PATRONES 278
1. Рокля „VICTORIO & LUCCHINO”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5.
Плат: 4, 35 м. щампосан креп с ширина 1, 40 м. Цип. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница на горна част /две двойни/, 2. гръб на горна част /четири пъти/, 3. страница на
гръб на горна част /четири пъти/, 4 и 4а долна част- една двойна за предницата и две за гърба. 5, 5а и
5в страница на предница на долна част, четири пъти.
Изработка: Пришийте страницата на гърба на горната част към гърба на двете части поотделно.
Зашийте по-тесните свивки на предницата на горната част по лицевата страна като оставите плата
видим. Оформете най-широката свивка като оставите 2см. от всяка страна и зашийте с прав
английски шев като оставите плата отново от лицевата страна. Затворете страничните шевове.
Затворете страничните шевове на долната част към долницата на предницата и гърба, затворете
средния шев на гърба до края на ципа. Съединете долната част към основата на горната част.
Подплатете горната част като оформите вратната извивка. Пришийте цип на гърба. Направете
подгъв.
2. Рокля „ESCORPION”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5.
Плат: 2, 45 м. памук с намачкан ефект с ширина 1, 40м. % подплатени копчета. 12 мм. еластична
лента. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница на горна част – четири пъти, 2. гръб на горна част – два двойни, 3 и 3а.
предница на долна част – една двойна, 4 и 4а. гръб на долна част – един двоен, 5. предно
закопчаване – един път. Две ленти 65см. на 2см. за фльонга. Една лента 30см. на 1, 5см. за гайки.
Изработка: Изработете лентата за гайки, ушита и обърната на 3мм. и я скройте на 5 парчета,
поставете на указаното място дясната страна на предницата на горната част и тропосайте. Зашийте
диплите на раменните шевове на предницата и гърба до обозначенията, затворете раменните и
страничните шевове на горната част. Прегънете предното закопчаване лице с лице, зашийте
крайщата и обърнете, поставете върху лявата страна на предницата според обозначение А,
тропосайте. Подплатете горната част като оформите предницата на вратната извивка и като
пристегнете гайките и предното закопчаване, оформете гърба на вратната извивка и ръкавните
извивка. Зашийте страничните шевове на долната част. Поставете предницата на горната част в
подходяща позиция като оформите предно закопчаване, тропосайте и пришийте долната част към
основата на горната според обозначения B-G. Поставете подплатата на горната част в подходяща
позиция като я обшиете по долния шев и оформете две каналчета хоризонтално върху горната част
според обозначения C-F и B-G с ширина 1, 5см. , като оставите малък отвор по предниците за да
прекарате еластична лента според искания размер и застопорете краищата с вертикален тегел по
двете предници. Направете подгъв. Зашийте подплатените копчета. Изработете двете ленти, ушити
и обърнати и застопорете в края на горното каналче като симулирате все едно излизат от
вътрешната страна, оформете фльонга.
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3. Рокля „SELVAIGI”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 11.
Плат: 1, 75 м. щампосан копринен креп с ширина 0, 80 м. 0, 90 м. едноцветен сатенен креп с
ширина 1, 40 м. 1, 75 м. подплата в тон с ширина 0, 80 м. Цип. 1 копче. Флизелин G740. Конец
Гутерман.
Кроене: От щампосана материя: 1. Предница на горна част – една двойна, 2. гръб на горна част –
два пъти, 3. предница на долна част – една двойна, 4. гръб на долна част – един двоен. От
едноцветен плат: 5. предница на вратна извивка – две двойни, 6. гръб на вратна извивка – четири
пъти, 7. предница на ръкавна извивка – четири пъти, 8. гръб на ръкавна извивка – четири пъти, 9.
предница на талия – две двойни, 10. гръб на талия – два двойни, 11. основа – една двойна за
предницата и една двойна за гърба според центровете. От подплата: скройте по същия начин кройки
1, 2, 3 и 4.
Изработка: Зашийте свивките на предницата на горната част и на долните части поотделно.
Зашийте средния шев на гърба на горната част според обозначения F. Подплатете предницата на
горната част като тропосайте подплатата по вратната и ръкавната извивка. Подплатете гърба на
горната част като оформите отвор на вратната извивка от обозначение Е до обозначение F и
тропосайте по вратната извивка и по ръкавната извивка. Поставете флизелин от обратната страна на
частите на предницата, гърба на вратната извивка, ръкавните извивки и талията. Поставете частите
на предницата на ръкавните извивки според обозначение А и на гърба обозначение В. Зашийте
частите на предницата и гърба на талията според обозначения D-F. Зашийте предницата и гърба на
долната част към основата на талията и гърба на долната част по същия начин. Затворете
страничните шевове до мястото на ципа отляво. Зашийте страничните шевове на частите на
основата и ги поставете лице с лице, зашийте около ръкавните извивки, обърнете и обшийте върху
подплатата. Зашийте дясната страна на частта на талията за подплатяване и страничните шевове на
подплатата на долната част, съединете ги и ги пришийте към основата подплатата на предницата и
гърба на горната част. Пришийте скрит цип. Зашийте раменните шевове на частите на вратната
извивка, съединете лице с лице, зашийте външната страна, долната страна до горната част и
краищата на гърба до обозначение Е, пришийте към предницата и гърба на горната част според
обозначения С-Е, обшийте. Направете подгъв, оформете илик, пришийте копче.
4. Риза „JUAN PEDRO LOPEZ”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8.
Плат: 2, 65 м. Памук, вискоза и полиестер с ширина 1, 40 м. 10 копчета. Флизелин G740. Конец
Гутерман.
Кроене: 1 и 1а. предница – два пъти, 2. платка на гръб – две двойни, 3. гръб – един двоен, 4 и 4а.
ръкав – два пъти, 5. капаче на отвор на ръкавите – два пъти, 6. маншет – два пъти, 7. столче на яка –
две двойни, 8. яка – две двойни.
Изработка: Пришийте платката към предницата и гърба, поставете вътрешната част на платката и
обшийте по същите шевове, прекарайте декоративни тегели по лицевата страна. Пришийте ръкавите
към ръкавните извивки. Изработете отвор на ръкавите с капаче, отбележете прорез на отвор на
ръкавите и направете малък подгъв по прореза отляво до основата. Прегънете капачето лице с лице
и зашийте горния край, обърнете и поставете отдясно на прореза, лице с лице, зашийте един слой от
капачето от основата до оформения край, обърнете капачето навътре и обшийте по същия шев,
поставете оформената външна страна на капачето върху ръкава отгоре над отвора и я застопорете с
хоризонтален тегел, като покриете отвора. Тропосайте гънките на ръкава. Затворете страничните и
ръкавните шевове отведнъж. Изработете маншети: поставете флизелин по средата на маншетите от
обратната страна, изгладете, прегънете лице с лице /или ги съединете два по два, според както е
модела/, затворете краищата, обърнете и прикрепете към ръкавите от края на капачето на отвора до
другия край на отвора като оформите предно закопчаване, пришийте един слой от маншетите и
обшийте противоположния от обратната страна по същия шев, прекарайте декоративен обиколен
тегел ако е нужно. Изработете яка със столче: поставете флизелин на една от яките и на едно от
столчетата от обратната им страна, изгладете. Поставете яките лице с лице, зашийте с обиколен
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тегел без частта на монтажа, обърнете, изгладете и ако е нужно направете декоративен тегел.
