PATRONES 287
1. Блуза
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6.
Необходими материали: 2, 10 м., 1, 40 м. ширина златисто ламе. 3 подплатени копчета. Флизелин.
Конец гутерман.
Кроене: 1. капаче, четири, 2. платка на предница, два правоъгълника 30 на 32 см., за да се скроят
след това две, 3. предница, двойна, 4. гръб, двоен, 5. ръкав, два, 6. гръб на яка, два двойни.
Изработка: Поставмете флизелин от обратната страна на една от яките и по средата на капачетата.
Оформете и зашийте 7 дипли по всеки правоъгълник за платката на предницата на 4см. от края и на
7 на 7 мм. с разстояние 1, 5см. помежду им. Съединете двата правоъгълника и поставете отгоре
кройката на платката на предницата, така че първата дипла да съвпадне по обозначения А-В,
скройте според формата като оставите място за шевовете. Тропосайте гънки по предницата.
Зашийте едно предно капаче към платките и един гръб на яката към гърба. Поставете платката на
предницата и зашийте от рамото до обозначението. Затворете раменните шевове. Съединете яката
на гърба към противоположните предни капачета, за да оформите вратната извивка по раменните
шевове и поставете върху вратната извивка, лице с лице, зашийте наоколо до основата на капачето,
обърнете. Тропосайте центровете на основата на предницата на дясното капаче върху лявото според
обозначение С и завършете като зашиете платката към предницата от обозначението до знак С,
обшийте капачето отвътре и гърба на яката. Прекарайте декоративен тегел по лицевата страна на
1см. от шева. Зашийте страничните шевове. Изработете трите вертикални дипли на ръкавите от
върховете до края на чертежа и оформете група от 3 хоризонтални дипли от обозначение Е на 7 на 7
мм. разстяние от 1,5см. помежду им, оставете място от 5см. и оформете друга група от същите 3
дипли. Затворете ръкавите и ги пришийте по ръкавните извивки. Направете подгъви, оформете
илици, пришийте малки подплатени копчета.
2. Панталон
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2.
Необходими материали: 1, 50 м., 1, 40 м. ширина вълна и еластан. Скрит цип и още два за основата
от 8см. Конец Гутерман.
Кроене: 1-1а. предница, две, 2-2а. гръб, два. Мостри според чертежа на кройката за оформяне на
талията.
Изработка: Зашийте страничните шевове до мястото на ципа по основите и от лявата страна.
Затворете вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Отбележете ръб по предницата на панталона
и застопорете с тегел като оформите гънка от 2 мм. Зашийте дестия шев на мострите на талията и
поставете лице с лице, зашийте до отвора в ляво, пришийте цип и обшийте мострите. Направете
подгъви и пришийте ципове по отворите в основата.
3. Блуза
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 8.
Необходими материали: 0, 70 м. , 1, 40 м. ширина прозрачна материя. 0, 70 м., 1, 40 м. ширина
памук. 3 закопчалки. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: От памук: 1. предница, двойна, 2. гръб, двоен. От прозрачна материя: 3. платка на
предница, две, 4. платка на гръб, двойна, 5. капаче, две, 6. фльонга, двойна, 7. възел, двоен, 8. ръкав,
два. Правоъгълник 6 на 5см. плюс шевовете за гайка на възела. Скроени косо ленти с ширина 2см.
плюс шевовете за оформяне на вратната и ръкавните извивки.
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Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на средата на капачетата, изгладете. Пришийте
платките на предницата и гърба към предницата и гърба, прекарайте декоративен тегел по шевовете
върху памучната материя. Затворете свивките и раменните шевове. Оформете вратната извивка като
поставите бие от прозрачна материя и като оформите филетка от 8мм. при обшиването. Изработете
закопчаване тип поло: ако капачето има заоблена или заострена форма, скройте това отляво
хоризонтално. Отбележете с тропоска мястото на капачето и поставете едно от всяка страна лице с
лице /при този модел според обозначения А-В/, зашийте двете страни. Скройте материята между
двата шева като оставите около 5мм. без скрояване по долната страна и направете няколко прореза
към тегела само по материята на дрехата. Прегънете капачето и под покревната част лице с лице по
линията на сгъвката, зашийте двата края на капачето, за да го оформите /ако яката стига до края на
капачето, зашийте само долния край/ и зашийте основата на горната страна на капачето; направете
няколко прореза по ъглите и обърнете двете навътре, прекарайте тропоска по края и изгладете.
Застопорете долната страна на под покривната част с хоризонтален тегел и прекарайте декоративен
обиколен тегел около горната страна на капачето, застъпете го върху долната страна и застопорете
основата с бод на ръка или с кръстосан бод като придържате застопорени двете части на капачето.
Направете подгъв от 8мм. като обшиете по основата на ръкавите и ги пришийте по ръкавните
извивки според обозначения C-D, оформете контура на ръкавните извивки, като поставите зашито и
обърнато бие. Направете подгъв в основата и поставете 3 закопчалки от вътрешната страна на
капачето. Оформете със завършващ шев около възела и фльонгата поотделно. Прегънете възела и
тропосайте гънките по средата като пристегнете двете материи. Прекарайте двоен набор по средата
на фльонгата между обозначения E-F и намалете според размера на възела. Поставете възела върху
фльонгата, изработете ушита и обърната гайка и зашийте единия й край от обратната страна на
обозначение F с бод на ръка, поставете върху възела и застопорете по същия начин другия край.
Поставете възела върху горната страна на дясната страна на капачето с бод на ръка.
4. Панталон
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 9.
Необходими материали: 2м., 1, 40 м. ширина вълнен креп. Цип. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две, 2. гръб, два, 3. страница дъно на джоб, две, 4. предно закопчаване, едно, 5.
предно капаче, четири, 6. предница на коланче, четири, 7. коланче в основата на гърба, две двойни,
8. гръб на коланче, четири, 9. коланче по страницата на гърба, четири. Две дъна на джобове според
чертежа на кройката.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на частите, които оформят високата талия на
предницата и гърба, изгладете. Зашийте свивките на гърба. Изработете предни джобове със
страница: поставете дъното на джоба лице с лице и край с край, зашийте с тегел, направете прорези
по шева, ако формата е заоблена, обърнете дъното на джоба навътре, изгладете и прекарайте
декоративен тегел ако е нужно; поставете отдолу страницата и тропосайте двете части заедно;
съединете двете дъна с обиколен тегел. Отбележете гънка по предниците и зашийте до обозначение
С, изгладете до основата. Изработете фалшиви джобове от илик по предницата на коланчето:
отбележете мястото на джоба от илик с тропоска. Скройте косо лента, която да надвишава с 2см. от
едната страна и като ширина, поставете лентата центрирана върху тропоската, лице с лице,
прекарайте тегел като оформите правоъгълник около централната тропоска на 2см. разстояние.
Скройте двете части на дрехата /плат и филетка/ по средата на правоъгълника без да стигате до
краищата и ги скройте с два прореза по ъглите, обърнете бието навътре, изгладете отворените
шевове и прегънете като оставите филетка от 1см. от всяка страна на отвора, пристегнете я със
заден бод по вътрешната и по обратната страна на същия шев, застопорете краищата като
направите малка гънка. Скройте парче от същата материя с ширина 3см. по дължината на отвора от
илик и го поставете от обратната страна, застопорете наоколо по края на филетките, за да
придържате джоба затворен. Зашийте страничните и вътрешните шевове, и средния шев /чатала/, до
ципа. Изработете преден отвор с предно закопчаване: прегънете мострата от дясната страна на
панталона навътре /или поставете готова мостра лице с лице, ако модела не я включва/ и
пристегнете с тропоска. Отляво, скройте мострата като оставите 1см. за шев, ако кройката го
включва. Отворете ципа и го тропосайте отвътре като оставите зъбците видими, зашийте с тегел.
Прегънете капачето за вътрешното закопчаване лице с лице и зашийте горния край, обърнете в
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подходяща позиция като оформите и поставете капачето като вмъкнете противоположната страна на
ципа, зашийте всичко заедно, затворете ципа и оформете прихлупване като покриете дясната страна
върху лявата, като скриете ципа. Прекарайте декоративни тегели по лицевата страна, според
кройката. Приишйте предницата на коланчето към капачетата според обозначения А-В и частите на
гърба на талията според обозначение Е, затворете средния шев на гърба и съединете за коланчето в
основата на гърба според обозначение В, затворете страничните шевове. Съединете двете коланчета
лице с лице, зашийте горната страна и краищата отдясно до обозначение F и лявата страна до
ширината на предното закопчаване, обърнете и пришийте една част към панталона според
обозначение F и като оставите видимо закопчаването, обшийте. Направете подгъви, оформете
илици, пришийте копчета.
5. Жакет
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3.
Необходими материали: 1, 05 м., 1, 40 м. ширина креп с квадратни пайети и същото количество
копринена подплата. Подплънки. 1м. сатенена лента с ширина 2см. Конец Гутерман.
Кроене: От двете материи: 1. предница, две, 2. гръб, двоен, 3. ръкав, два.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове, изработете подплата по същия начин и
зашийте около дрехата, поставете подплатата отвътре. Затворете ръкавите, подплатете ги като
оформите основите и пришийте ръкавите по ръкавните извивки като пристегнете подплатата
отвътре, обшийте подплатата по ръкавите около ръкавните извивки с бод на ръка. Скройте по
средата лентата от сатен е зашийте всяка една от тях с бод на ръка по вратната извивка обозначение
А от обратната страна, до 3см. преди средата, и завържете отвътре.
6. Блуза
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2.
Необходими материали: 1, 05 м., 1, 40 м. ширина памук. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, двойна, 2. гръб, двоен. Мости според кройката за оформяне на вратната и
ръкавните извивки.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на мострите на вратната и ръкавните извивки,
изгладете. Зашийте свивките, затворете раменните и страничните шевове. Съединете шевовете на
мострите и пришийте по плата лице с лице, скройте леко шевовете, обърнете и прекарайте тегел на
3мм. от края. Направете подгъви. Пристегнете дрехата по талията с широка сатенена лента като
оформите фльонга отпред.
7. Жакет
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8.
Необходими материали: 1, 65 м., 1, 40 м. ширина вълнен креп. 0, 80 м. , 0, 80 м. ширина сатен. 1, 50
м., 1, 40 м. ширина копринена подплата. 1 копче. Подплънки. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: От креп: 1. предница, две, 2. гръб, два, 3. страница, две, 4 и 5. ръкав, два от всяка, 6. капаче,
две, 7. яка, две косо, 8. дъно на джоб, две. От сатен: скройка кройка 6 по гореописания начин,
кройка 7 двойна по конец с 5мм. по-голяма, и мостри за реверите според чертежа на кройка 1. от
подплата: скройте кройки 2, 3 , 4, 5 и 8 по горе описания начин и кройка 1 до мострата.
