PATRONES 282
1. Туника
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2.
Плат: 3м. памучна бамбула с ширина 1, 50 м. 5, 20 м. шевица с вълнички с ширина 6см. Флизелин
G740. Конец Гутерман.
Кроене: 1.предница, двойна, 2. гръб, двоен. Мостри за оформяне на вратната извивка според
чертежа на кройката.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на мострите. Прекарайте седем хоризонтални
тегела с еластичен конец по указаното място на предницата и гърба, разделени помежду им на 5 мм.
за оформяне на прихващане под гръдната част и по гърба. Зашийте раменните шевове. Съединете
мострите на вратната извивка по раменния шев, поставете лице с лице, зашийте около вратната
извивка и обърнете навътре. Оформете основата и страничните шевове с малък подгъв на машина и
поставете шевицата. Съединете предницата с гърба като свържете двете части по края на
еластичните тегели, застопорете с тегел.
2. Манто
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 13
Плат: 1, 55 м. антелина с ширина 1, 50 м. 0, 90 м. памучна подплата с ширина 1, 40м. 0, 65 м.
памучна подплата на райета с ширина 1м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предна горна част, две, 2. задна горна част, двойна, 3. долна предна част, две, 4. долна
задна част, двойна, 5 и 6. предно закопчаване, две всяка една, 7. основа на предница, две, 8. основа
на гръб, двойна, 9 и 10. ръкав, два от всяка, 11. предница на вратна извивка, четири, 12. гръб на
вратна извивка, два двойни, 13. мостра на предница, две. От подплата: съединете кройки 1 и 3 и
скройте две. съединете кройки 2 и 4 и скройте двойна. От подплата на райета: съединете кройки 9 и
10 и скройте и скройте две.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на мострите, по две от частите на предницата
на вратната извивка и по една от частите на гърба на вратната извивка. Съединете всичките горни
части с долните, поставете шевовете нагоре, прекарайте машинен тегел по края и направете друг
тегел на ръка на 5 мм. от първия / украсете по същия начин всичките шевове/. Зашийте страничните
и раменните шевове. Затворете ръкавите, направете подгъв, прикрепете към ръкавните извивки
според обозначенията. Съединете частите на основата на предницата и гърба по страничните
шевове, пришийте към основата на дрехата, прегънете по линията на чертежа навътре и пристегнете
с два декоративни тегела отгоре. Пришийте закопчаването към предниците според обозначения АВ, поставете в подходяща позиция, поставете мострите отгоре, зашийте от вратната извивка до
основата, обърнете. Подплатете мантото. Съединете частите на вратната извивка по раменните
шевове, поставете лице с лице, зашийте наоколо без частта на монтажа, обърнете и прикрепете към
дрехата по лицевата страна, пришийте към горната страна и обшийте долната. Оформете илик,
пришийте копче.
3. Блузон
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 6.
Плат: 0, 85 м. фина памучна батиста с ширина 1, 50 м. 0, 50 фина бродирана памучна батиста с
ширина 1, 50 м. 0, 80 м. канаваца с ширина 5мм. Конец Гутерман.
Кроене: от едноцветна батиста: 1. платка на предница, две двойни, 2. платка на гръб, две двойни, 3.
шлейф на предница и гръб, две двойни, 4. ръкав, два. От бродирана батиста: 5. предница, двойна, 6.
гръб, двоен.
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Изработка: Зашийте раменните шевове на платките, поставете лице с лице, зашийте контура на
вратната извивка, обърнете, изгладете, тропосайте двете материи заедно по ръкавните извивки и
поставете канавацата около вратната извивка. Съединете предницата и гърба по страничните
шевове, наберете горния край според размера на платките, поставете ги като зашиете горната страна
и за да обшиете долната. Затворете ръкавите, направете подгъв в основата и прекарайте два тегела с
еластичен конец на 4см. от основата, за да оформите набор като симулирате волан. Наберете
върховете на ръкавите и ги прикрепете към ръкавните извивки според обозначенията. Затворете
страничните шевове на шлейфа, оформете основата с малък подгъв, наберете горния контур според
основата на горната страна, прикрепете към нея, зашийте и прекарайте два еластични тегела като
при ръкавите, за да пристегнете блузона в горната страна.
4. Елек
Приложение 2. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4.
Плат: 0, 7 м. бежов антелин с ширина 1, 50 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две, 2. гръб, два, 3. централна част на гръб, една двойна, 4. странична част на
гръб, две. Два правоъгълника 4 на 13см. /размер 40/, 14см. /размер 44/, 16см. /размер 48/ плюс
шевовете за капачета на джоб. Мостри според кройката за оформяне на вратната и ръкавните
извивки.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на мострите, капачетата и частите, които
крепят гърба. Скройте отвори на джобовете от страничните шевове до прекарания 1см. от свивките,
зашийте ги, прекарайте тегел отгоре. Прегънете капачетата по средата по дължина, затворете
краищата, обърнете, прекарайте тегел по горния край, поставете по горния край на на отворите на
джобовете от страничните шевове като ги поставите в подходяща позиция, застопорете краищата с
тегел и затворете отворите като вмъкнете капачетата, симулирайки джобове. Затворете средния шев
на гърба и раменните шевове. Зашийте и обърнете поддържащите части, тегелирайте около контура,
оформете илици по краищата на поддържащата средна част на гърба, пришийте копче по
страничните части и закопчайте трите помежду им. Зашийте страничните шевове като вмъкнете
поддържаща част по същата височина като капачетата по предницата. Съединете мострата на
вратната извивка по раменния шев и мострите на ръкавните извивки, поставете върху дрехата лице
с лице, зашийте, направете прорез по по-дълбоките извивки, обърнете мострите навътре. Направете
подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
5. Рокля
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2.
Плат: 2, 90 м. щампосана вискоза с намачкан ефект с ширина 1, 40 м. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница на горна част, двойна, 2. гръб на горна част, двоен. Лента 25см. на 1, 40 м. за
първия волан. Лента 30см. на 2м. за втория волан с необходимите добавки. Лента 30см. на 2, 80 м. за
третия волан с необходимите добавки. Лента 35см. на 3, 60 м. за волан в основата с необходимите
добавки. Скроени косо ленти с ширина 3см. за оформяне на вратната и ръкавните извивки.
Изработка: Зашийте свивките на предницата на горната част, страничните и раменните шевове;
оформете вратната и ръкавните извивки с бието, ушито и обърнато. Затворете четирите волана във
формата на халка, наберете горните контури като оставите според размера на волана, след който ще
се зашива всеки един, съединете ги помежду им като оформите долната страна на роклята,
пришийте я към горната част; оформете основата с малък подгъв.
6. Блуза
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5.
Плат: 1, 25 м. бродиран муселин с ширина 1, 40 м. 0, 15 м. бяла памучна дантела с ширина 0, 80 м.
0, 60 м. бяла канаваца с ширина 1см. Конец Гутерман.
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Кроене: От муселин: 1. предница, двойна, 2. гръб, двоен, 3. ръкав, два, 4. гайка на предница, две.
Мостри според чертежа на кройката за оформяне на вратната извивка. Ленти от 3см. за филетка в
основата на ръкавите. Ленти 3 на 50 см. за фльонга на предницата. От дантела: 5. платка, две. Две
ленти 4,5 см. на 30см. за декорация по средата на предницата.
Изработка: Скройте отвор в основата на ръкавите и оформете с малък подгъв във формата на руло;
затворете страничните шевове и ръкавите, прикрепете ги към ръкавните извивки според
обозначенията, зашийте; наберете ръкавите от А до В и прикрепете платките от дантела от вратната
извивка до ръкавите според обозначения А-В-С; оформете края на вратната извивка на платката с
малък подгъв. Скройте отвор по средата на предницата от вратната извивка до обозначенията,
поставете две ленти от дантела отгоре и канаваца отстрани като застъпите няколко мм. от дантелата,
застопорете с тегел. Поставете мострите върху дрехата лице с лице, зашийте контура на вратната
извивка, обърнете навътре. Зашийте и обърнете гайката и поставете в края на предния отвор
хоризонтално, застопорете с тегел. Наберете основата на ръкавите и оформете с лентите като
направите филетка. Зашийте и обърнете фльонгите и поставете по всеки край на вратната извивка.
Оформете гайки от конец по края на филетките в основата на ръкавите и по предницата на вратната
извивка, по указаното място, и пришийте малки бели копчета.
7. Пола
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4.
