
Въвеждането на нови материали, технологии, машини и оборудване в шивашката индустрия 

е постоянен процес, който постоянно създава предизвикателства пред шивашките фирми. 

Реалната производствена практика, високите изисквания на потребителите, конкуренцията 

между фирмите, произвеждащи шивашки продукти и постоянно променящите се модни 

тенденции налагат необходимостта от универсалност на оборудването, гъвкавост на 

производството, прилагане на съвременни съвременни технологии и технически средства, 

както и повишаване на кадровия потенциал в шивашката индустрия. В тази връзка е необходимо 

да се обвържат теоретичните знания, практическите умения и творческото им приложение 

при практическото изпълнение на технологичните процеси в съвременната шивашка 

индустрия. Дамските рокли са един от най-масово произвежданите артикули. Предназначение-

то им, видовете им, материалите, от които са изработени са изключително много и 

разнообразни, което обуславя голямото разнообразие от технологични възможности за 

изработката им. Всеки конструктивен разрез или детайл от шевния продукт се изработва по 

определен технологичен вариант, по зададения модел. Дори при малка промяна във варианта на 

модела е необходимо да се промени технологичната последователност за изработка на 

съответния. От друга страна, задълбочените теоретични знания и практически умения 

създават условия за разработване на технологична документация за въвеждане на нов модел за 

използване на съществуващи технологични последователности за разработване на подобни 

варианти на модела и с малки промени в технологичните решения за конструктивна 

конструкция или детайл. Да се разработи технологичната последователност за разработване 

на новия модел. В този смисъл е необходима по-голяма гъвкавост при разработването на 

технологична документация.
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Днес Messe Frankfurt е "нервният център" на 
града, термин, който се отнася до положително-
то му социално-икономическо въздействие. 
Търговските панаири винаги пораждат допъл-
нителни приходи за Франкфурт и околния 
регион - било то за хотели или ресторанти, фир-
ми за строителство на щандове или таксита. 

Разработването на технологии за прилагане на дендримерите при производството на 
антимикробни текстилни материали е ново актуално направление с голям многомилиарден 
пазар. Дендримерната архитектура включва голям брой функционални групи, което позволява 
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TECHNOLOGICAL OPTIONS
FOR MAKING LADIES DRESSES

TECHNOLOGICAL VARIANTS FOR MANUFACTURE
OF WOMEN'S DRESSES

ACCORDING TO THE BASIC MODEL №II

ABSTRACT
The introduction of new materials, technologies, machines and equipment in the sewing industry is a 

permanent process that constantly creates challenges for sewing companies. The real production 
practice, the high consumer requirements, the competition between the companies producing sewing 
products and the constantly changing fashion trends impose the need for universality of the equipment, 
flexibility of the production, application of current modern technologies and technical means, as well as 
increase of the personnel potential in the sewing industry. In this regard, it is necessary to link theoretical 
knowledge, practical skills and their creative application in the practical implementation of 
technological processes in the modern garment industry. Ladies dresses are one of the most widely 
produced items. Their purpose, their types, the materials from which they are made are extremely many 
and varied, which determines the great variety of technological options for their manufacture. Each 
structural section or detail of the sewing product is made according to a specific technological variant, 
according to the set model. Even with a small change in the model variant, it is necessary to change the 
technological sequence for making the corresponding one. On the other hand, in-depth theoretical 
knowledge and practical skills create conditions for the development of technological documentation for 
the introduction of a new model to use existing technological sequences to develop similar model variants 
and with small changes in technological solutions for structural construction or detail, to develop the 
technological sequence for the development of the new model. In this sense, more flexibility is needed in 
the development of technological documentation.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ВАРИАНТИ ЗА 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ДАМСКИ РОКЛИ    

ПО ОСНОВЕН МОДЕЛ №II

1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ

Роклята е втален силует, без ръкави с отдел-
но скроени раменна и поясна част. Раменната и 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА МОДЕ-
ЛА ОТ ФИГУРА  III. 1.

1.1. Скица и техническо описание на 
основен модел II

поясната част са свързани с отделно скроен 
колан от две части - горен и долен колан.  

Предната раменна част е оформена с набор 
по линия на предна среда. Лява и дясна предна 
част са с реглан форма по контура на ръкавна 
извивка и имат удължения, които се свързват по 
линия на среда гръб /под формата на презрам-
ка/.

