и обяснението към модел 9. Зашийте свивките на гърба, затворете
средния шев на гърба, страничните и раменните шевове. Изработете ръкави без отвори и яка с ревер
според обозначение А и обяснението към модел 6. Направете подгъв, поставете подплънки,
подплатете. Оформете илици, пришийте копчета.
18. Пола „COMMA”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Кроене: От сатен: предница на цялата пола 1 и 1а /да се скрои една/, гръб на пола 2 /да се скроят
два/, коланче на цяла предница 3 /да се скроят две/, коланче на гръб 4 /да се скроят четири/. От
подплата се скрояват предницата и гърба по същия начин.
Изработка: Зашийте свивките на гърба и поставете коланче. Пришийте предницата на коланчето
към полата. Поставете флизелин от обратната страна на противоположните коланчета на
предницата и гърба, изгладете. Зашийте страничните шевове на полата, на полата от подплата и
коланчетата, за да подплатите. Затворете средния шев на гърба от края на ципа до отвора в основата
на двете поли. Поставете подплата от обратната страна на полата и пристегнете по шева на
коланчетата с последователен шев на ръка. Пришийте цип до края на коланчето. Прегънете
отворите в основата на полата и подплатата, направете отпуснати подгъви. Поставете коланче за
подплатяване лице с лице, зашийте горната страна, обърнете и обшийте отвътре и около ципа.
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19. Жакет „MARC O’POLO”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 15 м. вълна с ширина 1, 40 м. 0, 75 м. подплата в тон с ширина 1, 40 м. Флизелин G740.
Конец Гутерман.
Кроене: От вълна: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, предница на основа 3
/да се скроят две/, гръб на основа 4 /да се скрои двойна/, ръкав 5 /да се скроят два/. За оформяне на
предниците и гърба на вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройките. От
подплата: предница 1 /да се скроят две до края на мострите/, гръб 2 /да се скрои двоен/, ръкав 5 /да
се скроят два/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете страничните и раменните шевове.
Поставете флизелин по средата от обратната страна на частите на основата, мострите на вратната
извивка и предниците, изгладете и зашийте раменните шевове на мострите. Затворете ръкавите,
прекарайте двоен набор по върховете до обозначения В-С и пришийте към ръкавните извивки като
натегнете набора. Поставете мострите на вратната извивка и на предниците, лице с лице, зашийте
наоколо, обърнете мострите. Поставете тънки подплънки и подплатете. Зашийте страничните
шевове на основата и ги прикрепете към основата на жакета, зашийте един слой, прегънете
основата върху лицевата страна и затворете предните краища, обърнете и обшийте като пристегнете
подплатата отвътре. Направете подгъв на ръкавите. Оформете илици, пришийте копчета.
20. Блуза „FERRE”
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1, 60 м. памук с еластан с ширина 1, 40 м. 0, 35 м. памук и полиамид с ширина 1, 40 м.
Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От памук с еластан: предница 1 /да се скрои една за дясната страна, пристегнете предното
закопчаване на кройката и скройте една за лявата страна с нормална мостра/, гръб 2 /да се скрои
двоен/, две кройки ръкав 3 и 4 /да се скроят два от всяка/, столче на яка 5 /да се скроят две двойни/,
яка 6 /да се скроят две двойни/. За оформяне на основата на ръкавите целите мостри се скрояват
според чертежа на кройките. От памук и полиамид: вътрешна основа на ръкав 7 /да се скроят две/,
основа на маншет 8 /да се скроят четири/, маншет 9 /да се скроят четири/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете раменните и страничните шевове.
Поставете флизелин от обратната страна на илиците по дясната страна на предницата и по мострата
отляво, на едно столче на яка, една яка, една основа на маншет и маншетите поотделно, изгладете.
Направете подгъви в основата. Прегънете мострата на дясната предница според линиите на
прегъването и прегънете последната върху обратната страна според обозначение А, като опънете от
едната страна, тропосайте и пристегнете трите материи с тегел от вратната извивка до основата по
средата на двете прегъвания като така оформите капаче, поставете ръба в подходяща позиция, край
с край според обозначение А, като оставите вътрешната страна на капачето, за да оформите
илиците. Отляво, оформете двойна мостра. Изработете яка със столче според обяснението към
модел 15. Затворете задния шев на ръкавите до мястото на отвора, прекарайте декоративен тегел по
лицевата страна, като оформите с подгъв отвора; поставете мострите на основата на ръкавите ушити
и обърнати и прекарайте декоративен тегел по основата. Направете прорез по основата на ръкавите
отвътре на указаното място и оформете с ушита и обърната лента. Съединете маншетите два по два
лице с лице, зашийте , обърнете; поставете една основа на маншет по всяка страна лице с лице
според обозначения E-F, зашийте, затворете краищата и обърнете в подходяща позиция, зашийте
една част към основата на ръкава отвътре според обозначения R-S и обшийте противоположната.
Поставете частта отдолу под ръкавите в края на мострите според обозначение G и зашийте с тегел
върху ръкавите по лицевата страна. Оформете илици и пришийте копче.
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21. Къси панталони „DEUXIEME”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 15 м. сатиниран памук с еластан с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, предница на шлейф 3 /да се скроят
две/, гръб на шлейф 4 /да се скроят два/, маншет 5 /да се скроят два/. За оформяне на талията
мострите се оформите според чертежа на кройките. За оформяне на ръб по частите на шлейфа
мострите се оформите според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте страничните шевове на панталона и на шлейфа поотделно. Съединете
страничния шев на мострите, за да оформите ръб и поставете върху частите лице с лице, зашийте от
обозначения В-С до обозначение Е, направете прорез при обозначение В, обърнете мострите и
поставете шлейфа върху късите панталонки според обозначения А-В-С-Е, зашийте от обозначение
В до обозначение А и пристегнете частта към панталонките с тегел като формите ръб от
обозначение В до обозначение Е. Прекарайте двоен набор по основите на шлейфа и тропосайте към
основите на панталонките според обозначение F и обозначенията като натегнете набора. Тропосайте
по центровете на двете части на предницата и гърба. Зашийте вътрешните шевове и средния шев
/чатала/ като пристегнете двете части. Затворете маншетите във формата на халка и пришийте един
слой към основите на панталонките, според обозначение F, обозначенията и натегнете набора, като
оформите набухване, прегънете маншетите и обшийте отвътре по същия шев. Затворете във
формата на халка мострите на талията и поставете върху късите панталонки, лице с лице, зашийте
като пристегнете двете части, обърнете мострата и прекарайте тегел по нейния край като направите
каналче, оставете малък отвор, за да прекарате еластична лента според размера.
22. Къс жакет „RENE LEZARD”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1 м. атлаз с ширина 1, 40 м. 0, 65 м. копринена подплата с ширина 1, 40 м. Флизелин G740.
Конец Гутерман.
Кроене: от атлаз: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, ръкав 3 /да се скроят два/,
яка 4 /да се скроят две двойни/. За оформяне на предниците, основата на горната част и основата на
ръкавите мострите се скрояват според чертежа на кройките. От подплата се скрояват предницата,
гърба и ръкавите до края на мострите.
Изработка: Поставете флизелин по мострите на ръкавите, предниците, основата на горната част и
една от яките от обратната страна, изгладете. Затворете предните свивки, затворете средния шев на
гърба, раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите и ги прикрепете към ръкавните извивки
според обозначение Х и другите знаци. Съединете яките, лице с лице, зашийте от външната страна и
по краищата до обозначение А, срежете леко шева, обърнете. Поставете яката към вратната извивка
според обозначение А, тропосайте, поставете отгоре мострите, зашийте около предниците и
вратната извивка, обърнете мострите в подходяща позиция. Поставете подплънки, поставете мостри
в основата на ръкавите и в основата на горната част, ушити и обърнати. Подплатете.
23. Рокля „LALA BERLIN”
Приложение 2. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 1, 85 м. креп сатен с ширина 1, 40 м. 1 м. креп с ширина 1, 40 м. 1, 65 м. копринена подплата с
ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От креп сатен: предница 1 и 1а /да се скрои двойна/, гръб 2 и 2а /да се скроят два/,
вътрешна презрамка 3 /да се скроят две/, външна презрамка 4 /да се скроят четири/. За оформяне на
предницата и гърба на вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройките. От креп:
шлейф 5 и 5а /да се скрои двоен/. От подплата по същия начин се скрояват предницата и гърба.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба от креп сатен и подплата поотделно. Затворете
средния шев на гърба и страничните шевове до мястото на ципа отляво. Поставете подплатата от
вътрешната страна на роклята и пристегнете с тропоска по вратната извивка. Изработете
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презрамките, ушити и обърнати и поставете на предницата на вратната извивка според обозначения
А-В и на гърба на вратната извивка според обозначения С-Е, тропосайте и ги поставете в позиция
към основата на роклята. Съединете мострите на вратната извивка по десния шев и ги поставете
лице с лице около вратната извивка, зашийте като пристегнете презрамките, мострите, и подплатата
отвътре, обърнете мострите и обшийте върху подплатата. Пришийте цип отляво. Прегънете
мострите на гърба на шлейфа и прегънете горната страна лице с лице, затворете краищата до
обозначение F, обърнете мострите и тропосайте гънките до края на обозначенията, изгладете ги.
Поставете шлейфа върху гърба на вратната извивка според обозначения С- F и зашийте с тегел по
лицевата страна върху края на вратната извивка, оформете обръщане върху зашитото. Оформете
основата на шлейфа с подгъв във формата на руло и направете подгъви на роклята и на вътрешната
подплата поотделно.
24. Елек „STEFANEL”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 90 м. памук с ширина 1, 40 м. 0, 80 м. копринена подплата. Флизелин G740. Конец
Гутерман.
Кроене: От памук: предница тип „смокинг” 1 и 1а /да се скроят две/, гръб 2 и 2а /да се скроят два/,
страница 3 /да се скроят два/, капаче джоб 4 /да се скрои едно/. За оформяне на реверите, ръкавните
извивки и основата на дрехата мострите се скрояват според чертежа на кройките. За дъно на горен
джоб се скроява едно от плат и едно от подплата според чертежа на кройката. За дъна на долни
джобове се скрояват два квадрата от плат и два от подплата 14см. на 14см. плюс шевовете. От
подплата се скрояват предниците, страниците и гърба до края на мострите.
Изработка: Зашийте предните свивки и поставете страниците. Изработете горен джоб от капаче
отляво: отбележете местоположението на джоба с тропоска и поставете от обратната страна лента от
канаваца с ширина 4см. по дължината на отвора плюс 2см. от всяка страна. Поставете флизелин по
средата на капачето от обратната страна, затворете краищата, обърнете, изгладете. Поставете
капачето по долната страна на тропоската и в посока надолу /или надясно от кройката, ако
джобовете са вертикални/ и върху нея дъното на джоба от подплата и тропосайте всичко заедно;
поставете дъното на джоба от плат от противоположната страна и тропосайте. Зашийте с тегел
върху тропоските, като ги оставите на разстояние от1, 5см. и скройте отвора между двата тегела без
да достигате до краищата; направете няколко прореза и изгладете шевовете. Обърнете навътре
дъната на джобовете и капачето нагоре /или наляво ако джобовете са вертикални/, като го
позиционирате, застопорете краищата му с малки скрити бодове и от обратната страна съединете
двете дъна с обиколен тегел. Изработете долни джобове от илик филетка според обяснението към
модел 9. Пришийте страницата към гърба, затворете средния заден шев и раменните шевове.
