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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 in-
dică linia de îmbinare. Există și 
simboluri (triunghiuri mici) care trebuie potrivite.

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

Marcajele pentru găuri-
le pentru mâneci
sunt mici crestături pe 
mânecă și pentru margi-
nea din față a găurii pen-
tru mânecă. 
Acestea trebuie să se în-
tâlnească 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.

Marcaj șliț
Acest marcaj indică începutul/sfârși-
tul unui șliț, de exemplu, la șlițuri la-
terale, la deschideri pentru buzunare 
sau la șlițuri pentru fermoar.

Picioruș presor
este simbolul pentru cusături și linii de 
tighel.

Legenda simbolurilor Materialul necesar
Materialul necesar are la bază 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 ori-
ginal. Pliați materialul dublu, cu fața îndreptată că-
tre 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 contururi întrerupte trebuie atașate pe material 
cu fața în jos (anume, cu fața imprimată în jos).
Zonele umbrite cu gri arată ce părți urmează să fie 
interfațate.

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 materia-
lului folosind hârtia de transfer pentru croitorie Bur-
da Style.
Însăilați manual de-a lungul liniilor (de exemplu, 
pentru buzunare 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 dis-
ponibile, pentru a se potrivi cu o varietate de mate-
riale.
Interfațarea conferă volum părților care trebuie să-
și păstreze forma.
Instrucțiunile de cusut specifică interfațarea nece-
sară.

Imprimeuri direcționale
Dacă materialul are un imprimeu direcțional, părți-
le tiparului trebuie să fie toate prinse cu ace pe ma-
terial, astfel încât marginile inferioare să se afle în 
 
aceeași direcție. Când lucrați cu carouri, dungi dis-
puse pe lățime sau un imprimeu pe lățime, asigu-
rați-vă că liniile tiparului se potrivesc la cusăturile 
verticale.

Direcția pufului
Unele materiale au puf, de exemplu, catifea, cati-
fea 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, fibrele se vor ridica.
Părțile de tipar tăiate din material cu puf trebuie să 
se afle toate în aceeași direcție. Direcția pufului es-
te indicată pe dispunerea tiparului.

Fronseu  
(încrețire)
Slăbire
Întindere

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

Foile de tipar A – D sunt capsate în 
revistă.

TRASAREA
PĂRȚILOR TIPARULUI

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 marca-
te cu o săgeată pe partea tiparului pe coală. Când 
așezați părțile tiparului pe material, linia urzelii sau 
săgeata trebuie să fie paralelă cu marginile mate-
rialului.

Dublură
este o bucată de material folosită pentru finisarea 
marginilor și deschiderilor. Este tăiată în aceeași 
formă ca și marginea de finisat. Acesta este moti-
vul pentru care, de obicei, nu există o parte de tipar 
pentru dublură. În schimb, este desenată pe par-
tea de tipar pentru față, de exemplu, și trebuie tra-
sată 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 marcată (a se vedea 
linia întreruptă de pe dispunerea pentru decupa-
re). La decuparea bucăților de material, această 
margine nu necesită o rezervă de cusătură, deoa-
rece nu există nicio cusătură aici.
Aranjarea unei margini
Cusătură în zig-zag de-a lungul marginii rezervei 
de cusătură pentru a preveni franjurarea marginii. 
Testați mai întâi cusătura pe un rest pentru a veri-
fica lungimea și lățimea cusăturii. 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 umflătură pe fa-
ța materialului.

Însăilare / cusătură / tighel
A însăila înseamnă a coase manual cu ochiuri lun-
gi. A coase înseamnă a folosi o mașină de cusut. 
Tighel înseamnă cusătura la mașină pe fața mate-
rialului, de-a lungul unei cusături sau al unei mar-
gini. Tighelul pot fi doar decorativ sau poate servi 
la fixarea rezervelor de cusătură.

A întoarce pe față
Înseamnă a coase două bucăți de material împre-
ună și apoi a le întoarce cu fața în exterior, astfel 
încât rezervele de cusătură să fie incluse. Cusătu-
ra se află de-a lungul marginii și poate fi cusută cu 
tighel.

Fețe împreună/față în față
Așezarea unei bucăți de material pe alta, cu fața 
uneia orientată 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 articolului vestimentar. Dosul este 
mai estompat și va fi în interior.

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, albas-
tru, verde sau negru), numerele părților tiparului și 
foaia de tipar (A–D) sunt imprimate cu o prezenta-
re 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 așe-
zați hârtie de transfer galbenă și o coală mare de 
hârtie sub foaia de tipar și apoi trasați peste contu-
rurile părților tiparului cu un ac de tricotat cu vârf 
bont.

De asemenea, transferați toate marcajele și nume-
rele de cusătură pe părțile tiparului de pe coală. 
Comparați părțile trasate ale tiparului.

Poziția bridei pentru
butoniere, 
nasturi, găici

Foarfece
indică marginile sau liniile 
care urmează să fie tăiate sau crestate

MARGINI FALSE PUF

PLIUL MATERIALULUI

 Vă putem ajuta?

Vizitați-ne pentru 
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Topuri

Jachete și paltoane

Fuste

Pantaloni
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Mărimi 36 – 44
p. 7

●●●●
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Mărimi 36 – 44
p. 39 

●●●●
102

Mărimi 36 – 44
p. 24

●●●●
113

Mărimi 34 – 44
p. 38 

●●●●
101

Mărimi 36 – 44
p. 37

CU LECȚIE DE CUSUT

●●●●
104A

Mărimi 36 – 44
p. 8

●●●●
104 B

Mărimi 36 – 44
p. 40

●●●●
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Mărimi 36 – 44
p. 30

●●●●
108

Mărimi 34 – 42
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●●●●
112

Mărimi 34 – 42
p. 9

TIPAR SUPLIMENTAR ÎN  
CULOAREA ROZ

CU LECȚIE DE CUSUT

●●●●
114

Mărimi 34 – 44
p. 29

●●●●
115

Mărimi 36 – 44
p. 10

●●●●
120

Mărimi 17 – 21
p. 23
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121

Mărimi 36 – 44
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●●●●
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Mărimi 34 – 42
pp. 26, 27

●●●●
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Mărimi 72 – 88
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●●●●
116

Mărimi 36 – 44
p. 11

TOATE MODELELE DINTR-O SINGURĂ PRIVIRE
Ghidul nostru pentru evaluările Burda

●●●● Rapid și ușor, excelent pentru începători ●●●● Dificultate moderată, pentru croitori avansați
●●●● Ușor de cusut, dar necesită mai mult timp ●●●● Dificil, cu detalii, timp îndelungat – pentru profesioniști
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Modele pentru persoane voluptoase, Mărimile 44 - 52

Modă pentru copii
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Măsurătorile exacte sunt necesare pentru o po-
trivire perfectă. Măsurați direct pe corp, purtând 
doar lenjerie intimă. Aplicați un metru de croito-
rie ferm în jurul taliei și fixați capetele împreu-
nă.

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

2  BUST
în partea cea mai plină a bustului

3  TALIE
peste metrul din talie

4  ȘOLDURI
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 fuste 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

TABELELE DE MĂRIMI BURDA

 MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI, în funcție de înălțime, în cm
Mărimea 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
Mărimea 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
Mărimea 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 PENTRU FEMEI (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins) 6 ins) 6 Benzi
Mărimea 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

Lățime umăr 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) Banda 3

Mărimea 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

Lățime umăr 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) Banda 9

Mărimea 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

Lățime umăr 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/inch
 hier Naht  lățime material
Besatz dublură

Traducerea termenilor din limba germană, care apar pe foile tiparelor
Bruch pliu
Fadenlauf fir drept
Căptușeală
hinten spate
Kante margine
Naht cusătură
oben sus

Reißverschluss fermoar
rechte (linke) Seite partea din dreapta (stânga)
Rockbahn panoul fustei
rückwärtige Mitte centru spate
Schnittkante marginea de tăiere
Stepplinie linia de cusătură
Stoffbruch pliul materialului

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

 MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI
Mărimea 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 ⅜

45
177
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WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff 140 cm 55 “

1A

2A

5

6

7

5

MATERIAL 140 CM 55’’MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

INSTRUCȚIUNI DE CUSUT
101 Vedeți „Lecția de cusut” de la începutul paginii 46
din revista color

Linia roșie a tiparului, foaia D Linia roșie a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului 1A, 2A și 5 până la 7Părțile tiparului 1A, 2A și 5 până la 7  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44   

la p. 24
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aproximativ 55 cm (22 in)

Material și accesorii 
Material recomandat: Utilizați numai materiale 
din jerseu elastic sau materiale tricotate. 
Material original: Material tricotat. 
Notă: Dacă utilizați materialul nostru original 
cu o lățime de 130 cm (51 in), veți avea nevo-
ie de mai mult decât cantitatea calculată în 
materialul necesar. 

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

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Ur-
mați liniile și detaliile pentru modelul 102. Prin-
deți cu ace părțile tiparului pe material, după 
cum se indică în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tiv mâ-
neci 4 cm (1 5/8 in). 
Decuparea
1A față pe un pliu 1x
2A spate pe un pliu 1x
5 mânecă 2x
6 dreapta gulerului șal 1x

102 Top ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

7 stânga gulerului șal 1x
Bandă de cusături Vlieseline Călcați sau coa-
seți rezervele de cusătură pe fața și pe spatele 
marginilor decolteului și a găurilor pentru mâ-
neci, precum și pe marginile de pe spatele 
umărului (pe dosul materialului).

Asamblare

Notă: Realizați cusăturile pe materialele elasti-
ce folosind o cusătură elastică specială sau la 
o setare îngustă în zig-zag. Coaseți tivul și tivu-
rile mânecilor cu un ac dublu pentru mașina de 
cusut, pentru a le menține elastice.

1 Cusăturile la umeri:
Așezați fețele părților frontale împreună cu 

spatele. Prindeți cu ace cusăturile de la umăr și 
coaseți (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele 
împreună și apăsați spre spate. 

2Gulerul șal:
Realizați cusătura din centru-spate a părților 

gulerului. Apăsați rezervele pentru a se deschi-
de. Pliați părțile gulerului fiecare pe linia de pli-
ere, cu fața îndreptată în interior. Coaseți mar-
ginile înguste și marginile lungi împreună până 
la marcaj (cusătura numărul 6 pentru partea 
dreaptă a gulerului, cusătura numărul 5 pentru 
partea stângă a gulerului). Realizați cusăturile 
în unghi la capătul cusăturii, orientate spre 
marginea rezervei, consultați „Sfatul util” 6 din 
Glosar. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a 
asigura capătele cusăturii. Tăiați rezervele, tă-
iați colțurile la unghi. Întoarceți gulerul și apă-
sați pe margini. Însăilați marginile deschise ale 
gulerului împreună și însăilați marginea decol-
teului, cusăturile cu numărul 5 și 6. Potriviți 
marcajele de pe guler cu cusăturile de la umăr. 
Cusătura se întâlnește cu cusătura centrală de 
pe spatele articolului vestimentar. Coaseți gule-
rul. Aranjați rezervele împreună și apăsați către 
articolul vestimentar. Coaseți cu tighel cusătura 
gulerului 7 mm (1/4 in) lățime, cu un ac dublu, 
prinzând rezervele (de asemenea, un șliț între 
capetele gulerului).

3 Cusături laterale:
Așezați fețele părților frontale împreună cu 

spatele. Prindeți cu ace cusăturile laterale și 
coaseți (cusătura numărul 2). Aranjați rezervele 
și apăsați pentru a fi deschise.

4 Cusături mâneci:
Pliați mânecile pe lungime, cu fața îndrepta-

tă către interior. Prindeți cu ace cusăturile mâ-
necilor (cusătura numărul 8) și coaseți. Aranjați 
rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

5 Atașați mânecile
Prindeți cu ace mânecile în găurile pentru 

mânecă, cu fețele materialului dispuse față în 
față La atașarea mânecilor, următoarele aspec-
te sunt importante pentru o potrivire adecvată: 
Potriviți marcajele 7 pe față și pe mânecă. Po-
triviți marcajul de la capul mânecii cu cusătura 
de la umăr. Potriviți cusăturile mânecii și cusă-
turile laterale. Coaseți mânecile. Aranjați rezer-
vele împreună.

6Tiv și tivuri mâneci:
Aranjați rezervele și apăsați către interior. 

Lucrați pe fața articolului vestimentar și utilizați 
un ac dublu pentru mașina de cusut pentru a 

coase tivul. Coaseți tivurile mânecilor urmând 
același procedeu.

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un singur strat de material, cu fața orientată în sus. Tăiați partea 5 în oglindă.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături umeri
  2Guler șal
  3Cusături laterale
  4 Cusături mâneci
  5 Atașați mânecile
  6 Tiv și tivuri mâneci

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 1,80
55 2

Linia verde a tiparului, foaia D Linia verde a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 21 până la 28Părțile tiparului de la 21 până la 28  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

la p. 12
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungime din talie: 68 cm (26 3/4 in)
Mâneci 7/8

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale pentru rochii cu 
elastan. Utilizați doar materiale elastice. 
Material original: Jerseu Ponte roma 

103 Rochie ●●●●

Prezentarea generală a tiparului

Noțiuni: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar invizibil, 
cu o lungime de 60 cm (24 in) și un picioruș 
presor special. Fire pentru brodat la mașină.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Prin-
deți cu ace părțile tiparului pe material, după 
cum se indică în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tiv mâ-
neci 4 cm (1 5/8 in). Tăiați bucățile de căptușea-
lă cu rezervele de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 

Materialul necesar
Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 1,85
255

Căptușeală 140 0,85
55 ⅞ in).

Decuparea
Material
21 centru față 2x
22 lateral față 2x
23 spate 2x
24 față mânecă 2x
25 spate mânecă 2x
26 guler drept pe un pliu 2x
27 panoul din față al fustei 2x
28 panoul din spate al fustei 2x
Căptușeală
Părțile 27 și 28 (la linia căptușelii). Interfațarea-
Călcați cu fierul partea 26 (1x = guler exterior, 
dosul materialului). De asemenea, călcați cu fie-
rul o bandă de interfață, lată de 2 cm (3/4 inc), pe 
spatele marginilor șlițului (fermoar).
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44
Futter 140 cm 55 “

28

27

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

21

22

23

24

25

26

27

28

26

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44
Futter 140 cm 55 “

28

27

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

21

22

23

24

25

26

27

28

26

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

CĂPTUȘEALĂ 140 CM 55’’

Asamblare

Notă: Realizați cusăturile pe materialele elastice 
folosind o cusătură elastică specială sau la o se-
tare îngustă în zig-zag.

1Cusăturilor panoului din față:
Realizați cusăturile centrale pe părțile din cen-

tru-față. Aranjați rezervele, apăsați pentru a fi 
deschise și coaseți cu tighel pe ambele laturi, cu 
fir metalic pentru brodat, 7 mm (1/4 in) lățime. 
Prindeți cu ace fețele părților laterale din față îm-
preună cu părțile centrale din față și coaseți (cu-
sătura numărul 1). Aranjați rezervele împreună, 
apăsați spre centru și coaseți cu tighel.

2Pense spate:
Coaseți pensele din spate și apăsați spre centru.

3 Cusăturile de la umăr:
Așezați fețele părților din spate împreună cu 

partea frontală. Prindeți cu ace cusăturile de la 
umăr și coaseți (cusătura numărul 2). Aranjați re-
zervele și apăsați pentru a fi deschise.

4Coaseți pe partea exterioară a gulerului drept:
Prindeți cu ace fețele părții exterioare a gule-

rului împreună cu marginea gâtului (cusătura nu-
mărul 3), potrivind marcajele pe de guler cu cu-
săturile de la umăr. Tăiați rezervele de cusătură, 
prindeți curbele și apăsați pe guler. 

5Partea superioară a articolului vestimentar / 
Cusături laterale

Așezați fețele părților frontale împreună cu spa-
tele. Prindeți cu ace cusăturile de la umăr și coa-
seți (cusătura numărul 4). Aranjați rezervele și 
apăsați pentru a fi deschise. 

6 Cusături mâneci:
Prindeți cu ace fața și spatele mânecilor, cu 

fețele materialului dispuse față în față. Realizați 
cusăturile mânecilor (cusătură numărul 6). Aran-
jați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

7 Atașați mânecile
Prindeți cu ace mâneca în gaura pentru mâ-

necă, cu fețele materialului dispuse față în față: 
Potriviți cusăturile mânecii și cusăturile laterale. 
Potriviți marcajele 7 pe față și pe mânecă. Potri-
viți marcajul de la capul mânecii cu cusătura de 
la umăr. Însăilați mânecile și coaseți-le, slăbind 
ușor capul mânecii între •. Aranjați rezervele îm-
preună și apăsați spre mâneci, la capul mânecii. 

8Fustă / Pense / Cusătură centrală față:
Coaseți pensele pe panourile din spate ale 

fustei și apăsați spre centru. Coaseți cu tighel 
pensele 7 mm (1/4 in) lățime în față, cosând în 
unghi spre vârfurile penselor. Realizați cusătura 
centrală pe panourile din față ale fustei. Aranjați 
rezervele de cusătură, apăsați să se deschidă și 
coaseți cu tighel 7 mm (1/4 in) pe fiecare margi-
ne a cusăturii. 

9 Fustă / Cusături laterale:
Așezați fețele panourilor din spate ale fustei 

împreună cu panoul din față al fustei. Prindeți cu 
ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura nu-
mărul 8). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi 
deschise. 

10Atașați fusta la partea superioară a artico-
lului vestimentar:

Coaseți fețele fustei împreună cu partea de sus 
a rochiei (cusătura numărul 9). Apăsați rezervele 
de cusătură în sus. 

Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1Cusăturilor panoului din față
  2Pense spate
  3 Cusături umeri
  4  Coaseți pe partea exterioară a gulerului drept
  5 Partea superioară a articolului vestimentar / Cu-
sături laterale
  6 Cusături umeri
  7 Atașați mânecile
  8 Fustă / Pense / Cusătură centrală față
  9 Fustă / Cusături laterale
 10Atașați fusta la partea superioară a articolu-
lui vestimentar
 11  Fermoar invizibil/Cusătura centrală  din spate/ Șliț
 12 Cusătura pe interiorul gulerului
 13 Tiv / tiv mâneci
 14 Căptușeala fustei
 15 Căptușeala la șliț

11Fermoar invizibil/Cusătura centrală din 
spate/ Șliț:

Introduceți fermoarul invizibil la marginile de 
deschidere din spate. Citiți „Sfatul util” 1  din Glo-
sar. Dinții fermoarului încep în marginea superi-
oară marcată a gulerului. Realizați cusătura cen-
trală din spate de la capătul fermoarului la 
marcajul șlițului. Aranjați rezervele și apăsați 
pentru a fi deschise. Apăsați rezervele pentru tiv 
în interior. Tăiați șlițul din partea stângă a spate-
lui la 1,5 cm (5/8 in) înainte de linia marcată 
„marginea stângă”. Apăsați dublura spre interior. 
Așezați întăritura de dedesubt din dreapta sub 
partea din stânga spate și apăsați dedesubt re-
zerva de cusătură centrală, formând un con pe 
măsură ce treceți deasupra șlițului pentru a evita 
tăierea sa. Apăsați dublura față în față a întăritu-
rii către interior. Coaseți cu tighel partea din stân-
ga spate într-un unghi, așa cum este marcat, 
prinzând întăritura. 

12Cusătura pe interiorul gulerului:
Prindeți cu ace fețele gulerului interior îm-

preună cu marginea superioară a gulerului exte-
rior. Întoarceți dublura la deschiderea de pe spa-
tele fermoarului, aproximativ 5 mm (3/16 in) 
înainte de marginea deschiderii și prindeți cu ace 
la marginea superioară. Așezați rezerva la mar-
ginile șlițului cu benzile cu fermoar spre exterior 
și prindeți cu ace la marginea superioară peste 
guler. Citiți „Sfatul util” 2 din Glosar. Coaseți 
de-a lungul marginii superioare. Întoarceți rezer-
va de la deschiderea marginilor către interior. 
Așezați interiorul gulerului în sus și coaseți pe 
rezervele de cusătură, cât mai aproape de cusă-
tură posibil. Citiți „Sfatul util” 4 din Glosar. Așe-
zați interiorul gulerului spre interior și apăsați pe 
margine. Însăilați marginea de pe interiorul gule-
rului peste cusătura de îmbinare. Lucrați pe ex-
teriorul articolului vestimentar pentru a coase pe 
linia cusăturii, prinzând interiorul gulerului. 

13Tiv / tiv mâneci:
Așezați rezerva pentru tiv și

cea pentru tivul mânecilor, apăsați pentru a fi în-
dreptate spre interior și coaseți lejer la mână. 

14Căptușeala fustei:
Coaseți pensele și cusăturile pe părțile de 

căptușeală și apăsați ca și pe materialul părților 
de sus. Așezați pe dos căptușeala în interiorul 
rochiei. Coaseți marginea superioara a căptușe-
lii fustei la rezervele cusăturii de îmbinare a fus-
tei, aproape de cusătură, începând și terminând 
aprox. 3 cm (1 1/4 ins) înainte de fermoar. Aran-
jați rezervele împreună. Întoarceți iar către interi-
or marginile deschiderii și coaseți la benzile de 
fermoar.

15Căptușeala la șliț:
Coaseți tivul căptușelii ca să fie aproxima-

tiv 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta. Coaseți 
căptușeala la marginea interioară a dublurii întă-
riturii la șliț. Tăiați un dreptunghi de la cealaltă 
margine a căptușelii la 1 cm (3/8 în) înainte de 
marginea pliului și la 1 cm (3/8 în) înainte de par-
tea de sus a șlițului. Prindeți cu clemă la un unghi 
în colț. Întoarceți căptușeala către interior și coa-
seți pe marginile interioare ale dublurii șlițului și 
peste partea superioară a întăriturii de pe dede-
subt. 

Linia verde a tiparului, foaia D Linia verde a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 1 până la 4Părțile tiparului de la 1 până la 4  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44   

Vedere A la pag. 8
Vedere B la pag. 40
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungime de la talie 65 cm (25 3/4 ins)
Fusta este așezată pe talie

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale pentru fuste. 
Material original: A: Amestec de lână, B: Stofă 
cu țesătură diagonală. 

Accesorii A, B: Vilene/Pellon G 785. 2 capse 
cusute.  
Doar vederea B: 1 ac de siguranță tip kilt.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Li-
piți părțile 1A și 1B și, de asemenea, 4A și 4B 
împreună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace 
părțile tiparului pe material, după cum se indică 
în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tiv mâ-
neci 3 cm (1 1/4 in).
Decuparea
Material A, B 
1 panoul din față dreapta al fustei 1x
2 panoul din față stânga al fustei 1x
3 panoul din spate al fustei pe un pliu 1x
4 betelie 1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat partea 4 
(pe dosul materialului).

104 A, B Fustă ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

Asamblare

Vederea A, B

1Pense spate:
Coaseți pensele pe panourile din spate ale 

fustei și apăsați spre centru.

2 Cusături laterale:
Așezați fețele panourilor din față ale fustei 

împreună cu panoul din spate al fustei. Prindeți 
cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura 
numărul 1). Aranjați rezervele și apăsați pentru 
a fi deschise.

3Tiv:
Apăsați rezervele pentru tiv în interior, în-

toarceți și coaseți la mână. Mai întâi coaseți ti-
vul pe panoul din față dreapta al fustei până la 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1Pense spate
  2Cusături laterale
  3 Tiv
  4  Marginile din față
  5 Betelie
  6 Capse

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (Metri/ yarzi)

AB Material 140 1,70
55 1 ⅞
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WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff A+B 140 cm 55 “

1
2

3

4

MATERIAL A+ B 140 CM 55’’

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

colț. Apoi apăsați rezerva de-a lungul marginii 
curbate spre interior, prindeți cu ace și coaseți. 
Aveți grijă să nu se întindă marginea (firul din 
materialul de întărire!).

4Marginile din față:
Apăsați rezerva pe marginile din față ale pa-

nourilor din față ale fustei spre interior, întoar-
ceți, prindeți cu ace și coaseți manual.

5Betelie:
Pliați betelia în jumătate pe lungime, cu do-

sul îndreptat către interior. Îndreptați din nou 
betelia. Coaseți fețele beteliei împreună cu 
marginea superioară a fustei, potrivind centrele 
din față ale beteliei cu panourile din față ale fus-
tei. Apăsați rezervele de cusătură pe betelie. 
Pliați capetele beteliei în exterior, prindeți cu 
ace fețele împreună și coaseți. Tăiați rezervele 
și întoarceți betelia. Însăilați marginea beteliei 

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un singur strat de material, cu fața orientată în sus.
Așezați părțile asimetrice 1 și 2 pe material, cu partea cu model îndreptată în sus.

peste cusătura de îmbinare. Lucrați pe fața ar-
ticolului vestimentar pentru a coase pe linia cu-
săturii. 

6Capsele:
Coaseți partea de jos a capsei pe capătul 

din stânga al beteliei, așa cum este marcat. 
Coaseți partea de sus a capsei pe interiorul ca-
pătului din dreapta al beteliei așa cum este 
marcat. Nu scoateți acul pe exteriorul articolului 
de îmbrăcăminte atunci când coaseți capsele. 
Așezați panoul din față dreapta al fustei pe pa-
noul din față stânga al fustei și prindeți cu ace 
centrul părților din față împreună. Marcați locul 
pentru capsă pe betelie și coaseți-o. 

Vederea B
Prindeți acul de siguranță de tip kilt.

Linia albastră a tiparului, foaia B Linia albastră a tiparului, foaia B 
Părțile tiparului de la 21 până la 26 și 30, 31Părțile tiparului de la 21 până la 26 și 30, 31  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

la p. 13
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aproximativ 64 cm (25 in)

105 Vestă ●●●●

Prezentarea generală a tiparului

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale matlasate / 
țesături funcționale. 
Material original: Material matlasat. Căptușeală. 

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar de 
separare, mărimea 36: 0,65 m (26 in), mărimi-
le 38 - 44: 0,70 m (28 in) lungime. 1 cataramă, 
4 cm (1 5/8 in) lățime. Elastic 3,5 cm (1 1/2 in) 
lățime, mărimea 36: 0,65 m (26 in), mărimea 
38: 0,70 m (28 in), mărimea 40: 0,75 m (30 
in), mărimea 42: 0,80 m (32 in), mărimea 44: 
0,85 m (34 in) lungime.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Ur-
mați liniile și detaliile pentru modelul 105. Prin-
deți cu ace părțile tiparului pe material, după 
cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați 
părțile de la a la c 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 de la a la c 
includ rezerve.

Materialul necesar
Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 1,50
55 1 ¾

Căptușeală 140 0,90
55 1

Măsurători pentru a, b, c
Mărime 36 38 40 42 44 Lățimea 

pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungimea (cm / in)

a 15
6

2,5
1

b 67
26⅜

68
26¾

68,5
27

69,5
27⅜

70
27½

10
4

c 89
35

93
36⅝

97
38¼

101
39¾

105
41⅜

11
4⅜

Decuparea
Material
21 centru 2x
22 spate 2x
23  dublură față 2x
24 dublură spate pe un pliu 1x
25 guler drept pe un pliu 2x
26 parte pentru buzunar 2x
a  bandă suport curea 1x 
b bandă mânecă  2x
c curea 1x
Căptușeală
30  față 2x
31  spate 2x
și partea 26
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 23 
și 24 (pe dosul materialului).

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense
  2 Cusătura centrală pe spate
  3 Cusături umeri
  4  Cusături laterale / Dublură
  5 Buzunare în cusături
  6 Suporturi pentru curea
  7 Tiv
  8 Exteriorul gulerului la decolteu
  9 Fermoar
 10 Interiorul gulerului pe dublură
 11 Cusături căptușeală
 12 Fața gulerului/ Dublura la
      fermoar
 13 Benzi mâneci
 14 Coaseți pe căptușeală la tiv
 15 Curea

Asamblare

1Pense:
Coaseți pensele pe fețe, tăiați și apăsați în 

sus. 

2Cusătura centrală pe spate:
Prindeți cu ace fețele părților din spate îm-

preună. Realizați cusătura centrală pe spate. 
Apăsați rezervele pentru a se deschide.

3 Cusăturile de la umăr:
Prindeți cu ace fețele părților din față împre-

ună cu cele din spate și realizați cusăturile 

umerilor. Apăsați rezervele pentru a se deschi-
de. Realizați cusăturile umerilor pe dublură și 
apăsați rezervele pentru a se deschide.

4Cusături laterale / Dublură:
Realizați cusăturile laterale, fără a coase 

deschiderile buzunarului. Întăriți pe dos cu o 
cusătură pentru a asigura capătele cusăturii. 
Apăsați rezervele pentru a se deschide.

5Cusăturile buzunarelor:
Prindeți cu ace părțile buzunarului, pe față, 

împreună cu rezervele de cusături la marginile 
deschiderii buzunarului: materialul pentru părți-
le buzunarului în spate și părțile de căptușeală 
ale buzunarului în față. Coaseți direct pe părțile 
buzunarului, de-a lungul liniilor de cusătură 
marcate. Apăsați părțile buzunarului înainte și 
coaseți-le.

6Suporturi pentru curea:
Aranjați o margine de pe lungimea benzii 

pentru suporturile pentru curea. Acum, apăsați 
mai întâi marginea nearanjată și apoi pe cea 
aranjată la mijlocul benzii, cu 8 mm (1/4 în). 
Coaseți banda aproape de marginile longitudi-
nale. Tăiați banda în două părți egale. Întoar-
ceți capetele suporturilor pentru curea spre in-
terior. Prindeți cu ace suporturile curelei, 
conform marcajelor și coaseți până aproape de 
capete.

7Tiv:
Apăsați rezervele pentru tiv pentru a fi în-

dreptate spre interior și coaseți lejer la mână.

8Coaseți exteriorul gulerului la margineade-
colteului:

Coaseți exteriorul gulerului, pe față, împreună 
cu marginea decolteului. Prindeți cu cleme re-
zervele și apăsați pentru a fi deschise. 

9Fermoar:
Scurtați fermoarul. Citiți „Sfatul util” 7 din 

glosar. Apăsați marginile frontale spre interior. 
Însăilați fermoarul ascuns sub margini. Dinții 
fermoarului încep sub linia superioară a guleru-
lui. Coaseți cu tighel marginea din față la 7 mm 
(1/4 in) lățime, prinzând fermoarul. 

10Coaseți interiorul gulerului pe dublură:
Coaseți partea pentru interiorul gulerului 

pe dublură. Prindeți cu cleme rezervele și apă-
sați pentru a fi deschise.

11 Cusături căptușeală:
Realizați cusătura centrală a căptușelii 

din spate. Coaseți după cum indică marcajul 
pentru un pliseu larg. Apăsați pliseul într-o par-
te. Coaseți pensele și cusăturile pe căptușeală 
ca și pe materialul părții superioare. Apăsați re-
zervele pentru a se deschide. Coaseți fețele 
căptușelii împreună cu marginea dublurii interi-
oare, începând și terminând la aproximativ 10 
cm (4 in) deasupra liniei tivului. Apăsați rezer-
vele de cusătură pe căptușeală. Așezați căptu-
șeala în interiorul vestei. 

12Dublura gulerului / Dublura pe fermoar:
Prindeți cu ace fețele părții interioare a 

gulerului împreună cu exteriorul gulerului. Coa-
seți marginile superioare ale gulerului împreu-
nă. Tăiați rezervele. Așezați rezervele părții in-
terioare a gulerului în jurul capătului care 
atârnă al fermoarului și întoarceți dedesubt. În-
toarceți gulerul, dublura și căptușeala spre inte-
rior. Întoarceți dublura și coaseți manual benzi-
le fermoarului. Prindeți cu ace cusăturile de 
îmbinare ale gulerului. Treceți prin căptușeală 
și coaseți rezervele cusăturilor de îmbinare a 
gulerului împreună, pe cât posibil, cât mai 
aproape de cusătură. Așezați căptușeala în in-
teriorul articolului vestimentar, însăilați rezerva 
la marginile găurii pentru mânecă.

13 Benzi mâneci:
 Pliați părțile pentru benzile mânecii pe 

jumătate pe lungime, cu dosul îndreptat spre 
interior. Apăsați marginea pliată. Îndreptați din 
nou. Coaseți marginile înguste împreună. Apă-
sați rezervele pentru a se deschide. Coaseți o 
margine a benzii mânecii de marginea găurii 
pentru mânecă. Apăsați rezervele de cusătură 
și rezervele de pe cealaltă margine pe banda 
mânecii. Coaseți manual pe marginea interioa-
ră de-a lungul cusăturii de îmbinare.
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44
Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff   140 cm 55 “PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

CĂPTUȘEALĂ 140 CM 55’’

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată spre interior. 
Îndreptați materialul și tăiați la sfârșit părțile b și c dintr-un singur strat 
de material rămas.

14Coaseți pe căptușeală la tiv:
Întoarceți către interior marginea căptu-

șelii de la marginea inferioară a vestei, apă-
sând ușor marginea pliată. Împingeți în sus 
marginea inferioară a căptușelii de-a lungul 
unei curbe ușoare către marginea superioară a 
rezervei tivului și prindeți cu ace. Coaseți ma-
nual căptușeala și marginile inferioare ale du-
blurii. Așezați o lungime suplimentară de căptu-
șeală, apăsând ușor marginea pliată.

15Curea:
Pliați banda pentru curea pe jumătate pe 

lungime, cu fața îndreptată spre interior. Coa-
seți marginile longitudinale împreună. Întoar-
ceți cureaua. Introduceți elasticul în curea și 
prindeți cu ace pe ambele părți 7 cm (2 3/4 in) 
de la marginea deschisă. Așezați capetele cu-
relei în jurul barei cataramei, pliați 1 cm (3/8 in) 
și coaseți, prinzând elasticul.

Linia albastră a tiparului, foaia B Linia albastră a tiparului, foaia B 
Părțile tiparului de la 21 până la 24 și de la 27 la 31Părțile tiparului de la 21 până la 24 și de la 27 la 31  
Mărimea    36  Mărimea    36  
Mărimea    38  Mărimea    38  
Mărimea    40  Mărimea    40  
Mărimea    42  Mărimea    42  
Mărimea    44 Mărimea    44 

la p. 26
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aproximativ 58,5 cm (23 in)

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale pentru jachete. 
Materiale tricotate. Materiale texturate. 
Material original: Bouclé

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar de se-
parare, mărimea 36: 0,55 m (22 in), mărimile 38 - 
44: 0,60 m (24 in) lungime. 2 nasturi.

106 Vestă ●●●●

Materialul necesar

Măsurători pentru a, d, e

Prezentarea generală a tiparului

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Urmați 
liniile și detaliile pentru modelul 106. Prindeți cu 
ace părțile tiparului pe material, după cum se indi-

că în dispunerea tiparului. Marcați părțile de la a, 
d și e 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 de la a, d și e includ 
rezerve.
Decuparea

Material
21 centru 2x
22 spate 2x
23  dublură față 2x
24 dublură spate pe un pliu 1x
27 guler drept pe un pliu 2x
28 buzunar 2x
a  bandă suport curea 1x 
d bandă mânecă  2x
e curea de legare 2x
Căptușeală
29 buzunar 2x
30  față 2x
31  spate 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 23, 
24 și d (pe dosul materialului).