Раменната част на гърба е оформена от лява 
и дясна симетрични части, които покриват 
участъка от линията на талията до линията на 
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Конструктивното решение за вталяване е 
реализирано с талийни свивки по предна част и 
гръб на поясната част и по гръб на раменната 
част. Закопчаването е по линия на среда гръб 
със скрит цип. 

Представеният модел е изработен от лицев 
текстилен материал /ТМ/ и допълнителна 
/вътрешна/ част /хастар/ за раменната част на 
роклята /поясната част е без хастар/. За лицев 
материал се използва полиестерен ТМ. За 

подмишечен участък на гръб /оформен е т. н. 
"гол гръб"/. 

Предната поясна част е изцяло скроена. 
Гърба на посната част е изработен от лява и 
дясна симетрични части. П ОД Л Е П Е Н И  КО Н С Т РУ К Т И В Н И 

УЧАСТЪЦИ:
Ш горен и долен колан;
Ш контура на деколтето;
Ш контура на ръкавни извивки на предна 

част;

вътрешните детайли /хастара/ на раменната 
част се използва фин памучен материал. Това 
определя спортно-елегантния стил на роклята.

Ш контура на горна част гръб;
Ш контура на ципа по раменна и поясна част 

на гръб.

Фигура IIІ. 1. Дамска рокля – Основен модел II

БРОЙ 9/2020

1.2. Технологична последователност за 
изработване на основен модел II

Технологичната последователност за 
изработване на рокля - основен модел II е 
дадена в Таблица III. 1.
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Таблица III. 1.

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

Скрояване
и пускане
на изделието

00.00.

Накатаване
и скрояване

Подлепване
на горен
и долен колан

Комплектоване
и номериране

Подготовка
на работата
(пускане
на комплектите -
пачките)

Изработва
раменна
предна част -
лице

Подлепва контура
на деколтето

Разпреде-
ление

на връзки
по

„n“ бройки

Подлепва-
щата лента
/«права»/ е
с широчина

1,00 см

00.01.

00.02.

00.03.

00.04.

01.00.

01.01.

Ръчна
работа
и преса

Ръчна
работа
и ПЮ

Изработва набор
на лява и дясна
предна част
по отбелязани
центри и по размер
(онагледено
на фиг. III. 3.)

Инсталира-
но специално

краче
за набор
(дадено

на фиг. III. 2.)

01.03.

Подлепва контура
на ръкавна извивка

01.02. Подлепва-
щата лента

е с широчина
1,00 см –
веревно
скроена.

Предварител-
но върху
лентата

е изминат
бодов ред
от подклас

301.

Ръчна
работа
и ПЮ

Машина
за БР

от подклас
301
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Изработва
раменна част
гръб - лице

Подлепва контура
на горна част гръб
и контура на ципа

Отбелязва местата
на свивки

Затваря свивки

Заглажда свивки
на предна част

Подлепваща-
та лента
/«права»/

е с широчина
1,00 см

02.00.

02.01.

02.02.

02.03.

02.04.

Ръчна
работа
и ПЮ

РР
и шаблон

Машина
за БР

от подклас
301

Ръчна
работа
и ПЮ

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

Таблица III. 1. (продължение)

Изработва
раменна предна
лява и дясна
вътрешна част
на рокля

Изработва набор
на лява и дясна
предна част
по отбелязани
центри и по размер
(онагледено
на фиг. III. 3.)

Изработва
раменна
вътрешна част -
гръб

Отбелязва местата
на свивки

Затваря свивки

Заглажда свивки

Инсталира-
но специално

краче
за набор
(дадено

на фиг. III. 2.)

03.00.

03.01.

04.00.

04.01.

04.02.

04.03.

Машина
за БР

от подклас
301

РР
и шаблон

Машина
за БР

от подклас
301

Ръчна
работа
и ПЮ

ABSTRACT 
Messe Frankfurt (literally "Frankfurt Trade Fair") is the world's largest trade fair, congress and 

event organiser with its own exhibition grounds. The organisation has 2,500 employees at some 30 

КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
НА ТЪРГОВСКИЯ ПАНАИР ВЪВ ФРАНКФУРТ

Ивелин РАХНЕВ
главен редактор

e-mail: tok.chair@fnts.bg

Днес Messe Frankfurt е "нервният център" на 
града, термин, който се отнася до положително-
то му социално-икономическо въздействие. 
Търговските панаири винаги пораждат допъл-
нителни приходи за Франкфурт и околния 
регион - било то за хотели или ресторанти, фир-
ми за строителство на щандове или таксита. 

