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PATTERN SHEET

FOAIE DE TIPAR

INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI SFATURI PENTRU CUSUT
DECUPAREATIPAR PE COALĂ

Linia de îmbinare
Părțile mari ale tiparului care nu pot fi 
extinse în linie dreaptă, sunt desenate 
pe foaia de tipar în două bucăți. Aceste 
părți trebuie lipite între ele după ce au 
fost trasate. O linie dublă indică linia de 
îmbinare. Există și simboluri (triunghiuri 
mici) care trebuie potrivite.

Numerele de cusătură
arată unde trebuie cusute părțile 
împreună.
Potriviți aceleași numere de cusă-
tură.

Marcajele pentru subraț
sunt mici crestături pe mânecă 
și pe marginea din față a su-
brațului. 
Acestea trebuie să se întâl-
nească atunci când mâneca 
este atașată.

Marcajele de cusătură
se găsesc pe cusăturile lungi. 
Potriviți simbolurile mici între 
ele.

Simbolul pliseului
Îndoiți pliseul în 
direcția săgeții.

Marcajul șlițului
Acest marcaj indică începutul/sfârșitul unui 
șliț, de exemplu, la șlițuri laterale, deschi-
deri pentru buzunare 
sau la șlițuri pentru fermoar.

Picioruș presor
este simbolul pentru cusături și linii de tighel.

Legenda simbolurilor Material necesar
Materialul necesar se bazează pe materialul pe care l-am 
utilizat pentru modelele noastre originale. Aceste cantități 
se vor schimba dacă utilizați un material de o lățime diferită. 
Modelul materialului determină dacă toate părțile trebuie 
tăiate în aceeași direcție sau dacă unele pot fi inversate.

Dispunerea tiparului
Dispunerea tiparului arată cum să amplasați în mod optim 
părțile tiparului pe materialul nostru original. Pliați materi-
alul dublu, cu fața îndreptată către interior.
Când tăiați dintr-un singur strat de material, fața trebuie să 
fie orientată în sus.
Părțile de tipar care sunt prezentate pe dispunere cu contu-
ruri întrerupte trebuie atașate pe material cu fața în jos 
(anume, fața imprimată în jos).
Zonele umbrite cu gri arată ce părți urmează să fie interfața-
te.

Rezerve pentru cusătură și tiv:
nu sunt incluse în modelele de cusut Burda Style. Adăugați 
1–2 cm (⅜ – ¾ in) pentru cusături și 2–5 cm (¾ – 2 in) 
pentru tiv.

Linii de marcare
Transferați liniile părților tiparului pe dosul materialului fo-
losind hârtia de transfer pentru croitorie Burda Style.
Însăilați manual de-a lungul liniilor (de exemplu, pentru bu-
zunare sau partea din centru-față) pentru a le face vizibile 
pe fața materialului.

Interfațarea (Vilene/Pellon)
Interfațarea se poate realiza cu fibre sintetice sau naturale. 
Există mai multe tipuri de interfațare disponibile, pentru a 
se potrivi cu o varietate de materiale.
Interfațarea conferă volum părților care trebuie să-și păstre-
ze forma.
Instrucțiunile de cusut specifică interfațarea necesară.

Imprimeuri direcționale
Dacă materialul are un imprimeu direcțional, părțile tiparu-
lui trebuie să fie toate prinse cu ace pe material, astfel încât 
marginile inferioare să se afle în aceeași direcție. Când lu-
crați cu carouri, dungi dispuse pe lățime sau un imprimeu pe 
lățime, asigurați-vă că liniile tiparului se potrivesc la cusătu-
rile verticale.

Direcția pufului
Unele materiale au puf, de exemplu, catifea, catifea cord sau 
velur. Fibrele plușate ale materialului sunt îndreptate într-o 
anumită direcție.  
 
Determinați direcția pufului trecând mâna peste material: în 
direcția pufului fibrele se vor culca, iar în direcție opusă, fi-
brele se vor ridica.
Părțile de tipar tăiate din material cu puf trebuie să se afle 
toate în aceeași direcție. Direcția pufului este indicată pe 
dispunerea tiparului.

Încrețiți
Slăbiți
Întindeți

Următoarele simboluri vor fi găsite numai în prezentarea 
generală a tiparului. Cuvintele sunt scrise pe foaia de tipar.

Foile de tipar A – D sunt capsate în 
revistă.

TRASAREA
PĂRȚILOR DE TIPAR

TERMENI DE CUSUT
Linia urzelii
Linia urzelii este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele 
„linia urzelii” sunt imprimate de-a lungul unei linii drepte 
sau a unei margini, ori sunt marcate cu o săgeată pe partea 
tiparului pe coală. Când așezați părțile tiparului pe material, 
linia urzelii sau săgeata trebuie să fie paralelă cu marginile 
false ale materialului.

Dublura
este o bucată de material folosită pentru finisarea margini-
lor și deschiderilor. Este tăiată în aceeași formă ca și margi-
nea de finisat. Acesta este motivul pentru care, de obicei, nu 
există o parte de tipar pentru dublură. În schimb, este dese-
nată pe partea de tipar pentru față, de exemplu, și trebuie 
trasată de acolo.

Pliul materialului
Marginea pliată a unui strat dublu de material se numește 
pliul materialului. Marginea dreaptă a unei părți de tipar 
care ar trebui să se afle pe această margine pliată este mar-
cată (a se vedea linia întreruptă de pe dispunerea pentru de-
cupare). La decuparea bucăților de material, această margi-
ne nu necesită o rezervă de cusătură, deoarece nu există 
nicio cusătură aici.

Aranjarea unei margini
Cusătură în zig-zag de-a lungul marginii rezervei de cusătu-
ră pentru a preveni franjurarea marginii. Testați mai întâi cu-
sătura pe un rest pentru a verifica lungimea și lățimea cusă-
turii. În mod alternativ, marginea materialului poate fi 
finisată prin surfilare (cu o mașină de cusut overlock).

Tăiere
Marginile rezervelor de cusătură care sunt așezate împreună 
sunt tăiate aproape de cusătură. Acest lucru reduce volumul 
rezervelor de pe o margine vizibilă pe față (de exemplu, la 
buzunare sau guler) și evită ca rezervele să arate ca o umflă-
tură pe fața materialului.

Însăilare / cusătură / tighel
A însăila înseamnă a coase manual cu ochiuri lungi. A coase 
înseamnă a folosi o mașină de cusut. Tighel înseamnă cusă-
tura la mașină pe fața materialului, de-a lungul unei cusă-
turi sau al unei margini. Tighelul pot fi doar decorativ sau 
poate servi la fixarea rezervelor de cusătură.

A întoarce pe față
Înseamnă a coase două bucăți de material împreună și apoi 
a le întoarce cu fața în exterior, astfel încât rezervele de cu-
sătură să fie incluse. Cusătura se află de-a lungul marginii și 
poate fi un tighel.

Fețe împreună/față în față
Așezarea unei bucăți de material pe alta, cu fața uneia orien-
tată către fața celeilalte. Dosul va fi pe exterior.

Fața și dosul materialului
Fața unui material este partea „mai bună”. Culorile de pe față 
sunt mai strălucitoare. Această parte va fi pe exteriorul arti-
colului vestimentar. Dosul este mai estompat și va fi în inte-
rior.

Slăbire / fronseu (încrețire)
A slăbi înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu o 
linie de cusătură mai scurtă atunci când le coaseți împreună 
(pentru modelare).
A încreți înseamnă a scurta o bucată de material de-a lungul 
unei linii de cusătură. Pentru aceasta, însăilați la mașină 
de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele bobinei și 
încrețiți materialul de-a lungul firelor, la lungimea dorită.

Contururile pentru mărime, culoarea (roșu, albastru, verde 
sau negru), numerele părților tiparului și foaia de tipar (A–
D) sunt imprimate cu prezentarea generală a tiparului 
în instrucțiunile de cusut pentru fiecare model.
Numerele părților tiparului se află la marginea foii de 
tipar, în culoarea aferentă tiparului.

Trasați părțile tiparului pe hârtie satinată sau așezați hârtie 
de transfer galbenă și o coală mare de hârtie sub foaia de 
tipar și apoi trasați peste contururile părților tiparului cu un 
ac de tricotat cu vârf bont.

De asemenea, transferați toate marcajele și numerele de cu-
sătură pe părțile tiparului de pe coală. Comparați părțile tra-
sate ale tiparului cu desenul din instrucțiuni.

Poziția bridei
pentru butoniere, 
nasturi, găici

Foarfecile
indică margini sau linii 
de tăiat sau crestat

MARGINI FALSE PUF

PLIUL MATERIALULUI
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TOATE MODELELE DINTR-O PRIVIRE
Ghidul nostru pentru evaluările Burda
 Rapid și ușor, excelent pentru începători  Dificultate intermediară, pentru croitori avansați
 Ușor de cusut, dar consumă mai mult timp  Dificil, detaliat și consumator de timp – pentru profesioniști
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Măsurătorile exacte sunt necesare pentru o potrivire 
perfectă. Măsurați direct pe corp, purtând doar lenjerie 
intimă. Aplicați un metru de croitorie ferm în jurul taliei 
și fixați capetele împreună.

1 HEIGHT
în poziție dreaptă, de la creștet până la tălpi

2 BUST
în partea cea mai plină a bustului

3 WAIST
treceți metrul peste talie

4 HIPS
în jurul celei mai pline părți

5 LUNGIMEA BRAȚULUI
cu brațul ușor îndoit, de la punctul umărului, peste cot, 
până la încheietura mâinii

6 UMĂR
de la baza gâtului până la punctul umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. 
 
Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

Regulă generală:
Alegeți tipare pentru bluze, rochii, sacouri și paltoane în funcție de măsurătoarea bustului. Alegeți tipare pentru fus-
te și pantaloni în funcție de măsurătoarea șoldului.
Modificați tiparul, dacă este necesar, în funcție de numărul de cm cu care diferă dimensiunile dvs.

Măsurătorile sunt prezentate în tabele în centimetri și în inchi.

MĂSURAREA

TABELE DE MĂRIMI BURDA

 MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI, în funcție de înălțime, în cm
Mărime Burda
Mărime SUA

cm 56
nou născut

62
3 luni

68
6 luni

74
9 luni

80
12 luni

86
18 luni

92
2

98
3

104
4

110
5

116
6

Piept cm
in

45
177

47
181

49
193

51
205

53
207

55
211

56
22

57
221

58
227

59
233

60
231

Talie cm
in

42
161

44
173

46
185

48
19

50
197

51
20

52
201

53
207

54
213

55
217

56
22

Șold cm
in

46
185

48
19

50
197

52
201

54
213

56
22

58
227

59
233

61
24

63
247

65
251

Lungimea brațului cm
in

16
63

19
71

21
83

23
9

26
103

28
11

31
123

33
13

36
143

38
15

41
163

 MĂRIMI PENTRU FETE, în funcție de înălțime, în cm
Mărime Burda
Mărime SUA

cm 122
7

128
8

134
9

140
10

146
11

152
12

158
13

164
14

170
15

176
16

Piept cm
in

62
241

64
253

66
26

68
267

72
283

76
30

80
311

84
33

88
341

92
363

Talie cm
in

57
221

58
227

59
233

61
24

63
247

65
251

67
261

69
273

71
28

73
287

Șold cm
in

67
261

69
273

72
283

74
293

78
307

82
323

86
337

90
351

94
37

98
381

Lungimea brațului cm
in

43
17

46
185

48
19

51
20

53
207

55
217

57
221

59
233

61
24

63
247

 MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI, în funcție de înălțime, în cm
Mărime Burda
Mărime SUA

cm 122
7

128
8

134
9

140
10

146
11

152
12

158
13

164
14

170
15

176
16

Piept cm
in

63
247

66
26

69
273

72
283

75
291

78
307

81
32

84
33

87
343

90
351

Talie cm
in

57
221

60
231

62
241

65
251

67
261

70
271

72
283

75
291

77
303

79
315

Șold cm
in

67
261

70
271

73
287

76
30

79
315

82
323

85
331

88
341

91
357

94
37

Lungimea brațului cm
in

43
17

46
185

48
19

51
205

53
207

55
211

57
221

59
233

61
24

63
247

 MĂRIMI FEMEI (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 in) Bandă 6
Mărime Burda
Mărime Regatul Unit
Mărime SUA

34
8

2/4

36
10

4/6

38
12

8

40
14
10

42
16
12

44
18
14

46
20
16

48
22
18

50
24

20/22

52
26
24

Înălțime cm
in

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

Bust cm
in

80
311

84
33

88
341

92
363

96
377

100
393

104
41

110
433

116
457

122
48

Talie cm
in

62
241

66
26

70
271

74
293

78
307

82
323

86
337

92
363

98
381

104
41

Șold cm
in

86
337

90
351

94
37

98
381

102
403

106
417

110
433

116
457

122
48

128
501

Lungimea brațului cm
in

59
233

59
233

60
231

60
231

61
24

61
24

61
24

61
24

62
241

62
241

Lățimea umerilor cm
in

12
47

12
47

12
47

13
55

13
55

13
55

13
55

14
51

14
51

14
51

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimii standard pentru femei.

 MĂRIMI PE JUMĂTATE, PENTRU FEMEI PETITE/SCUNDE (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 in) Bandă 3

Mărime Burda
Mărime Regatul Unit
Mărime SUA

17
81
4P

18
101

6/8P

19
121

8

20
141

8/10P

21
161
12P

22
181
14P

23
201
16P

24
221
18P

25
241
20P

26
261
24P

Înălțime cm
in

160
5’3”

160
5’3”

160
5’3”

160
5’3”

160
5’3”

160
5’3”

160
5’3”

160
5’3”

160
5’3”

160
5’3”

Bust cm
in

80
311

84
33

88
341

92
363

96
377

100
393

104
41

110
433

116
457

122
48

Talie cm
in

62
241

66
26

70
271

74
293

78
307

82
323

86
337

92
363

98
381

104
41

Șold cm
in

86
337

90
351

94
37

98
381

102
403

106
417

110
433

116
457

122
48

128
501

Lungimea brațului cm
in

57
221

57
221

58
227

58
227

58
227

59
233

59
233

59
233

60
231

60
231

Lățimea umerilor cm
in

12
47

12
47

12
47

13
55

13
55

13
55

13
55

14
51

14
51

14
51

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimii standard pentru femei.

 MĂRIMI FEMEI ÎNALTE (înălțime 176 cm / 5 ft. 9 in) Bandă 9

Mărime Burda
Mărime Regatul Unit
Mărime SUA

68
8

2/4

72
10

4/6

76
12

8

80
14
10

84
16
12

88
18
14

92
20
16

96
22
18

100
24

20/22
Înălțime cm

in
176
5’9”

176
5’9”

176
5’9”

176
5’9”

176
5’9”

176
5’9”

176
5’9”

176
5’9”

176
5’9”

Bust cm
in

80
311

84
33

88
341

92
363

96
377

100
393

104
41

110
433

116
457

Talie cm
in

62
241

66
26

70
271

74
293

78
307

82
323

86
337

92
363

98
381

Șold cm
in

86
337

90
351

94
37

98
381

102
403

106
417

110
433

116
457

122
48

Lungimea brațului cm
in

61
24

61
24

62
241

62
241

62
241

63
247

63
247

63
247

64
253

Lățimea umerilor cm
in

12
47

12
47

12
47

13
55

13
55

13
55

13
55

14
51

14
51

Abnäher pensă
Besatz dublură față în față
Ansatzlinie linia cusăturii
Anstoßlinie linia de amplasare
bei … cm Stoffbreite îmbinați aici pe o lungime de … 
cm/inchi
 hier Naht  material lat
Besatz dublură

Traducerea termenilor în limba germană care apar pe foile de tipar
Bruch pliu
Fadenlauf fir drept
Futter căptușeală
hinten spate
Kante margine
Naht cusătură
oben sus

Reißverschluss fermoar
rechte (linke) Seite partea dreaptă (stânga)
Rockbahn panou de fustă
rückwärtige Mitte centru spate
Schnittkante margine de tăiere
Stepplinie linie de cusătură
Stoffbruch pliul materialului

Stoffkante marginea materialului
Strich puf
Umbruch pliu
unten jos
Unterkragen sub guler
vordere Mitte centru față
vorn față
Webkante margine falsă

 MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI
Mărime Burda
Mărime SUA

44
34

46
36

48
38

50
40

52
42

54
44

56
46

58
48

60
50

Înălțime cm
in

168
663

171
673

174
681

177
697

180
707

182
711

184
721

186
733

188
74

Piept cm
in

88
341

92
363

96
377

100
393

104
41

108
421

112
44

116
458

120
473

Talie cm
in

78
307

82
323

86
337

90
351

94
37

98
381

104
41

110
433

116
458

Șezut cm
in

90
351

94
37

98
381

102
403

106
417

110
433

115
453

120
473

125
493

Lungimea brațului cm
in

61
24

62
241

63
247

64
253

65
251

66
26

67
261

68
267

69
275

Gât cm
in

37
141

38
15

39
151

40
157

41
163

42
161

43
17

44
17;

45
177
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 44Stoff 140 cm 55 “

INSTRUCȚIUNI DE CUSUT
101 Vedeți începutul „Lecției de cusut”
la pag. 31 a revistei color

Tipar extra umbrit în roz
Coala A 
Părțile de tipar de la 1 la 3 și 6
Foaia B: 
Părțile de tipar de la 4 la 7, 13 și 14
Mărimea 34 
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 
Mărimea 44 

la pag. 24
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aprox. 54 cm (21 1/4 in)

tura umărului. Însăilați mânecile și coaseți, slăbind ușor 
capul mânecii între •. Aranjați rezervele împreună și 
apăsați spre mâneci, la capul mânecii.
■ Realizați butonierele în diagonală pe partea din 
dreapta față conform marcajului. Modificați mărimea 
butonierelor pentru a se potrivi nasturilor dvs. Coaseți 
nasturi în partea stângă din față.

Material și accesorii
Material recomandat: Material pentru jachete.
Material original: Jacquard. 
Notă: Dacă utilizați materialul nostru original cu o lăți-
me de 125 cm (49 in), veți avea nevoie de mai mult de-
cât este calculat în necesarul de material.
Accesorii: Vilene/Pellon G 740. 4 nasturi acoperiți cu ma-

terial. Bandă de legare din lână, 3 cm (1 1/4 in) lățime, 
lățime finală 1,5 cm (5/8 in): Mărimile 34 - 38: 6,50 m (7 
1/8 yarzi), mărimile 40 - 44: 7,00 m (7 3/4 yarzi)

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Urmați lini-
ile și detaliile pentru stilul 102. Semnul x pentru butoni-
erele și nasturii de pe părțile 1 și 2 sunt marcate pentru 
mărimea 34. Marcajul inferior este la fel pentru toate 
mărimile. Depărtați marcajul x de sus pentru mărimile 
de la 36 la 44 la aceeași distanță de decolteu ca pentru 
mărimea 34. Amplasați celelalte marcaje x la intervale 
egale. Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusăturile de umeri, cusăturile laterale, cusăturile de la 

mâneci și cusăturile de panouri de 1,5 cm (5/8 in), de 
asemenea, pe dubluri. Nu este necesară nicio rezervă la 
marginile din față, marginea decolteului, marginile 
inferioare ale jachetei și la mâneci (aceste margini vor 
avea legături).
Decuparea
 1 față sus  2x
 2 față jos  2x
 3  spate sus 

pe un pliu  1x
 4  spate sus 

pe un pliu  1x
 5 mânecă  2x
 6 dublură față  2x
 7 dublură spate pe un pliu  1x
13 dublură tiv față 2x
14  dublură tiv spate 

pe un pliu  1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 6, 7, 13 și 
14 (dosul materialului). 

Asamblare
■ Coaseți pensele de la bust pe partea din față și apă-
sați înspre partea de jos.
■ Realizați cusăturile laterale de pe părțile de sus și de 
jos din față și din spate. Aranjați rezervele și apăsați pen-
tru a fi deschise.
■ Legați rezerva la marginea inferioară a părții superi-
oare a jachetei cu bandă de legare: Prindeți cu ace dosul 
legăturii împreună cu marginea jachetei, astfel încât 
marginea să fie centrată pe legătură și întâlnește pliul 
apăsat. Coaseți legătura aproape de margine. Așezați le-
gătura peste margine, pe fața jachetei, prindeți cu ace și 
coaseți aproape de margine.
■ Aranjați suprafața la marginea superioară a părții in-
ferioare a jachetei. Folosiți cretă care se poate șterge 
pentru a marca o linie de alipire pe fața materialului la 3 
cm (1 1/4 in) sub marginea aranjată (1,5 cm/5/8 in lân-
gă linia de cusătură marcată). Fixați partea superioară a 
jachetei la partea inferioară a jachetei, la linia de alipire 
cu dosul îndreptat spre față. Coaseți pe linia cusăturii 
pentru legare.
■ Realizați cusăturile umerilor (cusătura numărul 3), 
slăbind marginile umerilor în partea din spate. Aranjați 
rezervele și apăsați pentru a fi deschise. 
■ Realizați cusăturile umărului pe dubluri (cusătura nu-
mărul 8). Apăsați rezervele pentru a fi deschise. Aranjați 
marginea dublurii exterioare. 
■ Prindeți cu ace dublurile frontale ale tivului de mar-
ginea interioară a dublurilor frontale și coaseți (cusătura 
numărul 12). Prindeți cu cleme rezerva dublurilor fron-
tale aproape de linia de cusătură. Apăsați rezervele pen-
tru a fi deschise. Realizați cusăturile laterale ale dubluri-
lor căptușelii (cusătura numărul 10). Apăsați rezervele 
pentru a fi deschise. Aranjați marginea dublurii superi-
oare.
■ Prindeți cu ace dosurile dublurii împreună cu jacheta, 
potrivind cusăturile de la umăr și cusăturile laterale. În-
săilați marginile împreună. 
■ Acum legați mai întâi marginea inferioară a jachetei 
cu bandă de legare. Apoi legați marginile din față și 
marginea decolteului cu bandă de legare, întorcând ca-
petele la marginea inferioară a jachetei. Coaseți dublura 
tivului lejer, manual. Coaseți manual dublura decolteu-
lui la rezervele cusăturilor umerilor.
■ Realizați cusăturile mânecilor (cusătura numărul 5). 
Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. Uniți 
legătura într-un cerc, pentru a se potrivi marginii inferi-
oare a mânecii. Apăsați rezervele pentru a fi deschise. 
Legați marginile inferioare ale mânecilor, potrivind cu-
săturile.
■ Prindeți cu ace mâneca de subraț cu fețele orientate 
către dvs., potrivind cusăturile mânecii și cusăturile late-
rale. De asemenea, potriviți marcajele 7 pe față și pe 
mânecă. Potriviți marcajul de la capul mânecii cu cusă-

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată către interior.

102 Jachetă dddd

Material necesar
Mărimea 34 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 1,70
55 1 ⅞

Linia verde a tiparului, foaia D
Părțile de tipar de la 21 la 27
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 
Mărimea 44 

Vederea A la pag. 22
Vederea B la pag. 44
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aprox. 61 cm (24 in)
Mâneci 3/4

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Marcajele 
butonierelor de pe partea 21 sunt pentru mărimea 36. 
Deplasați în sus marcajul superior conform liniilor afe-
rente mărimii. Distanțați marcajele inferioare în mod 
egal între linia de alipire inferioară și marcajul superior. 
Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa cum se 
arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Tiv de mânecă, tiv, cusături și margini 1,5 cm (5/8). 
Decuparea
Materialul A, B
21 stânga față  1x
22 dreapta față  1x
23  spate pe un pliu  1x
24 dublură stânga față  1x
25 dublură dreapta față  1x
26 dublură spate pe un pliu 1x
27  mânecă  2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 24, 25 și 26 
(dosul materialului). 

Asamblare
Vederile A, B
■ Coaseți pensele pe părțile din față și apăsați înspre 
partea de jos.
■ Așezați părțile frontale pe față împreună cu spatele. 
Prindeți cu ace cusăturile umerilor (cusătura numărul 1), 
slăbind marginile umerilor în partea din spate. Realizați 
cusăturile de la umeri. Prindeți cu cleme la marcaj. Aran-
jați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.
■ Realizați cusăturile laterale pe părțile dublurilor (cu-
sătura numărul 2). Prindeți cu cleme la marcaj. Apăsați 
rezervele pentru a fi deschise.
■ Întindeți dublura pe față împreună cu bluza și coaseți 
de-a lungul marginilor din față și a marginii decolteului, 

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale pentru bluze. 
Material original: A: Amestec de viscoză-mătase artifici-
ală B: Amestec de bumbac. 

Notă: Dacă utilizați materialul nostru original pentru ve-
derea A, cu o lățime de 127 cm (50 in), veți avea nevoie 
de mai mult decât este calculat în necesarul de material.
Accesorii: A, B Vilene/Pellon G 785. 9 nasturi

Prezentarea generală a tiparului

103 Bluză A, B dddd

Material necesar

A, B

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

AB Material 140 1,60
55 1 ¾

PLIUL MATERIALULUI Material 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44
Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

36 - 44
Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44
Stoff A+B 140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44
Stoff A+B 140 cm 55 “

potrivind cusăturile de la umeri. Tăiați rezervele, prin-
deți curba cu cleme și apăsați pe dublură. Tigheliți rezer-
vele aproape; citiți „Sfatul util” 3 din Glosar. Aranjați 
marginea dublurii interioare. Întoarceți dublura către in-
terior, apăsați marginea și coaseți manual cusăturile de 
la umăr.
■ Prindeți cu ace cusăturile laterale cu fețele materialu-
lui îndreptate spre dvs. și coaseți (cusătura numărul 3). 
Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.
■ Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați către interior și 
coaseți 1,2 cm (1/2 in) lățime. 
■ Coaseți un tighel la marginile frontale așa cum este 
marcat. Așezați partea din dreapta față pe cea din stân-
ga față cu dosul îndreptat către față și potrivind părțile 
centrale din față. Prindeți cu ace. Coaseți aproape de 
marginea din față, de jos până la linia de alipire. Coaseți 
de-a lungul liniei de alipire spre linia de cusătură.
■ Coaseți pensele de la mânecă și apăsați către partea 
de jos. Pliați mânecile în jumătate pe lungime, cu fața 
către interior. Prindeți cu ace cusăturile mânecilor și coa-
seți (cusătura numărul 4). Aranjați rezervele împreună și 
apăsați spre o parte.

■ Atașați mânecile, slăbite. Potriviți marcajele 5 de pe 
față și de pe mânecă. Potriviți marcajul de la capul mâ-
necii cu cusătura umărului. Aranjați rezervele de cusătu-
ră împreună și apăsați spre mâneci.
■ Aranjați rezervele pentru tivul mânecii, apăsați către 
interior și coaseți.
■ Coaseți nasturii la semnul x. Pliați reverele pe linia de 
pliere și apăsați ușor.