Плат: 7 м. щампосан памук с ширина 1, 40 м. 24 м. дантела. Конец Гутерман.
Кроене: 1. горна част, две двойни, 2, 3-3а, 4-4а-4в. волани, две двойни от всяка. Лента от 15,5см. на
12м. с необходимите добавки за волан в основата на горната част. Лента от 18,5см. на 12м. с
необходимите добавки за волан в основата на долната част. Скроена косо 3 сантиметрова лента за
оформяне на талията.
Изработка: Съединете горните части по дясната страна и поставете цип отляво. Затворете трите
волана във формата на халка, наберете горните контури като оформите малки плисета и като ги
оставите според размера на основата на волана, за който ще се пришие всеки един, съединете трите
волана помежду им и първия по горната част, зашийте. Затворете във формата на халка лентата за
оформяне на волан в основата на горната част и поставете дантелата по основата, оформете по
същия начин волана в основата на долната част, поставете го отдолу и ги тропосайте заедно,
наберете според размера на третия волан и пришийте към него. Оформете талията с бие като
оформите филетка от 1см. и поставете закопчалка по краищата.
8. Риза
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6.
Плат: 1, 30 м. щампосана вискоза с ширина 1, 40 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две, 2. гръб, двоен, 3. предно закопчаване, две, 4. ръкав, два, 5. яка, две
двойни, 6. маншет, четири.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на предното закопчаване, по два от маншетите
и по една от яките. Пришийте закопчаването към предницата, прегънете навътре по линията на
чертежа, обшийте от обратната страна по същия шев, прекарайте тегел по двата края. Зашийте
предните свивки, страничните и раменните шевове. Затворете ръкавите, прикрепете към ръкавните
извивки според обозначенията. Затворете маншетите във формата на халка, съединете два по два
като поставите един зад друг, зашийте външния контур като направите във формата на V, направете
прорез по ъгъла, обърнете, прикрепете към основата на ръкавите, така че да съвпадат шевовете,
зашийте горната страна, обшийте долната, тегелирайте. Изработете яка мао: съединете яките лице с
лице, зашийте наоколо без частта на монтажа, обърнете, изгладете и ако е нужно прекарайте
декоративен тегел. Прикрепете яката към вратната извивка според обозначение А, зашийте
външната страна и обшийте вътрешната върху тегела на зашитото. Направете подгъв, оформете
илици, пришийте копчета.
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9. Риза
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5.
Плат: 1, 45 м. червен антелин с ширина 1, 50 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две, 2. гръб, двоен, 3. ръкав, два, 4. яка, две двойни, 5. столче на яка, две
двойни.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на една от яките и на едно от столчето на
яката. Прегънете мострите по линията на чертежа навътре, пристегнете с тропоска. Зашийте
раменните шевове, прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според обозначенията, зашийте,
поставете шева нагоре и прекарайте тегел около ръкавните извивки; затворете ръкавите и
страничните шевове отведнъж. Изработете яка за риза със столче: поставете яките лице с лице,
зашийте наоколо с тегел без частта на монтажа, обърнете, изгладете, и ако е нужно прекарайте
декоративен тегел. Поставете едно от столчетата на яката по всяка страна на яката, така че
центровете да съвпадат и според обозначение В, прекарайте тегел като прихванете всичките
материи от края на основата и обърнете столчето на яката в подходяща позиция, по края прекарайте
тропоска и изгладете. Прикрепете яката към вратната извивка според обозначение А и зашийте
външната страна на столчето на яката, изгладете шева и обшийте вътрешната страна върху същия
тегел. Направете подгъви с тегели, оформете илици, пришийте копчета.
10. Бикини с пола
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9.
Плат: 0, 85 м. полиестер и сатиниран еластан с ширина 1, 50 м. 0, 30 м. подплата от полиамидпамук с ширина 0, 50 м. Конец Гутерман.
Кроене: От сатиниран полиестер: 1 и 2. гръдна част, четири всяка една, 3. основа на предница, две
двойни, 4. презрамка, четири, 5-5а. гръб, четири, 6. предница на долнище, двойна, 7. гръб на
долнище, двоен, 8. долна част, две двойни, 9-9а. коланче, две двойни. От подплата по същия начин
се скроява кройка 6.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични материи. Зашийте
гръдните части две по две според обозначения А-В, съединете горните с долните части лице с лице
като вмъкнете ушитите и обърнати презрамки, зашийте горния край и краищата, обърнете,
прекарайте халкички, застопорете с бодове и пристегнете двете материи в основата с тропоска.
Зашийте частите на основата на предницата с тези на гърба по страничните шевове, съединете
горните части с долните лице с лице като вмъкнете гръдните части според обозначения C-D и
презрамките на гърба, зашийте наоколо като оставите малък отвор, обърнете и затворете отвора.
Поставете подплата по предницата на долнището отвътре лицева с опака страна и тропосайте;
зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и оформете крачолите с малък подгъв като
вмъкнете еластична лента. Прегънете долната част по линията на чертежа, затворете краищата,
обърнете, прекарайте тегел по края; съединете двете коланчета лице с лице, вмъкнете долната част
по долния край до обозначения Е, зашийте и затворете краищата за фльонга до F, обърнете
коланчето нагоре, обърнете краищата и прекарайте тегел заедно с шева; поставете долната част
върху долнището като опънете лекичко и оставете краищата за фльонгата по дясната страна,
оформете края на талията с зигзаг като прихванете всички материи и като вмъкнете еластична
лента, прегънете навътре, повдигнете долната част и зашийте малък подгъв със специален тегел за
еластични материи.
11. Бикини
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4.
Плат: 0, 40 м. раирана материя с ликра с ширина 1, 10м. и същата материя с ликра в бяло за
подплата. 0, 10 м. на 0, 15 м. ширина бял памучен трикотаж. 2, 50 м. червена еластична филетка.
Еластична лента с ширина 7 мм. за крачолите и с 2см. ширина за талия. Конец Гутерман.
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Кроене: От раирана материя: 1. предница на горнище, една двойна, 2. гръб на горнище, два, 3.
предница на долнище, две, 4. гръб на долнище, двоен. От бяла материя се скрояват същите кройки.
От памучен трикотаж се скроява мостра за подсилена вътрешна част според чертежа на кройките.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични материи. Поставете
частите в бяло от обратната страна на раираните части, пристегнете с обиколен тегел. Зашийте
страничните шевове на пристягащата част, оформете контура с червена филетка и оформете
презрамки според търсения размер като ги застопорите при обозначението на гърба; поставете
закопчалка по краищата на гърба. Зашийте вътрешните шевове на долнището и поставете
подсилената мостра от обратната страна, пристегнете с тропоска; зашийте страничните шевове и
оформете крачолите с малък подгъв като вмъкнете еластична лента от 7 мм.; оформете по същия
начин талията, като поставите еластична лента с ширина 2см.
12. Бикини
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4.
Плат: 0, 40 м. материя с ликра с ширина 1, 10 м. 0, 20 м. материя на цвета с ликра с ширина 0, 50 м.
0 , 20 м. бял памучен трикотаж с ширина 0, 60 м. Конец Гутерман.
Кроене: От материя с ликра: 1. гръб на горнище, два, 2. предница на долнище, двойна, 3. гръб на
долнище, двоен. Две ленти 4 на 40см. за презрамки. Две ленти 1, 5 на 20см. за възел. Две ленти 3 на
30см. за филетка на гръдните части. От ликра на цветя: 4. гръдна част, две. От памучен трикотаж:
скройте кройка 4 и мострата според кройката за подсилване на вътрешните части.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични материи. Зашийте и
обърнете презрамките като ги оставите с ширина 1, 5см. и ги застопорете по горния връх на
гръдните части; оформете с бод фестон лентата за възела и и ги застопорете по гръдните части при
обозначение А. Съединете гръдните части две по две, една бяла с една щампосана, зашийте около
контура с изключение на от В до С, обърнете. Оформете основата на частите на гърба с малък
подгъв и поставете еластична лента отгоре зашита със зигзаг; зашийте частите на гърба с гръдните
части според обозначения В-С, поставете филетката ушита и обърната като оставите 1см. върху
шева от обратната страна според обозначения А-С, зашийте с два тегела като оформите каналче и
прекарайте закопчалка, за да затворите. Оформете горния край на гърба с малък подгъв и поставете
еластична лента като по долния край, от средния шев на гърба до презрамките при гръдните части.