Asamblare

1Pense:
Coaseți pensele pe fețe, tăiați și apăsați în sus. 

2Cusătura centrală pe spate:
Prindeți cu ace fețele părților din spate împreu-

nă. Realizați cusătura centrală pe spate. Apăsați 
rezervele pentru a se deschide.

3 Cusăturile de la umăr:
Prindeți cu ace fețele părților din față împreună 

cu spatele și realizați cusăturile de la umăr. Apă-
sați rezervele pentru a se deschide. Realizați cu-
săturile umerilor pe dublură și apăsați rezervele 
pentru a se deschide.

4Cusături laterale / Dublură:
Realizați cusăturile laterale, fără a coase des-

chiderile buzunarului. Întăriți pe dos cu o cusătură 
pentru a asigura capătele cusăturii. Apăsați rezer-
vele pentru a se deschide.

5 Buzunare:
Coaseți partea de căptușeală a buzunarului, 

pe față, împreună cu dublura față în față a buzu-
narului, lăsând o deschidere în centrul cusăturii 
pentru a întoarce. Pliați părțile buzunarului pe ju-
mătate, cu fețele îndreptate spre interior. Coaseți 
împreună marginile. Tăiați rezervele și prindeți 
curbele. Întoarceți buzunarele, apăsați marginile 
și coaseți deschiderea. Coaseți cu tighel margi-

nea superioară a buzunarului, după cum este 
marcat. Realizați butoniera în diagonală, după 
cum este marcat. Însăilați buzunarele pe părțile 
frontale, la marcaje. Coaseți buzunarele aproape 
de marginile laterale și de jos. Coaseți nasturele în 
față pentru se potrivi cu butoniera.

6Suporturi pentru curea:
Aranjați o margine de pe lungimea benzii pen-

tru suporturile pentru curea. Acum, apăsați mai în-
tâi marginea nearanjată și apoi pe cea aranjată la 
mijlocul benzii, cu 8 mm (1/4 în). Coaseți banda 
aproape de marginile longitudinale. Tăiați banda 
în două părți egale. Întoarceți capetele suporturilor 
pentru curea spre interior. Prindeți cu ace suportu-
rile curelei, conform marcajelor și coaseți până 
aproape de capete.

7Tiv:
Apăsați rezervele pentru tiv pentru a fi îndrep-

tate spre interior și coaseți lejer la mână.

8Coaseți exteriorul gulerului la margineadecol-
teului:

Coaseți exteriorul gulerului, pe față, împreună cu 
marginea decolteului. Prindeți cu cleme rezervele 
și apăsați pentru a fi deschise. 

9Fermoar:
Scurtați fermoarul. Citiți „Sfatul util” 7 din glo-

sar. Apăsați marginile frontale spre interior. Însăi-
lați fermoarul ascuns sub margini. Dinții fermoaru-
lui încep sub linia superioară a gulerului. Coaseți 
cu tighel marginea din față la 7 mm (1/4 in) lățime, 
prinzând fermoarul. 

10Coaseți interiorul gulerului pe dublură
Coaseți partea pentru interiorul gulerului pe 

dublură. Prindeți cu cleme rezervele și apăsați 
pentru a fi deschise.

11 Cusături căptușeală:
Realizați cusătura centrală a căptușelii din 

spate. Coaseți după cum indică marcajul pentru 
un pliseu larg. Apăsați pliseul într-o parte. Coaseți 
pensele și cusăturile pe căptușeală ca și pe mate-
rialul părții superioare. Apăsați rezervele pentru a 
se deschide. Coaseți fețele căptușelii împreună 
cu marginea dublurii interioare, începând și termi-
nând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra liniei 
tivului. Apăsați rezervele de cusătură pe căptu-
șeală. Așezați căptușeala în interiorul vestei. 

12Dublura gulerului / Dublura pe fermoar:
Prindeți cu ace fețele părții interioare a gule-

rului împreună cu exteriorul gulerului. Coaseți 
marginile superioare ale gulerului împreună. Tă-
iați rezervele. Așezați rezervele părții interioare a 
gulerului în jurul capătului care atârnă al fermoa-
rului și întoarceți dedesubt. Întoarceți gulerul, du-
blura și căptușeala spre interior. Întoarceți dublura 
și coaseți manual benzile fermoarului. Prindeți cu 
ace cusăturile de îmbinare ale gulerului. Treceți 
prin căptușeală și coaseți rezervele cusăturilor de 
îmbinare a gulerului împreună, pe cât posibil, cât 
mai aproape de cusătură. Așezați căptușeala în 
interiorul articolului vestimentar, însăilați rezerva 
la marginile găurii pentru mânecă.

13 Benzi mâneci:
 Pliați părțile pentru benzile mânecii pe ju-

mătate pe lungime, cu dosul îndreptat spre interi-
or. Apăsați marginea pliată. Îndreptați din nou. 
Coaseți marginile înguste împreună. Apăsați re-
zervele pentru a se deschide. Coaseți o margine 
a benzii mânecii de marginea găurii pentru mâne-
că. Apăsați rezervele de cusătură și rezervele de 
pe cealaltă margine pe banda mânecii. Coaseți 
manual pe marginea interioară de-a lungul cusă-
turii de îmbinare.

14Coaseți pe căptușeală la tiv:
Întoarceți către interior marginea căptușelii 

de la marginea inferioară a vestei, apăsând ușor 
marginea pliată. Împingeți în sus marginea inferi-
oară a căptușelii de-a lungul unei curbe ușoare 
către marginea superioară a rezervei tivului și 
prindeți cu ace. Coaseți manual căptușeala și 
marginile inferioare ale dublurii. Așezați o lungime 
suplimentară de căptușeală, apăsând ușor margi-
nea pliată.

15Curea:
Coaseți împreună părțile curelei la marginea 

îngustă și apăsați rezervele pentru a se deschide. 
Pliați cureaua pe lungime, cu fața îndreptată spre 

Mărime 36 38 40 42 44 Lățimea 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungimea (cm / in)

a 2,5
1

15
6

d 67
26⅜

68
26¾

68,5
27

69,5
27⅜

70
27½

6
2⅜

e 73
28¾

75
29½

77
30⅜

79
31⅛

81
31⅞

11
4⅜

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense
  2 Cusătura centrală pe spate
  3 Cusături umeri
  4  Cusături laterale / Dublură
  5 Buzunare
  6 Suporturi pentru curea
  7 Tiv
  8 Exteriorul gulerului la decolteu
  9 Fermoar
 10 Interiorul gulerului pe dublură
 11 Cusături căptușeală
 12 Fața gulerului/ Dublura la
      fermoar
 13 Benzi mâneci
 14 Coaseți pe căptușeală la tiv
 15 Curea

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 1,40
55 1 ¾

Căptușeală 140 0,70
55 ¾
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44
Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff   140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44
Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff   140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

36 - 44
Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

36 - 44
Futter 140 cm 55 “

PLIUL MATERIALULUI PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE MARGINI FALSE

MARGINI FALSE MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

MATERIAL 140 CM 55’’

CĂPTUȘEALĂ 140 CM 55’’

CĂPTUȘEALĂ 140 CM 55’’

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată spre interior. Tăiați la sfârșit părțile d și e 
dintr-un singur strat de material rămas.

interior. Coaseți marginile împreună, lăsând o 
deschidere de aproximativ 4 cm (1 5/8 in) pe mar-

ginea lungă pentru a întoarce fața în afară. Tăiați 
rezervele, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți curea-
ua și apăsați. Coaseți manual deschiderea.

Linia neagră a tiparului, foaia D Linia neagră a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 1 până la 4Părțile tiparului de la 1 până la 4  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44   

la p. 30
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungime fustă 52 cm (20 1/2 ins)

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale pentru fuste, din 
lână sau amestecuri. 
Material original: Amestec cu poliester. Căptușeală. 
Notă: Dacă utilizați materialul nostru original cu o 
lățime de 135 cm (53 in), veți avea nevoie de mai 
mult decât cantitatea calculată în materialul ne-
cesar.  

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar invizi-
bil, cu o lungime de 22 cm (9 in) și un picioruș 
presor special. Lanț de legătură, 9 mm (o porțiu-
ne restrânsă de 3/8 in) lățime: 11 cm (4 3/8 in)

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. 
Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, 
după cum se indică în dispunerea tiparului. 
Marcați părțile de la a la c 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 de la a la c 
includ rezerve.

107 Fustă●●●●

Materialul necesar

Măsurători pentru a, b, c

Prezentarea generală a tiparului

Decuparea
Material
1 bridă față pe un pliu 1x
2 panoul din față al fustei pe un pliu 1x
3  bridă spate 2x
4 panoul din spate al fustei 2x
a  betelie față 2x 
b betelie spate 4x
c banda tecii frontale 2x
Căptușeală
părțile 1 și 3. 
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile a 
și b (pe dosul materialului).

Asamblare

1Bridă:
Așezați părțile din spate ale bridei, pe față, 

împreună cu partea din față a bridei. Prindeți cu 
ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura nu-
mărul 1). Realizați cusăturile laterale și pe păr-
țile căptușelii bridei. Apăsați rezervele pentru a 
se deschide.

2Panourile fustei: Cusăturile laterale / Tiv
Așezați fețele panourilor din spate ale fustei 

împreună cu panoul din față al fustei. Prindeți 
cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura 
numărul 2). Realizați cusătura centrală pe spa-
te de la marginile inferioare aproximativ 10 cm 
(4 in) lungime. Aranjați rezervele și apăsați 
pentru a fi deschise. Aranjați rezervele pentru 
tiv, apăsați pentru a fi îndreptate spre interior și 
coaseți lejer la mână.

3Însăilați pliseurile / Apăsați:
Așezați pliseurile pe fustă în direcția săgeții 

și însăilați liniile pliseurilor împreună. Însăilați 
pliurile pliseului la marginea superioară. Apă-
sați pliseurile cu abur, apoi calculați uscat pen-
tru o bună fixare.

4Coaseți fusta pe bridă:
Prindeți cu ace fețele fustei împreună cu 

marginea inferioară a bridei și coaseți (cusătu-
ra numărul 3). Apăsați rezervele pe bridă. 

5Betelia din față:
Pliați pe jumătate una din părțile beteliei 

față, marcați centrul în față (= partea beteliei 
interioare față) Coaseți lanțul centrat pe partea 
beteliei față cu câteva cusături de mână la ca-
petele lanțului, la 5 cm (2 in) distanță una de 
alta. Aranjați rezerva la una din marginile în-
guste ale părților tecii, apăsați spre interior și 
coaseți 1 cm (3/8 in) lățime. Prindeți cu ace păr-
țile tecii pe partea beteliei din față, cu dosul ma-
terialului îndreptat spre față și cu cusăturile la-
terale una lângă alta. Însăilați-le împreună de-a 
lungul marginilor deschise, iar de acum înainte 
lucrați cu ea ca și când ar fi o parte unică a ti-
parului. 

6 Betelie / Cusături laterale:
Așezați, pe față, părțile exterioare ale beteli-

Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Bridă
  2 Panourile fustei: / Cusăturile laterale / Tiv
  3 Însăilați pliseurile / Apăsați
  4  Coaseți  fusta pe bridă
  5 Betelia din față
  6 Betelie / Cusături laterale
  7 Coaseți pe exteriorul beteliei
  8 Fermoar invizibil / Cusătura centrală
  9 Betelie    interioară / Căptușeală

ei din spate împreună cu părțile exterioare ale 
beteliei din față. Prindeți cu ace marginile îm-
preună (= cusături laterale) și coaseți. Realizați 
cusăturile laterale pe părțile interioare ale bete-
liei după același procedeu. Apăsați rezervele 
pentru a se deschide. 

7Coaseți pe betelia exterioară:
Prindeți cu ace și coaseți betelia exterioară, 

pe față, împreună cu marginea de sus a bridei. 
Apăsați rezervele pe betelie. 

8Fermoar invizibil / Cusătura centrală:
În centrul spatelui, îndepărtați firele de însă-

ilare de pe pliseul fustei. Introduceți fermoarul 
invizibil la marginile de deschidere din spate. 
Citiți „Sfatul util” 1  din Glosar. Coaseți restul 
cusăturii centrale de pe spate, apăsați rezerve-
le pentru a se deschide. 

9Betelie interioară / Căptușeală:
Prindeți cu ace betelia interioară, pe față, 

împreună cu betelia exterioară. Întoarceți cape-
tele beteliei invers 5 mm (3/16 in) înaintea mar-
ginii cu deschiderea fermoarului. Citiți „Sfatul 
util” 2 din glosar. Coaseți de-a lungul marginii 
superioare a beteliei. Așezați betelia interioară          
în sus și coaseți de rezervă, cât mai mult cu pu-
tință.Citiți „Sfatul util” 3 din glosar. Coaseți căp-
tușeala bridei, pe față, împreună cu marginea 
inferioară a beteliei exterioare. Apăsați rezerve-
le de cusătură pe căptușeală. Întoarceți betelia 
cu căptușeală spre interior, întoarceți marginile 
de pe spatele șlițului și coaseți manual de ban-
da fermoarului. Însăilați marginea beteliei peste 
cusătura de îmbinare. Lucrați pe fața articolului 
vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii. 
Întoarceți marginea inferioară a căptușelii și în-
săilați peste cusătura de îmbinare a fustei. Lu-
crați pe exteriorul articolului vestimentar pentru 
a coase pe linia cusăturii. 

Mărime 36 38 40 42 44 Lățimea 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungimea (cm / in)

a 40,5
16

42,5
16¾

44,5
17½

46,5
18¼

48,5
19

7
2¾

b 19,5
7¾

20,5
8

21,5
8½

22,5
8⅞

23,5
9¼

7
2¾

c 18
7⅛

19
7½

20
7⅞

21
8¼

22
8⅝

7
2¾

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 1,15
55 1¼

Căptușeală 140 0,30
55 1¼

la p. 30
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42
Lungimea spatelui aproximativ 83 cm (33 in)

108 Parka ●●●●

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale reversibile 
pentru jachete. 
Material original: Material cu două fețe. 
Căptușeală. 
Notă: Asamblarea acestui model este 
explicată mai jos, astfel încât o țesătură cu 
două fețe nu este neapărat necesară, ci doar 
o țesătură cu 2 fețe „bune”. Rețineți: Materialul 

Materialul necesar
Mărime 34 36 38 40 42

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (Metri/ yarzi)

Material 140 2,70
55 3

Căptușeală 140 0,40
55 ¼

necesar poate suferi modificări dacă 
materialul dvs. are un imprimeu în carouri sau 
tartan.  

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. Vilene/Pellon 
H 640 (curele). 3 curele 

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. 
Marcajele pentru curele de pe partea 21 sunt 
doar pentru mărimea 34. Pentru celelalte mă-
rimi, mutați marcajul în funcție de liniile mărimii. 
Marcajul inferior este același pentru toate mări-
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

34 - 42
Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

34 - 42
Futter 140 cm 55 “

PLIUL MATERIALULUI PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’
CĂPTUȘEALĂ 140 CM 55’’

Linia roșie a tiparului, foaia D Linia roșie a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 21 până la 34Părțile tiparului de la 21 până la 34  
Mărimea 34  Mărimea 34  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42 Mărimea 42   

Prezentarea generală a tiparului  

mile. Centrați cel de-al treilea marcaj între 
acestea. Prindeți cu ace părțile tiparului pe ma-
terial, după cum se indică în dispunerea tiparu-
lui. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv mâneci 3 
cm (1 1/4 in) și tiv 4 cm (1 5/8 in). Tăiați bucăți-
le de căptușeală cu rezervele de cusătură de 
1,5 cm (5/8 in). 
Decuparea
Material
21 centru 2x
22 spate pe un pliu 1x
23  bridă față 2x
24 bridă spate pe un pliu 1x
25 partea laterală a glugii 2x
26 partea centrală a glugii pe un pliu 1x
27  dublură glugă pe un pliu 1x
28 dublură față 2x
29  dublură spate pe un pliu 1x 
30 mânecă 2x
31 buzunar 2x
32 bandă buzunar 2x
33 clapetă 2x
34 curea 3x
Căptușeală
părțile 23, 24, 33 și 34.
Interfațarea: Călcați cu fierul de călcat interfața 
din Vilene G 785 pe părțile 28 și 29. Călcați cu 
fierul de călcat vatelina (fără rezerva pentru cu-
sătură) pe părțile curelelor, pe partea 34 (dosul 
materialului).