Dispunerea tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea 
tiparului. Fața materialului este orientată către 
interior la un material cu două straturi. Fața materia-
lului este îndreptată în sus pe un singur strat de 
material. Așezați părțile 21, 22, 24 și 25 pe fața 
materialului, cu partea imprimată în sus.

Linia verde a tiparului, foaia A
Părțile de tipar de la 1 la 5
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 
Mărimea 44 

la pag. 10
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aprox. 70 cm (28 in)

4 guler față pe un pliu 1x 
   (inclusiv 1 x în interior)  2x
5 guler spate pe un pliu 2x
   (inclusiv 1 x în interior)  2x
a bandă mânecă  2x 

Asamblare
Notă: Realizați cusături pe materialele elastice folosind 
o cusătură elastică specială sau în zigzag la o setare în-
gustă. Coaseți tivurile cu un ac dublu pentru mașina de 
cusut, pentru a le menține elastice. 
■ Așezați părțile frontale pe față împreună cu spatele. 
Prindeți cu ace și realizați cusăturile de la umăr și de pe 
lateral (cusăturile numerele 1 și 2). Aranjați rezervele și 
apăsați pentru a fi deschise. 
■ Pliați mânecile în jumătate pe lungime, cu fața către 
interior. Prindeți cu ace cusăturile mânecilor și coaseți 
(cusătura numărul 4). Aranjați rezervele și apăsați pen-
tru a fi deschise. 
■ Încrețiți marginile inferioare ale mânecii: Coaseți o li-
nie de însăilare la mașină (cea mai lungă setare a cusă-
turii), pe fiecare parte a liniei de cusătură marcate. Tra-
geți firele bobinei pentru a încreți marginea la o lățime 
finală, după cum urmează pentru mărimea 36: 25 cm (9 
7/8 in), mărimea 38: 25,5 cm (10 in), mărimea 40: 26 cm 
(10 1/4 in), mărimea 42: 26,5 cm (10 1/2 in), mărimea 
44: 27 cm (10 3/4 in) Înnodați capetele firului. Distribuiți 
uniform pliseurile. 

■ Coaseți împreună marginile înguste ale benzii mâne-
cii, cu fața materialului îndreptată către dvs., pentru a 
forma un cerc. Apăsați rezervele pentru a fi deschise. Pli-
ați banda mânecii în jumătate pe lungime, cu dosul în-
dreptat către interior. Prindeți cu ace împreună margini-
le deschise. Însăilați marginile deschise împreună și 
prindeți cu ace de marginea inferioară a mânecii, cu fața 
materialului îndreptată către dvs., întinse pentru a se 
potrivi și potrivind cusăturile. Tăiați rezervele la 7 mm 
(14/ in) și aranjați-le împreună. Așezați banda mânecii 
în jos.
■ Prindeți cu ace fețele mânecilor împreună cu margi-
nile subrațului și coaseți. Potriviți marcajele 5 de pe față 
și de pe mânecă. Potriviți marcajul de la capul mânecii 
cu cusătura umărului. Potriviți cusăturile. Aranjați rezer-
vele de cusătură împreună și apăsați spre mâneci.
■ Așezați gulerul interior pe gulerul exterior, cu fețele 
orientate către dvs. Prindeți cu ace și coaseți marginea 
superioară, potrivind cusăturile. Tăiați rezervele la 7 mm 
(1/4 in), întoarceți gulerul interior către interior și apă-
sați marginea gulerului. Prindeți cu ace marginile des-
chise ale gulerului împreună, pe dos. Însăilați marginile 
gulerului și prindeți cu ace pe față, împreună cu margi-
nea decolteului. Potriviți cusăturile și centrul din față și 
din spate. Coaseți. Aranjați rezervele de cusătură împre-
ună și apăsați spre articolul vestimentar. 
■ Aranjați rezervele pentru tiv și apăsați către interior. 
Lucrați pe fața articolului vestimentar și utilizați un ac 
dublu pentru mașina de cusut pentru a coase tivul. 

Material și accesorii
Material recomandat: Tricoturi fine, materiale din jerseu 
cu greutate medie spre mare. Material pentru hanorace. 
Utilizați doar materiale elastice din jerseu.
Material original: Material tricotat texturat. 
Accesorii: Un ac dublu pentru mașina de cusut.

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Tăiați tiparul pentru mărimea dorită. Urmați liniile și de-
taliile pentru stilul 104. Prindeți cu ace părțile tiparului 
de material, așa cum se arată în dispunerea tiparului. 
Marcați partea a direct pe material.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in). 
Măsurătorile pentru partea a includ rezerve.
Decuparea
1 față pe un pliu  1x
2 spate pe un pliu  1x
3  mânecă  2x

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerea tiparului

Pliați materialul după cum se indică în dispunerea tiparului, cu fața materialului îndreptată spre interior.

104 Top dddd

Material necesar

Măsurătorile pentru a
Mărimea 36 38 40 42 44 Se potrivește pentru 

toate mărimile (cm / in)lungimile (cm / in)
a 25

9⅞
25,5
10

26
10¼

26,5
10½

27
10⅝

17
6¾

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 1,75
55 1 ⅞

Linia verde a tiparului, foaia A
Părțile de tipar de la 1 la 5
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 
Mărimea 44 

la pag. 23
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aprox. 57 cm (22 1/2 in)

Material și accesorii
Material recomandat: Tricot fin. Materiale din jerseu cu 
greutate medie spre mare. Material pentru hanorace. 
Utilizați doar materiale elastice din jerseu.
Material original: Amestec de lână tricotat.
Accesorii: Un ac dublu pentru mașina de cusut.

Prezentarea generală a tiparului

105 Top dddd

PLIUL MATERIALULUI
Material A+B 140 cm 55’’ Material A+B 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE

PLIUL MATERIALULUI PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

Material 140 cm 55’’ Material 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE
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STOFFBRUCH 36 - 44
Stoff 140 cm 55 “

geți firele bobinei pentru a încreți marginea la o lățime 
finală, după cum urmează pentru mărimea 36: 25 cm (9 
7/8 in), mărimea 38: 25,5 cm (10 in), mărimea 40: 26 cm 
(10 1/4 in), mărimea 42: 26,5 cm (10 1/2 in), mărimea 
44: 27 cm (10 3/4 in) Înnodați capetele firului. Distribuiți 
uniform pliseurile. 
■ Coaseți împreună marginile înguste ale benzii mâne-
cii, cu fața materialului îndreptată către dvs., pentru a 
forma un cerc. Apăsați rezervele pentru a fi deschise. Pli-
ați benzile mânecilor în jumătate pe lungime, cu dosul 
îndreptat către interior. Prindeți cu ace împreună margi-
nile deschise. Însăilați marginile deschise împreună și 
prindeți cu ace de marginea inferioară a mânecii, cu fața 
materialului îndreptată către dvs., întinse pentru a se 
potrivi și potrivind cusăturile. Tăiați rezervele la 7 mm 
(1/4 in) și aranjați-le împreună. Așezați banda mânecii 
în jos.
■ Prindeți cu ace fețele mânecilor împreună cu margi-
nile subrațului și coaseți. Potriviți marcajele 5 de pe față 
și de pe mânecă. Potriviți marcajul de la capul mânecii 
cu cusătura umărului. Potriviți cusăturile. Aranjați rezer-
vele de cusătură împreună și apăsați spre mâneci.
■ Așezați gulerul interior pe gulerul exterior, cu fețele 
orientate către dvs. Prindeți cu ace și coaseți marginea 
superioară, potrivind cusăturile. Tăiați rezervele la 7 mm 
(1/4 in), întoarceți gulerul interior către interior și apă-
sați marginea gulerului. Prindeți cu ace marginile des-
chise ale gulerului împreună, pe dos. Însăilați marginile 
gulerului și prindeți cu ace pe față, împreună cu margi-
nea decolteului. Potriviți cusăturile și centrul din față și 
din spate. Coaseți. Aranjați rezervele de cusătură împre-
ună și apăsați spre articolul vestimentar. 
■ Aranjați rezervele pentru tiv și apăsați către interior. 
Lucrați pe fața articolului vestimentar și utilizați un ac 
dublu pentru mașina de cusut pentru a coase tivul. 

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Urmați lini-
ile și detaliile pentru stilul 105. Prindeți cu ace părțile 
tiparului de material, așa cum se arată în dispunerea ti-
parului. Marcați partea a direct pe material.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in). 
Măsurătorile pentru partea a includ rezerve.
Decuparea
1 față pe un pliu  1x
2 spate pe un pliu  1x
3  mânecă  2x
4 guler față pe un pliu 1x

   (inclusiv 1x interior) 2x
5 guler spate pe un pliu 2x
   (inclusiv 1x interior) 2x
a bandă mânecă  2x

Asamblare
Notă: Realizați cusături pe materialele elastice folosind 
o cusătură elastică specială sau în zigzag la o setare în-
gustă. Coaseți tivurile cu un ac dublu pentru mașina de 
cusut, pentru a le menține elastice. 
■ Așezați părțile frontale pe față împreună cu spatele. 
Prindeți cu ace și realizați cusăturile de la umăr și de pe 
lateral (cusăturile numerele 1 și 2). Aranjați rezervele și 
apăsați pentru a fi deschise. 
■ Pliați mânecile în jumătate pe lungime, cu fața către 
interior. Prindeți cu ace cusăturile mânecilor și coaseți 
(cusătura numărul 4). Aranjați rezervele și apăsați pen-
tru a fi deschise. 
■ Încrețiți marginile inferioare ale mânecii: Coaseți o li-
nie de însăilare la mașină (cea mai lungă setare a cusă-
turii), pe fiecare parte a liniei de cusătură marcate. Tra-

Dispunerea tiparului

Pliați materialul după cum se indică în dispunerea tiparului, cu fața materialului îndreptată spre interior.

Material necesar

Măsurătorile pentru a
Mărimea 36 38 40 42 44 Se potrivește pentru 

toate mărimile (cm / in)lungimile (cm / in)
a 25

9⅞
25,5
10

26
10¼

26,5
10½

27
10⅝

17
6¾

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 1,65
55 1 ¾

Linia roșie a tiparului, foaia A
Părțile de tipar de la 21 la 25
Mărimea 72 
Mărimea 76 
Mărimea 80 
Mărimea 84 
Mărimea 88 

Vederea A la pag. 30
Vederea B la pag. 43 
Mărimi Burda 72, 76, 80, 84, 88
Lungimea spatelui aprox. 76 cm (30 in)

(dosul materialului). 

Asamblare
Vederile A, B
Notă: Realizați cusături pe materialele elastice folosind 
o cusătură elastică specială sau în zigzag la o setare în-
gustă. 
■ Așezați liniile pliseurilor marcate de pe față împreună 
în direcția săgeții, cu fața orientată către interior. Coaseți 
de-a lungul liniei pliseului către vârful săgeții. Apăsați 
pliseurile cu pliurile în jos. 
■ Așezați părțile din dreapta față împreună cu spatele. 
Prindeți cu ace și realizați cusăturile de la umăr (cusătu-
rile numerele 1 și 2). Aranjați rezervele și apăsați pentru 
a fi deschise. 
■ Realizați cusăturile umărului pe dubluri (cusătura 
numărul 7). Apăsați rezervele pentru a fi deschise. 
■ Prindeți cu ace fețele dublurii împreună cu marginea 
decolteului, potrivind cusăturile de la umăr. Potriviți cu-
săturile de la umeri. Tăiați rezervele, prindeți curba cu 
cleme și apăsați pe dublură. Coaseți dublura de rezerve, 
aproape de cusătura de îmbinare; citiți „Sfatul util” 3 
din Glosar. Întoarceți dublura către interior, coaseți ma-
nual marginea pe interior la rezervele de cusătură ale 
umerilor. 
■ Prindeți cu ace și coaseți (cusăturile numerele 3 și 4), 
potrivind pliseurile. Aranjați rezervele și apăsați pentru 
a fi deschise. 
■ Pliați mânecile în jumătate pe lungime, cu fața către 
interior. Prindeți cu ace cusăturile mânecilor și coaseți 
(cusătura numărul 5). Aranjați rezervele și apăsați pen-
tru a fi deschise.
■ Prindeți cu ace fețele mânecilor împreună cu margi-
nile subrațului. Potriviți marcajele 6 de pe față și de pe 
mânecă. Potriviți marcajul de la capul mânecii cu cusă-
tura umărului și potriviți cusăturile. Tăiați rezervele la 1 
cm (3/8 in), aranjați-le împreună și apăsați-le pe mâne-
că.
■ Aranjați rezervele pentru tiv și tivul mânecii, apăsați 
către interior și coaseți. 

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale tricotate și jerseu, cu 
elastan.
Material original: A: Tricotaje. B: Amestec din bumbac cu 
elastan.

Accesorii: A, B Vilene/Pellon G 785. 

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Săgețile 
marcate pe părțile 21 și 22 sunt pentru mărimea 72. De-
plasați săgețile pentru celelalte mărimi în lateral, con-
form liniilor aferente mărimii. Prindeți cu ace părțile ti-
parului de material, așa cum se arată în dispunerea 
tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecii 4 
cm (1 5/8 in). 
Decuparea
Materialul A, B
21 față 1x
22 spate 1x
23  mânecă  2x
24 dublură față pe un pliu 1x
25 dublură spate pe un pliu  1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 24 și 25 

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerea tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu 
două straturi. Fața materialului este îndreptată în sus pe un singur strat de material. Așezați părțile 21 și 22 pe fața 
materialului, cu partea imprimată în sus.

106 Top A, B dddd

Material necesar
Mărimea 72 76 80 84 88

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

AB Material 140 3,15
55 3 ½

Vederea A la pag. 27
Vederea B la pag. 13
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Exterior crac 95 cm (37 1/2 in)
Articolul vestimentar vine pe talie

107 Pantaloni Gaucho A, B dddd

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale ușoare pentru pantaloni.
Material original A: Viscoză-mătase artificială. B: Poliester.
Accesoriile A, B: Vilene/Pellon G 785.  
 A, B A, B

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI
Material 140 cm 55’’ Material 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE

Material A+B 140 cm 55’’

 Material A+B 140 cm 55’’ MARGINE FALSĂ

 MARGINE FALSĂ  MARGINE FALSĂ

PLIUL MATERIALULUI
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WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff A+B 140 cm 55 “

Linia roșie a tiparului, foaia C
Părțile de tipar de la 1 la 4
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 
Mărimea 44 

1 fermoar invizibil, 22 cm (9 in) lungime și un picioruș 
presor special.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Lipiți părțile 
1A și 1B și, de asemenea, 3A și 3B împreună pe liniile de 
îmbinare. Prindeți cu ace părțile tiparului de material, 
așa cum se arată în dispunerea tiparului. Marcați partea 
a direct pe material.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). 
Măsurătorile pentru partea a includ rezerve.
Decuparea
Materialul A, B
1 parte dreapta față  1x
2 parte stânga față  1x

3 parte dreapta spate  1x
4 parte stânga spate  1x
a betelie 1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat partea a (dosul 
materialului). 

Asamblare
Vederile A, B
■ Coaseți pensele din spate și apăsați spre cen-
tru. 
■ Realizați cusăturile din dreapta și de pe interiorul cra-
cului, cusăturile numerele 1, 3 și 4. Aranjați rezervele de 
cusătură și apăsați pentru a fi deschise.
■ Așezați cracii pantalonilor unul peste celălalt, cu fețe-
le îndreptate către dvs. și realizați cusătură centrală fără 
întreruperi, potrivind cusăturile din interiorul cracului, 
cusătura numărul 5. Aranjați rezervele și apăsați pentru 
a fi deschise la începutul curbei.
■ Pliați partea piesa din dreapta față la marginea supe-
rioară a articolului vestimentar pe linia de pliere, cu do-
sul orientat înspre interior și apăsați marginea de pliere 
de sus pe aproximativ 5 cm (2 in) lungime. Însăilați mar-
ginea de pliere a părții din stânga față la linia de alipire. 
Pliați partea din dreapta spate la fel pe linia de pliere și 
însăilați partea din stânga spate.
n Pliați betelia în jumătate pe lungime, cu dosul îndrep-
tat către interior. Apăsați marginea superioară a beteliei. 
Îndreptați din nou betelia. Coaseți betelia pe față împre-
ună cu marginea superioară a articolului vestimentar. 
Apăsați rezervele cusăturii de îmbinare pe betelie. 
■ Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschide-
rii laterale și la betelie; citiți „Sfatul util” 1 din Glosar. 
Dinții fermoarului încep la decolteul marcat. Realizați 
cusătura din stânga de la marginile inferioare la fer-
moar, cusătura numărul 2. Aranjați rezervele de cusătu-
ră și apăsați pentru a fi deschise.
■ Îndoiți din nou betelia în jumătate. Întoarceți margi-
nea interioară a beteliei și însăilați peste cusătura de îm-
binare. Lucrați pe fața articolului vestimentar pentru a 
coase pe linia cusăturii. Coaseți manual capetele beteliei 
la benzile de fermoar, pe interior.
■ Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați către interior și 
coaseți lejer manual.

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un singur strat de material, cu fața orientată în sus. Așezați părțile de la 1 la 4 pe material, cu partea imprimată în sus.

Material necesar

Măsurătorile pentru a

Măsurătorile pentru a

Mărimea 36 38 40 42 44 Se potrivește pentru 
toate mărimile (cm / in)lungimile (cm / in)

a 74
29⅛

78
30¾

82
32¼

86
33⅞

90
35⅜

9
3½

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

AB Material 140 1,50
55 1 ¾

Linia albastră a tiparului, foaia C
Părțile de tipar de la 21 la 27
Mărimea 34 
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 

Vederea A la pag. 28
Vederea B la pag. 38
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42
Pantalonii vin sub talie

34 – 38: 12 cm (5 in), mărimile 40, 42: 14 cm (6 in) lun-
gime. Tubulatură de satin 50 cm (20 in) lungime. 1 capsă 
cusută pentru pantaloni. Numai vederea A: Bandă pen-
tru chingi, 4 cm (1 5/8 in) lățime și 2 m (2 1/4 yarzi) lun-
gime.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Liniile de 
cusături pentru fermoar marcate pe partea 21 sunt pen-
tru mărimea 34. Modificați marcajele liniilor pentru ce-
lelalte mărimi conform liniilor aferente mărimii. Țineți 
cont de lungimile diferite ale deschiderii. Prindeți cu ace 
părțile tiparului de material, așa cum se arată în dispu-
nerea tiparului. Marcați partea a direct pe material.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in). 
Măsurătorile pentru partea a includ rezerve.
Decuparea
Materialul A, B
21 partea din față a pantalonilor  2x
22 parte pentru buzunar  2x
23  partea bridei pentru șold 2x
24 partea din spate a pantalonilor  2x

Material și accesorii
Material recomandat: Material pentru pantaloni cu elas-
tan.
Material original: A: Amestec din bumbac cu elastan. B: 
Amestec de poliester-viscoză cu elastan.
Accesorii: A, B Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar, mărimile 

Prezentarea generală a tiparului

108 Pantaloni A, B dddd

Material necesar

A

B

Mărimea 34 36 38 40 42

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

AB Material 140 1,50
55 1 ¾

Mărimea 34 36 38 40 42 Lățime pentru toa-
te mărimile (cm / in)lungimile (cm / in)

a 16
6¼

9
3½

25 betelia din față (inclusiv 2x interior) 4x
26 betelie spate (inclusiv 2x în interior)  4x
27  clapă  4x
  a întăritură pe dedesubt  1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 25 și 26 
(dosul materialului). Interfațați părțile exterioare ale 
clapei.

Asamblare
Vederea A
■ Clape: Însăilați banda tubulaturii pe marginile latera-
le și inferioare ale părților de clapetă interfațate, astfel 
încât banda plată să se afle pe rezerva de cusătură și ci-
lindrul tubulaturii pe clapetă, lângă linia de cusătură 
marcată. Așezați împreună o parte de clapetă interfața-
tă și una nu, fiecare pe față. Coaseți de-a lungul margi-
nilor laterale și inferioare (picioruș de fermoar), lăsați 
marginea dreaptă deschisă. Tăiați rezervele de cusătură. 
Întoarceți clapetele, însăilați marginile și apăsați. Tăiați 
rezerva de la marginea clapetei (= marginea de îmbina-
re a clapetei), la 7 mm (1/4 in). Realizați un tighel aproa-
pe de marginile frontale.
■ Buzunare în brida de șold: Însăilați clapetele pe mar-
ginile deschiderii buzunarelor pe părțile frontale ale 
pantalonilor. Coaseți fețele părților de buzunar împreu-
nă, cu marginile deschiderii buzunarelor pe părțile fron-
tale ale pantalonilor (cusătura numărul 1), prinzând 
clapetele. Așezați părțile pentru buzunar în sus și coaseți 
până la rezervele de cusătură, aproape de cusătură. În-
toarceți părțile de buzunare către interior, așezând 
clapeta în jos. Prindeți cu ace marginile deschiderii bu-
zunarelor de părțile bridei laterale a șoldului la liniile de 
alipire. Coaseți împreună părțile buzunarului pe interior. 
Însăilați părțile buzunarului pe partea inferioară a părți-
lor din față ale pantalonilor. Tăiați mai întâi rezerva păr-
ții de buzunar din dreapta de-a lungul părții din cen-
tru-față.
■  Coaseți pensele pe părțile din spate ale pantalonilor 
și apăsați spre centru. 
■ Realizați cusăturile laterale (cusătura numărul 2). 
Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. 

Material A+B 140 cm 55’’ MARGINE FALSĂ

 MARGINE FALSĂ
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff A+B 140 cm 55 “

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de 
material, cu fața orientată către 
interior.
Tăiați părțile 25 și 26 în oglindă. 
Tăiați la sfârșit partea a dintr-un 
singur strat de material rămas.

nPrindeți cu ace chingile pe părțile din față ale pantalo-
nilor cu dosul îndreptat către față și coaseți aproape de 
margini.
■ Realizați cusăturile din interiorul cracului (cusătura 
numărul 3). Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi 
deschise. Realizați cusătura centrală din față de la mar-
cajul șlițului la cusătura din interiorul cracului. 
■ Deschiderea pentru fermoar: Apăsați dublurile față în 
față pe marginile de deschidere către interior, coaseți-le 
pe dreapta de-a lungul părții din centru față și pe stânga 
la 5 mm (3/16 in) înainte de partea din centru față. Coa-
seți fermoarul pe partea inferioară a marginii de deschi-
dere din stânga (întăritură), cosând aproape de dinții 
fermoarului. Prindeți cu ace deschiderea în poziție închi-
să, potrivind centrele. Coaseți banda de fermoar la du-
blura din dreapta, fără a prinde partea de pantalon. În-
săilați dublura. Coaseți cu tighel de la marginile 
superioare la 3 cm (1 1/4 in) înainte de capăt, după mar-
caj. Pliați partea întăriturii pe dedesubt, pe lungime, cu 
fața materialului îndreptată spre interior. Coaseți peste 
capătul inferior. Întoarceți. Așezați întăritura de dede-
subt sub marginea din stânga a șlițului și prindeți cu ace 
de dublură. Coaseți dublura fermoarului la întăritură, 
aproape de cusătura de îmbinare. Așezați din nou șlițul 
închis și coaseți cu tighel până la capătul șlițului, prin-
zând întăritura de pe dedesubt. 
■ Cusătura de la bandă și din centrul spatelui: Realizați 
cusăturile de pe lateral la părțile interioare și exterioare 
ale beteliei. Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi 
deschise. Coaseți părțile exterioare ale beteliei pe mar-
ginile superioare ale pantalonilor, lăsând capătul din 
dreapta al beteliei atârnând de la partea din centru-față 
și coaseți capătul din stânga al beteliei de întăritură. 
Apăsați rezervele cusăturilor de îmbinare pe părțile pen-
tru betelie. Așezați părțile interioare ale beteliei pe față 
cu părțile cusute ale beteliei și coaseți marginile superi-
oare împreună. Așezați părțile interioare ale beteliei în 
sus. Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi deschise. 

Realizați cusătura din centrul spatelui (cusătura numă-
rul 5). Apăsați rezervele de cusătură pentru a rămâne 
deschise, de la marginile superioare până la începutul 
curbei. Nu apăsați rezervele de cusătură pentru a fi plate 
de-a lungul curbei. Atașați cârligul capsei pe partea in-
terioară a beteliei la distanță la 1 cm (3/8 in) de capătul 
drept. Așezați betelia interioară pe față împreună cu be-
telia exterioară și prindeți cu ace marginile frontale îm-
preună. Coaseți peste capetele beteliei (în dreapta, în 
centrul părții din față). Tăiați rezervele de cusătură și tă-
iați colțurile în unghi. Întoarceți betelia. Întoarceți mar-
ginea interioară a beteliei către interior pe aproximativ 4 
cm (1 5/8 in) lungime și însăilați, apoi așezați marginea 
rămasă a beteliei plată peste cusătura de îmbinare. Lu-
crați pe fața articolului vestimentar pentru a coase pe 
marginea interioară a beteliei, pe linia cusăturii de îmbi-
nare. Atașați bara capsei pe betelie pentru a se potrivi cu 
cârligul. 
■ Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați către interior și 
coaseți lejer manual. 
Vederea B
Asamblați vederea B ca și pentru vederea A, dar omiteți 
chingile.

Linia albastră a tiparului, foaia A
Părțile de tipar de la 1 la 12
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 
Mărimea 44 

cu curea de legare
la pag. 15
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungime de la talie 55 cm (21 3/4 ins)

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale ușoare și fluide pentru 
rochii.
Material original: Chembrică.

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 4 nasturi acoperiți cu ma-
terial.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Urmați lini-
ile și detaliile pentru stilul 109. Lipiți părțile 1A și 1B îm-
preună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace părțile ti-
parului de material, așa cum se arată în dispunerea 
tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). 
Decuparea
 1 centru față 1x
 2 eșarfă  2x
 3 lateral față  2x
 4 spate pe un pliu  1x
 5 mânecă  2x
 6 manșetă  2x
 7 bandă de prindere / șliț mânecă 2x
 8 dublură eșarfă  1x

 9 dublură laterală decolteu  2x
10  dublură decolteu spate 

pe un pliu  1x
11  bandă de legare 2x
12 parte pentru buzunar  4x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 6, 9 și 10 
(dosul materialului). 

