PATRONES 314

1. Блузон
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 5
Необходими материали: 1,75 м., 1,50 м. ширина памук. 4 закопчалки тик-так. Подлепващ плат
трико. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предна платка, две; 2. задна платка, двойна; 3. японска предница, две; 4. японски гръб,
двоен; 5. яка, две двойни. Мостри според чертежа на кройка 3 за оформяне на предниците.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на едната яка и мострите, изгладете.
Направете двоен набор на предниците от А до второто обозначение и на гърба от С до
обозначението. Зашийте платките на предниците и гърба, като изпънете набора според обозначения
А-В-С-Е. Затворете японските раменни и странични шевове. Поставете мострите лице с лице,
прекарайте обиколен тегел от основата до обозначение А, обърнете мострите навътре, изгладете.
Изработете яката, ушита и обърната и зашийте единия слой на вратната извивка според обозначение
А, обиколете с шев срещуположния слой отвътре. Направете подгъви и поставете закопчалките.
2. Панталон
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 5
Необходими материали: 2,05 м., 1,40 м. ширина вискоза щампосан памук. Метален цип.
Подлепващ плат. Еластичен конец. Конец Гутерман.
Кроене: 1-1а. предница, две; 2-2а. гръб, два; 3. страница дъно на джоб, две; 4. предно коланче, две
двойни; 5. задно коланче, четири. Две дъна на джобове според чертежа на кройка 1.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на едно предно и две задни коланчета,
изгладете. Зашийте задните свивки. Изработете предни джобове със страници: поставете дъното на
джоб на предницата лице с лице и ръб с ръб, зашийте отвора с тегел и направете прорези, ако
формата е крива; обърнете, изгладете и прекарайте декоративен тегел по желание; поставете отдолу
страницата и тропосайте двете части заедно. Съединете двете дъна с обиколен тегел. Зашийте
страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /тегела/ до мястото на ципа на гърба.
Тропосайте гънки на предницата. Изработете коланче: премахнете прихлупването на коланчето за
дясна страна, зашийте страничните шевове или средния заден шев поотделно, ако не са цели, като
образувате едно горно и едно долно коланче /в този модел оставяйки отвора в средата на гръб/;
поставете двете коланчета лице с лице и прекарайте обиколен тегел, срежете малко шева, обърнете
откъм лицевата страна и изгладете; зашийте горния слой на коланчето за дрехата, като образувате
прихлупване и обиколете с шев срещуположния слой откъм обратната страна. Зашийте ципа на
гърба. Направете подгъви. Прекарайте тегели с еластичен конец на обратната страна на страничните
и вътрешните шевове от основата до обозначения А-В вертикално и намалете до получаване
дължината на панталона, както е показано на модела.
3. Рокля
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 7
Необходими материали: 2,85 м., 1,40 м. ширина сатиниран памук. Цип. 2 копчета. Подлепващ
плат. Конец Гутерман.
Кроене: 1. гръдна част, две двойни; 2. задна платка, две двойни; 3. предница, двойна; 4-4а-4в. гръб,
двоен; 5. мостра на вратната извивка на гръб, две; 6. джоб, два; 7. презрамка, четири.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на две презрамки и една задна платка,
изгладете. Тропосайте и зашийте гънки на гърба според чертежа на кройката; поставете мострата
лице с лице, зашийте, обърнете мострата навътре и обиколете с шев. Тропосайте гънки на
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предницата според чертежа на кройката. Изработете джобове пластрон според обяснението на
модела, оформете илик и пришийте копче върху предницата. Зашийте гръдните свивки поотделно и
ги съединете със задната платка по десния страничен шев. Изработете презрамките, ушити и
обърнати и ги тропосайте на вратната извивка на едната гръдна част според обозначение А и на
задната платка обозначение С, като образувате прихлупване. Зашийте страничните шевове на
предница и гръб до края на ципа лява страна и съединете с тялото според обозначения В-Е.
Поставете презрамките в положение към основата на тялото и поставете срещуположното тяло лице
с лице за подплатяване, зашийте горната част, като прихванете презрамките, обърнете навътре и
обиколете с шев основата на тялото на гръб, като го оформите окончателно до обозначение Е с бод
на ръка. Зашийте ципа на лява страна и обиколете с шев отвътре тялото на предница. Направете
подгъв.
4. Блуза
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 9
Необходими материали: 2,15 м., 1,50 м. ширина воал памук. 2 копчета. Подлепващ плат.
Еластичен конец. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предна платка, четири; 2. задна платка, две двойни; 3-3а. японска предница, една за дясна
страна, да се обърне кройката и да се скрои една за лява страна до обозначения F-G; 4-4а. японски
гръб, два; 5. столче за яка, две двойни; 6. яка, две двойни; 7. маншет, четири; 8. капаче дясна страна,
едно; 9. капаче лява страна, едно. Две ленти от 9 на 90 см. плюс шевове за коланче.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на една яка и едно столче за яка,
изгладете. Направете двоен набор на двете предници от обозначение С до раменете и на гърба от
обозначение Е по същия начин. Зашийте раменния шев на ръкавите до основата. Затворете
раменните шевове на платките поотделно и зашийте едната за дрехата от обозначение С до
обозначение Е, като изпънете набора. Обиколете с шев срещуположната платка откъм обратната
страна, като оформите окончателно. Зашийте капачето на предница лява страна от обозначение А до
средата обозначение F и обиколете с шев образувайки филетка от 1 см. Поставете капачето дясна
страна по същия начин от обозначение А до края на прихлупването, сгънете, обиколете с шев и
поставете дясната предница върху лявата; закрепете ги с тегел върху шева на филетката от средата
до края на прихлупването образувайки ръб отгоре. Затворете японски странични шевове. Оформете
отвора в основата на ръкавите с лента, ушита и обърната, направете двоен набор на основите и
изработете маншетите: съединете маншетите два по два, зашийте краищата, външния контур и
долната част на прихлупването, обърнете, изгладете и поставете на ръкавите от дясна страна на
отвора до другия край образувайки вътрешно прихлупване /в този модел според обозначения R-S/,
зашийте единия слой и обиколете с шев срещуположния откъм обратната страна. Изработете яката
със столче: поставете двете яки лице с лице, прекарайте обиколен тегел, обърнете, изгладете и
прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете едното столче на всяка страна на яката, така че
да съвпаднат средите и според обозначение В, прекарайте тегел захващайки всички слоеве от края
на основата и обърнете столчето за яка на мястото му, прекарайте тропоска в края и изгладете.
Поставете яката на вратната извивка според обозначение А и зашийте външния слой на столчето за
яка, изгладете шева и обиколете с шев вътрешния слой. Затворете коланчето на пръстен и оформете
едната страна с тегел, прекарайте 10 успоредни тегела с еластичен тегел и на 8 мм. помежду им.
Зашийте коланчето за основата на дрехата, като изпънете набора и приспособите по размера на
тялото. Оформете илици на маншетите, пришийте копчета.
5. Панталон
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 5
Необходими материали: 1,90 м., 1,40 м. ширина габардин с еластан. Цип. 1 копче. Подлепващ
плат. Конец Гутерман.
Кроене: 1-1а. предница, две; 2-2а. гръб, два; 3. страница дъно на джоб, две; 4. предно коланче,
четири; 5. задно коланче, две двойни. Правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа плюс
шевове за предно закопчаване. Две дъна на предни джобове според чертежа на кройка 1. Четири
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дъна на задни джобове според чертежа на кройка 2. Два правоъгълника от 2 на 11 см. плюс шевове
за капаче на задни джобове. Лента от 4 на 63 см. плюс шевове за гънки на коланчето. Пет
правоъгълника от 2 на 5 см. плюс шевове за гайки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на две предни коланчета и едно задно,
изгладете. Зашийте задните свивки. Изработете задни джобове с капаче: отбележете мястото на
джоба с тропоска и поставете, откъм обратната страна върху обозначението, една лента подлепващ
плат с ширина 4 см. по дължината на отвора плюс 2 см. двустранно. Сгънете капачето на джоб лице
с лице, зашийте краищата, обърнете и изгладете. Поставете капачето на долната част на среза и в
посока надолу, а отгоре дъното на джоб от подплата и тропосайте всичко заедно; поставете дъното
на джоб от плат на срещуположния срез и тропосайте. Зашийте с тегел върху тропоските, като ги
оставите на разстояние 1,5 см. помежду им срежете отвора между двата тегела без да стигате до
краищата; направете няколко прореза и изгладете шевовете. Обърнете дъната на джобове навътре, а
капачето нагоре, закрепете краищата му с малки скрити бодове и откъм обратната страна съединете
дъната с обиколен тегел. Изработете предни джобове със страница според обяснението към модел 2.
Тропосайте гънки на предницата и зашийте около 10 см. от талията, поставете ги на мястото им.
Затворете страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа.
Изработете отвора на предницата с цип и предно закопчаване: сгънете мострата на дясна страна на
панталона навътре и прихванете с тропоска. Сгънете капачето на предно закопчаване лице с лице,
затворете долния край, обърнете и поставете върху лява страна, като вмъкнете едната страна на
ципа, предварително отворен, зашийте всичко заедно и обърнете капачето, като зъбците на ципа
останат в края. Затворете ципа и прихлупете дясна върху лява страна, като ципа остане скрит,
отбележете с тропоска мястото, където да се зашие срещуположната страна на ципа; зашийте я за
мострата на дясна страна отвътре и прекарайте декоративни тегели по лицевата страна, според
кройката. Затворете страничните шевове на коланчетата поотделно. Сгънете лентата за образуване
на гънки и затворете краищата, обърнете и направете две гънки от 2 на 2 см. и на височината на
указаното място на гънките на панталона, поставете лентата върху коланчето от средата и
прекарайте обиколна тропоска, като вмъкнете гайките, ушити и обърнати, на предницата на
височината на 2-а гънка и на гърба върху свивките и средата, поставете лентата с гънки в посока
към основата на коланчето; поставете срещуположното коланче лице с лице, затворете краищата и
горната част, като закрепите лентата с гънки, обърнете коланчето навътре и обиколете с шев.
Направете подгъв образувайки маншети: сгънете основите по линията на чертежа навътре, зашийте
подгъва, сгънете основата нагоре по същата линия на чертежа до обозначенията, закрепете на
страничните и вътрешните шевове с няколко бода на ръка, изгладете. Оформете илик на коланчето,
пришийте копчето.
6. Гащеризон
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 13
Необходими материали: 2,45 м., 1,40 м. ширина памук райе. 16 копчета тик-так. Тънък подлепващ
плат. Лента на райета с ширина 2 см. за поставяне върху средата на предница и капачетата на отвора
на ръкавите. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две; 2. гръб, двоен; 3. задна платка, две двойни; 4. ръкав, два; 5. капаче на
ръкав, две; 6. маншет, два; 7. горен джоб, четири; 8. столче за яка, две двойни; 9. яка, две двойни; 10.