Зашийте средния заден шев на яката тип смокинг и пришийте към вратната извивка. Поставете
канаваца по мострите смокинг, мострите на ръкавните извивки и по основата. Зашийте средния
заден шев на мострата смокинг и я съединете с мострите на основата, поставете върху дрехата лице
с лице, зашийте наоколо, обърнете и пристегнете с кръстосан бод. Поставете мострите на ръкавните
извивки ушити и обърнати. Подплатете дрехата. Оформете илици и съединете двете копчета.
25. Бермуди „DIESEL”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 25 м. щампосан памук с ширина 1, 40 м. 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/. За дъна на джобове на предницата и гърба се
скрояват две и респективно четири според чертежа на кройките. За гайки се скрояват пет
правоъгълника 6см. на 4см. плюс шевовете. За оформяне на талията мострите се скрояват според
чертежа на кройките.
Изработка: изработете джобове със страница според обяснението към модел 9 като пришиете
дъната към панталона с двоен обиколен тегел по лицевата страна. Изработете джобове на гърба с
илик филетка според указаното място и обяснението към модел 9. Зашийте страничните,
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вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете отвор с предно
закопчаване според обяснението към модел 2. Поставете мострите на талията лице с лице, зашийте,
обърнете и обшийте от вътрешната страна по същия шев. Прегънете подгъвите и оформете дипли
като пристегнете подгъвите, според модела. Оформете илик на талията, пришийте копче.
26. Жакет „KRISTIN HENSEL”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Плат: 1, 75 м. сатиниран памук с ширина 1, 40 м. 1, 30 м. подплата с ширина 1, 40 м. Флизелин
G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница на предница 3 /да се
скроят две/, страница на гръб 4 /да се скроят две/, капаче 5 /да се скрои едно/, дъно на джоб 6 /да се
скрои едно/, връх на ръкав 7 /да се скроят два/, ръкав 8 /да се скроят два/, вътрешна част на ръкав 9
/да се скроят две/, маншет 10 /да се скроят два/, яка 11 /да се скроят две косо и една двойна горна с 5
мм. по-голяма/. За ревери мострите се скрояват според чертежа на кройката. За оформяне на маншет
на ръкава мострите се скрояват след като се зашият свивките. От подплата се скрояват предниците
до края на мострите, гърба, страниците, едно дъно на джоб и целите ръкави след като са съединени
частите.
Изработка: Пришийте страниците към предниците от вратната извивка до обозначение В.
Изработете джоб от капаче от лявата горна страна според обяснението към модел 24. Прикрепете
страниците на гърба към гърба, зашийте и затворете средния шев на гърба. Затворете раменните и
страничните шевове. Съединете частите, които оформят ръкавите според обозначения C-E-F,
зашийте свивките в основата; затворете във формата на халка мострите на основата на ръкавите и
зашийте лице с лице, обърнете навътре. Подплатете ръкавите и ги пришийте към ръкавните
извивки. Поставете подплънки и подплатете дрехата. Изработете яка с ревери според обозначение А
и обяснението към модел 6. Направете подгъви. Оформете илици, пришийте копчета.
27. Жакет „YSL”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 2, 15 м. вълна и коприна с ширина 1, 40 м. 1, 20 м. подплата в тон с ширина 0, 80 м.
Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: от вълна: предница 1 /да се скроят четири/, гръб 2 /да се скроят четири/, страница на
предница 3 /да се скроят четири/, страница на гръб 4 /да се скроят четири/, две кройки ръкав 5 и 6
/да се скроят два от всяка/, яка 7 /да се скроят две косо и една двойна външна с 5мм. по-голяма/. От
подплата ръкавите се скрояват по същия начин.
Изработка: Зашийте свивките на вратната извивка по страниците като симулирате джобове с илик
филетка от края на свивките до обозначенията и според обясненията към модел 9, без да поставите
дъна. Пришийте страниците към предниците от вратната извивка до обозначения В-С. Поставете
страницата на гърба към гърба и затворете средния шев на гърба, раменните и страничните шевове.
Изработете ръкави без отвор според обяснението към модел 6 и прикрепете към ръкавните извивки.
Изработете яка с ревери според обозначение а като поставите противоположните предници като
мостри, оформете краищата на основата на предницата до обозначение С и според обясненията към
модел 6. Поставете подплънки и подплатете жакета със същата материя като оформите основата.
Подплатете ръкавите с подплата.
28. Панталон „DERERCUNY”
Приложение 3. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 2, 20 м. памук с еластан с ширина 1, 50 м. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, предница на коланче 3 /да се скроят
две с прихлупване и две без/, гръб на коланче 4 /да се скроят два двойни/, предно закопчаване 5 /да
се скрои едно/. За дъна на джобове се скрояват два правоъгълника според чертежа на кройката.

- 12 -

Изработка: Зашийте свивките на гърба. Изработете преден десен джоб от илик филетка според
обяснението към модел 9. Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до
ципа. Изработете преден отвор с предно закопчаване и коланче без гайки според обяснението към
модел 2. Направете подгъви, оформете илик на коланчето, пришийте копче.
29. Жакет „STEFANEL”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 35 м. памучен жакард и лурекс с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, ръкав 3 /да се скроят два/, яка 4 /да
се скроят две двойни/. За оформяне на предниците и основите на ръкавите мострите се скрояват
според чертежа на кройките.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на мострите на жакета, по ръкавите и по една
от яките от обратната страна, изгладете. Зашийте раменните и страничните шевове. Затворете
ръкавите и мострите на основата във формата на халка, като ги поставите лице с лице, зашийте,
обърнете и прекарайте декоративен тегел по края по лицевата страна, прикрепете ръкавите към
ръкавните извивки. Поставете мострите на предниците, лице с лице, зашийте до обозначение А,
обърнете и пристегнете по раменните шевове. Изработете яка: съединете двете части лице с лице,
зашийте външната част до обозначение А, срежете леко шева, обърнете и зашийте един слой от
яката към вратната извивка до обозначение А, обшийте противоположната страна. Направете
подгъв, оформете илици. Ако е нужно подплатете. Пришийте копчета и направете широки
подгъвания в основата на ръкавите, според модела.
30. Пола „STEFANEL”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 1, 25 м. бродиран памук с ширина 1, 40 м. 1, 05 м. памучна бамбула с ширина 1, 40 м.
Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: от бродиран памук: платка на предница 1 /да се скроят две двойни/, платка на гръб 2 /да се
скроят две двойни/. За покривна част над полата се скрояват два правоъгълника с височина 39см. на
ширина 92см. /размер 40/, 96см. /размер 44/, 1м. /размер 48/. От бамбула за полата: се скрояват два
правоъгълника с височина 47см. според същата ширина като покривна част над полата.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на една от частите на платките на предницата
и гърба, изгладете. Зашийте дясната страна на частите на платката поотделно. Затворете двете части
на полата във формата на халка като оставите отвор от 6см. отляво за цип. Направете подгъви на
частите на полата и прекарайте двоен набор по противоположната страна. Поставете покривна част
върху тази от бамбула и пристегнете двете като натегнете наборите според размера на платката,
пришийте го към нея като оставите отвор отляво за цип. Поставете противоположната част на
платката лице с лице, зашийте горната страна, обърнете и пришийте скрит цип между двете
материи.
31. Жакет „M. KOSHINO”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 2,55 м., 1,40 м. ширина муселин. 0,20 м., 0,80 м. ширина памук на райе. Флизелин G 740.
Конец Гутерман.
Кроене: От муселин: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двойно/, капаче с гънки 3 /да
се скроят три/, ръкав 4 /да се скроят две/, основа на жакет 5 /да се скроят две/, долна яка 6 /да се
скрои двойно/, яка 7 /да се скрои двойно/, филетка на яка 8 /да се скроят две двойни/. За оформяне
на краищата на яката и долната яка мострите се срязват според чертежа на кройките плюс шевове.
За драперия на раменете и основата на ръкавите се срязват съответно два правоъгълника от 20 см.
на 24 см. и два от 32 см. на 66 см. За оформяне на предниците и вратната извивка на гърба мострите
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се срязват според чертежа на кройките. От раиран плат за дъна на джобове: да се скроят четири
правоъгълника от 12 см. на 13 см. плюс шевове.
Изработка: Изработете джобове според обяснението към модел 9. Зашийте раменните шевове,
оформете страните по-тесни от правоъгълниците с малък подгъв и направете няколко набора на
двата правоъгълника за раменете и на тези на ръкавите, поставете върху раменете между
обозначенията на ръкавната извивка предница и гръб до обозначенията на вратната извивка,
закрепете с няколко бода между набора, като образувате драперия, тропосайте на вратната и на
ръкавните извивки; поставете набраните правоъгълници върху ръкавите според обозначенията,
зашийте горната част и поставете в посока към основата, прихванете драперията с бодове на ръка
между набора, затворете ръкавите. Зашийте страничните шевове и поставете ръкавите на ръкавните
извивки според обозначенията. Зашийте двете дипли на частите на основата на жакета и поставете в
положението указано в кройката, сгънете основата, прихванете с тропоска. Направете прорези в
основата на предницата и гърба до мястото на сгъвката и сгънете мострата, тропосайте и поставете
отдолу частта на основата според обозначения C-D-E, зашийте, като образувате ръб и прихванете
всичко. Зашийте гънките на капачета и сгънете двете страни лице с лице, затворете шева, обърнете
капачетата, като шева остане в средата на гръб на гънката, поставете едното капаче в средата на
гърба според обозначение В до основата и зашийте с вертикален тегел в средата на гънката.
Поставете едното капаче върху предницата дясна страна, от обозначение В до основата, зашийте по
същия начин, поставете другото капаче редом, така че да съвпадне обозначение В на капачето с
обозначение А на предницата и зашийте по същия начин до основата, срежете основата на двете
предни капачета по размера на дрехата плюс шева. Съединете двете филетки на яка лице с лице,
зашийте външната страна до обозначение R, срежете малко шевовете, обърнете. Поставете мострите
на яката и долната яка лице с лице, зашийте външната страна до обозначения S-A, обърнете и
прекарайте тегел, като закрепите мострата на външната яка на 1 см. от края. Съединете яките, като
поставите помежду филетката според обозначения R-S и закрепете всичко наведнъж с тегел на 1 см.
от яката според обозначение S. Поставете яката на вратната извивка според обозначение А,
тропосайте. Съединете мострата на вратната извивка на гръб с мострите на предница по раменния
шев, поставете върху предниците лице с лице без да защипвате капачето с гънки, зашийте вратната
извивка, като прихванете яката и оформите краищата и основата, обърнете мострите. Направете
подгъви. Поставете три копчета тик-так, както е показано на модела.
32. Панталон „NOLITA”
Приложение 3. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2м. лен и памук на райета с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, платка на гръб 3 /да се скроят две/,
предно закопчаване 4 /да се скрои едно/, предница на коланче 5 /да се скроят четири/, гръб на
коланче 6 /да се скроят два двойни/. За дъна на джоб се скрояват две според чертежа на кройката. За
гайки се скрояват пет правоъгълника 5см. на 2см. плюс шевовете.
