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1. Манто “BLUGIRL”
Приложение 1. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 11 /от 1 до 11/.
Плат: 2,60 м., 1,40 м. ширина памучно кадифе.
Кроене: Този модел трябва да се скрои, като се разположат кройките в обратна
посока. Предница 6 /да се скроят две/, гръб 5 /да се скроят два/, предна
страница 3 /да се скроят две/, задна страница 4 /да се скроят две/, пола на
предница 11 /да се скроят две/, пола на гръб 10 /да се скроят две/, страна на
полата на предница 9 /да се скроят две/, страна на полата на гръб 8 /да се
скроят две/, ръкав 2 и 7 /да се скроят по два от всеки/, яка 1 /да се скрои
двойно/, Дъна на джобове: да се скроят две от плат и две от подплата според
чертежа на кройката. За панделки се срязват три ленти от 13 см. на 75 см.
дължина и поле за шевове. За подплата се скрояват предница до края на
мострите, страници, гръб и ръкави.
Изработка: Зашийте страниците за тялото на предницата и гърба, затворете
средния заден шев. Поставете дъната на джобове по дължината та шевовете на
отбелязаното в кройката място, лице с лице, като поставите тези от плат на
задния шев, зашийте с тегел, направете малък прорез в краищата и изгладете
откритите шевове. Ако желаете декоративен тегел, трябва да го направите в
този момент. Обърнете дъната навътре и ги съединете с обиколен тегел. Зашийте
страните за полата на предница и гръб, затворете средния заден шев. Съединете
тялото и полата, затворете раменните и страничните шевове. Съединете двете
части на ръкава по вътрешния шев, изгладете открития шев. Срежете от
подлепващ плат една лента косо, следвайки формата на основата на ръкавите,
поставете я, изгладете. Затворете задния шев на ръкава, отбележете подгъва на
основата и зашийте с бод рибена кост. Направете двоен набор на върховете на
ръкавите от обозначението на предницата до първото обозначение на гърба;
поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията, разпределете
набора и зашийте. Доставете специални части от магнит за закопчаване на
дрехата. Поставете лек подлепващ плат на обратната страна на мострите на
двете предници, изгладете, като се съобразявате с кадифето, поставете частите
от магнит на мострите, една на 2 см. от вратната извивка, една на талията и
друга между първите две, сгънете мострите лице с лице, зашийте краищата на
вратната извивка до обозначение А и основата, обърнете мострите. Поставете от
същия подлепващ плат на средата на яката, затворете краищата, обърнете и
зашийте яката на вратната извивка според обозначение А. Прикрепете
подплънки, направете подгъви, подплатете мантото. Изработете трите ленти за
панделки, ушити и обърнати, с ширина 5,5 см. и оформете панделките, според
модела, поставете ги, като прихванете с бод на ръка, върху средата на
предницата.
2. Манто “ICEBERG”
Приложение 1. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частити на кройката: 8 /от 12 до 19/.
Плат: 2,25 м., 1,40 м. ширина вълна.
Кроене: Предница 19 и 19А /да се скроят две/, гръб 18 и 18А /да се скроят два/,
предна долна страница 15 /да се скроят две/, задна страница 17 /да се скроят
две/, ръкав 14 и 16 /да се скроят по два от всеки/, яка 12 /да се скроят две косо
и една двойна горна с 5 мм. по-голяма/, джоб 13 /да се скроят два/. За
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оформяне на джобовете и предниците мострите се срязват според чертежа на
кройките. За подплата се скрояват предница до края на мострите, гръб,
страници, ръкави и джобове.
Внимание: За да получите пълните кройки 18 и 19, съединете части 18 с 18А и
19 с 19А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте предните свивки, поставете долните страници на
предницата, а задните на гърба, затворете средния заден шев и страничните
шевове според обозначение С, прекарайте декоративни тегели. Оформете
разнищване около джоба и поставете подплатата, обиколете с шев на 7 мм. от
разнищването и прихванете с тропоска, поставете мострата на отвора на
обратната страна и също разнищена, прекарайте два тегела на ръба на отвора и
поставете джобовете на указаното място с двоен обиколен тегел. Затворете
раменните шевове. Изработете ръкавите според обяснението към модел 1 и ги
зашийте на ръкавните извивки. Срежете от подлепващ плат двойник на яката
косо и на мострите ревери без шевове, също като кройката. Поставете
подлепващия плат на обратната страна на предницата и на косата яка, след като
сте я съединили по средния шев. Тропосайте и изгладете. Сгънете плата на
мястото на закрепване на яката до края, прихванете с тропоска следвайки
формата на яката, зашийте с бод рибена кост. Изгладете, като захванете мястото
на сгъване на яката. Поставете яката над вратната извивка според обозначения
А-В, като зашиете с малък и дълбок скрит бод. Изгладете открития шев на
вратната извивка до рамото, като направите няколко прореза и прихванете с
наклонен бод. Остатъка от шева на вратната извивка на гърба изгладете към
яката, прихванете с бод рибена кост. Поставете горната яка и мострите ревери
лице с лице, /на този модел шевовете на външната част на яката и реверите до
основата са разнищени като джобовете/, като оставите мострите по-слаби.
Зашийте реверите от мястото за закрепване на яката до края на основата на
дрехата и около външната част и краищата на яката. Изгладете и срежете малко
повече единия от двата шева за да намалите дебелината им. Обърнете реверите
и яката, тропосайте, като поддържате шева в края и изгладете. Поставете
горната яка и реверите в положението им за носене и прекарайте наклонена
тропоска, като прихванете трите плата на половината на яката и реверите.
Обиколете с шев яката и реверите от края на зашитото, като следвате формата
на вратната извивка до раменете, съединете двата края с бодове от страна до
страна. Зашийте с бод рибена кост задната част на яката и прихванете
вътрешната част на мострата по същия начин, която после да се оформи
окончателно с подплатата. Прикрепете подплънки, подплатете и направете
подгъви в разнищена форма и тегели. Оформете илици, пришийте копчета.
3. Манто „ALBERTA FERRETTI”
Приложение 1. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/
Брой на частите на кройката: 11 /от 20 до 30/.
Плат: 2,95 м., 1,40 м. ширина карирана вълна.
Кроене: Предна платка 20 /да се скроят две косо/, задна платка 23 /да се скрои
двойно косо/, предница 29 и 29А /да се скроят две/, гръб 30 и 30А /да се скроят
два/, предна страница 28 и 28А /да се скроят две/, задна страница 27 и 27А /да
се скроят две/, ръкав 25 и 26 /да се скроят по два от всеки/, яка 22 /да се
скроят две двойни/, джоб 21 /да се скроят два косо/, дъно на плоха 24 /да се
скроят пет/. За капаци на джобове се скрояват четири правоъгълника косо от 15
см. на 6 см. плюс шевове. За оформяне на предниците мострите се срязват
според чертежа на кройката. За панделка се срязват две ленти с ширина 12 см.
на 45 см.,за да остане ширината 5 см. след изработването. За подплата се
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скрояват платки, предница до края на мострите, гръб, страници, дъна на плохи,
ръкави и джобове.
Внимание: За да получите пълните кройки 27, 28, 29 и 30, съединете части 27 с
27А, 28 с 28А, 29 с 29А и 30 с 30А по линията за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте дъната на плохите, като съедините страниците с
предниците, задните страници с гърба и средата на гърба според обозначения ВС, зашийте шевовете до мястото на плохите и поставете последните на мястото
им, закрепете с тегел в диагонална форма. Затворете страничните шевове.
Подплатете джобовете, сгънете мострите и ги поставете на 1,5 см. разстояние от
мястото на капаците, зашийте с двоен обиколен тегел и поставете отгоре
капаците, преди това ушити и обърнати, с декоративен тегел. Поставете
платките съответно на предницата и гърба, затворете раменните шевове.
Съединете двете части на ръкава по вътрешния шев, изгладете открития шев.
Срежете от подлепващ плат, косо, една лента следвайки формата на основата на
ръкава до височината на отвора отзад, поставете лентата и изгладете. Затворете
задния шев на ръкава до мястото на отвора, така че шева на горната част да
бъде леко прикрепен върху този на долната част според обозначенията.
Направете срез на шева на долната част на ръкава на височината на отвора и
изгладете открития шев. Отбележете подгъва на основата и зашийте с бод
рибена кост. Оформете вътрешния отвор с малък подгъв. Сгънете горната част
на отвора, прихванете с бод рибена кост, изгладете. Оформете илиците /без да
режете/. Пришийте копчетата, като захванете всички платове за прихващане на
отвора. Направете двоен набор на върховете на ръкавите от предното
обозначение до първото обозначение на гърба; поставете ръкавите на ръкавните
извивки според обозначенията, разпределете набора, зашийте. Поставете лек
подлепващ плат на обратната страна на едната яка и на мострите на предницата,
изгладете, съединете яките лице с лице, зашийте външната част, срежете малко
шева, обърнете и поставете яката на вратната извивка според обозначение А
заедно с мострите, зашийте, обърнете яката и мострите, обиколете с шев.
Прикрепете подплънки, подплатете и направете подгъви. Оформете илици,
пришийте копчета. Изработете двете ленти, ушити и обърнати, с ширина 5 см.,
като затворите единия край, обърнете и поставете под яката на 6 см. от средата
на предницата и прихванете с бод на ръка; оформете панделката на предницата,
както е показано на модела.
4. Манто „FAY”
Приложение 1. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 31 до 40/.
Плат: 2 м.,1,40 м. ширина вълна в син цвят. 0,10 м., 0,80 м. ширина вълна в
контрастен цвят.
Кроене: В синьо: предница 33 /да се скроят две/, гръб 36 /да се скроят два/,
страница на тяло 38 /да се скроят две/, долна част на предница 31 /да се скроят
две/, долна част на гръб 35 /да се скроят две/, страница на долна част 34 /да се
скроят две/, ръкав 32 и 37 /да се скроят по два от всеки/, яка 39 /да се скроят
две двойни/. Дъна на джобове:да се скроят две от плат и две от подплата според
чертежа на кройката до сгъвката на мострата. За ревери мострите се срязват
цели според чертежа на кройките. В контрастен цвят: горна част на яката 40 /да
се скрои двойно/. За подплата да се използват предница до края на мострите,
гръб, долните части и ръкави.
Изработка: Зашийте предните свивки. Поставете страницата на тялото, като
съедините предницата и гърба според обозначения Е-С. Изработете вътрешни
джобове според обяснението към модел 1 и зашийте страницата на долната част
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на предниците и гърба, прекарайте декоративен тегел по лицевата страна,
затворете средния заден шев на тялото и долната част поотделно и ги
съединете, прекарайте декоративен тегел хоризонтално. Зашийте раменните
шевове. Изработете ръкавите без отвори според обяснението към модел 1 и ги
поставете на ръкавните извивки. Поставете лек подлепващ плат на обратната
страна на едната яка в синьо и на средата на горната яка, изгладете и зашийте
горната яка на всяка яка в синьо според обозначение В. Поставете подлепващ
плат също на мострите и ги зашийте на вътрешната яка според обозначение А,
зашийте външната яка на вратната извивка според обозначение А, поставете
мострата и яката върху зашитата яка и предниците, лице с лице, като прибавите
специални метални части за закопчаване, както е показано на модела, зашийте
мострите от края на яката до основата на предницата и обърнете мострите и
яката, прихванете отвътре с бод рибена кост, който после да се покрие с
подплатата. Прикрепете подплънки и подплатете. Направете подгъви.
5. Жакет „JOCAVI”
6. Панталон „JOCAVI”
Плат: 3,50 м., 1,40 м. ширина памук. 1,60 м., 0,80 м. ширина сатиниран памук в
кафяво.
5. Жакет „JOCAVI”
Приложение 1. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 15 /от 1 до 15/.
Кроене: От памук: предна платка 4 и 9 /да се скроят по две от всяка/, предница
5 /да се скроят две/, задна платка 15 /да се скроят две/, гръб 7 /да се скроят
два/, задна страница 10 /да се скроят две/, ръкав 6 и 11 /да се скроят по два от
всеки/, лакет 2 /да се скроят два/, капаче на предно закопчаване 13 /да се
скроят две/, столче за яка 14 /да се скроят две двойни/, яка 1 /да се скроят две
двойни/, капаче на джоб 12 /да се скроят четири/, горен джоб 3 /да се скроят
два/, долен джоб 8 /да се скроят два/. За гайки на талията се срязват четири
правоъгълника от 6 см. по 8 см. За гайки на ръкавите се срязват шест
правоъгълника от 5 см. по 6 см. За завързване на ръкавите се срязват две ленти
от 8 см. по 40 см. Дъна на долни джобове: да се скроят две според чертежа на
кройката. За оформяне на предниците мострите се срязват цели според чертежа
на кройките. За колан се срязва лента от 7 см. на 1,50 м., за да остане с ширина
5 см. след изработването. От сатиниран памук в кафяво: капаче на предно
закопчаване 13 /да се скроят две/. За колан да се среже лента с ширина 7 см. на
1,50 м.
Изработка: Отбележете отвора на джобовете с тропоска на долния джоб и
поставете лента от кафявия плат с ширина 6 см. по дължината на отвора плюс 2
см. върху тропоската, като центрирате лентата, зашийте с обиколен тегел, като
образувате правоъгълник с ширина 2 см. и срежете двата плата по средата на
правоъгълника, сгънете лентите навътре, като образувате филетка от 1 см. горна
и долна част и закрепете с тегел, като оформите филетките окончателно и
прибавите на горната част дъното на джоб, като го прихванете, поставете го в
положението му към основата на джоба и прихванете с тропоска. Изработете
гайките на талията, ушити и обърнати, и поставете двете за предницата върху
долните джобове на указаните места, зашийте с тегел горната и долната част на
гайките. Зашийте предните свивки и поставете долния джоб според обозначение
F, зашийте с двоен обиколен тегел, като прихванете дъната на долните джобове
и тропосайте на страните. Съединете двете предни платки според обозначение Е
и прекарайте двоен декоративен тегел по лицевата страна. Изработете
капачетата на горните джобове, ушити и обърнати, и ги тропосайте на платката
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между обозначенията и в посока към раменете. Сгънете мострите на горните
джобове, зашийте с тегел и поставете на двете предници на 1 см. от шева за
свързване с платката, зашийте с двоен обиколен тегел. Съединете платката с
предниците, като прихванете капачетата. Зашийте задните страници на гърба,
затворете средния заден шев и прекарайте декоративни тегели, съединете
задната платка с гърба и прекарайте също декоративни тегели. Затворете
раменните и страничните шевове. Поставете другите две гайки на талията на
гърба. Зашийте средния заден шев на ръкавите, прекарайте двоен декоративен
тегел и поставете лакетната част според обозначения R-S с двоен обиколен
тегел. Затворете ръкавите. Поставете гайките на ръкавите на 7 см. от основата и
зашийте с тегел в двата края на гайките. Поставете ръкавите на ръкавните
извивки, зашийте. Съединете капачетата на предно закопчаване две по две,
като комбинирате на всяко капаче една страни в кафяво и друга в бежово,
зашийте външната част и краищата на основата, поставете бежовото капаче на
дясната предница от обозначение С на вратната извивка до обозначенията на
основата, зашийте, сгънете го и закрепете с двоен тегел откъм лицевата страна.
Поставете другото капаче на лява страна отвътре, като се вижда кафявия цвят и
поставите в средата на предницата открит цип от основата на указаното място,
зашийте всичко заедно и прекарайте тегел по лицевата страна, като образувате
ръб върху ципа; поставете срещуположната част на ципа в средата на
предницата дясна страна, заедно с мострите, зашийте, обърнете, поставете
мострата на лява страна, обърнете ги. Срежете от подлепващ плат двойник на
яката и столчето за яка, поставете един на всяка част откъм обратната страна,
изгладете. Изработете яката, ушита и обърната, външна част и краища,
обърнете, изгладете и прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете
един слой на столчето за яка на всяка страна на яката, така че да съвпаднат
средите и според обозначение В, прекарайте тегел захващайки всички слоеве от
края на столчето за яка. Обърнете столчето, прекарайте тегел на ръба,
изгладете. Поставете яката на вратната извивка, така че да съвпадната средите
и до обозначение А, тропосайте външния слой на столчето за яка на вратната
извивка, зашийте. Изгладете шева към столчето за яка, обиколете с шев
вътрешния слой върху тегела. Поставете тик-так закопчаване на капачетата на
джобове и столчето за яка. Направете подгъви. Изработете лентите за ръкавите,
ушити и обърнати, поставете тока в единия край и въведете лентите през
гайките. Изработете колана с метална тока комбинирайки двата тона. Поставете
свободна кожена яка според модела.
6. Панталон „JOCAVI”
Приложение 1. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 16 до 21/.
Кроене: От памук: предница 19 /да се скроят две/, гръб 21 /да се скроят два/,
основа на предница 20 /да се скроят две/, основа на гръб 17 и 18 /да се скроят
по две от всяка/, талия на гръб 16 /да се скроят две/. За капаче на предно
закопчаване се скроява правоъгълник от 6 см. по височината на ципа плюс
шевове. За джобове на основата се скрояват два правоъгълника от 8 см. по 8,5
см. височина плюс шевове. За гайки се срязват пет правоъгълника от 3 см. на 6
см. Дъна на горни джобове: да се скроят четири според чертежа на кройката. От
кафяв плат за колан се срязва лента косо с ширина 4 см. по контура на талията
от средата на гърба до средата на предницата плюс шевове, и още една с
кръстосване от 3 см.
Изработка: Зашийте талията на гърба и прекарайте двоен декоративен тегел.
Отбележете мястото на горния джоб с тропоска и много точно краищата. Срежете
лента косо, която да превишава с 2 см. странично и на ширина /в този модел от
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кафявия плат за образуване на филетките/. Поставете средата на лентата на
отбелязаното с тропоска място лице с лице. Прекарайте тегел, като образувате
правоъгълник около средната тропоска на 2 см. разстояние, така че четирите
ъгъла да се бъдат добре отбелязани. Разстоянито от тегелите да бъде според
дебелината на плата. Срежете двата плата, дреха и филетка, като направите
един срез в средата хоризонтално и два в ъглите диагонално. Обърнете бието
навътре и изгладете откритите шевове, сгънете като оставите филетка от 1 см.