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată în interior. Pentru materialele cu puf, țineți cont de direcția pufului.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1Buzunare burduf cu clapete
  2 Cusături umeri
  3 Bridă
  4Glugă
  5 Dublură
  6Cusături laterale 
  7 Tiv 
  8 Asamblați mânecile
  9 Atașați mânecile
 10 Asamblați curelele
 11 Suporturi pentru curele

Asamblare

1Buzunare burduf cu clapete:
Aranjați marginea superioară a dublurii bu-

zunarului. Apăsați dublura față în față spre inte-
rior, pe linia de pliere, apoi așezați-o din nou în 
sus. Aranjați rezervele la marginile scurte ale 
benzii de buzunar, apăsați spre interior și coa-
seți. Apăsați spre exterior rezerva pe o margine 
longitudinală. Coaseți cealaltă margine longitu-
dinală pe marginile laterale și inferioare ale bu-
zunarului de la linia dublurii pliului, prinzând re-
zervele benzii de-a lungul marginii curbate a 
buzunarului la mai multe intervale. Tăiați rezer-
vele de cusături la 7 mm (1/4 in), aranjați împre-
ună. Așezați dublura la marginea superioară a 
buzunarului, îndreptată spre interior, și coaseți. 
Pliați banda spre interior, apăsați marginile bu-
zunarelor și coaseți cu tighel aproape de mar-
gini. Pliați apoi capetele de sus ale benzii, cu 
fața dublurii îndreptată spre interior și potrivită 
pe lungime, apăsați sub margine cu marginea 
buzunarului. Apăsați pliurile. Așezați buzunarul 
în față, prindeți cu ace marginea neprinsă a 
benzii la marcaj și coaseți aproape de margini. 
Pliați capetele benzilor, coaseți marginile late-
rale ale buzunarului de la marginea de sus la 
linia de cusătură. Coaseți partea unei clapete 
pe materialul părții superioare și pe dublură, cu 
fețele materialului dispuse față în față, lăsând 
deschisă partea îmbinării de sus. Tăiați rezer-
vele de cusătură și prindeți curbele. Întoarceți 
clapetele și apăsați. Coaseți cu tighel 7 mm 
(1/4 in) lățime. Coaseți marginea de îmbinare a 
clapetei 2,5 mm (1 in) deasupra buzunarului, 
cu clapetele îndreptate în sus. Tăiați rezervele 
cusăturii de îmbinare a clapetei la 7 mm (1/4 
in). Apăsați clapeta în jos și coaseți cu tighel 7 
mm (1/4 in) aproape de cusătura de îmbinare. 

2 Cusăturile de la umăr:
Realizați cusăturile umerilor pe părțile din 

față, bride (material și căptușeală) și pe dubluri. 
Apăsați rezervele pentru a se deschide și aran-
jați rezervele de cusătură la umeri ale jachetei.

3Bridă:
Prindeți cu ace părțile de material și căptu-

șeală, cu fețele împreună, și potriviți cusăturile 
de la umeri. Coaseți părțile exterioare împreu-
nă cu decolteul. Tăiați rezervele de cusătură și 
prindeți curbele. Întoarceți brida și apăsați pe 
margini. Însăilați bridele pe părțile din față și 
spate, la marcaje, cu dosul îndreptat spre față 
și potriviți cusăturile de la umeri. Însăilați rezer-
vele la decolteu. Coaseți bridele 7 mm (1/4 in) 
pe lat, pe părțile din față și din spate. 

4Glugă:
Coaseți partea centrală a glugii cu părțile la-

terale ale glugii, cu fețele materialului dispuse 
față în față. Apăsați rezervele de cusătură pe 
partea centrală a glugii. Asamblați cusăturile 
glugii drept cusături plate. Tăiați rezerva pentru 
cusătură de dedesubt la 5 mm (3/16 in). Pliați 
rezerva cusăturii superioare spre interior, în ju-
rul rezervei inferioare, însăilați și coaseți. Coa-
seți fețele dublurii împreună cu marginea din 
față a glugii. Tăiați rezervele de cusătură. În-
toarceți dublura spre interior și apăsați margi-
nea. Întoarceți spre interior marginea dublurii și 

coaseți. Însăilați gluga pe marginea decolteu-
lui, potrivind marginile din față cu centrul feței 
(cusătura numărul 5). 

5Dublura:
Aranjați marginea exterioară a dublurii. Coa-

seți dublura pe marginile din față, decolteu și tiv 
către marginea din interior a dublurii. Potriviți 
cusăturile de la umăr și prindeți gluga. Tăiați 
rezervele, tăiați colțurile la unghi și prindeți cur-
bele. Întoarceți dublura spre interior și apăsați 
marginile. Apăsați rezervele pentru tiv în interi-
or. Coaseți manual marginea interioară a du-
blurii. 

6 Cusături laterale:
Realizați cusăturile laterale, așezând din 

nou în jos rezervele pentru tivul din față. Aran-
jați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. 

7Tiv:
Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați pentru 

a fi îndreptate spre interior și coaseți lejer la 
mână. 

8Asamblați mânecile:
Realizați cusăturile mânecilor de la margini-

le superioare la linia de pliere (= marginea infe-
rioară a mânecii). Întăriți pe dos cu o cusătură 
pentru a asigura capătul cusăturii. Prindeți re-
zervele de cusătură la capătului cusăturii, 
aproape de linia de cusătură. Coaseți rezervele 
împreună de la prindere până la marginile infe-

rioare, cu dosurile materialului dispuse față în 
față. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a asi-
gura capătele cusăturii. Aranjați rezervele și 
apăsați pentru a fi deschise. Apăsați rezerva 
pentru tivul mânecii spre exterior, întoarceți și 
coaseți. Pliați manșetele mânecii de-a lungul li-
niei de pliere, până la marcaj și apăsați margi-
nea pliului. Opțional: Fixați manșetele în poziție 
la cusătură cu câteva cusături manuale.

9 Atașați mânecile
Atașați mânecile. La atașarea mânecilor, ur-

mătoarele aspecte sunt importante pentru o 
potrivire adecvată: Potriviți marcajele 10 pe 
față și pe mânecă. Potriviți marcajul de la capul 
mânecii cu cusătura de la umăr. Potriviți cusă-
turile mânecii și cusăturile laterale. Aranjați re-
zervele de cusătură și apăsați spre mâneci, la 
capul mânecii.

10Asamblați curelele:
Coaseți partea unei curele din material și 

căptușeală împreună, lăsând cusătura un pic 
deschisă la marginea scurtă dreaptă pentru a 
întoarce. Tăiați rezervele, tăiați colțurile la 
unghi. Întoarceți partea și apăsați. Rotiți partea 
strâns, în sus, începând cu partea laterală lată. 
Coaseți la mână marginile, cu o cusătură cât 
mai puțin vizibilă, pe dedesubtul materialului. 

11Suporturi curele:
Coaseți buclele suporturilor pentru curele 

pe marginea dreaptă din față, după cum este 
marcat. Coaseți suporturile pentru curele pe 
partea stângă din față. 

la p. 41
Mărimi Burda 72, 76, 80, 84, 88
Exteriorul cracului 115 cm (45 1/4 in)
Tiv aproximativ 60 cm (24 in)
Pantalonii stau sub talie

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale fluide pentru 
pantaloni. 
Material original: Lână. 

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar, 
mărimile 72, 76: 18 cm (7 in) lungime, mărimi-
le 80 – 88: 20 cm (8 in) lungime. 3 capse cu-
sute. Rest de căptușeală (partea pentru buzu-
nar).

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Li-
piți părțile 1A și 1B și, de asemenea, 4A și 4B 
împreună pe liniile de îmbinare. Linia de cusă-
tură de pe partea 1 este marcată pentru mări-
mea 72. Marcați liniile de cusătură pentru mări-
mile 76 – 88, la aceeași distanță de centrul feței 
ca și în cazul mărimii 72. Țineți cont de lungimi-

109 Pantaloni ●●●●

Materialul necesar
Mărime 72 76 80 84 88

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 2,55
55 2 ¾
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 72 - 88Stoff  140 cm 55 “PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

Linia roșie a tiparului, foaia C Linia roșie a tiparului, foaia C 
Părțile tiparului de la 1 până la 5Părțile tiparului de la 1 până la 5  
Mărimea 72  Mărimea 72  
Mărimea 76  Mărimea 76  
Mărimea 80  Mărimea 80  
Mărimea 84  Mărimea 84  
Mărimea 88 Mărimea 88   

Măsurători pentru a, b, c, d

Prezentarea generală a tiparului

le diferite ale deschiderii. Prindeți cu ace părțile 
tiparului pe material, după cum se indică în dis-
punerea tiparului. Marcați părțile de la a la d 
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 de la a la d 
includ rezerve.

Decuparea
Material
1 partea din față a pantalonilor 2x
2 partea din față a buzunarului 2x
3  partea bridei pentru șold 2x
4 partea din spate a pantalonilor 2x
5 buclă 4x
a betelie 1x 
b întăritură 1x
c manșetă 2x
d partea din spate pentru buzunar 2x
Rest de căptușeală
d partea din spate pentru buzunar 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile a, 
b și c (pe dosul materialului).

Asamblare

1Pense spate / Buzunare:
Coaseți pensele pe părțile din spate ale pan-

talonilor și apăsați spre centru. Călcați cu fierul 
de călcat benzi de interfațare cu o lățime de 4 
cm (1 5/8 in) peste liniile de crestare ale buzu-

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată spre interior. Tăiați la sfârșit părțile a și 
b dintr-un singur strat de material rămas.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pensă spate / Buzunare
  2 Părțile din față ale pantalonilor / Pliseuri
  3 Buzunare în brida de șold
  4  Cusături pantaloni
  5 Cusătura centrală
  6 Șliț / Fermoar
  7 Betelie
  8 Suporturi pentru curea
  9 Tiv / Pliuri apăsate
 10 Capse

narelor (dosul materialului). Pe fața materialu-
lui, utilizați cretă de croitorie pentru a trasa mar-
cajele pentru manșetă, 2 cm (3/4 in) sub linia 
marcată. Pliați banda manșetei pe lungime și 
apăsați. Prindeți cu ace de banda manșetei, cu 
marginea pliului la linia marcată. Marcați cape-
tele buzunarului pe manșetă. Coaseți 1 cm (3/8 
in) lângă marginea pliului. Prindeți cu ace par-
tea de buzunar deasupra cusăturii de îmbinare, 
cu fețele materialului dispuse față în față. Mar-
cați capetele buzunarului pe partea pentru bu-
zunar. Coaseți partea pentru buzunar 2 cm (3/4 
in) lângă cusătura de îmbinare. Crestați între 
liniile de cusătură, prinzând în unghi spre fieca-
re ultimă cusătură. Nu tăiați în interiorul manșe-
telor sau a părților pentru buzunar. Așezați 
manșeta în deschiderea buzunarului, trageți 
partea de buzunar în interior și apăsați. Coaseți 
partea căptușelii buzunarului până la rezerva 
cusăturii de îmbinare a manșetei pe interior, 
apăsați înspre partea de jos. Întindeți mici triun-
ghiuri la capetele deschiderii buzunarelor către 
interior și coaseți la părțile pentru buzunar. 
Coaseți părțile pentru buzunar împreună. 

2 Părțile din față ale pantalonilor / Pliseuri:
Pliați părțile din față ale pantalonilor astfel 

încât liniile pliseurilor să se întâlnească, coaseți 
până la marcajul săgeții și însăilați sub marcaj. 
Pliați în direcția săgeții, apăsați și coaseți cu ti-
ghel 7 mm (1/4 in) lățime. Coaseți în unghi că-
tre capătul pliseului. Însăilați pliseurile la margi-
nea superioară. Desfaceți cusătura de însăilare 
de la pliseurile din spate.

3Buzunare în brida de șold:
Coaseți fețele părților pentru buzunar împre-

ună cu marginile deschiderii buzunarelor. Tăiați 
rezervele de cusătură, trageți părțile pentru bu-
zunar în sus și coaseți până la rezervele de cu-
sătură, aproape de cusătură. Întoarceți părțile 
de buzunar în interior, apăsați marginea des-
chiderii buzunarelor. Prindeți cu ace marginile 
deschiderii buzunarelor la părțile bridei laterale 
a șoldului la marcaje. Coaseți împreună părțile 
buzunarului pe interior. Însăilați partea buzuna-
rului pe partea inferioară a materialului. Tăiați 
mai întâi rezerva părții de buzunar din dreapta 
de-a lungul părții din centru-față.

4 Cusături pantaloni:
Realizați cusăturile laterale și cusăturile de 

pe interiorul cracului. Aranjați rezervele și apă-
sați pentru a fi deschise. 

5 Cusătura centrală:
Așezați un crac al pantalonului în celălalt, cu 

fețele materialului dispuse față în față. Realizați 
cusătura centrală din față, sub marcajul pentru 
șliț și continuați să realizați cusătura centrală 
pe spate, până la capăt. Apăsați rezervele cu-
săturii centrale pentru a fi deschise în spate, 
spre începutul curbei. Nu apăsați rezervele de 
cusătură pentru a se deschide de-a lungul cur-
bei. 

6Șliț / 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-fa-
ță.  Coaseți fermoarul aproape de dinții săi pe 
partea inferioară a marginii deschiderii din 
stânga (întăritura) astfel încât fermoarul să în-
ceapă 1 cm (3/8 in) sub linia superioară marca-
tă a pantalonilor. Prindeți cu ace deschiderea în 
poziție închisă, potrivind centrele. Coaseți ban-
da de fermoar la dublura din dreapta, fără a 
prinde partea de pantalon. Coaseți un tighel de 
la marginea din dreapta a șlițului, prinzând du-
blura. Pliați întăritura pe lungime și coaseți 
până la capătul inferior. Întoarceți și apăsați. 
Prindeți întăritura sub marginea deschiderii din 
stânga. Coaseți dublura din stânga fermoarului 
la întăritură, aproape de dinții fermoarului. În-
chideți fermoarul. Coaseți capătul inferior al în-
tăriturii la dublura șlițului. 

7Betelie:
Pliați betelia pe jumătate, pe lungime, cu 

fața îndreptată spre exterior și apăsați margi-
nea de pliere. Coaseți exteriorul beteliei de 

margine astfel încât să înceapă la întăritură, pe 
stânga și să rămână mai lungă în dreapta. Apă-
sați rezervele de cusătură ale cusăturii de îmbi-
nare și de la cealaltă margine lungă a beteliei 
pe betelie. Pliați betelia în afară, cu fața îndrep-
tată spre interior. Coaseți marginea îngustă pe 
marginile din stânga, din față și de jos a supra-
punerii din dreapta. Tăiați rezervele, tăiați col-
țurile în unghi. Întoarceți betelia și apăsați mar-
ginile la suprapunere. Întoarceți marginea 
interioară a beteliei și însăilați la cusătura de 
îmbinare. Lucrați pe exteriorul articolului vesti-
mentar pentru a coase pe linia cusăturii de îm-
binare. 

8Suporturi pentru curea:
Prindeți cu ace și coaseți 2 părți de suporturi 

pentru curea, cu fețele împreună, lăsând cape-
tele deschise. Tăiați rezervele, tăiați vârful în 

unghi. Întoarceți suporturile pentru curea, apă-
sați și coaseți 7 mm (1/4 in) lățime. Prindeți cu 
ace suporturile pentru curea la nivelul beteliei 
cu pliseurile din față și coaseți. Fixați vârful 
peste pliseul cu o cusătură cheiță. 

9Tiv / Pliul apăsat:
Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați pentru 

a fi îndreptate spre interior și coaseți lejer la 
mână. Apăsați pliurile după cum indică marca-
jul.

10Capsele:
Coaseți jumătățile superioare a două 

capse în față, pe suprapunere, iar jumătatea 
superioară a unei capse centrată la înălțimea 
fermoarului pe suprapunerea din dreapta, pe 
interior, și pe betelie. Coaseți jumătățile inferi-
oare ale capselor pe betelie, la stânga, pentru 
a se potrivi. 

Mărime 72 76 80 84 88 Lățimea 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungimea (cm / in)

a 87,5
34½

92
36¼

96,5
38

101
39¾

105,5
41½

17
6¾

b 21,5
8½

23,5
9¼

9
3½

c 15
6

4
1½

d 16,5
6½

15
6

Linia roșie a tiparului, foaia C Linia roșie a tiparului, foaia C 
Părțile tiparului de la 21 până la 31Părțile tiparului de la 21 până la 31  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

Vedere A la pag. 14
Vedere B la pag. 36
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aproximativ 118 cm (46 1/2 in)

110 A, B Rochie ●●●●

Prezentarea generală a tiparului

Materiale și accesorii 
Recomandare de material A, B: Materiale fluide 
pentru rochii. 
Material original: A: Viscoză-mătase artificială cu 
imprimeu. B: Crêp. 

Accesorii A, B: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar 
invizibil, cu o lungime de 60 cm (24 in) și un 
picioruș presor special. 4 nasturi. Pernuțe mici 
pentru umeri.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți 
părțile 30A și 30B împreună pe liniile de îmbinare. 
Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după 
cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați par-

Materialul necesar
Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea  
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

AB Material 140 2,65
55 2 ⅞

tea 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.
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WEBKANTEN

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

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44
Stoff A+B 140 cm 55 “

WEBKANTEN

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

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44
Stoff A+B 140 cm 55 “

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MATERIAL A+ B 140 CM 55’’

MATERIAL A+ B 140 CM 55’’
MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

Măsurători pentru o

Decuparea
Material A, B
21 centru față 1x
22 lateral față 2x
23 centru spate 2x
24  lateral spate 2x
25 dublură față pe un pliu 1x
26 dublură spate 2x
27 bandă pentru umăr 4x
28 mânecă 2x
29 manșetă 2x
30 panoul din față al fustei 1x
31 panoul din spate al fustei 2x
 a  bandă de prindere pentru șliț 2x 
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 25, 
26 și 29 (pe dosul materialului).

Asamblare

Vederea A, B

1 Cusăturile de la umăr:
Realizați cusăturile de la umeri pe lateral și pe 

părțile centrale din față și din spate, slăbind părțile 
centrale din spate. Aranjați rezervele și apăsați 
pentru a fi deschise. De asemenea, realizați cusă-
turile umerilor pe dublură și apăsați rezervele de 
cusătură pentru a se deschide.

2 Bandă pentru umăr:
Așezați 2 părți de benzi pentru umăr, cu fețele 

dispuse față în față, și coaseți de-a lungul marginii 
mai curbate. Așezați interiorul benzii în sus și coa-
seți pe rezervele de cusătură. Citiți „Sfatul util” 3 
din Glosar. Întoarceți banda spre interior și apăsați 
marginea. Însăilați marginile deschise împreună. 
Însăilați benzile pe părțile centrale din față și din 
spate. Rezervele se află împreună. Cusăturile nu-
mărul 3 se întâlnesc și marcajul se întâlnește cu 
cusătura de la umăr. 