Застопорете презрамките на гърба според обозначението, поставете закопчалка за да закопчаете на
гърба и завържете лентите по средата на предницата. Зашийте вътрешните шевове на долнището,
поставете мострата от обратната страна, пристегнете с тропоска. Зашийте страничните шевове,
оформете крачолите с бод фестон и талията с малък подгъв и еластична лента като на горнището.
13. Бикини с ленти
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5.
Плат: 0, 35 м. наситено зелена материя с ликра с ширина 1, 10 м. 0, 30 м. зелена материя с ликра с
ширина 1, 10 м. 0, 30 м. подплата с полиамид с ширина 0, 80 м. Две еластични ленти в тон. Конец
Гутерман.
Кроене: В наситено зелено: 1. гръдна част, една за дясната страна, 2. средна част на предница, две
двойни, 3. гръб на горнище, два, 4. гръб на долнище, двоен. Лента от 2см. плюс шевовете за
декорации и филетки. В пастелно зелено: 1. гръдна част, една за лявата страна, 5. предница на
долнище, двойна без място за шевове на талията и крачолите. 3см. лента за декорация. От подплата
се скрояват кройки 1 и 5 по същия начин.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични материи. Украсете лявата
гръдна част и предницата на долнището със специална боя за текстил. Зашийте гръдните свивки;
зашийте и обърнете лентите за украса като ги оставите с 1см. ширина, поставете една на 1см. от
горния връх на гръдните части; поставете друга лента на 6см. дължина от долната страна,
обозначение А, и поставете две ленти като съедините двете по горни и вмъкнете две метални халки
според модела; съединете гръдните части две по две, една от подплата с една от ликра, зашийте
вратната извивка, обърнете, обшийте основата според обозначения А-В и пристегнете останалото с
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тропоска; съединете двете средни части на предницата помежду им лице с лице, зашийте горните и
долните краища, обърнете и пришийте към двете гръдни части като ги съедините. Оформете
основата на гърба с малък подгъв като поставите еластична лента и зашийте с гръдните части
според обозначения В-С, обратна с обратна страна, оформете горния край от гърба до краищата на
гръдните части със зелена лента като оформите филетка от 1см. и като вмъкнете еластична лента.
Зашийте и обърнете двете ленти с висока талия от А до С и поставете върху гръдната част,
застопорете с два тегела като оформите каналче и прекарайте закопчалка. Поставете еластичните
презрамки; застопорете декоративните ленти на гърба според обозначението и поставете закопчалка
на гърба. Поставете подплата на предницата на долнището от обратната страна и оформете талията
и крачолите с филетка в зелено като вмъкнете еластична лента; зашийте и обърнете лентите за
декорация като ги оставите с 1см. ширина, поставете една с дължина 5см. отляво, и друга от 2см. по
крачола и съединете двете с метална халка; поставете друга трета лента от халката до талията като
излезете напред с 1см., застопорете с тегел. Зашийте страничните и вътрешните шевове, оформете
талията и крачолите на гърба с малък подгъв като вмъкнете еластична лента. Поставете друга
декоративна лента от едната страна до другата като я съедините с тази, която опасва талията.
14. Бикини
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4.
Плат: 0, 45 м. материя с ликра с ширина 1, 10м. 0, 35 м. подплата от памук-полиамид с ширина 0,
80 м. в тон. Конец гутерман.
Кроене: От материя с ликра: 1. гръдна част, две, 2. гръб на горнище, два, 3. предница на долнище,
двойна, 4. гръб на долнище, двоен. Ленти от 3см. за филетки на предницата на горнището и
крачолите на долнището. Две ленти 4 на 5см. за презрамки. Две ленти 4 на 40см. за презрамки. От
подплата се скрояват кройки 1, 2 и 3 по същия начин.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични материи. Зашийте и
обърнете лентите от 40см. и от 4см. като ги оставите с ширина 1, 5см. ; прегънете прорезите по
средата като вмъкнете халка и като ги поставите в горния край на гръдните части от ликра.
Съединете гръдните части две по две, една от ликра с една от подплата, зашийте вратната и
ръкавните извивки като вмъкнете лентите с халките, обърнете, поставете чашка между двете
материи и обшийте долния край според обозначения А-В. Съединете частите на гърба от ликра с
тези от подплата, зашийте около контура, без от В до С, обърнете, зашийте с гръдните части според
същите обозначения, обратна с обратна страна, като оставите шева надясно, оформете като
поставите отгоре филетка, преди това ушита и обърната, като оставите на 1 см., според обозначения
С-А, оставяйки при това обозначение 4см. отпусната филетка, за да поставите украса от скъпоценни
камъни, съединявайки двете гръдни части, поставете я. Застопорете презрамките по халките на
предницата и по обозначението на гърба и поставете закопчалка за бельо, за да закопчаете на гърба.
Съединете долнищата от ликра с тези от подплата лице с лице, зашийте горния край, обърнете,
сложете еластична лента между двете материи от едната до другата страна заедно с шева,
пристегнете с бодове от двете страни и тропосайте двете материи заедно по остатъка от контура на
долнището; зашийте страничните и вътрешните шевове, оформете крачолите с лента, ушита и
обърната като оформите филетка от 1см. и оформете талията по гърба с малък подгъв като вмъкнете
еластична лента.
15. Бикини
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6.
Плат: 0, 20 м. бяла материя с ликра с 1, 10 м. ширина. 0, 35 м. зелена материя с ликра с 1, 10 м.
ширина. 0, 10 м. синя материя с ликра с 1, 10 м. ширина. 0, 10 м. жълта материя с ликра с 0, 80 м.
ширина. 0, 30 м. подплата от полиамид с ширина 0, 80 м. 1м. жълта еластична лента с ширина 2,5см.
1м. жълто шнурче. Конец гутерман.
Кроене: В бяло: 1. гръдна част, две, 2. средна предна част, двойна, 3. гръб на горнище, два. Две
ленти 3 на 30см. за филетка в основата на гръдната част. Две ленти 5 на 9см. за странична декорация
на долнището. В зелено: 4. предница на долнище, двойна, 5. гръб на долнище, двоен. Две ленти 3 на
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60см. за филетка в основата на крачолите. В синьо: 2 м. ленти на 3см. плюс шевовете за филетки и
презрамки. Четири ленти 2,5см. на 5см. за странична декорация на долнището. В жълто: 6. коланче,
двойно. От подплата се скрояват кройки 1, 2 и 4.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични материи. Зашийте
свивките, поставете подплата от обратната страна на гръдните части и на средната предна част,
пристегнете с тропоска. Съединете гръдните части със средната предна и с гърба на сутиена според
обозначения А-В-С, зашийте, поставете филетка около шевовете според обозначения А-С и
вмъкнете закопчалка. Оформете предницата и гърба на вратната извивка и направете презрамки от
сините ленти като оформите филетка и като вмъкнете еластична лента за пристягане. Зашийте
еластичната жълта лента в основата на сутиена и поставете на гърба закопчалка за бански.
Поставете подплата по обратната страна на предницата на долнището, пристегнете с тропоска.
Зашийте страничните шевове, поставете отгоре бялата лента и върху нея двете сини, застопорете с
тегел; зашийте вътрешните шевове и оформете крачолите със зелена филетка като вмъкнете
еластична лента. Затворете коланчето във формата на халка и оформете два малки илика по средата
на предницата, прегънете коланчето като вмъкнете еластична лента със същата ширина, прикрепете
към долнището, зашийте всичко с оверлог, и прекарайте жълтото шнурче.
16. Бикини
Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3.
Плат: 0, 60 м. полиестер с еластан с ширина 1, 20 м. 0, 30 м. подплата от полиамид с ширина 0, 50
м. 1, 40 м. бяла шевица с вълнички. Две еластични презрамки в тон. Конец Гутерман.
Кроене: от полиестер и еластан: 1. предница на горнище, две двойни, 2. гръб на горнище, четири, 3.
предница на долнище, двойна, 4. гръб на долнище, двоен. От подплата се скроява кройка 3.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични материи. Зашийте
свивките на предницата на горнището и съединете с гърба на горнището две по две, оформете
каналче със страничните шевове, като прекарате тегел на 1см. и прекарайте шевица; поставете
противоположната страна на горнището лице с лице като вмъкнете шнурче по предницата на
вратната извивка, зашийте наоколо като оставите малък отвор, обърнете и затворете отвора,
прекарайте еластичен тегел наоколо, поставете презрамките и закопчалката за бански по гърба.
