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I. УВОД  

 Модата е неделима част от нашето ежедневие. Чрез нея имаме възможността да 

изразим своята индивидуалност и да изградим собствен, неподражаем стил. Модната 

индустрия ни предлага нови идеи всеки сезон, идеи, които можем да внесем в гардероба си, за 

да подчертаем своите качества и женственост. Това важи с пълна сила за тенденциите за 

пролет-лято 2022, които издигат в култ елегантност, чувственост и романтика. Завръщането 

на черно-бялата графична тенденция през тази пролет, ни припомня за един от символите на 

вечната елегантност. Времената на шикозния стил на Коко Шанел са манифест на строгата 

класика, женствените рокли, както и на елементи, заимствани от мъжкия гардероб. Полите и 

панталоните са с висока талия, а топовете - къси. Костюмите в мозаечен ромбоиден принт 

носят характера на градския шик като интерпретация на модата от 60-те години на миналия 

век. При десените преобладават точки, райета и флорални мотиви, както и комбинации от тях, 

което е предпоставка за мода, завладяна от строгата елегантност на френската дизайнерка. С 

идването си пролетта вдъхновява промяна в гардероба. Бунтарският нюанс е носител на тази 

трансформация и личи особено в щампите и аксесоарите. Модата на градското сафари 

изобилства от флора - бамбук, палми и екзотични цветя, които заемат възможно най-големи 

площи по дрехите. Ризи от коприна, макси рокли, шалове, кърпи за глава, обемни очила и 

бижута, както и сандали на ток, са акцентите на този стил. За градският шик е характерна 

пищност, но премерена и стилна. Изискани лазерни перфорации върху кожа, в елегантна игра 

с метални детайли, са една от тенденциите, които ще намерят място в гардероба на всяка 

жена. Минимализмът навлиза смело в гардероба, издавайки премерена елегантност и 

строгост, които са акцент не само в офисното облекло, но и в ежедневието и вечерните 

тоалети. За този стил е характерна цветната моногамия или тоалетите, издържани в един тон. 

И все пак, през този сезон се радваме на изключително богата цветова гама, обхващаща 

нежните нюанси на синьо, зелено, розово, пудра, особено модерното изумрудено зелено, 

неоновите жълто, фуксия, лайм, петролено синьо и зелено в различни нюанси. Модата тази 

пролет ни вдъхновява да експериментираме, откривайки своята същност. И все пак, 

независимо дали ще се увлечем по строгата елегантност на 60-те, или по бунтарския стил на 

градския шик, последните тенденции са свързани с един общ мотив – манифестът на 

женствеността.  
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Роклите-рязани в талията, с вталена горна и силно разкроена долна част   са един от любимите 

силуети на дизайнерите тази година заради неповторимата чувственост и подчертаване на 

женските форми. Този тип рокли в зависимост от материите и цветовете са подходящи, както 

за ежедневни поводи, така и за официални. 

Основната цел на настоящия проект  е изследване на видовете клоширани поли, тяхното 

формообразуване и създаване на технологична  последователност на дамска рокля, рязана в 

талията с използване на инструментите на програмата Paint 

II. ОСНОВНА ЧАСТ  

2.1.  ЦЕЛ:  Да се разработи технологична последователност на дамска 

рокля, рязана в талията с използване на програмата Paint ,  като се 

изследват видовете клоширани поли.  

       2.2.ЗАДАЧИ : 

          1. Да се направи изследване на  появата, историческото развитие  на роклите , и да се    

проследят съвременните модни тенденции при роклите; 

          2. Да се изследват видовете конични поли ; 

          3. Да се проектират модна скици на  дамска рокля, с конична пола, рязана в талията , с 

описание към всяка скица, описание на използваните материали и обосновка, и да  се изготви 

техническа скица на избрания основен модел; 

          4. Да се създаде таблица с технологичната последователност на избрания модел с 

използване на програмата Paint. 

2.2.1. Поява , историческо развитие на видовете рокли и съвременни модни тенденции : 

Роклята, такава, каквато я познаваме днес е извървяла дълъг път през вековeте, за да помага 

на жените да изглеждат стилни, сексапилни и да бъдат обект на обожание от страна на 

мъжете.  