Разработването на технологии за прилагане на дендримерите при производството на 
антимикробни текстилни материали е ново актуално направление с голям многомилиарден 
пазар. Дендримерната архитектура включва голям брой функционални групи, което позволява 

РЕЗЮМЕ

Фигура 1 Методи за синтез на дендримери

[2] https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% 
D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE 

ЛИТЕРАТУРА
REFERENCES

[1] Български тълковен речник, изд. "Наука и 
изкуство", С., 2012.

Figure 1 Combed yarn process

R =
L

N.Tt
510 (4)RS



СПИСАНИЕ "ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО"260

Изработва предна
поясна част - лице

Обшива детайли
по линия
на страничен шев
и подгъв

Отбелязва местата
на свивки

05.00.

05.01.

05.02. Ръчна
работа

и шаблон

Машина
за

бодов ред
от подклас

504

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

Таблица III. 1. (продължение)

Затваря свивки
по отбелязани
центри

Заглажда свивки

Изработва гръб
на поясна част -
лице

Подлепва контура
на прикачване
на ципа

Обшива детайли
по линия
на страничен шев,
подгъв и среден
шев на гръб

Затваря свивки
по отбелязани
центри

Заглажда свивки

Изминава среден
шев на гръб –
поясна част, като
оставя отвор за цип
/до отбелязани
центри/

Подлепва-
щата лента

е с широчина
1,00 см

05.03.

05.04.

06.00.

06.01.

06.02.

06.03.

06.04.

06.05.

Машина
за БР

от подклас
504

Машина
за БР

от подклас
301

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ

Машина
за БР

от подклас
301

Ръчна
работа
и ПЮ

Ръчна
работа
и ПЮ

Разглажда РШ
по линия среда гръб

06.06. Ръчна
работа
и ПЮ
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Таблица III. 1. (продължение)

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№
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но ТП –
фуния
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шев

с двустранно
закрити
краища.

Обточваща-
та лента

е веревно
скроена.
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07.01.

07.02.

08.00.
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08.02.
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Ръчна
работа
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Съединява
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/вътрешна част/

Разглажда резерви
за шев
/вътрешна част /

Съединява ЛТМ
и вътрешна част
на раменна част
на рокля по контура
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и вратна извивка

Изминава
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за шев
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и вътрешна част
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08.08.

08.09.

08.10. Машина
за
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от подклас
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Машина
за

бодов ред
от подклас
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Ръчна
работа
и ПЮ

Машина
за
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Таблица III. 1. (продължение)
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на операцията Средство Символ Забележка№
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"
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Ръчна
работа
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Ръчна
работа
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работа
и ПЮ
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Разглажда резерви
за шев

Затваря оставения
отвор по линия
на предна среда
между предна част
ЛТМ и предна
вътрешна част

08.16.

08.17. Машина
за

бодов ред
от подклас
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Ръчна
работа
и ПЮ

Таблица III. 1. (продължение)

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№
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като оформя кант
на ЛТМ над
вътрешна част

Изминава
притискащ БР
между резервите
за шев от операция
08.18.
и вътрешна част
на рокля по линия
на ръкавни извивки

Изминава
странични шевове
на поясна лицева
част на рокля

Разглажда РШ
по странични
шевове на поясна
лицева част
на рокля
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бодов ред по линия
на подгъв на поясна
лицева част
на рокля

Глади подгъв
на поясна лицева
част на рокля

Отбелязва
широчината
на горен колан
и центри за монтаж
върху колана

Резерва
за подгъв –

0,5 см

08.18.

08.19.

08.20.

08.21.

08.22.

08.23.

08.24. РР
и шаблон

Ръчна
работа
и ПЮ

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ

Машина
за

бодов ред
от подклас
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Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ
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Таблица III. 1. (продължение)

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

Съединява горен
колан с линия
на талията
на раменна част
ЛТМ

Заглажда резерви
за шев от операция
08.25.

Съединява долен
колан с линия
на талията
на вътрешна
раменна част
по отбелязани
центри

Заглажда резерви
за шев от операция
08.27.

Съединява поясна
част с горен колан
по отбелязания
контур за широчина
на колан и центри
за монтаж
/центрова
странични шевове
и свивки/

Заглажда резерви
за шев от операция
08.29.