Asamblare
■ Coaseți o parte de eșarfă (partea 2), pe față, împreu-
nă cu partea din centru față (cusătura numărul 1). Coa-
seți cealaltă parte de eșarfă, pe față, împreună cu du-
blura eșarfei (cusătura numărul 1). Apăsați rezervele de 
cusătură pentru a fi deschise.
■ Prindeți cu ace pe față dublura eșarfei împreună cu 
partea din centru față (cusăturile numerele 2 și 3). Coa-
seți împreună marginile eșarfei, începând și terminând 
la marcaj. Realizați o cusătură de întărire pentru a fixa 
capetele cusăturii. Nu întoarceți încă eșarfa cu fața în 
afară. Pliați rezerva la marginea dreaptă a dublurii și 
prindeți-o cu ace în poziție pe eșarfă.
■ Așezați părțile laterale frontale pe față împreună cu 
spatele. Prindeți cu ace cusăturile de la umeri (cusătura 
numărul 4) și coaseți, slăbind marginile din spate ale 
umerilor. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pen-
tru a fi deschise.
■ Realizați cusăturile umărului pe dublurile decolteului 
(cusătura numărul 9). Apăsați rezervele de cusătură 
pentru a fi deschise. Aranjați marginea dublurii exteri-
oare.
■ Prindeți cu ace fețele dublurii decolteului împreună 
cu spatele și cu părțile laterale, potrivind cusăturile de la 
umăr. Coaseți de-a lungul marginii decolteului, înce-
pând și terminând cu marcajul de la cusătura numărul 2 
și cusătura numărul 3. Întăriți pe dos cu o cusătură pen-
tru a asigura capetele cusăturii. Tăiați rezervele de cusă-
tură, prindeți curbele cu cleme. Așezați rezerva de jos a 

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată către interior. Desfaceți materialul rămas și întindeți-l pe suprafața 
de lucru cu fața în sus. Așezați partea asimetrică 1 pe fața materialului, cu partea imprimată în sus. Tăiați această parte 
ultima.

109 Rochie dddd

Material necesar

dublurilor laterale orientată în sus și prindeți cu ace.
■ Coaseți părțile laterale din față la partea din cen-
tru-față (cusăturile numerele 2 și 3), începând și termi-
nând cusătura la marcaj. Nu coaseți peste deschiderile 
buzunarelor pentru buzunarele din cusături. Întăriți pe 
dos cu o cusătură pentru a asigura capetele cusăturii. 
Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi deschise. 
■ Scoateți acele drepte. Apăsați rezervele de la decol-
teu pe dublură și coaseți rezervele aproape de cusătura 
de îmbinare; citiți „Sfatul util” 3 din Glosar. Întoarceți 
dublura de la decolteu și a eșarfei către interior, apăsați 
marginile. Coaseți manual marginile dublurii la colțurile 
decolteului împreună pe interior.
■ Cusături în buzunare: Prindeți cu ace fețele părților 
pentru buzunar împreună cu rezervele de cusături la 
marginile deschiderii buzunarelor. Coaseți direct pe păr-
țile buzunarului, de-a lungul liniilor de cusătură marca-
te. Apăsați părțile buzunarului înainte și coaseți-le. 
Aranjați rezervele de cusătură.
n Tăiați șlițurile mânecilor așa cum este marcat. Despăr-
țiți marginile tăiate într-o linie dreaptă și coaseți cât mai 
aproape posibil de o margine longitudinală a benzii de 
prindere. Apăsați banda de prindere peste cusătura de 
îmbinare pe șlițul mânecii, pliați pe o lățime de 7 mm 
(1/4 in), întoarceți și coaseți pe interior. Prindeți legătu-
ra la 45 de grade în partea de sus a șlițului pe interior (ca 
un mic pliseu). Așezați legătura către interior la margini-
le din față ale șlițului și însăilați marginea inferioară. 
■ Așezați pliseurile la marginile inferioare ale mâneci-
lor în direcția săgeții și însăilați. 
■ Pliați mânecile pe lungime, cu fața către interior. 
Realizați cusăturile mânecilor (cusătura numărul 6). 
Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi des-
chise.
■ Coaseți manșetele la marginile inferioare ale mâneci-
lor, cu rezervele depășind marginile șlițului. Apăsați re-
zervele de cusătură pe manșete. Apăsați rezerva de la 
celelalte margini lungi ale manșetelor spre interior. Pli-
ați manșeta în jumătate pe linia de pliere, cu fața în-
dreptată către interior. Coaseți peste capete. Întoarceți 
manșetele și apăsați. Coaseți manual marginea interioa-
ră de-a lungul cusăturii de îmbinare.
■ Atașați mânecile slăbite (cusătura numărul 7). Tăiați 
rezervele de cusătură, aranjați-le împreună și apăsați 
spre mâneci, la capul mânecii.
■ Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați pentru a fi îndrep-
tată către interior și coaseți lejer manual.
■ Realizați butonierele în diagonală pe capetele din 
față ale manșetelor, conform marcajelor. Modificați mă-
rimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor dvs. 
Coaseți nasturii la capetele din spate ale manșetelor 
pentru a se potrivi butonierelor. 
■ Curea de legare: Coaseți capetele curelei împreună, 
cu fețele materialului dispuse față în față, pentru a for-
ma o bandă lungă. Apăsați rezervele pentru a fi deschi-
se. Pliați banda în jumătate pe lungime, cu fața orienta-
tă către interior. Coaseți împreună marginile, lăsând un 
pic de cusătură deschisă pentru întoarcere. Decupați re-
zervele de cusături la colțuri, în unghi. Întoarceți și apă-
sați. Coaseți manual deschiderea.
■ Realizați bucle de ață de aproximativ 5 cm (2 in) lun-
gime la cusăturile laterale deasupra și dedesubtul taliei 
(marcaje) prin întinderea a 3 - 4 fire și acoperind strâns 
cu o cusătură manuală pentru butoniere.

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 2,70
55 3

PLIUL MATERIALULUI Material A+B 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

PLIUL MATERIALULUIMaterial 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

Linia albastră a tiparului, foaia A
Părțile de tipar de la 1 la 10
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 
Mărimea 44 

la pag. 26
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui 68 cm (26 3/4 in)

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale ușoare și fluide pentru 
bluze.
Material original: Viscoză-mătase artificială.
Notă: Dacă utilizați materialul nostru original cu o lăți-
me de 130 cm (51 in), veți avea nevoie de mai mult de-
cât este calculat în necesarul de material.
Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 4 nasturi

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Urmați lini-
ile și detaliile pentru stilul 110. Prindeți cu ace părțile 
tiparului de material, așa cum se arată în dispunerea ti-
parului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). 

Decuparea
 1 centru față 1x
 2 eșarfă  2x
 3 lateral față  2x
 4 spate pe un pliu  1x
 5 mânecă  2x
 6 manșetă  2x
 7 bandă de prindere / șliț mânecă 2x
 8 dublura din centru față a eșarfei  1x
 9 dublură laterală decolteu  2x
10  dublură decolteu spate 

pe un pliu  1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 6, 9 și 10 
(dosul materialului). 

Asamblare
■ Coaseți o parte de eșarfă (partea 2), pe față, împreu-
nă cu partea din centru față (cusătura numărul 1). Coa-
seți cealaltă parte de eșarfă, pe față, împreună cu du-
blura eșarfei (cusătura numărul 1). Apăsați rezervele de 
cusătură pentru a fi deschise.
■ Prindeți cu ace pe față dublura eșarfei împreună cu 
partea din centru față (cusăturile numerele 2 și 3). Coa-
seți împreună marginile eșarfei, începând și terminând 
la marcaj. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a asigura 
capetele cusăturii. Nu întoarceți încă eșarfa cu fața în 
afară. Pliați rezerva la marginea dreaptă a dublurii și 
prindeți-o cu ace în poziție pe eșarfă.
■ Așezați părțile laterale frontale pe față împreună cu 
spatele. Prindeți cu ace cusăturile de la umeri (cusătura 
numărul 4) și coaseți, slăbind marginile din spate ale 
umerilor. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pen-
tru a fi deschise.
■ Realizați cusăturile umărului pe dublurile decolteului 
(cusătura numărul 9). Apăsați rezervele de cusătură 
pentru a fi deschise. Aranjați marginea dublurii exteri-
oare.
■ Prindeți cu ace fețele dublurii decolteului împreună 
cu spatele și cu părțile laterale, potrivind cusăturile de la 
umăr. Coaseți de-a lungul marginii decolteului, înce-
pând și terminând cu marcajul de la cusătura numărul 2 
și cusătura numărul 3. Întăriți pe dos cu o cusătură pen-
tru a asigura capetele cusăturii. Tăiați rezervele de cusă-
tură, prindeți curbele cu cleme. Așezați rezerva de jos a 
dublurilor laterale orientată în sus și prindeți cu ace.
■ Coaseți părțile laterale din față la partea din cen-
tru-față (cusăturile numerele 2 și 3), începând și termi-
nând cusătura la marcaj. Nu coaseți peste deschiderile 
buzunarelor pentru buzunarele din cusături. Întăriți pe 
dos cu o cusătură pentru a asigura capetele cusăturii. 
Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi deschise. 
■ Scoateți acele drepte. Apăsați rezervele de la decol-
teu pe dublură și coaseți rezervele aproape de cusătura 
de îmbinare; citiți „Sfatul util” 3 din Glosar. Întoarceți 
dublura de la decolteu și a eșarfei către interior, apăsați 
marginile. Coaseți manual marginile dublurii la colțurile 
decolteului împreună pe interior.
■ Tăiați șlițurile mânecilor așa cum este marcat. Des-
părțiți marginile tăiate într-o linie dreaptă și coaseți cât 
mai aproape posibil de o margine longitudinală a benzii 
de prindere. Apăsați banda de prindere peste cusătura 
de îmbinare pe șlițul mânecii, pliați pe o lățime de 7 mm 
(1/4 in), întoarceți și coaseți pe interior. Prindeți legătu-
ra la 45 de grade în partea de sus a șlițului pe interior (ca 
un mic pliseu). Așezați legătura către interior la margini-
le din față ale șlițului și însăilați marginea inferioară. 
■ Așezați pliseurile la marginile inferioare ale mâneci-
lor în direcția săgeții și însăilați. 
■ Pliați mânecile pe lungime, cu fața către interior. 
Realizați cusăturile mânecilor (cusătura numărul 6). 
Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi des-
chise.

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată către interior. Desfaceți materialul rămas și întindeți-l pe suprafața 
de lucru cu fața în sus. Așezați partea asimetrică 1 pe fața materialului, cu partea imprimată în sus. Tăiați această parte 
ultima.

110 Bluză dddd

Material necesar

■ Coaseți manșetele la marginile inferioare ale mâneci-
lor, cu rezervele depășind marginile șlițului. Apăsați re-
zervele de cusătură pe manșete. Apăsați rezerva de la 
celelalte margini lungi ale manșetelor spre interior. Pli-
ați manșeta în jumătate pe linia de pliere, cu fața în-
dreptată către interior. Coaseți peste capetele frontale. 
Întoarceți manșetele și apăsați. Coaseți manual margi-
nea interioară de-a lungul cusăturii de îmbinare.
■ Atașați mânecile slăbite (cusătura numărul 7). Tăiați 
rezervele de cusătură, aranjați-le împreună și apăsați 
spre mâneci, la capul mânecii.
■ Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați către interior și 
coaseți.
■ Realizați butonierele în diagonală pe capetele din 
față ale manșetelor, conform marcajelor. Modificați mă-
rimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor dvs. 

Coaseți nasturii la capetele din spate ale manșetelor 
pentru a se potrivi butonierelor.

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 2,20
55 2 ⅜

Linia verde a tiparului, foaia A
Părțile de tipar de la 21 la 24
Mărimea 34 
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 

Vederea A la pag. 25
Vederea B la pag. 16
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42
Lungimea spatelui aprox. 45 cm (18 in)
Fusta este așezată sub talie

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale pentru fuste.
Material original: A: Jacquard. B: Dantelă (I), crep (II) = 
jupon

Accesoriile A, B: Vilene/Pellon G 785.  
1 fermoar invizibil, 22 cm (9 in) lungime și un picioruș 
presor special.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa cum se 
arată în dispunerea tiparului.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). 
Decuparea
Vederea A
21 panoul din față al fustei pe un pliu 1x
22 panoul din spate al fustei  2x
23  dublură față pe un pliu 1x
24 dublură spate  2x
Vederea B
Materialul I
21 panoul din față al fustei pe un pliu 1x
22 panoul din spate al fustei  2x
Materialul II (= jupon)
21 panoul din față al fustei pe un pliu 1x
22 panoul din spate al fustei  2x
23  dublură față pe un pliu 1x
24 dublură spate  2x 

Prezentarea generală a tiparului

111 Fustă A, B dddd

Material necesar

A

B

Mărimea 34 36 38 40 42

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

A Material 140 0,70
55 ¾

B Materialul I 140 0,70
55 ¾

B Materialul II 140 0,70
55 ¾

PLIUL MATERIALULUI Material 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE



1/2022   burdastyle     11

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff A+B 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42
Futter A+B 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff A+B 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff A+B 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42
Stoff I B 130 cm 51 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

34 - 42
Stoff A 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

34 - 42
Stoff II B 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff A+B 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42
Futter A+B 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff A+B 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff A+B 140 cm 55 “

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 23, 24 (do-
sul materialului). 

Asamblare
Vederea B
■ Coaseți pensele de pe panourile din spate ale fustei 
către vârfuri și apăsați spre partea din centru spate.
■ Așezați fețele panoului din spate al fustei împreună 
cu panoul din față al fustei. Prindeți cu ace cusătura din 
dreapta și coaseți (cusătura numărul 1). Aranjați rezer-
vele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.
■ Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschide-
rii din spate; citiți „Sfatul util” 1 din Glosar. Dinții fermoa-
rului încep la linia superioară marcată a pantalonilor. 
■ Realizați cusătura centrală din spate de la marginile 
inferioare la fermoar. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru 
a asigura capetele cusăturii. Aranjați rezervele de cusă-
tură și apăsați pentru a fi deschise.
■ Realizați cusătura laterală pe dubluri (cusătura nu-
mărul 2). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru 
a fi deschise. Aranjați marginea dublurii inferioare.
■ Jupon: Coaseți pensele și apăsați spre centru față și 
spate. Realizați cusăturile ca la fustă. Realizați cusătura 
centrală din spate de la marginile inferioare la fermoar. 
Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a asigura capetele 
cusăturii. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschi-
se. Apăsați rezervele de la capătul deschiderii pentru 
fermoar către interior. Așezați fusta (dantela) peste ju-
pon, cu dosul îndreptat spre față și însăilați marginea 
superioară. Coaseți manual restul marginilor deschiderii 
(jupon) la benzile de fermoar. 
■ Coaseți împreună cusăturile laterale ale dublurilor cu 
părțile laterale ale materialului, pe față (cusătura numă-
rul 2). Apăsați rezervele pentru a fi deschise. Prindeți cu 
ace fețele dublurii împreună cu marginea superioară a 
fustei, potrivind cusăturile laterale. Întoarceți capetele 
dublurii la deschiderea fermoarului 5 mm (3/16 in) îna-
inte de fermoar și prindeți cu ace la marginea superioa-
ră. Așezați în afară rezervele de cusătură la marginile de 
deschidere ale fustei și prindeți-le cu ace în poziție, pes-
te dublură. Coaseți de-a lungul marginii superioare a 
fustei; citiți „Sfatul util”2 din Glosar. Întoarceți rezerva 
de la deschiderea marginilor către interior. Așezați du-
blura în sus și coaseți până la rezervele de cusătură, cât 
mai aproape posibil de cusătură; citiți „Sfatul util” 3 din 
Glosar. Întoarceți dublura către interior și apăsați margi-
nea. Întoarceți către interior capetele din spate ale du-
blurii și coaseți la benzile de fermoar. Coaseți marginea 
dublurii interioare la rezervele cusăturilor laterale.
■ Aranjați rezerva pentru tiv și apăsați către interior. 
Coaseți manual tivul, lejer.
■ Apăsați rezerva pentru tiv a juponului către interior, 
întoarceți către interior și coaseți. Juponul ar trebui să fie 
cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurt decât fusta din 
dantelă. 
Vederea A
■ Asamblați vederea A ca și pentru vederea B, omițând 
juponul. 

Dispunerile tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. 
Fața materialului este orientată către interior la un material 
cu două straturi.

Linia neagră a tiparului, foaia B
Părțile de tipar de la 1 la 10
Mărimea 34 
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 

Vederea A la pag. 25
Vederea B la pag. 40
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42
Lungimea spatelui 44 cm (17 1/4 in)
Mâneci ¾

cm (11/4 in). Tăiați bucățile de căptușeală cu rezervele 
de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in). 
Decuparea
Materialul A, B
  1 față 2x
  2 spate 2x
  3  parte laterală  2x
  4 mânecă superioară  2x
  5 întăritură mânecă  2x
  6 întăritură pe dedesubt guler pe un pliu 1x
  7  dublură față cu guler 
     superior integral  2x
  8 dublură spate pe un pliu  1x
Căptușeala A, B
  9  parte căptușeală față  2x 
10 partea din spate a pantalonilor  2x
precum și părțile 3, 4 și 5.
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 1, 6, 7 și 8 
(dosul materialului). De asemenea, interfațați rezervele 
pentru tiv ale părților 3, 4 și 5 (dosul materialului).

Asamblare
Vederile A, B
■ Coaseți pensele pe părțile din față. Tăiați pensele des-
chise de-a lungul mijlocului și apăsați pentru a fi deschi-
se; apăsați vârfurile penselor pentru a fi plate. 
■ Realizați cusătura centrală din spate, cusăturile pa-
nourilor din față și din spate și cusăturile de la umăr. 

Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi deschise. 
■ Coaseți fețele întăriturii pe dedesubt a gulerului îm-
preună cu marginea gâtului (cusătura numărul 4), potri-
vind marcajele cu cusăturile de la umăr. Tăiați rezervele 
de cusătură, prindeți curbele cu cleme și apăsați pentru 
a fi deschise. 
■  Așezați fețele dublurilor frontale împreună și reali-
zați cusătura din centru spate a gulerului superior inte-
grat. Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi deschise. 
Coaseți dublura din spate de marginile superioare din 
spate ale dublurilor frontale și gulerul superior integrat 
(cusătura numărul 8), tăind în unghi în rezervele dublu-
rii în colțuri. Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi 
deschise.
■ Prindeți cu ace dublurile frontale cu fețele gulerului 
superior împreună cu părțile din față și întăritura de pe 
dedesubtul gulerului. Coaseți de-a lungul marginilor 
din față și inferioare, precum și al marginilor gulerului. 
Tăiați rezervele de cusătură. Întoarceți gulerul și întoar-
ceți dublurile către interior. Apăsați marginile. Prindeți 
cu ace cusăturile de îmbinare a gulerului din spate îm-
preună și coaseți împreună pe linia cusăturii.
■ Mâneci din două bucăți: Realizați cusăturile din față 
ale mânecilor, cusătura numărul 6. Apăsați rezervele de 
cusătură pentru a fi deschise. Așezați rezervele pentru 
tiv pe linia de pliere și realizați cusăturile din spate ale 
mânecii, cusătura numărul 5. 
■ Atașați mânecile, slăbite. 
■ Apăsați rezerva pentru tivul mânecii pentru a fi în-
dreptată spre interior și coaseți lejer la mână. 
■ Asamblarea căptușelii: Coaseți pensele pe părțile 
căptușelii din față. Coaseți împreună rezervele cusăturii 
centrale pe căptușeala din spate la 1 cm (3/8 in) lățime. 
Pentru un pliu lejer, coaseți de-a lungul centrului spate-
lui în partea de sus și de jos, pe aproximativ 5 cm (2 in) 
lungime și însăilați între ele. Apăsați pliseul într-o parte. 
Realizați cusăturile căptușelii. Atașați căptușelile mâne-
cilor. 
■ Coaserea căptușelii, tivului: Coaseți căptușeala pe 
față împreună cu marginea dublurii din interior, cusătu-
ra numărul 10. Aplicați căptușeala în interiorul jachetei, 
cu dosurile materialului dispuse față în față și așezați 
mânecile una în cealaltă. Așezați rezerva pentru tiv către 
interior și coaseți. Întoarceți căptușeala de-a lungul 
marginii tivului, apăsând ușor marginea pliată. Împin-
geți în sus marginea căptușelii de-a lungul unei curbe 
superficiale și prindeți cu ace la rezerva pentru tiv. Coa-
seți dublurile și căptușeala. Așezați o lungime suplimen-
tară de căptușeală, apăsați ușor. Întoarceți către interior 
căptușelile mânecii și coaseți la rezerva pentru tiv. 
■ Lucrați câte o butoniera pe partea dreaptă și stângă a 
feței – butoniera din stânga este pentru nasturele din 
interior. Coaseți nasturii pentru a se potrivi butonierelor, 
conform marcajelor. 

Material și accesorii
Material recomandat: Material pentru jachete.
Material original: A: Jaquard. B: Viscoză-mătase artifici-
ală. Căptușeală A, B.

Accesorii: A, B Vilene/Pellon G 785. 1 nasture interior 
plat. Numai vederea A: 4 nasturi Numai vederea B: 4 
nasturi acoperiți cu material. 

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Prindeți cu 
ace părțile tiparului de material, așa cum se arată în dis-
punerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecii 4 

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerile tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu 
fața orientată către interior.
Părțile prezentate cu un contur întrerupt 
trebuie așezate pe material cu partea 
imprimată în jos.

112 Sacou A, B dddd

Material necesar

A, B

Mărimea 34 36 38 40 42

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

AB Material 140 1,45
55 1 ½

AB Căptușeală 140 1,05
55 1 ⅛

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

Materialul A 140 cm 55’’

Materialul II B 140 cm 55’’

Materialul I B 130 cm 51’’

 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI Material A+B 140 cm 55’’

Căptușeală A+B 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE

PLIUL MATERIALULUI
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “ WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44
Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “

Linia roșie a tiparului, foaia C
Părțile de tipar de la 21 la 24
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 
Mărimea 44 

la pag. 29
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aprox. 109 cm (43 in)

ginea longitudinală împreună. Tăiați rezervele și tăiați 
colțurile în unghi. Apăsați marginile. 
■ Fixați banda de legare (față) de partea dreaptă a păr-
ții din față la liniile de alipire și coaseți aproape de mar-
gini, închizând deschiderea. Banda de legare este orien-
tată spre cusătura laterală. Însăilați celelalte fețe ale 
benzii de legare împreună cu rezerva la marginea din 
stânga a feței, între marcaje. Rezervele sunt poziționate 
împreună. 
■ Așezați părțile frontale pe față împreună cu spatele și 
realizați cusăturile umărului (cusătura numărul 1). Aran-
jați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. 
■ Realizați cusăturile laterale (cusătura numărul 2). 
Prindeți banda de legare. Aranjați rezervele și apăsați 
pentru a fi deschise.
■ Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschi-
derii din spate; citiți „Sfatul util” 1 din Glosar, dinții fer-
moarului începând la marcajul decolteului. Realizați cu-
sătura centrală din spate de la marcajul șlițului la 
fermoar. Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi des-
chise.
■ Șlițul din spate: Tăiați dublura șlițului din panoul din 
stânga al spatelui fustei la 1,5 cm (5/8 in) înainte de linia 
marcată „left edge” (marginea din stânga). Apăsați du-
blura spre interior. Așezați întăritura de dedesubt din 
dreapta sub partea din stânga spate și apăsați dedesubt 
rezerva de cusătură centrală, formând un con pe măsură 
ce treceți deasupra șlițului pentru a evita tăierea sa. 
Apăsați dublura față în față a întăriturii către interior. 
Coaseți cu tighel partea din stânga spate într-un unghi, 
așa cum este marcat, prinzând întăritura. Așezați dublu-
rile plate la tiv, în exterior. Aranjați rezerva pentru tiv, 
apăsați către interior și coaseți lejer manual.
■ Asamblarea căptușelii: Coaseți pensele din față și din 
spate. Apăsați pensele de la bust în jos și apăsați pense-
le din spate spre centru. Realizați cusăturile căptușelii și 
apăsați la fel ca pe materialul exterior. Realizați cusătura 
centrală din spate între marcajele șlițului. 
■ Coaserea căptușelii: Așezați căptușeala peste rochie 
cu fețele materialului dispuse față în față. Prindeți cu 
ace marginile decolteului împreună. Întoarceți către in-
terior marginile din spate ale dublurii la deschiderea 

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale fluide pentru rochii.
Material original: Viscoză-mătase artificială. Căptușea-
lă.
Notă: Dacă utilizați materialul nostru original cu o lăți-
me de 136 cm (54 in), veți avea nevoie de mai mult de-
cât este calculat în necesarul de material. Aveți grijă la 
direcția marginii atunci când amplasați părțile cu model 
pe materialul de tăiat. 
Accesorii: Vilene/Pellon G 785. Bandă de cusături Vilene/
Pellon. 1 fermoar invizibil, 60 cm (24 in) lungime și un 

picioruș presor special.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Urmați lini-
ile și detaliile pentru stilul 113. Lipiți părțile 21A și 21B 
și, de asemenea, 22A și 22B împreună pe liniile de îmbi-
nare. Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Tivuri de mânecă, margini și cusături 1,5 cm (5/8 in), tiv 
4 cm (1 1/4 in). Tăiați bucățile de căptușeală cu rezerve-
le de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Decuparea
Material
21 față pe un pliu  1x
22 spate 2x
23 mânecă  2x
24 bandă de legare 2x
Căptușeală 
părțile 21 și 22. 
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat partea 24 (pe do-
sul materialului). Călcați cu fierul de călcat banda de cu-
sături Vilene de la marginea din față și din spate a decol-
teului (dosul materialului). 

Asamblare
■ Coaseți pensele de pe părțile din față și din spate. 
Apăsați pensele de la bust în jos și apăsați pensele din 
spate spre centru.
■ Apăsați rezervele de la un capăt al benzii de legare 
către interior (= banda de legare pentru partea din 
față). Pliați fiecare bandă în jumătate pe linia de pliere, 
cu fața orientată către interior. Coaseți câte un capăt (ca-
pătul nu este apăsat pe banda de legare din față) și mar-

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerile tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu 
două straturi. Fața materialului este îndreptată în sus pe un singur strat de material. Tăiați partea 23 în oglindă.

113 Rochie dddd

Material necesar

pentru fermoar, cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și 
prindeți cu ace. Întoarceți rezervele de la marginile des-
chiderii din spate cu benzile de fermoar în afară și prin-
deți-le cu ace în poziție peste căptușeală, la marginea 
decolteului; citiți „Sfatul util”2 din Glosar. Coaseți de-a 
lungul decolteului. Tăiați rezervele, prindeți curbele cu 
cleme, la mai multe intervale. Coaseți căptușeala la re-
zervele de cusătură, cât mai aproape de cusătură; citiți 
„Sfatul util” 3 din Glosar. Întoarceți căptușeala către in-
terior și apăsați marginea. Întoarceți către interior mar-
ginile din spate ale căptușelii și coaseți la benzile de fer-
moar. Coaseți tivul căptușelii ca să fie cu 2 cm (3/4 in) 
mai scurtă decât rochia. La șliț coaseți căptușeala la 
marginea interioară a dublurii întăriturii de pe dede-
subt. Tăiați un dreptunghi de la cealaltă margine a căp-
tușelii la 1 cm (3/8 în) înainte de marginea pliului și la 1 
cm (3/8 în) înainte de partea de sus a șlițului. Prindeți cu 
cleme aproximativ 1 cm (3/8 in) în unghi în rezervă, în 
partea de sus a șlițului. Întoarceți căptușeala către inte-
rior și coaseți pe marginile interioare ale dublurii șlițului 
și peste partea superioară a întăriturii de pe dedesubt. 
Însăilați împreună rezervele de la găurile pentru mâne-
că.
■ Realizați cusăturile mânecii. Aranjați rezervele și apă-
sați pentru a fi deschise. 
■ Atașați mânecile (cusătura numărul 4). Aranjați re-
zervele împreună și apăsați spre mâneci.
■ Aranjați rezervele pentru tivul mânecii, apăsați către 
interior și coaseți.