Поставете подплата на предницата на долнището от обратната страна, пристегнете с тропоска,
зашийте страничните и вътрешните шевове; оформете крачолите с малък подгъв като вмъкнете
еластична лента и прекарайте отгоре декоративен бод фестон. Оформете талията с малък подгъв
като вмъкнете еластична лента и поставете бялата шевица като пристегнете със същия еластичен
шев.
17. Риза
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3.
Плат: 1, 25 м. памук с ширина 1, 50 м. Конец гутерман.
Кроене: 1. предница, двойна, 2. гръб, двоен, 3. ръкав, два. Две ленти 3 на 30см. за размер 40, 31см.
за размер 44 и 32см. за размер 48 плюс шевове за маншетите. Скроени косо ленти от 2см. плюс
шевовете за оформяне на предницата и гърба на вратната извивка.
Изработка: Пригответе гънките по предницата и гърба и пришийте по лицевата страна на 2мм. от
края от вратната извивка до обозначенията. Затворете раменните и страничните шевове. Зашийте
ръкавните шевове, наберете по върховете и основата. Затворете маншетите във формата на халка и
пришийте към основата на ръкавите като ги придържате набрани. Прикрепете ръкавите към
ръкавните извивки, натегнете набора по върховете. Оформете вратната извивка като поставите бие,
ушито и обърнато. Направете подгъв.
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18. Рокля
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8.
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.
19. Рокля
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 10.
Плат: 1, 30 м. коприна с ширина 1, 40м. Цип. Флизелин G740. Копринен конец Гутерман.
Кроене: 1. платка на предница, две двойни, 2. платка на гръб, четири, 3. предница, двойна, 4. гръб,
два, 5. лента 1, две, 6. лента 2, една, 7. лента 3, една, 8. лента 4, две, 9. лента 5, една, 10. лента 6, две.
Изработка: Зашийте свивките на гърба и поставете платката според обозначение Р. Изработете
ленти 1, 4 и 6, ушити и обърнати две по две като затворите краищата на лента 4 и ленти 2, 3 и 5,
прегънете лице с лице, зашийте поотделно като затворите края на основата на лента 3, и затворете
двете краища на ленти 2 и 5. Съединете лента 1 с лента 3 според обозначение С. Поставете лента 6
върху роклята според обозначение J, тропосайте като поставите краищата по отвора на свивката.
Зашийте предните свивки до обозначение К и горната страна като оформите отвори на илик според
кройката. Поставете лента 5 върху роклята според обозначение F и застопорете с вертикален тегел
преди зашиването на свивките. Зашийте свивките на предницата на вратната извивка според
обозначение М. Поставете лента 4 според обозначение Е, прекарайте според илика и застопорете с
тегел върху зашитите свивки. Пришийте една платка на предницата към роклята според
обозначение М. Поставете лента 2 върху платката според обозначение В и застопорете по средата с
вертикален тегел. Поставете лента 1 /съединена с лента 3/ върху вратната извивка според
обозначение А и я прекарайте през лента 4 и лента 6, като оставите видим края, застопорете от
обратната страна с бодове на ръка. Зашийте раменните шевове на платката, страничните шевове и
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средния шев на гърба до края на ципа. Поставете мострите на ръкавните извивки, ушити и
обърнати. Поставете противоположните платки, за да подплатите и оформете вратната и ръкавните
извивки като съедините раменете от обратната страна. Пришийте цип и направете подгъв.
20. Панталон
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5.
Плат: 1, 50 м. памук с еластан с ширина 1, 40 м. Цип. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две, 2. гръб, два, 3. предница на коланче, две с прихлупване и две без
прихлупване, 4. гръб на коланче, два двойни, 5. предно закопчаване, едно.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични материи. Зашийте
страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете преден
отвор с предно закопчаване: прегънете мострата от дясната страна на панталона навътре /или
поставете мострата лице с лице, ако модела не съдържа мостра/, пристегнете с тропоска. Отляво,
скройте мострата като оставите 1см. за шева, ако в модела не е включено. Отворете ципа и
тропосайте отвътре като оставите видими зъбците, зашийте с тегел. Прегънете предното
закопчаване лице с лице и зашийте горния край, обърнете в подходяща позиция като оформите, и
поставете предното закопчаване на противоположната страна на ципа, зашийте всичко заедно,
затворете ципа и оформете прихлупване като захлупите дясната страна върху лявата, така че да
скриете ципа. Прекарайте декоративните тегели по лицевата страна, според модела. Изработете
коланче: премахнете прихлупването на коланчето за дясната страна, зашийте страничните шевове
на коланчето /ако е съставено от горна и долна част, съединете двете лица поотделно/, поставете
флизелин по средата на една от тях от обратната страна /ако е съставено от две части, горна и долна,
поставете канаваца по една от тях/, изгладете, прегънете коланчето лице с лице /или съединете с
противоположното коланче/ и зашийте с тегел без частта на монтажа, скройте леко шева, обърнете
навътре и изгладете; пришийте горната страна на коланчето към дрехата като оформите
прихлупване и обшийте по същия шев противоположната страна от обратната страна. Направете
подгъви, оформете илик и пришийте копче.
21. Рокля
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6.
Плат: 2, 55 м. сатен с ширина 1, 40 м. 6 копчета. Позлатена метална тока. Флизелин G740. Конец
Гутерман.
Кроене: 1-1а. предница, две, 2-2а. гръб, двоен, 3. ръкав, четири, 4. подплата на ръкав, две, 5. капаче
на джоб, две, 6. дъно на джоб, четири. Мостри според кройките за оформяне на предниците, гърба
на вратната извивка и ръкавните извивки. Четири правоъгълника 2,5 на 8см. плюс шевовете за
гайки. Две ленти 7см. на 1, 10 м. плюс шевовете за колан.
Изработка: Изработете джобове с капачета: отбележете с тропоска мястото на джоба и поставете от
обратната страна върху обозначението, лента от флизелин с ширина 4см. по дължината на отвора
плюс 2см. от всяка страна. Прегънете капачето по средата и поставете флизелин от обратната
страна, зашийте краищата, обърнете и изгладете. Поставете капачето в долната част на прореза и в
посока надолу /или отдясно на прореза ако джобовете са вертикални/ и върху него дъното на джоба
от подплата и зашийте всичко заедно; поставете дъното на джоба от плат в противоположната част
на прореза и тропосайте. Зашийте с тегел върху тропоските като ги отделите помежду им на 1,5 см.
и скройте отвор между двата тегела, без да стигате до краищата; направете прорези и изгладете
шевовете. Обърнете дъното на джобовете навътре и капачето навън /или наляво ако са вертикални/
като оставите в подходяща позиция, застопорете краищата с малки скрити бодове и от обратната
страна съединете двете дъна с обиколен тегел. Зашийте свивката плисе на гърба и плисетата на
двете предници с декоративен тегел по лицевата страна. Затворете страничните шевове. Тропосайте
гънки по горната страна на ръкавите отдолу и поставете върху подплатата на ръкавите, лице с лице,
зашийте и прекарайте двоен набор по противоположната страна на горната част на ръкавите между
обозначения А-В, пришийте към подплатата, като натегнете набора до нейния размер според
същите обозначения и зашийте, обърнете ръкавите като поставите подплатата в подходяща позиция
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и ги пришийте към ръкавните извивки според обозначения А-В. Поставете флизелин от обратната
страна на мострите на гърба и предниците, пришийте към дрехата лице с лице, обърнете мострите.
Оформете ръкавните извивки като поставите мострите, ушити обърнати. Направете подгъв,
оформете илици, пришийте копчета. Поставете ушити и обърнати гайки, две отпред и две на гърба
върху гънките и свивките. Изработете в ателие колан с метална тока и го прекарайте през гайките.
22. Рокля
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4.
Плат: 2, 70 м. коприна с ширина , 40 м. Флизелин G785 за маншети. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница и гръб, две двойни, 2. японски тип страница на предница и гръб, четири, 3.
маншет, два, 4. мостра на предница и гръб на вратната извивка, две двойни. Две ленти 10 на 95см.
плюс шевовете за коланче.
Изработка: Тропосайте гънки по предницата и гърба на вратната извивка. Зашийте страниците
според обозначение В като оформите ръб отгоре, прекарайте тегел според кройката до основата.
Затворете раменните и страничните шевове на японските части. Поставете флизелин от обратната
страна по средата на маншетите, изгладете, затворете във формата на халка, отбележете ръб и
пришийте един лист към ръкавните извивки, обшийте и прекарайте няколко декоративни тегела по
маншетите на разстояние помежду им. Поставете мострите на вратната извивка, ушити и обърнати.