Изработка: Зашийте свивките на предниците и страницата. Изработете джобове с капачета:
поставете флизелин върху обратната страна на едно от капачетата /ако те са двойни, поставете
канаваца по средата/ изгладете, поставете противоположната страна лице с лице /ако са двойни,
прегънете по линията на чертежа/ и зашийте наоколо без частта на монтажа /ако са двойни, зашийте
само страничните шевове/, направете няколко прореза по ъглите ако са заоблени, обърнете и
изгладете. Поставете капачето на указаното място в посока нагоре / при този модел, с капачето от
сатен, което е видимо/, пристегнете с тропоска и поставете едно дъно на джоб върху капачето също
в посока нагоре, зашийте. Поставете едно бие по противоположната страна, пристегнете с тегел на

-3-

1см. от края, скройте материята между тегелите, които пристягат капачето и бието, което оформя
отвора на джоба и направете два прореза по ъглите, обърнете дъното на джоба и бието навътре и го
застопорете като оставите филетка от 7мм. Поставете другото дъно на джоб зашито косо от
обратната страна и съединете двете дъна с обиколен тегел. Пришийте страниците към гърба,
зашийте средния шев до отвора в основата, прегънете мострата на дясната страна и оформете
прихлупване с мострата на лявата страна. Затворете раменните шевове. Изработете ръкави без
отвор: съединете двете части, които оформят ръкава по шева под рамото според обозначението,
изгладете отворения шев, така че да съвпадни. Затворете лакътния шев до основата. Поставете
флизелин като следвате формата на основата на ръкава от обратната страна, изгладете. Отбележете
подгъва в основата и зашийте с кръстосан бод. Наберете леко върха от обозначението на предницата
до първото обозначение на гърба и прикрепете ръкавите по ръкавните извивки според
обозначенията като разпределите набора, зашийте, скройте леко шева като го оставите на 1,5см. и
отново зашийте на ръка двете материи заедно, като оформите добре, изгладете с мокра кърпа, за да
набъбне. Изработете яка с ревер: поставете флизелин от обратната страна на една от яките и по
мострите, като съедините яката по средния шев, изгладете. Поставете мострите върху предниците,
лице с лице, зашийте с тегел от основата до обозначение А. Съединете двете яки лице с лице,
зашийте външния контур до обозначение А, обърнете, изгладете. Поставете долната яка по вратната
извивка по лицевата страна на дрехата според обозначения А-В като я зашиете със малък и дълбок
скрит бод; поставете горната страна на яката по мострата според същите обозначения до рамото,
зашийте, изгладете отворените шевове и ги съединете отвотре със страничен шев. Обърнете навътре
реверите и яката и изгладете. Поставете яката и реверите в подходяща позиция, обшийте яката
отвътре от края на зашитото като следвате формата на вратната извивка до рамената и съединете
двата края с тясне бодове от страна до страна. Поставете подплънки, на правете подгъви, оформете
илик. Подплатете жакета и пришийте копче.
8. Жакет
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6.
Необходими материали: 1, 35 м., 1, 40 м. ширина вълна. 0, 65 м., 0, 80 м. ширина кадифе. 1, 30 м.,
1, 40 м. ширина подплата.
Кроене: От вълна: 1. предница, две, 2. гръб, два, 3. страница на предница, две, 4. страница на гръб,
две, 5. ръкав, два, 6. яка, две скроени косо. От кадифе се скроява кройка 6 двойна по конец с 5 мм.
по-голяма, и мострите на предницата според чертежа на кройката. От подплата се скрояват кройки
2, 3, 4 и 5 по същия начин, и кройка 1 до мострата.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на мострите и вътрешната страна на яката,
преди това съединена по средата. Зашийте страниците на предницата и гърба, затворете раменните и
страничните шевове. Тропосайте гънки по върховете на ръкавите, затворете ги и ги прикрепете по
ръкавните извивки. Изработете яка с ревер според обяснението към модел 7 и обозначение А.
поставете подплънки. Подплатете жакета. Направете подгъви. Оформете илик, пришийте
подплатено копче.
9. Панталон
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7.
Необходими материали: 1, 60 м., 1, 40 м. ширина памук и вълна. Предин цип и два за основите от
6см. 1 закопчалка. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: 1-1а. предница, две, 2-2а. гръб, два, 3. страница дъно на джоб, две, 4. вътрешни части, две
двойни, 5. предно закопчаване, едно, 6. предница на коланче, четири, 7. гръб на коланче, два
двойни. Две дъна на джобове според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на коланчетата, изгладете. Изработете предни
джобове със страница според обяснението към модел 4. Зашийте свивките. Затворете страничните
шевове до мястото на ципа в основата и средния шев /чатала/ на предницата от обозначение В до
мястото на ципа и гърба от обозначение В до талията. Зашийте вътрешните части на предницата и
гърба според обозначения В и С и затворете вътрешните шевове. Изработете преден отвор с предно
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закопчаване и цип според обяснението към модел 4. Зашийте страничните шевове на коланчетата,
съединете ги лице с лице, зашийте горната страна като затворите десния край до обозначение А,
скройте леко шева, обърнете и пришийте една част към панталона според обозначение А като
оформите прихлупване по мострата и отвътре до края на предното закопчаване, обшийте
противоположната част. Направете подгъви, пришийте ципове в основата на страничните шевове и
поставете закопчалка на коланчето.
10. Блуза
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4.
Необходими материали: 1, 15 м., 1, 40 м. ширина креп. 1 копче. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, двойна, 2. гръб, два, 3. волан, един, 4. лента, пет. Мостри според чертежа на
кройката за оформане на вратната извивка. Скроени косо ленти с ширина 2см. плюс шевовете за
оформяне на ръкавните извивки.
Изработка: Оформете външната страна на 5-те ленти и волана на вратната извивка със завършващ
шев. Прекарайте двоен набор по средата на лентите и поставете една върху предницата от вратната
извивка обозначение А до обозначение С, като натегнете набора, зашийте с тегел по средата на
лентата. Поставете вертикално останалите ленти отново според обозначенията като оформите
основата. Зашийте свивките, страничните и раменните шевове. Затворете средния шев на гърба до
мястото на отвора по вратната извивка. Поставете волан около вратната извивка като придържате и
като оставите краищата отворени на гърба според обозначение В, тропосайте. Съединете мострите
на вратната извивка по раменния шев и поставете лице с лице върху волана, зашийте, обърнете
мострите и прекарайте обиколен тегел под волана. Оформете ръкавните извивки като поставите
ушито и обърнато бие. Направете подгъв, оформете гайка от конец по задния край на вратната
извивка и пришийте копче.
11. Пола
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2.
Необходими материали: 0, 70 м. , 1, 40 м. ширина вълна. 0, 60 м., 1, 40 м. ширина подплата. Цип.
Конец Гутерман.
Кроене: От вълна: 1. предница, двойна, 2. гръб, двоен. Мостри според чертежа на кройката за
оформяне на талията. От подплата се скрояват кройки 1 и 2 по същия начин.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки, затворете страничните шевове до мястото ва ципа
отляво. Подплатете. Зашийте страничните шевове на мострите и поставете върху полата, лице с
лице, зашийте. Пришийте цип и обшийте мострите на талията. Направете подгъв.
12. Жакет
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 12.
Необходими материали: 2, 25 м., 1, 40 м. ширина вълна. 1, 30 м., 1, 40 м. ширина подплата. 8
копчета и 2 по-малки. Подплънки. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: От вълна: 1. горна предница, две, 2. гръб, два, 3. наложена предница, две, 4. долна
предница, две, 5. страница на предница, две, 6. страница на гръб, две, 7 и 8. ръкав, два от всяка, 9.
маншет, четири, 10. гайка, две, 11-11а. цяла предна мостра, две. Две мостри за ревер според чертежа
на кройка 3. Мостра на гърба на вратната извивка според чертежа на кройка 2. От подплата: 12.
подплата на горна предница, две. Кройки 5, 6, 7 и 8 по горе описания начин, и кройки 2 и 4 до
мострата.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на цялата предна мостра, мострите на гърба
на вратната извивка, маншетите и по средата на гайките, изгладете. Поставете наложената предница
върху горната предница лице с лице според обозначения В-С, направете прорез между двете
начертани форми по горната предница и зашийте наложената предница от обозначение В до М.
Поставете мострата на реверите лице с лице от обозначение С до М, скройте шева и обърнете
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мострите. От обратната страна съединете наложената предница и мострите до обозначение А.
Пришийте страницата на предницата към долната предница според обозначение J и съединете към
горната предница според обозначения К- J до М. Пришийте страницата на гърба към гърба,
затворете средния шев. Зашийте раменните и страничните шевове. Затворете шевовете на ръкавите
до отвора. Подплатете ръкавите като оформите отворите и основите от обозначение Е до отвора.
Прегънете гайката и затворете края до обозначение S, обърнете и поставете върху маншетите
според обозначения R-S, тропосайте, поставете противоположните маншети отгоре и зашийте от
обозначение Е до F, като пристегнете гайките, обърнете маншетите и пришийте една част към
основата на ръкавите от обозначение Е до F, обшийте отвътре и оформете гънка на маншетите
върху ръкавите. Пришийте ръкавите по ръкавните извивки. Затворете средния шев на гърба на
мострата на вратната извивка и съединете към мострите на предницата по раменния шев, поставете
върху дрехата лице с лице, зашийте наоколо, обърнете мострите. Поставете високи подплънки,
подплатете. Оформете военен илик по реверите и направете илици по останалата част, пришийте
подплатени копчета.
13. Жакет
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5.
Необходими материали: 1, 65 м., 1, 50 м. ширина вълнен габардин. 1, 35 м., 1, 50 м. ширина
подплата. 4 вътрешни копчета. 1 голямо копче. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: От габардин: 1. предница, две, 2. гръб, два, 3. шлейф на гръб, двоен, 4 и 5. ръкави, два от
всяка, 6. мостра на предница, две, 7. яка, две двойни, 8. капаче джоб, две. Две дъна на джобове
според чертежа на кройката. От подплата се скрояват кройки 2, 3, 4 и 5 и две дъна на джобове.
Съединете кройки 1 и 6 и скройте предницата до мострата, според формата. Лента 15 на 35см. за
капаче.