Поставете по едно от столчетата от всяка страна на яката като направите така, че да съвпаднат
центровете и според обозначение В, прекарайте тегел като захванете всички материи от края на
частта на основата и обърнете столчето на яката в подходяща позиция, изгладете. Прикрепете яката
към вратната извивка според обозначение А, зашийте външната страна и обшийте отвътре върху
тегела на зашитото. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
5. Мини рокля „CUSIO BARCELONA”
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6.
Плат: 1, 95 м. щампосана коприна с ширина 1, 40 м. 0, 45 м. едноцветно ламе с ширина 1, 40 м. 7
подплатени черни копчета. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: от щампосана коприна: 1 и 1а. предница – една двойна, 2 и 2а. гръб – един двоен, 3. ръкав –
два пъти. От ламе: 4. поло закопчаване – два пъти, 5. маншет – четири пъти, 6. яка – две двойни.
Изработка: Зашийте гънките на предницата от раменете до края на обозначенията. Зашийте
натегната гънка по средата на гърба и я поставете в права позиция. Затворете раменните и
страничните шевове. Изработете поло закопчаване: ако закопчаването има заоблена основа или
заострена, скройте я отляво хоризонтално. Поставете флизелин от обратната страна на частите на
закопчаването до мястото на сгъвката, изгладете. Отбележете с тропоска местоположението на
закопчаването и поставете по една част от него по всяка страна лице с лице / при този модел според
обозначения В-С/, зашийте двете страни. Скройте материята между двата шева като оставите 5мм.
без да се скрояват в долната част и направете няколко прореза към тегела само по материята.
Прегънете закопчаването и долната покривна част лице с лице по линията на сгъвката, зашийте
двата края на закопчаването, за да се оформи /ако яката стига до края на закопчаването, зашийте
само долния край/ и зашийте основата на горната част на закопчаването; направете няколко прореза
по ъглите и обърнете двете навътре, направете тропоска по края и изгладете. Застопорете долната
част на покривна част с хоризонтален тегел и прекарайте декоративен тегел около горната страна на
закопчаването, прихлупете го върху долната страна и застопорете основата с бод на ръка и ли с
кръстосан шев като се придържат застопорени двете части на закопчаването. Затворете ръкавите,
наберете върховете, отбележете прорез на отвора в основата на ръкавите и оформете с ушита и
обърната лента, тропосайте гънките и зашийте маншетите според обозначения R-S и обяснението
към модел 4. Пришийте ръкавите към ръкавните извивки, като натегнете набора. Изработете яка:
поставете флизелин от обратната страна на една от яките, изгладете, поставете двете лице с лице и
зашийте с обиколен тегел без частта на монтажа, скройте шева, изгладете отворения шев, обърнете
яката в подходяща позиция, изгладете като придържате шева по края. Прикрепете яката към
вратната извивка според обозначение А, зашийте вътрешната страна и обшийте обратната страна
върху тегела на зашитото. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
6. Рокля „CHARO RUIZ”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7.
Плат: 5м. памучна бамбула с полиамид с ширина 1, 50 м. Еластична лента. Конец Гутерман.
Кроене: 1. гръдна част – две двойни, 2. предница на долна част – четири пъти, 3. страница на долна
част – четири пъти, 4. гръб на долна част – два двойни, 5. страница – четири пъти, 6. фльонга в
горната част на гърба – четири пъти. 7. фльонга на гърба на талията – четири пъти. Две ленти 3см.
на 36см. /размер 40/, 39см. /размер 44/, 42см. /размер 48/ за ленти. Една лента 10см. на 3см. за гайка
на предницата на вратната извивка.
Изработка: Зашийте страничните шевове на предницата на долните части към предниците на
долните части поотделно и по същия начин долните части на гърба поотделно според обозначение
G. Изработете две по две частите на гърба, за да оформите фльонги, лице с лице, зашийте наоколо
до обозначения С-В и B-F, обърнете по страничните шевове. Поставете фльонгата на талията върху
страничните шевове на предницата според обозначения B-F и в позиция към центъра на предницата,
тропосайте и затворете страничните шевове според обозначение Е. Зашийте горната фльонга по
страничните шевове на гръдната част според обозначения С-В. Подплатете предните гръдни части,
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като оформите вратната извивка и вътрешността на страничните шевове като вмъкнете презрамките,
ушити и обърнати според обозначенията. Изработете гайка, ушита и обърната, поставете върху
предницата на долната част според обозначение А, тропосайте. Съединете долната част към
основата на гръдната част според обозначения А-В. Пристегнете гайката на предницата отвътре по
основата на вратната извивка като оформите набор и зашийте с тегел по вътрешния шев.
Подплатете гърба на долната част с противоположната долна част като оформите цялата горна
страна до обозначение Е, поставете долната част в подходяща позиция и обшийте предницата на
долната част по основата на горната част. Прекарайте няколко тегела с еластичен конец по гърба на
талията на долната част между обозначение G. Скройте основата на горната страна на долната част
с 4см. Направете отпуснати подгъви със завършващ шев. Зашийте краищата на презрамките по
горната фльонга според обозначенията и завържете възлите на гърба.
7. Рокля „FASHION IN LOVE”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5.
Плат: 2, 45 м. памук и вискоза на точки с ширина 1, 40 м. 0,65 м. копринена подплата в бяло с
ширина 1, 40 м. Цип. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: от памук:1. предница на горна част –една двойна косо, 2. гръб на горна част – два двойни
косо, 3 и 3а предница и гръб на долна част – една двойна косо за предницата и две косо за гърба, 4.
предница на шлейф – една двойна, 5. фльонга – два пъти. От подплата: По същия начин се скрояват
кройки 1 и 2.
Изработка: Зашийте свивките на гърба на горната част, затворете страничните шевове. Зашийте
страничните шевове на долната част и средния шев на гърба до мястото на ципа. Тропосайте
гънките на долната част и пришийте към основата на горната част. Зашийте по същия начин горната
част от подплата и поставете върху горната част на точки лице с лице около вратната извивка,
презрамките и ръкавните извивки, зашийте и обърнете подплатата в позиция през отворите на
презрамките. Затворете презрамките на точки и обшийте от обратната страна на подплатата.
Пришийте цип на гърба, обшийте около подплатата и по талията. Поставете флизелин по средата от
обратната страна на шлейфа, изгладете. Направете подгъв по лентите за фльонгата и по края на
диагонал, прекарайте двоен набор между обозначения E-F, поставете по една лента на всеки край от
шлейфа и върху него, като натегнете набора според обозначения E-F, прегънете отгоре над шлейфа,
затворете краищата и зашийте като оставите отвор за обръщане, обшийте го и завържете шлейфа по
гърба на талията като оформите фльонга.
8. Блуза „HENNES & MAURITZ”
Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8.
Плат:
1, 25 м. щампосан памук с ширина 1, 40 м. Цип. Кадифена лента в тон от 1см. за
вътрешността на шлейфа. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница на вратна извивка – четири пъти, 2. връх – четири пъти, 3. предница – една
двойна, 4. страница на предница – два пъти, 5. гръб – един двоен, 6. страница на гръб – два пъти, 7.
предница на шлейф. Един правоъгълник с височина 15см. плюс шевовете по три пъти по контура на
основата на шлейф, за да скроите после една двойна. 8. гръб на шлейф. Един правоъгълник с
височина 12см. по три пъти по контура на основата на шлейф, за да скроите после един двоен. Цяла
мостра според кройката за оформяне на гърба на вратната извивка. Две ленти 2см. на 34см. /размер
40/, 37см. /размер 44/, 40см. /размер 48/, за презрамки.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на двете части на предницата на вратната
извивка и върха, изгладете. Съединете тези части поотделно според обозначение Е. Пришийте
страницата на предницата към предницата според обозначение С и прекарайте декоративен двоен
тегел по лицевата страна. Пришийте страницата на гърба към гърба по същия начин. Направете
подгъв от 2,5см. по предницата на вратната извивка до обозначение А и пришийте към предниците
според обозначения А-В. Изработете презрамки, ушити и обърнати, като ги оставите с ширина 1см.