3Cusăturilor panourilor din față și din spate:
Coaseți părțile laterale din față și din spate pe 

piesele centrale din față și din spate, prinzând 
benzile. Aranjați rezervele de cusături împreună și 
apăsați spre centru.

4Partea superioară a articolului vestimentar: Pli-
seuri și fronseuri:

Așezați pliseurile pe față în direcția săgeții și însă-
ilați. Pentru a încreți restul la marginea inferioară 
din față, coaseți o linie de însăilare la mașină (cea 
mai lungă setare a cusăturii), aproape de linia de 
cusătură. Încrețiți marginile inferioare de pe spate 
în același mod, lăsând firele să atârne. 

5Cusăturile laterale ale părții superioare a artico-
lului vestimentar:

Realizați cusăturile laterale ale părții superioare a 
articolului vestimentar, aranjați rezervele și apă-

Dispunerea tiparului

Pliați materialul după cum se indică în 
dispunerea tiparului. Fața materialului este 
orientată către interior la un material cu două 
straturi. Fața materialului este orientată în 
sus la un material cu un singur strat. 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături umeri
  2 Bandă pentru umăr
  3 Cusăturilor panourilor din față și din spate
  4  Cusăturile laterale ale părții superioare a 

articolului vestimentar:  
Pliseuri și fronseuri

  5 Cusăturile laterale ale părții superioare a 
articolului vestimentar
  6 Pensele pentru panourile fustei / Pliseurile
  7 Cusăturile laterale ale fustei
  8 Atașați fusta la partea superioară a rochiei
  9 Fermoar invizibil / Cusătura centrală
 10 Dublură
 11 Șliț mânecă
 12 Cusături mâneci/ Pliseuri
 13 Manșetă
 14  Introduceți mânecile / Coaseți  pernuțele 

pentru umeri
 15 Tiv
 16 Butoniere / Nasturi

sați pentru a se deschide. 

6Pensele pentru panourile fustei / Pliseurile:
Coaseți pensele pe panourile din spate ale fus-

tei și apăsați spre centru. Așezați pliseurile pe pa-
noul din față al fustei în direcția săgeții și însăilați. 

7 Cusăturile laterale ale fustei:
Realizați cusăturile laterale ale fustei, aranjați 

rezervele și apăsați pentru a se deschide. 

8Coaseți fusta la partea superioară a articolului 
vestimentar:

Coaseți fusta pe partea de sus a rochiei, potrivind 
cusăturile laterale și părțile centrale din față. Tra-
geți firele bobinei pentru a încreți marginea inferi-
oară a părții de sus a rochiei pentru a se potrivi 
lățimii marginilor superioare ale fustei. Înnodați ca-
petele firelor și distribuiți fronseurile uniform. Coa-
seți, aranjați rezervele de cusătură împreună și 
apăsați în sus.

9Fermoar invizibil / Cusătura centrală:
Aranjați marginile din spate ale rochiei. Introdu-

ceți fermoarul invizibil la marginile de deschidere 
din spate. Citiți „Sfatul util” 1  din Glosar. Dinții fer-
moarului încep la decolteul marcat. Realizați cu-
sătura centrală pe spate de pe marginile inferioare 
la fermoar. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi 
deschise.

10Dublura:
Prindeți cu ace fețele dublurii împreună cu 

marginea decolteului, potrivind cusăturile de la 
umăr. Întoarceți capetele dublurii la deschiderea 
fermoarului din spate cu aproximativ 5 mm (3/16 
in) înainte de linia de cusătură marcată și prindeți 
cu ace la decolteu. Așezați rezervele la marginile 
deschise și benzile pentru fermoar spre exterior și 
prindeți cu ace peste dublură. Citiți „Sfatul util” 
2 din Glosar. Coaseți dublura de-a lungul decol-
teului marcat. Tăiați rezervele de cusătură și prin-
deți curbele. Întoarceți rezerva de la marginile șli-
țului către interior. Așezați dublura în sus și coaseți 
pe rezervele de cusătură, cât mai aproape de cu-
sătură posibil. Citiți „Sfatul util” 4 din Glosar. În-
toarceți dublura spre interior și apăsați marginile. 
Aranjați marginea dublurii în interior și coaseți-o 
manual pe rezervele cusăturilor de la umăr. 

11 Șliț mânecă:
Crestați șlițurile mânecilor după cum indică 

marcajul. Despărțiți marginile tăiate într-o linie 
dreaptă și coaseți cât mai îngust posibil de o mar-
gine longitudinală a benzii de prindere. Apăsați 
banda de prindere peste margini, spre interior, în-
toarceți și însăilați de-a lungul cusăturii de îmbina-
re, având în final o lățime de prindere de 7 mm 
(1/4 in). Coaseți cu tighel de pe fața părții articolu-
lui vestimentar, aproape de cusătură. Prindeți 
banda de prindere la partea de sus a șlițului pe 
interior (ca un mic pliseu). Așezați banda de prin-
dere spre interior la marginile din față ale șlițului și 
coaseți de-a lungul cusăturii de îmbinare.

12 Cusături mâneci/ Pliseuri
Realizați cusăturile mânecii, aranjați rezer-

vele de cusătură și apăsați pentru a se deschide. 
Așezați pliseurile pe marginea inferioară a mâne-
cii, în direcția săgeții, și însăilați.

13Manșete:
Coaseți manșetele de marginile inferioare 

ale mânecilor. Apăsați rezervele de cusătură și de 
la celelalte margini lungi ale manșetei pe manșe-
te. Pliați manșetele pe jumătate pe lățime, cu fața 
materialului îndreptată spre interior și coaseți pes-
te capete. Întoarceți. Întoarceți marginile în interior 
și coaseți de mână de-a lungul cusăturilor de îm-
binare. 

14Introduceți mânecile / Coaseți pernuțele 
pentru umeri:

Atașați mânecile, slăbite. Aranjați rezervele îm-
preună și apăsați spre mâneci, la capul mânecii. 
Coaseți pernuțele pentru umeri.

15Tiv:
Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați pentru 

a fi îndreptate spre interior și coaseți lejer la mână.

16 Butoniere / Nasturi:
Realizați două butoniere în diagonal, la ca-

pătul din față al fiecărei manșete. Coaseți nasturii 
la capetele din spate ale manșetelor, pentru a se 
potrivi. 

Mărime 36 38 40 42 44 Lățimea 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungimea (cm / in)

a 23
9

3
1⅛

Linia albastră a tiparului, foaia A Linia albastră a tiparului, foaia A 
Părțile tiparului de la 1 până la 4 și 6, 7Părțile tiparului de la 1 până la 4 și 6, 7  
Mărimea 34  Mărimea 34  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42 Mărimea 42   

la p. 31
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42
Lungimea spatelui aproximativ 109 cm (43 in)

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare pentru 
rochii. 
Material original: Crêp din viscoză. 
Notă: Dacă utilizați materialul nostru original cu 
o lățime de 135 cm (53 in), veți avea nevoie de 
mai mult decât cantitatea calculată în materialul 
necesar. 

111 Rochie ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 2 fermoare 
invizibile, cu o lungime de 22 cm (9 in) și un 
picioruș presor special. Panglică din bumbac, 7 
mm (1/4 in) lățime 30 cm (12 ins) pentru toate 
mărimile. 10 nasturi.

Mărime 34 36 38 40 42

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 2,40
55 2⅝
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff  140 cm 55 “PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Ur-
mați liniile și detaliile pentru modelul 111. Lipiți 
părțile 1A și 1B împreună pe liniile de îmbinare. 
Capsele marcate pe partea 4 sunt pentru mări-
mea 34. Depărtați marcajul de sus pentru mări-
mile cuprinse între 36 și 42 la aceeași distanță 
de marginea de sus ca pentru mărimea 34 Mar-
cajul inferior este același pentru toate mărimile. 
Depărtați celelalte marcaje la distanțe egale. 
Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după 
cum se indică în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini, tiv și tivuri mâneci  
1,5 cm (5/8 in).
Decuparea
1 centru 2x
2 spate 2x
3 bride pe un pliu 2x
4 bandă față 2x
6 guler drept pe un pliu 2x
7 mânecă 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 4 și 
6 (pe dosul materialului).

Asamblare

1Părțile din față: Pliseuri / Fronseuri
Coaseți pensele pe părțile din față și apăsați 

în sus. Încrețiți marginile laterale ale cusăturii în-
tre * pe o lungime de 10 cm (4 in), cosând pe 
ambele părți ale liniei de cusătură, la setarea 
pentru cea mai mare cusătură. Lăsați firele să 
atârne și înnodați-le la un capăt. Trageți firele 
bobinei pe o lungime de 10 cm (4 in) și înno-
dați-le. Distribuiți fronseurile uniform. 

2Părțile din spate: Cusătura centrală / Fronse-
uri

Prindeți cu ace cusătura centrală pe părțile din 
spate, cu fețele materialului dispuse față în față, 
și coaseți. Aranjați rezervele de cusături împreu-
nă și apăsați spre un lateral. Încrețiți marginile 
laterale ale cusăturii. Citiți pasul 1. 

3Bridă:
Coaseți fețele părții din spate împreună cu 

brida exterioară, cusătura numărul 2. Apăsați re-
zervele pe bridă. Însăilați fețele părților din față 
împreună cu brida exterioară, cusătura numărul 
3. Prindeți cu ace brida de părțile din față, cu fața 
la dosului materialului și coaseți brida, prinzând 

părțile frontale. Apăsați rezervele pe bridă. Lu-
crați pe exteriorul articolului vestimentar pentru a 
coase cu tighel aproape de cusătură. Întoarceți 
marginea interioară a bridei și prindeți cu ace 
peste cusătura de îmbinare la spate. Lucrați pe 
exteriorul articolului vestimentar pentru a coase 
cu tighel aproape de cusătură, prinzând margi-
nea interioară. 

4 Cusături laterale:
Așezați fețele părților din față împreună cu 

cele din spate și prindeți cu ace cusăturile latera-
le împreună. Tăiați panglica din bumbac în 2 păr-
ți egale și prindeți câte una sub fiecare secțiune 
fronsată, deasupra liniei de cusătură. Realizați 
cusăturile laterale, prinzând panglica. Îndepăr-
tați firele fronseurilor, aranjați rezervele de cusă-
tură împreună și apăsați spre spate.

5Tiv:
Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați pentru a 

fi îndreptate spre interior și coaseți. 

6Banda:
Coaseți fețele benzii împreună cu marginile 

de îmbinare ale acesteia, cusătura numărul 1. 
Tăiați rezervele de cusătură. Apăsați rezervele 
de cusătură ale cusăturii de îmbinare a benzii și 
de la celelalte margini lungi ale benzii pe benzi. 
Pliați părțile benzii pe linia de pliere, cu fața ma-
terialului îndreptată spre interior și coaseți peste 
capetele inferioare. Întoarceți benzile și apăsați. 
Însăilați marginea interioară peste cusătura de 
îmbinare. Lucrați pe exteriorul articolului vesti-
mentar pentru a coase cu tighel aproape de cu-
sătura de îmbinare, prinzând marginea interioa-
ră. 

7Gulerul drept:
Apăsați rezerva la marginea inferioară a părții 

interioare a gulerului pentru a fi îndreptată spre 
interior. Prindeți cu ace fețele părților gulerului 
împreună. Coaseți de-a lungul marginii frontale 
și a marginii superioare. Tăiați rezervele de cu-
sătură. Întoarceți gulerul și apăsați. Coaseți fețe-
le părții exterioare a gulerului împreună cu mar-
ginea decolteului, cusătura numărul 5. Tăiați 
rezervele de cusătură și apăsați pe guler. Însăi-
lați partea interioară a gulerului peste cusătura 
de îmbinare. Lucrați pe exteriorul articolului ves-
timentar pentru a coase cu tighel aproape de cu-
sătura de îmbinare, prinzând marginea interioa-
ră.

8Fronsarea mânecilor / Fermoar invizibil / Cu-
sătura mânecii:

Încrețiți marginile de cusătură ale mânecii între * 
pe o lungime de 15 cm (6 in). Citiți pasul 1. Intro-
duceți fermoarul invizibil la marginile de deschi-
dere fronsate din spate. Citiți „Sfatul util” 1  din 
Glosar. Dinții fermoarului încep la marginea mar-
cată a tivului mânecii (rezerva pentru tiv atârnă). 
Realizați cusăturile laterale la marcajul șlițului, 
cusătura numărul 7. Aranjați rezervele și apăsați 
pentru a fi deschise. Închideți fermoarul. Pentru 
a scurta fermoarul, coaseți cu o bară de fir pentru 
a bloca dinții 1 cm (3/8 in) deasupra capătului 
șlițului și tăiați surplusul benzii fermoarului.

9 Tivurile mânecilor:
Aranjați rezervele pentru tivul mânecilor, apă-

sați pentru a fi îndreptate spre interior și coaseți. 

10 Atașați mânecile
Atașați mânecile, slăbite. La atașarea mâ-

necilor, următoarele aspecte sunt importante 
pentru o potrivire adecvată: Potriviți marcajele 8 

pe față și pe mânecă. Potriviți cusăturile mânecii 
și cusăturile laterale. Potriviți marcajul de pe mâ-
necă cu cusătura bridei din față. Aranjați rezer-
vele împreună și apăsați spre mâneci, la capul 
mânecii. 

11 Butoniere / Nasturi:
Realizați butonierele în diagonală, pe ban-

da dreaptă, așa cum este marcat. Realizați o bu-
tonieră în diagonală, la capătul din dreapta al gu-
lerului, așa cum este marcat. Coaseți nasturii pe 
banda stângă și pe capătul din stânga al guleru-
lui, pentru a se potrivi. 

Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Părțile din față: Pliseuri / Fronseuri
  2 Părțile din spate: Cusătura centrală / Fronseuri
  3 Bridă
  4 Cusături laterale
  5 Tiv
  6 Bandă
  7 Guler drept
  8  Fronsarea mânecilor / 

 Fermoar invizibil / Cusătura mânecii
  9 Tivurile mânecilor
 10 Atașați mânecile
 11 Butoniere / Nasturi

Linia albastră a tiparului, foaia D Linia albastră a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 1A la 6, de la 8 până Părțile tiparului de la 1A la 6, de la 8 până 
la 10la 10  
Mărimea 34  Mărimea 34  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42 Mărimea 42   

la p. 9
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42
Lungimea spatelui aproximativ 65 cm (26 in)

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare pentru 
bluze. 
Material original: Viscoză-mătase artificială.  
Notă: Dacă utilizați materialul nostru original cu o 
lățime de 125 cm (49 in), veți avea nevoie de mai 
mult decât cantitatea calculată în materialul ne-
cesar. 

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. Panglică din 
bumbac, 7 mm 
(1/4 in) lățime 30 cm (12 ins) pentru toate mări-
mile. 9 nasturi.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Urmați 
liniile și detaliile pentru modelul 112. Capsele mar-
cate pe partea 4 sunt pentru mărimea 34. Depăr-
tați marcajul de sus pentru mărimile cuprinse între 
36 și 42 la aceeași distanță de marginea de sus 
ca pentru mărimea 34 Marcajul inferior este ace-
lași pentru toate mărimile. Depărtați celelalte mar-
caje la distanțe egale. Prindeți cu ace părțile tipa-
rului pe material, după cum se indică în 
dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in).

112 Bluză ●●●●

Prezentarea generală a tiparului

Decuparea
1A față 2x
2 spate 2x
3 bride pe un pliu 2x
4 bandă față 2x
5 guler pe un pliu 2x
6 bandă guler pe un pliu 2x
8 mânecă 2x
9 manșetă 2x
10 bandă de prindere / șliț mânecă 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 4, 5, 
6 și 9 (pe dosul materialului).

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Părțile din față: Pliseuri / Fronseuri
  2 Părțile din spate: Cusătura centrală / 
Fronseuri
  3 Bridă
  4 Cusături laterale
  5 Tiv
  6 Bandă
  7 Guler cu bandă de guler
  8 Șliț mânecă
  9 Atașați mânecile
 10 Butoniere / Nasturi

Mărime 34 36 38 40 42

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 1,55
55 1 ¾

Materialul necesar

Asamblare

1Părțile din față: Pliseuri / Fronseuri
Coaseți pensele pe părțile din față și apăsați în 

sus. Încrețiți marginile laterale ale cusăturii între * 
pe o lungime de 10 cm (4 in), cosând pe ambele 
părți ale liniei de cusătură, la setarea pentru cea 
mai mare cusătură. Lăsați firele să atârne și înno-
dați-le la un capăt. Trageți firele bobinei pe o lun-
gime de 10 cm (4 in) și înnodați-le. Distribuiți fron-
seurile uniform. 

2Părțile din spate: Cusătura centrală / Fronseuri
Prindeți cu ace cusătura centrală pe părțile din 

spate, cu fețele materialului dispuse față în față, și 
coaseți. Aranjați rezervele de cusături împreună și 
apăsați spre un lateral. Încrețiți marginile laterale 
ale cusăturii. Citiți pasul 1. 

3Bridă:
Coaseți fețele părții din spate împreună cu bri-

da exterioară, cusătura numărul 2. Însăilați fețele 
părților din față împreună cu brida exterioară, cu-
sătura numărul 3. Prindeți cu ace brida de părțile 
din față, cu fața la dosului materialului și coaseți 
brida, prinzând părțile frontale. Apăsați rezervele 
pe bridă. Lucrați pe exteriorul articolului vestimen-
tar pentru a coase cu tighel aproape de cusătură. 
Întoarceți marginea interioară a bridei și prindeți 
cu ace peste cusătura de îmbinare la spate. Lu-
crați pe exteriorul articolului vestimentar pentru a 
coase cu tighel aproape de cusătură, prinzând 
marginea interioară. 