отстрани. Прихванете филетката с малки бодове зад игла. Откъм обратната
страна закрепете краищата, като направите малка гънка, откъм лицевата страна
зашийте ръбовете помежду им за до се поддържа джоба добре затворен.
Поставете дъното на джоб от подплата /на този модел всички дъна са от плат/ на
бието отдолу, като обиколите със страничен шев. Зашийте другото дъно от плат
по дължината на горната филетка. Съединете двете дъна с обиколен тегел откъм
обратната страна. Поставете основите на предницата, зашийте и прекарайте
двоен декоративен тегел. Направете подгъв на горната част на джобовете с
тегел и ги поставете на основата на предницата според обозначения Е-F,
зашийте с двоен обиколен тегел. Съединете двете части на основата на гърба до
обозначението и оформете отворите с декоративен тегел на шева и двете им
страни, зашийте тези части на гърба на панталона, прекарайте декоративен
тегел и затворете шевовете, прекарайте двоен декоративен тегел и поставете
метални капси на отвора на джоба на лявата основа на предницата. Затворете
вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Поставете
мостра на средата на предницата на дясна страна, лице с лице, зашийте /или
сгънете мострата/ и тропосайте ципа на вътрешната страна, зашийте; сгънете
капачето на предно закопчаване лице с лице, зашийте горния край, обърнете
/или срежете мострата на средата на предница лява страна, като оставите 1 см.
за шев/, поставете капачето , като прикрепите срещуположната страна на ципа,
зашийте всичко заедно и прекарайте декоративни тегели по лицевата страна,
според кройката. Изработете гайките, ушити и обърнати, и ги поставете на
талията, две на предницата и три на гърба, тропосайте. Съединете коланите по
средния заден шев, поставете лек подлепващ плат на обратната страна на
средата на колана, изгладете, затворете краищата, обърнете и зашийте един
слой на талията на панталона, като прихванете гайките, обиколете с шев колана
и закрепете гайките на горната част с хоризонтален тегел, поставете гайките на
панталона и закрепете основата с хоризонтален тегел. Направете подгъви,
поставете тик-так закопчаване.
7. Къс жакет „MANGO”
Приложение 1. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 9 /от22 до 30/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина памучно кадифе с полиамид и еластан.
Кроене: Предница 28 /да се скроят две/, гръб 24 /да се скроят два/, предна
страница 26 /да се скроят две/, задна страница 29 /да се скроят две/, задна
платка 27 /да се скроят двойно/, ръкав 25 и 30 /да се скроят по два от всеки/,
капаче на джоб 23 /да се скроят четири/, яка 22 /да се скрои двойно/. За
оформяне на предниците мострите се срязват според чертежа на кройката. Дъна
на джобове: да се скроят две от плат и две от подплата, както е показано на
чертежа. За гайки на предницата се срязват седем ленти от 3,5 см. на 10 см. За
гайки на ръкавите се срязват осем ленти от 3,5 см. на 45 см. За подплата се
скрояват предница до края на мострата, гръб, страници и ръкави.
Изработка: Доставете лента с ширина 2 см. в тон и я поставете на двете
предници от средата на рамото до основата, според модела и в средата на
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ръкавите от върха също до основата, зашийте с тегел на двата ръба на лентата.
Изработете двете капачета на джобове, ушити и обърнати с декоративни тегели
обиколно, оформете илиците. Зашийте страниците на предницата, като
образувате вътрешни джобове и поставите капачетата на отворите на указаното
място и според обяснението към модел 1, прекарайте декоративни тегели на
шевовете. Зашийте страниците на гърба и затворете средния заден шев,
прекарайте декоративни шевове и поставете платката, зашийте я и я съединете
с предниците. Изработете всички гайки, ушити и обърнати, с ширина 1 см.,
сгънете на две и ги съединете помежду им, като образувате ъгъл в края и илик
от 2 см. Поставете по-дългите гайки за ръкави на 5 см. от основата в посока към
средата на ръкавите и поставете останалите гайки на разстояние 2,5 см.
помежду им, тропосайте и зашийте шева, като ги прихванете, затворете
шевовете на средата на гърба на ръкавите и ги поставете на ръкавните извивки,
пришийте кръгли позлатени копчета на ръкавите и закопчайте гайките.
Обиколете с шев края на гайките за предница и ги поставете върху лявата
предница на указаното място, така че да съвпадне илика на ръба на дрехата и
зашийте гайките с обиколен тегел без да се достига ръба. Поставете мострите на
предниците, зашийте и обърнете. Поставете лек подлепващ плат на обратната
страна на средата на яката, изгладете, сгънете лице с лице, затворете краищата,
срежете малко шевовете, обърнете и зашийте единия слой на вратната извивка
според обозначение А, поставете мострите на мястото им и обиколете с шев
срещуположната яка. Направете подгъви, прикрепете леки подплънки и
подплатете. Пришийте копчета на предницата и капачетата на джобове.
8. Панталон „MUCHACHA”
Приложение 1. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 31 до 40/.
Плат: 1,80 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: предница 37 /да се скроят две/, гръб 35 /да се скроят два/, основа на
предница 36 /да се скроят две/, основа на гръб 38 /да се скроят две/, вътрешна
част на предница 40 /да се скроят две/, вътрешна част на гръб 39 /да се скроят
две/, талия на гръб 34 /да се скроят четири/, талия на предница 31 /да се скроят
четири/, капаче на джоб 32 /да се скроят две/, предно закопчаване 33 /да се
скрои едно/. За джоб пластрон: да се среже правоъгълник с височина 20 см. и
ширина 18 см. и шевове. За оформяне на отвора на предницата се срязва мостра
според чертежа. Дъна на джобове: да се скроят четири, както е показано на
чертежа на кройката. За гайки се срязват шест правоъгълника от 4,5 см. на 11
см. с форма на ъгъл в единия край и една лента с ширина 5 см. на 13 см. за
гайка на дясна предница с прави краища. За гайки на джобовете се срязват два
правоъгълника от 4,5 см. на 6 см. и два правоъгълника от 4,5 см. на 22 см. За
фуеле на джоба се срязва лента от 4,5 см. на 54 см. За гайки химикалки се
срязва правоъгълник от 15,5 см. на 11 см. за да остане с ширина 4,5 см. За
опасване на крачолите: да се скроят четири правоъгълника от 4,5 см. на 8 см. за
предницата и четири правоъгълника от 4,5 см. на 18 см. за гърба, за да останат
с ширина 2,5 см.
Изработка: Зашийте задните свивки. Отбележете мястото на задния джоб с
тропоска и с точност краищата. Срежете плата по дължината на тропоската и
поставете метален цип в същияразмер като джоба, лице с лице. Зашийте с
обиколен тегел, направете няколко прореза в ъглите, отворете ципа и обърнете
всичко навътре, изгладете и затворете ципа. Откъм обратната страна, поставете
дъното на джоб от плат на горната част на отвора на джоба и зашийте с тегел с
плата на ципа; поставете дъното от подплата на долната част и зашийте по

7

същия начин. Прекарайте декоративен тегел около джоба по лицевата страна и
съездинете двете дъна с тегел откъм обратната страна. Изработете, ушит и
обърнат, правоъгълника за гайките химикалки и поставете върху лявата
предница на панталона, разположете го според обозначение R до края на
обозначението, като образувате петте промеждутъка с вертикален тегел, според
модела. Върху дясната предница на панталона, изработете декоративен джоб с
цип на указаното място, също като задните джобове, но без дъна. Поставете
основите на предницата и гърба на панталона поотделно според обозначения АС под горната част за да остане шева разнищен, зашийте и прекарайте двоен
декоративен тегел откъм лицевата страна. Изработете лентите и гайките за
опасване на вътрешните части с двойна метална тока според модела и поставете
на предницата и гърба на панталона на 1 см. от декоративните тегели според
обозначения А-С, в положение към страните на панталона, прихванете с
тропоска и зашийте вътрешните части на предницата и гърба според
обозначения В-Е, като закрепите лентите, поставете ги на мястото им и
прекарайте двоен декоративен тегел до основата. Затворете страничните
шевове. Изработете гайките на джоба пластрон, ушити и обърнати, и поставете
тока в края на малката. Изработете капачето на джоба, ушито и обърнато, като
прибавите гайката с тока на указаното място; зашийте фуелето около джоба,
сгънете горната част на джоба навътре, като образувате разрез от 2 см. и
поставете на 1,5 см. от мястото на капачето върху лявата предница, зашийте с
обиколен тегел, като прибавите в основата на средата на джоба дългата гайка.
Зашийте страничните шевове на талията на гърба и предницата поотделно.
Изработете трите гайки с форма, ушити и обърнати, и тропосайте две на гърба
върху талията и една на талията на лява предница на 11 см. от средата,
изработете правата гайка с метална тока в единия край и я поставете върху
талията на дясна предница на същота разстояние, тропосайте и зашийте тази
част на талията на предницата и гърба, като шева остане разнищен, прекарайте
шевове като на другите части. Зашийте вътрешните шевове и средния шев
/чатала/ до мястото на отвора на предницата. Оформете отвора на предницата
лява страна, като поставите мостра, ушита и обърната. Зашийте средния заден
шев на срещуположната талия и я поставете върху талията лице с лице, като
прикрепите широка памучна дантела около талията, зашийте горната част и
предния край лява страна, обърнете. Поставете предното закопчаване, ушито и
обърната, в средата на предницата дясна страна на панталона до края на
талията на предница обозначение J, обиколете с шев. Направете подгъви,
оформете илици на предницата и поставете тик-так закопчаване на гайките,
пришийте копчета на отвора на предницата и прихванете края на гайката на
дясна предница с хоризонтален тегел върху панталона, като остане по-дълга и с
токата в края.
9. Риза „VERO MODA”
Приложение 2. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина сатиниран поплин.
Кроене: Капаче на предно закопчаване 3 /да се скроят две/, предница 4 /да се
скроят две/, нагръдник 2 /да се скроят два правоъгълника на височината на
нагръдника според размера, плюс шевове, по 25 см. ширина/, гръб 6 /да се
скрои двойно/, ръкав 5 /да се скроят два/, яка 1 /да се скроят две двойни/. За
маншети се скрояват два правоъгълника с ширина 7 см. на 26 см./размер 46/, 24
см. /размер 42/ и 22 см. /размер 38/ плюс шевове.
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Изработка: На правоъгълниците за нагръдник изработете гънки от 2 мм. на
разстояние 1 см. помежду им и поставете след това кройката на нагръдника
отгоре, срежете според формата. Зашийте предните и задните свивки, поставете
нагръдника на предниците, зашийте, затворете раменните и страничните
шевове. Зашийте ръкавите, оформете отвора на основата им, като поставите
лента от същия плат, ушита и обърната, тропосайте гънка и поставете
маншетите, като преди това сте затворили краищата им и сте поставили
подлепващ плат на обратната страна, поставете ръкавите на ръкавните извивки.
Доставете дантела от 2 см. в жълтеникаво бял цвят и я поставете на лявата
предница от вратната извивка до основата, като се показва 1,5 см., прихванете с
тропоска. Поставете лек подлепващ плат на обратната страна на средата на
капачетата на предно закопчаване и яката, изгладете, зашийте единия слой на
капачетата на предниците, сгънете лице с лице, затворете краищата на
основата, обърнете и обиколете с шев отвътре. Поставете от същата дантела
около едната яка, съединете двете яки лице с лице, зашийте, затворете
краищата, обърнете и зашийте на вратната извивка според обозначение А,
обиколете с шев отвътре. Направете подгъв, оформете илици, пришийте
копчета.
10. Панталон „SHOW”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 13 /от 7 до 19/.
Плат: 1,35 м., 1,40 м. ширина кадифе с полиамид и еластан. 0,55 м., 0,80 м.
ширина памук в жълтеникаво бял цвят.
Кроене: От кадифе: предница 7 /да се скроят две, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
21 см. /размер 46/, 19 см. /размер 42/ и 17 см. /размер 38/, гръб 8 /да се скроят
два/, талия на гръб 11 /да се скроят две/, средна част на горен преден джоб 17
/да се скроят две/, странична част на горен преден джоб 16 /да се скроят
четири/, капаче на горен преден джоб 18 /да се скроят четири/, капаче на
странични джобове 14 /да се скроят две/, страничен джоб 10 /да се скроят два/,
капаче на горна част на джоб 19 /да се скроят четири/, горна част на джоб 13
8да се скроят две/, заден джоб 12 /да се скроят два/, вътрешна част 9 /да се
скроят две/. За капаче на предно закопчаване да се скрои правоъгълник с
ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове. За оформяне на отвора на
предницата мострата се срязва според чертежа. За оформяне на талията
предница и гръб мострите се срязват според чертежа на кройките. За гайки се
срязват пет правоъгълника от 4 см. на 7 см. От памук: капаче на основата на
панталона 15 /да се скроят четири/. За фуеле на джоб се срязват две ленти с
ширина 6 см. по контура до сгъвката на мострата. За гайки на капачето на
страничните джобове и ленти за прихващане се срязват две ленти от 6 см. на 13
см. и две от 6 см. на 26 см. За опасване на предницата и гърба на панталона се
срязват две ленти от 7 см. на 16 см. за прихващане на гайките и две от 7 см. на
25 см.
Изработка: Зашийте талията на гърбе и прекарайте двоен декоративен тегел на
шевовете. Оформете отвора на задните джобове с малък подгъв и ги поставете
наклонени на указаното място, зашийте с двоен обиколен тегел. Съединете
трите части на горните предни джобове, прекарайте тегели на шевовете, сгънете
мострите, прихванете ги с тегел и поставете на двете предници на 1,5 см. от
указаното място на капачетата на горните джобове, зашийте с двоен обиколен
тегел и поставете капачетата, преди това ушити и обърнати с оформени илици.
Зашийте страничните шевове до обозначение В. Изработете капачетата на
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основата на панталона, като затворите долните краища и ги поставете на
страните на предницата и гърба според обозначение В, като образувате
вътрешно прихлупване напред, зашийте и обиколете с шев. Зашийте свивките на
капачетата на страничните джобове и на тези на горните им части, сгънете
мострите и поставете горните части върху страничните джобове на 1 см. от
указаното място на капачетата, зашийте и поставете капачетата на горните
части на джобове, преди това ушити и обърнати. Поставете фуелето около
страничните джобове, като поставите последните на 1,5 см. от капачетата, а
също като прибавите в средата на основата на джобовете лентите за
прихващане на капачетата, преди това ушити и обърнати. Подгответе капачетата
на страничните джобове, ушити и обърнати, и поставете другите ленти с метални
токи в средата на горната част на капачетата между обозначенията, зашийте
капачетата. Затворете вътрешните шевове. Изработете лентите за опасване на
предницата и гърба, ушити и обърнати с токи, според модела и поставете
вътрешните части според обозначения Е-С, като прикрепите на обозначение R
предница и гръб лентите за опасване, зашийте с двоен обиколен тегел и
поставете декоративни капси на вътрешните части. Затворете средния шев
/чатала/ до мястото на ципа на предницата. Изработете отвора на предницата
според обяснението към модел 6, като поставите ципа и оформете ципа, като
поставите мострите, ушити и обърнати. Изработете гайките на талията, ушити и
обърнати, и поставете две отпред и три на гърба, зашийте гайките горна и долна
част с тегел. Направете подгъви и поставете тик-так копчета на капачетата на
основата, пришийте копчета на капачетата на горните предни джобове и
поставете специална закопчалка на талията на предница отвътре, като
прихванете прихлупването..
11. Къс жакет „MORGAN”
Приложение 2. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 20 до 29/.
Плат: 1,30 м., 1,40 м. ширина памук цвят милитари.
Кроене: Предница 26 /да се скроят две/, горна предна страница 26 /да се
скроят две/, преден джоб 23 /да се скроят два правоъгълникас височина 20 см. и
ширина 25 см./, задна платка 22 /да се скроят две двойни/, гръб 24 /да се
скроят два/, задна страница 25 /да се скроят две/, ръкав 27 и 29 /да се скроят
по два от всеки/, капаче на отвора на ръкавите 20 /да се скроят четири/, яка 21
/да се скроят две двойни/. За капачета на предни джобове и предници мострите
се срязват според чертежа на кройките. За пагони се срязват четири
правоъгълника от 5 см. на 15 см.
Изработка: Зашийте задните страници на гърба, затворете средния заден шев и
прекарайте декоративни тегели на шевовете, поставете задната платка,
прекарайте същите тегели. Поставете кройка 23 върху едната страна на
правоъгълника, като оставите поле за шев и отбележете на правоъгълника две
гънки от 2 см. от обозначения Е-F на разстояние помежду им, зашийте ги и
срежете джобовете според формата; оформете горната част на джобовете от
ръкавните извивки до обозначение С с малък подгъв и поставете на предниците
според обозначение С, зашийте тази страна до основата и тропосайте на
страните и ръкавните извивки. Поставете мострите на капачетата на джобове
лице с лице, зашийте от обозначение В до основата дясна страна, обърнете
мострите и прекарайте двоен декоративен тегел, оформете илиците и зашийте
предните страници на предниците от раменете до обозначение В, тропосайте
върху страните и прекарайте декоративни тегели на шева до раменете. Зашийте
раменните и страничните шевове. Изработете двата пагона за раменете, ушити и
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обърнати, като завършите единия край на диагонал и оставите с ширина 3 см.,
поставете върху раменете ръкавните извивки и тропосайте. Изработете две
гайки за прихващане на пагоните на 3 см. от ръкавните извивки с дължина 5 см.
и ширина 2 см. и ги поставете върху тях, според модела. Зашийте задния шев на
ръкавите според обозначение G, прекарайте декоративни тегели върху шева.