Изработка: изработете джобове от капачета: отбележете с тропоска мястото на джобовете и
поставете от обратната страна върху обозначението една лента от флизелин с ширина 4см. по
дължината на отвора плюс още 2см. от всяка страна. Прегънете капачето по средата и поставете
флизелин от обратната страна, зашийте краищата, обърнете и изгладете. Поставете капачето от
долната страна на прореза в посока надолу / или по дясната страна 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 другата страна на прореза и тропосайте. Зашийте с тегел върху
трпоските, като ги разделите помежду им на 1, 5см. и скройте отвор между двата тегела без да
достигате до краищата; направете няколко прореза и изгладете шевовете. Обърнете навътре дъната
на джобовете и капачето нагоре /или наляво ако са вертикални/, като го поставите в подходяща
позиция, застопорете краищата му с малки скрити бодове и от обратната страна съединете двете
дъна с обиколен тегел. Зашийте средния шев на гърба и съединете с предниците според обозначения
В-С; зашийте шлейфа на гърба по страничните шевове, наберете горния край според размера на
основата на гърба и предниците до обозначение D, пришийте към тях. Зашийте раменните шевове,
затворете ръкавите като съедините двете части помежду им, поставете по ръкавните извивки според
обозначенията като повдигнете върховете и дадете добра форма, зашийте , изгладете. Поставете
лентата от подплата за капаче по мострата, центрирана върху средата на предницата, прекарайте два
паралелни тегела на разстояние помежду им от 3см. /1, 50 см. от всяка страна на линията/,
завършете краищата, скройте подплатата по средата между двата тегела и отвора по мострата без да
достигате краищата, скройте ги по диагонал; обърнете подплатата навътре като оформите от
вътрешната страна на отвора едно капаче с ширина 3см. , като покриете целия отвор, поставете
краищата навътре, застопорете със скрити бодове, оформете четири вертикални илика центрирани
по карачето; поставете права подплатата от другата страна на отвора под капачето, прекарайте тегел
около отвора и направете няколко бода между илиците като застопорите капачето по долната страна
на подплатата. Направете военен илик по дясната страна на предницата: отбележете с тропоска
мястото като маркирате добре краищата; поставете от обратната страна една лента от флизелин с
ширина 4см., така че да излиза с 1, 5см. по краищата; по лицевата страна поставете центрирана
върху обозначението лента от същата материя с ширина 7см. по дължината на отвора плюс още 1см.
от всяка страна; прекарайте два паралелни тегела разделени помежду си на 7мм., като оформите
добре краищата, скройте отвора между двата тегела без да достигате до края, направете прорези по
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краищата и скройте материята на филетката от единия край до другия, обърнете навътре, изгладете
отворените шевове, направете филетка от всяка страна с 3мм. ширина, зашийте със скрит заден бод
върху шевовете. Поставете флизелин по мострите на предницата и ги поставете върху предниците,
зашийте от основата до обозначение А, обърнете мострите, изгладете и застопорете с дълги бодове
отвътре. Скройте отвор от илик по мострата, прегънете материята около илика и обшийте.
Изработете яка за риза: поставете флизелин от обратната страна на една от яките, изгладете.
Поставете двете яки лице с лице, зашийте наоколо без частта на монтажа, скройте шева, изгладете
отворения шев, обърнете яката в подходяща позиция и прекарайте обиколна тропоска като
придържате шева по края. Поставете яката по вратната извивка според обозначение А и зашийте
вътрешното лице. Изгладете шева и обшийте противоположното лице върху тегела. Направете
подгъви, поставете подплънки, подплатете жакета и пришийте копчета.
14. Пола
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4.
Необходими материали: 1, 20 м., 1, 40 м. ширина щампосан отоман. 1, 15 м., 1, 40 м. ширина
копринена подплата. Цип. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: От отоман: 1. предница, двойна, 2. гръб, двоен, 3. предница на коланче, две двойни, 4. гръб
на коланче, два двойни. От подплата се скрояват кройки 1 и 2 по горе описания начин.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на едни от предницата и гърба на коланчето,
изгладете. Зашийте страничните шевове на полата до мястото на ципа отляво. Тропосайте гънки по
предницата и гърба. Оформете вътрешната част на полата от подплата по същия начин и тропосайте
по талията. Зашийте дясната страна на коланчетата поотделно, съединете ги лице с лице и зашийте
горната страна, обърнете и пришийте част от коланчето по полата като пристегнете подплатата
отвътре. Пришийте цип до края на коланчето и го обшийте от обратната страна. Направете подгъв в
основата.
15. Рокля „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 8.
Необходими материали: 2м., 1, 40 м. ширина копринен креп. 0, 60 м., 1, 40 м. ширина креп сатен.
1, 55 м., 1, 40 м. ширина подплата. 3м. плисиран волан от органза с ширина 5см. 1, 85 м. дантела с
ширина 6см. за основа на подплатата. 90см. тънък шнур за презрамки. Еластична лента от 5мм. за
талията. 12 украшения от скъпоценни камъни за украса на коланчето. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: От копринен креп: 1. предница на горна част, двойна, 2. гръб на горна част, двоен, 3-3а.
долна част, две двойни. От креп сатен: 4. коланче, двойно според кройката и още едно двойно
според линии А-В, 5. фльонга на коланче, четири. От подплата: 6. вътрешна предница на горна част,
двойна, 7. вътрешен гръб на горна част, двоен, 8. вътрешна долна част, две двойни.
Изработка: Зашийте предните свивки и страничните шевове на горната част от подплата; поставете
волана от органза около вратната извивка и презрамките по обозначенията, като ги оставите според
търсения размер, пристегнете с тропоска. Зашийте страничните шевове на долната част от подплата,
поставете волана от органза по основата, застопорете с тегел и поставете дантелата отгоре като
покриете шева. Зашийте страничните шевове на горната част на роклята, наберете вратната извивка
и основата според размера на горната част от подплата, поставете върху нея, лице с лице, като
вмъкнете волана и презрамките, зашийте контура на вратната извивка, обърнете подплатата навътре
и застопорете двете материи заедно с обиколен тегел по основата. Зашийте старничните шевове на
долната част на роклята, наберете талията според размера на долната част от подплата, поставете
върху нея, пристегнете с тропоска, прекарайте набор като захванете двете материи и наберете
според размера на основата на горната част, пришийте към нея като поставите еластична лента
върху шева като я опънете. Оформете основата на долната част с бод фестон или оверлог. Оформете
хоризонтални неравни гънки по горната страна на коланчето като я оставите със същата ширина
като долната страна, поставете флизелин от обратната страна и изгладете като пристегнете гънките
с флизелин; зашийте и обърнете частите на фльонгата, изгладете и тропосайте по една по всеки
край по средата на гърба на коланчето, поставете долната част отгоре, като вмъкнете фльонгите,
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зашийте около контура като оставите малък отвор за да обърнете, обърнете като извадите фльонгите
надясно, затворете отвора и поставете украшенията по краищата. Поставете коланчето върху
роклята, като го кръстосате на гърба и като го завържете отпред.
16. Рокля „SISTEM ACTION”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6.
Необходими материали: 2, 55 м., 1, 50 м. ширина копринен полиестер. 15 см. на 2, 50 м. ширина
коприна. 4, 40 м. фина лента с къдрички. Цип. Конец Гутерман.
Кроене: От коприна: 1. горна част на предница, две, 2. горна част на гръб, две, 3. предница на талия,
двойна, 4. гръб на талия, два, 5. долна част, осем, 6. волан на долна част, два двойни. Мостри според
чертежа на кройката за оформяне на вратната и ръкавните извивки. Две ленти 8 на 4см. за гайки.
Изработка: Поставете флизелин по мострите. Зашийте свивките, съединете двете горни части на
предницата по средния шев, зашийте горните части на предницата и гърба за частите на талията и
затворете страничните шевове. Поставете лентата около вратната извивка по лицевата страна,
пристегнете с тропоска. Оформете ръкавните извивки и вратната извивка с целите мостри:
съединете мострите по между им по страничните шевове, поставете върху дрехата лице с лице,
зашийте около контура на вратната и ръкавните извивки / при този модел като вмъкнете лентата/,
обърнете мострите навътре като придържате шева по края с тропоска; извадете раменните шевове
отдолу между двете материи, натегнете шевовете лице с лице, зашийте заоблени раменните шевове,
обърнете като поставите презрамките отново в подходящата позиция и като скриете шевовете
между плата и мострата. Съединете по между им осемте долни части и зашийте като оставите отвор
от 12см. по един от шевовете, който ще бъде по средата на гърба, за да пришиете цип. Пришийте
долната част към горната и пришийте цип на гърба. Затворете във формата на халка волана в
основата на долната част и оформете външния контур с малък подгъв като поставите лентата
отгоре, застопорете с тегел; пришийте волана към основата на долната част. Зашийте и обърнете
гайките и поставете една по всяка страна, центрирани върху талията, застопорете с тегел. Зашийте и
обърнете лентата от коприна, прекарайте през гайките и завържете на фльонга отпред.
17. Риза „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5.
Необходими материали: 1, 80 м., 1, 40 м. ширина сатиниран памучен полиестер. 12 копчета.
Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: 1-1а. предница, две, 2. гръб, два, 3. маншет, четири, 4. яка, две двойни, 5. столче на яка, две
двойни. Два правоъгълника 45 на 70см. за ръкави.
Изработка: Поставете флизелин по мострите на предницата, по два от маншетите, по една от яките
и по едно от столчетата на яката. Прегънете мострите на предницата по двете линии на чертежа
навътре, застопорете с тегел отгоре. Зашийте свивките, средния шев на гърба, страничните и
раменните шевове. Затворете във формата на халка двата правоъгълника за ръкавите, като оставите
без зашиване 7см. по единия край на шева за отвора, оформете го с малък подгъв; наберете горния
край на правоъгълниците според размера на контура на ръкавите на горната част, пришийте по нея;
наберете долния край според размера на маншетите. Изработете маншети: съединете ги два по два,
зашийте краищата и външния контур, обърнете, изгладете, поставете по основата на ръкавите, лице
с лице, зашийте горния лист и обшийте долния по обратната страна; прекарайте декоративен тегел
около контура. Изработете яка за риза със столче: поставете двете яки лице с лице, зашийте с
обиколен тегел без частта на монтажа, обърнете, изгладете, и ако е нужно прекарайте декоративен
тегел. Поставете по едно столче на яка от всяка страна на яката така че центровете да съвпаднат и
според обозначение В, прекарайте тгел като захванете всички материи от края на основата и
обърнете столчето на яката в подходяща позиция, прекарайте тропоска по края и изгладете.