4 Cusături laterale:
Așezați fețele părților din față împreună cu cele 

din spate și prindeți cu ace cusăturile laterale îm-
preună. Tăiați panglica din bumbac în 2 părți ega-
le și prindeți câte una sub fiecare secțiune fronsa-
tă, deasupra liniei de cusătură. Realizați cusăturile 
laterale, prinzând panglica. Îndepărtați firele fron-
seurilor, aranjați rezervele de cusătură împreună 
și apăsați spre spate.

5Tiv:
Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați pentru a fi 

îndreptate spre interior și coaseți. 

6Banda:
Coaseți fețele benzii împreună cu marginile de 

îmbinare ale acesteia, cusătura numărul 1. Tăiați 
rezervele de cusătură. Apăsați rezervele de cusă-
tură ale cusăturii de îmbinare a benzii și de la ce-
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff  140 cm 55 “

1A

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

34 - 44
Stoff 140 cm 55 “

1

2
3

4
WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 44Stoff 140 cm 55 “

5

67

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

MATERIAL 140 CM 55’’
MATERIAL 140 CM 55’’

Dispunerea tiparului

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

lelalte margini lungi ale benzii pe benzi. Pliați păr-
țile benzii pe linia de pliere, cu fața materialului 
îndreptată spre interior și coaseți peste capetele 
inferioare. Întoarceți benzile și apăsați. Însăilați 
marginea interioară peste cusătura de îmbinare. 
Lucrați pe exteriorul articolului vestimentar pentru 
a coase cu tighel aproape de cusătura de îmbina-
re, prinzând marginea interioară. 

7Guler cu bandă de guler:
Coaseți fețele părților gulerului împreună, lă-

sând marginea de îmbinare deschisă. Tăiați re-
zervele, tăiați colțurile la unghi. Întoarceți gulerul și 
apăsați. Coaseți cu tighel gulerul aproape de mar-
gini. Însăilați marginile de îmbinare ale gulerului 
împreună și însăilați marginea superioară a piesei 
benzii exterioare pentru guler. Apăsați rezerva la 
marginea inferioară a părții benzii interioare pen-
tru guler astfel încât să fie îndreptată spre interior. 
Prindeți cu ace, pe față, părțile benzii pentru guler 
împreună, prinzând gulerul. Coaseți de-a lungul 
marginii frontale și al marginii superioare. Tăiați 
rezervele de cusătură. Întoarceți banda pentru gu-
ler, așezați gulerul în sus și apăsați. Coaseți ban-
da exterioară pentru guler, pe față, împreună cu 
marginea decolteului rochiei, cusătura numărul 5. 
Tăiați rezervele de cusătură și apăsați pe banda 
pentru guler. Însăilați partea benzii interioare pen-
tru guler peste cusătura de îmbinare. Lucrați pe 
exteriorul articolului vestimentar pentru a coase 
cu tighel aproape de cusătura de îmbinare, prin-
zând marginea interioară. 

8 Șliț mânecă:
Crestați mânecile pe linia de crestare. Despăr-

țiți marginile tăiate într-o linie dreaptă și coaseți cât 
mai îngust posibil fețele împreună cu o margine 
longitudinală a benzii de prindere. Apăsați banda 
de prindere peste cusătură în șlițul mânecii. Așe-
zați banda de prindere spre interior, întoarceți și 

coaseți de-a lungul cusăturii de îmbinare. Lucrați 
pe fața articolului vestimentar pentru a coase cu 
tighel aproape de margine. Prindeți banda de prin-
dere pe interior (asemenea unui mic pliseu), la 
partea superioară a șlițului. Întoarceți banda de 
prindere către interior la marginea din față a șlițului 
și însăilați. 

9Marginea inferioară a mânecii / Manșetă:
Așezați pliseul pe marginea inferioară a mâne-

cii, în direcția săgeții, și însăilați. Coaseți manșeta 
la marginea inferioară a mânecii. Apăsați rezerve-
le de cusătură ale cusăturii de îmbinare și de pe 
celelalte margini lungi ale manșetelor pe părțile 
pentru manșetă. Pliați manșeta pe linia de pliere, 
cu fața materialului îndreptată spre interior și coa-
seți peste capete. Întoarceți manșetele și apăsați. 
Însăilați marginea interioară peste cusătura de îm-
binare. Lucrați pe fața mânecii pentru a coase cu 
tighel aproape de cusătura de îmbinare, prinzând 
marginea interioară. Realizați o butonieră la capă-
tul din față al fiecărei manșete, după marcaj. Coa-
seți nasturii la capetele din spate ale manșetelor, 
pentru a se potrivi.

9 Atașați mânecile
Atașați mânecile, slăbite. La atașarea mâneci-

lor, următoarele aspecte sunt importante pentru o 
potrivire adecvată: Potriviți marcajele 8 pe față și 
pe mânecă. Potriviți cusăturile mânecii și cusătu-
rile laterale. Potriviți marcajul de pe mânecă cu 
cusătura bridei din față. Aranjați rezervele împreu-
nă și apăsați spre mâneci, la capul mânecii. 

10 Butoniere / Nasturi:
Realizați butonierele pe lungime, pe banda 

dreaptă, așa cum este marcat. Realizați o butoni-
eră în diagonală, la capătul din dreapta al benzii 
pentru guler, așa cum este marcat. Coaseți nastu-
rii pe banda stângă și pe capătul din stânga al 
benzii pentru guler, pentru a se potrivi. 

Tipar extra umbrit în roz  Tipar extra umbrit în roz  
 Părțile tiparului de la 1 la 5 pe foaia A,   Părțile tiparului de la 1 la 5 pe foaia A,  
părțile tiparului de la 6 la 10 pe foaia B părțile tiparului de la 6 la 10 pe foaia B 
 Mărimea 34  Mărimea 34 
 Mărimea 36  Mărimea 36 
 Mărimea 38  Mărimea 38 
 Mărimea 40  Mărimea 40 
 Mărimea 42  Mărimea 42 
 Mărimea 44  Mărimea 44   

la p. 38
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aproximativ 64 cm (25 in)

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale pentru bluze. 
Material original: Poliester cu imprimeu. 

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 5 nasturi.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Urmați 
liniile și detaliile pentru modelul 113. Prindeți cu 
ace părțile tiparului pe material, după cum se indi-
că în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv  
1,5 cm (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
 5 mânecă 2x
 6 arte superioară mânecă 2x
 7 manșetă 2x

113 Bluză ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 3, 4 
și 7. De asemenea, întăriți capetele șlițului la spa-
te și mâneci cu bucăți mici de interfață, cu dimen-
siuni de aproximativ 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 in) 
(dosul materialului). 

Asamblare

1Pense:
Coaseți pensele de pe bust în față spre puncte-

le penselor și apăsați în jos.

2 Cusăturile de la umăr:
Realizați cusăturile de la umăr, slăbind margi-

nile umerilor în partea din spate. Realizați cusătu-
rile de la umăr ale dublurii. Aranjați rezervele și 
apăsați pentru a fi deschise. Aranjați marginea ex-
terioară a dublurii.

3Decolteu:
Prindeți cu ace dublura, pe față, împreună cu 

decolteul, potrivind cusăturile de la umăr. Prindeți 
cu ace liniile de crestare de pe partea din spate și 

de pe dublura de pe spate (centru-spate) împreu-
nă. Coaseți aproape de linia decolteului și conti-
nuați să coaseți aproape de linia rotundă de cres-
tare, până la capăt, făcând 2-3 cusături de-a 
lungul părții inferioare a șlițului. Tăiați rezervele de 
cusătură de la decolteu și prindeți cu cleme curbe-
le. Crestați între liniile de cusătură, prinzând cu 
cleme în unghi în colțuri, spre fiecare ultimă cusă-
tură. Așezați dublura în sus și coaseți pe rezerve-
le de cusătură de la decolteu, cât mai aproape de 
cusătură posibil. Citiți „Sfatul util” 4 din Glosar. În-
toarceți dublura spre interior. Însăilați marginile și 
apăsați. Coaseți manual marginea interioară a du-
blurii la rezervele cusăturilor de la umeri.

4 Cusături laterale:
Realizați cusăturile laterale. Aranjați rezervele 

și apăsați pentru a fi deschise.

5Tivul pe partea superioară a părții pentru mâ-
necă:

Pe partea superioară a părții pentru mânecă, apă-
sați rezervele de la marginea lungă (cusătura nu-
mărul 4) spre interior, pliați la jumătate pe lățime și 
coaseți. 

6 Șliț mânecă:
Așezați partea superioară a părții pentru mâne-

că (partea 6) cu  fața îndreptată spre dos și prin-
deți cu ace liniile de crestare pentru șlițul mânecii 
împreună. Coaseți aproape de linia rotundă de 
crestare, făcând 2-3 cusături de-a lungul părții su-
perioare a șlițului. Crestați între liniile de cusătură, 
prinzând cu cleme în unghi în colțuri, spre fiecare 
ultimă cusătură. Întoarceți partea superioară a 
părții pentru mânecă și prindeți cu ace marginea 
tivită la marcaje. Însăilați marginile deschise ale 
mânecii împreună și, de acum înainte, lucrați cu 
aceste părți ca și când ar fi un singur strat de ma-
terial. Însăilați marginile șlițului mânecii, apăsați și 
coaseți cu tighel, dacă doriți.

7 Cusături mâneci:
Realizați cusăturile mânecii. Aranjați rezervele 

și apăsați pentru a fi deschise.

8Manșete:
Coaseți fețele manșetei împreună cu marginile 

inferioare ale mânecii. Apăsați rezervele de cusă-
tură pe manșete, apăsați rezervele de la cealaltă 
margine lungă a manșetei spre interior. Pliați mar-
ginile manșetei pe linia de pliere, cu fața materia-
lului îndreptată spre interior și coaseți peste cape-
te. Întoarceți manșetele și apăsați. Coaseți 
manual marginea interioară a manșetei de-a lun-
gul liniei de cusătură a cusăturii de îmbinare. 

9 Atașați mânecile
Prindeți cu ace mânecile în găurile pentru mâ-

necă, cu fețele materialului dispuse față în față La 
atașarea mânecilor, următoarele aspecte sunt im-
portante pentru o potrivire adecvată: Potriviți mar-
cajele 6 pe față și pe mânecă. Potriviți marcajul de 
la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Potriviți 
cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Însăilați 
mânecile, slăbind ușor capul mânecii. Coaseți 
mânecile. Aranjați rezervele de cusătură împreu-
nă și apăsați spre mâneci, la capul mânecii.

10Tiv:
Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați pentru 

a fi îndreptate spre interior și coaseți.

11 Butoniere / Nasturi:
Realizați o butonieră la capătul din față al fi-

ecărei manșete, după cum este marcat. Adaptați 

Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense
  2 Cusături umeri
  3 Decolteu
  4 Cusături laterale
  5 Tiv la partea superioară a mânecii
  6 Șliț mânecă
  7 Cusături umeri
  8 Manșete
  9 Atașați mânecile
 10 Tiv
 11 Butoniere / Nasturi
 12 Buclă de fir / Nasture

Mărime 34 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 1,85
55 2
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MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturi-
lor. Coaseți nasturii la capetele din spate ale man-
șetelor. 

12 Buclă de fir / Nasture:
Realizați o buclă de fir pe marginea superi-

oară a părții din spate a șlițului, întinzând 3-4 fire 
și acoperind strâns cu o cusătură manuală de bu-
tonieră. Coaseți nasturele pe cealaltă margine a 
șlițului pentru a se potrivi. Adaptați mărimea buclei 
pentru a se potrivi nasturelui.

114 Vedeți „Lecția de cusut” de la începutul paginii 32
 din revista color

Linia neagră a tiparului, foaia D Linia neagră a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 21 până la 25Părțile tiparului de la 21 până la 25  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44   

la p. 10
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aproximativ 65 cm (26 in)
Mâneci 3/4

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale din jerseu cu 
drapare fină, cu elasticitate în două direcții. Utili-
zați doar materiale cu elasticitate în două direcții. 
Material original: Jerseu elastic. 

Accesorii: Bandă de cusături flexibilă Vilene. 1 
inel, 5 cm (2 in) Ø. Un ac dublu pentru mașina de 
cusut. O bucată de material de interfață fuzibilă.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Prin-
deți cu ace părțile tiparului pe material, după cum 
se indică 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 tiv mâneci 
3 cm (1 1/4 in). Măsurătorile pentru partea a includ 
rezerve.

115 Tricou ●●●●

Materialul necesar

Măsurători pentru o

Prezentarea generală a tiparului

Decuparea
21 partea superioară față pe un pliu 1x
22 partea inferioară față pe un pliu 1x 
23 partea din față drapată 2x 
24 spate 2x 
25 mânecă 2x 
 O bandă de decolteu  1x
Călcați banda de cusături flexibilă Vilene  pe mar-
ginile cusăturii din spate de la umeri și pe margini-
le din față și din spate a găurii pentru mânecă (pe 
dosul materialului). De asemenea, călcați cu fierul 
de călcat o bucată de interfață de aproximativ 3 x 
3 cm (1 1/4 x 1 1/4 in), pe față, peste punctul de-
colteului (dosul materialului). 

Asamblare

Notă: Realizați cusăturile pe materialele elastice 
folosind o cusătură elastică specială sau la o se-
tare îngustă în zig-zag. Coaseți tivurile și tivurile 
mânecilor cu un ac dublu pentru mașina de cusut, 
pentru a le menține elastice.

1Față cu piese drapate:
Așezați pliseurile pe marginea inferioară, pe 

partea de sus din față în direcția săgeții și însăilați. 
Coaseți partea de sus din față la partea de jos din 
față: cusătura numărul 1. Aranjați rezervele de cu-
sături împreună și apăsați în jos. Aranjați margini-
le drepte ale părților drapate, apăsați spre interior 
și coaseți de pe partea dreaptă cu un ac dublu. 
Așezați pliseurile laterale în direcția săgeții și însă-
ilați. Aranjați marginile din față. Pentru a încreți 
marginile din față, coaseți două linii de însăilare la 
mașină (cea mai lungă setare a cusăturii) la dis-
tanță mică una de cealaltă. Trageți firele bobinei 
pentru a încreți la o lățime de 5 cm (2 in). Înnodați 
capetele firelor. Distribuiți fronseurile uniform. 
Așezați marginile fronsate în jurul inelului, însăilați 
în această poziție și coaseți manual pe interior sau 
la mașină (piciorușul de fermoar). Așezați părțile 
drapate pe față, la marcaje, cu dosul îndreptat 
spre față, cusătura numărul 2 și însăilați la margi-
nile laterale. 

2Cusătura centrală pe spate:
Realizați cusătura centrală pe părțile din spate, 

aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a 
se deschide.

3 Cusăturile la umeri și cusăturile laterale:
Realizați cusăturile de la umeri, cusătura nu-

mărul 3. Realizați cusăturile laterale, cusătura nu-

mărul 4, prinzând părțile drapate. Aranjați rezerve-
le și apăsați pentru a fi deschise.

4 Bandă pentru decolteu:
Pliați partea pentru banda decolteului pe lungi-

me și apăsați, cu dosul materialului îndreptat spre 
interior. Utilizați un bold pentru a marca centrul. 
Însăilați capătul din față din dreapta al benzii de-
colteului la capătul din stânga, în formă de V. Prin-
deți cu ace marginile deschise împreună. Prindeți 
cu ace banda decolteului, pe față, împreună cu 
marginea decolteului, prinzând rezerva din față la 
punctul decolteului și banda de decolteu ușor 
elastică. Potriviți centrul cusăturii benzii pentru de-
colteu cu cusătura centrală de pe spate. Coaseți 
banda decolteului. Tăiați rezervele de cusături la 
7 mm (1/4 in), aranjați împreună și apăsați pe par-
tea de sus a articolului vestimentar. 

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată în interior.
Tăiați la sfârșit partea a dintr-un singur strat de material rămas. Pornire rapidă pentru profesioniști

  1 Față cu piese drapate
  2 Cusătura centrală pe spate
  3 Cusăturile la umeri și cusăturile laterale
  4 Banda pentru decolteu
  5 Cusături umeri
  6 Atașați mânecile
  7 Tiv și tiv mâneci

5 Cusături mâneci:
Pliați mânecile pe lungime, cu fața îndreptată 

către interior. Prindeți cu ace cusăturile mânecilor 
și coaseți, cusătura numărul 5. Aranjați rezervele 
și apăsați pentru a fi deschise. 

6 Atașați mânecile
Prindeți cu ace mâneca în gaura pentru mâne-

că, cu fețele materialului dispuse față în față. La 
atașarea mânecilor, următoarele aspecte sunt im-
portante pentru o potrivire adecvată: Potriviți mar-
cajele 6 pe față și pe mânecă. Potriviți marcajul de 
la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Potriviți 
cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Coaseți 
mânecile. Aranjați rezervele de cusătură împreu-
nă și apăsați spre mâneci, la capul mânecii.

7Tiv și tivuri mâneci:
Aranjați rezervele pentru tiv și pentru tivul mâ-

necii, apăsați spre interior și lucrați pe exteriorul 
articolului vestimentar pentru a coase cu un ac 
dublu pentru mașina de cusut. Mărime 36 38 40 42 44 Lățimea 

pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungimea (cm / in)

a 69
27⅛

70
27½

71
28

72
28⅜

73
28¾

4
1½

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 1,30
55 1¼

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

la p. 11
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Exteriorul cracului 98 cm (38 3/4 in)
Tiv aproximativ 40 cm (16 in)
Pantalonii stau deasupra taliei.

