
Заглавие Моделиер дамско облекло - Основна версия  
Преподавател Роберто Ларсон  
Програма 1) Основна кройка на права пола  
 2) Разкроена пола  
 3) Пола с една плоха  
 4) Пола клош  
 5) Пола полуклош  
 6) Пола тип „Прегърни ме”  
 7) Пола нa 4-ри парчета  
 8) Пола плисе  
 9) Пола панталон  
 10) Основна кройка на корсаж  
 11) Трансформация на свивките  
 12) Конструиране на яка  
 13) Яки за риза  
 14) Риза  
 15) Ръкав на рокля  
 16) Ръкави фантазия  
 17) Техники при изработването на модела  
 18) Основна кройка на рокля  
 19) Ръкав с дълбока извивка  
 20) Реглан ръкав  
 21) Кимоно без подмишнично клинче  
 22) Кимоно с подмишнично клинче  
 23) Цяло кимоно  
 24) Кимоно с къс ръкав  
 25) Рокля панталон  
 26) Рокля редингот  
 27) Вталено палто  
 28) Ръкав за вталено палто  
 29) Качулка  
 30) Право палто  
 31) Ръкав за право палто  
 32) Палто реглан  
 33) Палто без свивки  
 34) Палто кимоно  
 35) Наметало  
 36) Мантия  
 37) Втален панталон  
 38) Панталон с басти  
 39) Панталон тип джинси  
 40) Гащеризон  
 41) Сако мъжки модел  
 42) Ръкав за сако мъжки модел  
 43) Класическо сако  
 44) Размножаване на детайлите  
 45) Размножаване: гръб на риза  
 46) Анализ на скица  
Цел Курсът има за цел да достави професионални умения и сръчност при изработването на  

 кройки, готови за ушиване и валидни както за промишлената конфекция, така и за  
 шивашките ателиета  
Насоченост Оператори в областта на модата и облеклото, моделиер-конструктори, модни дизайнери  
 всички, които имат желание да реализират дрехи за лично ползване  
Времетраене 9 – 10 месеца  
Цена 217 € (без начислен ДДС)  
Начин на плащане 7 € за закупуване на 1-ви урок, не задължаващ записване в курса  
 70 € при записване в курса  
 70 €втора вноска на 15-ти урок  
 70 € салдо на 30-ти урок  
Материали Компютър + бърза интернет връзка   



 - 1 линия от 1.20м; 
 - 1 триъгълник от 60см; 
 - хартия за кройки (бяла, полупрозрачна); 
 - 1 шивашки сантиметър; 
 - канцеларски материали (моливи, химикалки, гума за триене); 
 - ножици; 
 - шивашка кривка; 
 - шило; 
 - комплект кривки; 
 - линия и триъгълник от 30см; 
Изисквания Обща култура, предразположеност към чертане 
Бележка При завършване на този курс не се издава удостоверение 

 