коланче, две двойни; 11. предница на панталон, две; 12. гръб на панталон, два; 13. страница дъно на
джоб, две. Четири правоъгълника от 6 на 11 см. плюс шевове за капаче на джоб. Правоъгълник с
ширина 6 см. по височината на отвора на панталона на предница плюс шевове за капаче на предно
закопчаване. Две дъна на джобове според чертежа на кройката. Пет правоъгълника от 2 на 5 см.
плюс шевове за гайки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на една яка, столче за яка и на средата
на капачетата на джобове, изгладете. Зашийте гръдните свивки. Изработете джобове пластрон с
капаче: поставете капачето върху горния край на джоба лице с лице, зашийте от страна до страна,
обърнете капачето нагоре, сгънете навътре /в този модел, като оставите капачето с ширина 3 см./ и
обиколете с шев откъм обратната страна; оформете контура на джоба с малък подгъв, поставете на
указаното място, / в този модел върху тялото на предница и гърба на панталона/ и закрепете с
обиколен тегел в края. Направете двоен набор на гърба и зашийте за едната задна платка, като
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изпънете набора. Поставете върху същия шев срещуположната платка откъм обратната страна и
зашийте. Съединете раменните шевове прихващайки единия слой на платката и обиколете с шев
срещуположния на обратната страна, прекарайте декоративен тегел на шевовете по лицевата страна.
Зашийте страничните шевове на тялото. Поставете раираната лента върху средата на лява предница
от вратната извивка до основата и зашийте с тегел в двата края. Сгънете мострите на предница,
обиколете с шев и закрепете с тегел в края на мострите. Изработете яката със столче според
обяснението към модел 4 и обозначения А-В. Изработете ръкави с капаче на отвора и маншети
според обяснението към модела 4, като поставите раираната лента на долния срез за оформяне и
върху капачетата до края на ъгъл. Изработете две ленти с дължина 15 см. и ширина 2 см. и закрепете
с тегел на вътрешната част на отвора на ръкавите и в посока към указаното място на закопчаването
тик так на ръкавите. Изработете предни джобове със страница на панталона според обяснението към
модел 2. Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до отвора.
Изработете отвора на предница с предно закопчаване според обяснението към модел 5, като
поставите копчета тик так вместо коланче. Зашийте едното коланче за панталона, като поставите
две гайки на предницата, на страните и една в средата на гърба, ушити и обърнати и като образувате
прихлупване върху дясна страна. Зашийте коланчето за тялото, като прихванете краищата на
гайките, поставете срещуположното коланче откъм обратната страна и обиколете с шев оформяйки
го окончателно. Направете подгъви.
7. Блуза
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 12
Необходими материали: 1,35 м., 1,40 м. ширина щампосана коприна и полиамид. 5 копчета.
Подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предна платка, две; 2. капаче на предница, две; 3. предница, две; 4. предна страница, две;
5. долна предна страница, две; 6. долна част на предница, две; 7. гръб, два; 8. задна страница, две; 9.
задна долна страница, две; 10. ръкав, два; 11. столче за яка, две двойни; 12. яка, две двойни. Две
ленти с ширина 2 см. плюс шевове за филетки на предна платка до ръкавните извивки. Две ленти с
ширина 2 см. на около 20 см. плюс шевове за филетка на долна предна страница. Две ленти с
ширина 2 см. на около 35 см. за филетка върху шева. Две ленти от 8 на 55 см. плюс шевове за
маншети-панделка.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на средата на капачетата на предница,
на една яка и едно столче за яка, изгладете. Зашийте страниците за предниците според обозначение
J. Сгънете всички ленти за образуване на филетки през средата и поставете една върху предниците
според обозначение С до ръкавните извивки. Зашийте предната платка според обозначение С, като
оставите филетка с ширина 1 см. Направете двоен набор на долната част на предница между
обозначения E-F, изпънете набора по размера на долната страница и поставете съответната филетка
върху страницата от обозначение J до страните в положение към горния шев, поставете долната част
според обозначения J-E-F и зашийте всичко заедно, като оставите филетка с ширина 1 см. и
симулирате джобове. Съединете страните на задната страница с предната страница и задната долна
страница със страните на долната част. Поставете сгъната филетка върху долната част на предница
от обозначение К до М, в посока към основата на дрехата, тропосайте и съединете с тялото според
обозначения K-J-M, зашийте, като оставите филетка образувайки ръб. Затворете средния заден шев,
като оставите отвор от 7 см. в основата и оформете с плата на шева; прекарайте декоративен тегел
по лицевата страна на 2 мм. от шева и съединете за дрехата на указаните места и според
обозначение М, прекарайте същия декоративен тегел на шевовете. Затворете раменните шевове.
Оформете отвора на основата на ръкавите с лента от същия плат, ушита и обърната. Затворете
ръкавите. Поставете маншетите на основата, като разпределите краищата им за да останат свободни
от отвора на ръкавите, ушити и обърнати за завързване. Тропосайте гънка на върха на ръкавите и
зашийте за ръкавните извивки. Направете подгъв. Поставете капачето на предница на дрехата
според обозначение К, сгънете мострите лице с лице, затворете края на вратната извивка до
обозначение А и основата, обърнете и обиколете върху вътрешния шев. Изработете яка със столче
според обяснението към модел 4 и обозначения А-В. Оформете илици, пришийте копчета.
8. Къси панталони
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Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 5
Необходими материали: 1,40 м., 1,40 м. ширина креп. Еластична лента с ширина 3 см. за коланче.
1,50 м. лента памук с ширина 1,5 см. Конец Гутерман.
Кроене: 1. горна част на предница, двойна; 2. предница на панталон, две; 3. гръб на панталон, два;
4. коланче, двойно; 5. дъно на горен джоб, две. Две дъна на долни джобове според чертежа на
кройка 2.
Изработка: Поставете дъната на горен джоб на горната част на предница лице с лице, зашийте
отвора от обозначение В до С, обърнете дъната и прекарайте тегел на 1 см. от отвора. Поставете
дъното на долен джоб откъм обратната страна и съединете двете дъна с обиколен тегел, без да
шиете горната част. Тропосайте гънки на пола и направете подгъв. Зашийте средния шев /чатала/,
предница и гръб на панталона поотделно, затворете вътрешните шевове. Поставете горната част над
талията на предница на панталона според обозначения А-С и страните до основата, тропосайте.
Зашийте страничните шевове, като прихванете горната част на предница. Затворете коланчето на
пръстен, оформете илици на предницата и зашийте единия слой около дрехата според обозначение
А, като освободите отвора на джоба и прихванете горната част на дъното на долен джоб между
обозначения В-С, обиколете с шев коланчето, като образувате каналче и оставите отвор за
въвеждане на еластичната лента в необходимия размер. Направете подгъви на панталона. Въведете
памучната лента в илиците на предницата за завързване.
9. Гащеризон
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 5
Необходими материали: 2,40 м., 1,40 м. ширина вискоза щампосан памук. Еластична лента с
ширина 8 мм. за каналчета. 2 корсетни части за презрамки. Еластичен конец. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, двойна; 2. гръб, двоен; 3. волан, двоен; 4. предница на панталон, двойна; 5.
гръб на панталон, двоен. Четири дъна на джобове според чертежа на кройка 4. Две ленти от 2 на 12
см. плюс шевове за капаче на джобове. Две ленти от 7 на 50 см. плюс шевове за маншети. Четири
правоъгълника от 2,5 на 6,5 см. плюс шевове за гайки. Две ленти от 9 см. на 1,15 м. плюс шевове за
свободен колан. Лента с ширина 2 см. плюс шевове за оформяне на вратната извивка на предница до
обозначение В. Две ленти бие от 2 на 68 см. плюс шевове за оформяне на ръкавната извивка на
предница и за презрамки.
Изработка: Тропосайте гънка на указаното място в края на вратната извивка на предница и
поставете лентата за оформяне, зашийте и обиколете с шев, като образувате филетка от 1 см. от
обозначение А до обозначение В. Оформете ръкавните извивки на предница, като поставите лентата
бие и образувате същата филетка от обозначение С до обозначение В и обиколете с шев остатъка от
лентите с ширина 1 см., поставете корсетните части за прихващане в краищата. Зашийте
страничните шевове на тялото, сгънете вратната извивка на гръб по прекъснатата линия от кройката
и прекарайте тегел образувайки каналче до страните; въведете еластична лента, изпънете в
необходимия размер и закрепете с тегел на страните. Изработете джобове с капаче с ширина 1 см.
на предницата на панталона според обяснението към модел 5. Затворете страничните шевове на
панталона, вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Съединете тялото и панталона, обиколете с
шев образувайки каналче обиколно и въведете еластична лента в необходимия размер. Затворете на
пръстен правоъгълниците за маншети, оформете едната страна със завършващ бод и прекарайте
няколко тропоски с еластичния конец, като намалите ширината, зашийте за основите на панталона,
прихващайки набора. Срежете парче с дължина 3 см. от всяка презрамка за образуване на гайка,
въведете пластмасовите халки през гайката и я закрепете на вратната извивка на гръб, на около 13,5
см. от средата; въведете токите през края на презрамката и я прекарайте през халките разположени
на вратната извивка на гръб, обърнете края нагоре, закрепете го в средата на токите откъм обратната
страна и изпънете презрамките в необходимия размер. Съединете двете ленти за колан, ушит и
обърнат с ширина 4,5 см.; поставете гайките, ушити и обърнати върху каналчето на талията,
въведете колана и завържете на предницата.
10. Жакет
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Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 9
Необходими материали: 1,75 м., 1,40 м. ширина креп вълна. 1,35 м., 1,40 м. ширина подплата. 3
големи и 8 малки копчета. Лента бие в бяло за поръбване на яката, реверите, основата и капачетата
на джобове. Подплънки. Подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две; 2. гръб, два; 3. предна страница, две; 4. задна страница, две; 5 и 6. ръкав,
по два от всеки; 7. джоб, два; 8. капаче на джоб, четири; 9. яка, две косо и една двойна прав бод.
Мостри според чертежа на кройка 1 за оформяне на предниците. От подплата: Кройки 2, 3, 4, 5 и 6
по същия начин и кройка 1 до мострата.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на яките скроени косо, две капачета на
джобове и на мострите, изгладете. Зашийте страниците за предниците според обозначение С и гърба
според обозначение В. Отбележете местата на джобовете с тропоска; оформете контура с малък
подгъв, зашийте с тегел горния край, прихванете остатъка с тропоска и поставете на указаното
място с двоен обиколен тегел. Съединете капачетата на джобове две по две обратна с обратна
страна и поставете бялото бие обиколно, като зашиете с тегел всички слоеве и поставете върху
дрехата на 1,5 см. над джоба в посока нагоре, поставете ге на мястото им надолу и прекарайте тегел
отгоре по лицевата страна. Зашийте раменните шевове, страничните шевове и средния заден шев.
Изработете ръкави с отвор: съединете двете части на ръкава според обозначението, изгладете
открития шев. Поставете подлепващ плат на основата на ръкава откъм обратната страна до
височината на отвора и изгладете. Затворете лакетния шев до мястото на отвора, направете прорез
на шева на долната част и изгладете открития шев. Отбележете подгъва и зашийте с бод рибена
кост. Сгънете мострата на отвора на горния ръкав по линията на чертежа навътре, закрепете с бод на
ръка; образувайте леко прихлупване с мострата на долния ръкав, закрепете с няколко бода на ръка
откъм обратната страна. Оформете илици без шев и пришийте копчета захващайки всички слоеве.