Изработете капачетата за отворите на ръкавите, ушити и обърнати, и ги
поставете на ръкавите според обозначение G до основата, зашийте, като
прихванете двата плата. Затворете ръкавите и ги зашийте на ръкавните извивки.
Изработете яката, ушита и обърната, и зашийте единия слой на вратната
извивка според обозначение А, обиколете с шев срещуположния слой. Поставете
мострите на предниците, обратна с обратна страна и оформете ръба на двете
предници от от обозначение А, около основата на тялото и основата на
ръкавите, като поставите памучно бие в тон от 2,5 см. и образувате околна
филетка от 12 мм. Оформете илици, пришийте копчета.
12. Жакет „PROTEST”
Приложение 2. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 30 до 41/.
Плат: 1,85 м., 1,40 м. ширина памучен дънков плат. 0,50 м., 0,80 м. ширина
полар.
Кроене: От памук: предница 32 /да се скроят две/, гръб 31 /да се скрои
двойно/, предна страница 36 /да се скроят две/, задна страница 35 /да се скроят
две/, ръкав 33, 37 и 38 /да се скроят по два от всеки/, маншет 34 /да се скроят
два/, капаче на джоб 41 /да се скроят четири/, джоб 39 /да се скроят два/, яка
40 /да се скроят две косо и една двойна горна прав бод с 5 мм. по-голяма/. За
ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. За пагони на раменете
се срязват четири правоъгълника от 12 см. на 6 см., за да останат 4 см. след
поставянето и като се образува ъгъл от 1 см. в единия край. За филетки около
яката, ревера, предниците и основите се срязват ленти косо от 12 мм. От полар:
качулка 30 /да се скроят две/.
Изработка: Зашийте предните свивки и поставете страниците, изгладете
шевовете и прекарайте двоен декоративен тегел по лицевата страна. Съединете
капачетата на джобове обратна с обратна страна, прекарайте тегел на 7 мм. от
ръба за да се прихване разнищването и поставете сатенено бие с ширина 12 мм.
на 1,5 см. от ръба, следвайки формата на капачетата, зашийте бието с тегел
двустранно; сгънете мострите на джобовете и поставете последните на двете
предници на 1 см. от указаното място на капачетата, зашийте с двоен обиколен
тегел и поставете капачетата отгоре по същия начен. Зашийте задните страници
на гърба и прекарайте декоративни тегели по лицевата страна, затворете
раменните и страничните шевове. Съединете трите части на ръкавите и
прекарайте декоративни тегели, затворете на пръстен маншетите и ги зашийте
на ръкавите, прекарайте двоен декоративен тегел. Поставете сатенена лента на
маншетите на 12 мм. от шева, както е показано на модела. Затворете на пръстен
лентите за поставяне в основата на ръкавите и ги поставете върху ръба им,
зашийте с тегел на 3 мм. от всяка страна, прихващайки разнищването.
Изработете пагоните, като ги съедините обратна с обратна страна, също като
капачетата, прекарайте обиколен тегел, оформете илик на всеки пагон и ги
поставете на външната страна на раменете, прихванете с тропоска. Зашийте
ръкавите на ръкавните извивки, прихващайки пагоните. Изработете и поставете
яката ревер според обозначения А-В и обяснението към модел 2, но като
оставите шевовете открити, поставете след това лентите за изчистване около
разнищването, като в основата на ръкавите. Оформете илици, пришийте копчета
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на предницата, джобовете и раменете. Подплатете отвътре. Зашийте средния
заден шев на качулката и я обиколете с шев, оформете илиците на предницата
на качулката и сгънете мострата обиколно според обозначенията, за да се
образува каналче с ширина 2,5 см., зашийте с тегел и въведете памучна връв в
тон, като оформите възел на всеки край, поставете качулката от вътрешната
страна на вратната извивка на гърба и в края на мострите на предницата,
прихванете с тегел до под яката.
13. Пола „INDIAN ROSE”
Приложение 2. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 42 до 47/.
Плат: 1,05 м., 1,40 м. ширина памучен дънков плат в кафяво.
Кроене: Предница 42 /да се скроят две/, гръб 43 /да се скроят два/, страница
дъно на джоб 44 /да се скроят две/, талия на гръб 45 /да се скроят две/, капаче
на преден джоб 46 /да се скроят четири/, капаче на заден джоб 47 /да се скроят
четири/. За колан се срядват две ленти косо с ширина 8 см. и шевове според
контура на талията, като се добавят 3 см. прихлупване на дясна страна. За
каналче върху колана се срязват две ленти косо с ширина 4,5 см. по размера на
колана без 5 см. За завързване се срязват две ленти с ширина 3 см. на 80 см. За
капаче на предно закопчаване се срязва правоъгълник с ширина 8 см. по
височината на ципа според размера. Дъна на горни джобове: да се скроят две
според обозначения А-В на страницата дъно на джоб, следвайки формата на
отвора на джоба. Дъна на долни джобове: да се скроят две според чертежа на
кройката на предницата.
Изработка: Поставете дъното на джоб лице с лице и ръб с ръб, следвайки
формата на джоба. Прекарайте тегел, направете няколко прореза на шева, ако
формата е крива, обърнете дъното към обратна страна, изгладете поддържайки
шева в края и прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете страницата
отдолу и тропосайте двете части заедно. Откъм обратната страна съединете
двете дъна с обиколен тегел. Поставете памучно бие за оформяне на филетка на
отвора на джобовете според обозначения А-В, като прикрепите парче от лентата
върху ръба в средата на джоба според обозначение Е и в положение към полата,
с дължина 6 см., закрепете края и прекарайте декоративни тегели до указаното
място на капачетата. Поставете парче плат под гърба на полата за да могат да се
прекарат декоративни тегели, според кройката, за симулиране на задни джобове
и изработете капачетата, ушити и обърнати, поставете ги на гърба на полата
между обозначенията, прихванете с тропоска. Зашийте талията на гърба,
прихващайки капачетата, прекарайте декоративни тегели и затворете средния
заден шев на полата, прекарайте тегели също. Затворете страничните шевове.
Изработете долните джобове на 1,5 см. от указаното място на капачетата според
обяснението към модел 6, като поставите само едно дъно и го прихванете с
обиколен тегел откъм лицевата страна, оформяйки по този начин джобовете.
Поставете долните капачета на указаното място според обозначение Х, преди
това ушити и обърнати с обиколен декоративен тегел и оформени илици.
Затворете средния преден шев на полата до мястото на ципа. Изработете отвора
и предното закопчаване според обяснението към модел 6. Зашийте средния
заден шев на колана и лентата каналче, поставете я върху колана, като
обиколите с шев двете страни и краищата, зашийте я на единия слой на колана,
като я поставите на 2,5 см. от средата на предницата, като оформите по този
начин каналчето върху колана, сгънете последния лице с лице и затворете
краищата, зашийте единия му слой на талията на полата и обиколете с шев
срещуположния. Зашийте задния шев на двете ленти за завързване и изработете
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лентата, ушита и обърната, въведете я в каналчето на колана и оформете възел
на всеки край. Направете подгъв в основата с двоен тегел. Изработете две гайки
с ширина 1,5 см. и дължина 8 см. и ги поставете на колана на 10 см. от средата
на предницата, прихванете горната им част за колана, а долния край върху
полата с малко копче.
14. Риза „INDIAN ROSE”
Приложение 2. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 1 до 7/.
Плат: 1 м., 1,40 м. ширина дънков плат. 0,25 м., 0,80 м. ширина вълнена тъкан
цвят милитари.
Кроене: От дънков плат: предница 5 /да се скроят две/, гръб 1 /да се скрои
двойно/, ръкав 2 /да се скроят два/, яка 4 /да се скроят две двойни/. За предно
закопчаване се срязва лента с ширина 5 см. и дължина 30 см. плюс шевове. От
вълна: джоб 3 /да се скроят два двойни/, гайка 7 /да се скроят две двойни/,
пагон 6 /да се скроят два двойни/.
Изработка: Зашийте предните и задните свивки. Зашийте средния шев на
горната част на джобовете според обозначение J, поставете на указаното място
гънката и закрепете хоризонтално, сгънете мострите, прихванете с тегел и
поставете гайките, преди това ушити и обърнати, с оформен илик на указаното
място на двете предници и в посока към раменете, поставете отгоре джобовете с
обиколен тегел на указаното място. Зашийте раменните и страничните шевове.
Изработете пагоните, ушити и обърнати, поставете ги върху раменете и
тропосайте. Зашийте ръкавите, направете подгъв и отбележете горната сгъвка,
зашийте с тегел на 7 мм., като образувате ръб и прихванете подгъва, прекарайте
обиколен тегел и зашийте ръкавите на ръкавните извивки. Сгънете мострите на
двете предници и затворете краищата на вратната извивка. Оформете илиците.
Сгънете лентата за предно закопчаване дясна страна, затворете краищата,
обърнете и поставете дясната предница от основата до обозначение R, зашийте с
тегел от ръба на средата до обозначение R и до основата. Съединете яките лице
с лице, зашийте външната част и краищата, обърнете и зашийте за вратната
извивка според обозначение А. Направете подгъв в основата с двоен обиколен
тегел, пришийте копчета.
15. Пола „INDIAN ROSE”
Приложение 2. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 8 до 15/.
Плат: 0,90 м., 1,40 м. ширина дънков плат. 0,50 м., 1,40 м. ширина памук в тон.
Кроене: От дънков плат: предница 13 /да се скроят две/, гръб 8 /да се скроят
два/, колан на предница 14 /да се скроят два/, колан на гръб 15 /да се скрои
двойно/. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6 см. на 8
см. височина плюс шевове. За гайки се срязват четири правоъгълника от 9 см. на
5 см. ширина плюс шевове. От памук в тон: талия на гръб 10 /да се скроят две/,
заден джоб 9 /да се скроят два двойни/, гайка на заден джоб 12 /да се скроят
две двойни/, страница дъно на джоб 11 /да се скроят две/, колан на предница 14
/да се скроят два/, колан на гръб 15 /да се скрои двойно/. Дъна на джобове: да
се скроят две според обозначения А-В на кройка 11.
Изработка: Зашийте предните свивки и ги поставете в посока към талията
откъм обратната страна, продължете формата на свивките откъм лицевата
страна с контрастен конец. Изработете предни джобове със страница според
обозначения А-В и обяснението към модел 13. Съединете талията на гърба с
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полата според обозначение J, прекарайте двоен декоративен тегел. Зашийте
страничните шевове, като прибавите лента с ширина 2 см., щипнете 1 см. от нея,
като образувате филетка от 1 см. и оставите оставите краищата по-дълги от
дрехата и свободни. Изработете задните джобове според
модел 14, като
прибавите гайките и ги поставите на гърба на указаните места. Затворете
средния заден и преден шев до мястото на отвора, прекарайте декоративни
тегели по лицевата страна. Изработете отвора с предно закопчаване и цип
според обяснението към модел 6. Зашийте страничните шевове на колана
поотделно, поставете лек подлепващ плат на обратната страна на единия колан,
изгладете; съединете двата колана лице с лице, зашийте горната част и
краищата на предницата, обърнете и зашийте за полата единия слой, като
прибавите гайките с декорираща лента излизаща в едната страна, обиколете с
шев колана и прихванете гайките в горната част с копче. Направете подгъв с
двоен обиколен тегел. Оформете илик на колана, пришийте копче.
16. Дълго сако „H & M”
Приложение 2. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 16 до 24/.
Плат: 2 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 24 /да се скроят две/, гръб 22 и 22А /да се скроят два/,
ръкав 16 и 23 /да се скроят по два от всеки/, столче за яка 20 /да се скроят две
двойни/, яка 21 /да се скроят две двойни/, пагон 18 /да се скроят четири/, гайка
за яка 17 /да се скроят две/, капаче на горен джоб 19 /да се скроят четири/.
Платка баволет: да се скрои една двойна според чертежа на кройката на гърба.
За горни джобове се срязват два правоъгълника с ширина 12 см. и височина 14,5
см. плюс шевове. За долни джобове се срязват два правоъгълника с ширина 16
см. и височина 23 см. плюс шевове. За капачета на долните джобове се срязват
два правоъгълника с ширина 16 см. и височина 12 см. плюс шевове. Лакет: да се
скроят два според чертежа на кройката на ръкава. Пояс на ръкавите: срязват се
четири, както е показано на чертежа на кройката на ръкава. За каналче на
талията се срязва цяла лента според чертежа на кройките. За оформяне на
предниците мострите се срязват според чертежа на кройката. За фуеле на горни
и долни джобове се срязват две ленти с ширина 7 см. по контура на горния джоб
и две ленти по контура на долните джобове, за да остане ширината на фуелето 5
см. и за горните и за долните джобове.
Внимание: За да получите пълната кройка 22, съединете 22 с 22А по линията
зя съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте предните свивки, затворете средния заден шев. Направете
подгъв в основата на платката и поставете на гърба, прихванете с тропоска
около вратната извивка, раменете и ръкавните извивки. Затворете раменните и
страничните шевове до мястото на ципа; поставете ги метални. Поставете
фуелето на горните и долните джобове, сгънете мострите с ширина 2 см. на
всички джобове и прихванете с хоризонтален тегел, поставете горните джобове
на 1,5 см. от указаното място на капачетата, зашийте и поставете капачетата
отгоре с двоен тегел. Поставете лентата за каналче около талията на дрехата
откъм обратната страна на указаното място и зашийте с обиколен тегел.
Поставете долните джобове, като зашиете фуелето с обиколен тегел. Изработете
капачетата им , ушити и обърнати с хоризонтални декоративни тегели на
разстояние 5 мм. помежду им и поставете капачетата над джобовете. Изработете
пагоните, ушити и обърнати, и ги тропосайте на раменете според обозначение Х.
Поставете лакета върху горната част на ръкава на указаното място и зашийте с
двоен обиколен тегел. Изработете поясите на ръкавите, ушити и обърнати, и ги
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тропосайте на указаното място, оформете илиците. Зашийте задния шев на
ръкавите, прекарайте двоен декоративен тегел, затворете ръкавите и ги
поставете на ръкавните извивки, като прихванете пагоните. Изработете яката
със столче според обозначение В и обяснението към модел 5, поставете гайката,
преди това ушита и обърната, със закопчаване тик-так на дясната яка според
обозначение R, зашийте яката на вратната извивка според обозначение А заедно
с мострите на предницата, ушити и обърнати. Поставете едната страна на открит
цип заедно с памучна лента в тон и закопчаване тик-так на дясната страна откъм
обратната страна според обозначения С-Е до средата и поставете
срещуположната част на лява страна. Направете подгъви и поставете тик-так
закопчаване на поясите и ръкавите на указаните места. Откъм обратната страна
въведете в каналчето на талията памучна връв в тон, наберете дрехата.
17. Панталон „H & M”
Приложение 2. Страна В. Оранжево
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 25 до 28/.
Плат: 1,30 м., 1,40 м. ширина памук.
Кроене: Предница 27 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 22 см.
/размер 46/, 21 см. /размер 42/ и 20 см. /размер 38/, гръб 28 /да се скроят два,
като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата
да се получи ширина 22,5 см. /размер 46/, 21,5 см. /размер 42/ и 20,5 см.
/размер 38/, страна 26 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 2 см./, капаче
на джоб 25 /да се скроят осем/. За предно закопчаване се скроява правоъгълник
с ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове. За гайки се срязват осем
правоъгълника от 8 см. на 5 см. За оформяне на отвора на предницата мострата
се срязва според чертежа на кройките. Дъна на предни джобове: да се скроят
четири от подплата, както е показано на чертежа. За задни декоративни
джобове се срязват две от подплата според чертежа на кройката. За оформяне
на талията мострите се срязват според чертежа на кройките.
Изработка: Зашийте страните за предниците и гърба според обозначения В-С,
прекарайте двоен декоративен тегел. Изработете предните джобове на
указаното място и според обяснението към модел 6. Изработете капачетата,
ушити и обърнати, и прекарайте обиколен декоративен тегел, оформете илик в
средата им, както е показано на модела и поставете две от тях на указаното
място на предницата според обозначение Е. Поставете дъната на задните
джобове откъм обратната страна на панталона на указаното място на гърба и
прихванете с обиколен тегел по лицевата страна, поставете отгоре капачетата,
като джобовете останат декоративни. Затворете вътрешните шевове и средния
шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвора на предницата според
обяснението към модел 6. Оформете талията, като поставите мострите, преди
това съединени по шева на страните, ушити и обърнати. Изработете гайките,
ушити и обърнати и поставете четири на предницата и четири на гърба, както е
показано на модела, с тегел в двата края. Направете подгъви, пришийте копчета
и поставете лента от същия плат на ципа на предницата.
18. Блузка „H & M”
Приложение 2. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 29 до 33/.
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Кроене: 0,35 м., 1,40 м. ширина копринен сатен. 2,05 м., 7, 5 см. ширина
еластична дантела в тон с вълни. От сатен: предница 30 /да се скрои двойно/,
гръб 29 /да се скрои двойно/. От дантела: вратна извивка на предница 33 /да се
скроят две/, вратна извивка страна на предница 31 /да се скроят две/, вратна
извивка на гръб 32 /да се скрои двойно/. За основа на дрехата се срязва лента
по общата основа на предницата и гърба, според размера.
Изработка: Зашийте страничните шевове на тялото. Зашийте средния преден
шев на вратната извивка от дантела, съединете с вратната извивка страната на
предница според обозначение А и страните на дантелата според обозначение В.
Поставете вратната извивка от дантела върху дрехата, като оставите дантелата
отгоре, зашийте с конец от сатен. Поставете основата от дантела по същияначин
върху дрехата и зашийте със същия конец. Доставете презрамки и ги зашийте на
обозначение А и вратната извивка на гърба на указаното място в необходимия
размер.
19. Бермуди „MANGO”
Приложение 2. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 34 до 39/.
Плат: 1,20 м., 1,40 м. памук.