Египетски женски костюм: 

Още жените в Египет са открили чара на роклята, която при тях е изработена от памук и 

коприна, заради горещия климат, тя била в прав силует, подчертаваща бюста, който 

египтянките покривали с надиплена прозрачна материя.  
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фигура 1 Египетски женски костюм 

 

Древногръцки костюм: 

Жените в Древна Гърция на свой ред носели плат, увит около телата им, с процепи за главата 

и ръцете привързан за талията. Към края на 5 век основно облекло на гъркините станала дълга 

копринена туника, наречена хитон. Жените винаги носели хитона с дължина до горната част 

на ходилата. През Архаичния период мъжете в Елада носели дълги хитони. След това с 

изключение на кочияшите, слугите и възрастните хора, носели хитони с дължина до коленете. 

Хитони с драпировка тип ръкави носели актьорите и слугите. Моделите на драпировка и 

цветовете варирали с времето и зависели от господстващи стил, естетическия идеал и статуса 

на носещия хитона. Основните стилове при хитоните са два – дорийски и йонийски. 

Дорийският хитон е с по-строга и по-семпла форма, с мека плавна драпировка. Прикрепва се с 

декоративни игли при раменете – по една на рамо и шнур около талията. Йонийският е с по-

голяма широчина и по-голям брой декоративни игли в горната част, позволяващи по-
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интензивна драпировка и образуване на ръкави. Шнурът, който, освен фибулите, служи за 

прикрепване на хитона обикновено обхващал не само талията, но и се прекръстосвал над 

гордите. По-рано възникналият е дорийския хитон. Изработвал се е основно от вълна. По-

късно възникналия йонийски хитон се е изработвал основно от лен. 

Пеплосът е женско облекло. Направен е от две парчета плат, закопчавал се на двете рамене с 

декоративни игли и се спускал над талията. Жената може ла да използва като пеплос по-дълго 

парче от хитона като го спуска над хитона. Шнурът, който пристягал талията можел да 

преминава над пеплоса и да го пристяга едновременно с хитона, а можел да преминава и под 

пеплоса.  

Химатионът е горната дреха и представлява парче вълнен правоъгълен плат, който се намята 

като вълнен плащ. Краищата му са живописно бродирани. По тях се слагат тежести, чрез 

които се регулира функционално и естетически дрехата. Както мъжете, така и жените носят 

химатион, че при последните той е по-пищно декориран, но за това пък е по – малък по 

размер. При лошо време плащът по лесно се приспособява за качулка и се премята през глава. 

Когато химатионът се закрепва на едното рамо, вече се нарича хламида. Начинът на 

драпиране на химатиона също зависи от периода, социалното положение и основното 

занимание. 

 

фигура 2 Древногръцки женски костюм 
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Минойски костюм: 

Можем да приемем, че минойският костюм, с тясна горна и камбановидна долна част е 

предшественик на роклите рязани в талията с клоширани поли.Смята се ,че първото кроено 

облекло е минойският костюм със следните характерни  особености: 

 Х образен силует (Пясъчен часовник); 

 Камбанообразна пола на ивици, квадрати, ромбове, ивици с бродерии; 

 Вталена горна част с дължина до талията или по-дълга, ръкави до лакътя, дълбоко 

деколте, откриващо гърдите; 

 Пристягане в талията с колан; 

 Къса престилка; 

 Шапка – висока, островърха, барета, тюрбан, триъгълна, с декорация – розетки, 

пера, ленти.  

 

Фигура 3 Минойски женски костюм 

Костюма от периода на Ренесанса 
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Начина на обличане от XVI и XVII век, който изразява съвършеното равновесие между 

отделните части на тялото. Използват се скъпи красиви платове (брокат, кадифе, коприна). 

Този начин на обличане е естествен, максимално освободен от всичко, което го е 

предшествало. 

Дамското облекло очертава естествените форми на тялото чрез едва забележимо подчертаване 

на талията; полата е богата и широка, а плътно прилепналият корсет има правоъгълно 

деколте. За първи път дрехата се разделя на отделно скроен корсет и дълга пола. Талията 

обикновено представена в триъгълна форма. Обикновено се носят две рокли една върху друга, 

като горната се разтваря отпред и показва долната рокля. Важни допълнения са носната кърпа 

и ветрилото. Популярни са златни верижки и тежки колиета. 

