
Име на онлайн курс Модни дизайнери – Интерактивна версия -   
 

Преподаватели  Мари Ди Венера – Роберто Ларсон   
 

Програма Съдържание  Проверка  Аргументи 
 

 Понятия по моделиране – Конструиране на основни бази  10 урока за   
 

  дамско облекло проверка  
 

  10 урока за   
 

 Техники за кроене и конфекция на облекла проверка  
 

 Анатомия и пропорции на човешката фигура  3 проверки  
 

 
Модна скица – техническа и презентационна; равно 
изобразяване 7 проверки  

 

 Основни линии и обем на дамските облекла 7 проверки  
 

 
Изобразяване на основните модели и техните 
трансформации   

 

 Техники за оцветяване; Структура и проектиране на  
7 проверки 

 
 

 колекция  
 

 Презентация на пълна колекция Краен изпит  
 

 
  Уроци за седмично обучение  

урок 1 Конструиране на права пола   
урок 2 Структура и построяване на женска фигура в 4 визии   
урок 3 Пола плисе; Пола с една плоха   
урок 4 Фронтално представяне на лицето   
урок 5 Пола клош; Пола полуклош   
урок 6 Лицето в профил   
урок 7 База за корсаж; Ръкав за рокля   
урок 8 Изобразяване на фигура в равновесие   
урок 9 База за вталено палто   
урок 10 Кроене на пола   
урок 11 От скица към изображение на модна фигура    
урок 12 Ръкав за вталено палто   
урок 13 Фази при изработката на пола   
урок 14 Технически чертеж   
урок 15 Ушиване на пола   
урок 16 Основни линии на облеклото 1   
урок 17 Основни линии на облеклото 2   
урок 18 Ушиване на рокля   
урок 19 База кимоно   
урок 20 Прилягане на облеклото и наслагване на облекла   
урок 21 Ушиване на рокля   
урок 22 Сако мъжки модел   
 урок 23 Драперия    
урок 24 Ушиване на рокля   
урок 25 Поли   
 урок 26 Панталони   
урок 27 Рокли   
урок 28 Яки и джобове   
урок 29 Техника за оцветяване с маркери   
урок 30 Техника за оцветяване с пастели   
урок 31 Произведения на някои дизайнери   
урок 32 Избор на материи   
урок 33 Техника за оцветяване с водни бои   
урок 34 Как да създадем модна колекция   
урок 35 Пример за модна колекция   
урок 36 Проектантско студио – създаване на вашата колекция   
урок 37 Проектантско студио – създаване на вашата колекция   
урок 38 Проектантско студио – създаване на вашата колекция   
урок 39 Проектантско студио – създаване на вашата колекция   

Цел Курсът има за цел да достави професионални умения и    

  
сръчност, необходими за формиране на модни дизайнери и експерти в 
областта на модата  

   



Насоченост 
Курса е насочен към онези, които желаят да придобият умения за създаване на 
колекции на облекла, отговарящи на съвременните нужди 

Продължителност  9 месеца / 39 урока 

Цена на курса  
€ 600 (без начислен ДДС) + разноски за пътуване до Милано - фиера на модата 
(по желание) 

Начин на плащане € 50 при записване в курса 
 € 150 на втората седмица след записването в курса 
 € 200 при 12-ти урок 
 € 200 салдо при 28-ти урок 

 
Излизането от курса е възможно по всяко време, без каквито и да са 
задължения от ваша страна. 

 Внесените до момента суми не се възстановяват. 
Материали  Компютър + бърза интернет връзка +  камера и микрофон 

 Шевна машина, прав бод и зиг заг  
 Ютия + маса за гладене 
 1 триъгълник от 60 см, 1 линия  от 1.20 см 
 Хартия за кройки (бяла, полупрозрачна 
 1 шивашки сантиметър 

 
Канцеларски материали (листа формат А4, пергел, моливи, химикалки, гума за 
триене); 

 Ножици, шивашка кривка, шило 
 Маркери, пастели, водни бои 
 Платове, хастари, подлепващи материали за пробна изработка 
Изисквания  Обща култура, предразположеност към рисуване 

  
Бележка  В края на курса се издава удостоверение, в което е посочена крайната оценка  

   