Кроене: Предница 34 /да се скроят две/, гръб 37 /да се скроят два/, страница
дъно на джоб 35 /да се скроят две/, талия на гръб 39 /да се скроят две/, заден
джоб 36 /да се скроят два/, пояс на гърба 38 /да се скроят четири/. За предно
закопчаване се срязва правоъгълник с ширина 7 см. по височината на ципа плюс
шевове. За колан се срязва лента с ширина 7 см. по контура на талията от
средата на гърба до средата на предницата плюс шевове и още една със същите
размери и прихлупване 3,5 см. Дъна на предни джобове: да се скроят две
според чертежа на кройката. Малко джобче: да се скрои едно, както е показано
на чертежа. За оформяне на отвора на предницата мострите се срязват според
чертежа на кройките. За гайки се срязват осем правоъгълника от 5 см. на 8 см.
Изработка: Поставете малкото джобче на дясната страна на предница на
указаното място с двоен обиколен тегел от контрастиращ конец и поставете
капси. Изработете предните джобове със страница според обяснението към
модел 13. Зашийте талията на гърба за панталона, прекарайте двоен
декоративен тегел. Направете подгъв на задните джобове с декоративен тегел,
поставете ги на указаните места на гърба, като образувате малка сгъвка на
горните краища и закрепете с капси, зашийте джобовете с двоен обиколен
тегел. Зашийте страничните шевове, вътрешните шевове и средния шев /чатала/
до мястото на ципа. Изработете отвора на предницата според обяснението към
модел 6. Зашийте задния шев на колана, сгънете лице с лице, затворете
краищата, обърнете и зашийте единия слой на талията на панталона, обиколете
с шев и прекарайте двоен декоративен тегел обиколно. Изработете гайките,
ушити и обърнати и ги поставете на групи по две, както е показано на модела.
Изработете поясите на гърба, ушити и обърнати два по два, оформете илиците и
ги поставете на гърба върху колана и панталона, зашийте и прекарайте
краищата свободни през метална тока, както е показано на модела, пришийте
копчета на гайките в необходимия размер и ги закопчайте. Направете подгъви.
20. Риза „MUCHACHA”
Приложение 3. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 14 /от 1 до 14/.
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Плат: 1,70 м., 1,40 м. ширина кадифе с полиамид и ефект на измачкано. 0,15 м.,
0,80 м. ширина щампосан еластичен тюл.
Кроене: От кадифе: предница 13 /да се скроят две/, предна платка 9 /да се
скроят две/, задна платка 8 /да се скрои двойно/, дясна страна на гръб 12 /да се
скрои една/, междинна част на гръб лява страна 10 /да се скрои една/, долна
част на гръб лява страна 7 /да се скрои една/, ръкав 14 /да се скроят два/,
столче за яка 1 /да се скроят две двойни/, яка 4 /да се скроят две двойни/,
капаче на джоб 2 /да се скроят четири/, джоб 3 /да се скроят два/, капаче на
среда на предница 11 /да се скроят две/. За маншети се срязват два
правоъгълника от 25,5 см. на 10 см. плюс шевове. От тюл: горна част на гръб
лява страна 6 /дасе скрои една/, талия на гръб лява страна 5 /да се скрои
една/.
Изработка: Оформете шевовете на основата на предните и задните платки със
завършващ тегел и съединете предните платки с предниците, като ги поставите
върху лицевата страна, зашийте с двоен тегел на 1 см. от завъшващия, както е
показано на модела. Оформете основите на частите на гърба лява страна и
средата на гърба дясна страна със същия завършващ тегел и съединете частите,
като ги поставите една върху друга също като на предницата според
обозначения С-Е-F, зашийте по същия начин, поставете гърба дясна страна
върху лява и зашийте със същия двоен тегел. Поставете задната платка на гърба
според обозначение J и зашийте по същия начин. Затворете раменните и
страничните шевове. Изработете капачетата на джобове, ушити и обърнати,
сгънете мострите на джобовете, прихванете с тегел и поставете на 1,5 см. от
указаното място на капачетата, зашийте с обиколен тегел и поставете
капачетата отгоре. Затворете ръкавите до обозначенията, оставете отвор, като
го оформите със същия шев, поставете маншетите, ушити и обърнати с
подлепващ плат отвътре, обиколете с шев маншетите и зашийте ръкавите за
ръкавните извивки. Поставете капачетата на средата на предницата с
подлепващ плат на средата им, сгънете лице с лице, зашийте края на основата,
обърнете и обиколете с шев. Изработете яката със столче според обозначения АВ и обяснението към модел 5. Оформете основата със завършващ тегел и
поставете тик-так закопчаване на предницата, маншетите и капачетата на
джобове.
21. Блузка „H & M”
Приложение 3. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 15 до 20/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина креп жоржет.
Кроене: Вътрешна гръдна част 17 /да се скроят две/, драперия на гръдна част
15 /да се скроят две косо/, предница 18 /да се скроят две косо/, гръб 20 /да се
скрои двойно косо/, задна страница 19 /да се скроят две косо/, волан на вратна
извивка 16 /да се скроят две за лява страна в същата посока до обозначение J,
да се обърне кройката и да се срежат две в същата посока до обозначение А/. За
презрамки и гайки се срязват две ленти от 4 см. на 60 см. и две от 4 см. на 8 см.
За оформяне на вратната извивка на гърба се срязва бие с ширина 3 см. според
контура до страните.
Изработка: Зашийте гръдните свивки. Тропосайте гънките на драперията на
гръдната част и поставете частта върху ръкавните извивки на вътрешната
гръдна част според обозначения С-D лице с обратна страна, зашийте според
обозначенията, обърнете, като поставите драперията на мястото й и поставете
върху вратната извивка според обозначения С-А, страните според обозначения
D-Е и върху основата на гръдната част обозначения В-Е подкрепяйки. Зашийте
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задната страница на гърба. Зашийте гръдните части за предниците според
обозначения В-Е. Оформете външната част на единия от воланите за дясна
страна и за лява страна със специален завършващ бод в края, според модела и
намалете 1 см. от ширината на външната част на срещуположните волани от
обозначение С до обозначение А, оформете тази външна част със същия
завършващ бод, съединете воланите два по два, като поставите по-късия на
горната част и прихванете с тропоска, зашийте долния шев на двата волана на
лява страна според обозначение J и направете двоен набор на двата волана на
дясна страна от обозначение С до обозначение А и лява страна от обозначение С
до обозначение G, поставете двата волана на вратната извивка, като изпънете
набора според обозначения С-А дясна страна и лява страна обозначения C-A-GJ, тропосайте и зашийте воланите на вратната извивка от обозначение С до
обозначение А. Зашийте средния преден шев на гръдните части и предния шев
от вратната извивка до основата, като прихванете воланите до обозначение J.
Зашийте страничните шевове до края на ципа лява страна, поставете ципа.
Оформете вратната извивка на гърба, поставяйки бието, ушито и обърнато, като
образувате филетка от 7 мм. изработете презрамките от 1 см. със специални
корсетни части, като поставите кръглата част на гайките от 2 см. на 2 см. и ги
поставете на вратната извивка на гърба върху шева на страницата откъм
обратната страна, зашийте с хоризонтален тегел върху филетката; прихванете
презрамките на предницата в необходимия размер между двата плата според
обозначение С и обиколете с шев вратната извивка от обозначение А до
обозначение С върху шева на воланите за окончателно оформяне. Оформете
основата със завършващ бод, както е показано на модела.
22. Мини пола „ONLY”
Приложение 3. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 21 до 27/.
Плат: 0,80 м., 1,40 м. ширина кариран вълнен плат. 0, 15 м., 0,80 м. ширина
кафяв вълнен плат.
Кроене: От кариран плат: долна част на ханш на предница 24 /да се скрои
двойно/, ханш на гръб 26 /да се скроят два/, пола на предница и гръб 27 /да се
скроят две двойни/, колан на предница 23 /да се скроят два двойни/, колан на
гръб 22 /да се скроят четири/, гайка 21 /да се скроят четири/. От кафяв плат:
горна част на ханш на предница 25 /да се скрои двойно/. За декорация на
страните се срязват четири триъгълника с височина 4 см. и ширина 4 см.
Изработка: Съединете горната и долната част на ханша на предница според
обозначение А и прекарайте декоративен тегел на 1 см. Поставете
декоративните триъгълници на двете страни на ханша на предницата и гърба,
както е показано на модела, прекарайте обиколен тегел в края и тропосайте на
страните. Поставете цип на средата на гърба до края на колана и зашийте само
от основата. Тропосайте плохи на полата предница и гръб и зашийте за основата
на ханша на предница според обозначение В и на гърба поотделно. Затворете
страничните шевове. Изработете гайките, ушити и обърнати, оформете илиците
и поставете върху колана на предница според обозначение Е, зашийте страните
на колана поотделно, поставете лек подлепващ плат на обратната страна на
единия колан, изгладете и съединете двата колана лице с лице, зашийте горната
част, като прихванете гайките, обърнете колана и зашийте единия слой за
полата, обиколете с шев срещуположния. Зашийте останалата част на ципа до
края на колана на гърба. Направете подгъв и пришийте копчета отпред за
закопчаване на гайките, както е показано на модела.
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23. Жакет „PETER MURRAY”
Приложение 3. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 28 до 35/.
Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина вълнено сукно.
Кроене: Предница 29 /да се скроят две/, гръб 30 8да се скроят два/, предна
страница 33 /да се скроят две/, странична парче 32 /да се скроят две/, ръкав 28
и 31 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 35 /да се скроят четири//,
яка 34 /да се скроят две косо и една двойна горна с 5 мм. по-голяма/, За ревери
мострите се срязват според чертежа на кройката. Дъна на джобове: да се скроят
два правоъгълника от вълна и два от подплата с ширина 17 см. на 14 см. За
подплата се скрояват предница до края на мострите, страници, гръб и ръкави.
Изработка: Зашийте предните страници и страничното парче за предниците
според обозначение Е. Отбележете с тропоска мястото на джобовете. Поставете
лек подлепващ плат откъм обратната страна на горния слой на капачето на
джоб; съединете двете капачета лице с лице, зашийте с тегел външния контур,
обърнете , изгладете. Срежете бие с ширина 9 см. и дължина като на отвора
плюс 2 см. във всеки край, поставете лентата върху отбелязаното с тропоска
място, лице с лице и прекарайте тегел, като образувате правоъгълник около
средната тропоска на 2 см. разстояние, така че четирите ъгъла да останат добре
отбелязани. Срежете двата плата /дреха и филетка/ от единия до другия край
без да достигате краищата и направете два среза в ъглите, обърнете бието
навътре, изгладете откритите шевове и сгънете, като оставите филетка от 1 см.
странично, прихванете я с бод зад игла отвътре; поставете капачето под горната
филетка и прихванете с бод зад игла; Поставете по едно дъно на джоб на всяка
филетка откъм обратната страна на дрехата, прихванете с тегел и съединете
двете дъна с обиколен тегел. Зашийте страничното парче за гърба според
обозначение F, затворете средния заден шев и раменните шевове. Изработете
ръкавите без цепка според обяснението към модел 1 и изработете ревер яка
според обозначения А-В и обяснението към модел 2. Прикрепете подплънки и
подплатете. Направете подгъви, оформете илик, пришийте копче.
24. Блуза „TORRADAS”
Приложение 3. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 36 до 39/.
Плат: 1 м. , 1, 50 м. ширина памук. 0, 70 м. , 0, 80 м. ширина еластичен
трикотаж в подходящ цвят.
Кроене: От памук: предница 36 /да се скроят две/, гръб 38 /да се скрои двоен/,
яка 39 /да се скроят две двойни/. За пристягане от вътрешната страна се
скроява капаче с ширина 4см. плюс шевовете по височината на предницата от
вратната извивка до основата според размера. От еластичен трикотаж: ръкав 37
/да се скроят два/.
Изработка: За творете раменните и страничните шевове. Затворете ръкавите от
трикотаж и ги пришийте към ръкавните извивки. Поставете частта за пристягане
върху гънката на мострата на дясната предница обозначение А до основата и
зашийте от вратната извивка към основата, поставете в подходящата позиция до
края на мострата и пристегнете двете материи със зигзаг и поставете тик-так на
указаните места по средата върху тази пристегната мостра с цел да се закопчае
отвътре, прегънете мострата и тази от лявата страна. Поставете лек подлепващ
плат от обратната страна на една от яките, изгладете, съединете двете лице с
лице, като прибавите в горната част дантела от 2см. в подходящ цвят, зашийте
горната част и затворете краищата, срежете леко шева, обърнете и пришийте
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един лист към вратната извивка според обозначение А. Прекарайте два
паралелни тегела с еластичен конец по двете предници според указаното място
и намалете на 5 или на 6см. набраното, застопорете от обратната страна като
поставите лента от същата материя върху набора и прекарайте тегел като
пристегнете лентите от вътрешната страна. Прекарайте три декоративни тегела
и на гърба според указаните места, пристегнете и застопорете. Оформете
основата на дрехата с малък подгъв като поставите дантела наоколо, по същия
начин като на яката. Подплатете и обшийте яката отвътре. Поставете
противоположната част на копчетата тик-так на лявата предница. Набавете си
две тесни памучни ленти в подходящ цвят от 60см. и поставете по една лента
във всеки край на набрания тегел на средата на гърба и завържете като
оформите фльонга и като стесните дрехата според искания размер.
25. Мини пола „MANGO”
Приложение 3. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1м. , 1, 40 м. ширина памук. 0, 10 м. , 1, 40 м. ширина вълна.
Кроене: От памук: дясна предница 2 /да се скрои една/, предница на коланче 1
/да се скроят две до средата и две до края на прихлупването отляво/, гръб на
коланче 3 /да се скроят два двойни/. За плисета на полата се скроява един
правоъгълник с височина 45см. на 1, 36м /размер 38/, 1, 45м. /размер 42/, 1,
54м. /размер 46/ с необходимите добавки, плюс шевовете. От вълна: се скроява
лента с ширина 5см. по целия контур на горната част на коланчето според
размера.
Изработка: Пригответе правоъгълника за плисета на 3см. обща дълбочина и на
разстояние 4, 5см. помежду им и към лявата страна, тропосайте и пришийте към
края на правоъгълника дясната предница. Зашийте страничните шевове на
коланчетата, измерете общия размер на коланчето според мярката и
адаптирайте размера на полата с плисета като започнете да поставяте дясната
страна по средата на коланчето до страничния шев и адаптирайте плисираната
пола до края на прихлупването отляво като леккичко подпъхнете плисетата по
горната част, зашийте ги на 20см. от талията с двоен тегел и пришийте един
лист от коланчето, поставете противоположното коланче право от вътрешната
страна, тропосайте и оформете разнищване в горната част на двете коланчета и
по краищата, застопорете двете коланчета с двоен тегел на 1см. от
разнищването и поставете декоративна вълнена лента върху обратната страна
на коланчето , така че да излиза с 2см. също разнищена, застопорете лентата с
тегел върху зашитото на коланчето и обшийте коланчето от вътрешната страна в
основата на зашитото. Оформете разнищване в основата на полата и прекарайте
два паралелни тегела на 2см. разстояние. Поставете специалните части от кожа
с тока според модела по обозначенията указани в средата на дясната предница
и поставете две малки гайки вертикална на памучната материя върху лявата
страна за да пристегнете частите за закопчаване, според модела.
26. Блуза „MANGO”
Приложение 3. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 4 до 6/.
Плат: 2, 10 м. , 1, 40 м. ширина коприна.
Кроене: платка на предница 6 /да се скрои двойна/, платка на гръб 5 /да се
скроят две двойни/, ръкав 4 /да се скроят два/. За маншети се скрояват четири
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правоъгълника 22см. на 10 см. плюс шевовете. За шлейф на предницата и гърба
се скрояват два правоъгълника 1, 20 м. на 30см. височина.
Изработка: Пришийте платката на гърба със специална материя и пристегнете с
тегел като оформите квадрат на гърба. Прекарайте четири тегела като оформите
хоризонтален ръб на платката на предницата. Затворете страничните шевове на
платката. Затворете шлейфа във формата на халка и оформете набори като на
смокинг с 6 тегела като оставите място от 1см. върху първия тегел плюс шева,
адаптирайте набора според размера на основата на предницата и гърба на
платката и зашийте. Оформете илиците на платката на предницата, прегънете
мострата и прекарайте тегел от 1, 5см. като оформите каналче, прекарайте
копринен шнур в подходящ цвят през каналчето като неговите краища се
извадят през илиците за да се оформи фльонга на предницата, тропосайте
краищата по ръкавните извивкиПоставете противоположната платката на гърба
за да подплатите лице с лице върху вратната извивка, зашийте до обозначение
В. Направете прорез при обозначения А-В по шева на върха на ръкавите до
монтажа на ръкавните извивки, затворете ръкавите, отбележете малък отвор и
ги оформете като поставите лента, ушита и обърната, прекарайте двоен набор в
основите. Съединете маншетите лице с лице, като прибавите от едната страна 4
гайки от същата материя, преди това ушити и обърнати, зашийте горната част на
маншетите и краищата, поставете специалната материя за да обшиете,
тропосайте, обърнете маншетите и прекарайте 9 хоризонтални тегела като
оформити обшиване и пришийте маншетите към ръкавите до отнорите като ги
натегнете и пристегнете наборите според мярката на маншетите, зашийте един
лис и обшийте противоположния, прекарайте тегел от 2 мм. , от зашитото върху
маншетите. Пришийте ръкавите към ръкавните извивки до обозначения А-В на
предницата и гърба и прекарайте тегел с еластичен конец по върховете като
оставите шева на мострата разнищен. Обшийте платката на гърба от вътрешната
страна на ръкавните извивки и по долния шев. Направете малък подгъв в
основата.
27. Пола „MUCHACHA”
Приложение 3. Страна В. Турско синьо..
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 7 до 10/.
Плат: 1, 60 м. , 1, 50 м. ширина памук. 0, 35 м. , 1, 40 м. ширина кадифе с
еластан.