 

Фигура 4 „Дамата с еднорога“, худ. Рафаело. Ренесансов костюм от 16 век, 

Фиг.5 Ренесансов костюм от първата половина на 16 век 

Фигура 4 и 5 представят женски ренесансов костюм от първата половина на 16 век. Горната 

част е вталена, плътно прилегнала по торса и с дълбоко и широко правоъгълно деколте. 

Долната част е дълга, конусовидна. Върху подплатата се носят две рокли, обикновено в 

контрастни цветове. Долната е с бухнали ръкави с цепки, през които се показва подплатата. 

Горната рокля е с отворена отпред пола, под която се показва полата на долната рокля, и 
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ръкави във формата на фуния, постепенно разширяващи се като са тесни при раменете и 

широки при подгъва. 

Във втората половина на 16 век женския костюм се изменя. Корсажът става по-тесен и 

удължен (създава впечатление за още по-тънка талия и по-къси крака). Ръкавите постепенно 

стават по-тесни с буфан или извити твърди елементи в горната им част. Формата на яките е 

различна – понякога се поставя дантелена яка върху тел или „френска“ кръгла яка. Отначало 

полата е свободна, с меки гънки и възглавнички отстрани на ханша (под полата), а по-късно 

придобива кръгла форма. 

 

 

Фигура 6. Ренесансов костюм от втората половина на 16 век 

Костюм в стил Барок: 

Стилът в облеклото от Бароковия период (средата на 17-ти до началото на 18-ти век) се 

отличава се с по-широки дрехи, претрупана украса и с използването на изпъкващи цветове, 

копринен брокат и дантела, но към края на периода цветовете и декорациите стават по-

изискани и по-семпли. Дамското облекло е по-стилизирано. Предните части на дългите поли 

са разрязани, показвайки фустите. На ханша дрехата е обикновено набрана и повдигната с 

помощта на железни обръчи. Корсетите, първоначално твърди, са стегнати. Прическите са на 

пластове, с частична перука и се изработват с помощта на телена конструкция. Може да се 
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каже, че бароковия стил, въпреки претрупаността и тежката украса, е по-свободен от 

предхождащите го стилове в костюма. Формите са по-меки и в по-голяма степен съобразени с 

формата на човешкото тяло. Въпреки, че продължават да се носят твърдите кръгли яки, то все 

по-често започват да се носят меки дантелени яки без допълнителна „арматура“. Отпадат 

допълнителните подплатявания на ръкавите при раменете. Талията постепенно започва да се 

качва нагоре до естественото си местоположение, а деколтето се повдига и разширява и става 

като, че ли оформено с дъга от окръжност или почти права хоризонтална линия.  

 

фигура 7  Бароков костюм от първата полвина на 17 век 
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Фигура 8 Бароков костюм от втората половина на 17 век 

Фигура 9 Бароков костюм от втората половина на 17 век 

Рококо е стил в изобразителното изкуство, архитектурата, костюма, възникнал в началото на 

18 век във Франция. Разпространява се главно в Западна и Централна Европа, но също така и 

в Русия. След Франция, най-широко приложение стилът намира в Германия. Отличава се с 

грациозност, лекота и интимно-кокетен характер. Заменя тежкия барок. Рококото е логически 

резултат от неговото развитие, но в същото време е и негов антипод. Докато барокът 

въплъщава тържественост, рококо предпочита изяществото и лекотата. Тъмните, пищни 

цветове на барока се сменят със светли тонове - розово, синьо, зелено и бяло, цветове, които 

присъстват в роклите в стил рококо. Модата по това време е свързана с интимните и 

чувствени преживявания на човека. Силуетът на женското облекло подчертава формата на 

тялото с тесни рамене, тънка талия, кръгли бедра и малка прическа. През 70-те години на 

ХVІІІ в. голяма роля играе модата на Англия. Строгата форма и цвят на английската мода 

отначало се разпространява в мъжката мода (използва се английския фрак), а цветовете тъмни 

и строги. Орнаментът "рококо" открива нова красота на извитите линии и придава лекото на 

костюма в сравнение с бароковия костюм. 
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Фигура 10. Орнаменти в стил рококо 

Линията на силуета е твърде изтънчена, а облеклото - в светли и ярки тонове. Талията е силно 

подчертана от куполовидната форма на полата, дълга до ходилата, която в повечето случаи е с 

по-голямо разширение в страни, отколкото в задната част. Горната част е прилепнала към 

торса с тесни рамене и тесни ръкави с дължина до Обикновено се обличат една или няколко 

долни поли – колосани и опънати върху елипсовидни или правоъгълни обръчи от дърво или 

китова кост - пание или кошове, разположени отстрани. Върху полите се слагали долна и 

горна рокля. Често полата на горната рокля е разтворена и под не се показва долната рокля. 