Изработка: Поставете платката на гърба, зашийте и прекарайте двоен декоративен тегел по
лицевата страна. Изработете джоб от илик филетка по предницата от дясната страна според
обяснението към модел 9 Зашийте страничните и вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до
ципа. Изработете отвор с предно закопчаване и коланче според обяснението към модел 2. Направете
подгъви, оформете илик на коланчето и пришийте копче.
33. Къси панталони „MISSONI”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 0, 75 м. памук с ширина 1, 40 м. 1, 65м. лента от канаваца с ширина 2 м. Флизелин G740.
Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, предница на коланче 3 /да се скроят
четири/, гръб на коланче 4 /да се скроят два двойни/, предно закопчаване 5 /да се скрои едно/,
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основа на предница 6 /да се скроят две/, основа на гръб 7 /да се скроят две/. За гайки се скрояват пет
правоъгълника 5см. на 4см. плюс шевовете.
Изработка: Зашийте страничните шевове. Скройте канавацата по средата и поставете на 5см. от
основата на късите панталонки, зашийте със сатенен конец от двете страни и скройте плата на
панталона от обратната страна. Затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на
ципа. Изработете отвор с предно закопчаване, коланче и гайки според обяснението към модел 2.
Прекарайте двоен набор в основата на панталона. Поставете флизелин в средата на основата от
обратната страна, изгладете, затворете основите във формата на халка и пришийте към панталона
като натегнете набора, обшийте. Оформете илик на коланчето, пришийте копче и декоративни
копчета в основата на страничните шевове.
34. Жакет „HENRYCOTTON’S”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 55 м. бродиран памук с ширина 1, 40 м. 1, 40 м. подплата с ширина 1, 40 м. Флизелин
G740. Конец Гутерман.
Кроене: От памук: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, страница 3 /да се скроят
две/, две кройки ръкав 4 и 5 /да се скроят два от всяка/, капаче 6 /да се скроят четири/, яка 7 /да се
скроят две двойни/. За оформяне на предниците мострите се скрояват според чертежа на кройката.
За дъна на джобове се скрояват два правоъгълника от плат и два от подплата 13см. на 16см. От
подплата се скрояват предницата до края на мострите, гърба, страницата и ръкавите.
Изработка: Зашийте предните свивки и страницата. Изработете джобове с капачета според
обяснението към модел 11. Пришийте страниците към гърба и затворете раменните шевове.
Изработете ръкави според обяснението към модел 6. Подплатете мострите и една от яките от
обратната страна, изгладете. Съединете яките лице с лице, зашийте външната страна и краищата до
обозначение А, срежете леко шева, обърнете и тропосайте към вратната извивка според обозначение
А. Поставете отгоре мострите, лице с лице, зашийте около вратната извивка и предниците до
основата. Поставете подплънки и подплатете. Оформете илици, направете подгъв и пришийте
копче.
35. Пола „MARINA YACHTING”
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1, 50 м. памучен плат с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: платка на предница 1 /да се скроят две двойни/, платка на страница на предница 2 /да се
скроят четири/, платка на гръб 3 /да се скроят две двойни/, платка на страница на гръб 4 /да се
скроят четири/, предница на пола 5 и 5а /да се скрои двойна/, гръб на пола 6 и 6а /да се скрои двоен/.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на една част на платката на предницата, гърба
и страниците, изгладете. Прикрепете страниците платките към предницата и към гърба според
обозначения В-С поотделно и затворете дясната страна. Отбележете натегнати гънки по предницата
и гърба на полата според кройката, тропосайте и изгладете без да достигате до основата. Зашийте
страничните шевове на полата до мястото на ципа отляво. Съединете платката към полата според
обозначения А-Е, зашийте и поставете противоположната платка лице с лице, зашийте горната част,
обърнете. Поставете цип и обшийте платката отвътре. Направете подгъв и изгладете края на
плисетата.
36. Жакет „SONIA FORTUNA”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1,80 м., 1,40 м. ширина щампосан памук. 1,40 м., 1,40 м. ширина подплата коприна. Флизелин
G 740. Конец Гутерман.
Кроене: От щампосан плат: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, страница 3 /да
се скроят две/, ръкав 4 и 5 /да се скроят по два от всеки/, яка 6 /да се скроят две косо и една двойна
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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 два квадрата от 15 мм. на 15 мм. плюс
шевове. От подплата се скрояват предница до края на мострите, гръб, страница, ръкави и дъна по
същия начин.
Изработка: Зашийте свивките и поставете страниците на предниците според обозначение С.
Изработете джобове с филетка и капачета: Поставете Флизелин върху обратната страна на горното
капаче и изгладете, поставете срещуположното лице с лице и прекарайте обиколен тегел, направете
няколко малки среза в ъглите, ако са заоблени, изгладете и обърнете /ако капачетата са двойни,
поставете подлепващия плат на средата им откъм обратната страна, сгънете по линията на чертежа и
изработете по същия начин/. Отбележете с тропоска мястото на джобовете. Срежете лента косо с
ширина 9 см. по дължината на отвора плюс 2 см. на всеки край, поставете лентата центрирана върху
тропоската лице с лице и прекарайте тегел, като образувате правоъгълник около тропоската на
разстояние 2 см., така че четирите ъгъла да се отбележат добре. Срежете двата плата /дреха и
филетка/ от край до край, без да достигате краищата и направете два среза в ъглите им, обърнете
бието навътре, изгладете откритите шевове и сгънете, като оставите една филетка от 1 см.
странично, прихванете я с бод зад игла отвътре; поставете капачето под горната филетка и
прихванете с бод зад игла; поставете едно дъно на джоб на всяка филетка откъм обратната страна на
дрехата, прихванете с тегел и съединете двете дъна с обиколен тегел. Зашийте страницата на гърба
според обозначение Е, затворете средния заден шев и раменните 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 страна /на височината на
отвора/ и изгладете открития шев придавайки форма. Поставете Флизелин 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 илици /без да режете/ и пришийте копчета захващайки
всички платове. Наберете леко върха от предното обозначение до първото обозначение на гърба и
поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията, като разпределите набора,
зашийте, срежете шева, като го оставите 1,5 см., обшийте на ръка двата плата заедно и изгладете с
влажна кърпа. Изработете ревер яка според обозначения А-в и обяснението към модел 6.
Прикрепете подплънки и подплатете. Оформете илици, направете подгъви и пришийте копчета.
37. Минипола „PEPE JEANS”
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 1 до 13/.
Плат: 2, 15 м. памук с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: четири кройки на предници 1, 2, 3, 4 /да се скрои една от всяка по един и същи начин/,
четири кройки гръб 5, 6, 7, 8 /да се скрои един от всяка по един и същи начин/, две кройки страница
дъно на джоб 9 и 10 /да се скрои по едно от всяка по един и същи начин/, предница на коланче 11 /да
се скроят две без прихлупване за дясната страна и две с прихлупване за лявата страна/, гръб на
коланче 12 /да се скроят два двойни/, вътрешна част на предница и гръб на пола 13 /да се скроят две
за предницата и една двойна за гърба/. За дъна на джобове да се скроят едно от всяка според
чертежа на страничните кройки на предницата. За гайки четири правоъгълника 5см. на 2см. плюс
шевовете. За завързване се скрояват две ленти 75см. на 12см. като оформите ъгъл от 4см. от единия
крой.
Изработка: Поставете дъната на джобовете върху страниците на предницата лице с лице, зашийте
горната страна поред обозначения Е-Н-С и Е-Н-D, обърнете дъната навътре, изгладете. Поставете
отдолу страницата според обозначенията Е-С от дясната страна и Е- D отляво и тропосайте двете
части заедно. От обратната страна съединете двете дъна с обиколен тегел. Съединете страниците на
предницата и гърба към предницата и гърба според обозначения C-D-F-J. Затворете средния шев на
предницата от обозначения А до обозначение В и средния шев на гърба обозначение G, изгладете
шевовете на една страна и прекарайте двоен декоративен тегел по лицевата страна. Зашийте
страничните шевове. Прегънете страниците на предницата по линията на чертежа според
обозначения Е-С и Е- D като се оформят капачета и прекарайте двоен тегел. Поставете флизелин от
обратната страна на едното коланче, зашийте страничните шевове поотделно, съединете лице с лице
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и зашийте горната страна и краищата. Зашийте страничните шевове на вътрешната част на
подплатата и средния шев на предницата от обозначение А до обозначение В. Прекарайте двоен
набор по основата на полата и пришийте основата на подплатата към полата според обозначение В,
като оформите наоколо и като натегнете набора, поставете подплатата в позиция навътре и
тропосайте по талията. Прегънете мострата на предницата на дясната и лявата страна като оформите
предно закопчаване. Зашийте коланче като пристегнете подплатата и обшийте отвътре. Оформете
илици, пришийте копчета. Изработете гайки, ушити и обърнати, поставете две на предницата и две
на гърба с тегел по краищата. Съединете двете ленти за коланчето, прегънете, зашийте като
оставите отвор за да обърнете, затворете краищата, обърнете, затворете отвора, прекарайте
коланчето през гайките и завържете отпред.
38. Блуза „FREESOUL”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 0, 60 м. памук с релеф с ширина 0, 80 м. 0, 80 м. памук с ширина 0, 80 м. 0, 70 м. памук с
бродерия и ръб с ширина 0, 80 м. 0, 30 м. памук с ширина 0, 80 м. 0, 30 м. бродиран памук с ширина
0, 80 м. Лента с швейцарска бродерия с ширина 2,5см. за основата на ръкавите. Флизелин G740.
Конец Гутерман.
Кроене: От релефен памук: капаче 1 /да се скроят две/. От памук с бродерия и ръб: предница 2 /да
се скроят две/. От памук: гръб 3 /да се скрои двоен/, яка 4 /да се скроят две двойни/. От друг вид
памук: ръкав 5 /да се скрои един за дясната страна/. От бродиран памук: ръкав 5 /да се скрои един за
лявата страна/.
Изработка: Зашийте свивките на ръкавните извивки и на гърба. Затворете раменните и страничните
шевове. Поставете флизелин по средата на капачетата от обратната страна и по една от яките,
изгладете. Пришийте един слой от капачетата към предницата от вратната извивка до обозначение
В, прегънете капачетата лице с лице, затворете края на вратната извивка до обозначения А и
краищата на основата, обърнете. Изработете и поставете яката според обяснението към модел 29 и
обозначение А. Затворете ръкавите, прекарайте двоен набор по върховете и пришийте към
ръкавните извивки според обозначенията като натегнете набора. Затворете във формата на халка
лентите с швейцарска бродерия според размера на основата на ръкавите и зашийте. Обшийте
отвътре капачетата по средата, направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
39. Рокля „FREESOUL”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1, 90 м. бродиран памук с ширина 1, 50 м. Конец Гутерман.
Кроене: Поставете кройките според схемата на плана на дрехата. Предница 1 /да се скроят две/,
предница на талия 2 /да се скроят две двойни/, гръб 3 /да се скрои двоен/, гръб на талия 4 /да се
скроят два двойни/, цялостна кройка на предница и гръб на долна част 5 /да се скроят две/, страница
на дясна страна 6 /да се скрои двойна като се постави основата върху вълните на дрехата/, страница
на лява страна 7 /да се скроят две/, цялостна основа на предница и гръб 8 /да се скроят две/. За
презрамки се скрояват четири ленти 30см. на 2, 5см. ширина плюс шевовете. За оформяне на
предницата и гърба на вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройките. За
оформяне на филетка на талията се скроява косо лента с ширина 1, 5см. плюс шевовете по контура
на основата на талията.