Поставете яката по вратната извивка според обозначение А и зашийте външната страна на столчето
на яката, изгладете шева и обшийте вътрешната страна върху същия тегел. Направете малък подгъв
в основата, оформете илици и пришийте копчета.
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18. Пола „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4.
Необходими материали: 2, 40 м., 1, 40 м. ширина коприна на хоризонтални райета. 2, 20 м., 1, 20 м.
ширина подплата. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: От коприна: 1. предница, двойна, 2. гръб, двоен, 3. коланче, двойно, като поставите
кройката върху тюркоазно зеленото райе. От подплата: 4-4а. подплата на предница и гръб на пола,
две двойни. Четири дъна на джобове според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете флизелин по коланчето. Поставете дъна на джоб отстрани на предницата по
лицевата страна, зашийте според обозначения А-В, направете прорез по тези обозначения, обърнете
дъното навътре като придържате шева по края, изгладете и прекарайте тегел отгоре; поставете
другото дъно отдолу и съединете с тегел около контура. Затворете страничните шевове на полата
като оставите отвор за цип отляво; оформете гънки според мястото на кройките, като оформите
натегната гънка по средата на предницата и на гърба, зашийте ги от горния край до обозначенията
на 5см. от същия. Зашийте страничните шевове на подплатата като също оставите отвор за цип,
зашийте с тегел подгъв и поставете подплатата отдолу под полата, пристегнете с тропоска по
талията. Пришийте коланчето към полата, пришийте цип от обозначението до средата на коланчето,
прегънете го по линията на чертежа навътре и обшийте отвътре. Направете подгъв.
19. Рокля „YESSICA”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 11.
Необходими материали: 2, 90 м. 1, 50 м. ширина сатен. 1, 15 м., 1, 40 м. ширина подплата. Цип.
Конец Гутерман.
Кроене: От сатен: 1. предница на горна страна на горна част, две, 2. гръб на горна страна на горна
част, двоен, 3. първи волан, два двойни косо, 4. втори волан, два двойни косо, 5. трети волан, два
двойни косо, 6. четвърти волан, два двойни косо, 7. долна част, две двойни косо, 8, 9 и 10. волани по
горната част, два всеки един. Две ленти 40 на 8см. за фльонга. От подплата: 11. долна страна на
горна част, две двойни. Скройте кройки 1 и 2 по горе описания начин, а кройка 7 две двойни по
конец.
Изработка: Оформете воланите по горната част с бод фестон или оверлог според обозначения А-В,
D-B, E-B респективно като опънете леко плата, поставете воланите един върху друг от по-малък към
по-голям според обозначения D-C, пристегнете с тропоска по горния край, вратната извивка,
ръкавните извивки и долния край, поставете ги върху предницата на горната страна на горната част
и тропосайте по същите краища. Зашийте дясната страна на горните предни части от сатен и от
подплата поотделно, дясната страна на долната страна на горната част от подплата и страничните
шевове на долната част от подплата. Затворете третия волан, четвъртия волан и долната част във
формата на халка; зашийте дясната страна на първия и втория волани и лявата страна на втория
волан от долния край до мястото на ципа; оформете долния контур на воланите с бод фестон или
оверлог; поставете третия волан върху четвъртия и тях върху долната част, поставете отдолу
долната част от подплата, пристегнете всички материи заедно с тропоска по горния край и зашийте
долния край на горната част от подплата; поставете първия волан върху втория и ги поставете върху
горната част от подплата, пристегнете с тропоска по горния край. Поставете частите на горната
страна на горната част от подплата върху тези от сатен като вмъкнете лентите за фльонгата, преди
това ушити и обърнати, от горния край на предницата на горната част, обозначения С- D, зашийте
контура на вратната и ръкавните извивки, обърнете подплатата навътре като придържате шева по
края, поставете я права и тропосайте по долния край; оформете прихлупване по предницата на
горната част като поставите дясната страна върху лявата, така че съвпаднат линиите на центъра и
зашийте с долната част на воланите. Пришийте цип. Направете подгъв по долната част от подплата.
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20. Рокля „MANGO”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2.
Необходими материали: 5, 40 м. , 0, 70 м. ширина дантела с вълнички. 1, 25 м. 1, 20 м. ширина
копринена подплата. 90 см. кадифена лента с ширина 4см. Цип. Конец Гутерман.
Кроене: От дантела скройте, като поставите края на вратната извивка и частите под воланите върху
вълничките: 1. горна част на предница, двойна, 2. горна част на гръб, двойна. Два правоъгълника 90
на 35см. за волан по горната страна на долната част. Два правоъгълника от 1, 20 м. на 35см. за долен
волан по долната част. От подплата скройте кройки 1 и 2 по гореописания начин. Два
правоъгълника 90 на 25см. за горна страна на долна част. Два правоъгълника 1, 20 м. на 25см. за
долна страна на долната част.
Изработка: Зашийте свивките и дясната страна на горната част от дантела и от подплата поотделно
и оформете края на вратната извивка от подплата с малък подгъв; поставете горната част от
подплата под горната част от дантела, застопорете с тегел в основата и по лявата страна и с бодове
на ръка по свивките и по вратната извивка; скройте на две кадифената лента, зашийте и обърнете по
дължина, изгладете като поставите шева в средата и поставете по вратната извивка от подплата
според обозначенията на предницата и гърба, отдолу под дантелата, като оставите презрамките
според искания размер, застопорете с няколко бода на ръка по двете материи. Съединете
правоъгълниците от дантела два по два като ги затворите във формата на халка, оформете двата
волата на долната част, зашийте като оставите отвор от 10см. за цип по една от страните на горния
волан, който ще бъде отляво; зашийте по същия начин долните части от подплата и поставете
отвътре воланите от дантела, пристегнете заедно по горния край, прекарайте двоен набор и наберете
като оставите долния волан според основата на горната страна на долната част от подплата,
пришийте към нея, и горния волан според размера на основата на горната част, зашийте като
съедините горната с долната част. Пришийте цип като оформите основата на долната част от
подплата с малък подгъв.
21. Панталон „MANGO”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 7.
Необходими материали: 2, 55 м., 1, 40 м. ширина сатен и еластичен полиамид. 1, 05 м., 1, 40 м.
подплата от трикотаж. Конец Гутерман.
Кроене: От сатен: 1-1а. предница на долна част, двойна, 2-2а. гръб на средна долна част, двоен, 3.
страница на гръб на долна част, две. Два правоъгълника 50 на 35см. ширина за предница на горна
част. Два правоъгълника 40 на 30см. ширина за гърба на горната част. Две ленти 15см. на 1м. за
декорация на гърба. Лента 3 на 90см. за презрамка. От подплата: 4. предница на горна част, две, 5.
гръб на горна част, два, 6. предница на долна част, двойна, 7. гръб на долна част, двоен.
Изработка: Зашийте цялата рокля със специален тегел за еластични материи. Прекарайте двойни
вертикални набори по правоъгълниците за предницата и гърба на горната част, на 7см. разстояние
помежду им, наберете максималното като оформите драперия, поставете отгоре кройките на горната
част /тази на предницата със затворена свивка/ и скройте набраната част с тяхната форма като
оставите място от 1см. за обиколните шевове. Зашийте свивките на подплатата; поставете
предницата на горната част от подплата върху набраната горна част от сатен, зашийте вратната и
ръкавните извивки, тези последните от страничните шевове до 1см. от горните краища на вратната
извивка, като оставите отвор, за да прекарате после презрамката, обърнете като придържате
шевовете по края с тропоска. Поставете гърба на горната част от подплата върху набраната горна
част от сатен, като вмъкнете по вратната извивка ушити и обърнати декоративни ленти, на 2см. от
страничните шевове, зашийте края на вратната извивка, обърнете като придържате шева по края с
тропоска. Наберете горния край на предницата на долната част според размера на основата на
горната част, прекарайте четири двойни набора на разстояние от 7см. помежду им, като се стремите
да съвпаднат с тези на предницата на горната част и с кръглата форма според модела, наберете
максималното като оформите драперия и зашийте долната част за предницата на горната част.
Съединете средната част на гърба на долната част със страничните части, зашийте от А до В,
наберете горния край на средната задна част до обозначение А, и зашийте долната част за гърба на
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горната част. Зашийте страничните шевове на роклята и на подплатата последователно. Оформете
презрамката като я зашиете във формата на руло, прекарайте краищата през отворите на 1см. от
предницата на вратната извивка до средата, пристегнете с няколко бода. Прекарайте декоративните
ленти на гърба по презрамката като ги поставите натегнати в центъра и като ги оставите според
търсения размер, застопорете с тегел като отпуснете краищата. Зашийте подгъви с тегел.
22. Къс жакет
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 6.
Необходими материали: 0, 95 м., 1, 40 м. ширина трико с пайети. 0, 70 м., 1, 20 м. ширина
трикотажна подплата. 4м. лента с пайети, същите като тези по плата. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: От трико с пайети: 1. предница, две, 2. страница на предница, две, 3. гръб, два, 4. ръкав,
два, 5. яка, двойна, 6. столче на яка, двойно. Мостри според кройката за оформяне на предниците и
основата на гърба. От трикотажна подплата: скрояват се кройки 2, 4, 5 и 6 по гореописания начин, и
кройки 1 и 3 до мострата.
Изработка: Поставете флизелин по мострите, по една от яките и по едно от столчетто на яките.
Зашийте страниците и отбележете шева от обозначение С до D с лентата с пайети като я поставите
отгоре, застопорете с няколко бода на ръка. Зашийте средния шев на гърба, страничните и
раменните шевове. Затворете ръкавите и зашийте свивките по върховете, направете подгъв в
основата и поставете лентата с пейети по края около контура на основата, като я застопорите с
бодове на ръка; пришийте ръкавите по ръкавните извивки според обозначенията. Съединете
мострите на предницата и гърба по страничните шевове, като махнете видимите пейети по гърба,
поставете върху дрехата лице с лице, зашийте от основата на гърба до предницата на вратната
извивка, обозначение А, направете прорез по това обозначение, обърнете мострите навътре,
застопорете с вътрешни шевове; пришийте столчетата на яките към яките до обозначение В като
съедините яката с пайети със столчето жт подплата и обратно; съединете двете яки помежду им,
зашийте външния контур до А, обърнете, поставете горния лист /този по който е яката с пайети и
столчето от подплата/ по обратната страна на вратната извивка, зашийте и обшийте долния лист по
лицевата страна на същия шев. Поставете остатъка от лентата с пайети по края на контура на
основата, предниците, ревера и яката. Поставете подплънки и подплатете дрехата.
23. Жакет
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3.