и тропосайте по предницата на вратната извивка като ги поставите в позиция към основата на
дрехата. Поставете противоположната част на вратната извивка и зашийте от обозначение А до
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обозначение В, като пристегнете презрамките и прегънете върха и обшийте по основата. Поставете
кадифената лента върху шева на върха и я зашийте с двоен тегел като оформите каналче за да
прекарате шнурчета, оформете краищата като прегънете лентата и зашиете с хоризонтален тегел
като затворите каналчетата. Затворете страничните шевове до мястото на ципа отляво. Оформете
предната ръкавна извивка като поставите парче плат, ушито и обърнато до страничните шевове.
Тропосайте презрамките на гърба по шева на страницата според нужната мярка. Поставете мострата
на гърба на вратната извивка, ушита и обърната, като пристегнете презрамките. Пришийте цип.
Направете подгъв в основата на правоъгълниците за шлейфа поотделно и оформете гънки, всички в
една и съща посока от 2см. на 2см. дълбочина и на разстояние 2см. помежду им, пристегнете с
различни тропоски. Поставете кройката на предницата на шлейфа върху правоъгълника с височина
15см. и скройте според горната форма и размера, поставете кройката на гърба на шлейфа върху
правоъгълника с височина 12см. и скройте според размера. Зашийте страничните шевове на шлейфа
и съединете с основата на горната част според обозначения F-G, зашийте и прекарайте двоен
декоративен тегел по шева.
9. Къси панталони „GANT”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6.
Плат: 0, 85 м. памук с еластан с ширина 1, 40 м. Цип. Закопчалка от галантерия. Флизелин G740.
Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница – два пъти, 2. гръб – два пъти, 3. страница дъно на джоб – два пъти, 4. предно
закопчаване – един път, 5. предница на коланче – два пъти според кройката и два пъти без
прихлупване, 6. гръб на коланче – два двойни. Две дъна на джобове според кройката. Пет
правоъгълника 5см. на 2см. за гайки.
Изработка: Изработете предни джобове със страница: поставете дъното на джоба лице с лице и
край с край като следвате формата на джоба. Прекарайте тегел, направете прорези по шева, ако
формата е заоблена, обърнете дъното на джоба навътре, изгладете като придържате шева по края и
ако е нужно прекарайте декоративен тегел. Поставете отдолу страницата и тропосайте двете части
заедно. От обратната страна съединете двете дъна с обиколен тегел. Зашийте страничните,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете преден отвор с предно
закопчаване и цип: прегънете мострата от дясната страна на панталона навътре и пристегнете с
тропоска. Отляво, скройте мострата като оставите 1см. за цип, ако кройката не го е включила.
Отворете ципа и го тропосайте отвътре като оставите видими зъбците, зашийте с тегел. Прегънете
капачето за предното закопчаване лице с лице и зашийте горния край, обърнете в подходяща
позиция като оформите и поставете капачето като вмъкнете обратната страна на ципа, зашийте
всичко заедно, затворете ципа и оформете закопчаване като прихлупите дясната страна върху
лявата, като скриете ципа. Прекарайте декоративни тегела по лицевата страна, според кройката.
Изработете коланче с гайки: зашийте страничните шевове на коланчето, ако то не е цяло и го
направете едно единствено. Поставете флизелин по средата на коланчето от обратната страна (ако
коланчето е съставено от две части, горна и долна, поставете една от тях), изгладете, прегънете лице
с лице (ако коланчето е съставено от две части, поставете едната върху другата), зашийте с тегел без
частта на монтажа, обърнете, изгладете. Изработете гайки, ушити и обърнати и поставете върху
талията на указаното място, тропосайте и поставете горния слой на коланчето, като пристегнете
гайките. Обшийте противоположния слой от вътрешната страна и пристегнете краищата на гайките
в горната страна на коланчето с хоризонтален тегел. Направете подгъви и поставете закопчалка от
галантерия по прихлупването на коланчето.
10. Жакет „HEINE”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9.
Плат: 1, 55 м. лен и памук с ширина 1, 40 м. 1, 05 м. подплата в подходящ цвят с ширина 1, 40 м. 5
копчета. Подплънки. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От памук и лен: 1. платка на предница, два пъти; 2. предница, два пъти; 3. гръб, един двоен;
4 и 5. Ръкав, два пъти всеки; 6. ръкавник, четири пъти; 7. яка, две двойни; 8. джоб, два пъти; 9.
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капаче, два пъти. За да оформите предницата мострите се скрояват според кройката. Две ленти 5см.
на 4см. за гайки на джобовете. От подплата се скрояват кройки 1 и 2 до края на мострите и кройките
3, 4, 5 и 8.
Изработка: Пришийте платката към предницата според обозначение В като оформите илик и
прекарайте декоративен тегел по лицевата страна. Затворете раменните и страничните шевове.
Зашийте свивките в основата на джобовете от плат и от подплата поотделно, поставете подплатата
лице с лице, зашийте основата и страничните шевове, обърнете откъм външната страна и
тропосайте. Изработете гайки, ушити и обърнати и ги поставете върху джобовете според
обозначение J в позиция към основата, тропосайте. Поставете капачетата според обозначения E-F,
пришийте един слой от тях, прегънете лице с лице, зашийте краищата, обърнете, поставете гайките
отгоре като прихванете и обшийте капачетата като пристегнете краищата на гайките, прегънете
капачетата върху джобовете и застопорете обръщането на капачетата по страничните шевове.
Зашийте джобовете на указаните места с обиколен тегел. Поставете флизелин от обратната страна
на ръкавника и ги изработете ушити и обърнати, поставете върху ръкавите според обозначение R,
тропосайте. Изработете ръкави: съединете частите, които оформят ръкава по шева под китката
според обозначението, изгладете отворения шев. Затворете шева на лакътя до основата. Скройте
косо от подлепващ плат лента като следвате формата на основата на ръкава, поставете я от
обратната страна и изгладете. Отбележете подгъв в основата и зашийте с кръстосан шев. Наберете
леко върха от обозначението на предницата до първото обозначение на гърба и прикрепете ръкавите
към ръкавните извивки според обозначенията като разпределите набора, зашийте, скройте леко
шева като го оставите на 1, 5см. и надшийте на ръка двете материи заедно, за да оформите добре,
изгладете с влажна кърпа, за да набъбне. Изработете яка според обяснението към модел 5 и
обозначение А заедно с мострите, ушити и обърнати и оформете илик. Направете подгъви,
поставете подплънки и подплатете. Оформете илици, пришийте копчета.
11. Блуза „COMMA”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4.
Плат: 1, 05 м. памучен поплин с ширина 1, 40 м. 9 копчета. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: 1. Предница – два пъти, 2. Гръб – един двоен, 3. Яка – две двойни, 4. Вратовръзка – два
пъти. Две скроени косо ленти с ширина 2см. за оформяне на ръкавните извивки.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Затворете раменните и страничните шевове.
Оформете ръкавните извивки като поставите бие, ушито и обърнато като направите филетка от 1см.