Изработка: Прекарайте двоен набор в основата на предницата на горната част между
обозначенията, затворете дясната страна на горната част и частите на талията според обозначение F
поотделно. Изработете презрамките с подгъв от двете страни и поставете по краищата на
предницата и гърба на вратната извивка, тропосайте. Зашийте дясната страна на мострите на
вратната извивка и поставете върху края лице с лице, зашийте наоколо до обозначение А по
предницата, обърнете върху горната част и обшийте основата, прекарайте декоративен тегел и
съединете двете горни части на предницата като поставите дясната страна върху лявата, тропосайте.
Пришийте частите на талията към горната част според средата на предницата и обозначение В на
гърба като пристегнете набора на предницата според обозначенията и пристегнете прихлупването.
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Зашийте страницата на лявата страна към предницата и гърба на долната част според обозначение
D. Поставете основите върху долните части според обозначения C-G, зашийте, затворете лявата
страна до края на ципа и направете подгъв в основата. Поставете страницата на дясната страна като
съедините двете долни части и оформете ръб според обозначения Е-С-К върху тях, като оставите
вълните по основата. Прекарайте двоен набор по горната страна на долната част и съединете към
горната част, натегнете набора и вмъкнете скроената косо филетка прегъната. Завържете
презрамките на раменете.
40 и 41. Моряшки блузон и панталон „SCHUSS”
Плат: 2,25 м., 1,40 м. ширина габардин и полиестер в бяло. 1,55 м., 1,40 м. ширина подплата от бяла
коприна. 0,65 м., 1,40 м. ширина памучен габардин в синьо. 0,30 м., 1,40 м. ширина сатен в синьо.
Флизелин G 740. Конец Гутерман. Синя сатенена лента с ширина 3 мм. за моряшка яка и маншети.
Бяла сатенена лента с ширина 5 мм. Синя ширитена лента за ръкавна извивка дясна страна. Бяла
памучна връв за украшение.
40. Моряшки блузон „SCHUSS”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /8-10-12 години/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 1 до 10/.
Кроене: От габардин в бяло: предница 1 /да се скрои двойно/, гръб 2 /да се скрои двойно/,
нагръдник 3 /да се скрои двойно/, ръкав 4 и 5 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 6 /да се
скрои едно/, горна яка 7 /да се скрои двойно/. От подплата: яка 8 /да се скрои двойно/. За подплата
се скрояват по същия начин предница, гръб, нагръдник, ръкави и две дъна на джобове според
чертежа на кройката. От габардин в синьо: моряшка яка 9 /да се скрои двойно/, маншет 10 /да се
скроят два/. За филетки в основата на предницата, гърба и горната част на нагръдника се срязват три
ленти с ширина 3 см. по основите на тялото и 2 см. за нагръдника плюс шевове. От сатен: маншет 10
/да се скроят два/. За малка вратовръзка се срязва правоъгълник от 25 см. на 60 см. плюс шевове.
Изработка: Изработете горни джобове с капаче на лява страна според обяснението към модел 24.
Зашийте раменните и страничните шевове. Затворете ръкавите. Поставете декорация от три
сатенени ленти в края на маншетите от габардин на разстояние 3 см. помежду им с тегел в средата
на лентите, затворете маншетите на пръстен и подплатата също поотделно, подплатете маншетите,
зашийте подплатата 1 см. по-късо в основата на ръкавите според обозначение J, подплатете
ръкавите, като прихванете маншетите от плат отвътре и зашийте ръкавите на ръкавните извивки,
като прибавите на ръкавната извивка дясна страна синята ширитена лента, сгънете маншетите на
мястото им върху ръкавите. Зашийте яката от подплата на вратната извивка до обозначение А и
поставете горната яка лице с лице от върха на вратната извивка на предница до външната страна на
яката от подплата, прекарайте обиколен тегел според обозначения E-F, като поставите помежду на
всяка страна на вратната извивка обозначение В бялата сатенена лента от 5 мм., срязана на две, като
остане всяка с дължина 25 см. Обърнете горната яка и тропосайте края във вътрешната част на
предницата според обозначение С. Сгънете краищата на моряшката яка в синьо, като образувате
ъгли, зашийте ги, обърнете на мястото им навътре и поставете декорация от три ленти както на
маншетите на външната страна до края на предницата обозначение С, зашийте лентите с тегел в
средата, като прихванете същевременно мострите сгънати. Поставете моряшката яка на вратната
извивка, обратна страна с лице на горната яка, зашийте вратната извивка на гърба до раменете и
прихванете останалата част на двете предници като другата яка, прекарайте хоризонтален тегел по
лицевата страна на 2 см. от края на отвора на вратната извивка според обозначение С, следвайки
вътрешната форма на горната яка до раменете, като прихванете двете едновременно. Подплатете
тялото, като оформите вратната извивка на гърба, обиколете подплатата на ръкавите с шев на
ръкавните извивки, като подплатата остане свободна на основата на дрехата. Сгънете основата на
дрехата, като образувате подгъв и тропосайте, затворете на пръстен синята лента за основата и я
поставете под подгъва според обозначение G, като образувате ръб от 1 см., зашийте всичко заедно.
Зашийте правоъгълника от сатен за вратовръзка във форма на тръба, затворете единия край,
обърнете и поставете шева в средата на лентата, изгладете, обиколете отворения край с бод на ръка,
сгънете частта на две и отново сгънете по същия начин, като намалите краищата на 3 см. Изработете
две гайки от лента от миша опашка, за да останат с дължина 12 мм. и поставете една на всеки край,
зашийте ги с много дребен бод на ръка. Зашийте две седефени копчета на раменете отзад на 1,5 см.
от вратната извивка и на 7 мм. от рамото за закопчаване на малката вратовръзка и я прихванете на
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предницата с две сатенени ленти от вратната извивка, като се оформи окончателно според модела.
Подплатете нагръдника на предницата и поставете синята лента за филетка на горната част с
ширина 1 см. оформете илици на нагръдника и пришийте едно копче на всяка предница отвътре на
указаното място за закопчаване на нагръдника. Поставете украшението от бяла памучна връв, както
е показано на модела, обиколно под моряшката яка.
41. Панталон „SCHUSS”
Приложение 4. Страна А. Зелено.
Чертеж: /8-10-12 години/.

Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Кроене: От памук: 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/, коланче 5 /да се скроят две/, капаче 6 /да се
скроят четири/. За оформяне на отвор мострата се скроява според чертежа на тегелите. За предно
закопчаване се скроява правоъгълник от 5см. по височината на ципа плюс шевовете. За гайки се
скрояват пет правоъгълника 6см. на 3см. плюс шевовете. За оформяне на отвор на джоба мострите
се скрояват според чертежа на кройката. От подплата: дъно на преден джоб 7 /да се скроят две/.
Изработка: Изработете декоративни капачета на гърба, ушити и обърнати и ги поставете върху
гърба на панталона според обозначение R, тропосайте. Зашийте платката на гърба, изгладете
шевовете и прекарайте декоративни шевове по лицевата страна. Поставете дъната от подплата от
обратната страна на предницата на панталона, тропосайте и поставете лице с лице мострите, за да
оформите отворите, зашийте от талията до страничните шевове, обърнете мострите и пристегнете
края им върху дъната с тегел. Поставете отдолу страничните части, тропосайте и съединете дъната
на джобовете с обиколен тегел. Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/,
до мястото на ципа. Изработете преден отвор с цип според обяснението към модел 2. Зашийте една
страна от коланчето към талията, вмъкнете две гайки на предницата и три на гърба, преди това
ушити и обърнати с декоративни тегели, оформете илици от вътрешната страна на коланчето,
затворете краищата и обшийте, оформете илик на предницата, зашийте копче от външната страна и
вътрешни копчета и прекарайте през илиците от вътрешната страна на коланчето еластична лента,
за да закопчаете до нужния размер. Направете подгъви.
42. Рокля „MIRANDA”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /4-6-8 години/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 1 до 9/.
Плат: 1, 50 м. памук с ширина 1, 40 м. 0, 80 м. памук и полиамид с ширина 1, 40 м. 0, 45 м. цветен
лен с ширина 0, 80 м. 0, 50 м. скроена косо лента на квадрати с ширина 4,5см. Скроена косо лента на
квадрати с 13мм. ширина и червена скроена на зигзаг лента за долната част. Дантела с ширина 1см.
с къдрички за основата от вътрешната страна. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От памук: предница на горна част 1 /да се скроят две двойни/, гръб на горна част 2 /да се
скроят четири/, страница на предница 3 /да се скроят четири/, страница на гръб 4 /да се скроят
четири/, предница и гръб на долна част 5 /да се скроят две двойни/. За възли се скрояват две ленти
40см. на 8см. плюс шевовете. За волан в основата на долната част се скрояват четири ленти 50см. на
2см. ширина плюс шевовете. От памук и полиамид: вътрешна долна част 6 /да се скроят две
двойни/, волан на вътрешна долна част 7 /да се скроят две двойни/. От лен: шлейф 8 /да се скрои
двоен косо/. От широка лента на квадрати: презрамка 9 /да се скроят две/.
Изработка: Затворете долната част във формата на халка и оформете три платки според кройката.
Поставете тясната лента на квадрати наоколо според обозначение С, зашийте с тегел по двата края.
Съединете тесните ленти, за да оформите волан в основата на долната част, затворете във формата
на халка, оформете с подгъв от едната страна във формата на руло и прекарайте двоен набор по
противоположната, поставете и пришийте към основата на долната част, като пристегнете набора.
Поставете червената лента на зигзаг на 1см. от зашитото на волана, според модела. Отбележете
прорез по средата на гърба на долната част до мястото на ципа и прекарайте двоен набор по талията.
Затворете във формата на халка волана за вътрешната долна част, поставете дантелата по основата и
прекарайте двоен набор по обратната страна. Зашийте страничните шевове на вътрешната долна
част и съединете воланите към основата според обозначение G, натегнете набора. Отбележете
прорез за цип на двете долни части и поставете вътрешната отдолу под вътрешната част с дипли,
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пристегнете двете с тропоска. Пришийте страницата на горната част към горната част според
обозначение В и страницата на гърба според обозначение Е. Поставете флизелин от обратната
страна на последната гънка на двете страни на шлейфа, изгладете, зашийте трите дипли и затворете
в заоблена форма, като оставите краищата отворени, обърнете и поставете шева в центъра на
шлейфа като направите видими 4-те дипли, изгладете и поставете върху основата на горната част до
страничните шевове обозначение F, пристегнете с тропоска по страничните шевове. Тропосайте
презрамките по предницата на вратната извивка според обозначение А и по гърба според
обозначение J, затворете страничните шевове и поставете презрамките в позиция върху дрехата и
към талията. Изработете горна част за да подплатите и го поставете лице с лице, зашийте
предницата на вратната извивка до обозначения В-Е и средния шев на гърба, пристегнете
презрамките и оформете ръкавните извивки, обърнете подплатата навътре. Пришийте двете долни
части към основата на външната горна част, натегнете наборите и оформете отвор на гърба.