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 3,25
55 3 ½

Căptușeală 140 2,15
55 2 ⅜

Linia roșie a tiparului, foaia C
Părțile de tipar de la 21 la 24
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 
Mărimea 44 

la pag. 11
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aprox. 96 cm (38 in)

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale fluide pentru rochii.
Material original: Poliester cu imprimeu. Căptușeală.
Accesorii: Vilene/Pellon G 785. Bandă de cusături Vilene/

Pellon. 1 fermoar invizibil, 60 cm (24 in) lungime și un 
picioruș presor special.

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Urmați lini-
ile și detaliile pentru stilul 114. Lipiți părțile 21A și 21B 
și, de asemenea, 22A și 22B împreună pe liniile de îmbi-
nare. Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Tivuri de mânecă, margini și cusături 1,5 cm (5/8 in), tiv 
4 cm (1 1/4 in). Tăiați bucățile de căptușeală cu rezerve-

Prezentarea generală a tiparului

114 Rochie dddd

Material necesar
Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 2,95
55 3 ¼

Căptușeală 140 1,85
55 2

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

Material 140 cm 55’’
Material 140 cm 55’’

Căptușeală 140 cm 55”
 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE

 MARGINE FALSĂ

 MARGINE FALSĂ



1/2022   burdastyle     13

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44
Stoff 140 cm 55 “

le de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).
Decuparea
Material
21 față pe un pliu  1x
22 spate 2x
23 mânecă  2x
24 bandă de legare 2x
Căptușeală 
părțile 21 și 22. 
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat partea 24 (pe do-
sul materialului). Călcați cu fierul de călcat banda de cu-
sături Vilene de la marginea din față și din spate a decol-
teului (dosul materialului). 

Asamblare
■ Coaseți pensele de pe părțile din față și din spate. 
Apăsați pensele de la bust în jos și apăsați pensele din 
spate spre centru.
n Apăsați rezervele de la un capăt al benzii de legare că-
tre interior (= banda de legare pentru partea din față). 
Pliați fiecare bandă pe jumătate pe linia de pliere, cu 
fața orientată către interior. Coaseți marginea apăsată 
sub capăt și cea longitudinală împreună. Tăiați rezervele 
și tăiați colțurile în unghi. Apăsați marginile. 
n Fixați banda de legare (față) de partea dreaptă a părții 
din față la liniile de alipire și coaseți aproape de margini, 
închizând deschiderea. Banda de legare este orientată 
spre cusătura laterală. Însăilați celelalte fețe ale benzii 
de legare împreună cu rezerva la marginea din stânga a 
feței, între marcaje. Rezervele sunt poziționate împreu-
nă. 
■ Așezați părțile frontale pe față împreună cu spatele și 
realizați cusăturile umărului (cusătura numărul 1). Aran-
jați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. 
■ Realizați cusăturile laterale (cusătura numărul 2). 
Prindeți banda de legare. Aranjați rezervele și apăsați 
pentru a fi deschise.
n Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschide-
rii din spate; citiți „Sfatul util” 1 din Glosar, dinții fermoa-
rului începând la marcajul decolteului. Realizați cusătu-
ra centrală din spate de la marginile inferioare la 
fermoar. Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi des-
chise. Acum consultați modelul 113 pentru a afla modul 

de asamblare a șlițului din spate.
■ Asamblarea căptușelii: Coaseți pensele din față și din 
spate. Apăsați pensele de la bust în jos și apăsați pense-
le din spate spre centru. Realizați cusăturile căptușelii și 
apăsați la fel ca pe materialul exterior. Realizați cusătura 
centrală din spate între marcajele șlițului. 
■ Coaserea căptușelii: Așezați căptușeala peste rochie 
cu fețele materialului dispuse față în față. Prindeți cu 
ace marginile decolteului împreună. Întoarceți către in-
terior marginile din spate ale dublurii la deschiderea 
pentru fermoar, cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și 
prindeți cu ace. Întoarceți rezerva de la marginile des-
chiderii din spate cu benzile de fermoar în afară și prin-
deți-le cu ace în poziție peste căptușeală, la marginea 
decolteului; citiți „Sfatul util”2 din Glosar. Coaseți de-a 
lungul decolteului. Tăiați rezervele, prindeți curbele cu 
cleme, la mai multe intervale. Coaseți căptușeala la re-
zervele de cusătură, cât mai aproape de cusătură; citiți 
„Sfatul util” 3 din Glosar. Întoarceți căptușeala către in-
terior și apăsați marginea. Întoarceți către interior mar-
ginile din spate ale căptușelii și coaseți la benzile de fer-
moar. Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați către interior și 
coaseți lejer manual. Coaseți tivul căptușelii ca să fie cu 
2 cm (3/4 in) mai scurtă decât rochia. 
n Realizați cusăturile mânecilor (cusătura numărul 3). 
Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. 
n Atașați mânecile (cusătura numărul 4). Aranjați re-
zervele împreună și apăsați spre mâneci.
■ Aranjați rezervele pentru tivul mânecii, apăsați către 
interior și coaseți.

Dispunerile tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu 
două straturi. Fața materialului este îndreptată în sus pe un singur strat de material. Tăiați partea 23 în oglindă.

la pag. 12
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aprox. 126 cm (50 in)

115 Palton dddd

Linia roșie a tiparului, foaia D
Părțile de tipar de la 1 la 16
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 
Mărimea 44 

Prezentarea generală a tiparului

Material și accesorii
Material recomandat: Material pentru paltoane.
Material original: Jacquard, căptușeală.

Material necesar
Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 5,60
55 6 ⅛

Căptușeală 140 3,45
55 3 ¾

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 6 capse cusute.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Urmați lini-
ile și detaliile pentru stilul 115. Lipiți părțile 1A și 1B, 2A 
și 2B, 3A și 3B, 4A și 4B, 13A și 13B și, de asemenea, 14A 
și 14B împreună pe liniile de îmbinare. Capsele marcate 
pe partea 1 sunt pentru mărimea 36. Marcați capsa su-
perioară pentru celelalte mărimi la aceeași distanță de 
marginea decolteului. Marcajul inferior este la fel pentru 
toate mărimile. Depărtați celelalte marcaje dintre ele la 
distanțe egale. Prindeți cu ace părțile tiparului de mate-
rial, așa cum se arată în dispunerea tiparului. Marcați 
partea a direct pe material.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecii 4 
cm (15/8 in). Măsurătorile pentru partea a includ rezer-
ve. Tăiați bucățile de căptușeală cu rezervele de cusătură 
și tiv de 1,5 cm (5/8 in).
Decuparea
Material
  1 centru față cu dublură
     față în față 2x
  2 lateral față  2x
  3 spate 2x
  4 întăritură de pliseu pe un pliu  1x

  5 mânecă față  2x
  6 spate mânecă 2x
  7  dublură spate pe un pliu  1x
  8 guler superior pe un pliu 1x
  9 întăritură pe dedesubt guler pe un pliu 1x
10 bandă guler pe un pliu  2x
11 parte pentru buzunar  2x
  a curea 2x
Căptușeală
12 centru față 2x 
13 lateral față  2x 
14 spate 2x 
15 mânecă față  2x 
16 spate mânecă 2x 
și partea 11
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 7, 9 și 10 
(dosul materialului). De asemenea, interfațați dublurile 
față în față frontale pe linia de pliere (dosul materialu-
lui). 

Asamblare
Palton 
■ Coaseți părțile laterale din față la părțile din centrul 
feței (cusătura numărul 1), fără a coase peste marginile 
deschiderii buzunarului. 
■ Cusături în buzunare: Prindeți cu ace fețele părților 
de buzunar cu rezervele de cusătură la marginile deschi-
derii buzunarelor și coaseți direct de-a lungul liniilor de 
cusătură marcate (părțile de căptușeală ale buzunarului 
se află în centrul feței). Apăsați rezervele de cusătură și 
părțile de buzunar pentru a rămâne deschise. Tigheliți 
părțile centrale din față la 7 mm (1/4 in) de marginile 
deschiderii buzunarului. Apăsați rezervele de cusătură și 
părțile de buzunar către înainte. Coaseți părțile pentru 
buzunar împreună. Tigheliți cusăturile panoului deasu-
pra și dedesubtul deschiderilor buzunarelor. Coaseți 
peste capetele deschiderilor buzunarelor. 
■ Realizați cusătura centrală din spate de la marginile 
superioare la marcaje (cusătura numărul 2). Însăilați pli-
seul sub marcaj. Apăsați rezervele de cusătură și îndoiți 
pliurile pentru a rămâne deschise. Așezați partea de în-
tărire a pliseului pe interior peste pliseu și coaseți mar-
ginile pe lungime, oprindu-vă la aproximativ 10 cm (4 
in) deasupra liniei tivului. Însăilați pliseul la decolteu. 
■ Realizați cusăturile laterale (cusătura numărul 3). 
Apăsați rezervele pentru a fi deschise.
■ Realizați cusăturile din partea de sus a mânecii (cusă-
tura numărul 7). Apăsați rezervele pentru a fi deschise.
n Realizați cusăturile de dedesubt ale mânecii (cusătura 
numărul 4). Apăsați rezervele pentru a fi deschise.
■ Coaseți mânecile la părțile din față și din spate (cusă-
turile numerele 5 și 6). Apăsați rezervele de cusătură pe 
mâneci. 
■ Așezați dublurile față în față frontale în afară și coa-
seți pe dublura din spate (cusătura numărul 11). Coaseți 
de-a lungul marginii decolteului de la marginile din față 
(pliseu) până la marcaj. Pentru moment lăsați dublura 
întinsă pe față împreună cu paltonul. 
■ Coaseți părțile benzii de guler la părțile de guler (cu-
sătura numărul 8). Tăiați rezervele și apăsați pentru a fi 
deschise. Coaseți cu tighel aproape de fiecare parte a cu-
săturilor. Coaseți părțile de guler pe față împreună, de-a 
lungul marginilor exterioare, de la cusătura numărul 9. 
Începeți și terminați cusătura de la capete exact pe linia 
de cusătură a marginii de îmbinare. Tăiați rezervele de 
cusătură. Întoarceți gulerul și apăsați. Așezați gulerul în-
tre haină și dublură. Coaseți întăritura pe dedesubt a gu-
lerului la marginea decolteului (cusătura numărul 9) și 
partea de sus a gulerului la dublură (cusătura numărul 
10). Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi deschise. 
Întoarceți dublura către interior. Prindeți cu ace cusătu-
rile de îmbinare ale gulerului. Întindeți din nou dublura 
cu dosul în sus și coaseți rezervele de cusături rămase 
împreună aproape de cusătura de îmbinare a gulerului. 
Așezați din nou dublura cu fața în jos și realizați cusătu-
rile.
n Așezați din nou dublurile plate la tiv. Desfaceți cusă-
tura de însăilare de la pliseul din spate. Aranjați rezerva 
pentru tiv a paltonului și a părții de întărire a pliseului 

Măsurătorile pentru a
Mărimea 36 38 40 42 44 Se potrivește pentru 

toate mărimile (cm / in)lungimile (cm / in)
a 83

32⅝
85
33½

87
34¼

89
35

91
35⅞

13
5⅛

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

Material 140 cm 55’’
Material 140 cm 55’’

Căptușeală 140 cm 55”

 MARGINI FALSE

 MARGINE FALSĂ

 MARGINE FALSĂ

 MARGINI FALSE
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “ WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “ WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “ WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “ WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “ WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “ WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “ WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “ WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Futter 140 cm 55 “ Linia roșie a tiparului, foaia D
Părțile de tipar de la 1 la 16
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 
Mărimea 44 

la pag. 42
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aprox. 96 cm (38 in)

Material și accesorii
Material recomandat: Material pentru paltoane.
Material original: Amestec de lână. Căptușeală.

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 6 capse cusute. 1 catara-
mă acoperită cu material: bară de 5 cm (2 in) lățime.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Urmați lini-
ile și detaliile pentru stilul 116. Lipiți părțile 1A și 1B, 2A 
și 2B, 3A și 3B, 4A și 4B, 13A și 13B și, de asemenea, 14A 
și 14B împreună pe liniile de îmbinare. Capsele marcate 
pe partea 1 sunt pentru mărimea 36. Marcați capsa su-
perioară pentru celelalte mărimi la aceeași distanță de 
marginea decolteului. Marcajul inferior este la fel pentru 
toate mărimile. Depărtați celelalte marcaje dintre ele la 
distanțe egale. Prindeți cu ace părțile tiparului de mate-
rial, așa cum se arată în dispunerea tiparului. Marcați 
partea b direct pe material.
Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecii 4 
cm (15/8 in). Măsurătorile pentru partea b includ rezer-
ve. Tăiați bucățile de căptușeală cu rezervele de cusătură 
și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Prezentarea generală a tiparului

116 Palton dddd

Material necesar
Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 3,85
55 4 ¼

Căptușeală 140 2,50
55 2 ¾

către interior și coaseți la 3,5 cm (1 1/2 in) lățime. Reali-
zați restul de cusături ale pliseului la marginea tivului. 
Întoarceți către interior capetele inferioare ale rezerve-
lor de cusătură într-un unghi și coaseți împreună. Așe-
zați din nou dublurile către interior și coaseți rezerva 
pentru tiv și cusăturile. 

Dispunerile tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu 
două straturi. Fața materialului este îndreptată în sus pe un singur strat de material. Tăiați părțile 3 și 14 în oglindă. Părțile 
prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos.

■ Asamblarea căptușelii: Realizați cusătura centrală a 
părților de căptușeală din spate. Apăsați rezervele pen-
tru a fi deschise. Realizați cusăturile rămase ale căptușe-
lii la fel ca pe bucățile de material exterior și apăsați. 
Apăsați rezervele de la marginile inferioare ale mâneci-
lor spre interior. Tiviți căptușeala, astfel încât să fie cu 

aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât paltonul. 
■ Coaserea căptușelii: Coaseți fețele căptușelii împreu-
nă cu marginea dublurii interioare (cusătura numărul 
18), începând și sfârșind la aproximativ 8 cm (3 1/4 in) 
deasupra marginii tivului. Potriviți cusăturile. Apăsați 
rezervele de cusătură pe căptușeală. Aplicați căptușeala 
în interiorul paltonului, cu dosurile materialului dispuse 
față în față și așezați mânecile una în cealaltă. Împingeți 
în sus marginile inferioare ale mânecii și coaseți manual 
la rezerva pentru tivul mânecii. Așezați o lungime supli-
mentară de căptușeală și apăsați ușor. Coaseți manual 
marginile rămase ale căptușelii la tiv, până la dublurile 
din față.
■ Coaseți jumătățile superioare ale capselor pe interio-

rul părții din dreapta feței, fără a străpunge cu acul fața 
articolului vestimentar. Coaseți jumătățile inferioare ale 
capselor pe exteriorul părții din stânga feței pentru a se 
potrivi. 
■ Curea: Coaseți capetele curelei împreună, cu fețele 
materialului dispuse față în față, pentru a forma o bandă 
lungă. Apăsați rezervele pentru a fi deschise. Pliați cu-
reaua în jumătate pe lungime, cu fața orientată către in-
terior. Coaseți de-a lungul marginii exterioare, lăsând o 
deschidere de aproximativ 5 cm (2 in) la marginea lon-
gitudinală pentru întoarcere. Tăiați rezervele și tăiați col-
țurile în unghi. Întoarceți. Apăsați.

PLIUL MATERIALULUI Material 140 cm 55’’

Material 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

 MARGINE FALSĂ

 MARGINE FALSĂ

PLIUL MATERIALULUI Căptușeală 140 cm 55”

Căptușeală 140 cm 55”

 MARGINI FALSE

 MARGINE FALSĂ

 MARGINE FALSĂ
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Futter 140 cm 55 “

Decuparea
Material
  1 centru față cu dublură
     față în față 2x
  2 lateral față 2x

Dispunerile tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea 
tiparului. Fața materialului este orientată către 
interior la un material cu două straturi. Fața 
materialului este îndreptată în sus pe un singur 
strat de material. Tăiați părțile 3 și 14 în 
oglindă. Părțile prezentate cu un contur 
întrerupt trebuie așezate pe material cu partea 
imprimată în jos.

Mărimea 36 38 40 42 44 Se potrivește pentru 
toate mărimile (cm / in)lungimile (cm / in)

b 118
46½

122
48

126
49⅝

130
51⅛

134
52¾

13
5⅛

Măsurători pentru b

  3 spate 2x
  4 întăritură de pliseu pe un pliu  1x
  5 mânecă față  2x
  6 spate mânecă 2x
  7  dublură spate pe un pliu  1x
  8 guler superior pe un pliu 1x
  9 întăritură pe dedesubt guler pe un pliu 1x
10 bandă guler pe un pliu  2x
11 parte pentru buzunar  2x
  b curea 1x
Căptușeală
12 centru față 2x 
13 lateral față  2x 
14 spate 2x 
15 mânecă față  2x 
16 spate mânecă 2x 
și partea 11
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 7, 9 și 10 
(dosul materialului). De asemenea, interfațați dublurile 
față în față frontale pe linia de pliere (dosul materialu-
lui).

Asamblare
Palton 
■ Coaseți părțile laterale din față la părțile din centrul 
feței (cusătura numărul 1), fără a coase peste marginile 
deschiderii buzunarului. 
■ Cusături în buzunare: Prindeți cu ace fețele părților 
de buzunar cu rezervele de cusătură la marginile deschi-
derii buzunarelor și coaseți direct de-a lungul liniilor de 
cusătură marcate (părțile de căptușeală ale buzunarului 
se află în centrul feței). Apăsați rezervele de cusătură și 
părțile de buzunar pentru a rămâne deschise. Tigheliți 
părțile centrale din față la 7 mm (1/4 in) de marginile 

deschiderii buzunarului. Apăsați rezervele de cusătură și 
părțile de buzunar către înainte. Coaseți părțile pentru 
buzunar împreună. Tigheliți cusăturile panoului deasu-
pra și dedesubtul deschiderilor buzunarelor. Coaseți 
peste capetele deschiderilor buzunarelor. 
■ Realizați cusătura centrală din spate de la marginile 
superioare la marcaje (cusătura numărul 2). Însăilați pli-
seul sub marcaj. Apăsați rezervele de cusătură și îndoiți 
pliurile pentru a rămâne deschise. Așezați partea de în-
tărire a pliseului pe interior peste pliseu și coaseți mar-
ginile pe lungime, oprindu-vă la aproximativ 10 cm (4 
in) deasupra liniei tivului. Însăilați pliseul la decolteu. 
■ Realizați cusăturile laterale (cusătura numărul 3). 
Apăsați rezervele pentru a fi deschise.
■ Realizați cusăturile din partea de sus a mânecii (cusă-
tura numărul 7). Apăsați rezervele pentru a fi deschise.
n Realizați cusăturile de dedesubt ale mânecii (cusătura 
numărul 4). Apăsați rezervele pentru a fi deschise.
■ Coaseți mânecile la părțile din față și din spate (cusă-
turile numerele 5 și 6). Apăsați rezervele de cusătură pe 
mâneci. 
■ Așezați dublurile față în față frontale în afară și coa-
seți pe dublura din spate (cusătura numărul 11). Coaseți 
de-a lungul marginii decolteului de la marginile din față 
(pliseu) până la marcaj. Pentru moment lăsați dublura 
întinsă pe față împreună cu paltonul. 
■ Coaseți părțile benzii de guler la părțile de guler (cu-
sătura numărul 8). Tăiați rezervele și apăsați pentru a fi 
deschise. Coaseți cu tighel aproape de fiecare parte a cu-
săturilor. Coaseți părțile de guler pe față împreună, de-a 
lungul marginilor exterioare, de la cusătura numărul 9. 
Începeți și terminați cusătura de la capete exact pe linia 
de cusătură a marginii de îmbinare. Tăiați rezervele de 
cusătură. Întoarceți gulerul și apăsați. Așezați gulerul în-
tre haină și dublură. Coaseți întăritura pe dedesubt a gu-
lerului la marginea decolteului (cusătura numărul 9) și 
partea de sus a gulerului la dublură (cusătura numărul 
10). Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi deschise. 
Întoarceți dublura către interior. Prindeți cu ace cusătu-
rile de îmbinare ale gulerului. Întindeți din nou dublura 
cu dosul în sus și coaseți rezervele de cusături rămase 
împreună aproape de cusătura de îmbinare a gulerului. 
Așezați din nou dublura cu fața în jos și realizați cusătu-
rile.
■ Așezați din nou dublurile plate la tiv. Desfaceți cusă-
tura de însăilare de la pliseul din spate. Aranjați rezerva 

pentru tiv a paltonului și a părții de întărire a pliseului 
către interior și coaseți la 3,5 cm (1 1/2 in) lățime. Reali-
zați restul de cusături ale pliseului la marginea tivului. 
Întoarceți către interior capetele inferioare ale rezerve-
lor de cusătură într-un unghi și coaseți împreună. Așe-
zați din nou dublurile către interior și coaseți rezerva 
pentru tiv și cusăturile. 
■ Asamblarea căptușelii: Realizați cusătura centrală a 
părților de căptușeală din spate. Apăsați rezervele pen-
tru a fi deschise. Realizați cusăturile pe căptușeala, la fel 
ca pe părțile din partea de sus. Apăsați rezerva de la 
marginile inferioare ale mânecilor spre interior. Tiviți 
căptușeala, astfel încât să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 
in) mai scurtă decât paltonul. 
■ Coaserea căptușelii: Coaseți fețele căptușelii împreu-
nă cu marginea dublurii interioare (cusătura numărul 
18), începând și sfârșind la aproximativ 8 cm (3 1/4 in) 
deasupra marginii tivului. Potriviți cusăturile. Apăsați 
rezervele de cusătură pe căptușeală. Aplicați căptușeala 
în interiorul paltonului, cu dosurile materialului dispuse 
față în față și așezați mânecile una în cealaltă. Împingeți 
în sus marginile inferioare ale mânecii și coaseți manual 
la rezerva pentru tivul mânecii. Așezați o lungime supli-
mentară de căptușeală și apăsați ușor. Coaseți manual 
marginile rămase ale căptușelii la tiv, până la dublurile 
din față.

■ Coaseți jumătățile superioare ale capselor pe interio-
rul părții din dreapta feței, fără a străpunge cu acul fața 
articolului vestimentar. Coaseți jumătățile inferioare ale 
capselor pe exteriorul părții din stânga feței pentru a se 
potrivi. 
■ Îndoiți cureaua pe lungime (cu fața materialului către 
interior) și tăiați un capăt în unghi. Coaseți de-a lungul 
marginilor longitudinale și al capătului în unghi. Întoar-
ceți. Așezați capătul drept al curelei peste bara catara-
mei, întoarceți către interior și coaseți. 

Linia albastră a tiparului, foaia A
Părțile de tipar de la 21 la 26
Mărimea 17 
Mărimea 18 
Mărimea 19 
Mărimea 20 
Mărimea 21 

la pag. 9
Mărimi Burda 17, 18, 19, 20, 21
Lungimea spatelui aprox. 67 cm (31 1/2 in)

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale diafane pentru bluze 
combinate cu materiale solide pentru bluze.
Material original: Material din dantelă cu margine festo-
nată (materialul I), poplin (materialul II).
Notă pentru materialul I: Cerințele pentru materialul I 

Prezentarea generală a tiparului

117 Bluză dddd

Material necesar
Mărimea 17 18 19 20 21

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Materialul I 140 1,40
55 1 ½

Materialul II 140 0,70
55 ¾

au fost calculate pentru un material fără o margine fes-
tonată. Dacă utilizați un material cu o margine festona-
tă, părțile din față și din spate pot fi tăiate astfel încât 
marginile tivului acestor părți să se afle pe marginile 
festonate ale materialului. Acest lucru va modifica volu-
mul de material necesar. 
Accesorii: Vilene/Pellon G 785. Ornament din dantelă cu 
margine festonată, 4 cm (1 5/8 in) lățime: 0,65 m (7/8 
yarzi). 7 nasturi.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

Material 140 cm 55’’

Căptușeală 140 cm 55” Căptușeală 140 cm 55”Material 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE

 MARGINE FALSĂ  MARGINE FALSĂ

 MARGINE FALSĂ MARGINE FALSĂ
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 17 - 21Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 17 - 21
Stoff II 140 cm 55 “

Ilus. 1

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 17 - 21Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 17 - 21
Stoff II 140 cm 55 “

Dispunerile tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată către interior.

Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Marcajul x 
de pe partea 22 este pentru mărimea 17. Marcajul infe-
rior este la fel pentru toate mărimile. Depărtați marcajul 
de sus pentru mărimile 18-21 la aceeași distanță de 
margine ca pentru mărimea 17. Amplasați celelalte 
marcaje x la distanțe egale între acestea. Prindeți cu ace 
părțile tiparului de material, așa cum se arată în dispu-
nerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in) (fără rezervă de tiv 
pentru materialele cu margine festonată). Măsurătorile 
pentru părțile a și b includ rezerve.
Decuparea
Materialul I
21 față 2x
23 spate pe un pliu  1x
24 mânecă  2x
Materialul II
22 bandă față 2x

25 bandă pentru decolteu față  2x
26  bandă pentru decolteu spate 

pe un pliu  1x
 a manșetă  2x
 b bandă de prindere / șliț mânecă 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 22, 25, 26 
și a (pe dosul materialului). 