116 Pantaloni ●●●●

Prezentarea generală a tiparului

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale elastice pentru 
pantaloni. Utilizați doar materiale cu elastan. 
Material original: Material din amestec elastic de 
bumbac. 

Materialul necesar
Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 1,90
55 2

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar, mări-
mile 36, 38: 16 m (6 1/2 in), mărimile 40 - 44: 1 
fermoar invizibil, cu o lungime de 18 cm (7 in) și 
un picioruș presor special. Bandă tubulară: mări-
mile 36, 38: 0,95 m (38 in), mărimile 40, 42: 1,00 

m (40 in), mărimea 44: 1,05 m (42 in). 2 nasturi.  
1 capsă moș și babă cusută.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Linia 
de cusătură de pe partea 21 este marcată pentru 
mărimea 36. Marcați liniile de cusătură pentru mă-
rimile 38 – 44, la aceeași distanță de centrul feței 
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff  140 cm 55 “PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

Măsurători pentru a, b

ca și în cazul mărimii 36. Țineți cont de lungimile 
diferite ale deschiderii. Prindeți cu ace părțile tipa-
rului pe material, după cum se indică în dispune-
rea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe mate-
rial. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in).  
Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.

Decuparea

21 partea din față a pantalonilor 2x
22 bandă tiv față 2x
23  partea din spate a pantalonilor 2x
24 bandă tiv spate 2x
 a betelie 1x
 b întăritură 1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile a și b 
(pe dosul materialului).

4Cusătura centrală pe față:
Întoarceți un crac al pantalonului. Așezați un 

crac al pantalonului în celălalt, cu fețele materialu-
lui dispuse față în față. Realizați cusătura centrală 
de la cusăturile de pe interiorul cracului la marcajul 
șlițului. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a asi-
gura capătul cusăturii. Aranjați rezervele și apăsați 
pentru a fi deschise la începutul curbei. 

5Deschiderea fermoarului:
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. 
Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii 
de deschidere din stânga (întăritură), cosând 
aproape de dinții fermoarului. Prindeți cu ace des-
chiderea în poziție închisă, potrivind centrele. 
Coaseți banda de fermoar la dublura din dreapta, 
fără a prinde partea de pantalon. Însăilați dublura. 
Coaseți cu tighel de la marginile superioare la 2 
cm (3/4 in) înainte de capăt, după marcaj. Pliați 
partea întăriturii pe jumătate, cu fața materialului 
îndreptată spre interior. Coaseți de-a lungul capă-
tului inferior. Întoarceți. Așezați întăritura sub mar-
ginea din stânga a șlițului (lățimea finală a întăritu-
rii = 3 cm / 1 1/4 in) și prindeți cu ace de dublură. 
Coaseți dublura fermoarului la întăritură, aproape 
de cusătura de îmbinare. Așezați din nou deschi-
derea închisă și coaseți cu tighel până la capăt, 
prinzând întăritura. 

6Cusătura centrală pe spate:
Realizați cusătura centrală pe spate. Aranjați 

rezervele și apăsați pentru a fi deschise la începu-
tul curbei. 

7Betelie:
Pliați betelia pe jumătate, pe lungime, cu fața 

îndreptată spre exterior și apăsați marginea de 
pliere. Coaseți cu tighel jumătatea exterioară a 
beteliei la marginea superioară a pantalonilor. 
Betelia începe pe stânga, iar întăritura atârnă pe 
dreapta. Apăsați rezervele de cusătură ale 
cusăturii de îmbinare și la cealaltă margine lungă 
a beteliei pe betelie. Pliați betelia în afară, cu fața 
îndreptată spre interior. Coaseți peste capete la 
marginile din stânga și de-a lungul marginilor din 
față și de jos a suprapunerii din dreapta. Tăiați 
rezervele, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți betelia 
și apăsați pe margini. Întoarceți marginea 
interioară a beteliei și însăilați peste cusătura de 
îmbinare. Lucrați pe fața articolului vestimentar 
pentru a coase pe linia cusăturii. 

8Asamblați benzile pentru tiv / Tubulatura:
Prindeți cu ace și realizați cusăturile laterale și 

cusăturile de pe interiorul cracului a benzilor pen-
tru tiv, cu fețele materialului dispuse față în față 
(cusăturile numărul 3 și 4). Apăsați rezervele pen-
tru a se deschide. Pliați benzile pentru tiv pe jumă-
tate pe linia de pliere, cu dosul îndreptat spre inte-
rior, și apăsați marginea de pliere. Însăilați 
marginile deschise împreună. Tăiați banda tubu-
lară în două părți egale. Însăilați banda tubulară 
pe marginea inferioară a cracului, astfel încât rola 
tubulaturii să se afle pe articolul vestimentar și 
banda plată pe rezerva pentru cusătură. Pliați ca-

petele benzii tubulare pe cusăturile de la spate, de 
pe interiorul cracului, spre rezerva de cusătură. 

9Coaseți benzile pentru tiv:
Însăilați marginile benzilor pentru tiv împreună 

și prindeți cu ace fețele împreună cu marginile in-
ferioare ale cracului pantalonilor, cusătura numă-
rul 5. Coaseți (piciorușul de fermoar). Prindeți 
banda tubulară și potriviți cusăturile benzii pentru 
tiv cu cusăturile laterale și cusăturile de pe interio-
rul cracului. Aranjați rezervele împreună și apăsați 
în sus. 

10 Butoniere / Nasturi:
Realizați două butoniere în diagonală, la su-

prapunere, la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de mar-
gini. Adaptați mărimea butonierelor pentru a se 
potrivi nasturilor. Coaseți nasturele pe betelie pen-
tru se potrivi cu butoniera. 

11Capsa moș-babă a pantalonilor:
Coaseți capsa moș a pantalonilor pe interio-

rul capătului stâng al beteliei și capsa babă pe be-
telie pentru a se potrivi, fără ca acul să iasă pe fața 
articolului vestimentar. 

12Benzi pentru tiv / Pliuri:
Apăsați pliurile pe benzile pentru tiv.

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată spre interior. Tăiați la sfârșit păr-
țile a și b dintr-un singur strat de material rămas.

Mărime 36 38 40 42 44 Lățimea 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungimea (cm / in)

a 87,5
34½

91,5
36

95,5
37⅝

99,5
39⅛

103,5
40¾

17
6¾

b 19,5
7¾

21,5
8½

9
3½

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pliuri
  2 Pense
  3 Cusături laterale / Cusături de pe interiorul 
cracului
  4  Cusătura centrală pe față
  5 Deschiderea fermoarului
  6 Cusătură centrală pe spate
  7 Betelie
  8 Asamblați benzile pentru tiv / Tubulatura
  9 Coaseți benzile pentru tiv 
 10 Butoniere / Nasturi
 11 Capsa moș-babă a pantalonilor
 12 Benzi pentru tiv / Pliuri

Linia albastră a tiparului, foaia C Linia albastră a tiparului, foaia C 
Părțile tiparului de la 1 până la 14Părțile tiparului de la 1 până la 14  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44   

la p. 7
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aproximativ 59 cm (23 in)

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale pentru jachete, 
cu ceva volum. 
Material original: Poliester. Căptușeală. 

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 4 nasturi. 1 
nasture interior plat.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Prin-
deți cu ace părțile tiparului pe material, după 
cum se indică în dispunerea tiparului.

117 Jachetă ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tiv mâ-
neci 4 cm (1 5/8 in). Adăugați 1,5 cm (5/8 in) re-
zervă pentru cusăturile căptușelii.
Decuparea
Material
 1 centru 2x
 2 spate pe un pliu 1x
 3 față mânecă 2x
 4  spate mânecă cu bridă 2x
 5 întăritură pe dedesubt guler pe un pliu 1x
 6 guler superior pe un pliu 1x
 7 dublură față 2x
 8 dublură spate pe un pliu 1x
12 manșetă 2x
14 partea din spate a buzunarului 2x
Căptușeală
 9 centru 2x
10 față mânecă 2x
11 spate mânecă 2x
13 partea din față a buzunarului 2x
și partea 2
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 1, 5, 
6, 7, 8, 12 (pe dosul materialului).

Asamblare

1Manșetă buzunar:
Pliați manșeta pe jumătate, cu fața materialu-

lui îndreptată spre interior. Coaseți peste capete. 
Întoarceți manșeta și apăsați. Prindeți cu ace 
manșeta de față, după marcaj și prindeți partea 
din față a buzunarului peste manșetă. Coaseți 
manșeta și partea pentru buzunar. Pliați rezerve-
le pentru cusătură în jos și prindeți cu ace. Așe-
zați fețele părților de buzunar împreună cu man-
șetele frontale opuse și coaseți 1 cm (3/8 in) 
lângă cusătura de îmbinare a manșetei. Această 
cusătură ar trebui să fie cu aproximativ 5 mm 
(3/16 in) mai scurtă la capete decât cusătura de 
îmbinare a manșetei. Crestați între liniile de cu-
sătură, prinzând în unghi spre fiecare ultimă cu-
sătură. Nu tăiați în interiorul părților pentru buzu-
nar. Trageți părțile de buzunar către interior, 
călcați cu fierul de călcat manșeta peste deschi-
derea buzunarului. Întindeți mici triunghiuri la ca-
petele deschiderii buzunarelor către interior și 
coaseți la părțile pentru buzunar. Coaseți împre-
ună părțile buzunarului pe interior. Coaseți ma-

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Manșetă buzunar
  2 Pense față
  3 Bridă spate / Cusătura centrală
  4  Coaseți brida
  5 Coaseți spatele mânecilor
  6 Coaseți fețele mânecilor
  7  Cusăturile de la umeri și cusăturile de pe 

partea superioară a mânecii
  8 Marginea din față / Dublura / Reverele
  9 Guler
 10  Cusăturile de la umeri și cusăturile de pe 

partea superioară a mânecii
 11 Tiv / tiv mâneci
 12 Căptușeală
 13 Butoniere / Nasturi

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 2,15
55 2 ⅜

Căptușeală 140 1,30
55 1 ⅜

Asamblare

1Pliuri:
Pliați părțile din față ale pantalonilor pe lungime, 

cu dosul îndreptat spre interior, și apăsați pliurile. 
Apăsați pliurile pe părțile din spate ale pantaloni-
lor, la aproximativ 5 cm (2 in) deasupra marginii 
superioare a pantalonilor. 

2Pense:
Coaseți pensele pe părțile din față și din spate 

ale pantalonilor și apăsați spre centru.

3 Cusături laterale / Cusături de pe interiorul cra-
cului:

Așezați părțile din față ale pantalonilor pe față îm-
preună cu părțile din spate ale pantalonilor. Prin-
deți cu ace cusăturile laterale și de pe interiorul 
cracului și coaseți-le (cusăturile numerele 1 și 2). 
Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.
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STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

CĂPTUȘEALĂ 140 CM 55’’

Dispunerea tiparului

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

nual la capete manșeta cu cusături invizibile.

2Pense față:
Coaseți pensele de pe față. Prindeți cu cleme 

pensele deschise la 1,5 cm (5/8 in) înainte de 
vârfuri, tăiați la 1,5 cm (5/8 in) lățime și apăsați 
pentru a se deschide. Apăsați vârfurile penselor 
pentru a le aplatiza.

3Bridă spate / Cusătura centrală:
Așezați spatele mânecilor împreună cu fețele 

bridei, prindeți cu ace și realizați cusătura centra-
lă pe spate. Apăsați rezervele pentru a se des-
chide.

4Coaseți brida:
Prindeți cu ace fețele și spatele bridei, potri-

vind centrul și coaseți între colțuri. Întăriți pe dos 
cu o cusătură pentru a asigura capetele cusătu-
rii. Prindeți cu cleme rezervele de cusătură ale 
bridei în colțuri, aproape de fiecare ultimă cusă-
tură. 

5Coaseți spatele mânecilor:
Așezați partea din spate cu fețele părții din 

spate a mânecii, prindeți cu ace și coaseți de la 
fiecare clemă în rezervă. Tăiați rezervele și apă-
sați pentru a fi deschise.

6Coaseți fețele mânecilor:
Așezați partea din față a mânecii, pe față, îm-

preună cu partea frontală, potrivind marcajele de 
pe mânecă și încrețiți. Coaseți mânecile. Apăsați 
rezervele pentru a se deschide. 

7Cusăturile de la umeri și cusăturile de pe par-
tea superioară a mânecii:

Așezați părțile frontale pe față împreună cu spa-
tele. Prindeți cu ace  și realizați cusăturile de la 
umăr și cusăturile de pe partea superioară a mâ-
necii, terminând exact pe marginea marcată a 
decolteului și slăbind marginea umărului în par-
tea din spate de la •. Apăsați rezervele pentru a 
se deschide. 

8Marginea din față / Dublură / Revere:
Prindeți cu ace dublura părților frontale, pe 

față, împreună cu părțile frontale, împingând mai 
sus pe rever de la marginea exterioară. Coaseți 
marginile împreună de la cusătura umerilor. Tă-
iați rezervele de cusătură și prindeți cu cleme 
curbele, la marginea inferioară, la doar 3 cm (1 
1/4 in) înainte de capătul dublurii. Întoarceți du-
blura spre interior, însăilați marginile și apăsați. 
Rulați părțile frontale, drapându-le peste mâna 
dvs., la linia marcată PLIERE. Fixați părțile în po-
ziție cu cusături de însăilare lungi și pe diagona-
lă. 

9Guler:
Prindeți cu ace dublura părții din spate, pe 

față, împreună cu marginea decolteului de pe 
partea superioară pentru guler și coaseți între 
colțuri. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a asi-
gura capătele cusăturii. Tăiați rezervele de cusă-
tură și prindeți cu cleme. Prindeți cu cleme par-
tea superioară a gulerului în colțuri, aproape de 
fiecare ultimă cusătură. Coaseți marginile dublu-
rii de la umeri și partea superioară a gulerului 
împreună. Apăsați rezervele pentru a se deschi-
de. Prindeți cu ace întăritura pe dedesubt a gu-
lerului, pe față, împreună cu marginea din spate 
a decolteului, potrivind centrul și potrivind, de 
asemenea, colțurile cu cusăturile de la umăr. 
Coaseți întăritura pe dedesubt a gulerului între 
colțuri. Tăiați rezervele de cusătură, prindeți cur-
ba și prindeți cu cleme în colțuri, pe întăritura pe 
dedesubt a gulerului, aproape de capătul liniei 
de cusătură. Apăsați rezervele pentru a se des-
chide. Prindeți cu ace fețele părții superioare a 
gulerului împreună cu întăritura pe dedesubt, 
împingând în sus materialul în exces al părții su-
perioare dinspre marginea exterioară. Coaseți 
părțile gulerului împreună, așa cum se indică în 
imagine. Tăiați rezervele de cusătură și prindeți 
curbele. Întoarceți gulerul, însăilați marginile și 
apăsați. Prindeți cu ace marginile deschise ale 
gulerului împreună cu fiecare cusătură de la 
umăr, apoi însăilați marginile interioare ale du-
blurii până la marcaj. Coaseți marginile împreu-
nă. Prindeți cu ace cusăturile de la umăr și cusă-
turile de îmbinare ale gulerului împreună. 
Coaseți în linie cu cusăturile de îmbinare de la 
guler și continuați să coaseți până la capăt cusă-
turile de la umăr, terminând 2 cm (3/4 in) înainte 
de marginea interioară a dublurii. Întăriți pe dos 
cu o cusătură pentru a asigura capătele cusătu-
rii.

10Cusăturile laterale și cusăturile de dede-
subt ale mânecii:

Așezați fețele părților frontale împreună cu spa-
tele, pliați mânecile cu fața îndreptată spre inte-
rior. Prindeți cu ace și realizați cusăturile laterale 
și cusăturile de dedesubt ale mânecii, potrivind 
capetele cusăturii de inserare a mânecii. Apăsați 
rezervele pentru a se deschide. 

11 Tiv / Tivurile mânecilor:
Aranjați rezervele pentru tiv și pentru tivul 

mânecilor, apăsați pentru a fi îndreptate spre in-
terior și coaseți lejer la mână.

12Căptușeala:
Realizați cusăturile pe părțile de căptușea-

lă la fel ca pe bucățile de material din partea su-
perioară a jachetei. Apăsați spre interior rezerve-
le de cusătură de la marginea inferioară a 
căptușelii și de la marginile inferioare ale mâne-
cilor. Prindeți cu ace fețele căptușelii împreună 
cu marginile interioare ale căptușelii, potrivind 
cusăturile de la umăr. Coaseți căptușeala, înce-
pând și terminând aproximativ 10 cm (4 in) îna-
inte de marginea tivului. Prindeți cu cleme căptu-
șeala la spatele decolteului. Apăsați rezervele de 
cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în 
interiorul articolului vestimentar cu dosul materi-

alului îndreptat față în față. Împingeți în sus mar-
ginea inferioară a căptușelii, de asemenea pe 
mâneci și coaseți manual pe tiv și pe tivul mâne-
cii. Așezați excesul de căptușeală în jos ca un 
mic pliu și coaseți restul de căptușeală în față, pe 
dubluri. Coaseți pe dubluri, la rezerva pentru tiv. 

13 Butoniere / Nasturi:
Realizați butonierele în diagonală, pe mar-

ginea frontală din dreapta, așa cum este marcat. 
Realizați butoniera superioară pe marginea fron-
tală din stânga (nasturele interior). Coaseți nas-
turii pe față, lângă centru, pe ambele părți fronta-
le, după marcaj. Coaseți nasturele interior pe 
interior, pe fața dublurii pentru a se potrivi cu bu-
toniera.