при обшиването. Поставете флизелин от обратната страна на последната мостра на предниците, по
едната яка и по едната вратовръзка, изгладете. Оформете двойна гънка по двете предници и
застопорете с тегел по края от вратната извивка до основата. Изработете яка според обяснението
към модел 5 и обозначение А. Направете подгъв в основата. Оформете илици, пришийте копчета.
Съединете двете вратовръзки лице с лице, зашийте наоколо без горната страна, скройте шевовете и
обърнете по този отвор, обшийте с последователен бод на ръка. Оформете илиците на вратовръзката
и я закопчайте върху дрехата, като я оставите да може да се сваля.
12. Пола „HENNES & MAURITZ”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5.
Плат: 3 м. памук с ширина 1, 40 м. Цип. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: от памук: 1. платка на предница – две двойни, 2. платка на гръб – два двойни, 3, 3а и 3в.
предница на долна част – една двойна, 4. гръб на долна част – един двоен, 5 и 5а. страница на гръб –
два пъти. Мостри според кройката за оформяне на основата на долната част. От подплата се
скрояват кройки 3, 4 и 5 като намалите 5см. основата.
Изработка: Пришийте частите на страницата на гърба към гърба според обозначение Е. Тропосайте
гънките на предницата на долната част и затворете страничните шевове до мястото на ципа отляво.
Поставете флизелин от обратната страна на една от платките на предницата и гърба, изгладете.
Зашийте дясната страна на двете платки поотделно, съединете лице с лице, зашийте горната страна
до лявата страна, обърнете. Изработете долна част от подплата по същия начин и поставете от
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обратната страна, пристегнете двете по талията с тропоска. Зашийте един слой на платката към
долните части според обозначения А-В до отвора отляво. Пришийте цип до края на платката и
обшийте отвътре около ципа и по шева за съединяване с долната част. Затворете във формата на
халка мострите на основата на долната част и поставете лице с лице, зашийте, обърнете и обшийте.
Направете подгъв на вътрешната страна на долната част.
13. Жакет „FRANK WALDER”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5.
Плат: 2м. лен с ширина 1, 40 м. 1, 35 м. подплата в тон с ширина 1, 40 м. 2 копчета. Флизелин
G740. Конец Гутерман.
Кроене: От лен: 1 и 1а. японски тип предница – два пъти, 2 и 2а. японски тип гръб – два пъти, 3.
коланче – два пъти, 4. яка – две двойни, 5. капаче – два пъти. Мостри според кройката за оформяне
на предниците. Две дъна на джобове според кройката. От подплата скройте кройка 1 до края на
мострата и по същия начин кройки 2 и 3 и дъната на джобовете.
Изработка: Изработете джобове с капаче: отбележете с тропоска мястото на джоба и поставете от
обратната страна върху знака, лента от флизелин с ширина 4см. по дължината на отвора плюс още
2см. от всяка страна. Прегънете капачето по средата и поставете флизелин върху обратната страна,
зашийте краищата, обърнете, изгладете. Поставете капачето от долната страна на прореза в посока
надолу /или отдясно на прореза ако джобовете са вертикални/ и върху него дъното на джоба от
подплата и тропосайте всичко заедно; поставете дъното на джоба от плат по противоположния
прорез и тропосайте. Зашийте с тегел върху тропоските, като ги разделите помежду им на 1,5см. и
скройте отвора между двата тегела като ни достигате до краищата; направете прорези и изгладете
шевовете. Обърнете дъната на джобовете навътре и капачето нагоре /или наляво ако са вертикални/
като ги поставите в подходяща позиция, застопорете краищата им с малки скрити бодове и от
обратната страна съединете двете дъна с обиколен тегел. Зашийте страничните шевове до
обозначение Е и отбележете прорез на предницата на ръкавната извивка до обозначение С и на
гърба до обозначение В. Зашийте долния шев на ръкавите до обозначение Е и поставете лента по
отвора. Затворете раменния шев на ръкава и средния шев на гърба. Поставете флизелин от
обратната страна на мострите и по една от яките, изгладете. Поставете мострите лице с лице,
зашийте до обозначение А. Съединете яките лице с лице, зашийте външната страна, обърнете и
пришийте един слой към вратната извивка според обозначение А, поставете яката в позиция към
ръкавната извивка и поставете мострите отгоре, зашийте всички заедно, обърнете мострите и
обшийте остатъка от яката. Направете подгъви, Подплатете жакета. Оформете илици, пришийте
копчета.
14. Рокля „DAY BIRGER”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4.
Плат: 2м. коприна с ширина 1, 40 м. Цип. Флизелин G785. Конец Гутерман.
Кроене: 1. платка на предница – две двойни, 2. платка на гръб – две двойни, 3 и 3а. предница – една
двойна, 4. гръб – един двоен. Две ленти 1, 5см. на 42см. /размер 40/, 5см. /размер 44/, 48см. /размер
48/ за презрамки. Скроени косо ленти от 2см. на 12м. за декоративни филетки на платка.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на една от платките на предницата и гърба,
изгладете. Зашийте свивките на платките поотделно. Съединете скроените косо ленти и скройте 11
ленти според размера за платката на гърба хоризонтално, 9 ленти за предницата на платката от
средата до обозначения А-В, 9 ленти от страничните шевове на предницата до обозначения А-В,
една лента за предницата на вратната извивка до страничните шевове и една лента за основата на
предницата на платката до страничните шевове. Прегънете лентите по средата и поставете първата
лента върху дясната страна на 1см. разстояние от основата на платките с флизелин, зашийте право с
тегел. Поставете другите ленти на платката на гърба разделени на 8мм. по мострата и като
прикриете тегелите, така че последната лента да е тропосана по края на вратната извивка. Поставете
цялата прегъната лента по основата на платката на предницата като тази на гърба на 1см. Поставете
лентите на предницата кръстосани помежду си по обозначения А-В, като ги поставите и ги зашиете

-7-

като на гърба. Поставете цялата прегъната лента по предницата на вратната извивка до страничните
шевове,тропосайте. Зашийте дясната страна на платката. Изработете презрамките, ушити и
обърнати като оставите на 7мм. и поставете върху вратната извивка на платката с филетки според
обозначения В-С, в позиция към основата, тропосайте. Поставете обратната страна на платката, за
да подплатите лице с лице, зашийте около вратната извивка като пристегнете презрамките и
филетката. Зашийте страничните шевове на роклята до мястото на ципа отляво. Прекарайте двоен
набор по горната страна на предницата и гърба на роклята от средата до обозначение А на
предницата и Е на гърба. Зашийте платката с филетки към роклята, като натегнете набора според
обозначения А-Е без да пристягате първата филетка. Обшийте вътрешната страна на платката по
съединителния шев. Пришийте скрит цип. Направете подгъв.
15. Блузка „A. APPAREL”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3.
Плат: 1, 05 м. сатинирана коприна с ширина 1, 40 м. 8 подплатени копчета. Флизелин G785. Конец
Гутерман.
Кроене: 1. платка на предница – четири пъти, 2. предница – да се скрои двойна, 3. гръб – един
двоен. Две скроени косо ленти 2см. на 59см. /размер 40/, 62см. /размер 44/, 66см. /размер 48/ за
филетки на предницата на ръкавната извивка и презрамките. Скроена косо лента 2см. на 41см.
/размер 40/, 45см. /размер 44/, 49см. /размер 48/ за филетка на гърба на вратната извивка. Една лента
от 1см. според целия преден отвор за оформяне.
Изработка: Отбележете с прорез преден отвор до обозначение А. Прекарайте двоен набор по
предниците и гърба. Поставете флизелин от обратната страна на двете платки на предницата и
изгладете. Пришийте платката към предницата като натегнете набора според обозначение В.