Asamblare
■ Coaseți pensele din față și apăsați către partea de jos.
■ Realizați cusăturile umărului (cusătura numărul 1). 
Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi des-
chise. Realizați cusăturile umărului de la benzile pentru 
gât, cusătura numărul 6. Apăsați rezervele pentru a fi 
deschise. 
■ Tăiați o bucată de dantelă de lățimea următoare pen-
tru mărimea 17: 58 cm (23 in), mărimea 18: 59 cm (23 
1/4 in), mărimea 19: 60 cm (23 3/4 in), mărimea 20: 61 
cm (24 in), mărimea 21: 62 cm (24 1/2 in) Încrețiți mar-
ginea dreaptă a ornamentului pentru a se potrivi cu 
marginea decolteului, cosând la ambele capete așa cum 
se arată în ilustrația 1. Faceți noduri la capetele firului. 
Distribuiți uniform pliseurile. 
■ Însăilați ornamentele pe interior, cu dosurile materi-
alului dispuse față în față, de-a lungul marginii decolte-
ului. Rezerva depășește marginile frontale.
■ Coaseți banda pentru decolteu pe interior, de-a lun-
gul marginii decolteului peste ornament, potrivind cu-
săturile de la umeri. Tăiați rezervele de cusătură, prin-
deți curbele cu cleme. Așezați banda spre exterior. Tăiați 

rezerva de cusătură de la marginea inferioară a benzii la 
7 mm (1/4 in), întoarceți către interior și însăilați (linia 
de alipire). Prindeți banda cu un tighel aproape de mar-
gine.
■ Realizați cusăturile de pe lateral. Aranjați rezervele și 
apăsați pentru a fi deschise.
■ Apăsați rezerva pentru tiv către interior, întoarceți că-
tre interior jumătate de lățime și coaseți. 
■ Coaseți benzile frontale la marginile longitudinale 
ale părților frontale (cusătura numărul 2). Apăsați rezer-
vele de cusătură ale cusăturii de îmbinare a benzii și de 
la celelalte margini lungi ale benzii pe benzi. Pliați păr-
țile benzilor pe linia de pliere cu fața îndreptată către 
interior și coaseți de-a lungul capătului de sus și de jos. 
Tăiați rezervele de cusătură. Întoarceți benzile, însăilați 
marginile interioare. Coaseți cu tighel benzile, aproape 
de cusătura de îmbinare. 
■ Tăiați mânecile pentru șlițurile mânecilor conform 
marcajelor. Despărțiți marginile tăiate într-o linie 
dreaptă și coaseți cât mai aproape posibil de o margine 
longitudinală a benzii de prindere. Apăsați banda de 
prindere peste cusătura de îmbinare pe șlițul mânecii, 
pliați pe o lățime de 7 mm (1/4 in), întoarceți și coaseți 
pe interior. Prindeți legătura la 45 de grade în partea de 
sus a șlițului pe interior (ca un mic pliseu). Așezați legă-
tura către interior la marginile din față ale șlițului și în-
săilați marginea inferioară. 
■ Pliați mânecile pe lungime, cu fața orientată către in-
terior. Realizați cusăturile mânecii. Aranjați rezervele de 
cusătură și apăsați pentru a fi deschise.
■ Încrețiți marginile inferioare ale mânecii la lungi-
mea manșetelor. Faceți noduri la capetele firului. Distri-
buiți uniform pliseurile.
■ Coaseți manșetele la marginile inferioare ale mâne-
cilor, cu rezervele depășind marginile șlițului cu 1,5 cm 
(5/8 in). Apăsați rezervele de cusătură pe manșete. Apă-
sați rezerva de la celelalte margini lungi ale manșetelor 
spre interior. Pliați manșetele pe lungime, cu dosul în-
dreptat către interior. Apăsați marginea pliată. Desfaceți 
manșetele din nou. Pliați manșeta în jumătate pe creas-
ta apăsată, cu fața îndreptată către interior. Coaseți pes-
te capete. Întoarceți manșetele și însăilați marginea in-
terioară. Coaseți cu tighel manșetele, prinzând 
marginea în interior.
■ Atașați mânecile slăbite (cusătura numărul 5). Tăiați 
rezervele de cusătură, aranjați-le împreună și apăsați 
spre mâneci, la capul mânecii.
■ Realizați butonierele pe lungime, pe banda din 
dreapta feței. Modificați mărimea butonierelor pentru a 
se potrivi nasturilor dvs. Realizați câte o butonieră în di-
agonală la capetele la față ale manșetelor, la 1,5 cm (5/8 
in) distanță de margine. Coaseți nasturii pentru a se po-
trivi butonierelor. 

118 Vedeți începutul „Lecției de cusut”
la pag. 18 a revistei color.

Linia verde a tiparului, foaia B
Părțile de tipar de la 1 la 4 și de la 11 la 13
Mărimea 34 
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 

la pag. 41
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42
Lungimea de la talie 78 cm (30 3/4 in) 67 cm (26 1/2 in)

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale fluide pentru rochii.
Material original: Viscoză-mătase artificială.
Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 nasturi mici.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Urmați lini-
ile și detaliile pentru stilul 119. Prindeți cu ace părțile 
tiparului de material, așa cum se arată în dispunerea ti-
parului.
Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). 
Decuparea
 1 față pe un pliu  1x
 2 spate pe un pliu  1x
 3 dublură față pe un pliu 1x
 4 dublură spate pe un pliu  1x
11  panoul din față și din spate al fustei pe un pliu  2x
12 mânecă  2x
13 dublură tiv mânecă  2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 3, 4 și 13 
(dosul materialului). 

Asamblare
■ Coaseți pensele de la bust și apăsați către partea de 
jos.
■ Realizați cusăturile umerilor (cusătura numărul 1), 
slăbind marginile umerilor în partea din spate. Apăsați 
rezervele pentru a fi deschise. Realizați cusăturile umă-
rului de la dublură (cusătura numărul 7). Apăsați rezer-
vele pentru a fi deschise. Aranjați marginea dublurii ex-
terioare.
■ Prindeți cu ace fețele dublurii împreună cu marginea 
decolteului, potrivind cusăturile de la umăr. Prindeți cu 
ace la decolteu și în jurul șlițului din spate. Coaseți du-
blura la decolteu, coaseți aproape în jurul marcajului la 
șliț și realizați aproximativ 2 cusături peste partea de jos 
a șlițului. Crestați între liniile de cusătură aproape de cu-
sături. Tăiați rezervele la 7 mm (1/4 in), prindeți curbele 
cu cleme la câteva intervale aproape de linia de cusătură 
și tăiați colțurile în unghi.
■ Întoarceți dublura către interior. Însăilați marginile și 
apăsați. Coaseți manual dublura la rezervele cusăturilor 
umerilor. Realizați o buclă de fir pe o margine din spate 
a șlițului întinzând câteva fire și acoperind strâns cu o 
cusătură manuală de butonieră. Coaseți nasturele pe 
cealaltă margine pentru a se potrivi.
■ Așezați părțile din dreapta față împreună cu spatele. 
Realizați cusăturile laterale (cusătură numărul 3). Aran-
jați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.
■ Realizați cusăturile laterale ale fustei. Aranjați rezer-
vele și apăsați pentru a fi deschise. Pentru a încreți 
marginea superioară a fustei, coaseți o linie de însăilare 
la mașină (4 mm / 1/8 in) de fiecare parte a liniei de cu-
sătură marcate. Nu coaseți peste cusăturile laterale și lă-
sați firul mai lung, să atârne. Trageți firele bobinei pen-
tru a potrivi marginea panourilor fustei la partea din 
față și din spate. Înnodați firele. Distribuiți uniform pli-
seurile. 
■ Prindeți cu ace fețele fustei împreună cu marginea 
inferioară a părții superioare a rochiei, potrivind cusătu-
rile laterale. Coaseți fusta între liniile de încrețire. Aran-
jați rezervele împreună și apăsați spre partea superioară 
a rochiei. Îndepărtați orice fire de încrețire vizibile.
■ Coaseți împreună liniile pliseurilor exterioare pe față, 
de la marginile inferioare până la vârf. Întăriți pe dos cu 
o cusătură pentru a asigura capetele cusăturii. Apăsați 
pliseul astfel încât cusătura să întâlnească centrul (= 
pliseu inversat). Însăilați pliseul la marginea inferioară.
■ Pliați mânecile pe lungime, cu fața către interior. Re-
alizați cusăturile mânecilor (cusătura numărul 8). Tăiați 
rezervele, aranjați împreună și apăsați spre un lateral.
■ Uniți fiecare parte de dublură a mânecii într-un cerc. 
Apăsați rezervele pentru a fi deschise. Aranjați marginea 
exterioară a fiecărei dubluri. Prindeți cu ace fețele du-
blurilor împreună cu marginile inferioare ale mânecii, 
potrivind cusăturile. Apăsați rezervele pe dublură și coa-
seți aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” 3 3 din Glo-
sar. Întoarceți dublura către interior, însăilați și coaseți 
lejer manual.

Prezentarea generală a tiparului

119 Rochie dddd

Material necesar
Mărimea 34 36 38 40 42

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 2,05
55 2 ¼

Măsurătorile pentru a, b
Mărimea 17 18 19 20 21 Se potrivește pentru 

toate mărimile (cm / in)lungimile (cm / in)
a 26

10¼
26,5
10½

27
10⅝

27,5
10⅞

28
11

15
6

b 21
8¼

3
1⅛

PLIUL MATERIALULUI Materialul I 140 cm 55’’
Materialul II 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE  MARGINI FALSE

PLIUL MATERIALULUI
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34 - 42
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Linia albastră a tiparului, foaia D
Părțile de tipar de la 21 la 23
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 
Mărimea 44 

la pag. 45
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui 57 cm (22 1/2 in)

 d bandă decolteu 1x
Interfațare Călcați cu fierul de călcat partea c, precum și 
o bucată de 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 in) de interfață pe 
partea inferioară a deschiderii peste marcajul șlițului din 
spate (dosul materialului).

Asamblare
Notă: Realizați cusături pe materialele elastice folosind 
o cusătură elastică specială sau în zigzag la o setare în-
gustă. 
■ Prindeți cu ace fețele dublurii din spate împreună cu 
partea din spate. Coaseți de-a lungul marginii superioa-
re și aproape în jurul marcajului șlițului, făcând 2-3 cu-
sături peste partea inferioară a șlițului. Crestați șlițul în-
tre liniile de cusătură. Tăiați rezervele și prindeți curbele 
cu cleme. Întoarceți dublura către interior. Apăsați mar-
ginile. 
■ Așezați părțile frontale pe față împreună cu spatele. 
Prindeți cu ace și realizați cusăturile de la umăr și de pe 
lateral (cusăturile numerele 1 și 2). Aranjați rezervele 
cusăturilor și apăsați pentru a fi deschise.
■ Întoarceți capetele ornamentului din dantelă de 
două ori către interior cu 0,5 cm (3/16 in) și coaseți 
aproape de margine. Încrețiți marginea dreaptă a orna-
mentului dantelat cosând o linie de însăilare la mașină 
(cea mai lungă setare a cusăturii) de-a lungul marginii. 
Trageți firele bobinei pentru a încreți și a potrivi cu mar-
ginea decolteului. Înnodați capetele firelor și distribuiți 
uniform pliseurile. 
■ Pliați banda decolteului în jumătate pe lungime, cu 
fața îndreptată către interior și coaseți peste capete. Tă-
iați rezervele și tăiați colțurile în unghi (= centrul spate-
lui). Întoarceți. Apăsați rezervele pentru a fi deschise. În-
toarceți banda pentru gât. Prindeți cu ace marginea 
încrețită a dantelei pe marginea deschisă a benzii pen-
tru gât, cu fața îndreptată către dos, întinzând banda 
pentru gât. Marginea festonată este îndreptată către 
marginea pliată a benzii pentru gât.
■ Prindeți cu ace banda pentru gât cu ornamentul din 
dantelă pe față împreună cu marginea decolteului; dan-
telă se află în partea de sus și centrul spatelui se întâl-
nește. Coaseți. Aranjați rezervele împreună și apăsați 
spre articolul vestimentar. 
■ Prindeți cu ace pe față banda pentru tiv din față îm-
preună cu banda pentru tiv din spate și coaseți peste ca-
pete (= cusături laterale). Apăsați rezervele pentru a fi 
deschise. Pliați banda tivului în jumătate pe lungime, cu 
dosul spre interior. Prindeți cu ace marginile deschise 
împreună și prindeți cu ace de marginea inferioară a ar-

Material și accesorii
Material recomandat: Material pentru hanorace și jer-
seu, de greutate medie și mare. Bandă tricotată cu ner-
vuri.

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. Ornament din dantelă cu 
margine festonată, mărimile 36, 38: 0,55 m (22 in), mă-
rimile 40, 44: 0,60 m (24 in) lungime. 2 nasturi 

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Prindeți cu 
ace părțile tiparului de material, așa cum se arată în dis-
punerea tiparului. Marcați părțile de la a la d direct pe 
material.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini, tivurile mânecilor și tiv 1,5 cm (5/8 
in). Măsurătorile pentru părțile de la a la d includ rezer-
ve.
Decuparea
Materialul I

21 față pe un pliu  1x
22 spate pe un pliu  1x
23  mânecă  2x
 c dublură șliț 1x
Materialul II
 a bandă pentru tivul din față și din spate 2x
 b bandă mânecă  2x

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerea tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu 
două straturi. Fața materialului este îndreptată în sus pe un singur strat de material. 

120 Hanorac dddd

Material necesar

Măsurători pentru a, b, c, d
Mărimea 36 38 40 42 44 Se potrivește pentru 

toate mărimile (cm / in)lungimile (cm / in)
a 45

17¾
47
18½

49
19¼

51
20

53
20⅞

15
6

b 26
10¼

26,5
10½

27
10⅝

27,5
10⅞

28
11

10
4

c 14
5½

6
2⅜

d 47
18½

48
18⅞

49
19¼

50
19¾

51
20

6
2⅜

ticolului vestimentar, întinzând pentru a se potrivi. Coa-
seți. Potriviți cusăturile laterale. Aranjați rezervele îm-
preună și apăsați spre articolul vestimentar. 
■ Pliați mânecile pe lungime, cu fața către interior. 
Prindeți cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura 
numărul 3). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi des-
chise.
■ Coaseți împreună capetele fiecărei benzi de la mâne-
că, având fețele materialului dispuse față în față. Apă-
sați rezervele pentru a fi deschise. Pliați benzile mâneci-
lor în jumătate pe lungime, cu dosul îndreptat către 
interior. Prindeți cu ace împreună marginile deschise și 
prindeți cu ace de marginea inferioară a mânecii, întin-
zând pentru a se potrivi. Coaseți. Potriviți cusăturile. 
Aranjați rezervele împreună și apăsați spre mâneci. 
■ Pentru a încreți capul mânecii, coaseți două linii de 
însăilare la mașină de la * până la * aproape de linia de 
cusătură marcată, având 5 mm (3/16 in) distanță între 
ele. Lăsați capetele firului să atârne, astfel încât să poată 
fi trase pentru încrețire. 
 ■ Prindeți cu ace fețele mânecilor împreună cu margi-
nile găurii pentru mânecă. Potriviți marcajele 4 de pe 
față și de pe mânecă. Potriviți cusătura mânecii și cusă-
tura laterală. Potriviți marcajul de la capul mânecii cu 
cusătura umărului. Trageți firele bobinei pentru a potrivi 
marginea la gaura pentru mânecă. Faceți noduri la ca-
petele firului. Distribuiți încrețiturile în mod uniform, 
astfel încât mâneca să se potrivească bine în gaura pen-
tru mânecă fără a forma cute. Însăilați și coaseți mâne-
cile. Tăiați rezervele, aranjați împreună și apăsați spre 
mânecă. 
■ Realizați o buclă de fir pe o margine din spate a șlițu-
lui de la gât și o a doua sub prima. Realizați buclele de fir 
prin întinderea mai multor fire (adaptați la dimensiunea 
nasturilor dvs.) și acoperiți strâns cu o cusătură pentru 
butoniere realizată manual. Coaseți nasturi pe cealaltă 
margine a șlițului pentru a se potrivi butonierelor.

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Materialul I 140 1,35
55 1 ½

Materialul II 80 0,60
31 ⅝

■ Prindeți cu ace mâneca de gaura pentru mânecă, 
având fețele materialului dispuse față în față. Potriviți 
cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potriviți marca-
jele 6 de pe față și de pe mânecă. Potriviți marcajul de la 
capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile, 
încrețind ușor capul mânecii între •. Aranjați rezervele 
împreună și apăsați spre rochie, la capetele mânecii.
■ Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați pentru a fi îndrep-
tată către interior și coaseți manual.

Dispunerea tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului, cu fața îndreptată către interior. Decupați la sfârșit părțile 12 și 13 
dintr-un singur strat de material rămas.

INFOVlilene/Pellon G 785 este o interfață fuzibilă moale și ușoară, cu întindere bidirecțională. Es-
te potrivită nu numai pentru gulere și dubluri, ci și pentru fața jachetelor și a paltoanelor din 

material ușor. Tăiați părțile de interfață pe aceeași linie de granulație ca și părțile de material și cu rezerve de 
cusătură. Călcați cu fierul de călcat interfața pe dos. Utilizați un fier de călcat uscat sau cu abur, în funcție de ma-
terial: Mai întâi apăsați scurt în doar câteva locuri cu căldură moderată (1 punct) pentru a preveni tragerea in-
terfeței. Apoi glisați fierul de călcat (setare la căldură 2 – 3 puncte) peste interfață timp de aproximativ 8 se-
cunde. Apoi lăsați părțile să se răcească timp de aproximativ 20 – 30 de minute. Sfat: Călcați de încercare mai 
întâi interfața pe un rest de material.

Material original: Jerseu (I). Bandă tricotată cu nervuri 
(II).

PLIUL MATERIALULUI PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUIPLIUL MATERIALULUI

Material 140 cm 55’’

Material 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE MARGINI FALSE

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44
Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

36 - 44
Stoff I 140 cm 55 “

22

21

23

c

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

36 - 44
Stoff II  80 cm 31 “PLIUL MATERIALULUI PLIUL MATERIALULUI
PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

Materialul I 140 cm 55’’ Materialul I 140 cm 55’’
Materialul II 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE
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Linia verde a tiparului, foaia C
Părțile de tipar de la 1 la 9
Mărimea 36 
Mărimea 38 
Mărimea 40 
Mărimea 42 
Mărimea 44 

Asamblare
■ Volănaș față: Coaseți pe dos părțile de volănaș din 
față cu partea de volănaș din centrul feței (cusătura nu-
mărul 1). Tăiați rezervele de cusături la 5 mm (3/16 in). 
Apăsați marginea cusăturii, așezând părțile de volănaș 
împreună pe față. Tigheliți la 7 mm (1/4 in) de margine 
și apăsați către margine. Coaseți la fel volănașul din la-
teral de pe față cu volănașul din față și apăsați (cusătura 
numărul 2). 
■ Coaseți bucățile de volănaș din spate pe dos împreu-
nă cu părțile de volănaș din centrul spatelui la fel ca pen-
tru volănașul din față și apăsați.
■ Încrețiți marginea inferioară dreaptă a volănașului 
din față și din spate. Lungimea finală a volănașului din 
față ar trebui să fie după cum urmează pentru mărimea 
36: 95 cm (37 1/2 in), mărimea 38: 97 cm (38 1/4 in), 
mărimea 40: 99,5 cm (39 1/8 in), mărimea 42: 101,5 cm 
(40 in), mărimea 44: 103,5 cm (40 3/4 in) Lungimea fi-
nală a volănașului din spate este după cum urmează 
pentru mărimea 36: 65 cm (25 3/4 in), mărimea 38: 67,5 
cm (26 1/2 in), mărimea 40: 69,5 cm (27 3/8 in), mări-
mea 42: 71,5 cm (28 1/8 in), mărimea 44: 74 cm (29 1/8 
in) Înnodați capetele firelor și distribuiți uniform pliseu-
rile. Tăiați rezerva la marginile superioare ale volănașe-
lor. 
■ Însăilați pe față marginile inferioare ale volănașelor 
din față și din spate împreună cu fiecare margine supe-
rioară din față și din spate a articolului vestimentar. Re-
zervele sunt poziționate împreună. Volănașul din spate 
începe și se termină la marcajul 5, volănașul din față la 
marcajul 4 de mai jos (= marcaj pentru inserția latera-
lă).
■ Pliați fiecare parte a bretelei în jumătate pe lungime, 
cu fața orientată către interior. Coaseți marginea pe lun-
gime. Tăiați rezervele, întoarceți bretelele și apăsați. Ti-
gheliți aproape de marginile longitudinale. Așezați câte 
un capăt al fiecărei bretele pe față împreună cu partea 
din față între marcaje (cusătura numărul 7), prinzând 
volănașul între ele. Rezervele sunt poziționate împreu-
nă. Bretelele se află pe față. Însăilați bretelele. 
■ Apăsați rezervele la marginea superioară a părților de 
inserție laterală spre interior cu 7 mm (1/4 in), de două 
ori, între cusăturile numerele 4 și 5. Coaseți la 5 mm 
(3/16 in) lățime.
n Prindeți cu ace părțile de inserție pe față împreună cu 
părțile din față cu volănaș (cusătura numărul 4), potri-
vind punctul inferior al inserției cu marcajul. Însăilați re-
zervele. Coaseți de-a lungul marginii inserției și de-a 
lungul marginii laterale și superioare din față, până la 
capăt. Prindeți volănașul și bretelele. Aranjați rezervele 
împreună, apăsați pe față și tigheliți aproape de margi-
nea laterală și de sus din față. 
■ Coaseți volănașul din spate, aranjați rezervele împre-
ună și apăsați spre partea din spate. Coaseți cu tighel 
aproape de marginea superioară a spatelui.
■ Așezați părțile din spate, pe față, împreună cu cele 
din față și inserția laterală. Potriviți punctul de jos al in-
serției cu marcajul, potrivind cusătura numărul 5. Reali-
zați cusăturile laterale (cusătură numărul 6). Aranjați re-
zervele împreună și apăsați spre spate. 
■ Încercați articolul vestimentar pentru a determina 
lungimea corectă a bretelei. Aranjați capetele din spate 
ale bretelelor și coaseți pe interiorul spatelui (cusătura 
numărul 5), între marcaje. Așezați volănașul din față și 
din spate în sus și coaseți manual de bretele cu câteva 
cusături mici. 

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale ușoare pentru rochii, 
combinate cu materiale diafane, cu ceva volum. Folosiți 
materiale care nu se destramă.
Material original: Satin de mătase (I). Organza (II).

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Prindeți cu 
ace părțile tiparului de material, așa cum se arată în dis-
punerea tiparului.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Tăiați părțile 1 și 2 
fără rezervă de tiv. 
Decuparea
Materialul I
1 față pe un pliu  1x
2 spate pe un pliu  1x
3  bretea  2x
Materialul II
4 lateral față  2x
5 volănaș în centrul feței pe un pliu 1x
6 volănaș față  2x
7  volănaș lateral din față  2x
8 volănaș în centrul spatelui pe un pliu 1x
9 volănaș spate  2x 

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerile tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. 
Fața materialului este orientată către interior la un material 
cu două straturi. Fața materialului este îndreptată în sus pe 
un singur strat de material. Tăiați părțile 5 și 8 dintr-un 
singur strat de material rămas.

Material necesar
Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Materialul I 140 1,65
55 1 ¾

Materialul II 140 1,00
55 1

la pag. 36
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungime de la talie 56 cm (22 1/4 ins)

121 Rochie dddd

Linia roșie a tiparului, foaia B
Părțile de tipar de la 21 la 24
Mărimea 44 
Mărimea 46 
Mărimea 48 
Mărimea 50 
Mărimea 52 

la pag. 56
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52
Exterior crac 106 cm (41 3/4 in) 
Tiv aprox. 43 cm (17 in)
Pantalonii stau pe talie

Material și accesorii
Material recomandat: Material pentru pantaloni. Imita-
ție de piele. 
Material original: Imitație de piele.

Accesorii: Vilene/Pellon G 710 sau LE 420 (pentru piele 
sau imitație de piele). 1 fermoar invizibil, 22 cm (9 in) 
lungime și un picioruș presor special. 1 capsă moș și 
babă cusută. Adeziv textil.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Urmați lini-
ile și detaliile pentru stilul 122. Lipiți părțile 22A și 22B 
și, de asemenea, 24A și 24B împreună pe liniile de îmbi-
nare. Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). 
Decuparea
21 partea din față a pantalonilor  2x
22 partea din spate a pantalonilor  2x
23  parte pentru buzunar  2x
24 banda tivului 1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat partea 24 (pe do-
sul materialului). 

Asamblare
Pentru sfaturi pentru lucrul cu imitație de piele (și piele), 
citiți „Sfatul util” 4 din Glosar.
■ Întindeți marginile cusute: Așezați fețele părților din 
spate ale pantalonilor împreună. Apăsați marginile din 
interior ale cracului deasupra marcajului cu un fier de 
călcat cu abur sau sub o lavetă umedă până când au ace-
eași lungime ca partea din față a pantalonului. 
■ Îndoiți părțile din față ale pantalonilor pe lungime, 
cu dosul spre interior și apăsați cutele, terminând la 
aproximativ 15 cm (6 in) deasupra marginii inferioare. 

Prezentarea generală a tiparului

122 Pantaloni dddd

Material necesar
Mărimea 44 46 48 50 52

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 2,40
55 2 ⅝

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44

Stoff II   140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff I  140 cm 55 “

PLIUL MATERIALULUI

Materialul I 140 cm 55’’

Materialul II 140 cm 55’’

 MARGINE FALSĂ

 MARGINE FALSĂ

 MARGINE FALSĂ
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff 140 cm 55 “

Tigheliți pliul ca bolțuri fang. Așezați pliseurile de la 
marginea superioară a spatelui pantalonilor în direcția 
săgeții și însăilați. Coaseți pensele pe părțile din spate 
ale pantalonilor și apăsați spre centru. 
■ Buzunar drept în cusătură și cusătură laterală: Reali-
zați cusăturile laterale (cusătura numărul 1), fără a coa-
se peste deschiderea buzunarului. Prindeți cu ace fețele 
părților pentru buzunar împreună cu rezervele de cusă-
turi la marginile deschiderii buzunarelor. Coaseți de-a 
lungul liniei de cusătură la marginea deschiderii buzu-
narului și coaseți deasupra, aproape de cusătura latera-
lă. Coaseți împreună părțile buzunarului și însăilați mar-
ginea superioară. 
■ Buzunar stânga în cusătură: Prindeți cu ace fețele 
părților unui buzunar împreună cu marginea deschiderii 
buzunarului pe partea stângă din față a pantalonilor. 
Coaseți buzunarul între marcaje, înclinat în sus spre 
marcajul de sus și înclinat în jos spre marcajul de jos, că-
tre marginea rezervei de cusătură. Prindeți cu cleme re-
zervele de cusătură în colțuri. Întoarceți bucățile de bu-
zunar în interior. Coaseți deschiderea buzunarului de pe 
fața articolului vestimentar și apăsați. Așezați fețele ră-
mase ale părților buzunarului împreună cu partea de 
buzunar cusută. Rezerva de cusătură a părții de buzunar 
depășește marginea deschiderii buzunarului. Coaseți 
împreună părțile buzunarului pe interior. Însăilați părți-
le buzunarului pe întăritura părților pantalonilor, 
■ Introduceți fermoarul invizibil pe părțile din stânga 
ale pantalonilor; citiți „Sfatul util” 1 din Glosar. Realizați 
restul cusăturii din partea stângă la fermoar. 
■ Realizați cusăturile din interiorul cracului (cusătura 
numărul 2). Apăsați rezervele pentru a fi deschise.
■ Așezați cracii pantalonilor unul în celălalt, cu fața 
spre dvs. Coaseți cusătura centrală de pe față și de pe 
spate până la capăt. Apăsați rezervele de cusătură pen-

tru a rămâne deschise, de la marginile superioare până 
la începutul curbei. Nu apăsați rezervele de cusătură 
pentru a fi plate de-a lungul curbei. 
■ Coaseți betelia la marginea superioară a pantalonilor, 
lăsând întăritura pe dedesubt a beteliei să atârne peste 
marginea de deschidere laterală. Apăsați rezervele de 
cusătură ale cusăturii de îmbinare și la cealaltă margine 
lungă a beteliei pe betelie. Pliați betelia pe lungime și 
coaseți peste capete. Întoarceți betelia. Coaseți margi-
nea interioară și coaseți marginile întăriturii pe dede-
subt împreună. 
n Apăsați rezerva pentru tiv către interior și coaseți lejer 
manual. Apăsați pliurile din față rămase și tigheliți. 
■ Coaseți cârligul închizătorii pe interior așa cum este 
marcat pe suprapunere și coaseți ochiul închizătorii pe 
întăritura de pe dedesubt pentru a se potrivi.