Необходими материали: 0, 80 м., 1, 50 м. ширина шифон. 2м. лента с ширина 2, 5 см. Флизелин.
Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две, 2. гръб, два, 3. ръкав, два. Скроени косо ленти с ширина 3см. за оформяне
на контура и основата на ръкавите.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на скроените косо ленти. Зашийте
страничните и раменните шевове. Затворете ръкавите, наберете горната страна на върховете като
оставите според размера на ръкавните извивки, прикрепете ги по тях според обозначенията,
зашийте. Наберете леко средния шев на гърба на вратната извивка като поставите биетата върху
дрехата около целия контур, зашийте, обърнете навътре и обшийте като зашиете с бод на ръка;
оформете по същия начин основите на ръкавите. Поставете лентата около контура на дрехата, по
предниците на указаните места на кройката, от горната страна на контура на ръкавните извивки и по
основата на ръкавите, застопорете с бодове на ръка. Поставете метална закопчалка по предницата на
вратната извивка, за да закопчаете.
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24. Жакет
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 5.
Необходими материали: 1, 10 м., 1, 50 м. ширина коприна-полиестер. 0, 50 м., 1, 20 м. ширина
подплата от памук-полиестер. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: От коприна-полиестер: 1. предница, две, 2. гръб, два, 3. ръкав, два, 4. яка, две двойни.
Мостри за оформяне на предниците като преди това затворите свивката. От памук-полиестер: 5.
вътрешна платка, две двойни. Скроени косо ленти с ширина 3см. за оформяне на шевовете.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на мострите и на една от яките. Зашийте
средния шев на гърба, изгладете го прав и оформете с биетата като оформите филетка /оформете по
същия начин остатъка от шевовете по дрехата/. Прегънете платките от подплата по средата и ги
прикрепете по гърба от обратната му страна като прихлупите по средата, пристегнете с тропоска по
вратната извивка, раменните шевове и ръкавните извивки. Зашийте свивките на предницата и гърба,
страничните и раменните шевове. Затворете ръкавите, прикрепете ги по ръкавните извивки според
обозначенията. Изработете яка с ревер според обяснението към модел 7. Направете подгъви,
оформете илици и пришийте копчета.
25. Къс жакет
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3.
Необходими материали: 0, 85 м., 1, 20 м. ширина еластична дантела. 2, 70 м. лента от галантерия с
ширина 1см. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две, 2. гръб, двоен, 3. ръкав, два.
Изработка: Зашийте страничните и раменните шевове. Затворете ръкавите, оформете ръб като
съедините двете непрекъснати линии според кройката, застопорете с бодове на ръка отвътре;
поставете ръкавите по ръкавните извивки според обозначенията, зашийте. Поставете лентата от
галантерията по края на целия контур на жакета от лицевата страна, зашийте, прегънете навътре
ширината на лентата и прекарайте тегел отгоре; оформете по същия начин основата на ръкавите.
Поставете закопчалка по вратната извивка, за да затворите.
26. Жакет
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4.
Необходими материали: 1м., 1, 50 м. ширина сив сатен. 1м., 1, 40 м. ширина розова подплата.
Скъпоценни камъни за украса на яката. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: От сатен: 1. предница, две, 2. гръб, двоен, 3. ръкав, два, 4. яка, две. Скроени косо ленти с
ширина 3см. за оформяне на контура на жакета. От подплата по същия начин се скрояват кройки 2,
3 и 4, а кройка 1 до мострата.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на мострите и по яката от сатен. Зашийте
гръдните свивки, страничните и раменните шевове. Затворете ръкавите, прикрепете ги по ръкавните
извивки според обозначенията, зашийте. Оформете илици по мострата на дясната предница.
Поставете мострите върху предниците, зашийте от вратната извивка обозначение А до основата,
обърнете мострите навътре, застопорете с тегел отгоре според линията на тегела. Зашийте яките по
средния шев на гърба и изработете яка мао: съединете двете яки лице с лице, зашийте наоколо без
частта на монтажа, обърнете навътре, изгладете, и ако е нужно прекарайте декоративен тегел
отгоре. Прикрепете яката по вратната извивка според обозначение А, тропосайте външната страна
по вратната извивка и зашийте. Изгладете шева към основата на яката и обшийте яката отвътре
върху тегела на зашитото. Зашийте подгъв в основата на дрехата и на ръкавите. Подплатете жакета
и оформете целия контур с биета като оформите малка филетка. Пришийте копчета по лявата страна
на предницата и декорирайте яката със скъпоценни камъни.
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27. Къс жакет
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3 .
Необходими материали: 0, 80 м., 1, 40 м. ширина кадифе. 0, 15 м., 1, 20 м. ширина сатен. 0, 70 м., 1,
20 м. ширина подплата. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: От кадифе: 1. предница, две, 2. гръб, двоен, 3. ръкав, два. Мостри според кройката за
оформяне на предниците и основата на гърба. От подплата по същия начин се скроява кройка 3, а
кройки 1 и 2 до мострата. От сатен се скрояват два правоъгълника 60 на 15см. за възел.
Изработка: Поставете флизелин по мострите. Зашийте и обърнете двата правоъгълника за възела и
поставете по един на всяка предница според обозначението, пристегнете с няколко бода. Зашийте
страничните и раменните шевове. Затворете ръкавите, наберете горната страна на върховете според
размера на ръкавните извивки, прикрепете ги по тях според обозначенията. Пришийте мострите към
предницата и гърба на подплатата, монтирайте подплатата по същия начин като плата, поставете
върху нея лице с лице, зашийте около вратната извивка и основата, обърнете подплатата навътре
като придържате шева по края с тропоска, пристегнете с няколко скрити бода по ръкавните извивки
и оформете основата на ръкавите с малък подгъв.
28. Къс жакет
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 3.
Необходими материали: 1, 20 м. , 1, 50 м. ширина тюл. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две, 2. гръб, двоен, 3. ръкав, два. Ленти с ширина 3,5см. за волани.
Изработка: Зашийте страничните шевове; оформете целия контур на плата и долната страна на
ръкавните извивки до обозначенията с малък подгъв. Наберете лентите за воланите и ги поставете
върху дрехата, като поставите първия волан по основата на гърба и като следвате края на
предниците до рамената, застопорете с тегел отгоре; поставете останалите волани паралелни на
разстояние 2,5см. един от друг, с цел да покрият 1см. като са един върху друг. Зашийте раменните
шевове. Оформете основата на ръкавите с малък подгъв, поставете воланите отгоре като поставите
първия по основата и останалите паралелни на него; пришийте ръкавите по ръкавните извивки
според обозначенията.
29. Къс жакет
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 2.
Необходими материали: 0, 55 м., 1, 50 м. ширина тюл. 10 м. филетка от кадифе. Малки скъпоценни
камъчета. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две, 2. гръб, двоен.
Изработка: Зашийте свивките на гърба, страничните и раменните шевове. Оформете целия контур
и ръкавните извивки с филетката от кадифе като следвате формата на вълничките; декорирайте
дрехата с остатъка от филетката като оформите рисунки според модела и поставете камъчетата
отгоре. Застопорете всичко със скрити бодове.
30. Рокля
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 4, 6, 8 г./.
Брой на частите на кройката: 8.
Необходими материали: 1, 25 м., 1, 40 м. ширина акрилно кадифе. 0, 35 м., 1, 40 м. ширина моире в
тон. 1, 10 м., 1, 40 м. ширина подлата. Цип. Конец Гутерман.
Кроене: От кадифе: 1. предница, двойна, 2. гръб, два двойни, 3. страница на предница, две, 4.
страница на гръб, две, 5. ръкав, два, 6. яка, четири, 7. долна част, двойна за предницата и две за
гърба. От моире: 8. основа на долна част, две двойни. От подплата се скрояват същите кройки като
от кадифе, без яката.
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Изработка: Пришийте страниците към предницата и гърба, двете материи поотделно. Затворете
раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите, подплатете ги и направете широк подгъв,
отбележете гънка при обръщането на основата на ръкавите и застопорете по шева с бод на ръка,
прекарайте двоен набор по върховете и пришийте по ръкавните извивки според обозначенията, като
натегнете набора. Зашийте страничните шевове на двете долни части поотделно, зашийте средния
шев на гърба до мястото на ципа, поставете подплатата от обратната страна на кадифето. Затворете
във формата на халка частите на основата от моире и пришийте към основата на долната част от
кадифе според обозначение В, отбележете гънка в основата и обшийте по обратната страна върху
същото зашито. Тропосайте прави гънки по долната част като пристегнете двете материи.
Съединете долната част с основата на горната и като придържате леко. Съедине яките две по две
лице с лице, зашийте външната страна от обозначение А до С по горната страна, срежете леко шева,
обърнете и пришийте по вратната извивка според обозначения А-С по двете материи. Прегънете
яката по средата на гърба, така че да съвпадне обозначение С и пришийте цип по средата на гърба
до сгъвката на яката. Подплатете горната част като оформите вратната извивка и обшийте около
ръкавните извивки и по съединителния шев по долните части. Направете подгъв по долната част от
подплата.
31. Рокля
Приложение 2.Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 444, 48/.
Брой на частите на кройката: 2.
Необходими материали: 2, 15 м., 1, 40 м. шиина трико с пайети. 2, 15 м., 1, 40 м. ширина воал в
тон. Цип. Конец Гутерман.
Кроене: От плата с пайети: 1-1а. предница, двойна косо, 2-2а. гръб, двоен косо. От воал се скрояват
същите кройки. Мостри според кройката за оформяне на ръкавните извивки и гърба на вратната
извивка.
Изработка: Зашийте раменните шевове на двете материи поотделно и страничните шевове до
мястото на ципа отляво, пришийте го по роклята с пайети. Оформете ръкавните извивки от пайети и
гърба на вратната извивка като поставите ушитите и обърнати мостри. Прекарайте двоен набор по
раменните шевове на двете рокли поотделно, като ги намалите с 6см. оформете ръкавните извивки
на роклята от воал със завършващ шев и я поставете от обратната страна на роклята с пайети, така
че материята да излезе от ръкавните извивки оформена и като я оставите видима, наберете набора
по раменете отвътре по мострите с бодове на ръка между наборите, като оставите рамената на 6см.
Прегънете мострите на предницата на вратната извивка на двете материи навътре и ги застопорете в
края с тегел, като оформите драперия. Оформете вътрешната част на роклята от воал около
зашитото по ципа. Съединете основите като обшиете двете материи с последователен бод.
32. Рокля
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 2, 4, 6 г./.
Брой на частите на кройката: 5.