Направете подгъв. Съединете двете ленти за оформяне на коланчето и го изработете ушито и
обърнато, завържете го на талията.
23. Пола
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2.
Плат: 3, 10 м. сатиниран памук с ширина 1, 40 м. 1, 40 м. тюл в подходящ цвят с ширина 3м. Цип. 5,
50 м. памучна лента с диагонал с 8 мм. ширина. 5, 25 м. дантела с ширина 11см. с вълничка в
основата. Конец Гутерман.
Кроене: От памук: 1. платка, дванадесет пъти, 2 и 2а. пола, шест. От тюл: Скройте шест пъти кройка
2, като увеличите основата с 2см.
Изработка: Съединете шестте части на полата до обозначения А-В и една до края на ципа.
Съединете помежду им частите на платката шест по шест, като оставите една от частите отворена от
талията до обозначение А. Зашийте по същия начин частите на полата от тюл и ги поставете от
обратната страна на тези от памук, пристегнете с няколко тропоски по същите шевове и основата.
Съединете полата към основата на една от платките според обозначения А-В, така че отвора на
полата да съвпадне с отвора на платката, зашийте като пристегнете полата от тюл. Пришийте скрит
цип, който да е по средата на гърба. Поставете декорация от лента по диагонал от 8мм. по основата
на съединяването на платката с полата като се оформи заобляне, зашийте с тегел по страничните
шевове на лентата и поставете лентата от талията върху вертикалните шевове до 11см. от основата
на полата, като застопорите тази от тюл при зашиването. Прекарайте тегел на 5см. от основата като
пристегнете тюла отвътре. Поставете декорация от дантела върху основата на полата като оставите
вълничките по горната страна според модела, като обшиете основата на полата от памук. Поставете
противоположната платка, за да подплатите лице с лице, зашийте талията и обърнете платката
навътре, обшийте с шев на ръка върху долния шев на вълните и около ципа. Скройте основата от
тюл като излезете по центровете , според модела.
24. Жакет
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6.
Плат: 1, 35 м. копринен щампосан трикотаж с ширина 1, 40м. 0, 45 м. копринен трикотаж с ламе с
ширина 1, 40 м. 4 копчета. Флизелин G785. Конец Гутерман.
Кроене: От щампосан трикотаж: 1. предница, две, 2. гръб, двоен, 3. ръкав, два. От едноцветен
трикотаж: 4. филетка на вратната извивка, две, 5. основа, двойна, 6. маншет, два.
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Изработка: Този модел трябва да се шие със специален шев за еластични материи. Зашийте
раменните шевове. Прикрепете ръкавите към ръкавните извивки и затворете страничните шевове и
ръкавите отведнъж. Поставете флизелин от обратната страна по средата на маншетите, филетката на
вратната извивка и по основата, изгладете. Затворете маншетите и ги пришийте към ръкавите,
обшийте. Поставете частта на основата според обозначение В, прегънете и обшийте. Съединете
двете филетки на вратната извивка по средния шев на гърба и зашийте около предниците и вратната
извивка според обозначения С-В, прегънете лице с лице, затворете основите, обърнете и обшийте.
Оформете илици, пришийте копчета.
25. Къси панталони
Приложение 3. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6.
Плат: 0, 85 м. обработен памук на райета с ширина 1, 40м. 0, 25 м. едноцветен памук с ширина 0,
80 м. Цип. 2 копчета. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: От памук на райета: 1. предница, две, 2. гръб, два, 3. страница дъно на джоб, две, 4. предно
закопчаване, едно, 5. предница на коланче, четири, 6. гръб на коланче, два двойни. Шест
правоъгълника 6 на 2см. плюс шевовете за гайки. От едноцветен памук се скрояват две дъна на
джобове според чертежа на кройка 3.
Изработка: изработете предни джобове със страници: поставете дъното на предния джоб лице с
лице, зашийте отвора, обърнете, изгладете и ако е нужно прекарайте декоративен тегел; поставете
отдолу страницата и тропосайте двете части заедно. Съединете двете дъна с обиколен тегел.
Зашийте страничните, вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Тропосайте
гънки по предницата. Изработете преден отвор с цип и предно закопчаване според обяснението към
модел 20. Изработете гайки, ушити и обърнати. Изработете коланче според обяснението към модел
20, вмъкнете единия край на гайките между горната страна на коланчето и другата страна при
обшиването към плата. Направете подгъви и направете обръщане в основата, пристегнете ги с шев
на ръка по шевовете. Оформете илици, пришийте копчета.
26. Пола
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6.
Плат: 2, 10 м. сатиниран памук с ширина 1, 50 м. 1м. подплата с ширина 1, 50 м. Цип. Флизелин
G785. Конец Гутерман. Боя за текстил.
Кроене: От памук: предница на коланче, две двойни, 2. гръб на коланче, два двойни, 3. предница на
пола, двойна, 4. гръб на пола, двоен, 5. основа на предница, двойна, 6-6а. основа на гръб, двойна. От
подплата се скрояват кройки 3 и 4 по същия начин.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на едно от коланчето на предницата и гърба,
предницата и гърба на полата, и по основата на предницата и гърба до обозначения А-В, като
оставите 1см. от шева без флизелин, за да разнищите. Затворете страничните шевове на полата до
мястото на ципа отляво и зашийте по същия начин частта от подплата, поставете я от обратната
страна и пристегнете талиите с тропоска. Зашийте дясната страна на коланчетата. Затворете частта
на основата във формата на халка и прегънете навътре по линията на прегъвката на кройката и
поставете върху основата на полата според обозначения А-В, като оставите видим 1см. , за да
разнищите, зашийте с тегел. Нарисувайте големи цветя, според модела. Тропосайте гънки на
талията. Зашийте коланчето към полата като оформите отвор отляво, поставете противоположната
страна лице с лице, зашийте горната част, обърнете и пришийте скрит цип до края на коланчето.
27. Жакет
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7 .
Плат: 1, 55 м. лен и памук с ширина 1, 40 м. 1, 05 м. подплата в подходящ цвят с ширина 1, 40 м. 2
копчета. Флизелин G740. Конец Гутерман.
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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.
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, и
подплатете. Оформете илици, пришийте копчета.
28. Пола
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4.
Плат: 1, 40 м. коприна на райета с ширина 1, 40 м. Цип. Флизелин G785. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, една, 2. гръб, двоен, 3. предница на коланче, две двойни, 4. гръб на коланче,
два двойни.
Изработка: Направете две гънки отдясно на предницата като започнете от обозначение Х до
гънката при обозначение R, тропосайте и застопорете до края на обозначенията с тегел по края;
Направете две гънки отляво на предницата и поставете гънката според обозначение S върху
предишните гънки, според кройката, тропосайте. Зашийте свивките на гърба на полата. Поставете
флизелин от обратната страна на едно от коланчето по предницата и гърба, изгладете. Зашийте
дясната страна на коланчетата поотделно. Затворете страничните шевове на полата до мястото на
ципа отляво. Съединете коланчетата лице с лице, зашийте горната страна, обърнете и пришийте
част към полата. Пришийте скрит цип до края на коланчето и го обшийте от обратната страна.
Направете подгъв в основата.
29. Панталон с презрамки
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5.
Плат: 2, 25 м. памук с ширина 1, 50 м. Цип. 3 закопчалки. 4 токи. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: 1-1а. предница, две, 2-2а. гръб, два, 3. страница дъно на джоб, две, 4. предно закопчаване,
едно, 5. предница на коланче, две според кройката и две до средата за лявата страна. Две дъна на
джоб според чертежа на кройка 1. Четири ленти 6 на 15см. плюс шевовете за коланче. Две ленти 6
на 17,5см. плюс шевовете за презрамки на предница. Две ленти 6 на 1, 10 м. плюс шевовете за
презрамки на гърба. Мостри според кройката за оформяне на талията на гърба, след като се зашият
свивките.
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Изработка: Зашийте свивките на гърба. Изработете предни джобове със страница според
обяснението към модел 25. Зашийте средния шев /чатала/ на предницата и гърба поотделно.