Dispunerea tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu 
două straturi. Tăiați partea 24 ultima dintr-un singur strat de material rămas.

Linia roșie a tiparului, foaia B
Părțile de tipar de la 21 la 26
Mărimea 44 
Mărimea 46 
Mărimea 48 
Mărimea 50 
Mărimea 52 

la pag. 59
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52
Exterior crac 98 cm (38 3/4 in)
Tiv aprox. 45 cm (18 in)
Pantalonii stau pe talie

împreună părțile buzunarului pe interior. Însăilați părți-
le buzunarului pe întăritura părților pantalonilor, 
■ Introduceți fermoarul invizibil pe părțile din stânga 
ale pantalonilor; citiți „Sfatul util” 1 din Glosar. Realizați 
restul cusăturii din partea stângă la fermoar. 
■ Realizați cusăturile din interiorul cracului (cusătura 
numărul 2). Apăsați rezervele pentru a fi deschise.
■ Așezați cracii pantalonilor unul în celălalt, cu fața 
spre dvs. Coaseți cusătura centrală de pe față și de pe 
spate până la capăt. Apăsați rezervele de cusătură pen-
tru a rămâne deschise, de la marginile superioare până 
la începutul curbei. Nu apăsați rezervele de cusătură 
pentru a fi plate de-a lungul curbei. 
■ Coaseți betelia la marginea superioară a pantalonilor, 
lăsând întăritura pe dedesubt a beteliei să atârne peste 
marginea de deschidere laterală. Apăsați rezervele de 
cusătură ale cusăturii de îmbinare și la cealaltă margine 
lungă a beteliei pe betelie. Pliați betelia pe lungime și 
coaseți peste capete. Întoarceți betelia. Coaseți margi-
nea interioară și coaseți marginile întăriturii pe dede-
subt împreună. Realizați o butonieră la capătul din față 
al beteliei. Coaseți butonul de întăritura pe dedesubt.
■ Suflecați: Apăsați pliurile de pe părțile suflecate și ti-
gheliți ca niște bolțuri fang. Așezați fețele părților sufle-
cate frontale împreună cu părțile suflecate din spate. 
Prindeți cu ace cusăturile laterale și de pe interiorul cra-
cului (cusăturile numerele 3 și 4). Aranjați rezervele de 
cusătură și apăsați pentru a fi deschise. Coaseți fiecare 
manșetă suflecată pe față împreună cu marginea inferi-
oară a cracului, potrivind cusăturile manșetelor sufleca-
te cu cusăturile pantalonilor. Aranjați rezervele împreu-
nă. Așezați manșetele suflecate în jos, apăsați rezervele 
de cusătură în sus și coaseți. Pliați manșetele suflecate în 
jumătate pe linia de pliere, cu dosul orientat către inte-
rior și apăsați. Aranjați rezerva pentru tiv, pliați către in-
terior pe linia de pliere a tivului și apăsați. Așezați man-
șeta suflecată peste partea exterioară a cracului 
pantalonului și apăsați marginea inferioară. Coaseți 
manșeta suflecată la aproximativ 2 cm (3/4 in) pe linia 
de cusătură a cusăturilor laterale și din interiorul cracu-
lui. Apăsați pliseurile pe manșeta suflecată.

Material și accesorii
Material recomandat: Material pentru pantaloni cu elastan.
Material original: Amestec de bumbac.
Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar invizibil, 22 cm 

(9 in) lungime și un picioruș presor special. 1 nasture.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Urmați lini-
ile și detaliile pentru stilul 123. Lipiți părțile 22A și 22B 
și, de asemenea, 24A și 24B împreună pe liniile de îmbi-
nare. Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). 
Decuparea
21 partea din față a pantalonilor  2x
22 partea din spate a pantalonilor  2x
23  parte pentru buzunar  2x
24 betelie 1x
25 parte suflecată față 2x
26  parte suflecată spate 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat partea 24 (pe do-
sul materialului). 

Asamblare
■ Întindeți marginile cusute: Așezați fețele părților din 
spate ale pantalonilor împreună. Apăsați marginile din 
interior ale cracului deasupra marcajului cu un fier de 
călcat cu abur sau sub o lavetă umedă până când au ace-
eași lungime ca partea din față a pantalonului. 
■ Îndoiți părțile din față ale pantalonilor pe lungime, 
cu dosul spre interior și apăsați cutele, terminând la 
aproximativ 15 cm (6 in) deasupra marginii inferioare. 
Tigheliți pliul ca bolțuri fang. Așezați pliseurile de la 
marginea superioară a spatelui pantalonilor în direcția 
săgeții și însăilați. Coaseți pensele pe părțile din spate 
ale pantalonilor și apăsați spre centru. 
■ Buzunar drept în cusătură și cusătură laterală: Reali-
zați cusăturile laterale (cusătura numărul 1), fără a coa-
se peste deschiderile buzunarului. Prindeți cu ace fețele 
părților pentru buzunar împreună cu rezervele de cusă-
turi la marginile deschiderii buzunarelor. Coaseți de-a 
lungul liniei de cusătură la marginea deschiderii buzu-
narului și coaseți deasupra, aproape de cusătura latera-
lă. Coaseți împreună părțile buzunarului și însăilați mar-
ginea superioară. 
■ Buzunar stânga în cusătură: Prindeți cu ace fețele 
părților unui buzunar împreună cu marginea deschiderii 
buzunarului pe partea stângă din față a pantalonilor. 
Coaseți buzunarul între marcaje, înclinat în sus spre 
marcajul de sus și înclinat în jos spre marcajul de jos, că-
tre marginea rezervei de cusătură. Prindeți cu cleme re-
zervele de cusătură în colțuri. Întoarceți bucățile de bu-
zunar în interior. Coaseți deschiderea buzunarului de pe 
fața articolului vestimentar și apăsați. Așezați fețele ră-
mase ale părților buzunarului împreună cu partea de 
buzunar cusută. Rezerva de cusătură a părții de buzunar 
depășește marginea deschiderii buzunarului. Coaseți 

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată spre interior. Tăiați la sfârșit partea 24 dintr-un singur strat de 
material rămas.

123 Pantaloni dddd

Material necesar
Mărimea 44 46 48 50 52

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 2,40
55 2 ⅝

PLIUL MATERIALULUI Material 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

PLIUL MATERIALULUI Material 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

44 - 52
Stoff II 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

44 - 52
Stoff II 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Futter 140 cm 55 “

Linia albastră a tiparului, foaia C
Părțile de tipar de la 1 la 8
Mărimea 44 
Mărimea 46 
Mărimea 48 
Mărimea 50 
Mărimea 52 

la pag. 54
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52
Lungimea spatelui aprox. 86 cm (34 in)

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale pentru jachete și pal-
toane combinate cu un alt material pentru jachete sau 
paltoane, de exemplu, lână, piele sau imitație de piele.
Material original: Țesătură diagonală (I), piele (II), căp-
tușeală.
Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 5 nasturi acoperiți cu ma-

terial. 1 pereche de pernuțe de umăr.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Marcajele de 
butonieră și linia de alipire a benzii de pe partea 1 sunt 
pentru mărimea 44. Pentru celelalte mărimi, deplasați 
marcajul x de sus și liniile de alipire a benzii laterale în 
sus și în lateral, conform liniilor de mărime. Marcajul bu-
tonierei de jos este la fel pentru toate mărimile. Depăr-
tați celelalte marcaje dintre ele la distanțe egale. Prin-
deți cu ace părțile tiparului de material, așa cum se arată 

în dispunerea tiparului. Marcați partea a direct pe mate-
rial.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). 
Măsurătorile pentru partea a includ rezerve. Tăiați bucă-
țile de căptușeală cu rezervele de cusătură și tiv de 1,5 
cm (5/8 in).
Decuparea
Materialul I
1 centru față 2x
2 lateral față  2x
3 centru spate 2x
4 lateral spate  2x

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerile tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată către interior. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie 
așezate pe material cu partea imprimată în jos.

124 Pelerină dddd

Material necesar

Măsurătorile pentru a
Mărimea 44 46 48 50 52 Se potrivește pentru 

toate mărimile (cm / in)lungimile (cm / in)
a 25

9⅞
7

2¾

5 dublură față  2x
6 dublură spate pe un pliu  1x
Materialul II
a bandă pentru buzunar  2x
Căptușeală
7 centru față 2x
8 centru spate pe un pliu  1x
precum și părțile 2 și 4.
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 5 și 6 (dosul 
materialului). 

Asamblare
Notă: Dacă lucrați cu piele sau imitație de piele, puteți 
tăia rezervele de cusătură din partea a pentru benzi de 
buzunar și puteți coase benzile cu margini brute.
■ Apăsați rezervele de pe părțile benzii de buzunar (a) 
spre interior. Prindeți cu ace părțile din centrul feței la 
liniile de alipire, cu dosul îndreptat către față și coaseți 
aproape de margini.
■ Coaseți fiecare parte din centrul feței pe față împreu-
nă cu părțile laterale din față, lăsând cusătura deschisă 
pentru deschiderea brațului între marcajele șlițului. În-
tăriți pe dos cu o cusătură pentru a asigura capetele cu-
săturii. Apăsați rezervele pentru a fi deschise.
■ Realizați cusătura centrală a părților centrale din spa-
te. Coaseți părțile laterale din spate de partea centrală a 
spatelui. Apăsați rezervele pentru a fi deschise.
■ Realizați cusăturile umărului (cusătura numărul 3). 
Prindeți cu cleme rezervele de-a lungul curbelor și apă-
sați pentru a fi deschise. 
■ Realizați cusăturile umărului pe dubluri (cusătura nu-
mărul 4). Prindeți cu cleme rezervele de cusătură de-a 
lungul curbelor aproape de cusătură și apăsați pentru a 
fi deschise.
■ Așezați fețele dublurii cu pelerina. Prindeți cu ace îm-
preună marginea din față și cea inferioară, precum și 
marginile decolteului. Coaseți. Prindeți cu cleme rezer-
vele de cusătură de-a lungul curbelor și tăiați colțurile în 
unghi, tăind la tiv la 2 cm (3/4 in) înainte de capătul du-
blurii. Apăsați rezervele pe dublură. Coaseți dublura la 
rezerve, cât mai aproape de cusătura de îmbinare; citiți 
„Sfatul util” 3 din Glosar. Întoarceți dublura către interi-
or. Însăilați marginile, apăsați.
■ Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați pentru a fi îndrep-
tată către interior și coaseți lejer manual.
■ Căptușeală: Coaseți centrul spatelui așa cum este 
marcat pentru un pliseu larg și însăilați pliseurile dintre 
ele. Apăsați pliseul într-o parte. Realizați cusăturile pa-
noului, lăsând deschideri pentru brațe în față. Întăriți pe 
dos cu o cusătură pentru a asigura capetele cusăturii. 
Realizați cusăturile de la umeri. Apăsați rezervele de cu-
sătură pentru a fi deschise. Coaseți tivul căptușelii ca să 
fie aproximativ 1,5 cm (5/8 in) mai scurtă decât peleri-
na.
■ Coaseți căptușeala pe față împreună cu marginea du-
blurii din interior (cusătura numărul 6), potrivind cusă-
turile de la umăr. Căptușeala începe la aproximativ 1,5 
cm (5/8 in) deasupra marginii tivului. Apăsați rezervele 
de cusătură pe căptușeală. Coaseți căptușeala de rezer-
ve, aproape de cusătura de îmbinare; citiți „Sfatul util” 3 
din Glosar. Prindeți cu ace marginile deschiderilor pen-
tru braț împreună și coaseți împreună aproape de mar-
gini la mașină sau manual. Coaseți manual marginile 
dublurii interioare de la tiv de rezerva pentru tiv. Fixați 
manual căptușeala la cusăturile laterale și la cusătura 

din centrul spatelui cu bare mici de fir. 
■ Realizați butonierele la marcajul X pe marginea din 
dreapta feței. Modificați mărimea butonierelor pentru a 
se potrivi nasturilor dvs. Coaseți nasturi pe marginea din 
stânga-față pentru a se potrivi. 

Mărimea 44 46 48 50 52

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Materialul I 140 2,40
55 2 ⅝

Materialul II 140 0,30
55 ⅜

Căptușeală 140 1,85
55 2

Linia verde a tiparului, foaia C
Părțile de tipar 21 și 22
Mărimea 44 
Mărimea 46 
Mărimea 48 
Mărimea 50 
Mărimea 52 

la pag. 58
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52 
Lungimea spatelui aprox. 106 cm (42 in)

material, așa cum se arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). 
Decuparea
21 față având integrată 
     integrat  2x
22 spate pe un pliu  1x
Călcați cu fierul de călcat banda de cusături flexibilă Vilene 
pe rezerva de la marginea din spate a decolteului și de la 
marginile din spate ale umărului (dosul materialului).

Material și accesorii
Material recomandat: Tricotaje, jerseu cu greutate me-
die spre mare.
Material original: Material tricotat.

Accesorii: Bandă de cusături flexibilă Vilene. Un ac dublu 
pentru mașina de cusut.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Lipiți părțile 
21A, 21B și 21C și, de asemenea, 22A și 22B împreună pe 
liniile de îmbinare. Prindeți cu ace părțile tiparului de 

Prezentarea generală a tiparului

125 Vestă dddd

Material necesar
Mărimea 44 46 48 50 52

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 2,60
55 2 ⅞

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI PLIUL MATERIALULUI

Materialul I 140 cm 55’’

Căptușeală 140 cm 55”

Materialul II 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE  MARGINI FALSE
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff 140 cm 55 “ WEBKANTE

WEBKANTE

44 - 52
Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

44 - 52Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff 140 cm 55 “ WEBKANTE

WEBKANTE

44 - 52
Stoff 140 cm 55 “

Asamblare
Notă: Realizați cusături pe materialele elastice folosind 
o cusătură elastică specială sau în zigzag la o setare în-
gustă.
■ Așezați părțile din dreapta față împreună cu spatele. 
Prindeți cu ace cusăturile de la umăr la colț și coaseți (cu-
sătura numărul 1). Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a 
asigura capetele cusăturii. Prindeți cu cleme rezerva de 
cusătură a părților din față, în colțuri, aproape de capă-
tul cusăturii. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați 
pentru a fi deschise.
■ Așezați părțile frontale împreună pe față și realizați 
cusătura din centrul spatelui a gulerului integrat. Tăiați 
rezervele de cusătură la 1 cm (3/16 in), aranjați-le și 
apăsați-le pentru a fi deschise. Coaseți manual rezervele 
la guler, fără a străpunge cu acul fața articolului vesti-
mentar. 
■ Prindeți cu ace gulerul integrat, pe față, împreună cu 
marginea din spate a gâtului între decupaje, potrivind 

centrele. Coaseți (cusătura numărul 2). Tăiați rezervele 
de cusătură la 1 cm (3/8 in), aranjați-le împreună și apă-
sați-le pe articolul vestimentar.
■ Așezați părțile frontale pe față împreună cu spatele. 
Realizați cusăturile laterale (cusătură numărul 3). Aran-
jați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. 
■ Tăiați rezerva de cusătură la marginile subrațului, la 1 
cm (3/8 in) și aranjați. Apăsați rezerva către interior, în-
săilați și coaseți la 7 mm (1/4 in) lățime. Apăsați margi-
nile subrațului.
■ Tăiați rezerva pentru tiv, rezerva de la marginile din 
față și de-a lungul marginii gulerului la 1 cm (3/8 in), 
până la capăt. Aranjați rezervele. Apăsați rezerva către 
interior, însăilați și coaseți la 7 mm (1/4 in) lățime. Apă-
sați.

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un singur strat de material, cu fața orientată în sus. Tăiați partea 21 în oglindă.

Linia albastră a tiparului, foaia B
Părțile de tipar de la 1 la 5
Mărimea 44 
Mărimea 46 
Mărimea 48 
Mărimea 50 
Mărimea 52 

la pag. 61
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52
Lungimea spatelui aprox. 74 cm (29 in)

Decuparea
1 față 1x
2 spate pe un pliu  1x
3  mânecă  2x
4 dublură față pe un pliu 1x
5 dublură spate pe un pliu  1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 4 și 5 (dosul 
materialului). 

Asamblare
n Coaseți pensele de la bust pe partea din față și apăsați 

înspre partea de jos. Așezați pliseurile de la marginea 
decolteului în direcția săgeții și însăilați la rezerve. 
■ Așezați părțile din dreapta față împreună cu spatele 
și realizați cusăturile umărului (cusătura numărul 1). Re-
alizați cusăturile umărului pe dubluri (cusătura numărul 
5). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi 
deschise. 
■ Prindeți cu ace fețele dublurii împreună cu marginea 
decolteului și coaseți. Tăiați rezervele, prindeți curbele 
cu cleme și apăsați pe dublură. Coaseți dublura la rezer-
ve; citiți „Sfatul util” 3 din Glosar. Aranjați marginea du-
blurii interioare și coaseți la rezervele de cusătură ale 
umerilor.
■ Prindeți cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura 
numărul 2). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați 
pentru a fi deschise. 
■ Pliați mânecile în jumătate pe lungime, cu fața către 
interior. Prindeți cu ace cusăturile mânecilor de la mar-
ginea superioară până la linia tivului și coaseți (cusătura 
numărul 3). Nu coaseți rezerva tecii pentru elastic. Aran-

jați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. Apăsați re-
zervele pentru tivul mânecii către interior, întoarceți că-
tre interior și coaseți conform marcajelor. Tăiați elasticul 
în 2 bucăți egale și utilizați un ac de siguranță pentru a-l 
introduce în teacă. Coaseți capetele elasticului împreu-
nă. Coaseți manual deschiderea.
■ Atașați mânecile, potrivind marcajele 4 de pe mâne-
că și gaura pentru mânecă. Potriviți marcajul de la capul 
mânecii cu cusătura umărului și potriviți cusăturile. 
Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați spre 
mâneci. 
■ Apăsați rezerva pentru tiv către interior, întoarceți și 
coaseți.

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale pentru bluze.
Material original: Viscoză-mătase artificială, crep.

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. Elastic 
 
7 mm (1/4 in) lățime: 0,50 m (20 in)

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Lipiți părțile 
1A și 1B împreună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace 
părțile tiparului de material, așa cum se arată în dispu-
nerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). 

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerea tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața 
materialului este orientată către interior la un material cu două 
straturi. Fața materialului este îndreptată în sus pe un singur 
strat de material. Așezați partea asimetrică 1 pe fața materialu-
lui, cu partea imprimată în sus.

126 Bluză dddd

Material necesar
Mărimea 44 46 48 50 52

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 2,25
55 2 ½

Linia neagră a tiparului, foaia A
Părțile de tipar de la 21 la 35
Mărimea 44 
Mărimea 46 
Mărimea 48 
Mărimea 50 
Mărimea 52 

la pag. 55
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52
Lungimea spatelui aprox. 66 cm (26 in)

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale pentru sacouri combi-
nate cu alte materiale.
Material original: Amestec tip spic (I), piele (II), căptu-
șeală.

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 2 nasturi acoperiți cu ma-
terial. Bandă tubulară din piele, mărimile 44 - 48: 1,00 
m (40 in), mărimile 50, 52: 1,10 m (44 in) lungime. 1 
pereche de pernuțe de umăr.

Prezentarea generală a tiparului

127 Sacou dddd

Material necesar
Mărimea 44 46 48 50 52

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Materialul I 140 1,75
55 1 ⅞

Materialul II 140 0,85
55 ⅞

Căptușeală 140 1,50
55 1 ¾

PLIUL MATERIALULUI

Material 140 cm 55’’

Material 140 cm 55’’
Material 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

 MARGINE FALSĂ

 MARGINE FALSĂ

 MARGINE FALSĂ

 MARGINE FALSĂ
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52
Stoff II 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52
Stoff II 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52
Stoff II 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Futter 140 cm 55 “

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Marcajele 
butonierelor de pe partea 26 sunt pentru mărimea 44. 
Modificați marcajele săgeților la fel pentru celelalte mă-
rimi conform liniilor aferente mărimii. Prindeți cu ace 
părțile tiparului de material, așa cum se arată în dispu-
nerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecii 4 
cm (1 5/8 in). Tăiați bucățile de căptușeală cu rezervele 
de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).
Decuparea
Materialul I
21 centru față 2x
22 lateral față  2x
23 bridă față  2x
24 centru spate 2x
25 lateral spate  2x
26 mânecă superioară  2x
27  întăritură mânecă  2x
28 bandă guler pe un pliu  2x
30  întăritură pe dedesubt guler pe un pliu  1x 
33 clapă 4x
Materialul II
29 guler superior pe un pliu 1x
31  dublură față 2x
32  dublură spate pe un pliu  1x
Căptușeală 
34 centru față 2x 
35 centru spate 2x
precum și părțile 25, 26 și 27. 
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 28, 29, 30, 
31, 32 și 33 (2x) (dosul materialului). 

Asamblare
Note: Pentru sfaturi pentru lucrul cu piele sau imitație de 
piele, citiți „Sfatul util” 4 din Glosar.
■ Realizați cusăturile panourilor pe părțile centrale și 
laterale din față. Apăsați rezervele pentru a fi deschise. 
Însăilați tubulatura de-a lungul marginii superioare. 
Rola de tubulatură se află în față. Rezervele sunt poziți-

onate împreună. 
■ Coaseți bridele frontale de părțile din față (picioruș 
de fermoar), prinzând partea tubulară. Apăsați rezerve-
le pe bridă. 
■ Realizați cusăturile panoului pe părțile laterale și 
centrale din spate și cusătura din centrul spatelui. Apă-
sați rezervele pentru a fi deschise. 
■ Realizați cusăturile de la umăr, slăbind marginile 
umerilor în partea din spate. Apăsați rezervele pentru a 
fi deschise.
■ Realizați cusăturile de pe lateral. Apăsați rezervele 
pentru a fi deschise.
■ Clape: Însăilați tubulatura pe o pereche de clape opu-
se, de-a lungul marginii laterale și a celei inferioare (fața 
materialului). Tubulatura se află pe clapă. Așezați fiecare 
clapă cu tubulatură pe față împreună cu câte o clapă fără 
tubulatură și coaseți-le împreună de-a lungul marginii 
laterale și a celei inferioare (picioruș de fermoar). Tăiați 
rezervele. Întoarceți clapele și prindeți cu ace pe față la 
liniile de alipire, astfel încât linia cusăturii de pe clapă să 
întâlnească linia de alipire și clapa să fie îndreptată în 
sus. Coaseți. Tăiați rezervele la 7 mm (1/4 in) și apă-
sați-le spre clape. Sfat: Dacă materialul este ceva mai 
greu, fixați clapele în interior la aproximativ 1 cm (3/8 
in) sub linia cusăturii de îmbinare cu câteva ochiuri de 
mână, pentru a preveni ridicarea acestora.
■ Guler crestat: Prindeți cu ace fețele dublurii la jache-
tă. Creați un plus de volum în colțurile reverelor. Coaseți 
pe dublură de-a lungul marginilor frontale și marginilor 
reverelor la marcaj. Tăiați rezervele de cusătură și prin-
deți cu cleme la marcaj. Pentru moment lăsați dublura 
întinsă pe față împreună cu jacheta. Coaseți împreună 
părțile gulerului de-a lungul marginilor exterioare, cre-
ând un pic de volum în partea superioară a gulerului. 
Începeți și terminați cusătura exact pe linia de cusătură 
a marginii de îmbinare. Decupați rezervele de cusături la 
colțuri, în unghi. Întoarceți gulerul și apăsați. Așezați 
gulerul între jachetă și dublură. Coaseți întăritura de de-
desubtul gulerului la marginea gâtului jachetei, între 
marcaje. Coaseți la fel partea de sus a gulerului la dublu-
ră. Apăsați rezervele cusăturilor de îmbinare a gulerului 
pentru a rămâne deschise. Tăiați rezervele de cusătură la 

marginile din față, tăind la tiv imediat la 2 cm (3/4 in) 
înainte de capătul dublurii și prindeți curbele cu cleme. 
Întoarceți dublura spre interior și apăsați marginile. 
Prindeți cu ace împreună exact cusăturile de îmbinare a 
gulerului. Așezați dublura din spate în sus și coaseți re-
zervele de cusături împreună aproape de cusătura de 
îmbinare a gulerului. Întindeți dublura cu fața în jos și 
realizați cusătura din centrul spatelui și cusăturile de la 
umăr. 
■ Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați pentru a fi îndrep-
tată către interior și coaseți lejer manual. 
■  Așezați pliseurile din părțile superioare ale mâneci-
lor în direcția săgeții și însăilați la rezerva de cusătură. 
Realizați cusăturile mânecii. Apăsați rezervele de cusă-
tură pentru a fi deschise. Aranjați rezerva pentru tivul 
mânecii, apăsați pentru a fi îndreptată către interior și 
coaseți lejer manual.
■ Atașați mânecile, slăbite. Potriviți marcajul de pe 
partea superioară a mânecii la cusătura umărului. Potri-
viți marcajul de pe întăritura mânecii la cusătura latera-
lă. Apăsați rezervele de cusătură către mâneci. 
■ Coaseți pernuțele de umăr. 
■ Asamblarea căptușelii: Așezați fețele părților de căp-
tușeală din spate împreună și realizați cusătura din cen-
trul spatelui. Coaseți pe linia marcată pentru un pliseu 
larg și însăilați pliseurile în mijloc. Întăriți pe dos cu o 
cusătură pentru a asigura capătul cusăturii. Apăsați pli-
seul într-o parte. Coaseți pensele și cusăturile căptușelii. 
Atașați căptușelile mânecilor. 
■ Coaserea căptușelii: Coaseți fețele căptușelii împreu-
nă cu marginea dublurii interioare (cusătura numărul 
10), începând și sfârșind la aproximativ 8 cm (3 1/4 in) 
deasupra marginii tivului. Apăsați rezervele de cusătură 

pe căptușeală. Aplicați căptușeala în interiorul jachetei, 
cu dosurile materialului dispuse față în față și așezați 
mânecile una în cealaltă. Întoarceți către interior margi-
nile căptușelii din partea inferioară a mânecii și coaseți 
la rezerva pentru tivul mânecii. Întoarceți căptușeala 
de-a lungul marginii tivului, apăsând ușor marginea pli-
ată. Împingeți în sus marginea căptușelii și prindeți cu 
ace la rezerva pentru tiv. Coaseți căptușeala și dublurile. 
Așezați o lungime suplimentară de căptușeală în jos, în 
față, ca un mic pliu și prindeți cu ace de dublurile fronta-
le.
■ Realizați butoniere pe diagonală pe marginea fronta-
lă din dreapta, după cum este marcat. Modificați mări-
mea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor dvs. Coa-
seți nasturele pe stânga pentru se potrivi cu butoniera.