Кроене: От памук: предница и гръб на пола 7 /да се скрои една двойна за
предницата според талията и основата отвътре, да се скрои една двойна за
гърба според талията и основата отвътре, една двойна за горната част на
предницата на полата според талията и неравната основа и една двойна за
горната част на гърба на полата дспоред талията и неравната основа/, джоб 9
/да се скрои един до обозначение Е- F /. За отпуснато коланче се скроява лента
1, 45м. на 8см. ширина, за да остане тя 3см. след като се езработи. За гайки се
скрояват осем правоъгълника 4, 5см. на 8, 5см.От кадифе: предница на горна
часкт 10 /да се скроят две/, гръб на горна част 8 /да се скрои двоен/, джоб 9 /да
се скрои един до обозначения R-S/. За предно закопчаване се скроява един
правоъгълник 6см. на 12см. плюс шевовете. За оформяне на талията се скрояват
мостри с ширина 3см. от горните части.
Изработка: Зашийте свивките на гърба на горната част, зашийте страничните
шевове
и средния шев на предницата до
края на ципа. Изработете осемте гайки, ушити и обърнати и ги поставете върху
горните части на указаните места две по две. Направете подгъв от 1см. в горната
част на джоба от кадифе и зашийте върху джоба от памук според обозначения
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R-S, обърнети и оформете краищата на памука до обозначения Е- F с обшит
подгъв и тегел, прекарайте двоен набор в горната част на джоба и поставете на
горните части в позиция към талията между обозначения Е- F, като натегнете
наборите, тропосайте. Зашийте поотделно страничните шевове на двете поли и
прекарайте теге на 2см. от основите като ги разнищите, поставете полите в
позиция горна върху долна и тропосайте, прекарайте двоен набор като
прихванете двете материи и пришийте към основата на горната част, натегнете
наборите. Изработете преден отвор с цип и предно закопчаване според
обозначенията към модел 6. Зашийте страничните шевове на мострите на
талията и поставете лице с лице, зашийте, обърнете и прекарайте декоративен
обиколен тегел. Изработете отпуснато коланче с тока и прекарайте през гайките,
според модела.
28. Блуза „PETER MURRAY”
Приложение 3. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 11 до 20/.
Плат: 1,60 м., 1,40 м. ширина раиран памук. 0,25 м., 0,80 м. ширина вълна
шевиот.
Кроене: Предница 16 /да се скроят две/, гръб 11 /да се скрои двойно/, задна
платка 17 /да се скрои двойно/, задна страница 15 /да се скроят две/, ръкав 20
/да се скроят два/, капаче на джоб 13 /да се скроят две/, среда на джоб 12 /да
се скрои двойно/, страна на джоб 14 /да се скроят две/, столче за яка 19 /да се
скроят две двойни/, яка 18 /да се скроят две двойни/. За маншети се срязват
четири правоъгълника от 16 на 25 см. плюс шевове. За оформяне на предниците
мострите се срязват според чертежа на кройката. От шевьот за лакет: да се
скроят два според чертежа на кройката на ръкава. За декориране на краищата
на предницата се срязват два триъгълника според чертежа на кройката на
предницата.
Изработка: Зашийте предните свивки, поставете в положение към основата и
следвайте формата с декоративен тегел. Съединете трите части на джоба според
обозначение F и отбележете сгъвката отгоре, като образувате наклонени гънки,
направете малък подгъв на горната част и поставете джоба на лявата предница
на 1,5 см. от указаното място на капачето, поставете последното отгоре, преди
това ушито и обърнато с обиколен декоративен тегел. Зашийте задните свивки и
поставете страниците на предниците; откъм обратната страна поставете една
лента от същия плат между обозначения М-Р-R-S, прекарайте хоризонтални
тегели с еластичен конец и намалете, като ги изпънете в необходимия размер.
Зашийте страниците на гърба, като прихванете еластичните краища и затворите
страничните шевове. Поставете задната платка на гърба. Затворете раменните
шевове. В средата на ръкавите поставете широка памучна лента в кафяво от от
върха до основата на ръкава, като я зашиете с тегел на всяка страна, поставете
лакетните части върху ръкавите с обиколен тегел, затворете ръкавите,
отбележете среза на отвора на основата, оформете с ушита и обърната лента и
тропосайте гънки; зашийте маншетите, съединени преди това два по два и
зашийте ръкавите на ръкавните извивки. Поставете мострите на двете предници
лице с лице, зашийте до обозначение А, обърнете мострите. Поставете
триъгълниците от шевьот на ъглите на предницата, според модела. Изработете
яката със столче според обозначения А-В и обяснението към модел 5. Направете
подгъв, оформете илици, пришийте копчета.
29. Пола „GURU”
Приложение 3. Страна В. Зелено.
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Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 21 до 28/.
Плат: 0, 95 м. , 1, 40 м. ширина памук.
Кроене: предница 27 /да се скроят две/, гръб 28 /да се скроят два/, страницадъно на джоб 26 /да се скроят две/, предница на коланче 25 /да се скроят две
до средата и две с прихлупване за лявата страна/, гръб на коланче 22/да се
скроят четири/, капаче 24 /да се скроят четири/, джоб 21 /да се скроят два/,
гайка на гръб 23 /да се скроят две/. За предно закопчаване се скроява
правоъгълник 6см. на 10см. плюс шевовете. За гайки се скрояват четири
правоъгълника 7см. на 8см.
Изработка: Изработете джобове със страници на предницата според
обяснението към модел 13. Зашийте страничните шевове. Изработете капачета
на гърба, ушити и обърнати с декоративни тегели. Тропосайте гънка на
джобовете на гърба и направете малък подгъв на отворите, поставете джобовете
на гърба на 1, 5см. разстояние от местоположетнието на капачетата като са
застопорени и са към предницата, поставете капачетата отгоре. Затворете
средния шев на предницата до мястото на ципа, изработете отвор с предно
закопчаване и цип според обяснеението към модел 6. Затворете средния шев на
гърба, прекарайте двоен декоративен тегел. Зашийте поотделна страничните
шевове на коланчетата, съединете двете лице с лице, зашийте горната част и
краищата, обърнете и пришийгте към талията на полата, обшийте и прекарайте
двоен декоративен тегел наоколо. Изработете правите гайки, ушити и обърнати
и по същия начин гайката с форма, оформете илик на гайката и я поставете по
средата на гърба върху коланчето, зашийте горната част с хоризонтален тегел и
пришийте копче върху полата за да закопчаете гайката; поставете другите
гайки, две на предницата и две на гърба с тегел по двата края. Направете
подгъв с двоен декоративен обиколен тегел. Оформете илик на коланчето и
пришийте копче.
30. Блузка „MANGO”
Приложение 3. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 29 до 32/.
Плат: 1,70 м., 1,50 м. ширина креп бамбула.
Кроене: Гръдна част 29 /да се скроят две/, вратна извивка на гръб 30 /да се
скроят две/, предница 32 /да се скрои двойно/, гръб 31 /да се скроят два/.
Долна част на предница: да се скрои правоъгълник с височина 25 см. по два
пъти основата на предницата според размера. Долна част на гръб: да се скроят
два правоъгълника с височина 25 см. по два пъти основата на гърба според
размера. За драперия на гръдната част и вратната извивка на гърба се скроява
правоъгълник от 1,20 м. на 25 см. височина и два от 48 см. на 14 см. височина.
За волан на ръкавната извивка на предница и вратната извивка на гърба се
срязват две ленти от 4 см. на 70 см. За волан на подгръдната част се срязва
лента от 4 см. на 90 см. За волан под вратната извивка на гърба се срязват две
ленти от 4 см. на 36 см. За волан на долната част на предницата и гърба се
срязва лента от 4 см. на 1,50 м. с необходимите добавки.
Изработка: Зашийте свивките, средния преден шев и страничните шевове на
гръдната част с вратната извивка на гърба. Зашийте страничните шевове на
предницата и гърба. Съединете правоъгълниците за драперия на гърба с
правоъгълника за предницата и направете няклко набора на разстояние
помежду им на целия получен правоъгълник. Изработете презрамките, ушити и
обърнати. Поставете върху набрания правоъгълник гръдната част и вратната
извивка на гърба, лице с лице, върху долния ръб на правоъгълника и изпънете

23

набора, така че да съвпаднат шевовете с този на страните, поставете
презрамките на предницата и гърба на указаните места и поставете две гайки от
същия плат в средата на гърба на вратната извивка, тропосайте и зашийте
горната част на вратната извивка според формата на гръдната част и вратната
извивка до средата на гърба, срежете излишния набран плат и обърнете
гръдната част и вратната извивка на гърба, така че последната да остане
отвътре, прихванете двете основи с тропоска. Зашийте страничните шевове на
предницата и гърба и зашийте на основата на гръдната част и вратната извивка
на гърба, като прихванете двата плата. Зашийте страничните шевове на долната
част на блузката, направете двоен набор на горната част и малък подгъв в
краищата на гърба и основата, зашийте долната част за основата на тялото на
предницата и гърба, като изпънете набора. Направете двоен набор в средата на
лентите за волани и поставете върху ръкавните извивки на предницата до края
на вратната извивка на гърба на ръба, като изпънете набора, зашийте с тегел в
средата на воланите. Поставете също волана на подгръдната част до средата на
гърба и върху талията. Поставете още две гайки на гърба и подплатете, като
оформите краищата, обиколете с шев горния и долния шевове за свързване,
пришийте копчета.
31. Къси панталонки „IKKS”
Приложение 4. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 1 до 5/.
Плат: 0,90 м., 1,40 м. ширина вълна. 0,40 м., 0,80 м. ширина памук в тон.
Кроене: От вълна: предница 4 /да се скроят две/, гръб 5 /да се скроят два/,
страница дъно на джоб 3 /да се скроят две/, колан на предница 2 /да се скроят
два до средата и два до края на прихлупването/, колан на гръб 1 /да се скроят
четири/. За капаче на предно закопчаване се срязва правоъгълник с ширина 6
см. по височината на ципа плюс шевове. За гайки се срязват пет правоъгълника
от 4,5 см. на 7 см. От памек за малко вътрешно джобче: да се скроят четири
според чертежа на кройката. Дъна на джобове: да се скроят две за предните и
четири за задните джобове според чертежа на кройките.
Изработка: Изработете задните джобове на указаните места и според
обяснението към модел 6. Изработете предните джобове със страници според
обяснението към модел 13. Затворете страничните шевове, вътрешните шевове и
средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвора на предницата с
цип според обяснението към модел 6. Изработете гайките, ушити и обърнати и
поставете две на предницата, две на гърба и една в средата на гърба върху
талията на панталона. Поставете лек подлепващ плат на обратната страна на
частите на колана, изгладете и зашийте страничните шевове на колана
поотделно. Поставете едно дъно на джоб за малко джобче на указаното място
върху панталона лице с лице, зашийте с тегел, обърнете навътре, изгладете;
поставете срещуположното дъно на единия слой на колана и поставете
последния на панталона, като образувате прихлупване на дясна страна, зашийте
с тегел, като прихванете гайките и образувате отвора на джоба, съединете
дъната с обиколен тегел; поставете срещуположния колан лице с лице и
зашийте горната част и краищата, срежете малко шева, обърнете и обиколете с
шев колана. Прихванете краищата гайките върху панталона с хоризонтален
тегел. Направете подгъви и образувайте маншети в основата, като ги прихванете
с бод на ръка в страните. Поставете закопчалка на колана, като прихванете
прихлупването.
32. Жакет „ONLY”
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Приложение 4. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 6 до 12/.
Плат: 2,15 м., 1,40 м. ширина кадифе полиестер.
Кроене: Предна платка 9 /да се скроят две/, предница 10 /да се скроят две/,
задна платка 7 /да се скрои двойно/, гръб 11 /да се скрои двойно/, ръкав 12 /да
се скроят два/, джоб 8 /да се скроят два/, яка 6 /да се скроят две двойни/. За
оформяне на предниците мострите се срязват цели според чертежа на кройките.
За свободен колан се срязват две ленти от 80 см. на 9 см. ширина плюс шевове,
за да остане с ширина 4,5 см. след изработването. За филетка на джобовете се
срязват две ленти от 4 см. на 17,5 см.
Изработка: Подплатете джобовете, като оформите цялата външна част и
направете двоен набор на горната част, като прихванете подплатата, поставете
лентите за оформяне на лентите, като изпънете набора докато остане 15,5 см. и
обиколете с шев, като образувате филетка от 1 см., поставете джобовете на
указаното място и зашийте. Зашийте страничните шевове. Направете двоен
набор на горната част на предниците до обозначенията и на гърба. Затворете
ръкавите и ги зашийте на ръкавните извивки, направете двоен набор на
върховете. Зашийте раменните шевове на платката и съединете с предниците и
гърба, като изпънете набора. Поставете лек подлепващ плат на обратната страна
на едната яка и на мострите на предниците, изгладете, като се съобразявате с
кадифето и съединете яките лице с лице, зашийте външната част, срежете малко
шева, обърнете и поставете на вратната извивка според обозначение А, заедно с
мострите на предницата, зашийте и обиколете с шев. Направете подгъви и
подплатете. Зашийте с конец гайка на страните на талията, оформете илици и
пришийте копчета. Съединете двете ленти заколана в една, сгънете я на две по
дължина лице с лице, срежете краищата диагонално, зашийте, обърнете,
въведете колана през гайките и го завържете на предницата.
33. Блузка „COLCCI”
Приложение 4. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 13 до 20/.
Плат: 0, 55 м. , 1, 40 м. ширина щампосана коприна. 2, 50 м. дантела с ширина
5см.
Кроене: От щампосана коприна: гръдна част 15 /да се скроят две/, предница 13
/да се скрои двойна/, гръб 14 /да се скрои двоен/. От дантела: предница на
вратна извивка 16 /да се скроят две/, предница на ръкавна извивка 17 /да се
скроят две/гръб на вратна извивка 18 /да се скрои двоен/, основа на предница
20 /да се скрои двойна/, основа на гръб 19 /да се скрои двойна/. Набавете си
презрамки за бельо в подходящ цвят.
Изработка: зашийте средния шев на предницата на гръдните части от коприна
и предницата на вратната извивка от дантела поотделно, съединете предните
части от дантела според обозначение В и ги зашийте за гръдните части.
Прекарайте двоен набор между обозначенията в основата на гръдната част и
съединете с предницата, като натегнете наборите. Прикрепете гърба на вратната
извивка от дантела към гърба, зашийте и затворете страничните шевове.
Съединете частите на основата от дантела по страничните шевове и пришийте
към основата от коприна. Зашийте презрамки в краищата на предницата на
вратната извивка и обозначението на гърба отдолу под дантелата, застопорете
дантелата на гърба върху презрамките с шев на ръка.
34. Мини пола „MUCHACHA”
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Приложение 4. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 21 до 30/.
Плат: 0,55 м., 1,40 м. ширина кадифе с еластан. 0,30 м., 1,40 м. ширина
щампосанс памук. 0,45 м., 1,40 м. ширина памук в тон. 0,15 м., 0,80 м. ширина
микропан в розово.
Кроене: От кадифе: ханш на предница 29 /да се скроят два/, ханш на гръб 27
/да се скроят два/, страница дъно на джоб 28 /да се скроят две/, колан на
предница 24 /да се скроят четири, два без прихлупване/, колан на гръб 23 /да
се скроят два двойни/, гайка 21 /да се скроят четири/. За капаче на предно
закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа
плюс шевове. От щампосан памук: пола на предница и гръб 26 /да се скроят
две/. Дъна на предни джобове: да се скроят две според чертежа на кройка 28.
От памук в тон: волан на предница и гръб 30 /да се скрои двойно/, годет на гръб
22 /да се скрои един/. За основа на полата се срязват две ленти с ширина 3,5
см. според общия контур на основата на полата, за да остане с ширина 1,5 см.
всяка една от лентите след изработването им. От микропан: заден джоб 25 /да
се скроят два и четири ъгъла според чертежа на кройката/.
Изработка: Изработете предните джобове със страница според обозначения В-С
и обяснението към модел 13. Поставете ъглите на задните джобове според
чертежа на кройката и илици, сгънете мострите, сгънете и поставете джобовете
на указаните места на ханша на гърба с двоен обиколен тегел. Затворете
страничните шевове на ханша, средния преден шев до мястото на ципа и
средния заден шев. Поставете върху годета на гърба 16 набрани ленти от
дантела в тон, така цялата част остане покрита. Зашийте средния преден шев на
щампосаната част според обозначения А-Е. Направете двоен набор на волана
между обозначения Е-G и съединете тази част с щампосаната, като изпънете
набора според обозначения Е-G. Съединете годета на гърба с полата според
обозначения F-J, като полата остане на пръстен, зашийте я за основата на
частите на ханша според обозначение А и околно. Затворете на пръстен двете
ленти за основа на полата и ги съединете, като прибавите набрана дантела с
ширина 1,5 см., зашийте частта за основата на полата, като прибавите още една
от същата дантела и направете подгъв в основата на 2-а част с обиколен тегел,
оставайки на нивото на дантелата. Изработете отвора на предницата с цип
според обяснението към модел 6. Зашийте страничните шевове на колана
поотделно. Изработете гайките, ушити и обърнати и ги поставете върху горната
част на колана предница и гръб според обозначенията, тропосайте и съединете
двата колана лице с лице, зашийте горната част и краищата, обърнете и зашийте
единия слой на талията на полата, обиколете с шев. Оформете илик на колана и
гайките, пришийте копчета.
35. Жакет „IKKS”
Приложение 4. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 31 до 38/.
Плат: 2, 85 м. , 0, 80 м. ширина памук и обработен найлон.
Кроене: предница 31 /да се скроят две/, гръб 33 /да се скроят два/, страница на
предница 35/да се скроят две/, страница на гръб 36/да се скроят две/, две
кройки ръкав 32 и 34 /да се скроят два от всяка/, яка 37 /да се скроят две косо
и една двойна горна права с 5 мм. по-голяма/, капаче 38 /да се скроят четири/.
За дъна на джобове се скрояват два правоъгълника от плат и два от подплата 15
см. на 16см. ширина. За ревери мострите се скрояват според чертежа на
кройката.