Необходими материали: 0, 35 м., 1, 40 м. ширина акрилно кадифе. 1м., 1, 40 м. ширина кафяв
шантунг. 0, 40 м., 1, 40 м. ширина шантунг в слонова кост. 0, 50 м., 3м. ширина тюл. 0, 35 м., 1, 40 м.
ширина копринена подплата. Цип. 3, 50 м. лента от кафяво кадифе с ширина 3,5см. Конец Гутерман.
Кроене: От кадифе: 1. предница, двойна, 2. гръб, два, 3. ръкав, два. От материя в кафяво: 4.
предница на долна част, двойна, 5. гръб на долна част, два. Лента 5 на 50см. /размер 2/, 5 на 54см.
/размер 4/, 5 на 58см. /размер 6/ за плисиран волан по вратната извивка. Две ленти 5 на 59см. /размер
2/, 5 на 63см. /размер 4/, 5 на 67см. /размер 6/ за плисиран волан в основата на ръкавите. От материя
в слонова кост: скроява се лента за основата на предницата на долната част и две за гърба от 16см.
височина плюс шевовете по дължината на основата на долната част. От тюл: се скроява
правоъгълник 1, 80 м. на 39см. /размер 2/, 1, 84м. на 43см. /размер 4/, 1, 88м. на 47см. /размер 6/ за
долната част. От подплата се скрояват кройки 1, 2 и 3 по гореописания начин.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове на горните части от кадифе и подплата
поотделно. Затворете лентите за волан по ръкавите във формата на халка и оформете едната страна
с обшит подгъв, оформете от другата страна гънки 2 на 2см.и пристегнете с тропоска. Зашийте
ръкавите и поставете плисирана част в основата, като оставите волана с ширина 3см. , прекарайте
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двоен набор по върховете и пришийте ръкавите по ръкавните извивки, като натегнете наборите.
Оформете краищата на лентата за волан по вратната извивка и също по едната страна, оформете
гънки и пришийте по вратната извивка. Подплатете горната част като оформите вратната извивка.
Прегънете лентите в цвят слонова кост по дължина и пришийте към основата на долните части като
оставите ширината 8см. Зашийте страничните шевове на долната част и средния шев на гърба до
края на ципа. Поставете кадифената лента върху съединителния шев на долната част и основата на
долната част до обозначение Е с тегел по всяка страна на лентата. Тропосайте гънки. Затворете във
формата на халка вътрешната долна част от тюл като оставите отвор за цип и прекарайте двоен
набор по горната страна, поставете отдолу под долната част от шантунг като примете малко от
основата и натегнете наборите по размера на долната част, зашийте двете по основата на горната
част като отпуснете вътрешната страна на подплатата. Пришийте цип на гърба и обшийте
подплатата на горната част върху зашитото на долните части. Завържете кадифената лента като
оформите фльонга според модела.
33. Риза
Приложение 3. страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 4, 6, 8 г./.
Брой на частите на кройката: 9.
Необходими материали: 1м., 1, 40 м. ширина син памук. 0, 40 м., 0,80 м. бял памук. 9 копчета.
Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: В синьо: 1. предница, две, 2. гръб, двоен, 3. платка, две двойни, 4. ръкав, два, 5. капаче на
ръкав,две, 6. джоб, един. В бяло: 7. маншет, два, 8. столче на яка, две двойни, 9. яка, две двойни.
Изработка: Тропосайте гънките по гърба и пришийте платката към предницата и гърба, поставете
вътрешната платка обшита по същите шевове и прекарайте декоративен двоен тегел по лицевата
страна. Поставете и пришийте ръкавите по ръкавните извивки и прекарайте около тях двоен
декоративен тегел. Прегънете мострата на джоба, пристегнете с тегел и поставете по лявата страна
на предницата на указаното място с двоен обиколен тегел. Затворете страните и ръкавите отведнъж.
Изработете отвор на ръкавите с капаче и маншети: отбележете прорез на отвора на ръкавите с
тропоска, скройте 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
една част от капачето от основата до оформения край, обърнете капачето наобратно и обшийте по
същия шев, поставете горната оформена страна на капачето върху ръкава отгоре над отвора и я
застопорете с хоризонтален тегел като покриете отвора. Тропосайте гънките в основата на ръкава
/или прекарайте двоен набор ако е според модела/, поставете флизелин по средата на маншетите от
обратната страна, изгладете, прегънете лице с лице /или ги съединете два по два ако е според
модела/, затворете краищата, обърнете и прикрепете по ръкавите от края на капачето при отвора до
другия край на отвора като оформите предно закопчаване, зашийте една част от мншетите и
обшийте противоположната по същия шев от обратната страна; ако е нужно прекарайте обиколни
декоративни тегели. Поставете флизелин по мострите на предницата от обратната страна, прегънете
ги и ги застопорете с вертикален тегел от вратната извивка до основата. Изработете яка със столче
според обозначения А-В и обяснението към модел 17. Направете подгъв, оформете илици,
пришийте копчета.
34. Рокля
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 4, 6, 8 г./.
Брой на частите на кройката: 8.
Необходими материали: 0, 35 м., 1, 40 м. ширина акрилно кадифе. 1м., 1, 40 м. ширина кафяв
шантунг. 0, 40 м., 1, 40 м. ширина шантунг в слонова кост. 0, 50 м., 3м. ширина тюл. 0, 35 м., 1, 40 м.
ширина копринена подплата. Цип. 3, 50 м. лента от кафяво кадифе с ширина 3,5см. Конец Гутерман.
Кроене: От кадифе: 1. предница, двойна, 2. гръб, два, 3. ръкав, два. От материя в кафяво: 4.
предница на долна част, двойна, 5. гръб на долна част, два. Лента 5 на 50см. /размер 2/, 5 на 54см.
/размер 4/, 5 на 58см. /размер 6/ за плисиран волан по вратната извивка. Две ленти 5 на 59см. /размер
2/, 5 на 63см. /размер 4/, 5 на 67см. /размер 6/ за плисиран волан в основата на ръкавите. От материя
в слонова кост: скроява се лента за основата на предницата на долната част и две за гърба от 16см.
височина плюс шевовете по дължината на основата на долната част. От тюл: се скроява
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правоъгълник 1, 80 м. на 39см. /размер 2/, 1, 84м. на 43см. /размер 4/, 1, 88м. на 47см. /размер 6/ за
долната част. От подплата се скрояват кройки 1, 2 и 3 по гореописания начин.
Изработка: Зашийте раменните и страничните шевове на горните части от кадифе и подплата
поотделно. Затворете лентите за волан по ръкавите във формата на халка и оформете едната страна
с обшит подгъв, оформете от другата страна гънки 2 на 2см.и пристегнете с тропоска. Зашийте
ръкавите и поставете плисирана част в основата, като оставите волана с ширина 3см. , прекарайте
двоен набор по върховете и пришийте ръкавите по ръкавните извивки, като натегнете наборите.
Оформете краищата на лентата за волан по вратната извивка и също по едната страна, оформете
гънки и пришийте по вратната извивка. Подплатете горната част като оформите вратната извивка.
Прегънете лентите в цвят слонова кост по дължина и пришийте към основата на долните части като
оставите ширината 8см. Зашийте страничните шевове на долната част и средния шев на гърба до
края на ципа. Поставете кадифената лента върху съединителния шев на долната част и основата на
долната част до обозначение Е с тегел по всяка страна на лентата. Тропосайте гънки. Затворете във
формата на халка вътрешната долна част от тюл като оставите отвор за цип и прекарайте двоен
набор по горната страна, поставете отдолу под долната част от шантунг като примете малко от
основата и натегнете наборите по размера на долната част, зашийте двете по основата на горната
част като отпуснете вътрешната страна на подплатата. Пришийте цип на гърба и обшийте
подплатата на горната част върху зашитото на долните части. Завържете кадифената лента като
оформите фльонга според модела.
35. Рокля
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/.
Брой на частите на кройката: 4.
Необходими материали: 2, 95 м., 1, 40 м. ширина сатен. Цип. 6м. лента в тон с ширина 5см. с
апликация от скъпоценни камъни от единия край. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, четири, 2. предница на коланче, две двойни, 3. гръб на коланче, два двойни, 4.
презрамка, четири. Два правоъгълника 1, 09 м. на 85 см. ширина за долната част.
Изработка: Съединете предните части обратна с обратна страна и пристегнете с няколко тропоски,
оформете гънка в основата и прекарайте двоен набор от обозначението да гънката. Поставете
декоративна лента от обозначение а до С на 2см. от края като скъпоценните камъни останат видими,
зашийте и прегънете лентата за да обшиете като оставите филетка с ширина 2см. Скройте двете
части на лентата от обозначение Е до рамото и като съедините кройката на презрамката на гърба, за
да остане всичко заедно, и поставете лентата от обозначение Е до рамото обозначение А на 2см. от
края, за да оформите филетка, зашийте и обшийте остатъка от лентата, която ще оформя
презрамката на гърба. Съединете четирите части на лентата памежду им хоризонтално като
комбинираге украсата от скъпоценни камъни по контура на коланчетата, според модела. Зашийте
дясната страна на коланчетата поотделно, поставете частта с лентите върху лицевата страна на едно
от коланчетата и пристегнете с тропоска. Пришийте коланчето към предницата на горната част
според обозначение С като натегнете набора, пристегнете частта с декорацията. Тропосайте
презрамки на гърба върху коланчето според обозначение В, поставете горната част в позиция към
основата и поставете отгоре противополжната страна на коланчето лице с лице, зашийте наоколо
като оставите отворена лявата страна, прегънете коланчето наобратно. Зашийте страничните шевове
на долната част като оставите отвор от 10см. за цип отляво, оформете основата със завършващ бод
наоколо и прекарайте двоен набор по горната страна. Пришийте долната част към основата на
коланчето, като натегнете набора. Пришийте цип и обшийте коланчето отвътре върху зашитото на
долната част.
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36. Гащеризон „SISTEM ACTION”
Приложение 2. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 11.
Необходими материали: 5, 50м., 1, 50 м. прозрачен полиестер. 6см. еластичен шнур. Флизелин.
Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница на горна част, две, 2. страница на предница, две, 3. гръб на горна част, четири,
4. ръкав, два, 5. свързваща част, две, 6. предница на вратна извивка, четири, 7. гръб на вратна
извивка, четири, 8. предница на коланче, две двойни, 9. гръб на коланче, четири, 10-10а. предница
на панталон, две според кройката и две с 2см. по-къси, 11-11а. гръб на панталон, два според
кройката и с 2см. по-къси. Лента 2, 20 м. с ширина 8см. за свободно коланче.