Изработете преден отвор с предно закопчаване цип според обяснението към модел 20. Поставете
флизелин от обратната страна на една от предниците на коланчетата за дясната страна и за лявата
страна поотделно. Поставете двете метални токи по лентите, преди това ушити и обърнати с ширина
3см. и оформете другите две ленти по същия начин, ушити и обърнати, като затворите единия край
на всяка от тях, поставете метални петелки по тези две ленти и ги поставете в края на дясната
предница на коланчето на 1см. от горната страна и от долната страна, тропосайте. Прикрепете към
панталона коланчето от дясната страна с лентата с петелки. Поставете двете къси ленти с токите
отляво върху коланчето на 1см. от горната и долната страна, тропосайте и пршийте към панталона
отляво. Затворете страничните и вътрешните шевове. Зашийте средния шев на мострата на талията
и съединете към страничните шевове на противоположната част на предницата на коланчето дясна и
лява страна; поставете върху талията на панталона, лице с лице, зашийте горната страна и краищата
на предницата до средата, като пристегнете лентите, обърнете и обшийте. Направете подгъви.
Изработете презрамки, по предницата и гърба, ушити и обърнати, като поставите метални токи по
по-късите ленти за предницата и поставете презрамките със специални токи, за да станат еластични
пристегнати към предницата и гърба на коланчето, застопорете според искания размер. Оформете
две малки гайки от същата материя с ширина 1см. , за да поставите върху лентите с токите по лявата
страна на предницата на коланчето, за да пристегнете краищата с петелки.
30 и 31. Жакет и мини пола
Плат: 2, 15м. необработена вълна с ширина 1, 40 м. 0, 80 м. сатен с ширина 0, 80 м. 1, 60 м.
копринена подплата с ширина 1, 40 м. 1 голяма черна закопчалка. Подплънки. Цип. Скъпоценни
камъни. 4 ленти от 45см. от разноцветни ленти за лявата страна на полата. Флизелин G785. Конец
Гутерман.
30. Жакет
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8.
Кроене: От студена вълна:1. предница, две, 2. гръб, два, 3. страница, две, 4. предница на ръкав, две,
5. гръб на ръкав, два, 6. средна част на ръкав, две, 7. капаче, две, 8. яка, две косо и една двойна косо
с 5мм. по-голяма. Два правоъгълника 11 на 13см. плюс шевовете за дъна на джобове. Два
правоъгълника 4 на 2,5см. плюс шевовете за гайки. От сатен по същия начин се скроява кройка 7 и
две мостри на предницата според чертежа на кройката за ревери. От подплата се скроява кройка 1
до края на мострите, кройки 2, 3 , 4, 5 и 6 по същия начин и отново два правоъгълника за дъна на
джобовете.
Изработка: Подплатете капачетата със сатен. Пришийте страниците към предниците. Изработете
джобове с капачета: поставете флизелин върху обратната страна на едно от капачетата /ако са
двойни се поставя канаваца по средата/, изгладете, поставете противоположните лице с лице / ако са
двойни си прегъват според чертежа на кройката/ и зашийте наоколо без частта на монтажа /ако са
двойни зашийте само страничните шевове/, направете прорези по ъглите ако са заоблени, обърнете
и изгладете. Поставете капачето на указаното място в посока нагоре, пристегнете с тропоска и
поставете едно дъно на джоб върху капачето също в посока нагоре, зашийте. Поставете бие в
противоположния край, пристегнете с тегел на 1см. от края, скройте плата между тегелите, които
пристягат капачето и бието за да оформите отвор при джоба и направете два прореза по ъглите,
обърнете дъното на джоба и бието навътре и застопорете като оставите филетка от 7 мм. Поставете
другото дъно на джоб ушито по бие от обратната страна и съединете двете дъна с обиколен тегел.
Зашийте средния шев на гърба и съединете към страниците. Затворете раменните шевове на дрехата
и раменните шевове на ръкавите според обозначение С поотделно. Поставете средната част на
ръкавите според обозначение С и ги затворете, съединете с ръкавните извивки. Изработете яка с
ревери с мострите от сатен според обяснението към модел 27 и обозначение А като поставите яката
върху мострите като оформите свивка. Направете подгъви. Поставете подплънки и подплатете.
Зашийте закопчалка на указаното място.
31. Мини пола
Приложение 5.Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /40, 44, 48/.

- 13 -

Брой на частите на кройката: 6.
Кроене: От вълна: 1. предница на пола, една, 2. гръб на пола, двоен, 3. дясна страница на предница,
една, 4. лява страница на предница, една, 5. предница на коланче, две двойни, 6. гръб на коланче,
два двойни. От подплата се скрояват същите кройки без частите на коланчето.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Оформете 8 ръба по дясната страница 2мм. на 2мм. на 1см.
разстояние от обозначение А вертикално по лицевата страна. Поставете 4 закопчалки също и на
лявата страница на 1см. разстояние от обозначение В до основата и на малко разстояние помежду
им. Пришийте страниците към предницата на полата според обозначение А и обозначения В-С
отляво като оформите отвор в основата. Тропосайте гънки по предницата. Затворете страничните
шевове на полата до мястото на ципа отляво. Подплатете полата. Изработете коланче според
обясненията към модел 20. Пришийте цип. Направете подгъви на полата и на подплатата поотделно.
Поставете скъпоценни камъни според модела.
32. Рокля
Приложение 4. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3.
Плат: 1, 85 м. черна материя с 1, 50 м. ширина. Цип. Черна сатенена лента с ширина 2см. за
вратната извивка. Конец Гутерман.
Кроене: 1-1а. предница, двойна като оставите 4см. подгъв по вратната извивка, 2-2а. гръб, два, 3.
страница на предница, две. Мостра от обозначение А до Е за да оформите предницата на вратната
извивка. Мостри според чертежа на кройки 2 и 3 за да оформите гърба на вратната извивка и
ръкавните извивки. Две ленти 3,5 на 2, 5см. плюс шевовете за гайки на талията.
Изработка: Зашийте свивките на гърба и тези на страниците. Съединете страниците към
предницата според обозначение Е. Направете подгъв в основата на предницата. Поставете мострите
на предницата на вратната извивка лице с лице според обозначения А-Е, зашийте, обърнете навътре.
Поставете по същия начин мострите на ръкавните извивки. Оформете гънките, всички в една посока
от вратната извивка до основата, тропосайте и изгладете, за да ги маркирате добре. Поставете лента
на 3,5см. от края на вратната извивка до страничните шевове като пристегнете гънките, зашийте
лента с тегел по двете й страни. Съединете мострите на предницата на вратната извивка и ръкавните
извивки. Затворете страничните шевове и средния шев на гърба от края на ципа до основата.
Поставете мострите на гърба на вратната извивка, ушити и обърнати. Пришийте цип. Направете
подгъв в основата на гърба.
33. Гащеризон
Приложение 5. страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9.
Плат: 3, 15 м. памук и вискоза с ширина 1, 40 м. 18 копчета тик так. Флизелин G740. Конец
Гутерман.
Кроене: 1. предница на горна платка, две, 2. предница на долна платка, две, 3 и 3а. предница, две, 4.
платка на гръб, два двойни, 5, 5а и 5в. гръб, два, 6. закопчаване тип поло, две, 7. горно капаче, две, 8.
долно капаче, две, 9. джоб, два, 10 и 11. страници на джобове, по две за всяка, 12.ръкав, два, 13. яка,
две двойни, 14. маншет на основа, два. Две ленти за 5см. декорация на джоб по дължината на
контура според обозначения М-Р.