Наберете леко върха на ръкава от обозначението на предницата до първото обозначение на гърба и
поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията, като разпределите набора,
зашийте, срежете шева, като го оставите 1,5 см., обшийте на ръка двата плата заедно и изгладете с
влажна кърпа. Съединете долната яка по средния шев, ако не е цяла, изгладете. Съединете двата
слоя на яката обратна с обратна страна, поставете бието и зашийте с тегел външния контур /яки и
бие/ до обозначение А. Поставете мострите на предниците обратна с обратна страна и зашийте с
тегел от основата до обозначение А с бието също. Поставете долната яка на вратната извивка откъм
лицевата страна на дрехата според обозначения А-В, а горната на мострата според същите
обозначения до рамото; зашийте, изгладете откритите шевове, зашийте, изгладете откритите шевове
и ги съединете отвътре със страничен бод. Поставете яката и реверите на мястото им за носене,
обиколете с шев яката отвътре от края на зашитото, следвайки формата на вратната извивка, до
раменете и съединете двата края с бодове от страна до страна. Направете подгъви и поставете бието
в основата по същия начин. Прикрепете подплънките и подплатете дрехата. Оформете илици,
пришийте копчета.
11. Панталон
Приложение 4.Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 5
Необходими материали: 3,70 м., 0,80 м. ширина тънка вълна райе. 1 копче. Подлепващ плат. Конец
Гутерман.
Кроене: 1. предница, две; 2. гръб, два; 3. страница дъно на джоб, две; 4. предно коланче, четири; 5.
задно коланче, две двойни. Правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове за
предно закопчаване. Пет правоъгълника от 4 на 8 см. плюс шевове за гайки. Две ленти от 5 см. на
1,40 м. плюс шевове за свободен колан.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на коланчетата и една лента за колан,
изгладете. Изработете джобове със страница според обяснението към модел 2. Зашийте страничните
шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Тропосайте гънки на
предницата. Изработете отвора на предница с цип и предно закопчаване според обяснението към
модел 5. Изработете коланче с гайки: зашийте страничните шевове и средния заден шев на
коланчето, ако не е цяло и оформете две части, една горна и една долна, като премахнете

-6-

прихлупването на лява страна. Поставете едното коланче върху другото лице с лице, като вмъкнете
гайките, ушити и обърнати в горната част, прекарайте тегел, като прихванете гайките, обърнете
единия слой на коланчето навътре и изгладете; поставете коланчето върху дрехата лице с лице,
зашийте, обърнете и обиколете с шев срещуположния слой отвътре; прихванете свободните краища
на гайките с хоризонтален тегел. Направете подгъви, оформете илик, пришийте копчето. Изработете
свободен колан, ушит и обърнат и го въведете в гайките за завързване на предницата.
12. Жакет
Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 7
Необходими материали: 1,65 м., 1,40 м. ширина памук. 1,25 м., 1,40 м. ширина подплата. 9
копчета. Подплънки. Конец Гутерман.
Кроене: От памук: 1. предница, две; 2. гръб, два; 3. предна страница, две; 4. задна страница, два; 5 и
6. ръкав, по два от всеки; 7. яка, две косо и една двойна прав бод. Мостри за оформяне на
предниците и основата, като се съединят кройки 1, 3 и 4. От подплата: Кройки 5 и 6 по същия начин
и кройки 1, 2, 3 и 4 до мострите.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на мострите и яките скроени косо,
изгладете. Зашийте предните и задните страници. Затворете средния заден шев, раменните и
страничните шевове.Изработете ръкавите с отвор според обяснението към модел 10. Изработете
ревер яка: съединете долната яка по средния шев, ако не е цяла, изгладете. Поставете мострите
върху предниците лице с лице, зашийте с тегел от основата до обозначение А. Съединете двата слоя
на яката лице с лице, зашийте външния контур до обозначение А, обърнете, изгладете. Поставете
долната яка на вратната извивка откъм лицевата страна на дрехата според обозначения А-В, а
горната на мострата според същите обозначения до рамото, зашийте, изгладете откритите шевове и
ги съединете отвътре със страничен бод. Обърнете реверите и яката навътре и изгладете. Поставете
яката и реверите на мястото им за носене, обиколете с шев яката отвътре от края на зашитото,
следвайки формата на вратната извивка, до раменете и съединете двата края с бодове от страна до
страна. Поставете мострите на основата, ушити и обърнати. Прикрепете подплънките и подплатете,
обиколете мострите с шев. Оформете илици, пришийте копчета.
13. Рокля
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 3
Необходими материали: 4,20 м., 0,80 м. ширина памук на хоризонтални райета с широка ресна на
едната страна. 7 тъмни копчета в тон. Тънък подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предна платка, четири, като се постави кройката върху райетата; 2. задна платка, две
двойни, като се постави кройката върху райетата; 3. капаче, две. Два правоъгълника с височина 57
см. и ширина 42 см. /размер 40/, 44 см. /размер 44/ и 46 см. /размер 48/ плюс шевове за предница,
като се постави основата върху широката ресна. Един правоъгълник с височина 57 см. и ширина 84
см. /размер 40/, 88 см. /размер 44/ и 92 см. /размер 48/ плюс шевове за гръб, като се постави основата
върху широката ресна.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на средата на двете капачета, изгладете.
Зашийте свивките на предната платка поотделно, затворете раменните и страничните шевове по
същия начин. Зашийте страничните шевове на предницата и гърба и направете двоен набор на
страната на райетата, като ресната остане в основата. Зашийте полата за основата на едната платка,
като изпънете набора. Подплатете тялото, като оформите вратната извивка на гърба до обозначение
А и ръкавните извивки. Направете подгъв в основата на полата. Зашийте единия слой на капачетата
на всяка предница от обозначение А до основата, сгънете мострите лице с лице, затворете краищата,
обърнете и обиколете с шев. Оформете илици, пришийте копчета.
14. Манто
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 9
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Необходими материали: 2,70 м., 1,40 м. ширина щампосана тънка вълна. 1,85 м., 1,40 м. ширина
подплата. 7 копчета. Подплънки. Подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: От щампосан плат: 1-1а. предница, две; 2. гръб, двоен; 3. предна страница, две; 4. задна
страница, две; 5 и 6. ръкав, по два от всеки; 7. капаче на джоб, четири; 8. столче за яка, две двойни;
9. яка, две двойни. Мостри според чертежа на кройка 1 за оформяне на предниците. Два
правоъгълника от 15 на 18 см. плюс шевове за дъна на джобове. Четири правоъгълника от 3 на 7 см.
плюс шевове за гайки. Лента от 5 см. на 1,20 м. плюс шевове за свободен колан. От подплата:
Кройки 2, 3, 4, 5 и 6 по същия начин, кройка 1 до мострата, дъната на джобове и лентата за колан по
същия начин.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на мострите, две капачета, една яка,
едно столче за яка и на лентата за подплата на колана, изгладете. Зашийте предните страници.
Изработете джобове с капачета: съединете двата слоя на капачето лице с лице и прекарайте
обиколен тегел, направете няколко прореза в ъглите, ако са заоблени, обърнете и изгладете.
Поставете капачето на указаното място в посока нагоре, прихванете с тропоска и поставете едното
дъно на джоб върху капачето, също в посока нагоре, зашийте. Поставете бие в срещуположна
посока, прихванете с тегел на 1 см. от края, срежете плата между тегелите прихващащи капачето и
бието за образуване отвора на джоба и направете няколко среза в ъглите, обърнете дъното на джоб и
бието навътре и закрепете, като образувате филетка от 7 мм. Поставете другото дъно на джоб,
ушито на бието откъм обратната страна и съединете двете дъна с обиколен тегел. Зашийте задните
страници. Затворете раменните и страничните шевове. Изработете ръкави с отвор според
обяснението към модел 10. Изработете яка със столче и мостри: поставете двете яки лице с лице,
прекарайте обиколен тегел, обърнете, изгладете и прекарайте декоративен тегел по желание.
Поставете едно столче на всяка страна на яката, така че да съвпаднат средите и според обозначение
В, прекарайте тегел захващайки всички слоене от края на частта основа и обърнете столчето за яка
на мястото му, прекарайте тропоска в края и изгладете. Съединете мострите на предница с мострата
на вратната извивка на гърба /ако има такава/ по раменните шевове и изгладете открития шев.
Поставете мострата върху дрехата лице с лице и зашийте от основата на предница до обозначение
А. Обърнете мострите навътре. Зашийте долния слой на яката за вратната извивка откъм лицевата
страна на дрехата, според обозначение А, поставете яката нагоре, наставете края на горния й слой и
тропосайте за вратната извивка и мострата според обозначение А откъм обратната страна, закрепете
с тегел отгоре, като захванете всички слоеве. Закрепете мострите за дрехата с бод рибена кост.
Прикрепете подплънките и подплатете дрехата. Направете подгъви. Изработете гайките и поставете
две на предницата и две на гърба на височината на талията, зашийте с тегел в двата края. Изработете
колана с тока в специализирано ателие и го въведете в гайките. Оформете илици, пришийте копчета.
15. Блуза
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 9
Необходими материали: 1 м., 1,40 м. ширина памук в бяло. 1 м., 1,40 м. ширина памук на райета. 6
копчета. Тънък подлепващ плат. Цветен конец за декоративна тропоска. Конец Гутерман.
Кроене: В бяло: 1. нагръдник, два правоъгълника от 30 на 33 см. плюс шевове за да се скроят след
това два; 2. капаче на предница, две; 3. волан, два; 4. столче за яка, две двойни; 5. яка, две двойни; 6.
маншет, два. В райе: 7. предница, две; 8. гръб, двоен; 9. ръкав, два.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на едната яка, едното столче за яка и на
средата на капачетата и маншетите, изгладете. На правоъгълниците за нагръдник, изработете
вертикални дипли от 1 см. на разстояние 6 мм. помежду им, поставете кройката на нагръдника
отгоре и срежете според формата и размера. Зашийте нагръдниците за предниците според
обозначение F и прекарайте декоративна тропоска с цветния конец, както е показано на модела.
Изработете подгъв на руло на външната страна на воланите и направете двоен набор на
срещуположната страна, поставете ги върху предниците според обозначения С-Е, като изпънете
набора, тропосайте. Зашийте предните и задните свивки. Затворете раменните и страничните
шевове. Зашийте ръкавите и направете двоен набор на върховете и основата им. Затворете
маншетите на пръстен и зашийте единия слой за основите, като изпънете набора, сгънете на две по
линията на чертежа и обиколете с шев отвътре. Зашийте ръкавите на ръкавните извивки, изпъвайки
набора на върховете и прекарайте декоративни тегели като на нагръдника. Поставете капачетата в
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края на предниците лице с лице от обозначение С до основата, зашийте, обърнете капачетата по
линията на чертежа навътре, изгладете, обиколете с шев отвътре и прекарайте тегел отгоре по
желание. Изработете яката със столче според обяснението към модел 4 и обозначения А-В.
Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
16. Панталон
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 5
Необходими материали: 1,65 м., 1,40 м. сатиниран памук. Цип. 3 копчета. Подлепващ плат. Конец
Гутерман.
Кроене: 1. предница, две; 2. гръб, два; 3. страница дъно на джоб, две; 4. предно закопчаване, едно;
5. мостра на талия на предница, две. Мостра според чертежа на кройка 2 за оформяне на талията на
гръб. Две дъна на джобове според чертежа на кройка 1. Два правоъгълника от 3 на 5 см. плюс
шевове за гайки. Четири ленти от 4 на 25 см. плюс шевове за завързване на страните.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на мострите на талия, изгладете.
Изработете предни джобове със страница според обяснението към модел 2 и обозначения А-С и
прекарайте тегел в края от обозначение А до обозначение В, като закрепите върху страницата.
Зашийте задните свивки. Затворете страничните шевове, като оставите отвор от 4 см. в основата;
зашийте вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвора на
предница с цип и предно закопчаване според обяснението към модел 5, като поставите ципа до
обозначение Е и оформете три илика на горната част на отвора. Оформете талията с мостри:
съединете мострите помежду им по страничните шевове, поставете върху дрехата около контура на
талията, зашийте, обърнете навътре, като поддържате шева в края с тропоска, закрепете отвътре с
няколко бода на ръка и прекарайте тегел отгоре в края. Изработете гайките, ушити и обърнати и
поставете върху предницата, както е показано на модела. Изработете четирите ленти, ушити и
обърнати затваряйки единия край и закрепете на отворите на основата на страните, като направите
малък подгъв за оформяне на отворите. Направете подгъви, пришийте копчета.
17. Блузон
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 4
Необходими материали: 1,35 м., 1,40 м. ширина трико памук на хоризонтални райета. Конец
Гутерман.
Кроене: 1. предница, двойна; 2. гръб, двоен; 3. реглан ръкав, два; 4. маншет, два. Два правоъгълника
с височина 20 см. и ширина 46 см. /размер 40/, 48 см. /размер 44/ и 50 см. /размер 48/ плюс шевове за
основа на ръкав.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специалния бод за еластични платове. Зашийте
страничните шевове. Тропосайте гънки от 5 мм. на горната част на правоъгълниците за части на
основата на ръкавите и зашийте за основата на реглан ръкавите, като ги адаптирате в необходимия
размер. Затворете ръкавите и ги зашийте на ръкавните извивки. Затворете маншетите на пръстен;
направете двоен набор в основата на ръкавите и поставете маншетите, като изпънете набора,
зашийте единия слой, обърнете маншетите навътре и обиколете с шев откъм обратната страна.
Направете подгъви на вратната извивка и основата.
18. Панталон
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 5
Необходими материали: 2 м., 1,40 м. ширина памук с еластан. Цип. 1 копче. Подлепващ плат.
Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две; 2. гръб, два; 3. страница дъно на джоб, две; 4. предно коланче, четири; 5.
задно коланче, две двойни. Правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове за
предно закопчаване.
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Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на две предни коланчета и едно задно,
изгладете. Изработете предни джобове със страница според обяснението към модел 2. Зашийте
страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете
отвора на предницата с цип и предно закопчаване според обяснението към модел 5. Изработете
коланчето според обяснението към модел 2. Направете подгъви, оформете илик, пришийте копчето.
19. Блузон
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 4
Необходими материали: 1,50 м., 1,40 м. ширина памук пепит. 1 копче. Лента бие за обшиване на
яката, отвора на гръб и воланите. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, двойна; 2. гръб, двоен; ръкав, два; 4. волан, четири.
Изработка: Зашийте предните свивки, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте
ръкавите. Затворете на пръстен воланите поотделно и ги съединете два по два обратна с обратна
страна, прихванете с няколко тропоски. Оформете основата на воланите, като поставите бието и
зашийте обиколно образувайки филетка от 8 мм. Зашийте единия слой на воланите за основата на
ръкавите и обиколете с шев срещуположния слой, като оформите отвътре. Зашийте ръкавите на
ръкавните извивки. Оформете вратната извивка и отвора на гръб, като поставите бието също
обиколно. Бродирайте гайка в края на вратната извивка на гръб и пришийте копчето на
срещуположната страна. Направете подгъв.
20. Панталон
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 5
Необходими материали: 1,45 м., 1,40 м. ширина памук с еластан. Цип. 1 копче. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две; 2. гръб, два; 3. предно коланче, четири; 4. задно коланче, четири.
Правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове за предно закопчаване.
Изработка: Този модел трябва да се шие със специалния бод за еластични платове. Зашийте
страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете
отвора на предница с цип и предно закопчаване според обяснението към модел 5. Изработете
коланчето според обяснението към модел 2. Направете подгъви. Оформете илик на коланчето и
пришийте копчето.
21. Блузка
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 3
Необходими материали: 1,20 м., 1,40 м. ширина щампосан креп коприна. Скрит цип. Много тънък
подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: 1-1а. предница, една косо; 2. гръб, два косо; 3. панделка, една. Двойна мостра прав бод за
оформяне на вратната и ръкавните извивки на предница според чертежа на кройка 1. Две мостри
прав бод за оформяне на вратната и ръкавните извивки на гръб според чертежа на кройка 2.
Изработка: Поставете подлепващ плат на средата на панделката по дължина откъм обратната
страна, изгладете. Сгънете панделката по дължина лице с лице, затворете шева, обърнете и
направете гънка според чертежа на кройката, прихванете с тропоска; прегънете края според
обозначение Е, така че да съвпаднат под гънката обозначения А-С, тропосайте. Зашийте панделката
върху предницата според обозначения А-С с вертикален тегел и закрепете срещуположния край
според обозначение Е с бод на ръка. Тропосайте малка гънка на вратната извивка на предница
според чертежа на кройката и отбележете сгъвката на вратната извивка според линиите от края на
вратната извивка, поставете тези гънки върху панделката според обозначение В и сгънете края на
вратната извивка на панделката, като закрепите с няколко бода на ръка и оставите другата гънка на
ръба на вратната извивка според обозначение F, тропосайте. Затворете раменните и страничните
шевове и средния заден шев до място на ципа. Зашийте ципа. Поставете мострите на вратната и
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ръкавните извивки, обиколете с шев раменните и страничните шевове и около ципа откъм обратната
страна. Направете подгъв.
22. Пола
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 2
Необходими материали: 0,80 м., 1,40 м. ширина сатен. 0,70 м., 1,40 м. ширина подплата. Цип.
Тънък подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: От сатен: 1. предница, двойна; 2. гръб, два. Мостри според чертежа на кройките за
оформяне на талията. От подплата: кройки 1 и 2 по същия начин до мострите.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки на полата. Зашийте страничните шевове и средния
заден шев до края на ципа. Зашийте подплатата по същия начин. Затворете страничните шевове на
мострите и зашийте подплатата за края им. Оформете талията с мостри според обяснението към
модел 16. Поставете ципа и обиколете с шев около мострата и подплатата. Направете подгъви.

23. Рокля
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 7
Необходими материали: 2,20 м., 1,50 м. креп сатен. 1 м., 1,50 м. ширина подплата. Цип. 1 копче.
Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, двойна; 2 и 3. средна предна страница, по две от всяка; 4. предна страница,
две; 5. гръб, два; 6. задна страница, две; 7. волан, два с цялата кройка, два до линия С и два до линия
D. Лента бие от 1,5 на 4 см. плюс шевове за гайка. От подплата: Кройки 2, 3, 4 и 6 по същия начин.
Кройки 1 и 5 по същия начин, като се скъси основата 3 см.
Изработка: Оформете външния контур на воланите с малък подгъв, без мястото на монтиране и
страните. Зашийте предните страници, като вмъкнете съответстващите волани според обозначения
А-В, А-С и А-D; тропосайте страната на воланите върху страните на предницата. Зашийте задните
страници, затворете средния заден шев от мястото на отвора до основата и зашийте страничните
шевове на роклята, левия от мястото на ципа, зашивайки същевраменно страничните шевове на
воланите. Поставете ципа. Зашийте гайката на руло и я поставете в единия край на вратната извивка
на гръб, като я закрепите с няколко бода на ръка. Изработете подплатата и я поставете върху
роклята лице с лице, прекарайте тегел около контура на вратната извивка, отвора на гръб и
ръкавните извивки, обърнете подплатата навътре поддържайки шева в края с тропоска; съединете
раменете на предница с тези на гръб, като ги поставите едно в друго, лице с лице, извадете раменете
отдолу между подплатата и роклята и ги зашийте обиколно, обърнете оставяйки презрамките на
мястото им и шевовете скрити между подплатата и дрехата. Направете подгъви и зашийте копчето
на гърба за закопчаване с гайката.
24. Гащеризон
Приложение 2. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 6
Необходими материали: 2,80 м., 1,50 м. ширина сатен. Цип. Подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: 1. вътрешно тяло на предница, две; 2. вътрешна предна страница, две; 3. вътрешно тяло на
гръб, две; 4. вътрешно коланче, две двойни; 5. предница на панталон, две; 6. гръб на панталон, два.
Два квадрата от 40 см. плюс шевове за горно тяло на предница. Два правоъгълника от 20 на 30 см.
плюс шевове за горна предна страница. Два правоъгълника от 42 на 60 см. плюс шевове за горно
тяло на гръб. Два правоъгълника от 22 на 48 см. плюс шевове за горно коланче. Четири дъна на
джобове според чертежа на кройка 5.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на вътрешните коланчета, изгладете. На
правоъгълниците и квадратите за тяло но предница и гръб и горни страници оформете вертикални
гънки с ширина 1 см. и дълбочина 5 мм., поддържайте ги затворени с тропоска, изгладете, поставете
подлепващ плат откъм обратната страна и отново изгладете, като закрепите по този начин гънките.
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Поставете двете парчета плат за тяло на предница с вече направените гънки едно върху друго и лице
с лице, поставете кройката за долно тяло на предница отгоре, като разположите края на вратната
извивка върху първата гънка, прихванете с карфици и срежете плата със същата форма на кройката,
като оставите поле за обиколни шевове. Направете същото с парчетата плат за горно тяло на гръб и
страници. Зашийте предните страници и съединете с тялото на гръб по десния страничен шев,
горното и вътрешното тяло поотделно, поставете едното върху другото лице с лице, зашийте
краищата на вратната и ръкавните извивки, обърнете вътрешното тяло навътре, като поддържате
шевовете в края с тропоска; съединете раменете на предница с тези на гръб, като ги поставите едно
в друго, лице с лице, извадете раменете отдолу между двата плата и ги зашийте обиколно, обърнете,
като оставите презрамките на мястото им и шевовете скрити между двата плата. Образувайте
прихлупване на тялото на предница и гръб, така че да съвпаднат средните линии, прихванете с
тропоска. Изработете хоризонтални гънки на двата правоъгълника за горно коланче, закрепете ги
също с подлепващ плат откъм обратната страна и срежете с формата на кройката. Съединете
коланчетата по дясна страна и ги поставете на основата на тялото, като разположите горното
коланче по лицевата страна, а вътрешното откъм обратната страна, зашийте, обърнете надолу.