Изработка: Поставете флизелин по свързващите части, коланчето и частите на вратната извивка.
Съединете гърба на горните части два по два, зашийте средния шев на гърба според обозначения АВ, скройте шева, обърнете и тропосайте двете материи заедно по останалия контур. Зашийте
страниците на предницата и страничните шевове. Затворете ръкавите по шева под рамото и
раменните шевове, прикрепете по ръкавните извивки според обозначения C-D и другите знаци.
Зашийте предницата и гърба на вратната извивка по раменните шевове, съединете ги две по две,
лице с лице, зашийте контура на вратната извивка и средния шев на гърба, като вмъкнете две гайки,
подплатени с еластичен шнур по средата от дясната страна, обърнете, изгладете, поставете върху
вратната извивка, зашийте горния лист и обшийте долния от обратната страна, прекарайте тегел
около контура. Поставете дясната предница върху лявата, така че центровете да съвпаднат,
пристегнете с тропоска. Съединете частите на коланчето по страничните шевове като оформите две
коланчета поотделно, съединете двете лице с лице като вмъкнете горната част при горния край до
обозначение В, зашийте контура на коланчето до средния шев на гърба, обърнете го надолу,
прекарайте тегел заедно с шева. Тропосайте гънки на панталона, зашийте страничните и вътрешните
шевове, и средния шев /чатала/ до мястото на ципа на гърба, всеки панталон поотделно, поставете
по-късия отдолу под другия и пристегнете талията с тропоска; пришийте панталона по горната част
на коланчето, пришийте цип на гърба и обшийте долната част, тегелирайте. Скройте отвор в
основата на ръкавите и оформете с малка филетка, наберете основите според размера на
свързващите части. Прегънете свързващите части по дължина лице с лице по линията на сгъвката,
затворете краищата, обърнете и прикрепете по основата на ръкавите, зашийте горната страна и
обшийте противоположната страна от обратно. Оформете илик. Направете подгъви в основата на
крачолите; пришийте копчета. Оформете лентата за отпуснатото коланче с малък подгъв и
завържете отпред.
37. Блузон „MANGO”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 8.
Необходими материали: 3, 55 м., 1 м. ширина тънък трикотаж. 1, 05 м., 0, 80 м. ширина еластичен
тюл с бродерия по краищата. 30см. тънък еластичен шнур. Еластична лента за набор в основата на
ръкавите. Конец Гутерман.
Кроене: От тънък трикотаж: 1. платка на предница, двойна, 2. предница, двойна според кройката за
горната страна на предницата и друга двойна според линия А-Н за долната страна, 3. платка на гръб,
двойна, 4. гръб, двоен според кройката за горната страна на гърба и друг двоен според линия А-Н за
долната страна, 5. горен ръкав, два, 6. долен ръкав, два двойни. От тюл се скрояват, като се постави
основата на кройките по краищата: 7. декорация на ръкавите, четири, 8. декорация на вратната
извивка, две двойни.
Изработка: Прекарайте набор по средата на предницата от горния край до обозначение В и
наберете като намалите около 2см., завършете конците. Поставете ръкавите по ръкавните извивки
според обозначенията, зашийте като освободите шевовете на раменете; съединете частите на
вратната извивка от тюл с декоративните части на ръкава, според обозначения C-D и затворете
средния шев на ръкава според обозначения E-F, поставете отдолу под платката на предницата и
гърба, лицева срещу обратна страна, така че да съвпадне формата на вратната извивка, обозначения
С-Е при раменните шевове и средния шев на ръкава с техния среден шев, зашийте контура на
вратната извивка и рамената, като вмъкнете при рамената на гърба четири гайки, подплатени с
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еластичния шнур, обърнете декоративната част от тюл навън като я поставите права върху платката
и ръкавите, застопорете с тегел отгоре наоколо. Затворете ръкавите по шева под рамото. Зашийте
страничните шевове на блузона, горните и долните части поотделно, като оставите отвор от 10см.
по един от страничните шевове на долните части; съединете двете части по горния край като
вмъкнете платките, зашийте, обърнете, прекарайте тегел отгоре по края на целия контур; обърнете
основите на дрехата като ги извадите през отвора на долната страна, зашийте заедно всичко наоколо
и обърнете по същия отвор като поставите в подходяща позиция, оформете по основата на блузона.
Затворете във формата на халка долните части на ръкавите, наберете горния край според размера на
горните части, пришийте към тях; оформете каналче в основата на ръкавите като прегънете по
линията на чертежа навътре и прекарайте еластична лента, за да пристегнете според искания размер.
Поставете подплатени копчета по рамената.
38. Панталон „BILUZIK”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 6.
Необходими материали: 1, 80 м., 1, 50 м. ширина кадифе. 0, 30 м., 0, 50 м. ширина подплата. Конец
Гутерман.
Кроене: От кадифе: 1. предница, две, 2-2а. гръб, два, 3. страница дъно на джоб, две, 4. предница на
коланче, четири, 5. гръб на коланче, два двойни, 6. капаче, четири. Пет ленти 2 на 6см. плюс
шевовете за гайки. Правоъгълник 6 на 13см. плюс шевовете за предно закопчаване. От подплата се
скрояват две дъна на джобове според чертежа на кройката.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на частите на коланчето, на капачетата и
предното закопчаване. Изработете джобове със страница според обяснението към модел 4.
Изработете фалшиви джобове с капачета на гърба: съединете капачетата две по две лице с лице и
зашийте наоколо без частта на монтажа, направете няколко прореза по ъглите, ако са заоблени,
обърнете и изгладете /ако капачетата са двойни, поставете канаваца по средата на обратната страна
на капачетата, прегънете по линията на чертежите и изработете по същия начин/. Отбележете с
тропоска мястото на джобовете. Скройте косо лента с ширина 9см. по дължината на отвора плюс
още 2см. от всеки край, поставете лентата центрирана върху тропоската, лице с лице и прекарайте
тегел като оформите правоъгълник около тропоската на разстояние 2см. Скройте двете материи
/плат и филетка/ по централната тропоска без да достигате до краищата и ги скройте с два прореза
по ъглите, обърнете бието навътре, изгладете отворените шевове и прегънете като оставите филетка
от 1см. отстрани, пристегнете я със заден бод по същия шев отвътре; поставете капаче отдолу под
горната филетка и пристегнете със заден бод; поставете дъната на джобовете по едно на всяка
филетка от обратната страна на плата, пристегнете с тегел и съединете двете дъна с обиколен тегел
/при този модел, на мястото на поставяне на дъната, поставете правоъгълник 5 на 15см. от
обратната страна и застопорете с тегел по филетките/. Затворете страничинте и вътрешните шевове,
и средния шев /чатала/ до мястото на ципа по предницата, пришийте цип с предно закопчаване
според обяснението към модел 4. изработете коланче с гайки: съединете коланчето по средния шев
и страничните шевове, ако то не е цяло, двете лица поотделно, като премахнете прихлупването
отляво, поставете двете коланчето, едно върху друго лице с лице като вмъкнете гайките, преди това
ушити и обърнати, зашийте с тегел без частта на монтажа, обърнете навътре и изгладете. Поставете
коланчето върху талията и зашийте един лист, като пристегнете противоположния край на гайките,
поставете коланчето във вярната позиция и обшийте вътрешната страна отвътре по същия шев.
Направете подгъви.
39. Рокля „CHESCO XIPS”
Приложение 4. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7.
Необходими материали: 4, 30 м., 1, 50 м. ширина прозрачна материя от намачкана коприна. 0, 65
м., 1, 50 м. ширина черен креп. 2, 05 м., 1, 50 м. ширина бежов креп. 0, 20 м., 1, 50 м. черна
прозрачна материя. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: от прозрачна материя: 1. дясна предница на горна част, една косо, 2. лява предница на
горна част, една косо, 3. гръб на горна част, два косо, 4-4а. долна част, четири според кройката и
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четири до края на горната страна на долната част. От черен креп: 5. вътрешна предница на горна
част, двойна, 6. предница на талия, две двойни, 7. гръб на талия, четири. Кройка 3, два пъти по
конец. От бежов креп: кройка 4 се скроява четири пъти по конец, като скъсите основата с 2см. От
черна прозрачна материя: се скрояват две ленти 10см. на 1м. за фльонга.
Изработка: Поставете флизелин по вътрешните горни части от креп и по частите на талията.
Съединете двете предници от прозрачана материя според обозначения А-В; зашийте частите на
талията от креп по основата на предницата и гърба на горната част и зашийте страничните шевове
на горната част като вмъкнете лентите от прозрачна материя за фльонгата, преди това оформени с
малък подгъв, по една от всяка страна на талията. Зашийте средния шев на предницата и гърба на
долните части от прозрачна материя, като оставите отвор за цип по средата на гърба, затворете
страничните шевове, оформете основите с бод фестон или оверлог като опънете материята и
изгладете като махнете намачканото по долната страна на долната част; поставете една под друга
като поставите отгоре най-късата, пристегнете с тропоска по талията и съединете с горната част
като зашиете по частите на талията. Пришийте цип на гърба. Зашийте гръдните свивки на
предницата от креп; съединете предницата и гърба на горната част от креп с другата част на талията
и зашийте страничните шевове; поставете горната част от креп върху роклята, тропосайте контура
на ръкавните извивки и на вратната извивка като адаптирате горната част от прозрачна материя по
формата на горната част от креп, зашийте, обърнете като придържате шевовете по края с тропоска и
затворете раменните шевове. Съединете четирите части на долната част от бежов креп помежду им,
зашийте четирите шева като оставите отвор за цип по средата на гърба, оформете основата като при
другите долни части, пришийте към вътрешната горна част от черен креп и обшийте по ципа.
Завържете двете ленти за фльонгата по предницата и поставете декоративно цвете върху възела като
застопорите с няколко бода.
40. Рокля „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 5.
Необходими материали: 2, 80 м., 1, 60 м. ширина коприна. 1, 85 м., 1, 40 м. ширина подплата.
Лента от синтетични пера със същия размер като коланче. 25см. тънък еластичен шнур. Флизелин.
Конец Гутерман.
Кроене: От коприна: 1. предница на горна част, две, 2. гръб на горна част, два, 3-3а-3в. Долна част,
две двойни, 4. коланче, двойно. Две ленти 12 на 78см. за фльонга върху коланчето. От подплата: 5.