Изработете лента с дължина 45см., ушита и обърната до 5мм. и направете от нея осем парчета за
оформяне на гайки, поставете ги върху предния отвор отдясно и платката на указаното място,
тропосайте. Поставете лента за оформяне на отвора, ушита и обърната, като пристегнете гайките
при отвора и прекарайте тегел на 3мм. от края. Поставете противоположните платки лице с лице и
зашийте вратната извивка и средния шев на предницата като пристегнете гайките, обърнете
наобратно и обшийте по основата и тропосайте по ръкавните извивки. Прекарайте декоративен
тегел на 7мм. от вратната извивка и на 3мм. по центровете на предницата. Зашийте страничните
шевове. Съединете бието на гърба на вратната извивка с бие за предницата на ръкавните извивки
презрамки и поставете от средата на гърба като намалите наборите на гърба според размера на
филетката на гърба според размера до края на предницата на ръкавната извивка, зашийте и обшийте
като оформите филетка от 1см. Обшийте остатъка от презрамките и зашийте с тегел на 2мм. от
края, застопорете ги на гърба с машинен тегел според обозначение С под филетката. Направете
подгъв и зашийте подплатени копчета.
16. Рокля „OTTO”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3.
Плат: 1, 25 м. креп жоржет с пайети с ширина 1, 40 м. Цип. Конец Гутерман.
Кроене: 1. Японски тип платка – два пъти, 2. предница – една двойна, 3. гръб – един двоен.
Изработка: Зашийте свивките на платките и свивките на роклята поотделно. Премахнете пайетите
от подгъва за предницата на вратната извивка до гърба на вратната извивка и от основата на
ръкавите, направете подгъв на вратната извивка и основата на ръкавите със скрит бод на ръка.
Прихлупете предницата на вратната извивка и гърба на вратната извивка като съедините двете
платки според обозначение а на предницата и обозначение В на гърба, пристегнете с тропоска.
Зашийте предницата на долната част на роклята към основата на платката според обозначения А-С и
гърба на долната част според обозначения В-Е. Затворете страничните шевове и ръкавите отведнъж
до мястото на ципа отляво. Пришийте скрит цип. Направете подгъв в основата като премахнете
пайетите от подгъва.
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17. Панталон „MALI PARMI”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2.
Плат: 1, 60 м. плат с пайети с ширина 1, 40 м. 1, 60 м. трикотажна подплата в тон с ширина 1, 40 м.
Цип. Сатенена лента в тон с ширина 4см. Конец Гутерман.
Кроене: От двете материи: 1. предница – два пъти, 2. гръб – два пъти.
Изработка: Зашийте свивките на гърба на панталона от подплата. Извадете пайетите от мястото на
свивките на гърба и ги зашийте. Затворете страничните шевове на двата панталона поотделно до
мястото на ципа отляво. Зашийте вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Поставете панталона
от подплата от вътрешната страна на този с пайети и пристегнете двата по талията с тропоска.
Зашийте цип като пристегнете двете материи. Поставете сатенена лента върху талията и зашийте
като пристегнете около двете материи, обшийте като оформите филетка от 1см. и зашийте метална
закопчалка в левия край на талията. Намалете с 2см. основите на подплатата и направете подгъви
поотделно.
18. Рокля „SAND”
Приложение. Страна.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9.
Плат: 1, 75 м. щампосан копринен креп с ширина 0, 80 м. 0, 90 м. едноцветен сатенен креп с
ширина 1, 40 м. 1, 75 м. подплата в тон с ширина 0, 80 м. Цип. 1 копче. Флизелин G740. Конец
Гутерман.
Кроене: От щампосана материя: 1. Предница на горна част – една двойна, 2. гръб на горна част –
два пъти, 3. предница на долна част – една двойна, 4. гръб на долна част – един двоен. От
едноцветен плат: 5. предница на вратна извивка – две двойни, 6. гръб на вратна извивка – четири
пъти, 7. предница на ръкавна извивка – четири пъти, 8. гръб на ръкавна извивка – четири пъти, 9.
предница на талия – две двойни, 10. гръб на талия – два двойни, 11. основа – една двойна за
предницата и една двойна за гърба според центровете. От подплата: скройте по същия начин кройки
1, 2, 3 и 4.
Изработка: Зашийте свивките на предницата на горната част и на долните части поотделно.
Зашийте средния шев на гърба на горната част според обозначения F. Подплатете предницата на
горната част като тропосайте подплатата по вратната и ръкавната извивка. Подплатете гърба на
горната част като оформите отвор на вратната извивка от обозначение Е до обозначение F и
тропосайте по вратната извивка и по ръкавната извивка. Поставете флизелин от обратната страна на
частите на предницата, гърба на вратната извивка, ръкавните извивки и талията. Поставете частите
на предницата на ръкавните извивки според обозначение А и на гърба обозначение В. Зашийте
частите на предницата и гърба на талията според обозначения D-F. Зашийте предницата и гърба на
долната част към основата на талията и гърба на долната част по същия начин. Затворете
страничните шевове до мястото на ципа отляво. Зашийте страничните шевове на частите на
основата и ги поставете лице с лице, зашийте около ръкавните извивки, обърнете и обшийте върху
подплатата. Зашийте дясната страна на частта на талията за подплатяване и страничните шевове на
подплатата на долната част, съединете ги и ги пришийте към основата подплатата на предницата и
гърба на горната част. Пришийте скрит цип. Зашийте раменните шевове на частите на вратната
извивка, съединете лице с лице, зашийте външната страна, долната страна до горната част и
краищата на гърба до обозначение Е, пришийте към предницата и гърба на горната част според
обозначения С-Е, обшийте. Направете подгъв, оформете илик, пришийте копче.
19. Рокля „VERA MONT”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7.
Плат: 3, 50 м. глазе с ширина 1, 40 м. 2, 55 м. копринена подплата с ширина 1, 40 м. 0, 20 м. тюл с
ширина 3м. Цип. Конец Гутерман.
Кроене: От глазе: 1 и 1а. предница на горна част – един път, 2, 2а, 2в, 2с и 2d. Предница на долна
част – един път, 3. гръб – един двоен, 4 и 4а. гръб на долна част – един двоен, 5. предница на горна
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част от подплата – една двойна. Мостри за оформяне на вратната и ръкавните извивки според
чертежа на кройките. От копринена подплата: 6 и 6а. предница на долна част от подплата – една
двойна, 7 и 7а. гръб на долна част от подплата – един двоен. За оформяне на горната страна се
скрояват кройки 3 и 5. От тюл се скроява лента от 7см. според ширината на плата за волан.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба на горната част от двете материи. Подплатете
вътрешната страна на горната част от глазе като оформите вратната и ръкавните извивки. Поставете
мострата на горната част на вратната извивка лице с лице, зашийте, обърнете и прекарайте тегел на
7 мм. от края като оставите отвор по раменете и прекарайте шнур през каналчето до раменете за да
можете да придадете формата според модела. Поставете вътрешната страна на предницата на
горната част от обратната страна на горната външна страна като пристегнете по раменете според
обозначение А. Затворете раменните шевове на горната външна страна, като пристегнете
вътрешната страна на предницата на горната част. Поставете външната страна на предницата на
долната част към основата на горната част според обозначения В-J и тропосайте гънките от двете
страни. Пришийте външната страна на гърба на долната част към основата на гърба на долната част
според обозначение Е и затворете страничните шевове на роклята до мястото на ципа отляво.