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Изработка: Зашийте страниците на предницата и гърба, затворете средния шев
на гърба, раменните и страничните шевове. Поставете лек подлепващ плат
върху обратната страна на един от листата на капачето според кройката,
тропосайте като следвате шева и изгладете. Поставете втория лист на капачето
лице с лице и прекарайте обиколен тегел около капачето без частта при
монтирането, направете малки прорези по ъглите на капачетата ако са заоблени,
обърнете капачето към лицевата страна и прекарайте тропоска като придържате
шева по края, изгладете и прекарайте декоративен тегел, ако е нужно.
Поставете капачето на указаното място в посока нагоре, пристегнете с тропоска.
Поставете едно дъно на джоб върху капачето отново в посока нагоре. Поставете
бие в противоположния край, прекарайте два паралелни тегела на 1см.
разстояние. Срежете между двата тегела и по диагонал при краищата плата.
Обърнете дъното на джоба и бието навътре, застопорете бието като оставите
филетка от 7 мм. със заден шев върху тегела на зашитото. Поставете другото
дъно зашито с бие от обратната страна с ъс скрит шев или тегел и съединете
двете дъна с обиколен тегел. Изработете ръкави с отвор според обяснението към
мдел 3. Изработете яка с ревер според обозначения А-В и обяснението към
модел 2. Поставете леки подплънки и подплатете. Направете подгъви и
оформете илиците на двете предници според местоположението, прекарайте
лента през илиците според модела и завържете отпред.
36. Блузка „IKKS”
Приложение 4. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина щампосан памук.
Кроене: предница на вратна извивка 3 /да се скроят две/, предница 1 /да се
скрои двойна/, гръб 2 /да се скрои двоен/. За волана в основата на предницата
се скроява лента с ширина 8см. на 66см. /размер 38/, 70см. /размер 42/, 74см.
/размер 46 плюс шевовете. За волан в основата на гърба се скроява лента с
ширина 8см. на 58см. /размер 38/, 62см. /размер 42/, 66см. /размер 46/, плюс
шевовете. За волан на вратната извивка и на презрамките се скрояват косо две
ленти 5, 5см. на 38см. За оформяне на презрамките се скрояват две ленти 36см.
на 4см. ширина. За завързване на талията се скрояват две ленти 1, 05см. на 4см.
ширина. За оформяне на предницата на вратната извивка, ръкавната извивка и
гърба на вратната извивка се скрояват косо ленти с ширина 4см. според
контурите.
Изработка: Зашийте гръдните свивки и съединете с предницата според
обозначение А. Изработете двете ленти за завързване, ушити и обърнати, като
остане ширина от 1см. и със затворен единия край на всяка лента, поставете по
една лента от всяка страна на предницата според обозначение Х, тропосайте.
Зашийте страничните шевове. Прекарайте двоен набор по воланите за вратната
извивка като оформите разнищване по горната страна и поставете върху
вратната извивка от обозначение А, като натегнете наборите и оставете
краищата отпуснати на 8см. за да наберете при презрамките. Оформете вратната
и ръкавните извивки като поставите скроените косо ленти и като оформите
филетка от 1см. при обшиването. Изработете презрамките според нужния размер
като пристегнете волана на вратната извивка, според модела. Направете подгъв
от 1см. на гърба на вратната извивка, като оформите каналче и прекарате
еластична лента с цел да пристегнете вратната извивка, застопорете краищата
на еластичната лента на страничните шевове с вертикален тегел. Затворете във
формата на халка воланите на основата на плата и направете малък подгъв в
основата, прекарайте двоен набор от противоположната страна и пришийте към
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основата на дрехата, като натегнете наборите. Завържете лентите на предниците
като оформите кръстосване около тялото, според модела. Изработете малко
цвете от същата материя и поставете по средата на предницата на вратната
извивка.
37. Жакет „SINEQUANONE”
38. Панталон „SINEQUANONE”
Плат: 3, 20 м. , 1, 40 м. ширина кадифе и полиамид.
37. Жакет „SINEQUANONE”
Приложение 4. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 4 до 12/.
Кроене: предница 7 /да се скроят две/, гръб 11 /да се скроят два/, страница на
гръб 12 /да се скроят две/, две кройки ръкав /да се скроят два от всяка/, маншет
6 /да се скроят четири/, яка 8 /да се скроят две двойни/, две кройки джоб 9 и 10
/да се скроят два от всяка/. За оформяне на предниците мострите се скрояват
според чертежа на кройката. За да подплътите се скрояват предниците, гърба,
страниците, ръкавите и джобовете.
Изработка: Зашийте предните свивки. Прикрепете страниците на гърба към
гърба, затворете страничните шевове. Зашийте свивките на джобовете,
подплатете като оформите контура и прегънете мострите, прекарайте
хоризонтален тегел като ги застопорите и поставите горните и долните джобове
по указаните места. Зашийте раменните шевове и средния шев на гърба.
Зашийте задния шев на ръкавите до обозначение Е като придържате между
обозначенията, затворете ръкавите. Съединете маншетите два по два, лице с
лице, зашийте горната част и краищата като оформите чукче до обозначение Е,
срежете леко шева, обърнете и пришийте един лист в основата на ръкавите
според обозначение Е, подплатете ръкавите и обшийте маншетите. Поставете и
пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Изработете яка , ушита и обърната с
канаваца поставета от обратната страна и пришийте към ръкавната извивка
според обозначение А заедно с мострите на предниците, обърнете ги и обшийте
яката. Направете подгъв, оформете илици. Поставете подплънки и подплатете,
пришийте копчета.
38. Панталон „SINEQUANONE”
Приложение 4. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 13 до 16/.
Кроене: предница 13 (да се скроят две), гръб 15 и 15А (да се скроят два),
предница на основа 14 (да се скроят две), предно закопчаване 16 (да се скрои
едно). За оформяне на отвора на предницата мострата се скроява според
чертежа на тегелите. За оформяне на страничния преден отвор мострите се
скрояват с 4см. За оформяне на талията мострите се скрояват според чертежа на
кройката. За вътрешни джобове се скрояват четири дъна според чертежа на
кройката.
Внимание: За да получите пълната кройка 15, съединете 15 с 15а по линията за
съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Поставете мострите на предницата
страните на основата, ушити и обърнати и оформете илиците, пришийте частите
към предницата на панталона и прекарайте декоративен тегел по шевовете.
Изработете вътрешни джобове според обяснението към модел 1. Затворете
страничните шевове до отворите в основата, като оформите прихлупване.
Затворете вътрешните шевове и средния шев (чатала), до мястото на ципа.
Изработете преден отвор според обяснението към модел 6. Оформете талията
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като поставите мострите, ушити и обърнати. Направете подгъви и пришийте
копчета по страните на основата.
39. Блузка „MUCHACHA”
Приложение 4. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 17 до 20/.
Плат: 0, 65 м. , 0, 80 м. ширина памук и полиестер с намачкан ефект. 1 м. , 0,
80 м. ширина кадифе и полиестер с намачкан ефект.
Кроене: От памук: гръдна част 20 (да се скроят две), гръб 18 (да се скрои
двоен). От кадифе: горен волан на предница 19 (да се скрои двоен), предница
17 (да се скрои една двойна до основата и една двойна до края на втория
волан).
Изработка: Оформете основите на трите части, които оформят кадифената
предница със завършващ бод, поставете частите по местата им и съединете с
тропоска горната част и страните на трите части. Изработете бродерия на
гръдните части ако е нужна и ги зашийте за предницата според обозначение А
като пристегнете трите волана. Затворете страничните шевове. Набавете си
лента, за да оформите предницата на вратната извивка като изработите
презрамки, ръкавни извивки и гръб на вратната извивка. Оформете основата на
гърба със завършващ бод, както при предницата. Прекарайте тегел с еластичен
конец на гърба вратната извивка отдолу под апликацията на лентата с цел да
пристегнете леко вратната извивка на гърба. Зашийте презрамки на гърба
според обозначенията по нужния размер.
40. Двуредно сако „MORGAN”
Приложение 4. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 21 до 30/.
Плат: 1, 60 м., 1, 40 м. ширина вълна.
Кроене: средна част на предница 22 /да се скроят две до края за дясната
страна и две до средата за лявата страна/, страница на предница 21 /да се
скроят две/, гръб 23 /да се скроят два/, страница на гръб 26 /да се скроят две/,
две кройки ръкав 24 и 25 /да се скроят два от всяка/, капаче 28 /да се скроят
четири/, столче на яка 30 /да се скроят две двойни/, , яка 27 /да се скроят две
двойни/, пагон 29 /да се скроят четири/.
Изработка: Зашийте страниците на предницата до обозначение Е, прекарайте
декоративен тегел по шевовете. Пришийте страницата на гърба към гърба,
затворете средния шев и прекарайте декоративен тегел по шевовете, затворете
страничните шевове. Съединете капачетата обратна с обратна страна и
прекарайте двоен обиколен тегел като оставите
шева по мострата и ги
поставите по указаните места като симулирате джобове. Зашийте раменните
шевове. Изработете пагони като ги съедините обратна с обратна страна,
прекарайте обиколен тегел и тропосайте по раменете. Зашийте шевовете на
ръкавите и ги прикрепете към ръкавните извивки, зашийте с нормален шев.
Поставете средната част за мострите, лице с лице и зашийте наоколо от
основата обозначение Е до вратната извивка обозначение А, обърнете.
Съединете яките с основата според обозначение В и ги съединете както
капачетата, прекарайте обиколен тегел и пришийте към вратната извивка според
обозначение А, обшийте мострите по вътрешния шев. Оформете илици,
пришийте копчета, поставете подплънки и оставете основата на ръкавите и
основата на жакета без подгъв.
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41. Панталон „MUCHACHA”
Приложение 5. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 12 /от 1 до 12/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 40 м. ширина памук. 0,45 м. , 1, 40 м. ширина кадифе.
Кроене: От памук: предница 11 /да се скроят две/, основа на предница 5 /да се
скроят две/, гръб 12 /да се скроят два/, основа на гръб 9 /да се скроят две/,
гръб на талия 3 /да се скроят два/, страница –дано на джоб 6 /да се скроят две/,
гайка 1 /да се скроят осем/. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с
ширина 6см. по височината на ципа според размера, плюс шевовете. За дъна на
джобове се скрояват две според чертежа на кройката. За капаче на отвора в
основата на страните се скрояват два правоъгълника 8см. на 18см., за да остане
3см. на 16см. след като се изработят. За коланче се скроява лента с ширина 8см.
по контура на талията от средата на гърба към средата на предницата без
шевовете, и още една като тази с прихлупване от 3см., за да остане ширината
4см. след като се изработи. За оформяне на филетка около джобовете и
капачетата се скрояват косо ленти с ширина 4см. според контурите. За
оформяне на предния отвор се скроява мостра според чертежа на кройката. От
кадифе: предница на наколенник10 /да се скроят две/, гръб на наколенник 7
_да се скроят два/, междинна част 4 /да се скроят две/, джоб 8 /да се скроят
два/, капаче 2 /да се скроят четири/.
Изработка: Изработете джобове на предницата със страници според
обяснвението към модел 13. Прикрепете гърба на талията към панталона,
зашийте и прекарайте двоен декоративен тегел по шевоветне. Затворте
страничните шевове на панталона. Зашийте свивките в основата на джобовете,
прегънете мострите, , пристегнете с тегел и поставете скроена косо лента
наоколо като оформите филетка от 1см. при обшиването, поставете декорация от
три петелки около свивките според модела, поставете джобовете на радстояние
от 1, 5см. от мястото на страничните капачета според обозначение К, съединете
капачетата обратна с обратна страна, поставете около скроената косо лента и
зашийте като оформите филетка от 1см. при обшиването, поставете и зашийте
капачетата според обозначение К. Затворете вътрешните шевове и средния шев
/чатала/ до мястото на ципа. Съединете гърба на наколенника с междинната
част според обозначение В, прекарайте декоративен тегел по шева. Зашийте
трите свивки на предницата на наколенника, изгладете ги иследвайте формата с
декоративен тегел по лицевата страна, съединете с вътрешната част според
обозначение А и прекарайте отново декоративен тегел, затворете тази част във
формата на халка и пришийте към основата на панталона в горната част на
предницата и гърба според обозначения А-В, така ч страните да съвпадат.
Зашийте вътрешния шев на основата на панталона според обозначение СЕ,поставете капачетата в основата на страните на предницата според
обозначения F-G, зашийте и затворете края на основата на капачето, обърнете
и обшийте по същия шев, оформете края на прихлупването на отвора в основата
на гърба със завършващ шев и оформете прихлупване като поставите края на
предното капаче върхуприхлупването на гърба според обозначение J,
тропосайте като оставите във формата на халка и пришийте към основата на
частите на наколенника според обозначения F-C-J, прекарайте декоративни
тегели и направете подгъви. Напхравете преден отвор със закопчаване според
обяснението към модел 6. Затворете шева на гърба на коланчетата и затворете
краищата като оформите прихлупване, обърнете и пришийте един лист към
талията, обшийте. Изработете гайки, две по две, ушити и обърнати и поставете
две отпред върху колана и две на гърба, зашийте схоризонтален тегел и
пристегнете основата на гайките като поставите тик-так. Поставететик-так и на
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капачетата и тези в основата на страните. Оформете илик на коланчето,
пришийте копче.
42. Блузка „PHARD”
Приложение 5. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 13 до 15/.
Плат: 1, 30 м. , 0, 80 м. ширина копринена бамбула. 0, 30 м. , 0, 80 м. ширина
тюл със скъпоценни камъни в подходящ цвят. Набавете си презрамки за бельо в
подходящ цвят, за да можете да променяте размера и скроена косо сатенена
лента с ширина 1см. , за да оформите горната част на предницата според
формата.
Кроене: От бамбула: предница 14 /да се скрои една двойна според основите на
лявата и дясната страна/, гръб 13 /да се скрои един двоен според основите на
дясната и лявата страна/. От тюл: предница на вратна извивка 15 /да се скрои
двойна/.
Изработка: Прекарайте двоен набор в горната част на предницата от бамбула
между обозначенията и натегнете според размера на вратната извивка от тюл,
поставете скроената косо лента за да оформите, лице с лице, зашийте, обърнете
лентата и обшийте. Поставете частта от тюл върху вратната извивка, вече
оформена, от лицевата страна и зашийте с тегел по края и с още един тегел на 7
мм. по лицевата страна, поставете декоративни пайети на разстояние една от
друга, според модела около сатенената лента. Зашийте страничните шевове.
Направете подгъв около предницата на вратната извивка, ръкавните извивки от
тюл и гърба на вратната извивка, като оформите на него каналче от 1см. и
прекарате еластична лента с цел да пристегнете вратната извивка, застопорете
краищата на лентата по страничните шевове с тегел. Оформете основите със
завършващ шев. Поставете презрамките на предницата и гърба на вратната
извивка като натегнете според искания размер.
43. Пола „TOYPES”
Приложение 5. Страна А. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 7 /от 16 до 22/.
Плат: 3, 20 м. , 1, 40 м. ширина копринен сатен.
Кроене предница 20 (да се скроят две), гръб 22 (да се скроят два), страница на
предница 19 (да се скроят две), страница на гръб 21 (да се скроят две), годет 18
(да се скроят осем), предница на коланче 16 (да се скроят две двойни), гръб на
коланче 17 (да се скроят два двойни). За да оформите декоративни филетки се
скрояват осем ленти 4см. на 80 см. и осем ленти 4см. на 65см., за да останат
филетки във формата на руло от 8 мм.
Изработка: Пригответе по-късите ленти прегънати по средата и с памучна
връвчица поставена от вътрешната страна и поставете заедно с годета към
предницата на полата, гърба и страничните шевове според обозначения С-Е,
зашийте като поставите оформената като руло филетка и пригответе останалите
дълги ленти по същия начин, поставете лентите от талията на полата до
основата на годетите според обозначения А-В като съедините средните части на
предницата на полата, гърба и страничните шевове, като по същия начин
оформите филетката и като оставите отляво отвор за цип. Подплатете полата.
Затворете поотделно дясната страна на коланчетата , поставете лек подлепващ
плат от обратната страна на едно от коланчетата, изгладете и ги съединете лице
с лице, зашийте горната страна, обърнете коланчето, и пришийте един лист към
полата, обшийте и пришийте цип до края на коланчето. Направете подгъв.
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44. Блузка „MUCHACHA”
Приложение 5. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 6 /от 23 до 28/.
Плат: 0, 95м. , 0, 80 м. ширина сатен. 0, 45м. , 0, 80 м. ширина прозрачен
трикотаж. 0, 65 м. , 0, 80 м. ширина щампосан трикотаж с намачкан ефект.
Кроене: От сатен: предна гръдна част 23 /да се скрои двойна/, гръб на вратна
извивка 28 /да се скрои двойна/. За презрамки се скрояват две ленти 4см. на
45см. За лента под гръдната част се скрояватдве 7см. на 80см. дължина. За
лента на гърба се скроява една с ширина 7см. според размера на основата на
вратната извивка, за да останат двете с ширина 2, 5см. след като са изработени.
За да се оформи гръдната част се скроява мостра сширина 3см. според формата.
От прозрачен трикотаж: предница на вратна извивка 26 /да се скрои двойна/,
предница и гръб на основа 27 /да се скрои една двойна от всяка според
центровете/. От намачкан трикотаж: предница 24 /да се скои двойна/, гръб 25
/да се скрои двоен/.
Изработка: Поставете мострите на предницата на гръдната част лице с лице
според обозначения А-В, зашийте и обърнете мострите. Поставете предницата на
вратната извивка отдолу под гръдната част според обозначения А-Е-В-С,
трпосайте и прекарайте тегел от лицевата страна на 1см. от края като оформите
ръб въърху предницата на вратната извивка и и я оставите пристегната; от
обратната страна съединете краищата според обозначения С-Е. Прекарайте
двоен набор между обозначенията на гръдната част и съединете с щампосаната
предница според обозначенията като натеегнете наборите. Прегънете лентите
под гръдната част за да завържете на предницата лице с лице, и зашийте,
обърнете, изгладете и поставете в право положение върхе шева за съединение
на предницата от страничните шевове до обозначение F, зашийте с тегел от 2мм.