Прикачва скрит цип
/лява част/

Спазват
се отбеляза-
ните центри

Инсталирано
ТП – краче

за скрит цип

08.25.

08.26.

08.27.

08.28.

08.29.

08.30.

08.31. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Прикачва скрит цип
/дясна част/

Разглажда РШ
по линия среда гръб
и фиксира РШ
по линия
на прикачване
на ципа

08.32.

08.33. Ръчна
работа
и ПЮ

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Инсталирано
ТП – краче

за скрит цип
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Оформя
(дозатваря участъка
от 4,00 см
от операция 08.13.)
хоризонталната
линия на среда гръб
до контура на
прикачване на ципа

Изрязва
и обръща ъгли
при горен край
на цип

Изработва заячка
между на резерви
за шев на раменна
част ЛТМ и горен
колан и раменна
вътрешна част
и долен колан

Изминава затварящ
бодов ред на колан
при прикачване
към поясна част

08.34.

08.35.

08.36.

08.37.

Ръчна
работа

и ножица

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Машина
за БР

от подклас
301

"

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Таблица III. 1. (продължение)

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

09.03.

Довършителни
операции
за изработване
на изделието

Окончателно
гладене
на изделието
и поставяне
на закачалка

Окачествяване

Поставяне
на етикети,
пакетиране

09.00.

09.01.

09.02.

Ръчна
работа
и ПЮ

Ръчна
работа
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Фигура IIІ. 4. Дамска рокля - Моделен вариант 1 на Основен модел II

При разработване на технологичната 
последователност за изработване на рокля - 
моделен вариант 1 се използват технологич-
ните варианти за изработване на отделните 
конструктивни участъци и детайли на основен 
модел II (отделните раздели, дадени в Таблица 
III. 1.), като се добавят, трансформират или 
отпадат отделни операции във всеки от 
разделите на Таблица III. 1. и/или се добавят, 
трансформират или отпадат цели раздели в нея.

Основните раздели на технологичната 
последователност за изработване на моделен 
вариант 1 са както следва:

2.1.2. Технологична последователност за 
изработване на моделен вариант 1 

v Раздел 03.00. Изработва раменна 
предна лява и дясна вътрешна част на рокля 
съвпада с аналогичния раздел за основен 
модел II.;

v Раздел 01.00. Изработва раменна 
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Таблица III. 2. (продължение)

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

08.05.

08.06.

08.07.

08.08.

08.09.

Свързва къси
страни
на декоративен
детайл /ДД/ №2
и ДД №3 по линия
на среда гръб

Разглажда резерви
за шев

Изминава двойно
подгънат шев
по линия на подгъв
на трите ДД

Глади подгъв
на ДД

Изработва набор
по горния контур
на ДД и по размер
(онагледено
на фиг. III. 3.)

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Машина
за БР

от подклас
301

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ

Ръчна
работа
и ПЮ

Резерва
за подгъв –
0,5 + 0,5 см

Инсталирано
специално

краче
за набор
(дадено

на фиг. III. 2.)

Таблица III. 3.

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ

09.00. Монтаж
на изделието

Изминава
странични шевове
на раменна част
на рокля /лице/

Разглажда
резерви за шев
на странични
шевове
на раменна част
на рокля /лице/

09.01.

09.02.
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 05.00. Изработва предна поясна част - 
лице;

v Раздел 05.00. Изработва предна поясна 
вътрешна част /хастар/ съвпада с раздела от 
основен модел II. –

v  Раздел 06.00. Изработва поясна 
вътрешна част на гръб /хастар/ съвпада с 
раздела от основен модел II. – 

06.00. Изработва гръб на поясна част - 
лице;

v Раздел 07.00. Изработва детаили за 
колан - съвпада с аналогичния раздел за 
основен модел II - 07.00.;

v Раздел 08.00. Изработва декоративни 
детаили - къдри е нов раздел, който се добавя 
в технологичната последователност за 
изработване на основен модел II и е даден в 
Таблица III. 2.;

v Раздел 09.00. Монтаж на изделието - 
използва се аналогичния раздел за основен 
модел II. - 08.00. Монтаж на изделието и се 
трансформира, както е дадено в Таблица III. 3.

v Раздел 10.00. Довършителни операции 
за изработване на изделието - съвпада с 
аналогичния раздел за основен модел II - 09.00.

Таблица III. 2.

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

08.00.

08.01.

08.02.