Пришийте цип и обшийте горната част отвътре около ципа и по съединителния шев с долната част,
като оформите вътрешността. Направете подгъв около двете ленти за възлите и ги оформете,
поставете по вратната извивка според модела с бод на ръка.
43 и 44. Жакет и панталон „SCHUSS”
Плат: 2, 40 м. памук с вълна и полиестер с ширина 1, 40 м. 1, 25 м. копринена подплата с ширина 1,
40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
43. Жакет „SCHUSS”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /8-10-12 години/.

Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Кроене: От памук: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, две кройки ръкав 3 и 4
/да се скроят два от всяка/, яка 5 /да се скроят две косо и една двойна горна с 3мм. по-голяма/,
капаче на джоб 6 /да се скрои едно/, капаче 7 /да се скроят два/. За ревери мострите се скрояват
според чертежа на кройката. За дъна на горен и долен джоб се скроява едно и респективно две
според чертежа на кройката. От подплата се скрояват предницата до края на мострата, гърба,
ръкавите, две капачета и дъната на джоба.
Изработка: Изработете горни джобове от лявата страна с капаче според обяснението към модел 24
и долни джобове с подплатени капачета според обяснението към модел 11. Зашийте страничните
шевове назад, раменните шевове и средния шев на гърба. Изработете ръкави с отвор според
обяснението към модел 36 и яка с ревери според обозначение А и обяснението към модел 6.
Поставете подплънки. Направете подгъви. Подплатете. Оформете илици, пришийте копчета.
44. Панталон „SCHUSS”
Приложение 4. Страна В. Зелено.
Чертеж: /8-10-12 години/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Кроене: От памук: 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/, коланче 5 /да се скроят две/, капаче 6 /да се
скроят четири/. За оформяне на отвор мострата се скроява според чертежа на тегелите. За предно
закопчаване се скроява правоъгълник от 5см. по височината на ципа плюс шевовете. За гайки се
скрояват пет правоъгълника 6см. на 3см. плюс шевовете. За оформяне на отвор на джоба мострите
се скрояват според чертежа на кройката. От подплата: дъно на преден джоб 7 /да се скроят две/.
Изработка: Изработете декоративни капачета на гърба, ушити и обърнати и ги поставете върху
гърба на панталона според обозначение R, тропосайте. Зашийте платката на гърба, изгладете
шевовете и прекарайте декоративни шевове по лицевата страна. Поставете дъната от подплата от
обратната страна на предницата на панталона, тропосайте и поставете лице с лице мострите, за да
оформите отворите, зашийте от талията до страничните шевове, обърнете мострите и пристегнете
края им върху дъната с тегел. Поставете отдолу страничните части, тропосайте и съединете дъната
на джобовете с обиколен тегел. Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/,
до мястото на ципа. Изработете преден отвор с цип според обяснението към модел 2. Зашийте една
страна от коланчето към талията, вмъкнете две гайки на предницата и три на гърба, преди това
ушити и обърнати с декоративни тегели, оформете илици от вътрешната страна на коланчето,
затворете краищата и обшийте, оформете илик на предницата, зашийте копче от външната страна и
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вътрешни копчета и прекарайте през илиците от вътрешната страна на коланчето еластична лента,
за да закопчаете до нужния размер. Направете подгъви.
45. Блузка „TUTTO PICCOLO
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /8-10-12 години/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 65 м. лен с ширина 0, 90 м. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/, предница на талия 3 /да се
скрои двойна/, гръб на талия 4 /да се скрои двоен/, предница и гръб на волан 5 /да се скрои един
двоен за предница и един двоен за гръб според центровете/, ръкав 6 /да се скроят два/, яка 7 /да се
скрои двойна/. За оформяне на вратната и ръкавните извивки се скрояват косо ленти от 2см. плюс
шевовете.
Изработка: Зашийте раменните шевове и дясната страна. Пришийте скрит цип от лявата страна до
ръкавната извивка. Зашийте външната страна на ръкавите със завършващ шев с конец в контрастен
цвят, според модела и поставете по ръкавните извивки според обозначения E-F, тропосайте.
Оформете ръкавните извивки като поставите скроените косо ленти, ушити и обърнати, като
пристегнете ръкавите. Пришийте воланите към основата на частите на предницата и гърба на
талията, затворете страничните шевове и пришийте към основата на горната част. Оформете
външната страна на яката и краищата на предницата до обозначение А със същия завършващ шев
като на ръкавите, прекарайте двоен набор по яката между обозначения В-С и прикрепете яката към
вратната извивка като натегнете набора според обозначения А-В-С, тропосайте. Поставете отгоре
над яката скроена косо лента, лице с лице, зашийте, обърнете и обшийте. Оформете основата на
волана със същия завършващ шев. Поставете декоратевна брошка върху лявата страна на
предницата на талията, според модела.
46. Пола „TUTTO PICCOLO”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /8-10-12 години/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 2 м. рамио с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман.
Кроене: предница на горна част 1 /да се скроят две двойни/, гръб на горна част 2 /да се скроят два
двойни/, две кройки волан на предница 3 и 4 /да се скрои един двоен от всяка/, две кройки волан на
гърба 5 и 6 /да се скрои един двоен от всяка/.
Изработка: Зашийте дясната страна на горните части и страничните шевове на всичките волани
поотделно. Пришийте цип отляво на горната част, затворете го. Направете подгъви на воланите и
поставете по.малкия върху по-големия, пристегнете с тропоска и зашийте двата към основата на
горната част. Поставете противоположната горна част, за да подплатите лице с лице, зашийте
външната страна, обърнете и обшийте по долния шев и около ципа. Поставете декоративна брошка
подобна на блузата по основата от дясната страна на горната част, според модела.
47 и 48. Рокля и къс жакет „MIRANDA”
Плат: 2, 95 м. обработен памук с ширина 1, 40 м. 0, 55 м. сатен с ширина 1, 40 м. 2, 20 м. памук и
полиестер с ширина 1, 40 м. Лента от филетка във формата на руло в тон. Три цветя от плат.
47. Рокля „MIRANDA”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /8-10-12 години/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Кроене: От обработен памук: предница 1 и 1а /да се скрои двойна/, страница на предница на горна
част 2 /да се скроят две/, гръб на горна част 3 /да се скроят два/, гръб на долна част 4 /да се скрои
двоен/. За възел на гърба се скрояват две ленти 85см. на 9см. ширина плюс шевовете като оформите
ъгъл от единия край. От сатен: яка 5 /да се изкара двойна и скройте косо ленти от 2см. плюс
шевовете по контура на кройката според размера/. За оформяне на ръкавните извивки се скрояват
косо две ленти от 2см. плюс шевовете според контура. От памучен полиестер: подплата на предница
6 и 6а /да се скрои двойна/, гръб на горна част 3 /да се скроят два/, гръб на долна част 4 /да се скрои
двоен/.
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Изработка: Поставете предницата, гърба и страниците върху една част от сатен и пристегнете с
няколко тропоски, за да се зашие все едно е една единствена материя. Пришийте страниците към
предницата и гърба, затворете страничните и раменните шевове. Поставете флизелин от обратната
страна на една яка от сатен, изгладете, съединете двете лице с лице, зашийте горната страна до
обозначение Е, срежете леко шева, обърнете и поставете отгоре лентата за покривната част над
яката, така че къдричките да се показват по горната страна, адаптирайте плата по формата на яката и
пристегнете с бодове на ръка. Пришийте яката към вратната извивка според обозначения А-В.
Подплатете горната част, оформете вратната и ръкавните извивки. Пришийте цип и обшийте
подплатата отвътре. Зашийте страничните шевове на трите долни части поотделно. Поставете тази
от прозрачна материя върху тази от сатен и тях двете върху тази от подплата, пристегнете всички по
горната страна с тропоска. Затворете ципа и зашийте долните части към основата на горната част
без да захващаш подплатата на горната част, обшийте я върху шева. Направете подгъви по долните
части. Съединете трите набрани ленти като направите една обща част от 9см. ширина , според
модела и поставете в техния край лентата от сатен /преди това скроена по средата/, поставете в
основата на горната част върху края на зашитото с долната част и пристегнете наоколо с няколко
бода на ръка без да достигате до центъра на гърба, за да оформите и завържете възела. Поставете по
едно цвете от всяка страна на предницата на талията според обозначение С. Оформете възел на
гърба.
48. Къс жакет „MIRANDA”
Приложение 6. Страна В. Зелено.
Чертеж: /8-10-12 години/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Кроене: От обработен памук: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двоен/, две кройки
ръкав реглан 3 и 4 /да се скроят два от всяка/, яка 5 /да се скроят две двойни/. За оформяне на
предниците целите мостри се скрояват според чертежа на кройките. За оформяне на гърба на
вратната извивка цялата мостра се скроява според чертежа на кройките на гърба и гърба на
ръкавите.
Изработка: Зашийте страничните шевове. Затворете реглан ръкавите по вътрешния шев до
обозначение F и прикрепете към ръкавните извивки. Зашийте средния шев на ръкавите до
обозначение Е, направете прорез и прегънете по втората гънка от основата, лице с лице, затворете
отвора, обърнете и прегънете подгъва навътре, затворете вътрешния шев на подгъва с шев на ръка и
поставете подгъванията на указаните места. Изработете яка според обяснението към модел 1 и
обозначение А, тропосайте. Зашийте раменните шевове на мострите на предницата и гърба на
вратната извивка, поставете мострите лице с лице, върху вратната извивка и яката, зашийте наоколо
и обърнете мострите. Направете подгъв в основата на гърба. Подплатете жакета и ръкава до края на
подгъва. Оформете илик, пришийте копче. Поставете декорация цвете, според модела.
49. Двуреден жакет „SCHUSS”
Приложение 7. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /8-10-12 години/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1, 55 м. памук, полиестер и вискоза в морско синьо с ширина 1, 40 м. 1, 25 м. подплата в
подходящ цвят с ширина 1, 40 м. Златиста лента с ширина 1см. Златисти съединяващи части.
Декорация в златисто. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От памук в морско синьо: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, две
кройки ръкав 3 и 4 /да се скроят два от всяка/, яка 5 /да се скроят две косо и една двойна горна с 3
мм. по-голяма/, капаче- джоб 6 /да се скрои едно/, пагони 7 /да се скроят четири/. За капачета над
джобове се скрояват два правоъгълника 5,5см. на 14см. плюс шевовете. За дъна на горен и долен
джоб се скрояват едно и респективно две според чертежа на кройката. За ревери мострите се
скрояват според чертежа на кройката. От подплата по същия начин се скрояват предницата до края
на мострите, гърба, ръкавите, капачето и дъната.
Изработка: Изработете горен преден джоб от лявата страна от капаче и долни с капачета п
указаните места и обяснението към модели 24 и 11. Пришийте предницата към гърба, затворете
раменните шевове и средния шев на гърба. Поставете декорация от три ленти в златисто по основата
на ръкавите в горната им част на 5см. от основата и дистанцирани на 7мм. една от друга, като
оформите кръг, според модела, зашийте лентите с тегел в центъра. Затворете ръкавите като
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придържате задната им част между обозначенията, прекарайте двоен набор по върховете и
прикрепете към ръкавните извивки. Изработе яка с ревери според обозначение А и обяснението към
модел 6. Поставете флизелин от обратната страна на всичките части на пагоните, поставете и
пришийте към две части трите златисти ленти на същата дистанция като при ръкавите. Съединете
пагоните два по два, лице с лице, зашийте наоколо без частта на монтажа, скойте леко шева,
обърнете, поставете върху раменните шевове като оформите гънка върху ръкавните извивки и
зашийте с непрекъснат бод на ръка, застопорете гънката с машинен тегел върху раменните шевове,
за да останат като гайки, поставете в подходяща позиция, застопорете краищата с ъгъл с копче
върху раменните шевове. Поставете златистата декорация като избродирате със сатенен шев горната
лява страна, според модела. Поставете подплънки, подплатете. Направете подгъви, оформете илици,
пришийте копчета. Прекарайте златистите части през гайката под пагоните отдясно и под ръката,
според модела и застопорете с бод на ръка върху първото копче.