Зашийте предни джобове на шевовете: поставете дъната на джобове откъм лицевата страна на
дрехата, зашийте с тегел /в този модел от обозначение А до В/, направете прорез на тези
обозначения на предницата и изгладете откритите шевове, обърнете дъната навътре и прекарайте
тегел отгоре на 1 см. от края; съединете дъната с обиколен тегел, след зашиването на страничните
шевове на дрехата. Изработете гънки на указаните места на предницата на панталона, зашийте ги на
5 см. от горния край, изгладете. Зашийте страничните шевове, левия от мястото на ципа,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/, зашийте панталона за горното коланче и обиколете с
шев вътрешното откъм обратната страна. Поставете ципа, направете подгъви.
25. Рокля
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 5
Необходими материали: 1,10 м., 1,50 м. ширина коприна. 1,10 м., 1,50 м. ширина подплата. Цип.
Маниста. Подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: От коприна: 1. тяло на предница, едно косо; 2. тяло но гръб, едно; 3. коланче, две двойни;
4. драпирано коланче, две двойни косо; 5. пола, две двойни. Два правоъгълника от 5 на 9 см. плюс
шевове за презрамка на предница. От подплата: Кройки 2 и 3 по същия начин; кройка 1 прав бод и
кройка 5, като се скъси основата 3 см. Четири дъна на джобове според чертежа на кройка 5.
Изработка: Поставете подлепващ плат на двете презрамки на предница и коланчето, изгладете.
Зашийте свивките на тялото на гръб. Съединете дясната страна на тялото, подплата и рокля
поотделно, поставете подплатата отгоре лице с лице, зашийте контура на вратната и ръкавните
извивки, обърнете подплатата навътре поддържайки шева в края с тропоска и тропосайте двата
плата заедно в основата. Направете двоен набор в края на тялото на предница между обозначения CD и наберете по размера на презрамката на предница /5 см./. Съединете двете части на презрамките
лице с лице, зашийте страничните шевове и поставете на набрания край на тялото на предница, като
поставите последното вътре в частта презрамка, зашийте, обърнете частта нагоре, като я поставите
откъм лицевата страна, зашийте горната част за презрамката на гръб и обиколете с шев долната
откъм обратната страна. Направете набор в страните на драпираното коланче и наберете по размера
на по-тясното коланче; поставете върху него и ги прихванете заедно с обиколен тегел в края;
съединете двете коланчето от плат и тези от подплата по дясна страна и поставете на основата на
тялото, като разположите коланчето от плат по лицевата страна, а това от подплата откъм обратната
страна, зашийте и обърнете коланчетата надолу. Изработете джобове на шевовете според
обяснението към модел 24 образувайки отвор между обозначения А-В. Затворете страничните
шевове на полата, левия от мястото на ципа, пола и подплата поотделно, поставете полата от
подплата отвътре, прихванете ги заедно с тропоска по горния край и тропосайте гънки на указаните
в кройката места. Зашийте полата за коланчето от плат и обиколете с шев коланчето от подплата
отвътре. Поставете ципа от ръкавната извивка, направете подгъви на полата и поставете маниста на
презрамката.
26. Рокля
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Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 12
Необходими материали: 0,30 м., 1,50 м. ширина креп сатен. 2,75 м., 1,50 м. ширина тюл. 0,90 м.,
1,50 м. ширина подплата. Цип. Подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: От креп сатен: тяло на предница, двойно; 2. тяло на гръб, двойно; 3. коланче, две двойни.
От тюл: 4. пола, две двойни; 5. волан А, два двойни; 6. волан В, два двойни; 7. волан С, два двойни;
8. волан D, два двойни; 9. волан E, два двойни; 10. волан F, два двойни; 11. волан G, два двойни; 12.
волан H, два двойни. Правоъгълник от 10 см. на 1,10 м. плюс шевове за драперия на тяло на гръб.
Правоъгълник от 20 см. на 1,10 м. плюс шевове за драперия на тяло на предница. Два
правоъгълника от 20 на 55 см. плюс шевове за драперия на коланче. Два правоъгълника от 15 на 65
см. плюс шевове за панделка. Две ленти от 2 на 40 см. плюс шевове за презрамки. От подплата:
Кройки 1, 2 и 3 по същия начин. Кройка 4 по същия начин, като се скъси основата 4 см.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на всички части от креп. Зашийте
свивките на тялото на предница, креп и подплата поотделно. Направете двоен набор по горния и
долния край на правоъгълника за драперия на предницата, наберете образувайки драперия и
поставете върху тялото на предница от креп, като я приспособите към него, закрепете с тегел около
контура и срежете оставащия плат. Образувайте драперия и поставете върху тялото на гръб по
същия начин. Съединете телата на предница и гръб по десния страничен шев, рокля и подплата
поотделно, поставете подплатата отгоре лице с лице, като вмъкнете презрамките, ушити и обърнати,
на указаните места, зашийте контура на вратната извивка, обърнете подплатата навътре,
поддържайки шева в края с тропоска и тропосайте двата плата заедно в основата. Направете двоен
набор в краищата на двата правоъгълника за драперия на коланчето и наберете по размера на
ширината му, 8 см., поставете над коланчето от креп и прихванете двата плата заедно с обиколен
тегел в края; съединете двете коланчета от плат и тези от подплата по дясна страна и поставете на
основата на тялото на роклята, като разположите коланчето от плат по лицевата страна, а това от
подплата откъм обратната страна, зашийте и обърнете коланчетата надолу. Зашийте страничните
шевове на полата от тюл, левия от мястото на ципа; съединете воланите два по два, като оставите
без шев лява страна на воланите А и В за цип, оформете външния контур на всички волани с малък
подгъв на руло, а вътрешния контур със зиг заг; поставете воланите върху полата от тюл според
обозначения A-B-C-D-E-F-G-H и закрепете с тегел отгоре. Зашийте страничните шевове на полата
от подплата по същия начин, поставете я в тази от тюл и прихванете двете заедно с тропоска по
горния контур; зашийте полата за коланчето от плат и обиколете с шев тази от подплата откъм
обратната страна. Поставете ципа и направете подгъви. Оформете двете панделки с малък подгъв и
наберете единия край по размера на коланчето; поставете едната панделка върху коланчето на
предницата, а другата на гърба, до ципа, като закрепите с тегел по набрания край и оставите
останалата част свободна.
27. Рокля
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 6
Необходими материали: 0,70 м., 1,50 м. ширина бамбула коприна и същото количество подплата.
0,65 м., 1,50 м. ширина креп коприна. Цип. Подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: От бамбула: 1. гръдна част, две; 2. пола на предница, двойна; 3. пола на гръб, двойна. От
подплата: Кройка 1, четири; кройки 2 и 3 по същия начин, като се скъси основата 2 см. От креп: 4.
тяло на предница, две двойни; 5. тяло на гръб, две двойни; 6. презрамка, четири.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на едно тяло на предница, едно на гръб,
две гръдни части подплата и две презрамки, изгладете. Поставете гръдните части от бамбула върху
частите от подплата с подлепващ плат и прихванете с обиколна тропоска за да се изработят като от
само един плат, поставете другите части от подплата отгоре, зашийте края на вратната извивка
между обозначения А-В, обърнете подплатата и тропосайте всички платове заедно на останалата
част от контура. Наберете основата на гръдните части по размера на тялото на предница според
обозначения В-С, поставете върху тялото на предница с подлепващ, а другото тяло на предница
отгоре според същите обозначения, зашийте от обозначение В до С и горния край среда на
предница, обърнете тялото на предница към обратната страна, като поставите гръдните части нагоре

- 13 -

и прихванете двата плата заедно с тропоска от обозначение С до D. Поставете презрамките с
подлепващ плат на тялото на предница според обозначения D-C-A, зашийте, обърнете ги нагоре,
поставете другите презрамки отгоре, зашийте от А около контура до горния край дясна страна,
обърнете презрамките откъм лицевата страна и обиколете с шев откъм обратната страна от
обозначение А до D. Зашийте дясна страна на тялото на предница с горния слой на тялото на гръб,
поставете долния слой отгоре, зашийте вратната извивка на гръб от страна до страна, обърнете и
обиколете с шев на десния страничен шев отвътре. Зашийте страничните шевове на полата, десния
от мястото на ципа, двете поли поотделно, поставете тази от подплата отвътре, прихванете ги заедно
с тропоска по горния край, направете двоен набор в средата на предница и гърба на полата и
наберете по размера на основата на тялото, поставете я на него, като зашиете за горното тяло и
обиколите с шев долното откъм обратната страна. Направете подгъви на полите и поставете ципа на
лява страна.
28. Рокля
Приложение 3. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 6
Необходими материали: 1,75 м., 1,50 м. ширина сатиниран полиестер. 1,10 м., 1,50 м. ширина
подплата. Цип. 2 пластмасови ленти с дължина 19 см. 2 токи и 4 закопчалки корсет за презрамки.
Подлепващ плат. Еластичен конец. Конец Гутерман.
Кроене: От полиестер: 1. тяло на предница, двойно; 2. вътрешно предно коланче, двойно; 3. тяло на
гръб, две; 4. пола на предница, двойна; 5. пола на гръб, две; 6. задна страница две. Правоъгълник с
височина 31, 5 см. и дължина 48 см. плюс шевове за горно предно коланче. Два правоъгълника от 42
на 70 см. плюс шевове за панделка. Две ленти от 2 на 40 см. плюс шевове за презрамки. От
подплата: Кройки 1, 2 и 3 по същия начин. Кройки 4, 5 и 6, като се скъси основата 3 см.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на предното вътрешно коланче,
изгладете. Поставете тялото на гръб от подплата върху това от плат, зашийте горния край, обърнете
подплатата, като я поставите отдолу и тропосайте двата плата заедно обиколно; прекарайте
хоризонтални тегели над двете части на тялото на гръб, успоредно и на разстояние 1 см. помежду
им, с еластичния конец за да се наберат частите; зашийте за полата на гръб от обозначение А до В и
зашийте страниците според обозначения В-С-D. Направете двоен набор в основата на тялото на
предница от обозначение Е до F и наберете по размера на коланчето. Изработете седим
хоризонтални гънки на правоъгълника за горно коланче с ширина 1,5 см. и дълбочина 1,5 см.,
поддържайте гънките затворени с тропоска, поставете подлепващ плат откъм обратната страна и
изгладете, като закрепите така гънките, поставете вътрешното коланче отгоре, като покриете
подлепващия плат, прихванете с обиколен тегел в края и срежете останалия плат на горното
коланче. Поставете коланчето в основата на тялото на роклята лице с лице, зашийте и обърнете
надолу. Тропосайте гънки на указаните в кройката места на полата на предница и зашийте за
основата на коланчето. Сгънете правоъгълниците за панделка на две по дължина, зашийте около
контура без единия край, обърнете, изгладете, направете на този край седем гънки с ширина 1,5 см.