08.03.

Изработва
декоративни
детаили – къдри

Обшива
декоративен
детайл №1
/детайла до линия
на талията/ по двете
къси страни

Обшива
декоративен
детайл /ДД/ №2
и ДД №3 по горния
им контур
и по двете къси
страни

Свързва къси
страни
на декоративен
детайл №1
/детайла до линия
на талията/
по линия на среда
гръб, като оставя
отвор за цип
по отбелязани
центри

Машина
за

бодов ред
от подклас

504

Машина
за

бодов ред
от подклас

504

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

08.04. Разглажда резерви
за шев

Ръчна
работа
и ПЮ
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Таблица III. 3. (продължение)

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

Изминава
странични шевове
на раменна част
на рокля
/вътрешна част/

Разглажда
резерви за шев
на странични
шевове
на раменна част
на рокля
/вътрешна част/

09.03. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

09.04. Ръчна
работа
и ПЮ

09.05. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Съединява
презрамка
по линия
на вратна извивка
/ЛТМ/

09.06. Разглажда
резерви за шев
/ЛТМ/

Ръчна
работа
и ПЮ

09.07. Съединява
презрамка
по линия
на вратна извивка
/вътрешна част/

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ

Разглажда
резерви за шев
/вътрешна част/

09.08.

09.09. Съединява ЛТМ
и вътрешна част
на раменна част
на рокля по контура
на деколте
и вратна извивка

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Изминава
притискащ БР
между резервите
за шев
/от шев 09.09./
и вътрешна част
на рокля

09.10.

Обръща и глади,
като оформя кант
по контура на шева
от операция 09.09.

09.11. Ръчна
работа
и ПЮ
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09.12. Прави регула
на ръкавна извивка
на лицева
и вътрешна част

Ръчна
работа

и ножица "

Таблица III. 3. (продължение)

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

Ръчна
работа
и ПЮ

Обръща
и глади линията
на ръкавни извивки

09.14.

Съединява лицева
и вътрешна раменна
част по линия
на предна среда

09.15. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ

Разглажда резерви
за шев

09.16.

Затваря оставения
отвор по линия
на предна среда
между предна част
ЛТМ и предна
вътрешна част

09.17. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ

Обръща и глади,
като оформя кант
на ЛТМ
над вътрешна част

09.18.

Съединява лицева
част и вътрешна
част по линия
на ръкавни извивки,
като оставя
незатворени 4,0 см
до среда гръб

09.13. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

09.19. Изминава
притискащ БР
между резервите
за шев
от операция 09.18.
и вътрешна част
на рокля по линия
на ръкавни извивки

Машина
за

бодов ред
от подклас

301
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Таблица III. 3. (продължение)

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

Изминава
странични шевове
на вътрешната
поясна част
на рокля

09.21. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ

Разглажда РШ
по странични
шевове
на вътрешната
поясна част
на рокля

09.22.

Изминава лицев
бодов ред по линия
на подгъв
на основната
поясна част
на рокля /хастар/

09.23. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Глади подгъв
на основната
поясна част
на рокля /хастар/

09.24. Ръчна
работа
и ПЮ

Ръчна
работа

и шаблон

Отбелязва линии
за прикачване
на ДД по основната
поясна част /хастар/
на роклята

09.20.

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Фуг. III. 5.Съединява ДД №1
с линия на талията
на основна поясна
част /хастар/, като
спазва центри
за монтаж

09.26.

Прикачване
на ДД №1 по линия
на прикчване
на ципа
към основна
поясна част
на гръб /хастар/,
като срязва
/«кръцва»/
резерва за шев
до център
за прикачване
на ципа

09.25. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Фуг. III. 5.
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Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Съединява ДД № 2
и ДД № 3 с основна
поясна част
/хастар/, като спазва
центри за монтаж

09.27. Фуг. III. 5.

Ръчна
работа
и ПЮ

Обръща ДД № 2
и ДД № 3
и глади

09.28.

Отбелязва
широчината
на горен колан
и центри за монтаж
върху колана

09.29. Ръчна
работа

и шаблон

Таблица III. 3. (продължение)

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

Съединява
долен колан с линия
на талията
на вътрешна
раменна част
по отбелязани
центри

09.32. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Заглажда резерви
за шев
от операция 09.32.