върху двата края на лентата. Пришийте гърба на вратната извивка към гърба и
пригответе лентата за гърба ушита и обърната по същия начин като тази на
предницата, поставете отново върху шева за съединение на гърба. Затворете
страничните шевове като оставите отвор за цип отляво, пришийте скрит цип.
Зашийте страничните шевове на частите на основата и ги пришийте към
основата на блузката. Оформете основата на частта със завършващ шев.
Изработете презрамки ушити и обърнати от 1см. и ги поставете на предницата и
на гърба според нужната мярка. Завържете отпуснатите краища на лентите на
предницата като оформите фльонга.
45. Пола „MUCHACHA”
Приложение 5. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 1 /от 29/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 50 м. ширина трикотажно кадифе и полиестер с намачкан
ефект.
Кроене: предница и гръб на горна част 29 /да се скроят две двойни/. За първия
волан се скрояват два правоъгълника с дължина 24 см. на 75см. /размер 38/,
80см. /размер 42/, и 85см. /размер 46/ плюс шевовете. За втория волан се
скрояват два правоъгълника с дължина 24см. на 1, 15см. /размер 38/, 1, 20 м.
/размер 42/ и 1, 25см. /размер 46/ плюс шевовете.
Изработка: Затворете страничните шевове на горната част до мястото на ципа
отляво. Затворете във формата на халка двата волана на полата и прекарайте
завършващ шев в горната страна на двата и в основата на втория волан.
Прекарайте двоен набор на около 1, 5см. от завършека на горната част и
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пришийте първия волан към основата на горната част като оформите ръб отгоре
и натегнете наборите, зашийте с тегел върху набръчканото. Поставете и
пришийте по същия начин и втория волан към основата на първия. Направете
подгъв от 1см. около тарията и здашийте с тегел като образувате каналче,
прекарайте еластична лента според исканата мярка и пришийте цип отляво,
пристегнете краищата на лентата с вертикален тегел.
46. Блуза „MANGO”
Приложение 5. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 30 до 32/.
Плат: 0, 95 м. , 1, 40 м. ширина трикотажен тюл.
Кроене: предница 30 (да се скрои двойна), гръб 31 (да се скрои двоен), ръкав
32 (да се скроят два).
Изработка: Изработете в ателие бродерия на предницата според модела, ако е
нужно. Зашийте раменните и страничните шевове. Затворете ръкавите и
прекарайте двоен набор по върховете до обозначенията, прикрепете към
ръкавните извивки, натегнете наборите и зашийте. Оформете основата на
ръкавите като направите подгъв във формата на руло и като поставите
еластична лента според неговия размер. Оформете вратната извивка и предния
отвор като поставите сатенена лента в края като оформите филетка от 1см.
според модела. Прекарайте двоен набор по страните на предницата и гърба
според указаните места и ги натегнете като ги оставите на 14см. , поставете
отгоре сатенена лента също като при вратната извивка като пристегнете
наборите. Оставете основата на дрехата скроена при филетката.
47. Пола „MANGO”
Приложение 5. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 2, 20 м. , 0, 80 м. ширина тафта.
Кроене: предница на горна част 1 (да се скрои двойна), гръб на горна част 2
(да се скрои двоен). За долната част се скроява правоъгълник 54см. на 1, 50 м.
/размер 38/, 1, 60 м. /размер 42/, 1, 70 м. /размер 46/. За коланче се скроява
лента с ширина 4см. по цялостния контур на талията по размера за да остане
ширината 1см.
Изработка: Съединете горните части по страничния шев като оставите отвор
отляво от 18см. за цип. Затворете във формата на халка правоъгълника на
долната част, направете подгъв в основата от 4см. и направете 4см. разстояние
от подгъва, две платки 4см. на 4см. и по същия начин разделечени помежду си,
зашийте, изгладете в позиция към основата. Прекарайте двоен набор по
срещуположната страна на долната част и пришийте към основата на горната
част, като натегнете наборите. Поставете цип и оформете талията като поставите
лентата за коланчето, оформете обиколна филетка от 1см. Зашийте ципа и
оформете халка в края на коланчето, зашийте копче.
48. Блуза „ADOLFO DOMINGUEZ”
Приложение 5. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 3 до 11/.
Плат: 1, 90 м. , 1, 40 м. ширина органза.
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Кроене: предница 5 /да се скроят две/, гръб 3 /да се скрои двоен/, платка на
гръб 8 /да се скроят две двойни/, две кройки ръкав 4 и 10 /да се скроят два от
всяка/, столче на яка 9 /да се скроят две двойни/, яка 11 /да се скроят две
двойни/, джоб 7 /да се скроят два/, капаче 6 /да се скроят четири/. За маншети
се скрояват два правоъгълника 16см. на 30см. плюс шевовете, за да остане
ширината 8см.. За оформяне на предниците мострите се скрояват според
чертежа на кройката. За гайки на ръкавите се скрояват две ленти 5см. на
22см..За свободен колан се скрояват две ленти 1м. на 20см.
Изработка: Зашийте свивките с правите шевове. Изработете натегната гънка на
джобовете, оформете горната част с подгъв и поставете джобовете на 1, 5см.
разстояние от мястото на капачетата. Изработете ги ушити и обърнати с
декоративна бродерия и ги поставете върху джобовете. Тропосайте натегната
гънка по средата на гърба и зашийте на 3см. от горната страна, изгладете.
Зашийте платката на гърба и поставете вътрешната платка в долната част от
обратната страна, зашийте и затворете раменните шевове, обшийте вътрешната
платка по същия шев. Зашийте страничните шевове с прави шевове по
английски. Съединете двете части, които оформят ръкава до обозначение F като
оформите отвор и го оформите със същия шев. Изработете двете ленти за гайки
ушити и обърнати като оформят така ъгъл в единия край и ги поставете в
долната част на ръкавите на указаното място, зашийте, затворете ръкавите.
Изработете маншети ушити и обърнати с прихлепване от 3см. и пришийте един
лист към ръкавите според обозначение Е като оформите прихлупването, обшийте
и пришийте ръкавите към ръкавните извивки, обшийте шева. Поставете мострите
на предницата, ушити и обърнати, обшийте и прекарайте декоративен тегел от
7мм. Изработете яка със столче според обозначения А-В и обясненията към
модел 5. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета и копче на
ръкавите на указанитеместа с малко квадратно парче от същата материя за да
пристегнете зашитото на копчето и за да закопчаете лентите като прихванете
ръкавите. Съединете двете ленти на колана с прав английски шев и направете
бродерия по средата на лентата с ширина 6см., направете малък подгъв наоколо
във формата на руло и по краищата като ги срежете по диагонал, завържете
около талията, според модела.
49. Пола „SISLEY”
Приложение 5. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 1 /от 12/.
Плат: 1, 90 м. , 1, 40 м. ширина щампосан плат.
Кроене: пола 12 (да се скроят шест). За оформяне на талия целите мостри се
скрояват според чертежа на кройката.
Изработка: Съединете шестте части, които оформят полата като оставите отвор
за ципа отляво, пришийте скрит цип. Оформете талията като поставите мострите,
лице с лице, зашийте, обърнете и прекарайте тегел на 12 мм. около талията.
Направете подгъв.
50. Блузка „VERO MODA”
Приложение 5. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 13 до15/.
Плат: 0, 65 м. , 1, 40 м. ширина памучен воал с намачкан ефект.
Кроене: гръдна част 15 /да се скрои двойна/, предница 14 /да се скрои двойна/,
гръб 13 /да се скрои двоен/. За оформяне на предницата на вратната извивка
мострите се скрояват според чертежа на кройките. За презрамки се скрояват две
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ленти 4см. на 29см. /размер 38/, 32см. /размер 42/, 35см. /размер 46/ плюс
шевовете, за да остане ширината 1см.
Изработка: Прекарайте двоен набор по гръдните части между обозначенията и
пришийте към предницата, като натегнете наборите. Скройте едно парче от
същата материя като му дадете овална форма за да я поставите по средата на
предницата на 2см. разстояние от вратната извивка, обшийте наоколо и
поставете декорация от пайети като следвате формата и скъпоценни камъни по
по средата, според модела. Зашийте страничните шевове, като оставите отвор от
20см. от лявата страна от ръкавната извивка. Изработете презрамки, ушити и
обърнати с ширина 1см. и тропосайте по краищата на предницата на вратната
извивка, поставете мострите на вратната извивка, лице с лице, зашийте,
обърнете мострите. Направете подгъв от 1см. на гърба като оформите каналче и
прекарате еластична лента за да застопорите вратната извивка, пристегнете
краищата на всяка страна и пришийте скрит цип. Застопорете презрамките на
гърба според нужната мярка по обозначенията. Направете подгъв. Поставете
декорация от скъпоценни камъни на предницзата на вратната извивка и пайети,
според модела.
51. Дълга пола „VERO MODA”
Приложение 5. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 4 /от 16 до 19/.
Плат: 2, 20 м. , 1, 40 м. ширина памук. 0, 35 м. , 1, 40 м. ширина копринена
подплата.
Кроене: От памук: предница на талия 19 /да се скрои двойна/, гръб на талия 17
/да се скрои двоен/, предница на горна част 18 /да се скрои двойна/, гръб на
горна част 16 /да се скрои двоен/. За първия волан се скрояват два
правоъгълника с височина 31см. на 85см. /размер 38/, 90см. /размер 42/, 95см.
/размер 46/.За втория волан се скрояват два правоъгълника с височина 20см. на
1, 20 м. /размер 38/, 1, 25 м. /размер 42/, 1, 30 м. /размер 46/. За третия волан
се скрояват два правоъгълника с височина 10см. на 1, 95м /размер 38/, 2м.
/размер 42/, 2, 05м. /размер 46/ плюс шевовете на всичките волани. От
копринена подплата: съединяват се талията и предницата и гърба на горната
част и се скроява по една двойна от всяка.
Изработка: Зашийте свивките на предницата и гърба на талията, пришийте към
горните части поотделно и поставете канаваца от 6см. ширина върху шева за
съединение на предницата и към талията, зашийте със сатенен конец върху
всяка страна на канавацата. Затворете страничните шевове на частите до
мястото на ципа отляво. Подплатете като оформите талията и пришийте цип.
Затворете във формата на халка трите волана, които оформят полата и
поставете дантела с ширина 10см. в основата на първия волан, като я пришиете
със сатенен конец от всяка страна; на 15см. от горната страна на първия волан
прекарайте двоен набор наоколо като го натегнете до достигане 70см. на
предницата и 70см. на гърба /размер 42/, заостаналите размери или се намалява
или се увеличава 4см. на предницата и също толкова на гърба, поставете върху
набора лента от канаваца в златисто с ширина 1см. и застопорете с тегел по
средата й като пристегнете набора. Поставете тясна лента в златисто върху
втория волан на разтояние 4,5см. от горния шев около волана и друга лента на
1, 5см. разстояние от основата на същия волан. Прекарайте двоен набор по
горната страна на двата волана и пришийте първия към основата на горната част
като натегнете наборите наоколо. Поставетедекорация от дантела затворена във
формата на халка върху съединителния шев на първия волан и в позиция върху
горната част, зашийте с тегел по двата кврая. Поставете втория волан към
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основата на първия под широката лента, като натегнете наборите и зашиете.
Оформете основата на третия волан като поставите тясна дантела по върховете,
прекарайте двоен набор от противоположната страна и пришийте към основата
на втория волан като натегнете набора, поставете отгоре върху шева на лентата
от дантела с ширина 1см.
52. Блузка „PAZ TORRAS”
Приложение 5. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 20 до 22/.
Плат: 1 35 м. , 0, 80 м. ширина оригинален бродиран плат. 0, 30 м. , 0, 80 м.
ширина воал от гладко трико в подходящ цвят.
Кроене: От бродирана материя: предница 21 (да се скрои двойна), гръб 20 (да
се скроят два). От трико: яка 22 (да се скроят две двойни).
Изработка: Затворете предните свивки, зашийте средния шев на гърба от
основата до ципа, затворете раменните и страничните шевове. Съединете яките
лице с лице, зашийте горната част, обърнете и пришийте един лист около
вратната извивка според обозначения А-В, поставете скрит цип до края на яката
и обшийте противоположния лист от обратната страна. Оформете ръкавните
извивки и подгъва в основата със завършващ видим бод.
53. Пола „MANGO”
Приложение 6. Страна А. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 3 /от 1 до 3/.
Плат: 1, 90 м. , 1, 40 м. ширина бамбула. 0, 40 м. , 1, 40 м. ширина подплата.
Кроене: От бамбула: предница и гръб на горна част 1 /да се скроят два
правоъгълника 22 см. на 80 см. ширина, и след като се наберат кройката се
поставя отгоре и се скрояват две двойни/, предница и гръб 3 /да се скроят две
двойни/. За волани се скрояват четири ленти с ширина 4см. но 95см. /размер
38/, 1м. /размер 42/, 1, 05м. /размер 46/. От подплата: предница и гръб на
вътрешна част 2 /да се скроят две двойни/.
Изработка: Оформете горната част на двата правоъгълника, за да скроите
частите на горницата със завършващ шев и прекарайте тегели с еластичен конец
на 1см. от горната част, която е оформена, поставете отгоре частите на
горницата над наборите и придайте форма на страничните шевове според
кройката, затворете частите във формата на халка. Затворете страничните
шевове на вътрешната подплата и я пришийте от обратната страна на горните
части върху зашитото на първия тегел, като обшиете края. Затворете във
формата на халка предницата и гърба на полата и двата волана поотделно;
оформете двата странични шева на двата тесни волана със завършващ шев и
прекарайте двоен набор по средата на лентите. Прекарайте двоен набор в
горната част на полата докато достигнете нужния размер за горната част според
мярката и зашийте към края на горницата като натегнете наборите. Поставете
върху съединителния шев един тесен волан, адаптиран според размера и
зашийте другия волан на 6см. разстояние като му придадете същия размер като
на горния контур, зашийте с тегел в средата на волана. Прекарайте двоен набор
в основата на полата и я пришийте към основата на вътрешната подплата като
натегнете наборите и като оформите дрехата.
54. Жакет „LOVE SEX MONEY”
Приложение 6. Страна А. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
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Брой на частите на кройката: 9 /от 4 до 12/.
Плат: 1, 50 м. , 1, 40 м. ширина брокат.
Кроене: предница 10 /да се скроят две/, гръб 11 /да се скроят два/, страница на
предница 9 /да се скроят две/, две кройки ръкав 8 и 12 /да се скроят два от
всяка/, предница на долна част 6 /да се скроят четири/, гръб на долна част 5 /да
се скроят два двойни/, джоб 4 /да се скроят два/, яка 7 /да се скроят две косо и
една двойна горна с 5 мм. по-голяма/. За ревери мострите се скрояват според
чертежа на кройките. За подплатяване се скрояват предницата до края на
мострите, страниците, гърба, ръкавите и джобовете.
Изработка: Пришийте страниците към предницата и поставете отгоре по
лицевата страна кадифена лента с ширина 3, 5см. като покриете шева, зашийте
лентата с тегел на 2мм.от двата края. Подплатете джобовете като прибавите по
отворите набрана дантела в черен цвят с ширина 3см. и поставете джобовете на
двете предници според указаното място, зашийте около тях. Зашийте
страничните шевове на долната част и поставете на 3, 5см. от горната част и
около долната част кадифена лента и съединете двете долни части лице с лице,
зашийте долната страна и краищата на предницата, обърнете и пришийте един
лист към основата на жакета до обозначение Е. Изработете ръкавите според
обяснението към модел 1 и яка с ревери според обозначение А и обяснението
към модел 2. Затворете във формата на халка кадифената лента за да я
поставите на 5 см. от основата на ръкавите, според размера и поставете набрана
дантела в горната част както при джобовете, пришийте лентите към ръкавите с
тегел по двата края. Поставете подплънки и подплатете жакета, обшийте
долната част от обратната страна на същия шев. Оформете илици, пришийте
подплатени копчета.
55. Рокля „BLUMARINE”
Приложение 6. Страна А. Турско синьо.
Чертеж:/размер 38, 42, 46/.
Плат: 5, 55 м. , 1, 40 м. ширина воал от креп. 0, 30 м. , 0, 80 м. ширина кадифе
с брокат. 2, 40 м. , 1, 40 м. ширина креп.
Кроене: Ог воал: предница на горна част 21 /да се скрои правоъгълник с
височина 21см. и ширина 80см., и след като се оформи набора, да се скрои
двойна/, страница на предница 19 /да се скроят две/, гръб на горна част 17/да
се скроят два/, ръкав 15 /да се скроят два/. За долна част на полата се скрояват
два правоъгълника с височина 1, 15см. на 1, 35м. ширина. За горна част на
полата се скрояват два правоъгълника с височина 1, 10 м. и ширина 1, 35м. От
кадифе: маншет 18 /да се скроят четири/. От креп за подплатяванепредница на
горна част 21 /да се скрои двойна до обозначение В/, страница на предница на
подплата 20 /да се скроят две/, гръб на горна част на подплата 16 /да се скроят
два/, предница на пола на подплата 14 /да се скрои двойна, като се увеличават
сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина
49, 5см. /размер 46/, 47, 5см. /размер 42/, 44, 5см. /размер 38 и като заоблите
предишното ниско долу/, гръб на пола на подплата 13 /да се скрои двоен, като
се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се
получи ширина 46см. /размер 46/, 44см. /размер 42/, 42см. /размер 38 като
заоблите ниско долу/.