Ако е разтворена и горната част на горната рокля, то в процепа се поставял допълнителен 

декориран корсаж в триъгълна форма – фигура 3. Деколтето е най-често в правоъгълна форма 

и понякога във него се поставя триъгълен шал от бяла мека коприна – фишу. Основните два 

стила в роклите са роб а ла франсез, или рокля във френски стил и роб а ла англез или рокля в 

английски стил. 
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Фигура 11. Роб а ла франсез, 1760-1770 г.  

Фигура 12 Роб а ла англез, 1776 г.  
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Костюм с клоширана пола на Кристиян Диор,50-те години на 20 век 
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Съвременни модни тенденции при роклите на 2022 г. 

Модерните рокли на пролет – лято 2022 г., които предлагат дизайнерите на модните подиуми 

са от прозрачни материи, които са ефектни и разкриват красотата на женското тяло. Особено 

актуални са роклите от шифон, дантела, органза, батиста и брокат подплатени с тъкан от 

телесен цвят или комбинезон в цвета на основния плат. 

   

 

Фигура 5 Модни тенденции при роклите на 2022 г. 
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В тенденциите през 2022 година са ярките електрикови нюанси. Обичайният оптимизъм е 

възвърнат носи радост и колорит в колекциите, създавайки летен оптимизъм и изискани 

спокойни стилове. От ослепително жълто и лъскаво оранжево до пурпурно, сочните цветове 

са винаги присъстващи. Каролина Херера заложи на слънчево жълто и bubblegum розово, а 

Coach 1941 добави ярко зелено към якета и панталони. Прилепналите по тялото рокли на 

Versace в смели лъскави нюанси откраднаха шоуто. Независимо за какво облекло става 

въпрос, следващото лято ще представи блестяща празнична енергия. 

Модерните цветове за 2022 година отразяват тези два ключови момента и обхващат както 

естествени нюанси, така и изкуствено създадени. Сетивата ни определено ще бъдат във 

възторг от ярките, дръзки цветове на предстоящата година. 

Лаймово зелено: Един от ключовите цветове за 2022 година, който ще ни донесе щедри 

порции добро настроение и радостни очаквания. Докато приглушеното градинско зелено 

властваше през 2021 година, то наситеният лайм предизвиква истинска радост за Пролет/Лято 

2022.Сатенени мини рокли, пилиграмски шик рокли с миди дължина, ексцентрични шапки – и 

всичко това в лаймово зелено ни сюрпризираха на модните писти в Милано, Лондон, Ню 

Йорк и Париж. 

Горещ портокал: Смелият и вдъхновяващ портокал, който ни зарежда с жизненост и 

неизчерпаем оптимизъм и едновременно с това ни придава екстравагантност и шикозен 

блясък, вече превзе модните писти. Забравете за пастелните приглушени оранжеви оттенъци и 

заложете на най-яркото оранжево в гардероба си през 2022 г. Едни от най-популярните 

дизайнери през последните години вече го направиха и ни показаха монохромни оранжеви 

ансамбли, контрастиращи с аксесоари в привидно неподходящи цветове.  

Сияещо жълто: Страхотен избор за Пролет/Лято 2022, не мислите ли? Масленият бледожълт 

жълт нюанс отстъпва пред неоновия слънчев оттенък. Ако сияещото жълто е твърде ярко за 

вас, може да изберете и по-лека алтернатива в кремообразно жълто за минималистична 

естетика. Който и нюанс да изберете и по какъвто и да е начин да го носите, този цвят 

гарантирано ще оправи настроението ви и ще ви накара да мечтаете за слънце, горещи пясъци 

и екзотични коктейли. 