Изработка: Тропосайте гънки по горната страна на предницата и прекарайте двоен набор между
обозначенията. Изработете горни капачета с флизелин от обратната страна, ушити и обърнати и
поставете върху предниците като пристегнете набора според обозначенията, тропосайте. Зашийте
платката на предницата на долната част според обозначение С като се пристегнат капачетата и се
симулират джобове. Поставете горната платка според обозначение В, зашийте и прекарайте двоен
декоративен тегел по шевовете. Поставете по-малката странична част на джобовете върху поголямата според обозначение Р и зашийте като обшиете наоколо, прекарайте двоен декоративен
тегел. Прекарайте двоен набор по джобовете между обозначенията и зашийте страничната част
според обозначение J като натегнете набора, прекарайте декоративен тегел. Поставете декорация
около джобовете до обозначения М-Р. Поставете флизелин по средата от обратната страна на
капачетата на джобовете, закопчаването тип поло и по една от яките и по маншетите в основата,
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изгладете. Пришийте капачетата към джобовете според обозначения М-Р, затворете краищата и
обшийте. Поставете джобовете на 1, 5см. от мястото на капачетата, зашийте декорация наоколо,
оформете гънка по обозначения М-Р и зашийте до края на капачетата. Поставете капачетата на
указаното място, преди това ушити и обърнати. Тропосайте гънки на гърба и пришийте платката
към гърба, затворете раменните шевове според обозначение Е, поставете вътрешната платка и
прекарайте декоративен двоен тегел по лицевата страна. Затворете средния шев /чатала/ до мястото
на закопчаването тип поло. Изработете закопчаването тип поло: ако е нужно поставете флизелин от
обратната страна на закопчаването до мястото на сгъвката, изгладете, поставете по едно от всяка
страна на предницата лице с лице според обозначение С, зашийте с тегел отгоре надолу, направете
шев по диагонал в посока към тегела по плата, прегънете закопчаването и и частта под него лице с
лице по дължината на линията на сгъвката, зашийте двата края на закопчаването, за да оформите
(ако яката достига до края на закопчаването, зашийте само долния край) и пришийте към основата
на закопчаването, направете няколко прореза по ъглите и обърнете и закопчаването и частта под
него към лицевата страна, прекарайте тегел по края и изгладете. Застопорете долната част на
парчето под закопчаването с хоризонтален тегел и прекарайте декоративен тегел около горната част
на закопчаването, като покриете с нея долната част и застопорете основата с шев на ръка или с
кръстосан тегел като придържате добре двете части на закопчаването. Изработете яка от лента:
поставете флизелин от обратната страна на една от яките, изгладете. Съединете двете лице с лице,
зашийте наоколо без частта на монтажа, обърнете навътре, изгладете и ако е нужно прекарайте
декоративен тегел. Прикрепете яката към вратната извивка според обозначение А, зашийте едната
страна и обшийте другата. Зашийте страничните шевове като оставите отвор според обозначение К.
Затворете ръкавите и ги прикрепете към ръкавните извивки. Зашийте вътрешните шевове. Оформете
отвора в основата с малък подгъв със същата материя като шевовете, прекарайте двоен набор по
основите. Затворете краищата на маншетите в основата до обозначение R , обърнете и пришийте
към основите като натегнете набора и според обозначения V-R, обшийте и прекарайте няколко
декоративни тегела върху маншетите. Направете подгъв в основата на ръкавите. Поставете
закопчалки тик так.
34. Рокля
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7.
Плат: 3, 15 м. креп сатен с ширина 1,40 м. Цип. . Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница на горна част – два пъти, 2. гръб на горна част – два пъти, 3. предница на талия
– четири пъти, 4. гръб на талия – четири пъти, 5. страница на гръб на талия – четири пъти, 6. шлейф
– един двоен косо, 7 и 7а. Предница на долна част – два пъти, 8. гръб на долна част – два пъти.
Мостри според чертежа на кройката за оформяне на предницата и гърба на ръкавните извивки.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на една от предниците на талията, гърба и
страницата на талията, изгладете и зашийте страничните шевове. Прекарайте двоен набор по
раменете отпред, в основата на горната част между обозначенията и основата на гърба на горната
част. Зашийте раменните шевове като натегнете набора, затворете страничните шевове и тропосайте
гънки по д гръдната част. Оформете ръкавните извивки и гърба на вратната извивка като поставите
мострите, ушити и обърнати, прегънете мострата на предницата на вратната извивка до обозначение
А. Зашийте страничния шев на талията към гърба на талията, затворете страничните шевове и
средния шев на предницата на талията. Прекарайте двоен набор по средата на предницата и гърба на
шлейфа, поставете върху обратната страна на предницата на талията и пришийте от центъра до
обозначение А, направете прорез, прегънете шлейфа надясно и поставете по горната и долната
страна на шлейфа до средата на гърба, като пристегнете набора според обозначения G-J, тропосайте.
Застопорете наборите по средата на предницата на шлейфа според обозначение С с няколко бода на
ръка и пришийте талията към горната част според обозначения A-B-G като чи ли е една единствена
материя като натегнете набора. Зашийте центровете на долната част до мястото на ципа на гърба,
затворете страничните шевове, прекарайте двоен набор по предницата между обозначения E-F и
пришийте към основата на талията като натегнете набора според обозначения E-F- J. Направете
подгъв, пришийте цип. Поставете декорация от метална брошка по основата на предницата на
вратнта извивка.
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35. Рокля
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6.
Плат: 0, 60 м. шевиот от бял смесен памук с ширина 1, 40 м. 1м. шевиот от черен смесен памук с
ширина 1, 40 м. 0, 60 м. копринена бяла подплата с ширина 1, 40 м. 0, 80 черна копринена подплата
с ширина 1, 40 м. Цип. Конец Гутерман.
Кроене: От бяла материя: 1. предница, двойна, 2. гръб, два. От черна материя: 3. платка на
предница, двойна, 4. платка на гръб, две, 5. предница на долна част, двойна, 6. гръб на долна част,
два. Лента 9 на 30см. за обущарски възел. Правоъгълник 6 на 10см. за гайка на възела. Две дъна на
джобове според чертежа на кройка 5. От бяла подплата се скрояват по същия начин кройки 1 и 2. От
черна подплата по същия начин си скрояват кройки 5 и 6, както и дъната на джобовете.
Изработка: Зашийте свивките на предницата на горната част, гърба, гърба на долната част и
платката на предницата поотделно. Зашийте страничните шевове на платката на предницата и гърба.
Изработете джобове с илик филетка според обяснението към модел 27 на указаното място на
долната част. Тропосайте гънки по предницата на долната част и япришийте към основата на
горната част. Пришийте гърба на долната част към основата на гърба на горната част. Затворете
страничните шевове на роклята. Поставете платката върху горната част в бял цвят според
обозначения А-С-В-Е на предницата до обозначения F-G на гърба, обшийте горната и долната
страна и зашийте с последователен бод на ръка. Затворете средния шев на гърба от края на ципа до
отвора в основата прегънете дясната страна на мострата и оформете прихлупване с лявата страна на
мострата, застопорете отвора с диагонален тегел. Подплатете горната част като оформите вратната и
ръкавните извивки. Подплатете долната част. Пришийте цип. Изработете обущарски възел с гайка
от 14см. на 3,5см. и поставете по средата на платката на предницата, застопорете с няколко бода на
ръка. Направете подгъви.
36. Рокля
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2.
Плат: 0, 95 м. памучен раиран плат с ширина 1, 40 м. Цип. Конец Гутерман.
Кроене: 1-1а. предница, две, 2-2а. гръб, два.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба. Поставете шева по средата на предницата
отдясно върху средата отляво и зашийте с вертикален тегел като оставите шева разнищен. Затворете
раменните шевове и средния шев на гърба до края на ципа. Оформете разнищване около ръкавните
извивки и застопорете с тегел на 1см. от края. Оформете същото разнищване по вратната извивка и
основата. Пришийте цип.
37. Рокля
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8.
Плат: 2, 45 м. щампосана коприна и полиамид с ширина 1, 40 м. 1, 40 м. бял полиамид с ширина 1,
40 м. Еластична лента от 5мм. за основата на ръкавите и основата на роклята. Конец Гутерман.
Кроене: От щампосана материя: 1. дясна предница, една косо, 2. лява предница, една косо, 3. дясна
долна предна част, една според кройката и задна част, двойна от обозначение Е до основата, 4. лява
долна предна част, една, 5. гръб, двоен, 6. ръкав, два, 7. лента за вратната извивка, две. Мостра
според чертежа на кройката 5 за да се оформи гърба на вратната извивка. Мостри според чертежа на
кройка 6 за оформяне на върха на ръкава. Лента 4 на 30см. за завързване на вратната извивка. Две
ленти 6 на 50см. за завързване в основата на долната част. Лента 4см. на 1, 40 м. за завързване на
талията. В бяло: 8. подплата на долна част, една според кройката за дясната предна част и една
двойна от Е до основата за гърба на долната част. Скройте кройка 1 до обозначения В-С, кройка 2
по същия начин, кройка 4 до края на основата на подплатата, кройка 5 до мострата и кройка 6 до
края на основата на подплатата.
Изработка: Зашийте страничните шевове на горната част от подплата и страничните шевове на
щампосаната горна част поотделно. Поставете подплата от обратната страна на щампосаната горна
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част и пристегнете с няколко тропоски. Оформете гънки по дясната страна на предницата като
пристегнете двете материи и прегънете мострата от обозначение А до обозначение F. Поставете
дясната горна част върху лявата според обозначеня А- F и зашийте с тегел по края на мострите по
лицевата страна като пристегнете лявата страна, оформете широк ръб. Поставете мострата на гърба
на вратната извивка, ушита и обърната, застопорете също с тегел. Прегънете предницата на вратната
извивка до обозначение В и застопорете по същия начин. Съединете двете ленти за вратната извивка
лице с лице и зашийте наоколо без частта на монтажа /между обозначения С-А-В/, направете
прорези и обърнете, пришийте частта към вратната извивка според обозначения С-А-В и обшийте.