09.33. Ръчна
работа
и ПЮ

Съединява
поясна част
/основна
част-хастар
и ДД №1/
с горен колан
по отбелязания
контур за широчина
на колан и центри
за монтаж
/центрова
странични шевове
и свивки/

09.34. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Спазват
се отбеляза-
ните центри

Съединява
горен колан с линия
на талията
на раменна част
ЛТМ

09.30. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ

Заглажда резерви
за шев
от операция 09.30.

09.31.
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Таблица III. 3. (продължение)

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

Прикачва
скрит цип
/дясна част/

09.37. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Разглажда РШ
по линия среда гръб
и фиксира РШ
по линия
на прикачване
на ципа

09.38. Ръчна
работа
и ПЮ

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Оформя
(дозатваря участъка
от 4,00 см 
от операция 09.13.)
хоризонталната
линия на среда гръб
до контура
на прикачване
на ципа

09.39.

Инсталирано
ТП – краче

за скрит цип

Заглажда резерви
за шев
от операция 09.34.

09.35. Ръчна
работа
и ПЮ

Прикачва
скрит цип
/лява част/

09.36. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Инсталирано
ТП – краче

за скрит цип

09.40.

09.41.

Изработва заячка
между на резерви
за шев на раменна
част ЛТМ
и горен колан
и раменна
вътрешна част
и долен колан

Изминава затварящ
бодов ред на колан
при прикачване
към поясна част

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Машина
за

бодов ред
от подклас

301
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Фигура IIІ. 5. Основни детайли на дамска рокля – основен модел II 

2.2. Моделен вариант 2 на основен модел 
II на дамска рокля

Характерни особености на моделен 
вариант 2

Моделен вариант 2 е разработен, като се 
използва основен модел II, като раменната част 

ЗАДАЧА 2. Като се използват технологич-
ните варианти за изработване на отделните 
конструктивни участъци и детайли на основен 
модел II, да се разработи технологична 
последователност за изработване на моделен 
вариант 2

2.2.1. Скица и техническо описание на 
моделен вариант 2

Роклята е втален силует, без ръкави с 
отделно скроени раменна и поясна част. 
Раменната и поясната част са свързани с 
отделно скроен колан от две части - горен и 
долен колан.  

Предната раменна част на роклята е от вида 
на основен модел II, но изцяло скроена. 

на гръб се трансформира в две кръстосани 
презрамки и малки странични детайли за гръб, 
както е показано на Фигура IIІ. 5., а поясната 
част на роклята се запазва, както е на основен 
модел II.
 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ                                       
НА МОДЕЛА ОТ ФИГУРА III. 5.
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Представеният модел е изработен от ЛТМ и 
допълнителна /вътрешна/ част /хастар/ за 
раменната част на роклята /поясната част е без 
хастар/. За лицев материал се използва памучен 
тип ТМ с еластомерни нишки. За вътрешните 
детайли /хастара/ на раменната част се 
използва фин памучен текстилен материал. 
Това определя спортно-елегантния стил на 
роклята.

Раменната част на гърба е оформена от лява 
и дясна симетрични части /малки странични 
детайли за гръб/ и две кръстосани презрамки, 
съединени за страничните детайли на гърба  и 
за предни части /по линия на рамо/.

Конструктивното решение за вталяване е 
реализирано с талийни свивки по предна част и 
гръб на поясната част. Закопчаването е по 
линия на среда гръб на поясна част със скрит 
цип и с копче на колана. 

Ш горен и долен колан;
ПОДЛЕПЕНИ КОНСТРУКТИВНИ УЧАСТЪЦИ: 

Ш контура на горна част гръб по странични 
детайли;

ЛИЦЕВИ ШЕВОВЕ: съвпадат с предвидените 
в основен модел II.

При разработване на технологичната 
последователност за изработване на рокля - 
моделен вариант 2 се използват технологич-
ните варианти за изработване на отделните 
конструктивни участъци и детайли на основен 
модел I (отделните раздели, дадени в Таблица 
III. 1.), като се добавят, трансформират или 
отпадат отделни операции във всеки от 
разделите на Таблица III. 1. и/или се добавят, 
трансформират или отпадат цели раздели в нея.

Ш контура на ръкавни извивки на предна 
част;

Ш контура на ципа по поясна част на гръб.