Зашийте страничните шевове на долната вътрешна част до мястото на ципа и дясната страна на
вътрешната горна част от подплата като пристегнете вътрешната предна част от глазе и подплата,
съединете долната част към основата на горната от вътрешната страна и поставете гърба на горната
част от подплата до раменните шевове, поставете със скрит бод на ръка. Оформете гърба на
вратната извивка и ръкавните извивки на външната горна страна като поставите мострите, ушити и
обърнати, обшийте върху гърба на подплатата. Пришийте скрит цип. Направете подгъви. Затворете
във формата на халка лентата от тюл и прекарайте двоен набор от едната страна, пришийте към
основата на долната част отвътре като натегнете набора, оформете волана и го нагънете отдолу.
Поставете декоративно цвете, направено в ателие върху гънките на дясната страна и поставете
вратната извивка като придадете форма, според модела.
20. Рокля „C & A”
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5.
Плат: 3м. глазе с ширина 1, 40 м. 0, 55м. атлаз с ширина 1, 40 м. Цип. Конец Гутерман.
Кроене: От глазе: 1 и 1а. предница – два пъти, 2 и 2а. гръб – два пъти, 3 и 3а. страница на предница
– два пъти, 4 и 4а. страница на гръб - два пъти. Две ленти 2см. на 37см. дължина /размер 40/, 40см.
/размер 44/, 43см. /размер 48/ за презрамки. Една лента 2см. на 65см. дължина за фльонга. Една
лента 2см. на 6см. за лента за възел. Мостри за оформяне на вратната извивка според чертежа на
кройките. От атлаз: 5. горна драперия – два пъти косо.
Изработка: Съединете страницата на предницата и на гърба към предницата и гърба, затворете
страничните шевове според обозначение С. Прекарайте двоен набор по средата на предницата и
гърба към частта от атлаз и поставете върху вратната извивка според обозначения А-Е, тропосайте;
натегнете наборите и пристегнете с тропоска по предницата според обозначение В и по гърба
обозначение F, обшийте по основата и застопорете със скрит бод на ръка от средата на предницата
до средата на гърба. Затворете средния шев на предницата, като пристегнете драперията и средата
на гърба до мястото на ципа. Изработете презрамки, ушити и обърнати с ширина 1см. и тропосайте
върху вратната извивка, поставете ги в позиция към основата на дрехата. Съединете мострите по
страничния шев и прикрепете към вратната извивка лице с лице, зашийте наоколо, пристегнете
презрамките, обърнете мострите и обшийте. Пришийте скрит цип и направете подгъв. Изработете
лента, оформете възел като оставите ширина от 1см. на 6см. и дългата лента също от 1см. за да
поставите подгъната по средата на възела, пристегнете с шев на ръка и зашийте по обозначение В.
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21. Рокля „VERA MONT”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11.
Плат: 4, 15 м. креп жоржет с ширина 1, 40 м. 3, 30 м. атлаз с ширина 1, 40 м. Цип. Конец Гутерман.
Кроене: От креп: 1. предница на вратна извивка – две двойни, 2. страница на предница – два пъти,
3. предница – две двойни, 4. страница на странична част на предница – четири пъти, 5. странична
част на предница – четири пъти, 6. предница и гръб на долна част - два пъти всяка една според
центровете, 7. странична част на предница и гръб на долна част – четири пъти, 8. гръб – четири
пъти, 9. страница на гръб – четири пъти, 10. страница на странична част на гръб – четири пъти, 11.
годет – осем пъти. Две ленти 5см. на 39см. дължина /размер 40/, 41см. /размер 44/, 43см. /размер 48/
за презрамки. От атлаз: скройте кройките 1 и 3 по една двойна от всяка. Кройките 2,4, 5, 8, 9 и 10,
два пъти всяка една. Кройките 6, 7 и 11 по същия начин.
Изработка: Зашийте свивките на предницата на вратната извивка от креп поотделно и прикрепете
към страницата на предницата според обозначение D. Поставете предната част на вратната извивка
от атлаз върху тази от креп и намалете мястото на свивките като адаптирате плата към обозначение
D, зашийте по същия начин страницата от атлаз според обозначение D. Поставете предните части от
трите материи поотделно според обозначение А, съединете страничната страница на предницата
към страницата на предницата според обозначение С и пришийте частта към горната част според
обозначения В-Е до страничните шевове. Пришийте страницата на гърба към гърба от трите
материи поотделно според обозначение Е. Поставете страничната част на страницата на гърба по
гърба според обозначение F. Изработете свободни презрамки, ушити и обърнати като ги оставите с
ширина 2,5см. Затворете страничните шевове поотделно. Зашийте средния шев на предницата и
гърба на долните части поотделно до обозначение J. Съединете страничните долни части към
предницата и гърба на долната част според обозначения G-J и затворете страничните шевове до
обозначение J. Поставете осемте годета на указаното място според обозначение J.Пришийте долната
част от атлаз към основата на горната част от атлаз и тази от креп към една част от креп. Изработете
бродерия според модела върху шева на частите по роклята от атлаз и по презрамките поотделно.
Поставете роклята от атлаз върху тази от креп и поставете презрамките в края на предницата на
вратната извивка, тропосайте като пристегнете двете материи на роклята и поставете презрамките в
позиция към основата на горната част. Подплатете горната част с противоположната част от креп
като оформите вратната извивка и като пристегнете презрамките отпред, оформете прихлупване на
гърба, пристегнете по средния шев на гърба и зашийте подплатата като пристегнете презрамките,
обърнете подплатата и обшийте по долния шев. Пришийте скит цип. Направете свободни подгъви.
22. Рокля „ST. EMILI”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9.
Плат: 3, 70 м. креп с ширина 1, 40 м. 3, 40 м. прозрачна материя в тон с ширина 1, 40 м. Цип. Лента
от галантерия със скъпоценни камъни за презрамки. 125 декоративни части. Конец Гутерман.
Кроене: 1. част на вратна извивка – два пъти, 2. част на вратна извивка от подплата – два пъти, 3.
предница – четири пъти, 4. предница на талия – четири пъти, 5. гръб на вратна извивка - четири
пъти, 6. гръб – четири пъти, 7. гръб на талия – четири пъти, 8, 8а и 8в. предница и гръб на долна част
– четири пъти. Две ленти 3см. на 1, 19 м. за подплата на предното закопчаване. Две ленти 3см. на
33см. /размер 40/, 36см. /размер 44/, 39см. /размер 48/ за презрамки. От прозрачен плат: 9. драперия
на предницата – два пъти. Кройките 4, 5, 6 и 7 – два пъти всяка една. Кройки 1 и 8 по същия начин.
Една лента 5см. на 1, 21 м. за предно закопчаване.
Изработка: Прекарайте двоен набор по средата на предницата на частите, които оформят
драперията и ги поставете върху предницата според обозначения В-С, като натегнете набора,
тропосайте центровете и около горната страна, основата и страничните шевове. Поставете всичките
горни части, скроени от прозрачна материя върху тези от креп и пристегнете с няколко тропоски, за
да оформите все едно е една материя. Тропосайте гънките на вратната извивка на подплатата
поотделно, прекарайте двоен набор по краищата на частите на вратната извивка от прозрачна
материя като намалите до размера на краищата на подплатата. Изработете презрамки, ушити и
обърнати и поставете лентата със скъпоценни камъни, тропосайте по краищата на вратната извивка.