Интензивно зелено: Смело, игриво, интензивно зелено внася допълнителна нотка на радост в 

колекциите на утвърдените модни дизайнери. Не губете време и изкарайте от гардероба си 

любимата си зелена рокля. Можете да я комбинирате с дълбоки изумрудени тонове или охра. 
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Зехтин: Както казахме, част от актуалните за 2022 г. цветове са вдъхновени от природата и 

този жив, каки тон е един от тях. Зеленчуково зелените тонове се допълват от флоралните 

акценти, за да създадат смесица от романтика и камуфлаж. 

Океанско синьо: Фин, деликатен и спокоен цвят за релаксиращо усещане и комфорт, който 

подчертава тена на лицето и позволява на аксесоарите ни да изпъкнат. Изберете този нюанс на 

синия цвят за ежедневието си като алтернатива на светлите ви дрехи. Особено подходящ за 

пролетното дамско облекло. 

Бледо лилаво: Люляк, лавандула – вечни градински цветове, които ни настройват 

романтично и ни карат да се чувстваме специално. Но бледо лилавото ни носи и закачка, като 

едновременно с това се съчетава много добре със зелено, розе и бежово. 

Комбинирайте този нюанс с други приглушени оттенъци, за да не се конкурират помежду си. 

Лилаво, жълто и зелено в стилна комбинация за ежедневието е чудесна алтернатива за 

градския стил. Изберете весели флорални щампи или закачливи геометрични фигури по ваш 

вкус. Модерните цветове за 2022 г. са от ярки по-ярки – истинска експлозия за сетивата ни.  

2.2.2. Изследване на видовете конични поли 

С названието „клош”,от френската дума за звънец(камбана), се обозначават коничните поли, 

скроявани по верев на плата. Полата пълен клош в разгънат вид представлява кръг в средата с 

кръгъл отвор за талията. Коничните поли стоят добре на всякакво телосложение и позволяват 

да се скрият недостатъците на тялото,  стига умно да се подберат вида на клоша, дължината, 

мястото на талията, ширината на колана и вида  и цвета на плата. Тези поли, за сметка на 

естествените и задълбочаващи се  гънки, които се образуват при плавното падане на плата от 

талията надолу, придават обем на местата, където той не достига и по същия начин-скриват 

обема на фигурата там, където той е много. Клош- полата създава динамичен и романтичен 

образ на всяка жена. 

Полата „слънце” или „пълен клош”, след големият си бум около 1950 година и суинг танците, 

периодично излиза отново на мода. Причината за неувяхващата и популярност е женствения и 

елегантен облик, който придава на всяка дама . Многобройните гънки на падащия на 

струи плат перфектно прикриват недостатъците в ханша и краката. Черна пола-слънце с 

висока талия, коригира силуета и му придава лекота и женственост. Клошираните (кончни) 

поли се срещат често, както при официалните , така и при всекидневните облекла поради това, 

че осигуряват голяма свобода а движенията и падат на красиви меки гънки. Може да се 
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приеме, че тяхното платнище представлява повърхността на пресечен конус, откъдето са 

получили и наименованието си конични. Дължината на полата представлява образувателната 

на пресечения конус, обиколката на талията –окръжността на горната му основа, а обиколката 

при подгъва –окръжността при долната основа. Само при полите пълен клош платнището се 

ограничава от две концентрични окръжности, лежащи в една равнина, от които по-малката е 

равна на обиколката на талията, а по-голямата очертава линията на подгъва. Според наклона 

на образувателната, обусловен от разликата между обиколките при подгъва и при талията 

коничните поли са различно клоширани. Най-често се изработват трите вида конични поли-

малък клош, полуклош и пълен клош. Те е скрояват въз основа на индивидуалната обиколка 

на талията и на предварително определената им според модела дължина. При малкия клош 

задължително се проверява и дължината на дъгата по линия на ханша, kоято трябва да бъде по 

голяма или равна на обиколката на ханша, но никога по-малка от нея. Клошираните поли се 

изработват без шев при пълен клош, с един шев разположен по средата отзад  или отпред при 

малък клош, а най често с два странични шева ,съединяващи двете им еднакви части-предна и 

задна. Макар, че полите полуклош и малък клош могат да се скроят без кройка, за да се 

избягнат неволни грешки , да се използва по пълно платът и най вече да се осигури точното 

срещане на десена (карета, райета).  При страничните шевове, добре е да се направи кройка 

според индивидуалната обиколка на талията, а също и според личното желание, за по-малко 

или по-голямо клоширане на полата. По тази кройка се скрояват и двете части на полата. За да 

се конструира правилно кройката е важно точно да се определи радиусът на първата дъга, 

минаваща нивото на талията, чиято дължина е равна на обиколката й От при малък клош 

или1/2 От при всички останали видове конични поли, състоящи се от две еднакви части. 