Ш контура на деколтето;

2.2.2. Технологична последователност за 
изработване на моделен вариант 2 

Фигура IIІ. 6. Дамска рокля - Моделен вариант 2 на Основен модел II
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v Раздел 03.00. Изработва раменна 
предна вътрешна част на рокля съвпа-
да с аналогичния раздел за основен модел 
II. - 03.00. Изработва раменна предна 
лява и дясна вътрешна част на рокля, 
като елемента "лява и дясна предна част" 
се заменя със "среда на предна част";

v Раздел 00.00. Скрояване и пускане на 
изделието - съвпада с аналогичния 
раздел за основен модел II;

v Раздел 01.00. Изработва раменна пред-
на част - лице се трансформира, както е 
дадено в Таблица III. 4.;

Основните раздели на технологичната 
последователност за изработване на моделен 
вариант 2 са както следва:

v Раздел 02.00. Изработва раменна част 
гръб - лице се трансформира, както е 
дадено в Таблица III. 5.;

v Раздел 06.00. Изработва детайли за 
колан -  съвпада с аналогичния раздел за 
основен модел II - 07.00. Изработва де-
тайли за колан;

v Раздел 07.00. Монтаж на изделието се 
трансформира, както е дадено в таб-
лица Таблица III. 7.

v Раздел 05.00. Изработва гръб на поясна 
част лице се трансформира, както е даде-
но в Таблица III. 6.

v Раздел 08.00. Довършителни операции 
за изработване на изделието се транс-
формира, както е дадено в Таблица III. 8.;

v Раздел 04.00. Изработва предна поясна 
част - лице съвпада с раздела от основен 
модел II. 05.00. Изработва предна пояс-
на част - лице;

Таблица III. 4.

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

Ръчна
работа
и ПЮ

01.00.

01.01.

01.02.

Изработва
раменна
предна част - лице

Подлепва контура
на деколтето

Подлепва контура
на ръкавна извивка

Ръчна
работа
и ПЮ

Подлепваща-
та лента
/«права»/

е с широчина
1,00 см

Подлепваща-
та лента е

с широчина
1,00 см –
веревно
скроена.

Предварител-
но върху
лентата е
изминат

бодов ред
от подклас

301.
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Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

01.03. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

01.04. Ръчна
работа
и ПЮ

Изработва набор
на предна част
по отбелязани
центри и по размер
(онагледено
на фиг. III. 3.)

Укрепва шева
от операция 01.03.,
като пришива ласе

Инсталира-
но

специално
краче

за набор
(дадено на
фиг. III. 2.)

Таблица III. 4. (продължение)

Таблица III. 5.

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

02.00.

02.01.

Таблица III. 6.
Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

Машина
за

бодов ред
от подклас

504

Ръчна
работа
и ПЮ

05.00.

05.01.

05.02.

05.03. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

05.04. Ръчна
работа
и ПЮ

Ръчна
работа
и ПЮ

Изработва
раменна част
гръб - лице

Подлепва контура
на горната част
на страничните
детайли

Подлепва-
щата лента
/«права»/ е
с широчина

1,00 см 

Подлепва-
щата

лента е
с широчина

1,00 см 

Изработва гръб
на поясна
част - лице

Подлепва контура
на прикачване
на ципа

Обшива детайли
по линия
на страничен шев,
подгъв
и среден шев
на гръб

Затваря свивки
по отбелязани
центри

Заглажда свивки
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Таблица III. 7.
Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

Машина
за БР

от подклас
301

07.00. Монтаж
на изделието

07.01.

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

05.05. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

05.06. Ръчна
работа
и ПЮ

05.04.

05.05. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

05.06. Ръчна
работа
и ПЮ

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Инсталирано
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Таблица III. 6. (продължение)

Ръчна
работа
и ПЮ

07.02.

07.03. Машина
за

бодов ред
от подклас
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Разглажда резерви
за шев
на странични
шевове

Съединява
странични детайли
за гръб с предна
раменна част
по линия
на страничен шев
/вътрешна част/
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Разглажда
резерви за шев
/ЛТМ/

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

07.04. Ръчна
работа
и ПЮ

07.05. Машина
за

бодов ред
от подклас
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бодов ред
от подклас
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на странични
шевове на раменна
част на рокля
/вътрешна част/
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по линия
на раменен шев
с предна
раменна част
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презрамки
по линия
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с предна
раменна част
/вътрешна част/

Таблица III. 7. (продължение)

Ръчна
работа
и ПЮ

07.08.

07.09. Машина
за
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от подклас

301
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07.11.