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Зашийте страничните шевове на предницата и гърба на вратната извивка, тропосайте презрамките
по обозначението на гърба на вратната извивка. Затворете страничните шевове на вътрешната част
на вратната извивка от подплата и поставете върху вратната извивка лице с лице, зашийте от
обозначение А, около вратната извивка, ръкавните извивки и гърба на вратната извивка до центъра,
обърнете подплатата и пристегнете по вътрешната страна на подплатата. Поставете предницата и
гърба на талията според обозначения C-G, затворете средния шев на предницата и страничните
шевове, като пристегнете прозрачната материя. Зашийте шевовете на средните долни части на
предницата и гърба до мястото на ципа, затворете страничните шевове поотделно. Поставете
долната прозрачна част върху тази от креп и съединете към основата на горната част според
обозначения E-J. Поставете декорация от скъпоценни камъни по шевовете на предницата и гърба на
талията , според модела. Изработете предно закопчаване от креп, ушито и обърнато и поставете
отгоре прозрачната лента, така че да излиза с 1см. от едната страна, застопорете с тегел в края на
частта от креп на 2мм. и поставете хоризонтално декоративни ленти; поставете капачето върху
предното закопчаване и зашийте със скрит бод на ръка от двете му страни по края на крепа под
прозрачната материя. Съединете роклята с основата на предницата и гърба на вратната извивка
според обозначения A-F. Поставете предницата, за да подплатите лице с лице, зашийте от
обозначение В до обозначение А като пристегнете капачето от креп, обърнете частта и обшийте
отвътре по частите на вратната извивка и по долната страна. Направете подгъв отвътре по долната
страна и оформете основата на долната част от прозрачна материя със завършващ шев. Пришийте
цип и обшийте подплатата отвътре около нея.
23. Рокля „C & A”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7.
Плат: 3, 70 сатиниран памук с ширина 1, 40 м. 0, 30 м. черен тюл с ширина 1, 30 м. Цип. Конец
Гутерман.
Кроене: От памук: 1. предница на нагръдник – две двойни, 2. предна част на презрамка – четири
пъти, 3. страница на предница – четири пъти, 4. гръб - четири пъти, 5. предница на талия – две
двойни, 6. гръб на талия – два двойни, 7. предница и гръб на долна част – две двойни. От тюл се
скроява лента с ширина 20см. по целия контур на талията според размера.
Изработка: Пришийте страницата на предницата за презрамките поотделно според обозначение В,
затворете дясната страна. Оформете предната част на презрамката и ръкавните извивки от
обозначение А до края и от обозначение Е на презрамката до обозначение Е на гърба на вратната
извивка, зашийте гърба на презрамката към гърба според обозначение Е и затворете средния шев на
гърба. Изработете нагръдник, ушит и обърнат по горната страна на вратната извивка до обозначение
С, поставете отдолу под презрамките на предницата според обозначения А-С, застопорете от
обратната страна на шевовете с бод на ръка. Зашийте дясната страна на частта на талията и
прикрепете към основата на горната част, според обозначения A-F като вмъкнете лентата от тюл,
като оформите отвор отляво. Зашийте страничните шевове на долната част до края на ципа отляво и
тропосайте гънките на предницата и гърба. Пришийте долната част към основата на талията, като
пристегнете тюла наоколо според обозначение D. Направете подгъв и пришийте цип като
застопорите тюла отляво.
24. Блузка „YERA”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 3.
Плат: 2, 15 м. сатен с ширина 1, 40 м. Цип. Конец Гутерман.
Кроене: 1 и 1а. Предница – една двойна, 2 и 2а. гръб – да се скрои един двоен, 3. яка – една двойна
косо. Скроени косо ленти с ширина 2см. за оформяне и направата на филетка около ръкавните
извивки и основата до страничните отвори.
Изработка: Зашийте вертикалните свивки на предницата и затворете гръдните свивки до
страничните шевове. Зашийте свивките на гърба. Затворете раменните шевове, дясната страна до
отвора в основата и лявата страна от ръкавната извивка до обозначение С. Пришийте цип до отвора
в основата. Затворете яката във формата на халка и пришийте един слой към вратната извивка
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според обозначение А-В, обшийте противоположния слой с непрекъснат бод или такъв на ръка.
Поставете скроените косо ленти по ръкавните извивки на 1см. от края, зашийте и обшийте като
оформите обиколна филетка. Поставете по същия начин лентите по основата до страничните
отвори.
25. Панталон „YERA”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 5.
Плат: 2, 70 м. памук с еластан с ширина 1, 40 м. 0, 35 м. памучен воал с ширина 0, 80 м. Цип. Шнур
за завързване. 8 широки метални петелки. 1 закопчалка от галантерия. Флизелин G740. Конец
Гутерман.
Кроене: От памук: 1 и 1а. Предница – два пъти, 2 и 2а. Гръб – два пъти, 3. Страница дъно на джоб –
два пъти, 4. предно закопчаване – един път, 5. Коланче – четири пъти. От памучен воал се скрояват
две дъна на джобове според обозначенията на кройка 3.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични материи. Зашийте
свивките на гърба. Изработете предни джобове със страница според обяснението към модел 9.
Затворете страничните и вътрешните шевове, и средния шев /чатала/, до мястото на ципа.
Изработете отвор на предницата с предно закопчаване и цип според обяснението към модел 9.
Отбележете ръб на панталона и зашийте от талията като оформите дипла според тегелите до
обозначението и другата дипла по същия начин. Изработете колан без гайки според обяснението
към модел 9. Направете подгъви и отбележете подгъв при обръщането като ги пристегнете по
страничните шевове с бод на ръка. Поставете петелки на указаните места и прекарайте шнура,
според модела. Поставете закопчалката по предното закопчаване на коланчето.
26. Рокля „BILUZIK”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 2.
Плат: 2, 25 м. щампосан трикотаж с ширина 1, 40 м. 2,55 м. едноцветен атлаз с ширина 1, 40 м.
Цип. Конец Гутерман.
Кроене: От щампосана материя: 1 и 1а. Предница – една двойна като се скъси с 15см. основата, 2 и
2а. Гръб – един двоен като се скъси с 15см. основата. От атлаз се скрояват кройките 1 и 2 по същия
начин без да се скъсява основата. Скроени косо ленти от 2см. за направа и оформяне на филетка
около вратната и ръкавните извивки.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален бод за еластични материи. Зашийте
раменните и страничните шевове на двете рокли поотделно до мястото на ципа отляво. Направете
подгъви поотделно. Поставете роклята от атлаз върху тази от щампосана материя и пристегнете с
тропоска около вратната и ръкавните извивки. Поставете скроените косо ленти от атлаз по вратната
и ръкавните извивки на 1см. от края и обшийте като направите едносантиметрова филетка.
Пришийте цип отляво като пристегнете двете материи.
27. Блузон „YERA”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 3.
Плат: 2, 30 м. коприна с полиамид с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман.
Кроене: 1. Предница – една двойна, 2. Гръб – един двоен, 3. Ръкави – два пъти.
Изработка: Изработете рисунка по предницата и гърба ако е нужно и нарисувайте със специална
боя за плат. Зашийте раменните и страничните шевове до мястото на отвора. Затворете ръкавите и
ги пришийте към ръкавните извивки. Направете подгъв от 1см. около вратната извивка и основата
до страничните отвори с машинен тегел.
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28. Жакет „VENCA”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 10.
Плат: 2м. лен с ширина 1, 40 м. 1, 35 м. подплата в тон с ширина 1, 40 м. 2 копчета. Флизелин G740.
Конец Гутерман.
Кроене: От лен: 1 и 1а. японски тип предница – два пъти, 2 и 2а. японски тип гръб – два пъти, 3.