Освен трите основни вида конични поли, може да се изработват и поли, представляващи 

постепенни преходи между тях. Радиусът на малката дъга r , минаваща по линия на талията , 

се определя лесно, като се умножи полуобиколката на талията 1/2 От по коефициента К 

определящ степента на клоширане.  
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Фиг. 7 Видове клоширани поли и начин на скрояване 
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Фиг. 7 Видове клоширани поли според начина на прилягане 
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Фигура 6 Видове клоширани поли –начини за прегъване на плата 
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Таблица № 1 

№ Вид на клоша К 

1. Малък клош 1,4 

2. Голям клош 1,2 

3. Малка камбана 1,0 

4. Средна камбана(полуклош) 0,9 

5. Голяма камбана 0,80 

6. Полусолей 0,64 

7. Солей(пълен клош) 0,32 

  

2.2.3. Модел №1  

Описание на модела 

Дамска лятна официална рокля  без ръкави от брокат, рязана в талията ,   с 

клоширана пола. Роклята е в Х-образен силует с V-образно деколте. На 

предната  част   и гърба  вталяването е постигнато с две талийни едновърхови  

свивки. Закопчаването е със скрит цип в страничния шев на роклята.  

Дължината на полуклош полата е до средата на коляното. Роклята е обработе на 

по линия на дължината със скрит подгъв. Хастарът е от полиестер.  
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Фиг. 9 Дамска  рокля с клоширана пола -предна част.  
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Фигура 10 Дамска рокля-рязана в талията-задна част 
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Фиг.11 Дамска рокля с клоширана пола -техническа скица на модела.  

Използвани материали  

 Роклята е изработена от тюркоазено син брокат. Брокатът винаги е бил смятан за 

атрибут на лукс, който говори за висок социален статус. Изискан, плътен плат със сложни 

шарки съществува от ерата на царуването на императори и крале. По това време брокатът се 
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използва за шиене на тоалети за светски приеми и балове. Думата „брокат“ има персийски 

корени, в превод на руски означава „материя“. Златните нишки за първи път са вплетени в 

коприна през 10-ти век в Китай. Платът е изработен ръчно по поръчка на китайските 

императори. Тогава технологията на производство била строго забранена да се оповестява 

публично. От Поднебесната империя брокатът е дошъл в Индия, където е допълнен с 

оригинален флорален модел. Техниката за производство на брокат достига своя връх в 

Дамаск. През този период тъканта става известна по целия свят. През Средновековието в 

Европа производството на брокат е автоматизирано. Платовете започват да се тъкат на 

станове, а скъпоценните нишки са заменени от метални аналози. По-евтина версия на брокат е  

пусната в промишленото производство. За да се намалят производствените разходи, вместо 

коприна,  започва да се използва по-евтина тъкан, а благородните метали в плата са  заменени 

с памучни конци, преплетени с тънка метална корда. От статута на златотъкания брокат 

остава само името. 

Съвременните брокатени тъкани са не само леки, но и приятни на допир. В съвременната 

епоха тъканта се изработва както ръчно, придържайки се към най-древните технологии, така и 

на тъкачни станове в промишлен мащаб. През вековете материалът запазва своят 

изключителност. 

Визуалната особеност на броката е неговият благороден блясък, допълнен от цветови нюанси 

и игра на светлина. 

Описание на характеристиките на текстила. 

 Интелигентен и аристократичен вид. Често се използва за вечерно облекло и луксозен 

интериор. 

 Добра терморегулация, хигроскопичност и дишане. В дрехите от брокат няма 

дискомфорт, докато е удобно и не се мачка. 