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Разглажда резерви
за шев
/вътрешна част/

Съединява ЛТМ
и вътрешна част
на раменна част
на рокля по контура
на деколте
и презрамки
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Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

07.12. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Съединява
лицева част
и вътрешна част
по линия
на ръкавни извивки
и презрамки, като
оставя отвор
по отбелязани
центри за монтаж
на презрамката
в двата странични
детайла
за раменна част
на гръб

Таблица III. 7. (продължение)

Ръчна
работа
и ПЮ

07.13.

07.14.

07.15. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

07.16.

07.17. Машина
за

бодов ред
от подклас

301
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и глади линията
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и презрамки

Изминава
притискащ БР
между резервите
за шев
по линия
на ръкавни извивки
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в оставените отвори
при операция 07.12.
и ги съединява
със странични
детайли
на раменна част
на гръб

Съединява лицева
и вътрешна раменна
част по линия
на талията

Изминава
странични шевове
на поясна лицева
част на рокля

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Резерва
за шев –
0,5 см.

Центроват
се странични

шевове
на лицева
част със

странични
шевове

на вътрешна
част 
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Таблица III. 7. (продължение)

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

07.18. Ръчна
работа
и ПЮ

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ

07.19.

07.20.

07.21.

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

07.22.

Ръчна
работа

и шаблон

07.23. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

07.24.

Разглажда РШ
по странични
шевове на поясна
лицева част
на рокля

Изминава лицев
бодов ред
по линия на подгъв
на поясна лицева
част на рокля

Глади подгъв
на поясна лицева
част на рокля

Отбелязва
широчината
на горен колан
и центри за монтаж
върху колана

Съединява горен
колан с линия
на талията
на раменна част
ЛТМ

Съединява долен
колан с линия
на талията
на раменна част
по отбелязани
центри и оформя
удължение на колан

Изрязва ъгли
на колан и обръща

Ръчна
работа,
ножица
и шило

"

Резерва
за подгъв –

0,5 см

Спазват
се

отбелязаните
центри

Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Ръчна
работа
и ПЮ

07.25.

07.26. Съединява поясна
част с горен колан
по отбелязания
контур за широчина
на колан и центри
за монтаж
/центрова
странични шевове
и свивки/

Глади колан
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Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

07.27. Машина
за

бодов ред
от подклас

301

Изминава затварящ
бодов ред на колан
при прикачване
към поясна част

Таблица III. 7. (продължение)

Таблица III. 8.

Наименование
на операцията Средство Символ Забележка№

08.00.

08.01.

Довършителни
операции
за изработване
на изделието

Отбелязва място
на илик на колан
/лява задна част/

Ръчна
работа

и шаблон

08.02.

08.03.

08.04.

08.05.

08.06.

Ръчна
работа
и ПЮ

08.06.

Изплита илик

Отбелязва мястото
на копче върху
удължението
на колан
/дясна задна част/

Пришива копче

Окончателно
гладене
на изделието
и поставяне
на закачалка

Окачествяване

Поставяне
на етикети,
пакетиране

Ръчна
работа

Специална
илична
машина
/за илик

тип
«прав»/

за затворен
грайферен

дву-
конечен

бодов ред

Ръчна
работа

и шаблон

Специална
копчена
машина

за БР
от подклас

101
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3. ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯ-
ТЕЛНА ПОДГОТОВКА И ОФОРМЯНЕ 
НА ПРОТОКОЛ

3.1. Да се направи техническо описание на 
моделен вариант 3 на основен модел II 
от вида на Фигура IIІ. 7.

3.2. Като се използват технологичните 
варианти за изработване на отделните 
конструктивни участъци и детайли на 
основен модел II, да се разработи техно-
логична последователност за изработва-
не на моделен вариант 3

3.4. Да се направи техническо описание 
на моделен вариант 4 на основен 
модел II 

3.5. Като се използват технологичните 
варианти за изработване на отделни-
те конструктивни участъци и детай-
ли на основен модел II, да се разра-
боти технологична последовател-
ност за изработване на моделен 
вариант 4

3.3. Да се проектира моделен вариант 4 
на основен модел II /скица на модела/

Фигура IIІ. 7. Дамска рокля - Моделен вариант 3 на Основен модел II
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Днес Messe Frankfurt е "нервният център" на 
града, термин, който се отнася до положително-
то му социално-икономическо въздействие. 
Търговските панаири винаги пораждат допъл-
нителни приходи за Франкфурт и околния 
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