Dispunerile tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată către 
interior. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe 
material cu partea imprimată în jos.

Linia albastră a tiparului, foaia D
Părțile de tipar de la 1 la 3
Mărimea 44 
Mărimea 46 
Mărimea 48 
Mărimea 50 
Mărimea 52 

la pag. 60
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52 
Lungimea spatelui 88 cm (34 3/4 in)
Fusta vine pe talie

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale fluide.
Material original: Mătase.

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 capsă cusută.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Lipiți părțile 
2A și 2B împreună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace 
părțile tiparului de material, așa cum se arată în dispu-
nerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). 
Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.
Decuparea
1 panoul din față al fustei pe un pliu 1x
2 panou peplum cu dublură 
   față în față 1x

Prezentarea generală a tiparului

128 Fustă dddd

Material necesar

Mări-
mea

44 46 48 50 52 Lățime pentru 
toate mărimile 
(cm / in)lungimile (cm / in)

a 128
50⅜

133
52⅜

140,5
55⅜

148
58¼

155,5
61¼

9
3½

b 61
24

63
24¾

66
26

69
27⅛

72
28⅜

9
3½

3  panoul din spate al fustei pe un pliu 1x
a betelie 1x
b bandă de legare 2x

Măsurătorile pentru a și b

Mărimea 44 46 48 50 52

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 2,90
55 3 ¼

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

Materialul I 140 cm 55’’

Căptușeală 140 cm 55”

Materialul II 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff 140 cm 55 “ WEBKANTE

WEBKANTE

44 - 52Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff 140 cm 55 “ WEBKANTE

WEBKANTE

44 - 52Stoff 140 cm 55 “

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat partea a (dosul 
materialului).

Asamblare
■ Coaseți pensele de pe panoul din spate al fustei către 
vârfuri și apăsați spre centru. 
■ Așezați fețele panourilor din față ale fustei împreună 
cu panoul din spate al fustei. Prindeți cu ace cusătura din 
partea stângă și coaseți (cusătura numărul 1). Prindeți 
cu ace fețele panourilor din față ale peplumului împreu-
nă cu panoul din spate al fustei și realizați cusătura late-
rală din dreapta (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele 
și apăsați pentru a fi deschise.
■ Aranjați rezerva de la marginea din față a panoului 
frontal al fustei și de la marginea interioară a dublurii 
față în față pe peplum, apăsați-le pe fiecare către interi-
or și însăilați. Lucrați pe exteriorul articolului vestimen-
tar cosând la 1 cm (3/8 in) de marginea frontală a pano-
ului din față al fustei.
■ Pliați fiecare bandă de legare în jumătate pe lungi-
me, cu fața orientată către interior. Coaseți marginile 
împreună, lăsând un capăt deschis. Tăiați rezervele și tă-
iați colțurile în unghi. Întoarceți benzile de legare și apă-
sați.
■ Pliați betelia în jumătate pe lungime, cu dosul în-
dreptat către interior. Apăsați marginea pliată. Îndrep-
tați din nou betelia. Prindeți cu ace fețele beteliei împre-
ună cu marginea superioară a fustei. Rezerva de 
cusătură a beteliei depășește marginea frontală a pano-
ului frontal al fustei și marginea pliată a peplumului. 
Coaseți betelia. Apăsați rezervele de cusătură pe betelie. 
Apăsați rezerva de la cealaltă margine lungă a beteliei 
spre interior, cu 1,5 cm (5/8 in). 
■ Prindeți cu ace o bandă de legare la capătul drept al 
beteliei, cu rezervele de cusătură întinse împreună și cu 
banda de legare întinsă pe betelie. Îndoiți capetele be-
teliei pe pliul apăsat, cu fața îndreptată către interior. 
Coaseți peste capetele beteliei, prinzând banda de lega-
re la capătul drept. Întoarceți betelia. Apăsați. Întoarceți 
către interior marginea interioară a beteliei și prindeți cu 
ace la aproximativ 2 mm (1/8 in) peste cusătura de îm-
binare. Lucrați din exteriorul articolului vestimentar 
pentru a coase pe linia cusăturii, prinzând betelia în in-
terior. 
■ Prindeți cu ace cealaltă bandă de legare de betelie, 
peste cusătura din partea stângă, cu banda de legare în-
dreptată spre spate. Coaseți banda de legare. Tăiați re-
zervele de cusătură la 5 mm (3/16 in). Apăsați banda de 
legare îndreptată către înainte și coaseți din nou la 5 

mm (3/16 in) de cusătura de îmbinare.
■ Coaseți jumătatea inferioară a unei capse centrată pe 
capătul din stânga sus al beteliei. Încercați articolul ves-
timentar pentru a marca poziția jumătății superioare a 
capsei pe interiorul beteliei. Coaseți jumătatea superi-
oară a capsei pe interiorul beteliei, fără a străpunge cu 
acul fața articolului vestimentar. 
■ Așezați din nou dublurile față în față ale peplumului 
plate către exterior. Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați 
către interior și coaseți lejer manual. Așezați din nou du-
blura către interior și coaseți lejer manual marginea in-
terioară a dublurii.

Dispunerea tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu 
două straturi. Fața materialului este îndreptată în sus pe un singur strat de material.

Linia albastră a tiparului, foaia B
Părțile de tipar de la 21 la 26
Mărimea 44 
Mărimea 46 
Mărimea 48 
Mărimea 50 
Mărimea 52 

la pag. 57
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52
Lungime de la talie 66 cm (26 ins)

Material și accesorii
Material recomandat: Materiale pentru rochii cu ceva 
volum, cu sau fără elastan.
Material original: Jacquard cu elastan, căptușeală.
Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar invizibil, 60 cm 

(24 in) lungime și un picioruș presor special. 2 nasturi 
acoperiți cu material.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Lipiți părțile 
21A și 21B și, de asemenea, 23A și 23B împreună pe lini-
ile de îmbinare. Prindeți cu ace părțile tiparului de ma-
terial, așa cum se arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). 
Tăiați bucățile de căptușeală cu rezervele de cusătură și 
tiv de 1,5 cm (5/8 in).
Decuparea
Material
21 centru față pe un pliu  1x
22 lateral față  2x
23 centru spate 2x
24 lateral spate  2x
25 jumătate de curea 4x
26 parte pentru buzunar  2x
Căptușeală
părțile 21, 22, 23, 24 și 26.

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 25 (2x) (do-
sul materialului). 

Asamblare
■ Așezați împreună o jumătate de curea interfațată și 
una nu, fiecare pe față. Coaseți împreună de-a lungul 
marginilor longitudinale și al capătului ascuțit. Tăiați re-
zervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți 
jumătatea de curea și apăsați. Tigheliți la 7 mm (1/4 in) 
lângă marginile jumătății de curea. Realizați o butoniera 
pe lungime, conform marcajelor, în vârful fiecărei jumă-
tăți de curea. Modificați mărimea butonierelor pentru a 
se potrivi nasturilor dvs. Însăilați capetele deschise ale 
jumătății de curea pe părțile laterale frontale între mar-
caje. 
■ Coaseți părțile laterale din față de partea din centrul 
feței, prinzând jumătatea de curea. Apăsați rezervele de 
cusătură pe centrul feței. Tigheliți centrul feței la 7 mm 
(1/4 in) de cusăturile panoului.
■ Coaseți părțile laterale din spate de partea centrală a 
spatelui. Apăsați rezervele de cusătură pe părțile din 
centrul spatelui. Coaseți cu tighel părțile din centrul spa-
telui, aproape de cusătura panoului. 
■ Realizați cusăturile laterale, fără a coase peste des-
chiderile buzunarului. Întăriți pe dos cu o cusătură pen-
tru a asigura capetele cusăturii. Apăsați rezervele de cu-
sătură pentru a fi deschise.
■ Cusături în buzunare: Prindeți cu ace fețele părților 
de buzunar cu rezervele de cusătură la marginile deschi-
derii buzunarelor, cu părțile de căptușeală ale buzuna-
rului în față și cu părțile de material exterior ale buzuna-
rului în spate. Coaseți direct pe părțile buzunarului, de-a 
lungul liniilor de cusătură marcate. Apăsați părțile bu-
zunarului înainte și coaseți-le. 
■ Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschi-
derii din spate; citiți „Sfatul util” 1 din Glosar, dinții fer-
moarului începând la marcajul decolteului. Realizați cu-
sătura centrală din spate de la marginile inferioare la 
fermoar. Apăsați rezervele pentru a fi deschise.
■ Realizați cusăturile panoului din față și din spate ale 
căptușelii și, de asemenea, cusăturile laterale. Realizați 
cusătura centrală din spate de la marginile inferioare la 
marcajul șlițului. Apăsați rezervele de cusătură pentru a 
fi deschise. Apăsați rezerva la marginile umărului spre 
interior.
■ Marginile decolteului și ale găurilor pentru mânecă, 
cusăturile de la umăr: Prindeți cu ace căptușeala peste 
rochie cu fețele materialului dispuse față în față. Întoar-
ceți căptușeala la deschiderea fermoarului, aproximativ 
la 5 mm (3/16 in) înainte de linia marcată a cusăturii și 
prindeți cu ace la decolteu. Așezați rezervele de cusătură 
la marginile de deschidere ale rochiei în afară și prin-
deți-le cu ace în poziție peste dublură (citiți și „Sfatul 
util” 2 din Glosar). Coaseți de-a lungul marginilor de-
colteului și ale găurilor pentru mânecă, începând și ter-
minând pe fiecare linie de cusătură de la umăr. Tăiați re-

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerile tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată către interior. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie 
așezate pe material cu partea imprimată în jos.

129 Rochie dddd

Material necesar
Mărimea 44 46 48 50 52

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 2,30
55 2 ½

Căptușeală 140 2,30
55 2 ½

PLIUL MATERIALULUI

Material 140 cm 55’’

Material 140 cm 55’’

 MARGINE FALSĂ

 MARGINE FALSĂ

 MARGINE FALSĂ

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

Material 140 cm 55’’

Căptușeală 140 cm 55”

 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 98 - 122
Stoff 140 cm 55 “

zervele de cusătură și prindeți curbele cu cleme aproape 
de linia de cusătură. Întoarceți spre interior căptușeala și 
rezervele de la marginile deschiderii din spate și apăsați 
marginile. Realizați cusăturile de la umeri, fără a prinde 
căptușeala. Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi 
deschise și introduceți-le în căptușeală. Coaseți manual 
marginile căptușelii de la umeri. Întoarceți către interior 
marginea căptușelii și coaseți la benzile de fermoar. 
Coaseți cu un tighel marginile decolteului și ale subrațu-
lui.
■ Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați către interior și 
coaseți. Coaseți tivul căptușelii ca să fie aproximativ 2 
cm (3/4 in) mai scurtă decât rochia. 
■ Coaseți câte un nasture peste cusătura fiecărui panou 
din spate la marcajul beteliei. Așezați jumătatea de cu-

rea spre spate și nasturele în poziție. 

Linia neagră a tiparului, foaia C
Părțile de tipar de la 1 la 10
Mărimea 98 
Mărimea 104 
Mărimea 110 
Mărimea 116 
Mărimea 122 

la pag. 61
Înălțime 98, 104, 110, 116, 122 cm

nare și din nou la 7 mm (1/4 in) de cusături. 
■ Prindeți cu ace fețele părților frontale împreună cu 
spatele și realizați cusăturile din față ale umărului (cu-
sătura numărul 1). Aranjați rezervele cusăturilor de la 
umăr împreună și apăsați spre bridă. Coaseți cu tighel 
aproape de cusătura bridei și din nou la 7 mm (1/4 in) 
de cusătură. 
■ Realizați cusăturile laterale (cusătura numărul 5). 
Aranjați rezervele cusăturilor de pe lateral împreună și 
apăsați spre spate. 
■ Coaseți banda tivului la marginea inferioară a ja-
chetei. Apăsați rezervele de cusătură pe banda tivului. 
Îndoiți banda pentru tiv pe jumătate spre interior. În-
toarceți marginea interioară către interior și însăilați la 
cusătura de îmbinare. Tigheliți banda de tiv aproape de 
cusătura de îmbinare și marginea inferioară. 
■ Coaseți benzile din față de părțile din față și de ca-
petele din față ale benzii de tiv (cusătura numărul 6). 
Apăsați rezervele de cusătură pe benzi. Apăsați rezerva 
de la marginea interioară a benzilor spre interior. Pliați 
benzile pe linia de pliere cu fața îndreptată către interi-
or și coaseți peste capătul inferior. Coaseți împreună 
capetele superioare de la marginea de pliere către cen-
trul feței. Tăiați rezervele de cusătură, tăiați colțurile în 
unghi și prindeți cu cleme la curba din centrul feței. În-
toarceți benzile, însăilați marginile interioare. Prindeți 
banda cu un tighel aproape de margini. 
■ Coaseți bucățile de guler împreună de-a lungul 
marginilor exterioare, cu fețele materialului dispuse 
față în față, începând și terminând exact la linia de cu-
sătură a marginii de îmbinare. Întoarceți gulerul și apă-
sați. Coaseți întăritura pe dedesubt a gulerului la mar-
ginea decolteului de la cusătura numărul 7. Întoarceți 
către interior marginea gulerului de sus și coaseți de-a 
lungul cusăturii de îmbinare. Tigheliți aproape de mar-
ginea exterioară a gulerului. 
■ Realizați cusăturile din spate ale mânecii până la 
marcajului șlițului (cusătura numărul 3). Aranjați re-
zervele de cusătură împreună și apăsați spre părțile din 
față ale mânecilor. Coaseți cu tighel părțile din față ale 
mânecilor aproape de cusături și din nou la 7 mm (1/4 
in) lângă cusături. Apăsați către interior rezervele de la 
marginile șlițului din față și de la marginile întăriturii 
pe dedesubt din spate, întoarceți către interior și coa-
seți la 7 mm (1/4 in) lățime. Coaseți peste partea supe-
rioară a fiecărui șliț al mânecii, prinzând întăritura de 
dedesubt. Realizați cusăturile mânecii, aranjați și apă-
sați pentru a se deschide. 
■ Manșete: Coaseți jumătățile exterioare alemanșete-
lor la marginile inferioare ale mânecilor. Apăsați rezer-
vele de cusătură ale cusăturii de îmbinare și de pe cele-
lalte margini lungi ale manșetelor pe părțile pentru 
manșetă. Pliați manșetele pe lungime, coaseți peste ca-
pete. Decupați colțurile rezervelor, în unghi. Întoarceți. 
Însăilați marginea interioară peste cusătura de îmbina-
re. Tigheliți manșetele aproape în jurul marginilor. 
■ Asamblați mânecile, aranjați rezervele împreună și 
apăsați spre jachetă. Tigheliți jacheta aproape de cusă-
turile inserției de la mâneci. 

■ Îndoiți părțile clapetei pe lungime, cu fața orientată 
către interior. Coaseți de-a lungul marginilor longitudi-
nale și peste un capăt al fiecăreia. Întoarceți. Tigheliți 
clapetele aproape de margini. Realizați câte o butonieră 
pe capetele vizibile ale clapetelor. Coaseți clapetele pe 
banda de tiv la 2 cm (3/4 in) în fața cusăturilor laterale, 
astfel încât clapetele să fie îndreptate înainte. Așezați 
clapetele îndreptate către spate și coaseți din nou la 7 
mm (1/4 in) de cusătura de îmbinare. 
■ Realizați butonierele pe lungime, pe banda din 
dreapta feței. Realizați câte o butoniera pe capătul din 
față al fiecărei manșete. Coaseți nasturi pe marginea 
frontală din stânga și pe capetele din spate ale manșe-
telor pentru a se potrivi butonierelor.

Material și accesorii
Material recomandat: Material pentru jachete.
Material original: Denim.

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 10 nasturi pentru blugi.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Prindeți cu 
ace părțile tiparului de material, așa cum se arată în dis-
punerea tiparului. Marcajele butonierelor de pe partea 2 
sunt pentru mărimea 98. Marcați butoniera de jos la 
aceeași distanță de marginea inferioară a benzii de tiv ca 
pentru mărimea 98. Butoniera de sus este la fel pentru 
toate mărimile. Amplasați celelalte butoniere la distan-
țe egale între acestea. Marcajul butonierei de pe partea 
8 este pentru mărimile 98 și 104. Modificați în mod co-
respunzător poziția butonierei pentru celelalte mărimi. 
Marcați părțile de la a la d direct pe material.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile 
pentru părțile de la a la d includ rezerve.
Decuparea

 5 mânecă superioară  2x
 6 întăritură mânecă  2x
 7 guler pe un pliu  2x
 8 buzunar superior  2x
 9 parte pentru buzunar  2x
10 parte pentru buzunar  2x
 a bandă de tiv 1x
 b  manșetă  2x 
 c borduri 2x
 d clapetă  2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 2, 4, 7 (1x) 
și a, b și c (1x) (dosul materialului). Călcați cu fierul de 
călcat benzi de interfațare cu o lățime de aproximativ 4 
cm (1 5/8 in) peste liniile marcate de îmbinare a bordurii 
(dosul materialului). 

Asamblare
■ Buzunare cu bordură: Pliați părțile bordurii pe lun-
gime, cu fața îndreptată către interior. Coaseți peste ca-
pete. Întoarceți bordurile. Decupați rezervele și decu-
pați colțurile în unghi. Întoarceți bordurile. Coaseți fe-
țele bordurilor împreună cu linia de îmbinare marcată 
pe părțile din față. Așezați câte o parte de buzunar pe 
bordurile frontale opuse și coaseți 1,5 cm (5/8 in) lângă 
cusătura de îmbinare a bordurii. Aceste cusături ar tre-
bui să fie cu aproximativ 5 mm (3/16 in) mai scurte la 
capete decât cusăturile de îmbinare a bordurilor. Cres-
tați între liniile de cusătură, tăind în unghi spre fiecare 
ultimă cusătură. Nu tăiați părțile de buzunar. Trageți 
părțile de buzunar către interior, apăsați bordurile pes-
te deschiderea buzunarului. Coaseți părțile de buzuna-
re rămase pe interior la rezervele de cusătură ale cusă-
turilor de îmbinare a bordurilor. Așezați mici triun-
ghiuri din material la capetele deschiderii buzunarelor 
spre interior și coaseți pe părțile de buzunar. Tăiați uni-
form părțile de buzunare și coaseți-le împreună. Coa-
seți bordurile aproape de marginile laterale și din nou 
la 7 mm (1/4 in) de margini. 
■ Atașarea buzunarelor: Apăsați rezerva de la margi-
nea superioară a buzunarului spre interior, întoarceți 
către interior și coaseți la 2,5 cm (1 in) lățime. Realizați 
butonierele conform marcajelor. Apăsați rezervele de 
pe marginile laterale și inferioare către interior. Așezați 
buzunarele pe părțile din față la liniile de alipire. Coa-
seți buzunarele aproape de margini. 
■ Coaseți brida la partea din spate (cusătura numărul 
2). Aranjați rezervele împreună și apăsați spre bridă. 
Coaseți cu tighel brida aproape de cusăturile de îmbi-

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerea tiparului

Decupați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndrepta-
tă către interior. Desfaceți materialul pentru a decupa la 
sfârșit partea a dintr-un singur strat de material rămas.

130 Jachetă dddd

Material necesar

Măsurători pentru a, b, c, d
Mărimea 98 104 110 116 122 Se potrivește pentru 

toate mărimile (cm / in)lungimile (cm / in)
a 65,5

25¾
66,5
26⅛

67,5
26½

68,5
27

70,5
27¾

11
4⅜

b 24
9½

24,5
9⅝

25
9⅞

11
4⅜

c 11
4⅜

12
4¾

7
2¾

d 11
4⅜

9
3½

Mărimea 98 104 110 116 122

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 0,75 0,95
55 ⅞ 1

la pag. 59
Înălțime 98, 104, 110, 116, 122 cm

Material și accesorii
Material recomandat: Material pentru cămăși.
Material original: Material din bumbac.

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 9 nasturi

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Marcajele 
butonierelor de pe partea 1 sunt pentru mărimea 98. 
Mărimile 104 – 122: Marcați butoniera de sus la aceeași 
distanță de marginea gâtului, iar butoniera de jos la ace-
eași distanță de marginea tivului ca pentru mărimea 98. 
Amplasați celelalte butoniere la distanțe egale între 

131 Cămașă dddd

Material necesar
Mărimea 98 104 110 116 122

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 0,95 1,00
55 1 1

 1 față 2x
 2 bandă față 2x
 3  spate pe un pliu  1x
 4 bridă spate pe un pliu  1x

PLIUL MATERIALULUI
Material 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 98 - 122
Stoff II 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

98 - 122
Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 98 - 122
Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 98 - 122
Stoff II 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

98 - 122
Stoff I 140 cm 55 “

Linia neagră a tiparului, foaia D
Părțile de tipar de la 21 la 28
Mărimea 98 
Mărimea 104 
Mărimea 110 
Mărimea 116 
Mărimea 122 

24 mânecă  2x
25 bandă șliț mânecă  2x
26 bandă guler pe un pliu  2x
27 guler pe un pliu  2x
28 buzunar stânga sus  1x
  a manșetă  2x
Interfațare Călcați cu fierul de călcat părțile 25, 26, 27 și 
a, precum și dublura față în față a părții frontale la linia 
de pliere (dosul materialului).

Asamblare
n Bridă: Prindeți cu ace pe față o parte a bridei împre-
ună cu marginea superioară a spatelui din exterior și 
cealaltă parte a bridei cu marginea superioară a spatelui 
din interior. Coaseți părțile bridei (cusătura numărul 2) și 
apăsați în sus. Coaseți brida exterioară la marginile su-
perioare ale părților din față. Întoarceți către interior 
marginea bridei interioare și însăilați de-a lungul cusă-
turilor de îmbinare. Coaseți brida cu tighel, aproape de 
cusăturile de îmbinare. 
■ Realizați cusăturile laterale (cusătura numărul 5). 
Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. Apăsați 
rezerva pentru tiv către interior, întoarceți și coaseți. 
■ Așezați dublurile față în față frontale către interior pe 
linia de pliere și apăsați. Așezați dublurile îndoite către 
interior și apăsați, însăilați la decolteu și coaseți la tiv. 
Coaseți cu tighel aproape de marginile frontale și din 
nou la 2,5 cm (1 in) de margini. 
■ Guler cu bandă de guler: Coaseți părțile de guler pe 
față împreună, de-a lungul marginilor exterioare. În-
toarceți gulerul și apăsați. Coaseți un tighel la 5 mm 
(3/16 in) lățime de-a lungul marginilor gulerului. Așe-
zați părțile benzii de guler pe față împreună, prinzân-
du-le de guler (cusătura numărul 3). Coaseți de-a lungul 
marginilor din față și de sus ale benzii gulerului, înce-
pând și terminând în față exact pe linia de cusătură a 
marginii de îmbinare. Întoarceți banda de guler. Coaseți 
partea exterioară a benzii gulerului la marginea decol-
teului (cusătura numărul 4). Apăsați rezervele de cusă-
tură pe banda pentru guler. Întoarceți către interior mar-
ginea părții interioare a benzii gulerului și însăilați la cu-
sătura de îmbinare. Tigheliți banda de guler aproape în 
jurul marginilor. 
■ Buzunarul din stânga sus: Apăsați către interior du-
blura față în față la marginea superioară a buzunarului. 
Coaseți cu tighel marginea de sus la 2 cm (3/4 in) lățime. 

Apăsați rezervele de pe marginile laterale și inferioare 
către interior. Coaseți buzunarul în partea din stânga a 
feței la liniile de alipire și aproape de margini. 
■ Asamblați în oglindă șlițurile mânecilor pe mâneca 
dreaptă și stângă: Prindeți cu cleme rezervele benzilor 
de la șlițul mânecii, cu excepția marginii lungi de îmbi-
nare și a marginii inferioare, apoi apăsați către interior și 
prindeți cu cleme în unghi în colțuri. Apăsați banda șli-
țului mânecii pe linia de pliere, cu dosul către interior. 
Desfaceți din nou. Tăiați mâneca pe linia de crestare. Ti-
viți îndeaproape marginea tăiată din spate, mergând cu 
cusătura în mod conic spre capătul deschiderii. Prindeți 
cu cleme în mânecă în unghi, de la capătul deschiderii 
către capătul cusăturii. Coaseți jumătatea exterioară a 
benzii mânecii pe față cu mâneca de-a lungul liniei de 
îmbinare. Prindeți cu cleme mâneca într-un unghi în sus 
spre cusătura de îmbinare a benzii la aproximativ 1 cm 
(3/8 in). Pliați un mic triunghi de material pe fața mâne-
cii. Așezați banda mânecii peste șliț și prindeți cu ace la 
capătul de sus. Așezați jumătatea interioară a benzii că-
tre interior pe linia de pliere, întoarceți către interior și 
însăilați de-a lungul cusăturii de îmbinare. Coaseți cu ti-
ghel banda, aproape de cusătura de îmbinare. Coaseți 
capătul de sus al benzii aproape de margine și coaseți 
peste bandă așa cum este marcat. 
■ Așezați pliseurile la marginile inferioare ale mâneci-
lor în direcția săgeții și însăilați. Realizați cusăturile mâ-
necilor (cusătura numărul 6). Aranjați rezervele de cusă-
tură împreună și apăsați spre mâneci.
■ Coaseți manșetele la marginile inferioare ale mâneci-
lor, lăsând întăritura de dedesubt să atârne la marginile 
din spate ale șlițului. Apăsați rezervele cusăturilor de 
îmbinare și celelalte margini lungi ale manșetelor pe 
manșete. Pliați manșetele pe lungime, coaseți peste ca-
pete. Întoarceți. Însăilați marginile interioare și margini-
le superioare ale întăriturii de pe dedesubt împreună. Ti-
gheliți manșetele aproape de cusătura de îmbinare și 
marginea superioară a întăriturii de pe dedesubt. Tighe-
liți la 5 mm (3/16 in) lângă marginile rămase ale man-
șetelor. 
■ Atașați mânecile. Aranjați rezervele de cusătură îm-
preună și apăsați spre mâneci.
■ Realizați butonierele conform marcajelor, pe lungime 
pe partea stângă a feței, la capătul stâng al benzii de gu-
ler și în diagonală pe capetele din față ale manșetelor. 
Modificați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nas-
turilor dvs. Coaseți nasturi pe partea din dreapta față, la 
marginea benzii gulerului și la capetele din spate ale 
manșetei pentru a se potrivi butonierelor.

acestea. Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. Trasați părțile de 
tipar de pe foaia tiparului. Marcați partea a direct pe 
material.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile 
pentru partea a includ rezerve.
Decuparea
21 față 2x
22 bride pe un pliu 2x
23 spate pe un pliu  1x

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată 
către interior. 