 Твърдостта и стабилността на размерите дават на броката способността лесно да се 

драпира в меки, заоблени гънки. 

 Висока плътност на тъканта. Този фактор ви позволява да не използвате подплата от 

други тъкани при шиене на дрехи. 
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 Устойчивост на износване поради добавяне на метални нишки. Благодарение на тези 

нишки тъканта изглежда много впечатляваща и се различава от другите лъскави 

тъкани. 

 Може успешно да се комбинира с други материали, което привлича вниманието на 

много дизайнери на дрехи и интериор. 

 

Отрицателни качества. 

 С течение на времето металните нишки губят първоначалния си блясък, когато са 

изложени на ултравиолетова радиация, въздух и влага. 

 Механичните повреди на броката са почти невъзможни за отстраняване. Има по-малко 

проблеми с тъканите, съдържащи изкуствени метални нишки. 

 Брокатовата тъкан е взискателна за грижи, което затруднява използването й в 

ежедневието. 

 Дори изкуственият брокат, изтъкан с добавка на ликра или вискоза, има много висока 

цена. 

Материалът се отличава по начина на тъкане - ръчно и индустриално, както и по вида на 

броката, в зависимост от състава. Класически брокат на основата на коприна. Има два вида 

- бродирани и жакардови. Това е здрава материя без еластичност. В същото време не се 

набръчква, запазва зададената форма и изглежда страхотно драпиран. Коприненият сорт има 

няколко синонимни имена: баберек, брокат, брокат, алтабас, мор. 
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Вискозен брокат (синтетичен). Нееластична изкуствена тъкан, създадена с помощта на 

дървесна маса. Вискозните влакна придават на тъканта мек блясък. Към състава може да се 

добави лурекс, метализирана (покрити с фолио) синтетична нишка. 

Подобно на традиционния вид на коприна, вискозата не се набръчква и запазва перфектно 

формата си. 

 

Изглед на ликра (смесена материя). Това е по-гладка тъкан от синтетични влакна. 

Традиционната твърдост на броката се усеща минимално в него, тъй като към основните 

нишки е добавен еластан. 

Жакардов вариант. Такова платно се отличава с обемен модел с изпъкнали шарки върху 

устойчива повърхност. 

По-рядко срещан е вид брокат с вълнени или памучни влакна. Такива добавки спомагат 

за подобряване на хигиенните и топлоспестяващи свойства на тъканта. Най-популярните 

видове са тъкани на основата на ликра, вискоза и, разбира се, естествена коприна. Цялата 

информация за състава е посочена на етикетите на продукта. Всеки нов компонент, добавен 

към тъканта, й придава специални свойства.  

2.2.4. Технологична последователност на операциите за изработване на 

дамска рокля, рязана в талията с клоширана пола с използване на 

програмата Paint. 

 

№ Наименование на операциите 
Символ 

шев 
Тип  бод Забележка 
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00.00 СКРОЯВАНЕ, ПУСКАНЕ  

 

 

 

00.01 
Накатаване, скрояване, 

комплектуване, номериране 

 

 

 

Ръчна 

работа 

,банциг 

00.02 

Подготовка на работа, пускане на 

пачки,  на предна и задна част , 

подлепване на укроено парче за 

деколте и ръкавни извивки 

 

 

 
Ръчна 

работа 

01.00 ПРЕДНА ЧАСТ КОРСАЖ    

01.01 Подлепване място  за шлиц 
 

  

01.02 
Обшиване на лява и дясна предна 

част  
504  

01.03 Пречупване на свивки на ПЧ 
 

 ютия 

01.04 Ушиване на свивки на ПЧ 
 

301  

01.05 Заглаждане на свивки на ПЧ 
 

 ютия 

02.00 ГРЪБ    

02.01 Подлепване отвор за шлиц    

02.02 Обшиване на гръб 
 

 

504  

02.03 Пречупване на свивки на Г 
 

  