50. Панталон „SCHUSS”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /8-10-12 години/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 15 м. памук с ширина 1, 40 м. 0, 35 м. памучна подплата с ширина 0, 80 м. Флизелин G740.
Конец Гутерман.
Кроене: от памук: предница на панталон 1 /да се скроят две/, гръб на панталон 2 /да се скроят два/,
дъно на преден джоб 3 /да се скроят две/, коланче 4 /да се скрои двойно/. За предно закопчаване се
скроява лента от 6см. според височината на ципа. За капаче джоб на предницата и гърба се скрояват
два двойни правоъгълника от всяко според чертежа на кройките плюс шевовете. За гайки се
скрояват пет правоъгълника 9см. на 5см. плюс шевовете. От памучна подплата: дъно на преден
джоб 3 /да се скроят две/. За дъна на задни джобове се скрояват две до горната страна и две до
долната страна плюс шевовете според чертежа на кройката.
Изработка: Изработете предни и задни джобове с капаче според указаното място и обяснението
към модел 24. Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на
ципа. Изработете отвор с цип и предно закопчаване според обяснението към модел 2. Пришийте
един слой от коланчето към панталона, като поставите две гайки на предницата и три на гърба,
преди това ушити и обърнати, оформете илици от вътрешната страна на коланчето, затворете
краищата и обшийте. Оформете илик на предницата, пришийте външно копче и вътрешни копчета и
прекарайте еластична лента през илиците от вътрешната страна, пристегнете до нужната мярка като
затворите краищата с копчетата. Направете подгъви.
51. Рокля „VEL L’ATELIER”
Приложение 9. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 3, 60 м. сатен с ширина 1, 40 м. 4, 25 м. прозрачна материя с ширина 1, 40 м. 0, 65 м.
копринена подплата с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От сатен: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скроят два/, предница и гръб на
долна част 3 и 3а /да се скрои една двойна за всеки център според чертежа на кройката/. За
оформяне на вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройката. От прозрачна
материя: драперия 4, 4а и 4в /да се скрои двойна/, предница и гръб на връхна долна част 5, 5а и 5в
/да се скрои една двойна за всеки център според чертежа на кройката/. От подплата се скрояват
предницата и гърба до края на мострите.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба на горната част от сатен и от подплата
поотделно. Затворете страничните шевове. Прекарайте двоен набор по горната част от прозрачна
материя за драперия по средата на предницата и гърба, поставете върху частта от сатен и
пристегнете по средата на гърба, като натегнете набора до размера на часта от сатен, тропосайте по
вратната извивка и по основата на горната част и пристегнете набора на горната част върху тази от
сатен с бодове на ръка между наборите. Поставете флизелин от обратната страна на мострите на
вратната извивка, изгладете ги и ги съединете по страничните шевове и поставете лице с лице,
зашийте. Съединете подплатата на горната част към края на мострите и поставете от обратната
страна като ги оставите в подходяща позиция. Поставете цип по средата на гърба и обшийте
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подплатата около него. Зашийте страничните шевове на долната част от сатен и от прозрачна
материя поотделно, поставете прозрачната част върху тази от сатен и пришийте двете към основата
на горната част. Направете подгъв на долната част от сатен и оформете основата на прозрачната
долна част със завършващ шев.
52. Рокля „VEL L’ATELIER”
Приложение 8. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 1м. плат с къдрички от едната страна с ширина 1, 40м. 3, 70 м. копринен сатен с ширина 1,
40м. 3, 80 м. копринена прозрачна материя с ширина 1, 50м. 3, 70 м. копринена подплата с ширина
1, 40м. Ленти от набран тюл и оцветена дантела с ширина 4см. за основа на горната част. 2, 50 м.
сатенена лента с ширина 4см. в тон с дантелата. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От материя с къдрички: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб 2 /да се скроят два/, две
кройки страници на предница и гръб 3 и 4 /да се скроят две от всяка/. За част над яката се скроява
права лента по края на къдричките с ширина 7см. по цялата дължина на кройката на яката, плюс
още 5см. От сатен: яка 5 /да се скроят две двойни/, предница на долна част 6, 6а, 6в, 6с /да се скрои
двойна/, гръб на долна част 7, 7а, 7в, 7с /да се скрои двоен/, и кройките на предницата, гърба и
страниците. От прозрачна материя: шлейф на гърба на долна част 8, 8а, 8в, 8с /да се скрои двоен/ и
предницата на долната част. От копринена подплата се скрояват предницата, гърба, страниците и
предницата и гърба на долната част.
Изработка: Поставете предницата, гърба и страниците скроени от плата с къдричките върху една
част от сатен и пристегнете с няколко тропоски, за да се зашие все едно е една единствена материя.
Пришийте страниците към предницата и гърба, затворете страничните и раменните шевове.
Поставете флизелин от обратната страна на една яка от сатен, изгладете, съединете двете лице с
лице, зашийте горната страна до обозначение Е, срежете леко шева, обърнете и поставете отгоре
лентата за покревната част над яката, така че къдричките да се показват по горната страна,
адаптирайте плата по формата на яката и пристегнете с бодове на ръка. Пришийте яката към
вратната извивка според обозначения А-Е. Подплатете горната част, оформете вратната и ръкавните
извивки. Пришийте цип и обшийте подплатата отвътре. Зашийте страничните шевове на трите
долни части поотделно. Поставете тази от прозрачна материя върху тази от сатен и тях двете върху
тази от подплата, пристегнете всички по горната страна с тропоска. Затворете ципа и зашийте
долните части към основата на горната част без да захващаш подплатата на горната част, обшийте я
върху шева. Направете подгъви по долните части. Съединете трите набрани ленти като направите
една обща част от 9см. ширина , според модела и поставете в техния край лентата от сатен /преди
това скроена по средата/, поставете в основата на горната част върху края на зашитото с долната
част и пристегнете наоколо с няколко бода на ръка без да достигате до центъра на гърба, за да
оформите и завържете възела.
53. Рокля „VEL L’ATELIER”
Приложение 8. Страна В. Морско синьо и червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 17 /от 1 до 17/.
Плат: 12,40 м., 1,40 м. ширина дантела. 2,15 м., 1,40 м. ширина тюл в тон. 4,30 м., 1,50 м. ширина
креп. Цип. Конец Гутерман. Флизелин G 785.
Кроене: От дантела: предна драперия 1, 1а, 1в и 1с /да се скрои една/, задна драперия 2 /да се скрои
една/, 22 волана: преден волан 3 /да се скрои двойно за 1-ви волан/, преден волан 4 /да се скроят
четири двойни според основата за 2-ри, 5-ти, 6-ти и 7-ми волани и два двойни според основата за 3ти и 4-ти волани/, преден волан 5 /да се скроят четири двойни за 8-ми, 9-ти, 10-ти и 11-ти волани/,
преден волан 6 /да се скроят четири двойни за волани 12-ти, 13-ти, 14-ти и 15-ти и един двоен за 16ти според основата/, заден волан 7 /да се скроят осем според основата за волани 2-ри, 5-ти, 6-ти, 7ми и четири според основата за волани 3-ти и 4-ти/, заден волан 8 /да се скроят четири двойни за
волани 8-ми, 9-ти, 10-ти и 11-ти/, заден волан 9 /да се скроят четири двойни за волани 12-ти, 13-ти,
14-ти и 15-ти/, заден волан 10 /да се скроят два двойни за волани 16-ти и 17-ти/, заден волан 11 /да
се скроят пет двойни за волани 18-ти, 19-ти, 20-ти, 21-ви и 22-ри според краищата на чертежите на
кройката/. За шлейф: да се скрои основата на полата на гръб двойно до обозначения U-R. От тюл:
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пола на предница 12 и 12а /да се скрои двойно/. За вътрешна пола на гръб се скроява полата на гръб
от горната част до обозначения U-R. От креп: предница 13 /да се скроят две двойни/, гръб 14 /да се
скроят четири/, предна страница 15 /да се скроят четири/, задна страница 16 /да се скроят четири/,
пола на предница 12 /да се скрои двойно/, пола на гръб 17, 17а и 17в /да се скроят две/. За подплата
на шлейфа се скрояват два до обозначения U-R.
Изработка: Поставете Флизелин на обратната страна на едната част на тялото на предница,
страниците и гърба, изгладете. Съединете страниците съответно с предницата и гърба поотделно.
Затворете страничните шевове. Направете двоен набор в края на задната драперия между
обозначения В-Е и средата на гърба обозначения В-К-J, поставете на лява страна на гръб до
основата на предница дясна страна според обозначения В-Е, като изпънете набора, зашийте в края
на плата, на 3 см. от обозначенията, върху тялото с Флизелин и прихванете в средата на гърба, като
изпънете набора според обозначения B-K-J. Направете двоен набор на вратната извивка на
драпираната предна част между обозначения A-C-D, дясна страна на гърба според обозначения D-FG-J и лява страна на гърба според обозначения А-В, поставете частта върху тялото, като започнете
от гърба лява страна и обозначения A-C-D, средата на гръб лява страна според обозначения А-В,
върху долната драпирана част до основата на тялото обозначения Е-М и до основата на средата на
гръб дясна страна, изпънете набора на средата на гърба според обозначения D-F-G-J, тропосайте.
Изработете бродерия върху основата на тялото на предница лява страна според модела в
специализирано ателие. Съединете срещуположните части на тялото от креп за подплата и ги
поставете върху тялото лице с лице, зашийте около вратната извивка, като прихванете драперията,
обърнете. Поставете ципа на гърба и обиколете с шев вътрешната подплата около ципа. Затворете
страничните шевове и на пръстен съответстващите волани от обозначение Р до основата /волан 7-ми
до волан 22-ри/. Зашийте страничните шевове на останалите волани и направете двоен набор в
горната част на всички. Зашийте волани 22-ри, 21-ви, 20-ти и 19-ти върху частта на шлейфа от тюл
на указаните места, като изпънете набора, зашийте със сатен, поставете 18-ти волан отгоре според
обозначения U-R, тропосайте. Зашийте страничните шевове и средния заден шев на полата от тюл и
поставете воланите, като изпънете набора, започвайки през 17-ти волан от обозначение S на гърба
до обозначение R, следвайки формата и 16-ти волан от основата на полата на предница до
обозначение Х на страната и до обозначение L на гърба, поставете и зашийте останалата част според
обозначенията и указаните места, като изпънете набора до 1-ви волан според обозначение М до
средата на гръб, тропосайте. Съединете шлейфа от дантела с основата на вътрешната пола на гърба
според обозначения U-R, прихващайки 18-ти волан. Затворете страничните шевове и средния заден
шев на полата от креп, зашийте средния заден шев на подплатата за шлейфа от същия плат и
поставете върху шлейфа лице с лице, зашийте основата до обозначение R, обърнете и прихванете
края на подплатата с тегел от обозначение R до средата обозначение U. Съединете двете поли, като
поставите тази от креп отвътре и зашийте двете за основата на тялото, обиколете с шев вътрешната
му подплата.