коланче – два пъти, 4. яка – две двойни, 5. капаче – два пъти. Мостри според кройката за оформяне
на предниците. Две дъна на джобове според кройката. От подплата скройте кройка 1 до края на
мострата и по същия начин кройки 2 и 3 и дъната на джобовете.
Изработка: Изработете джобове с капаче: отбележете с тропоска мястото на джоба и поставете от
обратната страна върху знака, лента от флизелин с ширина 4см. по дължината на отвора плюс още
2см. от всяка страна. Прегънете капачето по средата и поставете флизелин върху обратната страна,
зашийте краищата, обърнете, изгладете. Поставете капачето от долната страна на прореза в посока
надолу /или отдясно на прореза ако джобовете са вертикални/ и върху него дъното на джоба от
подплата и тропосайте всичко заедно; поставете дъното на джоба от плат по противоположния
прорез и тропосайте. Зашийте с тегел върху тропоските, като ги разделите помежду им на 1,5см. и
скройте отвора между двата тегела като ни достигате до краищата; направете прорези и изгладете
шевовете. Обърнете дъната на джобовете навътре и капачето нагоре /или наляво ако са вертикални/
като ги поставите в подходяща позиция, застопорете краищата им с малки скрити бодове и от
обратната страна съединете двете дъна с обиколен тегел. Зашийте страничните шевове до
обозначение Е и отбележете прорез на предницата на ръкавната извивка до обозначение С и на
гърба до обозначение В. Зашийте долния шев на ръкавите до обозначение Е и поставете лента по
отвора. Затворете раменния шев на ръкава и средния шев на гърба. Поставете флизелин от
обратната страна на мострите и по една от яките, изгладете. Поставете мострите лице с лице,
зашийте до обозначение А. Съединете яките лице с лице, зашийте външната страна, обърнете и
пришийте един слой към вратната извивка според обозначение А, поставете яката в позиция към
ръкавната извивка и поставете мострите отгоре, зашийте всички заедно, обърнете мострите и
обшийте остатъка от яката. Направете подгъви, Подплатете жакета. Оформете илици, пришийте
копчета.
29. Панталон „VENCA”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6.
Плат: 3, 50 м. коприна с ширина 1, 40 м. Цип. 2 копчета. Флизелин G785. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница – два пъти, 2. гръб – два пъти, 3 и 3а. страница – два пъти, 4. предно
закопчаване – един път, 5. предница на коланче – два пъти до обозначение А и два пъти до
обозначение В, 6. гръб на коланче – два двойни.
Изработка: Зашийте страничните шевове. Оформете гънки по страницата на всички по същия
начин навътре и ги зашийте на 12мм., прекарайте декоративен тегел на 1см. върху зашитото.
Съединете страницата към предницата и гърба на панталона според обозначения E-F до основата,
изгладете и прекарайте декоративен тегел също до основата. Затворете вътрешните шевове и
средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете преден отвор с предно закопчаване и коланче
като оформите прихлупване върху лявата страна според обяснението към модел 9. Прекарайте
няколко декоративни тегела на разстояние помежду им върху коланчето. Оформете илици,
пришийте копчета. Направете подгъви.
30. Блузон „JAPONES”
Приложение. Страна.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 2.
Плат: 2м. плат с пайети с ширина 1, 40 м. Цип. Скроена косо черна лента от галантерия с ширина
3см. Конец Гутерман.
Кроене: 1, 1а и 1в. предница – един път, 2, 2а и 2в. гръб – един път.
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Изработка: Зашийте предните свивки. Затворете дясната страна от обозначение В до основата и
лявата страна от края на ципа до основата. Пришийте цип. Затворете раменния шев на ръкава.
Оформете вратната извивка, основата на ръкава и основата на дрехата като постави скроената косо
лента, ушита и обърната, обшийте със скрит бод на ръка.
31. Панталон „VENCA”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 2.
Плат: 2, 40 м. креп сатен с ширина 1, 40 м. Еластична лента с ширина 2см. Конец Гутерман.
Кроене: 1 и 1а. Предница – два пъти, 2 и 2а. Гръб – два пъти.
Изработка: Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Прегънете талията
навътре според обозначенията и прекарайте двоен набор като оформите каналче и оставите малък
отвор, за да прекарате еластична лента според нужния размер. Направете подгъви и прекарайте
декоративен двоен обиколен тегел.
32. Блузка „YERA”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 3.
Плат: 3, 40 м. сатиниран трикотаж с еластан с ширина 1, 40 м. 4 подплатени копчета. Конец
Гутерман.
Кроене: 1. предница – една двойна, 2. гръб – един двоен, 3 и 3а. яка – една двойна. Скроени косо
ленти от 2см. за оформяне на отвора на гърба и ръкавните извивки.
Изработка: Зашийте раменните шевове и затворете страничните шевове. Отбележете прорез на
отвор на гърба до обозначение С и оформете като поставите бие и като вмъкнете четири гайки от
лента във формата на руло на указаните места. Тропосайте гънки по предницата на вратната
извивка. Зашийте един слой от яката към вратната извивка според обозначения А-В, прегънете яката
лице с лице и затворете краищата на гърба до обозначение В, скройте леко шева и прегънете
краищата, обшийте остатъка от яката по вратната извивка с бод на ръка. Оформете ръкавните
извивки като поставите бие, ушито и обърнато. Направете подгъв и пришийте подплатените
копчета. Оформете фльонга на гърба със свободните краища на яката.
33. Панталон „YERA”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6.
Плат: 2, 35 м. памук с метализиран фект с ширина 1, 40м. 0, 35 м. едноцветен памук с ширина 0, 80
м. 3 копчета. Цип. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От памук с метализиран ефект: 1. предница – два пъти, 2 и 2а. гръб – два пъти, 3. страница
дъно на джоб – два пъти, 4. предно закопчаване – един път, 5. предница на коланче – четири пъти, 6.
гръб на коланче – два двойни. Пет правоъгълника 6см. на 2см. за гайки. От едноцветен памук: две
дъна на предни джобове и четири дъна на задни джобове според чертежа на кройката.
Изработка: Зашийте свивките на гърба и изработете задни джобове с илик филетка: отбележете
мястото на джоба с тропоска. Скройте косо лента, която да надхвърли с 2см. от всяка страна и
ширина, поставете лентата центрирана върху тропоската, лице с лице и прекарайте обиколен тегел
като оформите правоъгълник. Скройте двете материи /плат и филетка/ по средната тропоска от
единия край до другия без да достигате до края и ги скройте с два прореза по ъглите, обърнете бието
навътре, изгладете отворените шевове и прегънете като оставите филетка от 1см. от всяка страна,
пристегнете по същия шев от вътрешната страна и застопорете краищата. Зашийте краищата
помежду им по лицевата страна, за да придържате джоба добре затворен. Поставете една дъно на
джоб отдолу под бието, обшито със страничен бод, зашийте другото дъно по дължина на горната
страна на филетката и съединете двете дъна с обиколен тегел. Изработете предни джобове със
страница според обяснението към модел 9. Зашийте страничните , вътрешните шевове и средния
шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете преден отвор с предно закопчаване и цип според
обяснението към модел 9. Съединете коланчетата по страничните шевове като ги оформите две

- 15 -

цели, поставете едно върху друго лице с лице като вмъкнете гайките по горната страна, преди това
ушити и обърнати, зашийте наоколо без частта на монтажа, като пристегнете гайките, обърнете
коланчето в подходяща позиция, зашийте външния слой към панталона и обшийте
противоположния отвътре. Пристегнете долния край на гайките с хоризонтален тегел. Направете
подгъви, оформете илици, пришийте копчета.
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