02.04 Ушиване на свивки Г 
 

301  

02.05 Заглаждане на свивки на Г 
 

 ютия 

03.00 Хастар корсаж    

03.01 Обшиване на лява и дясна предна 
 

504  
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част на корсаж 

03.02 Пречупване на свивки на ПЧ 
 

 ютия 

03.03 Ушиване на свивки ПЧ 
 

301  

03.04 Заглаждане на свивки на ПЧ 
 

 ютия 

03.05 
Пришиване на укроено парче към 

хастар на ПЧ  
301  

03.06 Заглаждане на резервите   ютия 

03.07 Обшиване на лява и дясна задна част    

03.08 Пречупване на свивки на Г 
 

 ютия 

03.09 Ушиване на свивки Г 
 

301  

03.10 Заглаждане на свивки на Г 
 

 ютия 

03.11 
Пришиване на укроено парче към 

хастар на Г  
301  

03.12 
Заглаждане на резерва на укроено 

парче гръб  и хастар 
  ютия 

04.00 ХАСТАР ПОЛА    

04.01 
Подлепване място за шлиц на предна 

част  
 ютия 

04.02 
Подлепване място за шлиц на задна 

част  
 ютия 

04.01 Обшиване  предна  част на пола 
 

 

504  

04.02 Обшиване  задна  част на пола  504  

05.00 МОНТАЖ  КОРСАЖ    

05.01 
Ушиване на странични шевове на 

ДПЧ основен плат  
301  

05.02 Разглаждане 
 

 ютия 

05.03 

Ушиване на страничен шев на ЛПЧ 

от основен плат с оставяне отвор за 

цип  
301  
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05.04 Разглаждане 
 

 ютия 

05.05 
Съединяване на хастар на предна 

част с ръкавна извивка и деколте ПЧ  
301  

05.06 Обръщане и гладене   

Ръчна 

работа, 

ютия 

05.07 
Съединяване на хастар на задна част 

с ръкавна извивка и деколте Г  
301  

05.08 Обръщане, гладене   

Ръчна 

работа, 

ютия 

05.09 

Съединявяне на предна и задна част 

на корсаж в областта на раменете, 

кръгово  
301  

05.10 Обръщане, гладене   

Ръчна 

работа, 

ютия 

06.00 Монтаж пола основен плат    

06.01 
Съединяване на дясна предна и 

дясна задна част основен плат  
301  

06.02 Разглаждане 
 

 ютия 

06.03 

Съединяване лява предна и лява 

задна част на пола от основен плат, с 

оставяне отвор за цип  
301  

06.04 Разглаждане 
 

 ютия 

07.00 Монтаж пола хастар    

07.01 
Съединяване на дясна предна и 

дясна задна част на Х  
301  

07.02 Заглаждане 
 

 ютия 

07.03 

Съединяване лява предна и лява 

задна част на пола с оставяне отвор 

за цип 
 301  

07.04 Разглаждане 
 

 ютия 

08.00 Монтаж на рокля    

08.01 

Ушиване на съединителен шев на 

талия между корсаж и пола по линия 

на талията основен плат 
 401,504  

08.02 Заглаждане на резервата 
 

 ютия 

08.03 
Ушиване на съединителен шев на 

талия хастар  401,504  
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08.04 Заглаждане на резервата 
 

 ютия 

08.05 Пришиване на скрит цип  
 

301  

08.06 
Пречупване на подгъв на основен 

плат    

08.05 Ушиване на скрит подгъв на рокля  504  

08.06 Ушиване подгъв на хастар 
 

504  

09.00 ДОВЪРШИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ    

09.01 Изчистване от конци   

Ръчна 

работа, 

ютия 

09.02 Окончателно изглаждане   

Ръчна 

работа, 

ютия 

09.03 
Окачествяване, закопчаване, 

етикетиране, пакетиране 
  

Ръчна 

работа 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Роклята е най- женствената и елегантна част от дамското облекло от древността 

до днес; 

 Коничните поли и роклите с конична пола са особено актуални и могат да 

подчертаят талията, да прикрият недостатъците на тялото. Те позволяват голямо 

разнообразие от дължини и модели; 

 Създаването на таблица за технологична последователност на дамска рокля с 

използване на програмата Paint е удобно и приложимо за всички видове изделия 

изучавани в учебната програма по Технология на облеклото в 11 клас. 

IV. ИЗВОДИ: 

Използването на компютърни програми в обучението по предмета „Технология 

на облеклото“, развива познавателните и техническите умения по професията 

„Моделиер-технолог на облекло“ и е предпоставка за успешна реализация в 

съвременното високо-технологично производство. 
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