54. Рокля „VEL L’ATELIER”
Приложение 7. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 3, 05 м. Креп сатен с ширина 1, 50 м. 2, 40 м. прозрачна материя с ширина 1, 40 м. 1, 10 м.
тънка лента. Конец Гутерман. Дантела за основата на горната част.
Кроене: От креп: предница 1 /да се скроят две двойни/, гръб 2 /да се скроят четири/, предница на
долна част 3 /да се скрои двойна/, гръб на долна част 4, 4а и 4в /да се скрои двоен/. За възел на гърба
се скрояват две ленти 1, 20 м. на 6см. плюс шевовете. От воал: предница 1 /да се скрои двойна/, гръб
2 /да се скроят два/, предница на долна част 5 и 5а /да се скрои двойна/, гръб на долна част 6 и 6а /да
се скрои двоен/.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба на горната част от сатен и от подплата
поотделно. Затворете страничните шевове. Прекарайте двоен набор по горната част от прозрачна
материя за драперия по средата на предницата и гърба, поставете върху частта от сатен и
пристегнете по средата на гърба, като натегнете набора до размера на часта от сатен, тропосайте по
вратната извивка и по основата на горната част и пристегнете набора на горната част върху тази от
сатен с бодове на ръка между наборите. Поставете флизелин от обратната страна на мострите на
вратната извивка, изгладете ги и ги съединете по страничните шевове и поставете лице с лице,
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зашийте. Съединете подплатата на горната част към края на мострите и поставете от обратната
страна като ги оставите в подходяща позиция. Поставете цип по средата на гърба и обшийте
подплатата около него. Зашийте страничните шевове на долната част от сатен и от прозрачна
материя поотделно, поставете прозрачната част върху тази от сатен и пришийте двете към основата
на горната част. Направете подгъв на долната част от сатен и оформете основата на прозрачната
долна част със завършващ шев.
55. Рокля „VEL L’ATELIER”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 4, 30 м. сатен с ширина 1, 60 м. 3, 40 м. коприна с ширина 1, 60 м. Дантела с връхчета за
предниците и яката. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От сатен: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, предница на долна част 3,
3а и 3в /да се скрои двойна косо/, гръб на долна част 4, 4а, 4в и 4с /да се скроят два косо/, яка 5 /да се
скроят четири/. От коприна се скрояват по същия начин предницата и гърба на долната част.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба на двете горни части поотделно. Изработете
бродерия по предницата на горната част. Затворете раменните и страничните шевове поотделно.
Поставете флизелин от обратната страна на две от яките, изгладете и ги съединете две по две, лице с
лице, зашийте външната страна от обозначение А до горния край на гърба, обърнете. Подплатете
горната част като оформите отворената предница и ръкавните извивки. Пришийте яката към
вратната извивка според обозначения А-Е като пристегнете подплатата. Пришийте скрит цип по
средата на гърба, затворете го. Зашийте страничните шевове на долната част и средния шев на гърба
поотделно. Поставете долната част от сатен върху тази от коприна и тропосайте външната страна,
пришийте долните части към основата на горната част и обшийте подплатата отвътре на горната
част върху шева. Направете подгъви на долните части поотделно. Поставете дантела по отвора на
предницата и около яката, пришийте с шев на ръка.
56. Рокля „VEL L’ATELIER”
Приложение 9. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Плат:
4,05 м., 1,60 м. ширина воал коприна и полиамид на капки. 3,50 м., 1,60 м. ширина
едноцветен воал. 4,15 м., 1,60 м. ширина коприна в тон. 2,35 м., 3 м. ширина тюл плумети.
Кроене: От воал на капки: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двойно/, пояс на
предница 3 /да се скроят два/, пояс на гръб 4 /да се скрои двойно/, страница на пояс предница и гръб
5 и 6 /да се скроят по два от всеки/, ръкав 7 /да се скроят два/, маншет 8 /да се скроят два/, яка 9 /да
се скрои двойно/, горна пола 10 /да се скрои двойно/. За предно закопчаване се срязва правоъгълник
от 19 см. на 4 см. плюс шевове. За волан се срязват ленти от 2 см. на общо 6 м. плюс шевове. От
едноцветен воал: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скрои двойно/, ръкав 7 /да се скроят
два/, горна пола 10 /да се увеличат сантиметрите, указани в приложението, така че основата да се
получи в права линия от 201 см., която ще бъде свързващата линия на кройката, да се залепят части
10 а, 10 в,10 с и 10d и да се скрои двойна цяла/. От коприна: пола на предница и гръб 11, 11а, 11в и
11с /да се скрои една двойна от всяка среда според чертежа на кройката/. За подплата се скрояват
всички части, които образуват пояса, маншетите и яката. От тюл се скрояват пола на предница и
гръб също.
Изработка: Зашийте гънките на основата на предниците до обозначенията на двата плата
поотделно, затворете раменните и страничните шевове. Направете двоен набор на вратната извивка
на гърба до обозначение С и в основата на гърба до обозначенията. Зашийте ръкавите поотделно,
оформете отвора на основата с ръкавите от едноцветен воал, поставете ги на обратната страна и
направете двоен набор в основата. Поставете подлепващ плат откъм обратната страна на двата
маншета, изгладете, съединете лице с лице, прекарайте обиколен тегел без частта на монтиране,
обърнете и зашийте за ръкавите според обозначения R-S, като изпънете набора. Направете двоен
набор на върховете на ръкавите, като прихванете двата плата и зашийте на ръкавните извивки.
Изработете лентата за волан до получаване войния размер на предницитетръгвайки от обозначение
В и около яката. Сгънете лентата на две и направете двоен набор, като прихванете двата плата.
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Зашийте едната яка за вратната извивка според обозначение А, като изпънете набора на гърба
според обозначение С. Поставете волана около яката и предниците до обозначение В, като изпънете
набора. Поставете подлепващ плат на обратната страна на другата яка, изгладете и поставете на
предницата от едноцветен воал според обозначения А-С, като изпънете набора на гърба. Подплатете
тялото, като поставите помежду волана около предниците и горната част на яката, като изпънете
набора с ширина 1 см., поставете подплатата на мястото й и обиколете на шева на ръкавните
извивки, прихванете на долната част на тялото с тропоска. Съединете частите на пояса, като
поставите тези от воал над копринените за да ги зашиете като от един плат. Зашийте страниците на
пояса и затворете страничните шевове. Изработете 18 гайки от воал и ги тропосайте в средата на
предницата на пояса дясна страна. Изработете предното закопчаване, сгънато на две и със затворени
краища, поставете го в средата на предница на пояса, лява страна на талията, зашийте и го оставете
на мястото му. Зашийте пояса талия за основата на тялото според обозначение В, като изпънете
набора и подплатете оформяйки отвътре основата на тялото и средите. Зашийте страничните шевове
на полата от тюл и от коприна, направете двоен набор на талиите до обозначение F, оформете
горната част на талията на предница от обозначение F до средата на предница с малък подгъв.
Изработете лентите волан за краища на предницата на горната пола и зашийте от основите до
обозначение Е, като наберете, направете двоен набор на талията и съединете трите поли, като
поставите тази от тюл над копринената според обозначение F и отгоре горната пола, зашийте за
основата на тялото, като изпънете набора според обозначения J-G-F-E оставяйки свободна
вътрешната подплата и талиите на полите от тюл и от коприна от обозначение F, прихванете тези
две поли, като ги обиколите с бод на ръка; зашийте вътрешната подплата на пояса върху шева на
полите, като оформите отвътре. Направете подгъв на полата от коприна и горната пола. Оформете
илици на маншетите и пришийте облечени копчета на тях и на пояса, като образувате гънка в
средата на предницата при закопчаването на пояса. Поставете свободен канкан за придаване на
обем.
57. Рокля „VEL L’ATELIER”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 17 /от 1 до 17/.
Плат: 2, 65 м. креп с ширина 1, 40 м. 10, 70 м. копринена материя с ширина 1, 50 м. 2, 65 м. памук с
ширина 1, 50 м. 1 м. тънка лента в подходящ цвят. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От креп: предница 1 /да се скроят четири/, страница 2 /да се скроят четири/, предница на
долна част 3 и 3а /да се скрои двойна/, гръб на долна част 4, 4а и 4в /да се скроят два/. От копринена
материя се скрояват 22 волана от малък към по-голям: волан 5 /да се скрои двоен/, волан 6 /да се
скроят четири двойни/, волан 7 /да се скрои двоен/, волан 8 /да се скрои двоен/, волан 9 /да се скроят
три двойни/, волан 10 /да се скроят два двойни/, волан 11 /да се скрои двоен/, волан 12 /да се скрои
двоен/, волан 13 и 13а /да се скроят два двойни/, волан 14 и 14а /да се скроят два двойни/, волан 15 и
15а /да се скрои двоен/, волан 16 и 16а /да се скрои двоен/. За двата волана в основата се скроява
един двоен от всяка според чертежа на кройката. От памук се скрояват предницата и гърба на
долната част.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на две части на предницата и страниците, за да
подплатите, изгладете. Съединете частите две по две според обозначение Е. Поставете презрамките
от тънка лента по края на вратната извивка обозначение Е, тропосайте и подплатете частите като
оформите от обозначение А до края на ръкавната извивка. Прихлупете предниците, дясната страна
върху лявата, като съедините центровете според обозначение А, тропосайте. Зашийте страничните
шевове и средния шев на гърба до мястото на ципа на долната част от креп. Затворете във формата
на халка воланите от 10 до 20, оформете двете страни на всички волани със завършващ шев без
горната страна на първия волан. Зашийте воланите върху долната част като започнете от този в
основата на гърба на тънката лента от последното обозначение в центъра до обозначение Х с бод
със сатенен конец според обозначенията като лекичко придържате и продължете дистанцията на
разделение между тях върху долната част до мястото на ципа и останалите волани до горната
страна, като отпуснете по средния шев на гърба. Поставете и тропосайте първия волан според
обозначения В-С. Поставете горната част върху долната част според обозначение В лице с лице и
пришийте един слой от нея до средата на гърба, като пристегнете горния волан. Застопорете
презрамките на гърба до искания размер и тропосайте. Изработете вътрешна долна част от памук,
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като зашиете страничните шевове и средния шев на гърба до ципа. Тропосайте подплатата на
предната горна част по съединителния шев с долната част и поставете вътрешната долна част лице с
лице, зашийте около гърба на вратната извивка до предницата обозначение В, като оформите,
поставете вътрешната долна част в подходяща позиция. Пришийте цип като пристегнете воланите
на гърба. Направете подгъви в основата.
58. Блуза „MARGIT BRAND”
Приложение 7. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 1 до 13/.