и дълбочина 75 мм. и поставете една панделка на всяка страна на предницата, така че да съвпаднат с
коланчето, прихванете с тропоска. Зашийте средния заден шев от мястото на ципа до основата и
страничните шевове, като вмъкнете панделките. Поставете ципа. Изработете подплатата, поставете
я върху роклята, зашийте контура на вратната извивка, обърнете подплатата навътре, обиколете на
шевовете на тялото на гръб откъм обратната страна на дрехата и закрепете на страните на роклята,
като прекарате тегел от 5 мм. на всеки шев образувайки каналчета, въведете пластмасовите ленти в
тях. Направете подгъви. Изработете презрамки с ширина 1 см.; срежете две парчета от всяка
презрамка с дължина 2 см. и поставете на вратната извивка на предница и гръб образувайки гайки;
въведете една тока на всяка презрамка, сгънете единия край и довършете в средата на токата;
поставете една закопчалка на всеки край на презрамките и ги прекарайте през гайките, закрепени
предварително на вратната извивка.
29. Блуза
Приложение 2. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 6
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Необходими материали: 1,55 м., 1,50 м. ширина батиста. 12 копчета. Подлепващ плат. Конец
Гутерман.
Кроене: 1. предница, две; 2. капаче на предно закопчаване, едно според кройката за дясна страна и
едно, като се среже кройката по линия С-D за лява страна; 3. нагръдник, два с цялата кройка, два,
като се среже кройката по линия Е-Е, два, като се среже кройката по линия F-F и два, като се среже
кройката по линия G-G; гръб, двоен; 5. ръкав, два; 6. яка, две двойни. Два правоъгълника от 16 на 24
см. плюс шевове за маншети.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на капачетата, едната яка и на средата
на правоъгълниците за маншети, изгладете. Оформете изкривените краища на частите нагръдник
със завършващ бод, поставете едните върху другите от по-голяма към по-малка, като образувате два
нагръдника поотделно и поставете една група върху всяка предница, прихванете с тропоска на
раменете, вратната извивка и предния край. Изработете предно закопчаване: поставете цялото
капаче върху дясна предница, зашийте едната страна и обиколете с шев другата откъм обратната
страна; сгънете капачето по линиите на чертежа, като поставите средната линия С-D върху шева и
прекарайте тегел отгоре в края на капачето откъм лицевата страна на дрехата; затворете капачето,
като съедините двата прегънати края, изгладете и го поддържайте затворено с тропоска. Поставете
другото капаче на лява предница, зашийте едната страна, сгънете на две навътре с ширина 4 см. и
обиколете с шев срещуположната страна откъм обратната страна, прекарайте тегел отгоре. Зашийте
страничните и раменните шевове. Изработете ръкави с маншети: затворете ръкавите, отбележете
среза на отвора им с тропоска, срежете и направете малък подгъв до основата /или оформете с
лента, ушита и обърната/. Ако основата на ръкавите е по-голяма от маншета, направете двоен набор
в основата или тропосайте гънки, според кройката; сгънете маншетите лице с лице /или ги
съединете два по два/, затворете краищата и долната част на среза, обърнете и поставете на ръкавите
от дясна страна на отвора да другия край, като образувате вътрешно прихлупване, зашийте единия
слой и обиколете с шев срещуположния слой откъм обратната страна. Зашийте ръкавите на
ръкавните извивки. Изработете яката: съединете двете яки лице с лице, прекарайте обиколен тегел,
обърнете навътре, изгладете и прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете едната яка на
вратната извивка според обозначение А, тропосайте външната част за вратната извивка и зашийте.
Изгладете шева към основата на яката и обиколете с шев вътрешната яка върху тегела. Изгладете
краищата на яката надолу, както е показано на модела. Оформете основата с малък подгъв,
оформете илици на капачето, яката и още два на всеки маншет, пришийте копчета.
30. Блуза
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 7
Необходими материали: 1,70 м., 1,50 м. ширина сатен. 12 копчета. Подлепващ плат. Конец
Гутерман.
Кроене: 1. предница, две; 2. капаче на предно закопчаване, едно според кройката за дясна страна, да
се среже кройката по линия С-D и да се скрои още едно за лява страна; 3. гръб, двоен; 4. ръкав, два;
5. яка, две двойни; 6. столче за яка, две двойни. Два правоъгълника от 20 на 24 см. плюс шевове за
маншети. Ленти бие с ширина 1,5 см. плюс шевове за декорации.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на капачетата, една яка, едно столче за
яка и на средата на маншетите, изгладете. Зашийте предните и задните свивки, страничните и
раменните шевове. Оформете лентите бие за декорации с ширина 7 мм., изгладете и ги срежете на
парчета с дължина 12 см.; поставете около контура на вратната извивка и върху предниците до
обозначението, както е показано на модела, като закрепите краищата на лентите в краищата на
дрехата с бодове на ръка. Изработете предното закопчаване според обяснението към модел 29.
Изработете ръкавите с маншети според обяснението към модел 29 и оформете два илика на всеки
маншет. Наберете върха на ръкавите по размера на ръкавните извивки, поставете ги на тях според
обозначенията. Изработете яката със столче според обяснението към модел 4. Направете подгъв.
Оформете илици на предното закопчаване и пришийте копчета.
31. Блуза
Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
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Брой на частите на кройката: 8
Необходими материали: 0,95 м., 1,10 м. ширина намачкана коприна. 1,25 м., 1,40 м. ширина
коприна. 17 копчета. Подлепващ плат. Еластичен конец. Конец Гутерман.
Кроене: От намачкана коприна: 1. предница, две; 2. гръб, двоен. Лента от 8 на 60 см. плюс шевове
за волан на яката. Две ленти от 8 на 34 см. плюс шевове за волан на ръкавите. От коприна: 3. капаче
на предница, две; 4. предна страница, две; 5. задна страница, две; 6. ръкав, два; 7. маншет, четири; 8.
яка, две двойни.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на капачетата, два маншета и една яка,
изгладете. Прекарайте с еластичния конец осем успоредни хоризонтални тегела върху частите среда
на предница и гръб според обозначенията за да се наберат. Зашийте предните и задните страници,
страничните и раменните шевове. Поставете капачетата в края на предниците лице с лице, зашийте,
обърнете капачетата по линията на чертежа навътре, изгладете, обиколете с шев отвътре и
прекарайте тегел отгоре по желание. Срежете отвора на ръкавите и оформете с малък подгъв.
Затворете ръкавите, наберете върховете им по размера на ръкавните извивки, поставете ги на тях
според обозначенията, зашийте. Наберете основата на ръкавите по размера на маншетите. Сгънете
лентите за волани на маншетите на две по дължина обратна с обратна страна, като оформите
краищата окончателно, направете набор по долния край и наберете по размера на маншетите;
съединете маншетите два по два, като вмъкнете воланите на основата, зашийте основата и
краищата, обърнете, като оставите воланите в края, изгладете, поставете маншетите в основата на
ръкавите откъм лицевата страна на дрехата, зашийте горния слой и обиколете с шев долния откъм
обратната страна. Подгответе волана на яката по същия начин като воланите на маншетите.
Изработете яката според обяснението към модел 30, като вмъкнете волана в горния край до
обозначение А. Оформете основата на дрехата с малък подгъв, оформете илици и пришийте
копчета.
32. Блуза
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 6
Необходими материали: 1,50 м., 1,50 м. ширина сатен. 0,55 м., 1,50 м. ширина тюл. 7 копчета за
подплатяване. Подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: От сатен: 1. предница, двойна; 2. нагръдник, два; 3. капаче на предница, две; 4. гръб, двоен;
5. ръкав, два; 6. яка, две двойни. Два правоъгълника от 12 на 24 см. плюс шевове за маншети.
Правоъгълник от 12 см. на 1,40 м. плюс шевове за панделка на яката. От тюл: Два правоъгълника от
10 на 86 см. плюс шевове за нагръдник. Две ленти от 3 см. на 1 м. плюс шевове за волан около
нагръдника. Две ленти от 7 на 70 см. плюс шевове за волани на страните на нагръдника, като се
скъси единия заоблен край. Две ленти от 3 см. на 1 м. плюс шевове за волани на яката.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на капачетата, едната яка и на средата
на правоъгълниците за маншети, изгладете. Съединете двете ленти за волан около нагръдника по
единия край, оформете едната страна със завършващ бод и плисирайте лентата, образувайки гънки с
ширина 1 см. и дълбочина 5 мм.; оформете и плисирайте по същия начин двете ленти за волани на
яката и двата правоъгълника за нагръдник; след плисирането им, поставете единия върху другия,
поставете кройката на нагръдника отгоре и срежете със същата форма, като оставите обиколно
полета за шевове. Поставете плисираните нагръдници върху тези от сатен и прихванете с обиколна
тропоска за да ги изработите като от само един плат. Поставете капачетата в края на предниците
лице с лице, зашийте, обърнете капачетата по линията на чертежа навътре, изгладете, обиколете с
шев отвътре и прекарайте тегел отгоре по желание. Оформете заоблената страна на двете ленти за
волани на страните на нагръдника със завършващ бод също и ги плисирайте образувайки гънки с
ширина 1,5 см. и дълбочина 75 мм.; поставете ги в краищата на предницата според обозначения ВС, прихванете с тропоска, поставете волана с ширина 3 см. около контура на отвора от В до В и
нагръдниците с капачета отгоре, като поставите капачето на дясна страна върху това на лява страна,
прекарайте обиколен тегел, обърнете, изгладете и прекарайте тегел отгоре в края. Зашийте
страничните и раменните шевове. Изработете ръкавите с маншети според обяснението към модел 29
и оформете един илик на всеки маншет. Наберете леко върха на ръкавите и ги поставете на
ръкавните извивки според обозначенията. Поставете единия волан на яката около контура на
вратната извивка, прихванете с тропоска. Оформете един илик на всеки край на горния слой на
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яката на указаното в кройката място за въвеждане на панделката; съединете двете яки лице с лице,
като вмъкнете плисирания волан в горния край до обозначението, зашийте до обозначение А,
обърнете, изгладете, поставете горния слой на яката на вратната извивка откъм лицевата страна на
дрехата, като вмъкнете волана на вратната извивка, зашийте и обиколете с шев долния слой откъм
обратната страна, прекарайте тегел отгоре около контура. Направете подгъв; оформете илици и
пришийте копчета. Изработете панделката, ушита и обърната, въведете я през илиците на яката,
като оставите краищата свободни за завързване.
33. Блуза
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 40, 44, 48/
Брой на частите на кройката: 6
Необходими материали: 1,80 м., 1,50 м. ширина креп коприна. 9 копчета. Подлепващ плат.