Затворете ръкавите тези от подплата поотделно, поставете подплатата върху основата на
щампосаните части, лице с лице според обозначение D, зашийте и поставете еластична лента върху
същия шев като намалите основата до 33см. , обърнете подплатата тропосайте двете материи по
върховете за да изглежда все едно е еднороден плат, като оставите основата заоблена. Тропосайте
гънки по ръкавите, поставете мострите на върховете, ушити и обърнати, застопорете с тегел,
затворете ръкавите и пришийте към ръкавните извивки според обозначения B-J като пристегнете
двете материи на горната част. Зашийте страничните шевове на долната част и на подплатата
поотделно. Изработете лентите за долната част, вратната извивка и каналчето на талията, ушити и
обърнати поотделно. Поставете лента от 50см. по предната лява долна част според обозначение R и
другата лента върху дясната долна част обозначение Х. Прегънете мострата на предната долна
дясна част до обозначение G и застопорете с тегел в края от талията до основата. Оформете илици
по талията на долната част. Поставете основата на подплатата върху основата на щампосаната долна
част лице с лице, зашийте наоколо, прегънете подплатата в позиция навътре, като оформите
заобляне и пристегнете с тропоска по талията. Поставете дясната долна предна част върху лявата
според обозначения F-G, тропосайте по талията и по основата като оформите отворено
прихлупване. Пришийте долната част върху основата на горната според обозначения F-E и
прекарайте тегел на 1, 5см. от шева върху долната част като оформите каналче с плата на шева по
горната част. Прекарайте лента на талията през каналчето за да завържете в края на отвора.
Завържете лентите на вратната извивка като пристегнте в същото време лентата. Завържете лентите
в основата на долната част.
38. Дълъг жакет
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 5
Плат: 2, 10 м. памучен трикотаж с ширина 1, 50 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: 1-1а. предница, две като оставите 5см. за подгъв, 2-2а. гръб, двоен като оставите 5см. за
подгъв, 3. ръкав, два като оставите 6см. за подгъв, 4. гръб на вратна извивка, два двойни, 5-5а.
предница на вратна извивка, четири.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на една от частите на гърба на вратната
извивка и по две от частите на предницата на вратната извивка. Зашийте страничните шевове до
мястото на отвора и раменните шевове; затворете ръкавите до мястото на отвора, прегънете мястото
за подгъва навън, затворете краищата, обърнете като поставите подгъва навътре, застопорете с тегел
отгоре на 5см. от основата; прикрепете ръкавите към ръкавните извивки според обозначенията.
Оформете страничните отвори с малък подгъв с тегел; тропосайте подгъв в основата на дрехата и
прекарйте тегел отгоре на 4см. от основата. Наберете предниците според обозначения А-В според
размера на вратната извивка; съединете частите на вратната извивка поотделно по раменните
шевове, поставете една върху друга лице с лице, зашийте контура от основата на предницата,
обърнете и прекрепете към дрехата, пришийте външната страна и обшийте долната, прекарайте
тегел отгоре, оформете илик, пришийте копче.
39. Панталон
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 57/.
Брой на частите на кройката: 4
Плат: 1, 90 м. щампосан памучен стреч с ширина 1, 50 м. Парче 0,30 м. на 0, 50 м. ширина бяла
памучна подплата. Флизелин G740. Конец Гутерман.
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Кроене: От щампосана материя: 1-1а. предница, две, 2-2а.гръб, два, 3. предница на талия, две
двойни, 4. страница дъно на джоб, две. Лента 3см. на 1, 90 м. плюс шевовете за фльонга. Четири
правоъгълника 2 на 6см. плюс шевовете за гайки. От подплата: се скрояват две дъна на джобове
според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на една от частите на талията. Изработете
джобове със страница според обяснението към модел 25. Зашийте средния шев на предницата и на
гърба /чатала/ и поставете частта на талията с флизелин, зашийте като маркирате добре формата на
върха по средата, поставете в позиция и изгладете шева нагоре. Зашийте вътрешните и страничните
шевове на панталона, като оставите отвор за цип отляво; пришийте цип. Поставете
противоположната част на талията върху панталона лице с лице, зашийте горния край, обърнете
частта нагоре, зашийте десния край с гърба, обърнете навътре заедно с мострата на гърба като я
прегънете по линията на чертежите, обшийте от обратната страна като оформите каналче и
прекарайте еластична лента на гърба и като пристегнете според искания размер, прекарайте тегел
отгоре наоколо като опънете. Направете подгъви и поставете закопчалка на талията. Зашийте и
обърнете гайките и фльонгата, поставете две гайки отпред и две на гърба и прекарайте фльонгата.
40. Жакет
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 5
Плат: 1, 80 м. памучен трикотаж с ширина 1, 50 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две като оставите 5см. за подгъв, 2. гръб, двоен като оставите 5см. за подгъв,
3. ръкав, два като оставите 6см. за подгъв, 4. предница на вратна извивка, четири, 5. гръб на вратна
извивка, два двойни. Две ленти 2 на 60см. плюс шевовете за фльонга.
Изработка: Изработете дрехата според обясненията към модел 38 без да оставяте странични
отвори като вмъкнете лентите за фльонгата, преди това ушити и обърнати според обозначение С.
41. Бански костюм
Приложение 6. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6
Плат: 0, 65 мл материя с ликра в туркосиньо с ширина 1 40 м. Парче 0, 30 м. бяла материя с ликра с
ширина 0, 80 м. Парче 0, 15 м. памучен трикотаж с ширина 0, 20 м. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, двойна, 2. гръб, два, 3. горна гръдна част, две, 4. долна гръдна част, две. От
бяла материя: 5. предница на презрамка, четири, 6. гръб на презрамка, четири. От памучен трикотаж
де скроява прихващащата вътрешна част според чертежа на кройките.
Изработка: Изработете целия бански със специален бод за еластична материя. Съединете горната
гръдна част с долната според обозначения А-В и оформете края на вратната извивка с малък подгъв
като вмъкнете еластична лента: поставете предната вратна извивка според обозначения C-D,
зашийте, поставете обратната част отгоре лице с лице и зашийте двете страни, една от обозначение
D и друга от обозначение Е до рамото, обърнете и прекарайте тегел на 5 мм от краищата.
Прикрепете гръдните части заедно с презрамките към предницата, зашийте според обозначения E-FG, като наберете леко гръдните части, за да се оформят, поставете шевовете отдолу, застопорете с
два тегела на разстояние 7мм. един от друг като оформите каналче и прекарате тънка лента;
афармете от Е до страничния шев и края на средната част на предницата на вратната извивка с
малък подгъв. Зашийте средния шев на гърба и оформете вратната извивка до Н с малък подгъв като
вмъкнете тънка лента; поставете презрамките на гърба от Н до страничните шевове, зашийте ги като
тези на предницата и ги съединете с тях по раменния шев. Зашийте страничните и вътрешните
шевове, поставете подсилващата мостра от обратната страна, пристегнете с обиколна тропоска и
оформете крачолите с малък подгъв сато вмъкнете еластична лента.
42. Блуза „SISLEY”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 4
Плат: 1, 70 м. щампосан памучен стреч с ширина 1, 50 м. Флизелин G740. Конец Гутерман.
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Кроене: 1-1а. горна част на предница, една, 2-2а. долна част на предница, една, 3. гръб, двоен, 4.
ръкав, два. Мостри според кройката за оформяне на вратната извивка. Две ленти 2 на 80 см. плюс
шевовете за фльонга.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на мострите. Зашийте раменните шевове на
дрехата и на мострите, поставете ги лице с лице, зашийте контура на вратната извивка, обърнете и
застопорете с декоративен тегел отгоре. Направете подгъв в основата като го зашиете със същия
тегел както мострите. Зашийте гръдните свивки. Наберете лявата страна на горната част на
предницата като я оставите 15см. , прихлупете двете предници, горната отгоре като съвпадат
центровете, пристегнете с тропоска и зашийте страничните шевове като вмъкнете фльонгите, преди
това ушити и обърнати, при обозначението на талията. Затворете ръкавите, направете подгъв в
основата и прикрепете към ръкавните извивки според модела.
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