Плат: 1, 85 м. памук с ширина 1, 40 м. лента скроена на зигзаг. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предно закопчаване 1 /да се скроят четири/, предница 2 /да се скроят две/, шест кройки
предница на гръдна част 3, 4, 5, 6 , 7 и 8 /да се скроят две от всяка/, долна част на предница 9 /да се
скрои двойна/, гръб 10 /да се скрои двоен/, ръкав 11 /да се скроят два/, маншет 12 /да се скроят два/,
яка 13 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Зашийте шестте ленти за гръдната част на предницата според обозначенията като
вмъкнете скроената на зигзаг лента според модела до обозначение Е, пришийте към предниците.
Поставете флизелин от обратната страна две части на предно закопчаване, изгладете. Изработете
шестте гайки от същата материя и тропосайте по средата на предницата на закопчаването от дясно
на указаното място; съединете две по две частите на предното закопчаване лице с лице, зашийте
центровете от вратната извивка обозначение А до основата. Прикрепете закопчаването към гръдната
част на предницата според обозначение В, пришийте един слой, обърнете закопчаванията и
обшийте. Затворете раменните шевове. Изработете яката според обозначение А като вмъкнете по
външната страна скроената на зигзаг лента и според обясненията към модел 29. Прекарайте двоен
набор по средата на панталона по долната част на предницата до обозначение Е и съединете към
горната страна на предницата като натегнете набора според обозначение Е. Зашийте страничните
шевове. Затворете ръкавите, тропосайте гънки по върховете. Отбележете прорез на отвор в основата
на ръкавите, оформете с лента, ушита и обърната, прекарайте двоен набор. Поставете флизелин по
средата на маншетите, изгладете, прегънете и зашийте краищата, обърнете и пришийте към
ръкавите като натегнете набора и оформете прихлупване. Пришийте ръкавите към ръкавните
извивки. Направете подгъв, оформете илик на маншета и пришийте копчета.
59. Пола „LAACK”
Приложение 7. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 1 /само 1/.
Плат: 2м. щампосан копринен кашмир с ширина с ширина 1, 40 м. 2м. копринена подплата с
ширина 1, 40 м. Конец Гутерман.
Кроене: от щампосана коприна: предница и гръб на пола 1 и 1а /да се скрои една двойна за
предница и една двойна за гръб според центровете/. За гайки се скрояват четири квадрати 4см. на
4см. плюс шевовете. За оформяне на талията се скроява косо лента от 2см. плюс шевовете според
контура на талията, по размера. От подплата се скрояват предницата и гърба.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба. Затворете страничните шевове до мястото на
ципа отляво. Изработете по същия начин полата от подплата и поставете от обратната страна на
полата, пристегнете по талията с тропоска. Оформете талията със скроената косо лента и оформете
филетка от 1см. при обшиването. Изработете гайките, ушити и обърнати и поставете под филетката
на талията и на 4см. от страничните шевове на предницата и гърба, зашийте с хоризонтален тегел по
краищата. Поставете цип до края на филетката. Направете подгъви.
60. Блузон „MANGO”
Приложение 7. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 0, 90 м. едноцветна коприна с ширина 1, 40 м. 3, 40 м. щампосана коприна със странична
рисунка с ширина 0, 80 м. Черна лента скроена на зигзаг. Конец Гутерман.
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Кроене: От едноцветна коприна: предница на нагръдник 1 /да се скроят две двойни/, гръб на
нагръдник 2 /да се скроят два двойни/, лента 3 и 3а /да се скроят две/. От щампосана материя:
предница 4 /да се скрои двойна като поставите основата върху страната на страничната рисунка/,
гръб 5 /да се скрои двоен като поставите кройката по същия начин като предницата/, японски тип
ръкав 6 и 6а /да се скроят два по същия начин като предницата/.
Изработка: Изработете лентите ушити и обърнати и поставете върху предницата на нагръдника
според обозначение В и в позиция напред, тропосайте. Зашийте частите на ръкавите към
предниците според обозначение С и на гърба според обозначение Е. Затворете раменните шевове на
двата нагръдника поотделно. Прекарайте двоен набор по върховете на ръкавите, по предницата от
обозначение F до знака и на гърба от обозначение G до знака. Пришийте предницата и гърба на
нагръдника към предницата, ръкавите и гърба според обозначения F-G като натегнете наборите и
вмъкнете лентата скроена на зигзаг, пристегнете лентите. Затворете страничните шевове на
японските части. Изработете гайка от черна материя и поставете в края на предницата на вратната
извивка от дясната страна, тропосайте. Подплатете нагръдника като оформите отвор на вратната
извивка до обозначение А и обшийте отвътре върху зашитото. Пришийте копче, направете подгъви.
Завържете лентите на гърба.
61. Къси панталони „DANIEL HECHTER”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6/от 1 до 6/.
Плат: 1, 25 м. памучен габардин с ширина 1, 40 м. 0, 25 м. памучен плат в тон с ширина 0, 80 м.
Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: от габардин: 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
четири/, гръб на коланче 6 /да се скроят два двойни/. От памук се скрояват две дъна според чертежа
на кройката.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Изработете предни джобове със страница според
обяснението към модел 9. Тропосайте гънка по предницата. Зашийте страничните и вътрешните
шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете преден отвор с предно закопчаване и
коланче без гайки според обяснението към модел 2. Направете подгъви и оформете гънка по
подгъванията, пристегнете ги с бод на ръка по шевовете. Оформете илик, пришийте копче.
62. Рокля „BAUM”
Приложение 7. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 3, 20 м. щампосана коприна с ширина 1, 50 м. Конец Гутерман. Лента филетка в тон за
частта на талията.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2/да се скроят два/, талия 3 /да се скроят две двойни/,
предница на долна част 4 и 4а /да се скрои двойна/, гръб на долна част 5 и 5а/да се скроят два/, ръкав
6 и 6а/да се скроят два/. За оформяне на гърба на вратната извивка мострите се скрояват според
чертежа на кройката.
Изработка: Прекарайте двоен набор между обозначенията в основата на предницата на горната
част и по предницата на долната част между обозначение В и знака. Зашийте раменните шевове и
поставете мострите на гърба на вратната извивка, прегънете мострите на предницата на вратната
извивка. Пришийте една част от талията за основата на горната част според обозначение А като
натегнете наборите и като наложите лентата във форма на руло в подходящ цвят. Пришийте долната
част към основата на частта на талията, натегнете набора според обозначение В като също наложите
лента. Зашийте гърба на долната част към основата на горната част, затворете страничните шевове и
средния шев на гърба до края на ципа. Направете подгъв във формата на руло в основата на
ръкавите, прекарайте двоен набор по върховете между обозначенията и ги пришийте към ръкавните
извивки, като натегнете набора. Пришийте скрит цип и направете подгъв.
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63. Рокля „MANGO”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 3, 80 м. памучен щампосан воал с ширина 1, 50 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница на горна част 1 /да се скроят две/, гръб на горна част 2 /да се скроят два/,
предница и гръб на долна част 3 /да се скроят две двойни/, волан на долна част 4 /да се скроят два
двойни/, ръкав 5 /да се скроят два/, основа на ръкав 6 /да се скроят две/, маншет 7 /да се скроят
четири/, яка 8 /да се скроят две двойни/. За волани на маншетите се скрояват две ленти 30см. на 2см.
плюс шевовете.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба на двете горни части поотделно. Изработете
бродерия по предницата на горната част. Затворете раменните и страничните шевове поотделно.
Поставете флизелин от обратната страна на две от яките, изгладете и ги съединете две по две, лице с
лице, зашийте външната страна от обозначение А до горния край на гърба, обърнете. Подплатете
горната част като оформите отворената предница и ръкавните извивки. Пришийте яката към
вратната извивка според обозначения А-Е като пристегнете подплатата. Пришийте скрит цип по
средата на гърба, затворете го. Зашийте страничните шевове на долната част и средния шев на гърба
поотделно. Поставете долната част от сатен върху тази от коприна и тропосайте външната страна,
пришийте долните части към основата на горната част и обшийте подплатата отвътре на горната
част върху шева. Направете подгъви на долните части поотделно. Поставете дантела по отвора на
предницата и около яката, пришийте с шев на ръка.
64. Рокля „PAUL & JOE”
Приложение 7. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 1 до 4/.
Плат: 1, 75 м. щампосан креп сатен с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: предница 1 /да се скроят две/, гръб 2 /да се скроят два/, предница на долна част 3 /да се
скрои двойна/, гръб на долна част 4 /да се скроят два/. За оформяне на гърба на вратната извивка и
на ръкавните извивки мострите се скрояват според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте диплата на предницата на вратната извивка от рамото до основата на горната
част. Затворете раменните шевове. Поставете флизелин от обратната страна на мострите на вратната
и ръкавните извивки, изгладете. Зашийте мострите на гърба на вратната извивка, обърнете и
прегънете мострите на предницата на вратната извивка, застопорете ги по същия шев на диплата.
Оформете прихлупване на предницата на горната част, така че центровете да съвпадат и като
поставите дясната страна върху лявата, тропосайте. Зашийте свивките на гърба на горната част и на
долната част поотделно. Прекарайте двоен набор в основата на предницата на горната част между
обозначенията. Затворете страничните шевове на горната част и на долната част поотделно.
Пришийте долната част към основата на горната част според обозначение А, като натегнете
наборите. Затворете средния шев на гърба до края на ципа. Пришийте цип. Оформете ръкавните
извивки като поставите мострите, ушити и обърнати. Направете подгъв.
65. Манто „HENNES & MAURITZ”
Приложение 9. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 1 до 8/.
Плат: 3, 10 м. необработена вълна с ширина 1, 40 м. 2, 50 м. копринена подплата с ширина 1, 40 м.
Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От вълна: платка на предница 1 /да се скроят две/, платка на гръб 2 /да се скрои двойна/,
предница 3 и 3а /да се скроят две/, гръб 4 и 4а /да се скрои двоен/, ръкав 5 /да се скроят два/, маншет
6 /да се скроят четири/, капаче 7 /да се скроят две/, яка 8 /да се скроят две двойни/. За мостри се
скрояват две цели според чертежа на кройките. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа
на кройката. От подплата се скрояват платката на предницата и предницата до края на мострите,
платката на гърба, гърба, ръкавите и две дъна на джобове.
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Изработка: Прекарайте двоен набор по предниците между обозначенията и тропосайте гънката на
гърба. Прикрепете платката на предницата към предницата като натегнете набора и платката на
гърба към гърба, прекарайте декоративен тегел по шевовете по лицевата страна. Затворете
раменните и страничните шевове. Изработете джобове с капаче според обяснението към модел 24 и
обозначение В с оформен илик според указаното място.Затворете ръкавите, отбележете прорез на
отвора на ръкавите с тропоска, скройте и направете малък подгъв до основата или оформете с ушита
и обърната лента. Поставете флизелин по двата маншета от обратната страна, изгладете, съединете
ги две по две лице с лице, зашийте с тегл без частта на монтажа, обърнете и прикрепете към
ръкавите от дясната страна на отвора обозначение R до другия край обозначение S като оформите
вътрешно прихлупване, зашийте външната страна и обшийте противоположната по същия шев от
обратната страна. Пришийте ръкавите към ръкавните извивки като натегнете набора. Изработете яка
според обяснението към модел 29 и обозначение А; поставете предните мостри лице с лице,
зашийте от основата до раменете, обърнете навътре като придържате шева по края, застопорете
отвътре с бодове на ръка и обшийте задната част на яката. Поставете подплънки. Подплатете и
направете подгъв, оформете илици и пришийте копчета за палто, маншети и капачета.
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