Еластичен конец. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две; 2. нагръдник, два; 3. капаче на предница, две; 4. гръб, двоен; 5. ръкав, два;
6. яка, две двойни. Два правоъгълника от 14 на 24 см. плюс шевове за маншети. Две ленти от 5 на 90
см. плюс шевове за горен волан на нагръдник. Две ленти от 7 на 90 см. плюс шевове за долен волан
на нагръдник. Лента от 12 на 90 см. плюс шевове за волан на яката.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на капачетата на предница, едната яка и
на средата на маншетите, изгладете. Оформете едната страна на воланите с оверлог и ги съединете
два по два, като поставите горните волани върху долните, направете двоен набор на
срещуположната страна, като захванете двете ленти и наберете по размера на контура на
предниците според обозначения В-С, поставете ги върху тях, прихванете с тропоска в края и
поставете нагръдниците отгоре според същите обозначения, зашийте, обърнете нагръдника и
прекарайте тегел отгоре в края. Поставете капачетата в края на предниците лице с лице, зашийте,
обърнете капачетата по линията на чертежа навътре, изгладете, обиколете с шев отвътре и
прекарайте тегел отгоре по желание. Зашийте страничните и раменните шевове. Тропосайте гънки
на върха на ръкавите на указаните в кройката места и изработете ръкавите с маншети според
обяснението към модел 29, като оформите един илик на всеки маншет. Сгънете лентата за волан на
яката на две по дължина лице с лице, затворете краищата, обърнете, изгладете и прекарайте два
тегела с еластичния конец, единия до прегънатия край и другия в средата на лентата за да се набере
волана. Изработете яка мао според обяснението към модел 30 и обозначение А, като вмъкнете
волана на указаното място в горната част. Направете подгъв; оформете илици на предницата и
пришийте копчета.
34. Блузон
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/
Брой на частите на кройката: 5
Необходими материали: 2,50 м., 1,50 м. ширина бамбула. 1,70 м. еластична лента с ширина 1,5 см.
Конец Гутерман.
Кроене: 1. тяло на предница, двойно; 2. тяло на гръб, двойно; 3. ръкав, два; 4. долна част, две
двойни; 5-5а. горна долна част, две. Лента бие с ширина 2 см. плюс шевове за оформяне на вратната
извивка след набирането й.
Изработка: Зашийте страничните шевове на тялото, долната част и горната долна част поотделно;
зашийте раменните шевове. Затворете ръкавите, направете подгъв в основата, като прегънете по
линията на чертежа навътре, закрепете с тегел на 2 см. открая, като образувате каналче и въведете
еластичната лента за нагласяване по размера на ръката; направете двоен набор в средата на върха на
ръкавите, наберете по размера на ръкавните извивки и поставете на тях според обозначенията.
Оформете основата на долната част и горната долна част със завършващ бод, поставете долната част
отвътре на горната долна част, тропосайте ги заедно по горния край, направете двоен набор и
наберете по размера на основата на тялото, поставете на него, така че да съвпаднат страничните
шевове, зашийте, сгънете шевовете нагоре и прекарайте тегел отгоре на 2 см. от шева, образувайки
каналче, въведете еластичната лента и довършете, като оставите по размера на талията с около 10
см. по-малко. Наберете леко вратната извивка среда на предница в желания размер и оформете с
бието, ушито и обърнато, като образувате малка филетка.
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35. Панталон
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/
Брой на частите на кройката: 5
Необходими материали: 1,90 м., 1,50 м. ширина памук полиестер с еластан. Цип. 1 копче.
Подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, две; 2. страница дъно на джоб, две; 3. гръб, два; 4. предно коланче, четири; 5.
задно коланче, две двойни. Две дъна на предни джобове според чертежа на кройка 1. Две дъна на
задни джобове според чертежа на кройка 3 от горния край и още две от височината на джоба. Лента
с ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове за предно закопчаване.Пет ленти от 2 на 6 см.
плюс шевове за гайки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на две предни коланчета и едно задно,
изгладете. Изработете предни джобове със страница според обяснението към модел 2 и обозначения
А-В. Зашийте задните свивки. Изработете задни джобове с илик: отбележете мястото на джоба с
тропоска. Срежете лента бие превишаваща с 2 см. странично и на ширина, поставете лентата
центрирана върху тропоската лице с лице и прекарайте обиколен тегел образувайки правоъгълник.
Срежете двата плата /дреха и филетка/ по средната тропоска без да стигате краищата и направете
два среза в ъглите им, обърнете бието навътре, изгладете откритите шевове и сгънете, като оставите
филетка от 1 см. на всяка страна, прихванете отвътре и закрепете краищата. Зашийте ръбовете
помежду им по лицевата страна за да се поддържа джоба добре затворен. Поставете едното дъно на
джоб на бието отдолу, обиколено със страничен бод и зашийте другото дъно по дължината на
горната филетка /в този модел поставете по-малкото дъно на бието отдолу, а по-голямото на
указаното място от талията, като го прихванете с тропоска/, съединете двете дъна с обиколен тегел.
Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа.
Изработете отвора на предница с цип и предно закопчаване според обяснението към модел 5.
Изработете коланче с гайки според обяснението към модел 11. Направете подгъви.
36. Жакет
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/
Брой на частите на кройката: 12
Необходими материали: 2,20 м., 1,50 м. ширина лен. 1,65 м., 1,50 м. ширина подплата. 2,20 м.
памучна филетка в тон. 15 копчета. 1 метална тока за колан. 2 метални халки за гайки на ръкавите.
Подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: От лен: 1. предница, две; 2. предна страница, две; 3. гръб, два; 4. предна пелеринка, две; 5.
задна пелеринка, двойна; 6. преден реглан ръкав, два; 7. заден реглан ръкав, два; 8. гайка на ръкав,
две; 9. капаче на джоб, две; 10. гайка на яка, една; 11. яка, две двойни; 12. столче за яка, две двойни.
Мостри за оформяне на предниците според чертежа на кройка 1. Две дъна на джобове според
чертежа на кройка 1. Лента от 10 см. на 1,40 м. плюс шевове за колан. От подплата: Кройки 2, 3, 4,
5, 6 и 7 по същия начин, кройка 1 до мострата и две дъна на джобове по същия начин.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на мострите, гайките, капачетата, една
яка и едно столче за яка, изгладете. Съединете предните страници, като освободите отвор за джоба.
Изработете джобове с капаче на шева: сгънете капачетата по линията на чертежа, затворете
краищата, обърнете, изгладете, оформете контура с памучна филетка, бродирайте илик на указаното
място и поставете капачетата на предницата от обозначение А до В, поставете дъното на джоб от
подплата отгоре, а това от плат на страницата според същите обозначения, прихванете с тропоска,
зашийте, съединете страниците с предницата, като зашиете от горния край до А и от В до основата
освобождавайки дъната на джоб; обърнете двете дъна навътре, като поставите капачето на мястото
му, направете двоен набор върху шева от рамото до основата, поставете двете дъна заедно напред и
затворете с тегел около контура; закрепете краищата на капачето на дрехата с тегел отгоре. Зашийте
средния заден шев от вратната извивка до мястото на отвора и затворете страничните шевове на
дрехата. Поставете подплатата откъм обратната страна на пелеринките, прихванете с обиколна
тропоска, оформете основата на задната пелеринка и заобления край на предните кпоред
обозначения С-D с памучната филетка и оформете илик на задната пелеринка на указаното място;
поставете качулките върху дрехата, като ги поставите до горния край, предните до обозначение D, а
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задните до E, прихванете с тропоска. Зашийте ръкавите предница и гръб по средния шев, изгладете
открития шев; изработете гайки на ръкавите, ушити и обърнати и оформете илик на указаното
място, поставете металната халка в долния край; поставете гайките центрирани върху шева на
ръкавите от указаното място на копчето надолу; поставете копчето, закопчайте с илика на гайките и
закрепете долния им край с кръстосан тегел отгоре според чертежа на кройката. Затворете ръкавите
по долния шев и ги поставете на ръкавните извивки според обозначенията, зашийте и тегелирайте
шевовете. Изработете яка със столче и мостри според обяснението към модел 14. Изработете
подплатата и подплатете жакета. Оформете отвор на гърба: сгънете мострата на горната страна на
отвора по линията на чертежа навътре, прихванете с няколко бода отвътре; оформете мострата на
долната страна на отвора с малък подгъв и образувайте прихлупване с нея, закрепете с наклонен
тегел по лицевата страна на дрехата захващайки всички слоеве. Направете подгъви в основата на
ръкавите и дрехата. Изработете гайка на яката, ушита и обърната, оформете един илик на всеки край
на указаното място и поставете гайката, като я закопчаете с копчетата. Изработете три гайки с
дължина 7 см. с памучната филетка, поставете по една на всяка страна на жакета и още една в
средата на гърба на височината на талията, закрепете краищата с тегел. Изработете колан с тока и
метални петалки в специализирано ателие и прекарайте колана през гайките. Оформете илици и
пришийте копчета на предниците.
37. Блуза
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/
Брой на частите на кройката: 7
Необходими материали: 1,55 м., 1,50 м. ширина сатен полиестер. 5 копчета. Подлепващ плат.
Конец Гутерман.
Кроене: 1. предница, двойна; 2. гръб, двоен; 3. капаче на долна предница, две; 4. долен нагръдник;
два; 5. долна яка, двойна; 6. волан на нгръдник, четири; 7. волан на яка, два двойни. Два
правоъгълника от 12 на 30 см. плюс шевове за горно капаче. Два правоъгълника от 18 на 32 см.
плюс шевове за горен нагръдник. Правоъгълник от 15 на 51 см. плюс шевове за горна яка. Две ленти
бие с ширина 2 см. плюс шевове за оформяне на ръкавните извивки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на долните слоеве на капачето на предница и яката.
Изработете четири вертикални дипли с ширина 1,5 см. на двата правоъгълника за горен нагръдник,
зашийте с тегел, изгладете; поставете отдолу долните слоеве на нагръдник, срежете горните слоеве
в същата форма, прихванете двата плата заедно с тропоска и поставете на предницата според
обозначения А-В-С, зашийте, като направите прорез на В, изгладете. Зашийте предните свивки,
страничните и раменните шевове. Оформете външния контур на воланите със завършващ бод,
съединете воланите на нагръдник два по два, като се постави единия върху другия, прихванете ги
заедно с тропоска по вътрешния контур и ги поставете върху вратната извивка на предница от
обозначение D до E и върху края на нагръдниците до обозначение F, прихванете с тропоска.
Направете пет хоризонтални дипли с ширина 1 см. на правоъгълника за горна яка, зашийте с тегел,
изгладете; съединете двата волана на яката, като ги поставите един върху друг, направете двоен
набор по вътрешния контур, наберете по размера на долната яка до обозначение G, поставете върху
нея според обозначение G, прихванете с тропоска и поставете горната яка отгоре лице с лице,
зашийте контура на горната яка от единия до другия край, обърнете поставяйки волана нагоре и
поставете яката на вратната извивка откъм лицевата страна на дрехата от обозначение Е, зашийте,
обърнете яката нагоре. Изработете четири вертикални дипли с ширина 1 см. на двата правоъгълника
за горно капаче, зашийте с тегел, изгладете; поставете долните капачета отгоре лице с лице, зашийте
заобления край от обозначение Н до J, обърнете поддържайки шева в края, изгладете и оформете
илици на капачето дясна страна; зашийте горните капачета на нагръдниците от обозначение Н до С
и обиколете с шев долните откъм обратната страна. Оформете ръкавните извивки с бие: затворете
бието на пръстен по размера на ръкавната извивка без 1 см., сгънете на две по дължина и поставете
върху дрехата лице с лице, зашийте, обърнете бието навътре, закрепете с бодове на ръка отвътре
или с тегел отгоре в края. Направете подгъв, пришийте копчета.