Măsurătorile pentru a
Mărimea 98 104 110 116 122 Se potrivește pentru 

toate mărimile (cm / in)lungimile (cm / in)
a 21,5

8½
22
8⅝

22,5
8⅞

23
9

9
3½

Linia neagră a tiparului, foaia D
Părțile de tipar de la 1 la 3
Mărimea 98 
Mărimea 104 
Mărimea 110 
Mărimea 116 
Mărimea 122 

la pag. 60
Înălțime 98, 104, 110, 116, 122 cm

Material și accesorii
Material recomandat: Jerseu și materiale pentru hano-
race. Bandă tricotată cu nervuri.
Material original: Jerseu maro (I). Jerseu verde (II).
Accesorii: Un ac dublu pentru mașina de cusut. Petice 

aplicate cu fierul de călcat.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Prindeți cu 
ace părțile tiparului de material, așa cum se arată în dis-
punerea tiparului. Marcați partea a direct pe material.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecii 3 cm 
(1 1/4 in). Măsurătorile pentru partea a includ rezerve.
Decuparea
Materialul I
1 față pe un pliu  1x
2 spate pe un pliu  1x
a bandă decolteu  1x

Materialul II
3  mânecă  2x

Asamblare
Notă: Realizați cusături pe materialele elastice folosind 
o cusătură elastică specială sau în zigzag la o setare în-

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerile tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului, 
cu fața orientată către interior. În cele din urmă, desfaceți 
materialul rămas pentru a tăia partea a dintr-un singur 
strat.

132 Bluză de trening dddd

Material necesar

Măsurătorile pentru a
Mărimea 98 104 110 116 122 Se potrivește pentru 

toate mărimile (cm / in)lungimile (cm / in)
a 33

13
34
13⅜

35
13¾

36
14⅛

37
14½

7
2¾

Mărimea 98 104 110 116 122

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Materialul I 140 0,50 0,55
55 ½ ⅝

Materialul II 140 0,55 0,60
55 ⅝ ⅝

gustă. Coaseți tivurile și tivurile mânecilor cu un ac du-
blu pentru mașina de cusut pentru a le menține elastice.
■ Prindeți cu ace fețele mânecii împreună cu părțile din 
față și din spate și coaseți (cusăturile numerele 1 și 2). 
Potriviți marcajele 2 de pe față și de pe mânecă. Aranjați 
rezervele de cusătură împreună și apăsați spre mâneci. 
■ Așezați părțile din dreapta față împreună cu spatele. 
Realizați cusăturile laterale și cusăturile mânecilor până 
la capăt (cusătura numărul 3). Potriviți cusăturile inser-
țiilor mânecilor. Aranjați rezervele de cusătură împreună 
și apăsați spre spate. 
■ Coaseți împreună marginile înguste ale benzii gâtu-
lui, cu fețele materialului dispuse față în față (= centrul 
spatelui). Utilizați un ac drept pentru marcarea centrului 
feței în partea opusă a centrului spatelui. Îndoiți banda 
gâtului în jumătate pe lungime și prindeți cu ace margi-
nile lungi împreună. Aranjați marginile împreună și 
prindeți cu ace de marginea decolteului, întinzând pen-
tru a se potrivi. Coaseți. Potriviți cusăturile din centrul 
feței și din spate. Aranjați rezervele de cusături împreu-
nă și apăsați în jos. 
■ Aranjați rezervele pentru tiv și pentru tivul mânecilor, 
apăsați către interior și coaseți de pe fața materialului, 
cu acul dublu al mașinii la 2,7 cm (un in) lățime.
■ Piese aplicate: Petice aplicate cu fierul de călcat, după 
preferințe.

PLIUL MATERIALULUI
Material 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

PLIUL MATERIALULUI

Materialul I 140 cm 55’’

Materialul II 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

 MARGINI FALSE

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI
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Linia neagră a tiparului, foaia C
Părțile de tipar de la 21 la 24
Mărimea 98 
Mărimea 104 
Mărimea 110 
Mărimea 116 
Mărimea 122 

la pag. 61
Înălțime 98, 104, 110, 116, 122 cm

Asamblare
■ Buzunare în brida de șold: Coaseți fețele părților de 
buzunar împreună cu marginile deschiderii buzunarelor 
din părțile frontale ale pantalonilor (cusătura numărul 
1) și întoarceți către interior. Prindeți cu ace marginile 
deschiderii buzunarelor de părțile bridei laterale a șol-
dului la liniile de alipire. Coaseți împreună marginile in-
terioare ale buzunarelor. Însăilați părțile buzunarelor pe 
întăritura părților din față ale pantalonilor, 
■ Prindeți cu ace și realizați cusăturile laterale de pe 
părțile din față și din spate ale pantalonilor (cusătura 
numărul 2). Aranjați rezervele împreună, apăsați pe 
partea din spate a pantalonilor și tigheliți din exteriorul 
articolului vestimentar. Prindeți cu ace cusăturile din in-
teriorul cracului și coaseți (cusătura numărul 3). Aranjați 
rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. Re-
alizați cusătura centrală din față de la marcajul șlițului la 
cusătura din interiorul cracului. 
■ Deschiderea pentru fermoar: Apăsați dublurile față 
în față pe marginile de deschidere către interior, coa-
seți-le pe stânga de-a lungul centrului feței și pe dreap-
ta cu 5 mm (3/16 in) înainte de centrul feței. Coaseți fer-
moarul pe dosul marginii de deschidere din dreapta (în-
tăritura pe dedesubt), cosând aproape de dinții fermoa-
rului. Prindeți cu ace deschiderea în poziție închisă, po-
trivind centrele. Coaseți lejer banda de fermoar la du-
blura din stânga, fără a prinde partea de pantalon. Însă-
ilați dublura. Coaseți cu tighel de la marginile superioare 
la 3 cm (3/4 in) înainte de capăt, după marcaj. Pliați par-
tea întăriturii pe dedesubt, pe lungime, cu fața materia-
lului îndreptată spre interior. Coaseți peste capătul infe-
rior. Întoarceți. Așezați întăritura pe dedesubt sub mar-
ginea din dreapta a șlițului, prinzând cu ace de dublură. 
Coaseți dublura fermoarului la întăritură, aproape de 
cusătura de îmbinare. Așezați din nou șlițul închis și coa-
seți cu tighel până la capătul deschiderii, prinzând întă-
ritura de pe dedesubt. 
■ Betelia: Coaseți betelia din dreapta și din stânga la 
marginea superioară a pantalonilor, coaseți întăritura 
de pe dedesubt a curelei de întăritura de pe dedesubt a 
deschiderii. Apăsați rezervele cusăturilor de îmbinare și 
la celelalte margini lungi ale beteliei pe părțile beteliei. 
Realizați cusătura din centrul spatelui și coaseți capetele 
beteliei împreună. Aranjați rezervele de cusătură de la 
marginile superioare până la începutul curbei și apăsați 
pentru a fi deschise. Pliați betelia cu fața îndreptată că-
tre interior și coaseți peste capetele frontale. Întoarceți 
betelia. Însăilați marginea interioară a beteliei. Coaseți 
betelia cu tighel aproape de margini, de jur împrejur. 
Coaseți închizătoarea pantalonilor de betelie. Coaseți 
manual cârligul închizătorii pe interiorul întăriturii pe 
dedesubt, fără a străpunge cu acul fața articolului vesti-
mentar. Coaseți bara închizătorii de întăritura pe dede-
subt.
■ Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați către interior și 
coaseți. 

Material și accesorii
Material recomandat: Material pentru pantaloni.
Material original: Catifea cord.

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar, 12 cm (5 in) 
lungime. 1 capsă cusută pentru pantaloni.

Tăierea bucăților de material
Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Linia de cu-
sături pentru fermoar marcată pe partea 21 este pentru 
mărimea 98. Marcați la fel linia de cusătură pentru cele-
lalte mărimi. Prindeți cu ace părțile tiparului de materi-
al, așa cum se arată în dispunerea tiparului. Marcați păr-
țile de la a la c direct pe material.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in). 
Măsurătorile pentru părțile de la a la c includ rezerve.
Decuparea
21 partea din față a pantalonilor  2x
22 parte pentru buzunar  2x
23  partea bridei pentru șold 2x

24 partea din spate a pantalonilor  2x
  a întăritură pe dedesubt  1x
  b betelie dreapta  1x
  c betelie stânga  1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile a, b și c (do-
sul materialului). 

Prezentarea generală a tiparului

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată 
către interior. La sfârșit, desfaceți materialul rămas și tăiați 
părțile a și b dintr-un singur strat.

133 Pantaloni dddd

Material necesar

Măsurătorile pentru a, b, c
Mărimea 98 104 110 116 122 Se potrivește pentru 

toate mărimile (cm / in)lungimile (cm / in)
a 16

6¼
7

2¾
b 33

13
33,5
13¼

34
13⅜

35
13¾

8
3⅛

c 30,5
12

31
12¼

31,5
12⅜

32,5
12¾

8
3⅛

Mărimea 98 104 110 116 122

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (metri/yarzi)

Material 140 0,70 0,80
55 ¾ ⅞

la pag. 49 - 53

Consultați măsurătorile din diagrame pentru a 
realiza părțile tiparului pe coală la mărime 
completă.

Toate măsurătorile sunt exprimate în cm. 

Suport pentru ustensile
Citiți pagina 50 a revistei color pentru decuparea părților:

134 Organizator articole de cusut

Sac 
Citiți pagina 51 a revistei color pentru decuparea părți-
lor:

Covoraș pentru mașina de cusut
Citiți pagina 53 a revistei color pentru decuparea părți-
lor:

Schema suportului pentru ustensile

Schema pentru sac

Căptușeală Schema pentru covoraș

Materialul vizibil: Schema pentru covoraș

Dimensiunea finală a suportului pentru ustensi-
le: 8 x 14 x 6 cm (3 1/4 x 5 1/2 x 2 1/2 in) 

Pasul 2 de la pagina 53 din revista color: Îndoiți 
covorașul din materialul vizibil. 

Dimensiunea finală a sacului 15 x 19 x 5 cm (6 x 7 
1/2 x 2 in) 

Dimensiunea finală a covorașului: 75 x 70 cm 
(30 x 28 in) 

Material 140 cm 55’’

 MARGINI FALSE

PLIUL MATERIALULUI
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Ce ar trebui să știți...

Dacă înălțimea dvs. este de 160 cm, 168 cm sau 176 cm 
(5 ft. 3 in, 5 ft. 6 in sau 5 ft. 9 in) și lungimile individua-
le corespund cu cele indicate în tabelele de mărimi 
Burda corespunzătoare, puteți ajusta părțile de tipar la 
liniile de reglare cu numărul de milimetri indicat în 
figurile de mai sus.
Dacă aveți o înălțime mai mică sau mai mare decât 
înălțimea afișată în tabelele de mărimi, va trebui să 
calculați singuri diferența. Regula generală pentru 
corsete sau topuri este: Adăugați sau scădeți 1/3 din 
diferența de la jumătatea distanței până la subraț și 
adăugați sau scădeți 2/3 din diferența dintre marginea 
inferioară a subrațului și talie. 
Lungiți sau scurtați pantalonii cu 1 cm (3/8 in) la linia 
orizontală superioară. Lungimea cracului pantalonului 
este prelungită sau scurtată cu 1/2 diferența de deasu-
pra și sub genunchi. 
Figurile de mai sus arată unde trebuie marcate liniile 
de modificare (linii punctate). Important: Liniile trebu-
ie întotdeauna marcate într-un unghi drept față urzea-
la materialului, altfel părțile de tipar vor fi dezechili-
brate. 
Pentru a potrivi mâneca la subraț, capul mânecii trebu-
ie modificat în consecință. Mânecile cu capete superfi-
ciale ale mânecilor sunt introduse sau lărgite la cusă-
turi, iar diferența este conică spre marginea inferioară. 

Adăugarea de lungime...

Tăiați partea de tipar pe linia de modificare marcată. 
Lipiți o bandă de hârtie sub o margine. Marcați o linie 
de așezare pe banda de hârtie, paralelă cu această 

Lungirea sau scurtarea unui model
Deși calculăm modelele pentru mai multe mărimi, s-ar putea să vă placă un model și să descoperiți că modelul nu include mărimea dvs. Nicio problemă! Urmați exemplele 

de mai jos dacă trebuie să prelungiți un model pentru jumătate de mărime/femei petite la o mărime standard sau o mărime standard la o mărime pentru o persoană înaltă. 
Puteți utiliza această metodă și pentru a scurta un model pentru o persoană înaltă la o mărime standard sau o mărime standard la o jumătate de mărime/pentru femei pe-

tite. Rețineți, măsurarea bustului/șoldului trebuie să corespundă mărimii date pentru a asigura o potrivire perfectă. 

margine și distanțată de această margine cu distanța 
cu care partea trebuie prelungită pe această linie. Lipiți 
secțiunea rămasă a părții tiparului pe banda de hârtie, 
de-a lungul liniei marcate. 
Adăugați lungime suplimentară la celelalte linii de 
modificare în același mod.
Important: Pentru a preveni mișcarea laterală a părți-
lor, marcați linia urzelii pe banda de hârtie. Liniile 
urzelii trebuie să se alinieze atunci când lipiți părțile 
împreună (a se vedea mai jos).

...și scurtarea exactă 
Marcați o a doua linie deasupra liniei de modificare, 
distanțată de această linie cu valoarea cu care partea 
de tipar trebuie să fie scurtată aici. Apoi îndoiți partea 
de tipar astfel încât ambele linii să se întâlnească (a se 
vedea mai jos).

Alte câteva sfaturi înainte de a 
 
începe... 

 
Țineți părțile de tipar de pe coală pe corpul dvs., în fața 
unei oglinzi. Veți vedea unde trebuie modificate părțile. 
Așezați părțile de tipar împreună ca în articolul vesti-
mentar finit când marcați liniile de modificare. Pentru a 
preveni mișcarea laterală a părților la alungire, marcați 
o linie verticală la fiecare linie de modificare. 
Dacă modelul are pense verticale la bust, așezați aceste 
pense închise înainte de a marca liniile de modificare. 
Pentru aceasta, tăiați partea de tipar pe coală de la 

marginea cusăturii laterale până la punctul pensei (a). 
Așezați pensa închisă (b). Lipiți marginile tăiate din 
nou împreună după ce partea de tipar a fost prelungită 
sau scurtată. 

Pentru a afla care-i care, comparați dimensiunile

Diferența dintre aceste categorii de mărimi este doar înălțimea. Celelalte măsurători ale corpului sunt aceleași. Mărimile standard se bazează pe o înălțime de 168 cm (5 ft. 6 in), mărimile la jumătate/pentru femei petite se bazează 
pe o înălțime de 160 cm (5 ft. 3 in), iar mărimile pentru persoane înalte se bazează pe o înălțime de 176 cm (5 ft. 9 in). 

Mărimile standard
corespund la

  34   36   38   40   42   44   46   48   50

mărimile pentru femei scunde/petite,   17   18   19   20   21   22   23   24   25

mărimile pentru persoane înalte   68   72   76   80   84   88   92   96  100

Marcați liniile 
pentru modificări 
 
ale părților de tipar

Schnittkorr_kurz_lang_08Schnittkorr_kurz_lang_07Schnittkorr_kurz_lang_09
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a b

5 mm

15 mm

Schnittkorr_kurz_lang_01

Schnittkorr_kurz_lang_10Schnittkorr_kurz_lang_11

5 mm

15 mm

Schnittkorr_kurz_lang_03
20 mm

Schnittkorr_kurz_lang_04

5 mm

15 mm

20 mm

Schnittkorr_kurz_lang_05

5 mm

15 mm

20 mm

Schnittkorr_kurz_lang_06

5 mm

15 mm

Schnittkorr_kurz_lang_02



28     burdastyle  1/2022

GLOSAR
SFAT UTIL

Fermoare invizibile 1
Aceste fermoare speciale vin în diferite lungimi. Fermoarul 
trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât șlițul. 
Este cusut în poziție înainte de finalizarea cusăturii de sub 
șliț. Pentru a coase acest tip de fermoar este necesar un 
picioruș presor special. 

Coaserea fermoarului în poziție:
Deschideți fermoarul și împingeți bobina înapoi cu unghia 
degetului mare, pentru a dezvălui marcajul cusăturii dintre 
bandă și bobină. Așezați fermoarul deschis cu fața în jos 
pe fața materialului unei margini de șliț. Pentru a coase 
fermoarul exact de-a lungul liniei de cusătură marcate, tre-
buie mai întâi să calculați distanța dintre marginea benzii și 
marginea materialului, după cum urmează: lățimea rezervei 
de cusătură minus 1 cm (3/8 in) lățimea benzii = distanța 
de la marginea materialului. Aceasta va produce o valoare 
de 5 mm (3/16 in) dacă lățimea 
rezervei de cusătură este de 1,5 
cm (5/8 in). 
Prindeți cu ace capătul de sus 
al benzii cu fermoar în poziție, 
distanța calculată de la margi-
nea materialului. Capătul de 
jos al fermoarului se va extin-
de dincolo de capătul marcat 
al șlițului. Așezați piciorușul 
presor pe fermoar, astfel încât 
bobina să fie în crestătura din 

dreapta acului (1). Coaseți fermoarul în poziție, de sus până 
la capătul marcat al șlițului. Închideți fermoarul. Așezați 
cealaltă bandă de fermoar cu fața în jos pe marginea opusă 
a șlițului și prindeți-o cu ace în partea de sus. Deschideți 
din nou fermoarul. Așezați piciorușul presor pe capătul de 
sus al fermoarului, astfel încât bobina să fie în crestătura 
din stânga acului (2). Coaseți fermoarul în poziție, de sus 
până la capătul șlițului. Închideți fermoarul. Acum realizați 
cusătura sub fermoar, de jos în sus. Direcționați capătul de 
jos liber al fermoarului, peste rezerva de cusătură, pentru a 
nu vă deranja. Coaseți cât mai aproape de ultimele ochiuri 
ale cusăturilor de fermoar. Tăiați fermoarul în exces și legați 
capătul cu un rest de material.
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Prindeți cu ace betelia interioară / dublura / căptușeala la 
margine, cu fețele materialului dispuse față în față. Întoar-
ceți capetele din betelia interioară / dublura / căptușeala la 
deschiderea fermoarului 5 mm (3/16 in) înainte de deschide-
rea marginii; prindeți cu ace la margine (fig. 1). 

Dublură/betelie/căptușeală - Fermoare invizibile 2
Așezați rezervele la marginile de deschidere ale articolului 
vestimentar (îmbrăcăminte pentru partea superioară a cor-
pului, rochie, fustă, pantaloni) și prindeți cu ace la margine 
peste dublură / betelia interioară / căptușeală. Coaseți de-a 
lungul marginii (fig. 2).
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Pe marginile care sunt acoperite cu o dublură, o bandă de 
dublură, o căptușeală sau o parte de buzunar și care nu sunt 
cusute mai târziu cu tighel, este o idee bună să realizați o 
cusătură pe dedesubt pentru a fixa în poziție dublura, banda 
dublurii sau căptușeala. Acest lucru asigură că astfel margini 
rămân aranjate și drepte după spălare și previn ca dublura, 
banda dublurii sau căptușeala să se vadă pe exteriorul îm-
brăcămintei. Pentru a realiza cusătura pe dedesubt, apăsați 
dublura, banda dublurii sau căptușeala peste rezerve, după 
ce le-ați tăiat. Lucrând din partea exterioară, coaseți dublu-
ra, banda dublurii sau căptușeala la rezerve, aproape de cu-
sătura de atașare. Această cusătură va fi mai târziu vizibilă 
numai pe interiorul articolului 
vestimentar finisat. 

Realizarea unei cusături pe dedesubt a unei dubluri 3
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Cusutul cu piele nu este o problemă! Cu know-how-ul 
potrivit, o puteți trata ca un material textil. Rețineți doar 
următoarele puncte.
Cusăturile nu ar trebui să fie desfăcute, deoarece găurile 
cusăturii rămân vizibile. Din acest motiv, vă recoman-
dăm să coaseți mai întâi articolul vestimentar din mu-
selină sau dintr-un material similar ieftin. Puteți apoi să 
încercați și să faceți orice modificări necesare părților de 
tipar pe coală. Apoi decupați bucățile de piele folosind 
aceste părți de tipar personalizate.
Distribuitorul pielii vă poate sfătui ce tip de piele este cel 
mai potrivit pentru articolul dvs. vestimentar. Pielea de 
năbuc și pielea de căprioară vin în multe greutăți diferi-
te, de la piele moale pentru mănuși până la piele groasă 
de vacă pentru genți și curele.
Instrucțiunile noastre de cusut vă spun tipul și cantita-
tea de piele necesară pentru fiecare stil. Deoarece pie-
lea variază ca mărime și formă și uneori are și defecte, 
cel mai bine este să luați cu dvs. toate părțile de tipar 
atunci când cumpărați pielea. Aceasta înseamnă, de 
asemenea, să realizați părți de tipar pe coală pentru ori-
ce părți care nu sunt afișate pe foaia de tipar, dar date ca 
măsurători, cum ar fi o betelie sau o curea. Notați de câte 
ori trebuie tăiată fiecare parte de tipar. Pielea este mă-
surată în picioare pătrate (sq. ft.): 1 sq. ft. (picior pătrat) 
= 30 x 30 cm. Înainte de a tăia bucățile de piele, marcați 
pe dos orice pete sau găuri din piele. Așezați părțile tipa-
rului pe dosul pielii. Poziționați mai întâi părțile mari ale 
tiparului și apoi pe cele mici. Rețineți că unele părți, de 
exemplu, mânecile, trebuie tăiate ca imagini în oglindă 
una pentru cealaltă. Așezați părțile tiparului pe piele cât 
mai economic posibil. Amintiți-vă că pielea se întinde 
mai mult pe lățime decât pe lungime, așa că nu ar trebui 
să tăiați niciodată o bucată pe lungime și alta pe lățime, 
doar pentru a economisi pielea. Pielea de căprioară are 
un puf. Așezați toate părțile tiparului pe piele, astfel 
încât puful să ruleze de la marginea superioară spre cea 
inferioară.
Țineți părțile tiparului în poziție cu bandă adezivă. Dese-
nați contururile și marcajele cu un creion cu mină moale 
sau cu un pix. Apoi marcați rezerve pentru cusătură și tiv 
și decupați bucățile.
Pe piele, evitați însăilarea și descoaserea, deoarece gă-
urile făcute de ac pot fi permanente. Setați mașina la o 
lungime medie a cusăturii - cusăturile mai mici pot des-
pica pielea. Pentru piele moale, utilizați un ac de mașină 
standard, mărimea 80 sau 90. Pentru pielea mai groasă, 
se recomandă un ac special triunghiular.

Dacă mașina de cusut avansează pielea necorespunză-
tor, rezultând cusături neregulate, utilizați un picioruș 
presor acoperit cu teflon. De asemenea, puteți amplasa 
o foaie de șmirghel fină, cu partea aspră în jos, sub pi-
ciorușul presor și coaseți de-a lungul marginii acesteia 
(testați mai întâi pe un rest de piele). Sau coaseți peste 
hârtie satinată și rupeți-o după coasere.
Buzunarele sau fermoarele pot fi ținute în poziție cu un 
lipici (Pritt, Tesa), pentru a nu aluneca în timpul coaserii. 
Utilizați adeziv textil (Rudolfix, Gütermann HT 2) pentru 
a lipi rezervele de tiv sau de cusătură în poziție, dacă 
acestea nu trebuie să fie cusute la mașină.
Ori de câte ori este posibil, călcați pielea pe dos la o tem-
peratură moderată, fără abur. Acoperiți întotdeauna 
pielea cu o cârpă uscată pentru călcat. Călcați mai întâi 
un rest de piele pentru a testa!
Ca interfață recomandăm Vilene/Pellon LE 420 sau G 
785 de la Freudenberg. Călcați interfața în poziție la o 
temperatură moderată, fără abur. Dacă utilizați o inter-
față fuzibilă pentru betelie, călcați mai întâi materialul 
Vilene/Pellon LE 420 / G 785 la betelia de piele. Puteți 
folosi apoi un fier de călcat mai fierbinte pentru inter-
fața beteliei.

Piele 4
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O tendință la modă: nasturii acoperiți cu material. Cei mai 
potriviți sunt nasturii netezi, simpli, fără codiță. Iată modul 
de lucru: Tăiați un cerc de material puțin mai mare decât 
nasturele (1). Realizați împunsături mici de saia de-a lungul 
marginii (2); lăsați firul mai lung. Așezați nasturele pe dosul 
materialului și trageți firul astfel încât să încapsulați nastu-
rele bine în material. Folosiți firul pentru a coase marginile 
materialului împreună, folosind cusături încrucișate (3). As-
cundeți bine capătul firului. Tăiați un pic de căptușeală de 
dimensiunea nasturelui și prindeți-o cu ace pe partea inferi-
oară a acestuia. Întoarceți marginea căptușelii de jur împre-
jur către interior și coaseți-o în poziție (4). Realizarea nastu-

rilor acoperiți este mai rapidă și mai ușoară cu nasturi 
speciali proiectați pentru a fi acoperiți cu material. Aceștia 
sunt disponibili la magazinele cu articole de cusut, în pache-
te de diferite mărimi (Prym). Pachetul include instrucțiuni 
exacte pentru acoperirea nasturilor. Capsele mari (cusute) 
pot fi, de asemenea, acoperite urmând ilustrațiile de la 1 la 
3. Pentru a acoperi capse folosiți numai materiale ușoare sau 
căptușeală.
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Nasturi acoperiți cu material