Изработка: Изработете набор за смокинг по правоъгълника за предницата на
горната част със златист конец и апликация от скъпоценни къмъни върху него
според модела, като оставите набора на плата в горния край на вратната
извивка и в долната част, поставете в края на набора на вратната извивка и в
основата на горната част лента в златисто с ширина 1см. като така застопорите
плата при набора. Поставете тази част върху предницата на горницата 21 и
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скройте двойна според формата. Поставете страниците на предницата според
обозначение А, затворете страничните шевове. Прекарайте двоен набор от двете
страни на презрамките на страниците като оформите разнищване от обозначения
А-R и като натегнете набора до достигането на размера на вътрешната подплата,
затворете раменните шевове. Подплатете предницата и гърба на горницата като
прибавите гайки от същата материя по средата на гърба, като го оформите.
Затворете страничните шевове на двете поли от воал и прекарайте двоен набор
по горната страна като разнищите края и поставите една пола отдолу под
основата на горната част, натегнете набора, според обозначения В-Е, зашийте
над зашитото на лентата. Прекарайте тропоска върху полата пришита към
горннцата на исканото разстояние от подплатата на полата според обозначения
C-G-F като придържате същия контур и поставите другата пола отгоре над тези
обозначения, като натегнете набора и оставите отпуснат шев отгоре на 2, 5см.,
зашийте с обиколен тегел и поставете друга лента върху същото зашито.
Затворете ръкавите като оставите малък отвор от 3см. при основите, оформете
отворите с плат по същите шевове. Изработете маншети, ушити и обърнати като
оформите отворените краища и прибавите гайките от едната страна според
местоположението на кройката, пришийте един лист от маншетите към основата
на ръкавите като оформите отвор и обшийте противоположния лист. Прекарайте
двоен набор по върховете като оставите шевовете на 1,5см. по мострата
разнищени до обозначения R-X, пришийте ръкавите към ръкавните извивки
според обозначения R-X като оставите набран шева по мострата и останалото от
ръкавните извивки до страничните шевовес нормални шевове. Затворете
страничните шевове на вътрешната подплата на полата и пришийте
вътрешността към основата на предницата и гърба на горницата. Пришийте
подплатени копчета на маншетите и по средата на гърба. Оставете основите на
полата неоформени.
56. Жакет „ALESSANDRO DELL’ACQUA”
Приложение 6. Страна А. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 12 /22 до 33/.
Плат: 1, 05 м. , 1, 40 м. ширина плат със златисти пайети. 1, 55 м. , 0, 80 м.
ширина плат със сребърни пайети. 0, 45 м. , 0, 80 м. ширина бял креп сатен.
Кроене: От златистата материя: предница 30 /да се скроят две/, страница на
предница 29 /да се скроят две/, гръб 32 /да се скроят два/, страница на гръб 26
/да се скроят две/, две кройки ръкав 27 и 33 /да се скроят два от всяка/, капаче
23 /да се скроят две/, яка 24 /да се скроят две косо/. От сребристата материя:
ревер 28 /да се скроят два/, цяла мостра 31 /да се скроят две/, яка 24 /да се
скрои една двойна горна права с 5мм. по-голяма/. За отпуснат фулард се
скроява лента с ширина 14см. на 1,40 м. От бял креп: основа на ревер 22 /да се
скроят две/, ревер 25 /да се скроят два/. За подплатяване
се скрояват
предницата, вече съединена до края на мострите, страниците, гърба, ръкавите и
капачетата.
Изработка: Съединете двете части на предниците в бяло според обозначения ВЕ и ги пришийте към ревера със златисти пайети според обозначения С. В,
пришийте към предницата според обозначение Е, поставете страниците на
предницата според обозначение F. Пришийте страниците на гърба към
предницата и изработете джобове с капачета според обяснението към модел 35.
Пришийте страниците на гърба към гърба, затворете средния шев на гърба и
раменните шевове. Затворете шевовете на ръкавите и ги прикрепете към
ръкавните извивки. Изработете яка с ревери според обозначение А и
обяснението към модел 2. Направете подгъви, поставете подплънки и
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подплатете. Поставете метална закопчалка за да пристегнете по средата на
предницата според указаното място. Оформете лентата за фулард с обиколен
застопоряващ тегел.
57. Панталон „BENETTON”
Приложение 6. Страна А. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 34 до 38/.
Плат: 1, 90 м. , 1, 40 м. ширина вълна на дипломатическо райе.
Кроене: предница 35 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите,
указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 25, 5см.
/размер 46/, 23, 5см. /размер 42/, 21, 5см. /размер 38/, гръб 34 /да се скроят
два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в
краищата да се получи ширина 28см. /размер 46/, 26см. /размер 42/, 24см.
/размер 38/, страница –дъно на джоб 36 /да се скроят две/, предница на коланче
37/да се скроят четири, две без прихлупване/, гръб на коланче 38 /да се скроят
два двойни/. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с 6см. ширина и
9, 5см. височина плюс шевовете. За гайки се скрояват четири правоъгълника
9см. на 4см., за да остане ширината 1см., след като се изработят. За дъна на
джобове на предницата се скрояват две според чертежа на кройката. За дъна на
джобове на гърба се скрояват два правоъгълника 13см. на 10см. от плат и други
два от подплата.
Изработка: Изработете джобове на гърба с филетка илик според указаното
място и обяснението към модел 6. Изработете джобове със страници на
предницата според обяснението към модел 13. Затворете страничните,
вътрешните шевове и средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете
преден отвор със закопчаване и цип според обяснението към модел 6. Зашийте
поотделно страничните шевове на коланчетата, поставете лек подлепващ плат
от трико от обратната страна на едно от коланчетата, изгладете, съединете двете
коланчета лице с лице, зашийте горната част и краищата на предницата,
срежете леко шева, обърнете и зашийте един лист към панталона, като
прибавите четирите гайки, преди това ушити и обърнати, две на предницата и
две на гърба, обшийте коланчето и пристегнете краищата на гайките в горната
част на коланчето с хоризонтален тегел и застопорете другия край отново върху
панталона. Направете подгъви, оформете илик на коланчето, пришийте копче.
58. Рокля „CLIPS”
Приложение 6. Страна А. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 5 /от 39 до 43/.
Плат: 1, 20 м. , 1, 20 м. ширина вълна със скъпоценни камъни и лурекс.
Кроене: предница на горна външна част 41 (да се скроят две), предница на
долна гръдна част 43 (да се скрои двойна), предница на долна част на горница
42 (да се скрои двойна), предница на долна част 40 (да се скрои двойна), гръб
39 (да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 28см. /размер 46/, 26см. /размер 42/,
и 24см. /размер 38/. За да подплатите се скрояват същите кройки.
Изработка: Зашийте свивките на предницата на горната част на горницата и
съединете двете части по средния шев. Зашийте свивките на гърба. Съединете
горната част на горницата с долната част на гръдната кройка като прибавите
кадифена лента, като оформите филетка според обозначение А до страничните
шевове. Съединете двете части, които оформят предницата според обозначения
В-С до страничните шевове и затворете раменните, страничните шевове и
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средния шев на гърба от края на ципа до основата. Пришийте скрит цип.
Подплатете роклята. Направете подгъв.
59. Пола „ALEXANDER McQUEEN”
Приложение 6. Страна В. Морско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 1 до 2/.
Плат: 4, 70 м. , 1, 40 м. ширина сребрист плат. 0, 80 м. , 3м. ширина тюл.
Кроене: От сребристата материя: предница на горна част 1 /да се скроят две
двойни/, гръб на горна част 2 /да се скроят два двойни/. За долната част се
скрояват шест части според схемата на метража за да се изработи плисе.
Изработка: Зашийте дясната страна на горните части поотделно и поставете от
обратната страна на плата, за да затворите лекичко, пристегнете с тропоска и
прекарайте 11 декоративни тегела по частите според формата и модела. След
като изработите плисето на долните части, отбележете извивката на горната
част според схемата и скройте частите като оставите остатък за шевовете;
пристегнете с тропоска плисето и съединете частите помежду им като ги
затворите във формата на халка; зашийте към основата на частите на горницата,
като оформите плисето. Поставете противоположните горни части лице с лице,
зашийте горната част, обърнете и прекарайте тегел като оформите каналче от 12
мм. наоколо; пришийте цип отляво и прекарайте еластична лента през
каналчето с цел да застопорите талията според нужната мярка, пристегнете с
вертикален тегел по страничните шевове. Затворете правоъгълника от тюл във
формата на халка, прекарайте двоен набор в горната част и поставете във
вътрешната част на полата и пришийте към основата на горната част от
вътрешната страна, за да придадете обем на полата.
60. Риза „GIANFRANCO FERRE”
Приложение 6. Страна В. Червено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 9 /от 3 до 11/.
Плат: 3, 25 м., 1, 50 м. ширина тафта. 0, 25 м. , 3м. ширина тюл.
Кроене: От тафта: предница 20 /да се скроят две/, предно закопчаване 9 /да се
скроят две/, гръб 3 /да се скрои двоен/, страница на предница и гръб 8 /да се
скроят четири/, ръкав 11 /да се скроят два/, основа на маншет 5 /да се скроят
четири/, маншет 6 /да се скроят четири/ , столче на яка 7 /да се скроят две
двойни/, яка 4 /да се скроят две двойни/. За отвора на ръкавите се скрояват две
ленти 11см. на 4см. плюс шевовете. За плисирани волани се скрояват осем
правоъгълника 21см. на 90см. Зао вътрешната част на придържане на волана от
тюл се скрояват две ленти с ширина 5см. по дължината на основата на
предницата на ризата и друга лента със същата ширина по размера на основата
на гърба, като оставите излишък за шевовете. За вътрешната част за
придържане на последния волан от тафта се скрояват същите ленти като
предишните , но с ширина 8,5см. От тюл за да оформите волан: се скроява лента
21см. дължин по ширината на плата-3м.
Изработка: Тропосайте плисета на предницата и затворете свивките на гърба,
затворете страничните шевове и тези на страниците поотделно. Оформете
горната част и основата на страницата и прекарайте двоен набор по горната
страна като оставите шева по мострата на 1см. ширина, зашийте частта към
предницата и гърба според обозначения Е-К-Е, като оставите ръб по горната
страна като натегнете наборите. Оформете горната и долната част на
правоъгълниците, зада плисирате и изработете плисирането в специализирано
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ателие, съединете правоъгълниците и пришийте към основата на ризата като
натегнете наборите и образувате ръб от 1см. Прекарайте двоен набор по
правоъгълника от тюл и поставете под волана в основата, зашийте от обратната
страна върху същото зашито, като оставите по-дълго. Поставете закопчаване по
средата, от вратната извивка до обозначение С като пристегнете всичкиволани и
като ги оставите по-дълги, зашийте и обшийте като затворите краищата на
основата. Изработете яка със столче според обозначения А-В и обяснението към
модел 5. Изработете 10 гънки 2мм. на 2мм. в основата на ръкавите от
обозначение R към средата на ръкавите, затворете шева и оформете отвора като
поставите капаче, ушито и обърнато. Изработете маншетите два по два като
поставите по края лента, според модела до обозначение J и пришийте частите на
основата на маншетите към маншетите според обозначение J; прикрепете
маншетите към ръкавите до края на отворите. Оформете илик на маншетите,
пришийте копчета и поставете закопчалки тик-так на предното закопчаване.
61. Рокля „LANVIN”
Приложение 6. Страна В. Турско синьо.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 2 /от 12 до 13/.
Плат: 2, 55 м. , 1, 50 м. ширина воал от креп. 1, 30 м. , 1, 50 м. ширина креп в
подходящ цвят.
Кроене: От воал: предница 13 и 13А /да се скрои една двойна според горната
част на вратната извивка и една двойна според долната част/, гръб 12 /да се
скроят два двойни, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението,
така че в краищата да се получи ширина 32см. /размер 46/, 30см /размер 42/,
28см. /размер 38/. От креп: предница 13 и 13А /да се скрои една двойна според
горната част на вратната извивка/, гръб 12 /да се скрои двоен по същия начин
както този от воал/.
Внимание: За да получите пълната кройка 13, съединете 13 с 13 а по линията
за съединяване на кройки.
Изработка: Зашийте страничните шевове на трите рокли поотделно, поставете
роклята с по-високата вратна извивка от вътрешната страна и роклята от креп
като подплата и пристегнете трите предници и гърбовете с тропоска, затворете
раменните шевове като оставите всичко пристегнато. Направете подгъвите
скроени по същия начин както отпуснатите вратни извивки. Отбележете малък
отвор на гърба без да оформяте и оформете закопчалка от конец в края на гърба
на вратната извивка като пристегнете трите материи, пришийте копче от другата
страна.
62. Рокля „CHANEL”
Приложение 6. Страна В. Оранжево.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 14 до 21/.
Плат: 3, 75 м. , 1, 40 м. ширина копринена тафта.
Кроене: средна предна част на вратна извивка 18 /да се скрои двойна/,
предница 20 /да се скроят две/, предна японска част 16 /да се скроят две/, гръб
на японска част 14 /да се скроят два/, страница 19 /да се скроят две/, предница
на висок колан 21 /да се скроят две двойни/, гръб на висок колан 17 /да се
скроят четири/, долна част 15 /да се скроят 15 части за размер 38, 17 части
/размер 42/, 19 части /размер 46/. За да оформите фльонга се скроява лента
10см. на 70см. , за да остане ширината 4см. За оформите предницата и гърба на
ръкавната извивка мострите се скрояват според чернтежа на кройката. За гайка
на фльонгата се скроява квадрат 9см. на 9см.. За да подплатите кройките на
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горната част се скрояват до края на мострите на ръкавните извивки и долната
част.
Изработка: Зашийте гръдните свивки и свивките на гърба. Пришийте предната
част към предницата според обозначение В и предната част на вратната извивка
според обозначение А. Прикрепете страниците към предниците и гърба според
обозначения С-Е. Затворете японските раменни шевове и ги оформете като
поставите мострите ушити и обърнати, пристегнете края им с тегел. Зашийте
поотделно страничните шевове на коланчетата, прикрепете една част към
горницата до средата на гърба и вътрешната част, зашита по същия шев от
обратната страна. Съединете частите, които оформят долницата като зашиете до
плисетата и адаптирате според основата на талията според размера и съедините
с талията до средата на гърба. Подплатете горницата като оформите вратната
извивка и долната част. Зашийте цип по средата на гърба. Направете подгъв.
Поставете декорация от перли по шевовете на горницата, ръкавните японски
извивки, края на мострите на ръкавните извивки и на частта на талията от двете
страни горна и долна. Изработете фльонга и поставете украса от перлички,
поставете фльонгата по средата на коланчето, според модела.
63. Блузка „CHLOE”
64. Рокля „CHLOE”
Плат: 0, 85 м. , 1, 40 м. ширина коприна. 8, 55 м. , 1, 40 м. ширина копринен
шифон.
63. Блузка „CHLOE”
Приложение 6. Страна В. Зелено.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 8 /от 22 до 29/.
Кроене: От коприна: предно закопчаване 25 /да се скроят две двойни/, гръб на
вратна извивка 23 /да се скроят два двойни/. От шифон: горна част на предница
28 /да се скроят две/, средна част на предница 27 /да се скрои двойна/, две
кройки долна страница на предница 24 и 29 /да се скроят две от всяка/, гръб 26
/да се скрои двоен/, ръкав 22 /да се скроят два/.
Изработка: Зашийте свивките на гърба. Прекарайте двоен набор по двете
предници между обозначенията и пришийте предното закопчаване според
обозначение В като натегнете наборите. Съединете долните части на предницата
и средната част на предницата според обозначения В-С и пришийте към
основата на горната част според обозначения А-В-С до страничните шевове.
Зашийте гърба на вратната извивка към гърба според обозначение Е. Затворете
раменните шевове, десния шев и левия шев като оставите отвор за цип между
обозначения R-S. Затворете ръкавите, направете подгъв във формата на руло в
основата и направете двоен набор между обозначенията по върховете, пришийте
ръкавите към ръкавните извивки, като натегнете наборите. Поставете цип отляво
и направете подгъв във формата на руло. Оформете вратната извивка със
завършващ шев във формата на руло.
64. Рокля „CHLOE”
Приложение 6. Страна В. Сиво.
Чертеж: /размер 38, 42, 46/.
Брой на частите на кройката: 10 /от 30 до 39/.
Кроене: От коприна: предница 37 /да се скрои двойна/, гръб 36 /да се скроят
два/, страница на гръб 30 /да се скроят два/. За презрамки се скрояват две
ленти 4см. на 35см. за да останат 7 мм. От шифон: средна част на предница 34
/да се скрои двойна/, предна част 33 /да се скроят две/, две кройки предница на
основа на вътрешна част 31 и 32 /да се скрои една двойна от всяка/, първи
волан на предница 35 /да се скрои двоен/, втори волан на предница 38 /да се
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скрои двоен/, трети волан на предница 39 /да се скрои двоен/. За да оформите
ръкавните извивки и гърба на вратната извивка се скрояват косо ленти от 4см.
според контурите. За предницата и гърба на полата се скрояват две части от
всяка според размерите на схемата на метража без да скроявате краищата, за да
изработите плисета.
Изработка: Зашийте гръдните свивки. Съединете страницата на гърба с гърба и
зашийте страничните шевове и средния шев на гърба от края на ципа до
основата. Съединете плисираните части
според размерите на шевовете от
малкия към големия, след като се отбележат контурите на плисетата и като се
премахнат краищата на върховете, пристегнете плесето с тропоска и пришийте
към основата на горната част според върховете на предницата и като оформите
набран ръб наоколо до средата на гърба, без да оформяте като го оставите
срязан. Зашийте предните части според обозначение В, поставете първия волан
на предницата според обозначение F върху средата на предницата в позиция
към талията, тропосайте. Пригответе втория волан и го пришийте към основата
на вътрешната част според обозначение G и зашийте третия волан към основата
на долната част според обозначение J, съединете двете вътрешни части според
обозначение G, като пристегнете втория волан и пришиеите тази част към
основата на предницата според обозначение F, като по този начин пристегнете
първия волан. Зашийте тази част на трите волана към полата според
обозначения А-С до края на плисираните волани. Оформете вратната и
ръкавните извивки със завършващ шев и зашийте презрамки, преди това
оформени като руло според мярката. Пришийте цип по средата на гърба.
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