38. Панталон
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/
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Брой на частите на кройката: 5
Необходими материали: 2 м., 1,50 м. ширина габардин с еластан. 75 см. лента отоман с ширина 1
см. 1 копче. Цип. Подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: 1-1а. предница, две; 2. страница дъно на джоб, две; 3-3а. гръб, два; 4. коланче, две двойни;
5. волан на коланче, двоен. Две дъна на предни джобове според чертежа на кройка 1. Четири дъна на
задни джобове според чертежа на кройка 3. Пет ленти от 2 на 5 см. плюс шевове за гайки.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на коланчетата, изгладете. Оформете
гънки на предницата на указаните в кройката места, зашийте около 6 см. от горния край. Поставете
дъното на преден джоб върху обратната страна на предниците според обозначения А-В, прихванете
с тропоска и поставете лента от плат с ширина 4 см. върху отвора според същите обозначения,
зашийте, обърнете лентата нагоре и я сгънете навътре, образувайки филетка с ширина 1 см.,
поставете лентата отоман над филетката, като я покриете и закрепете с тегел върху всеки край;
поставете страницата дъно на джоб под панталона според същите обозначения и съединете двете
дъна с обиколен тегел. Зашийте задните свивки. Изработете задни джобове с една филетка:
поставете подлепващ плат върху указаното място на джоба откъм обратната страна на дрехата;
откъм лицевата страна и върху същото място поставете лента за филетка с ширина 9 см. по
дължината на отвора на джоба плюс 3 см.; прекарайте два успоредни тегела на разстояние 1,4 см.
помежду им, довършете краищата, срежете лентата по средата между двата тегела и отвора върху
дрехата без да стигате краищата, срежете последните с два прореза в ъглите; на горната част на
отвора обърнете лентата навътре поддържайки шева в края, прихванете с тропоска; на долната част
образувайте филетка с ширина 1,4 см., като покриете целия отвор, поставете краищата навътре,
прекарайте тегел около отвора до шева, като закрепите по този начин филетката; поставете дъната
на джобове отвътре, едно на всеки край на лентата и съединете двете дъна с обиколен тегел.
Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа.
Изработете отвора на предницата с цип и предно закопчаване според обяснението към модел 5.
Сгънете волана за коланче по линията на чертежа лице с лице, затворете краищата, обърнете и
отново сгънете по същата линия обратна с обратна страна, изгладете и тропосайте гънки на
указаните в кройката места; поставете волана в горния край на едното коланче в посока надолу;
прихванете с тропоска, поставете срещуположното коланче отгоре, като вмъкнете волана, зашийте
краищата и горния край, обърнете, изгладете, поставете коланчето на панталона, зашийте горния
слой и обиколете с шев долния отвътре; изработете гайките, ушити и обърнати, поставете две на
предницата и три на гърба. Оформете илик и пришийте копче на коланчето. Направете подгъви,
като образувате маншети според обяснението към модел 5.
39. Блуза
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/
Брой на частите на кройката: 4
Необходими материали: 1,05 м., 1,50 м. ширина оранжево трико. 0,25 м., 0,60 м. ширина памук в
същия цвят. 3 копчета. Подлепващ плат. Конец Гутерман.
Кроене: От трико: 1. предница, двойна; 2. гръб, двоен; 3. ръкав, три. Лента от 3 на 50 см. ширина
плюс шевове за филетка на яка. Лента от 1,5 на 4 см. плюс шевове за гайка. От памук: 4. капаче на
предница, едно според кройката за дясна страна; да се среже кройката по една от линиите на
чертежа с ширина 10 см. и да се скрои едно капаче за лява страна. Правоъгълник от 15 на 21 см.
плюс шевове за горно капаче.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на капачетата, изгладете. Образувайте
три вертикални дипли с ширина 1,6 см. на правоъгълника за горно капаче, зашийте с тегел,
изгладете; поставете капачето за дясна страна върху правоъгълника лице с лице, зашийте ръба на
вратната извивка и страната от обозначение А до В, като вмъкнете гайката, ушита и обърната, в края
обозначение А; обърнете, като поставите двата плата обратна с обратна страна, прекарайте тегел на
зашития ръб и още пет хоризонтални тегела отгоре според чертежа на кройката, като прегънете
диплите към едната и другата страна последователно. Сгънете капачето по първата линия на
чертежа навън и по втората линия навътре, като съедините А със С и В с D, изгладете и оформете
илици на вътрешния слой на капачето на указаните в кройката места. Поставете капачетата на
предницата, едно на всяка страна на отвора лице с лице, зашийте едната страна и обиколете с шев
другата отвътре, прекарайте тегел отгоре; поставете капачето за дясна страна върху това за лява
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страна, закрепете долния край за дрехата и прекарайте двоен тегел отгоре. Зашийте страничните и
раменните шевове. Затворете ръкавите. Поставете ръкавите на ръкавните извивки според
обозначенията. Оформете вратната извивка с лентата, ушита и обърната, като образувате филетка с
ширина 1,5 см. обикаляйки с шев. Направете подгъв, пришийте копчета.
40 и 41. Жакет и пола
Необходими материали: 2,90 м., 1,50 м. ширина лен. 0,70 м., 1,50 м. ширина подплата. 1,80 м.
филетка полипиел. Сменяем цип за жакета. 21 златисти автоматични закопчалки тик так. 1 метална
златиста тока. 5 метални копчета. Цип за полата. Подлепващ плат. Конец Гутерман.
40. Жакет
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/
Брой на частите на кройката: 15
Кроене: От лен: 1-1а. предница, две; 2. предна страница, две; 3. капаче на предница, две; 4. предна
платка, две; 5-5а. гръб, два; 6. задна страница, две; 7 и 8. ръкав, по два от всеки; 9 маншет, четири;
10. лакетник, два двойни; 11. джоб пластрон, два; 12. капаче на джоб, четири; 13. горно капаче,
четири; 14. гайка, осем; 15. яка, две двойни. Мостри според чертежа на кройка 1 за оформяне на
предниците.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на мострите, едно капаче на предница,
две горни капачета и две капачета на джоб, на два маншета, четири гайки и една яка, изгладете.
Поставете филетката от полипиел върху ръба на предните платки от вратната извивка до страната
откъм лицевата страна на дрехата, зашийте, обърнете шева навътре поставяйки филетката на
мястото й, прихванете с тропоска; поставете платките върху предниците, прихванете с тропоска на
раменете, вратната и ръкавните извивки и закрепете с двоен тегел отгоре около контура оформен с
филетката. Зашийте предните и задните страници, изгладете и прекарайте тегели отгоре на 5 мм. от
всеки шев. Съединете горните капачета две по две, лице с лице вмъквайки филетката около контура,
обърнете, изгладете, зашийте с тегел и поставете върху дрехата на указаното място в посока нагоре,
зашийте, обърнете капачетата надолу и закрепете с тегел отгоре. Тропосайте малък подгъв около
контура на джобовете, зашийте горния край, поставете на указаното място върху дрехата и
закрепете с обиколен тегел; изработете капачетата по същия начин и ги поставете върху джобовете
на 1 см. от тях. Зашийте страничните и раменните шевове. Съединете ръкавите, като зашиете
лакетния шев до мястото на отвора, оформете го с малък подгъв, изгладете и тегелирайте шева.
Оформете лакетниците с малък подгъв обиколно, поставете върху ръкавите центрирани върху
лакетния шев според обозначение В, закрепете с тегел върху края. Затворете ръкавите, тропосайте
гънка в основата според кройката. Изработете маншетите според обяснението към модел 4 и
поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията. Разделете двете страни на ципа и
поставете една на всеки край на предницата откъм лицевата страна на дрехата, поставете мострите
отгоре, зашийте от вратната извивка до основата, обърнете мострите навътре поставяйки ципа на
мястото му, прекарайте тегел отгоре до ципа и закрепете мострите с няколко дълги бода отвътре.
Поставете капачетата на предница лице с лице, прекарайте обиколен тегел, изгладете, тегелирайте
около контура и поставете върху дясна предница на 1 см. и успоредно на ципа, закрепете с тегел
отгоре. Съединете двата слоя на яката лице с лице, прекарайте обиколен тегел по размера на
вратната извивка от края на капачето на предница дясна страна, обозначение А, до ципа на лява
страна, като се изреже излишния плат, обърнете, поставете единия слой на вратната извивка откъм
лицевата страна на дрехата, зашийте с тегел и обиколете с шев срещуположния слой отвътре.
Поставете гайките две по две, лице с лице, зашийте, обърнете и поставете по една автоматична
закопчалка на две от тях; поставете ги една на всяка страна на дрехата на височината на талията и
закрепете края с тегел; поставете токата на друга от гайките, поставете я центрирана на яката на 5
см. от левия край и поставете псследната гайка на срещуположната страна на яката, на 5 см. от
десния край, закрепете с тегел. Направете подгъв и поставете останалите автоматични закопчалки
на указаните места на капачето на предница и на капачетата на джобове.
41. Пола
Приложение 4. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 50, 54, 58/
Брой на частите на кройката: 5
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Кроене: От лен: 1. предница, двойна; 2. предна страна, две; 3. гръб, два; 4. гайка, две; 5. коланче,
четири двойни според кройката; да се среже кройката по вътрешните линии с ширина 4 см. и да се
скроят две двойни. Две дъна на джобове според чертежа на кройка 3. От подплата: Кройки 1, 2, и 3
по същия начин, като се скъси основата с 2 см. и две дъна на джобове по същия начин.
Изработка: Поставете подлепващ плат на обратната страна на мострите, изгладете. Зашийте
задните свивки, изгладете. Изработете джобове с илик според обяснението към модел 35.
Изработете гайките две по две, ушити и обърнати, изгладете и тегелирайте; поставете две от тях в
средата на джобовете и закрепете с тегел на горния край. Зашийте средния заден шев до мястото на
отвора в основата и страничните части за предницата, изгладете и тегелирайте шевовете. Затворете
страничните шевове, левия от мястото на ципа, изработете подплатата, поставете я отвътре на
полата обратна с обратна страна и тропосайте на горния край. Оформете по-малките коланчета с
малък подгъв, без страните и ги поставете центрирани върху по-широките коланчета, като
поставите две гайки в горния край на коланчето и една в средата на гърба, закрепете с тегел отгоре.
Съединете коланчетата по десния страничен шев, поставете върху полата, зашийте, обърнете нагоре
и поставете ципа на лява страна; съединете срещуположните коланчета по дясна страна, поставете
върху коланчето лице с лице, зашийте горния контур, обърнете, обиколете с шев откъм обратната
страна и прекарайте тегел отгоре. Оформете отвора на основата на гръб според обяснението към
модел 36. Направете подгъв в основата. Сгънете гайките на коланчето надолу. Поставете копчета в
краищата на всички гайки, като ги прихванете за дрехата.
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