вътрешна долна част, две двойни. Два правоъгълника 20см. на 1, 20 м. за волан по вътрешната долна
част. Кройки 1 и 2 се скрояват по същия начин.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на коланчето и лентите на фльонгата: скройте
косо ленти от флизелин с ширина 3см. и поставете заедно по контура на ръкавните извивки и
вратната извивка, , като ги адаптирате според формата, изгладете внимателно без да опъвате, за да
не повредите плата. Зашийте свивките на горната част на роклята и подплатата поотделно,
поставете подплатата отгоре, зашийте контура на вратната и ръкавните извивки, обърнете като
придържате шевовете по края с тропоска; затворете дясната страна на роклята и подплатата
последователно, поставете подплатата навътре и затворете раменните шевове; кръстосайте
предницата и гърба на горните части, така че да съвпадат линиите на центъра, пристегнете с
тропоска. Зашийте страничните шевове на долните части като оставите отвор за цип отляво;
затворете волана от подплата във формата на халка като съедините двата правоъгълника, оформете
основата с малък подгъв и наберете противоположната страна според размера на основата на
долната част от подплата, прикрепете към нея, зашийте. Поставете долната част от подплата под
тази от коприна, пристегнете с тропоска по талията и пришийте към основата на горната част.
Пришийте цип отляво. Оформете основата на долната част с малък подгъв. Зашийте и обърнете
лентите за фльонга на коланчето. Тропосайте лентата с пера от едната страна на коланчето,
оформете гайките с тънкия шнур, като ги поставите по средата на гърба отдясно на указаното място
и една лента за фльонга от всяка страна по средата на гърба, като поставите всичко върху лицевата
страна на дрехата, прегънете коланчето по линията на чертежите, лице с лице, зашийте като
оставите малък отвор, за да обърнете, обърнете към лицевата страна като поставите перата отдолу,
гайките навън и лентите към предницата като ги завържете според модела. Поставете декорация от
скъпоценни камъни по краищата на лентите и пришийте подплатени копчета по коланчето на гърба.
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41. Рокля „TOGETHER”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7.
Необходими материали: 4, 10 м., 1, 40 м. ширина копринена бамбула. 3м., 1, 40 м. копринена
подплата. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: От бамбула: 1. лява предница на горна част, една, 2. дясна предница на горна част, една, 3.
гръб на горна част, двоен, 4. предница на талия, двойна, 5-5а-5в. Долна част, две двойни, 6. ръкав,
четири. Две ленти 16 на 90см. за фльонга. 16 ленти 10 на 25см. за декорация по предницата. От
подплата: 7. вътрешна предна част на талия, двойна. Скройте кройка 2 по линията на центъра, за да
премахнете прихлупването и скройте двойна. Кройка 5, две двойни като скроите основата по
крайната линия на подплатата.
Изработка: Поставете флизелин по вътрешната част на талията от подплата. Прекарайте набор по
страничните шевове на частите на талията от бамбула и наберете според същия размер като тази от
подплата, завършете набора. Оформете лентите за фльонгата на гърба с малък подгъв, наберете
едната страна като оставите с ширина 9см. и тропосайте по една от всяка страна на гърба на горната
част, заедно с основата. Съединете двете части на предницата на горната част според обозначения
С- D, прекарайте набор по основата между обозначения А-В и наберете според размера на талията,
зашийте с набраната част на талията и с гърба на горната част по лицевата страна, лявата страна до
мястото на ципа и раменните шевове; монтирайте по същия начин горната част от подплата,
поставете върху горната част на роклята, зашийте контура на вратната извивка, направете прорези
по ъгъла на предницата, обърнете подплатата навътре като придържате шева по края с тропоска,
тропосайте двете материи заедно около контура на ръкавните извивки и основата на горната част и
прекарайте скрит тегел върху шева на талията, за да е съединена с подплатата. Оформете центъра и
основата на ръкавите с бод фестон или оверлог, съединете ги две по две като поставите една върху
друга, тропосайте заедно около върховете, прикрепете ръкавите по ръкавните извивки според
обозначенията като оформите малко прихлупване по раменните шевове, зашийте. Зашийте
страничните шевове на долната част на роклята и подплатата поотделно като оставите отвор за цип
отляво, оформете подгъвите по същия начин като ръкавите, поставете долната част от подплата под
другата, пристегнете заедно с тропоска и пришийте към основата на горната част на роклята като
прихванете всички материи. Пришийте цип отляво. Поставете декоративните ленти едни върху
други и застопорете по средата на предницата според модела.
42. Блузка „MANGO”
Приложение 5. Страна В. Зелено
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 7.
Необходими материали: 0, 80 м., 1, 40 м. ширина трико с еластан. 0, 90 м., 1, 40 м. ширина сатен.
Конец гутерман.
Кроене: От трико: 1. предница, двойна, 2. гръб, двоен. Скроени косо ленти с ширина 3см. за
оформяне на вратната и ръкавните извивки. От кадифе: 3. волан по вратната извивка, двоен, 4-4а-4в,
5, 6 и 7. декоративни волани, шест двойни по цялата кройка 4, и по един двоен от всички останали.
Изработка: Оформете външния контур на воланите с бод фестон или оверлог, поставете волана на
вратната извивка върху предницата на вратната извивка от рамо до рамо, застопорете с тегел отгоре;
прегънете останалите волани по средата и поставете всеки един от тях на указаното му място
/шестте най-големи според линия А, и дрегите три според размера върху линии В, С и D/,
застопорете с тегел. Зашийте страничните и раменните шевове със специален бод за еластични
материи; поставете лентите за оформяне на вратната и ръкавните извивки лице с лице, зашийте,
обърнете навътре като оформите филетка от 7 мм., изгладете и обшийте отвътре. Оформете
основата на дрехата с малък подгъв.
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43. Пола „YESSICA”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 2.
Необходими материали: 1, 40 м., 1, 40 м. ширина бродиран копринен шантунг. 1, 30 м., 1м. ширина
подплата от кадифе. 1, 50 м. черна кадифена лента с ширина 1, 5см. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: От шантунг: 1-1а. пола, две двойни. Мостри според чертежа на кройка 2 за оформяне на
талията. От подплата: 2-2а. подплата на пола, две двойни.
Изработка: Поставете флизелин от обратната страна на мострите; направете натегнати гънки като
прегънете по линиите на чертежа, предържайте ги затворени с тропоска и зашийте гънките от
горния край до обозначения А от обратната страна на дрехата, изгладете и прекарайте тегел около
зашитото на 5 мм. от шева. Зашийте страничните шевове на полата и на подплатата поотделно, като
оставите отвор за цип отляво, пришийте цип по полата. Съединете мострите помежду им по дясната
страна и тропосайте малък подгъв по долния край, поставете отгоре над подплатата, обратна с
лицева страна, застопорете с тегел; поставете мострите заедно с подплатата върху полата, зашийте
контура на талията, обърнете навътре като придържате шева по края с тропоска, обшийте по ципа и
поставете гайка и закопчалка по краищата, за да затворите. Зашийте подгъви по полата и по
подплатата поотделно. Поставете кадифената лента като коланче и завържете отпред.
44. Жакет „YESSICA”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/.
Брой на частите на кройката: 15.
Необходими материали: 1, 65 м., 1, 40 м. ширина вълнен креп. 0, 80 м. , 0, 80 м. ширина сатен. 1, 50
м., 1, 40 м. ширина копринена подплата. 1 копче. Подплънки. Флизелин. Конец Гутерман.
Кроене: От креп: 1. предница, две, 2. гръб, два, 3. страница, две, 4 и 5. ръкав, два от всяка, 6. капаче,
две, 7. яка, две косо, 8. дъно на джоб, две. От сатен: скройка кройка 6 по гореописания начин,
кройка 7 двойна по конец с 5мм. по-голяма, и мостри за реверите според чертежа на кройка 1. от
подплата: скройте кройки 2, 3 , 4, 5 и 8 по горе описания начин и кройка 1 до мострата.
Изработка: Зашийте свивките на предниците и страницата. Изработете джобове с капачета:
поставете флизелин върху обратната страна на едно от капачетата /ако те са двойни, поставете
канаваца по средата/ изгладете, поставете противоположната страна лице с лице /ако са двойни,
прегънете по линията на чертежа/ и зашийте наоколо без частта на монтажа /ако са двойни, зашийте
само страничните шевове/, направете няколко прореза по ъглите ако са заоблени, обърнете и
изгладете. Поставете капачето на указаното място в посока нагоре / при този модел, с капачето от
сатен, което е видимо/, пристегнете с тропоска и поставете едно дъно на джоб върху капачето също
в посока нагоре, зашийте. Поставете едно бие по противоположната страна, пристегнете с тегел на
1см. от края, скройте материята между тегелите, които пристягат капачето и бието, което оформя
отвора на джоба и направете два прореза по ъглите, обърнете дъното на джоба и бието навътре и го
застопорете като оставите филетка от 7мм. Поставете другото дъно на джоб зашито косо от
обратната страна и съединете двете дъна с обиколен тегел. Пришийте страниците към гърба,
зашийте средния шев до отвора в основата, прегънете мострата на дясната страна и оформете
прихлупване с мострата на лявата страна. Затворете раменните шевове. Изработете ръкави без
отвор: съединете двете части, които оформят ръкава по шева под рамото според обозначението,
изгладете отворения шев, така че да съвпадни. Затворете лакътния шев до основата. Поставете
флизелин като следвате формата на основата на ръкава от обратната страна, изгладете. Отбележете
подгъва в основата и зашийте с кръстосан бод. Наберете леко върха от обозначението на предницата
до първото обозначение на гърба и прикрепете ръкавите по ръкавните извивки според
обозначенията като разпределите набора, зашийте, скройте леко шева като го оставите на 1,5см. и
отново зашийте на ръка двете материи заедно, като оформите добре, изгладете с мокра кърпа, за да
набъбне. Изработете яка с ревер: поставете флизелин от обратната страна на една от яките и по
мострите, като съедините яката по средния шев, изгладете. Поставете мострите върху предниците,
лице с лице, зашийте с тегел от основата до обозначение А. Съединете двете яки лице с лице,
зашийте външния контур до обозначение А, обърнете, изгладете. Поставете долната яка по вратната
извивка по лицевата страна на дрехата според обозначения А-В като я зашиете със малък и дълбок
скрит бод; поставете горната страна на яката по мострата според същите обозначения до рамото,
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зашийте, изгладете отворените шевове и ги съединете отвотре със страничен шев. Обърнете навътре
реверите и яката и изгладете. Поставете яката и реверите в подходяща позиция, обшийте яката
отвътре от края на зашитото като следвате формата на вратната извивка до рамената и съединете
двата края с тясне бодове от страна до страна. Поставете подплънки, на правете подгъви, оформете
илик. Подплатете жакета и пришийте копче.
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