Linia albastră a tiparului, foaia D Linia albastră a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 21 până la 28Părțile tiparului de la 21 până la 28  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44   

la p. 39
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aproximativ 57 cm (22 1/2 in)

Material și accesorii 
Material recomandat: Piele artificială, materia-
le flaușate, materiale matlasate. 
Material original: Material flaușat. 

118 Jachetă ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar de 
separare din metal: mărimea 36, 38: 0,50 m 
(20 in), mărimile 40 - 44: 0,55 m (22 in). O 
bucată rămasă de căptușeală (buzunare).

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. 
Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, 
după cum se indică în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tiv mâ-
neci 4 cm (1 5/8 in). 

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 1,75
55 1 ⅞

Decuparea
Material
21 centru 2x
22 spate pe un pliu 1x
23 mânecă 2x
24 guler superior pe un pliu 1x
25 întăritură pe dedesubt guler pe un pliu 1x
26 dublură față 2x
27 dublură spate pe un pliu 1x
Rest de căptușeală
28 parte pentru buzunar 4x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 
24, 25, 26 și 27 (pe dosul materialului).

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Umeri / Dublură
  2 Însăilați fermoarul
  3 Cusătura gulerului
  4  Dublură / Guler
  5 Atașați mânecile
  6 Cusături laterale / Cusătura mânecii
  7 Buzunare în cusături
  8 Tiv / tiv mâneci

Asamblare

1Umeri / Dublură:
Așezați părțile frontale pe față împreună cu 

spatele. Prindeți cu ace cusăturile de la umăr și 
coaseți, cusătura numărul 1, slăbind marginile 
umerilor la spate. Prindeți cu ace cusăturile de 
la umăr și dublura și coaseți, cusătura numărul 
3. Apăsați rezervele pentru a se deschide. 

2Însăilați fermoarul:
Separați fermoarul și însăilați benzile pentru 

fermoar, fiecare cu fața pe rezervă, la marginile 
frontale. Dinții fermoarului sunt pe față și încep 
sub decolteul marcat. 

3Cusătura gulerului:
Prindeți cu ace fețele marginii deschise a în-

tăriturii de dedesubt împreună cu marginea de-
colteului și coaseți, cusătura numărul 2. Prin-
deți cu ace fețele părților superioare ale 
gulerului împreună cu dublura și coaseți. Tăiați 
rezervele de cusătură și prindeți curbele. 

4 Dublură / Guler:
Prindeți cu ace fețele dublurii împreună cu 

marginea frontală a jachetei și continuați să 
prindeți cu ace părțile pentru guler împreună, 
până la capăt. Coaseți de-a lungul liniilor de cu-
sătură, prinzând fermoarul. Tăiați rezervele, tă-
iați colțurile la unghi și prindeți curbele. Întoar-
ceți dublura și gulerul și apăsați marginile. 
Lucrați pe exteriorul articolului vestimentar și 
prindeți cu ace cusăturile de îmbinare ale gule-
rului. Lucrați pe interior pentru a coase rezerve-
le cusăturilor de îmbinare împreună, pe cât po-
sibil, cât mai aproape de cusătură.

5 Atașați mânecile:
Coaseți fețele mânecilor împreună cu părțile 

din față și din spate, potrivind marcajele 4. De 
asemenea, potriviți marcajul mânecii cu cusă-
tura de la umăr. Apăsați rezervele pentru a se 
deschide. 

6Cusături laterale / Cusătura mânecii:
Prindeți cu ace și realizați cusăturile mâne-
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WEBKANTEN

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

WEBKANTEN

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

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

MATERIAL A+ B 140 CM 55’’

CĂPTUȘEALĂ A+B 140 CM 55’’

Dispunerea tiparului

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

cii, cusătura numărul 5, fără să coaseți deschi-
derile buzunarului între marcaje. Întăriți pe dos 
cu o cusătură pentru a asigura capătele cusă-
turii. Apăsați rezervele pentru a se deschide.

7 Buzunare în cusături:
Prindeți cu ace fețele părților buzunarului 

împreună cu rezervele de cusături la marginile 
deschiderii buzunarului și coaseți direct de-a 

lungul liniilor de cusătură marcate. Apăsați păr-
țile buzunarului înainte și coaseți-le.

8Tiv / tiv mâneci:
Așezați dublurile plate la tiv, în exterior. Apă-

sați rezervele pentru tiv pentru a fi îndreptate 
spre interior și coaseți lejer la mână. Întoarceți 
dublura spre interior, coaseți la rezervele pen-
tru tiv. Apăsați rezervele pentru tivul mânecii 
pentru a fi îndreptate spre interior și coaseți le-
jer la mână. 

Linia verde B tiparului, foaia B Linia verde B tiparului, foaia B 
Părțile tiparului de la 1 până la 6Părțile tiparului de la 1 până la 6  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44   

Vedere A la pag. 25
Vedere B la pag. 42
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aproximativ 95 cm (37 1/2 in)
Mâneci 7/8

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale pentru rochii, 
cu ceva volum. 
Material original: A: Amestec de bumbac. B: 
Bouclé. Căptușeala A, B 

Accesorii A, B: 1 fermoar din metal, 60 cm (24 
in) lungime.

119 A, B Rochie ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. 
Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, 
după cum se indică în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tiv mâ-
neci 4 cm (1 5/8 in). Tăiați bucățile de căptu-
șeală cu rezervele de cusătură și tiv de 1,5 cm 
(5/8 in).

Decuparea
Material A, B
1 partea centrală față pe un pliu 1x
2 lateral față 2x
3  panoul din față al fustei pe un pliu 1x
4 spate 2x
5 panoul din spate al fustei 2x

Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Coaseți partea laterală de partea centrală din 
față
  2 Pliseuri
  3  Coaseți partea din față la panoul din față al 

fustei
  4Pense spate
  5  Coaseți părțile din spate la panourile din 

spate ale fustei
  6 Realizați cusăturile laterale
  7 Colțurile șlițului la spate
  8 Cusătura centrală pe spate / Șliț
  9 Fermoar
 10 Cusături umeri
 11 Atașați mânecile
 12 Cusături căptușeală
 13 Tiv
 14 Căptușeala la rezerva pentru șliț
 15 Dublura la marginile găurilor pentru mâneci

6 mânecă 2x
Căptușeala A, B
părțile de la 1 la 5.

Asamblare

Vederea A, B

1Coaseți partea laterală de partea centrală 
din față:

Prindeți cu ace fețele părților laterale împreună 
cu partea centrală din față și coaseți. Apăsați 
rezervele pentru a se deschide.

2Pliseuri:
Așezați pliseurile, în direcția săgeții, pe pa-

noul din față al fustei și însăilați.

3Coaseți partea din față la panoul din față al 
fustei:

Prindeți cu ace fețele părților din față împreună 
cu panoul din față al fustei și coaseți. Apăsați 
rezervele de cusătură în sus. 

4Pense spate:
Coaseți pensele pe părțile din spate și pe 

panourile din spate ale fustei și apăsați spre 
centru. 

5Coaseți părțile din spate la panourile din 
spate ale fustei:

Coaseți fețele panourilor din spate ale fustei 
împreună cu părțile din spate. Apăsați rezerve-
le de cusătură în sus.

6Realizați cusăturile laterale:
Realizați cusăturile laterale. Apăsați rezer-

vele pentru a se deschide. 

7Colțurile din spate ale șlițului:
Tăiați 2 bucăți de dublură din restul de căp-

tușeală, fiecare de 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 in). 
Așezați fețele părților de dublură a căptușelii 
împreună cu marginile din spate, la marcajul 
șlițului. Coaseți 2 cm (3/4 in) peste marcajul fer-
moarului, de la marginea rezervei și apoi coa-
seți până la marginea superioară a căptușelii 5 
mm (3/16 in), lângă linia marcată a fermoarului. 
Prindeți cu clemă la un unghi în colțuri. Întoar-
ceți părțile căptușelii spre interior și apăsați. 
Continuați să apăsați apoi marginile din spate 
ale șlițului 2 cm (3/4 in) lățime spre interior, 
până la capăt.

8Cusătura centrală pe spate / Șliț:
Realizați cusătura centrală pe spate, între 

marcajele șlițului, așezând părțile de dublură a 
căptușelii în sus. Apăsați rezervele pentru a se 
deschide și așezați din nou jos părțile de căptu-
șeală. Pe partea din stânga a fustei, tăiați du-
blura șlițului la 5,5 cm (2 1/4 in) și apăsați spre 
interior. Așezați întăritura de dedesubt din 
dreapta sub partea din stânga a părții pentru 

fustă și apăsați dedesubt rezerva de cusătură 
centrală, formând un con pe măsură ce treceți 
deasupra șlițului pentru a evita tăierea sa. Apă-
sați dublura față în față a întăriturii către interi-
or. Pe interior, la capătul șlițului, coaseți întări-
tura de dedesubt și dublura din stânga 
împreună, în unghi, fără să prindeți partea din 
spate stânga. 

9Fermoar:
Prindeți cu ace partea vizibilă a fermoarului 

sub marginile din spate ale șlițului, astfel încât 
dinții fermoarului să înceapă 2 mm (1/8 in) sub 
linia marcată a decolteului. Întăriți pe dedesubt 
fermoarul cu o cusătură strânsă aproape de 
dinții fermoarului (piciorușul pentru fermoar). 

10 Cusături mâneci:
Coaseți pensele pe mâneci și apăsați în 

sus. Realizați cusăturile mânecii. Apăsați rezer-
vele pentru a se deschide și aranjați-le. 

11 Atașați mânecile
Atașați mânecile, slăbite. Aranjați rezer-

vele pentru tivul mânecilor, apăsați pentru a fi 
îndreptate spre interior și coaseți manual. 

12 Cusături căptușeală:
Coaseți și apăsați pensele, pliseurile și 

cusăturile pe părțile de căptușeală, la fel cum 
ați procedat pentru bucățile de material din par-
tea de sus. Prindeți cu ace căptușeala la ro-
chie, cu fețele materialului dispuse față în față. 
Coaseți de-a lungul marginii decolteului. Tăiați 
rezervele și prindeți curbele din loc în loc. Așe-
zați căptușeala în sus și coaseți pe rezervele 
de cusătură. Citiți „Sfatul util” 4 din Glosar. În-
toarceți dublura spre interior și apăsați margi-
nea decolteului. Întoarceți marginile de dublură 
ale șlițului și coaseți la benzile de fermoar. 

13Tiv:
Așezați dublurile plate la tiv, în exterior. 

Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați pentru a fi 
îndreptate spre interior și coaseți lejer la mână. 
Așezați din nou dublurile șlițului spre interior. 
Coaseți tivul căptușelii ca să fie aproximativ 2 
cm (3/4 in) mai scurtă decât rochia. 

14Căptușeala la rezerva pentru șliț:
Întoarceți marginea căptușelii și prindeți 

cu ace la dublura șlițului de pe partea dreaptă 
a întăriturii de dedesubt. Tăiați cealaltă margi-
ne a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de mar-
ginea inferioară apăsată a întăriturii de dede-
subt, tăind la un unghi de 1 cm (3/8 in) sub 
marcajul pentru șliț. Prindeți cu clemă 1 cm (3/8 
in) la un unghi în colțul superior. Întoarceți mar-
ginea căptușelii și prindeți cu ace la dublura șli-
țului de pe partea stângă din spate. Ajungeți 
între materialul superior și căptușeală pentru a 

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

AB Material 140 1,80
55 2

AB Căptușeală 140 1,20
55 1¼
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PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

MATERIAL 140 CM 55’’MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

trage marginile prinse cu ace și coaseți-le îm-
preună. Coaseți manual dublura de întăritura 
de dedesubt la partea de sus a șlițului. Coaseți 
pe dublurile șlițului, la rezerva pentru tiv. 

15Dublura la marginile găurilor pentru mâ-
neci:

Însăilați împreună marginile găurilor pentru mâ-
neci ale materialul pentru partea de sus și ale 
căptușelii și aranjați-le. Apăsați rezervele de 
cusătură pe mâneci. 

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

la p. 23
Mărimi Burda 17, 18, 19, 20, 21
Lungimea laterală a fustei 71 cm (28 ins)
Fusta este așezată pe talie

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare și fluide. 
Material original: Poliester

 
Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar invizi-
bil, cu o lungime de 22 cm (9 in) și un picioruș 

120 Fustă●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

presor special.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Prin-
deți cu ace părțile tiparului pe material, după cum 
se indică în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv  
1,5 cm (5/8 in).

Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Părțile drapate
  2 Cusături panou
  3Cusătura de pe partea dreaptă a fustei / 
Brida
  4   Fermoar invizibil, cusătura de pe partea 

stângă
  5 Marginea superioară a bridei
  6 Tiv

Decuparea
21 partea din față drapată pe un pliu 1x
22  bridă față pe un pliu incl. 1x interior 2x
23  partea din spate drapată pe un pliu 1x
24 bridă spate pe un pliu 2x
25 panoul din față al fustei pe un pliu 1x
26 panoul din spate al fustei pe un pliu 1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 22 și 
24 ale bridei exterioare (pe dosul materialului).

Asamblare

1Părțile drapate:
Fronsați cusăturile laterale pe părțile drapate 

din față și din spate. Pentru a face acest lucru, 
coaseți două linii de însăilare la mașină (cea mai 
lungă setare a cusăturii), lângă linia de cusătură, 
la o distanță de 4 mm (1/8 in) una de cealaltă. Tra-
geți firele bobinei pentru a se potrivi marginilor la 
marginile cusăturilor laterale ale bridei din față și 
spate și înnodați. Distribuiți fronseurile uniform. 
Așezați partea drapată din față pe partea frontală 
din exterior (= interfață) a bridei, cu dosul îndreptat 
spre față, însăilați pe rezervele de cusătură (întin-
zând partea drapată) și lucrați cu ea ca și când ar 
fi o parte unică a tiparului. Procedați la fel pentru a 
însăila partea drapată din spate. 

2 Cusături panou:
Coaseți partea din față a bridei cu partea dra-

pată pe panoul din față al fustei, potrivind centrele. 
Întăriți pe dedesubt brida cu partea drapată pe pa-
noul din spate al fustei procedând la fel (cusătura 
1 și 2). Apăsați rezervele pe bride.

3Cusătura de pe partea dreaptă a fustei / Brida:
Așezați fețele părții din față a fustei împreună 

cu partea din spate a fustei. Prindeți cu ace cusă-
turile din partea dreaptă și coaseți, cusătura nu-
mărul 3. Aranjați rezervele sub bridă și apăsați 
pentru a fi deschise. Realizați cusăturile laterale 
pe interiorul bridei, chiar în partea opusă. Apăsați 
rezervele pentru a se deschide. 

4Fermoar invizibil, cusătura de pe partea stân-
gă:

Introduceți fermoarul invizibil la marginea din stân-
ga. Citiți „Sfatul util” 1  din Glosar. Dinții fermoaru-
lui încep la linia superioară a cusăturii de pe bridă. 
Realizați cusătura de pe partea stângă, de la mar-
ginile de jos la fermoar. Aranjați rezervele și apă-
sați pentru a fi deschise. 

5Marginea superioară a bridei:
Așezați fețele neinterfațate ale bridei interioară 

cu brida exterioară și prindeți cu ace, potrivind cu-
săturile de pe față. La fermoar, întoarceți capetele 
bridei înapoi 5 mm (3/16 in) înainte de marginea 
deschisă și prindeți cu ace în această poziție. Așe-
zați rezervele la marginile deschise spre exterior 
și prindeți cu ace peste bridă. Citiți „Sfat util” 2 din 
Glosar. 2 din glosar. Coaseți marginea superioară 
a bridei. Așezați partea interioară a bridei în sus și 
coaseți pe rezerve, cât mai aproape de cusătură 
posibil. Citiți „Sfat util” 3 din Glosar. Întoarceți par-
tea interioară a bridei spre interior. Întoarceți mar-
ginile șlițului și coaseți manual banda fermoarului. 
Întoarceți și marginea inferioară a bridei și coaseți 
de mână de-a lungul cusăturii de îmbinare a bri-
dei.

6Tiv:
Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați pentru a fi 

îndreptate spre interior și coaseți.

Mărime 17 18 19 20 21

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 2,20
55 2⅝

Linia neagră a tiparului, foaia C Linia neagră a tiparului, foaia C 
Părțile tiparului de la 1 până la 9Părțile tiparului de la 1 până la 9  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44   

la p. 28
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui aproximativ 71 cm (28 in)

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare pentru 
bluze cu ceva volum. 
Material original: Flanel ușor din bumbac. 
Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 10 nasturi.

121 Bluză ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 2,10
55 2 ¼

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. 
Capsele marcate pe partea 2 sunt pentru 
mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați 
marcajul în sus, în funcție de liniile mărimii. 
Marcajul inferior este același pentru toate 
mărimile. Depărtați celelalte marcaje la distanțe 
egale. Prindeți cu ace părțile tiparului pe 
material, după cum se indică în dispunerea 
tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv  
1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru părțile a și 
b includ rezerve.
Măsurători pentru a, b
Mărime 36 38 40 42 44 Lățimea 

pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungimea (cm / in)

a 24,5
9⅝

25
9⅞

25,5
10

26
10¼

26,5
10½

7
2¾

b 23
9

4
1½

Decuparea
1 centru 2x
2 bandă față 2x
3 spate pe un pliu 1x
4 bridă pe un pliu 2x
5 mânecă 2x
6 partea superioară a pliseului 2x
7 partea inferioară a pliseului 2x
8 bandă guler pe un pliu 2x
9 guler pe un pliu 2x
a  manșetă 4x
b bandă de prindere pentru șlițul mânecii 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 2, 
8, 9 și a (pe dosul materialului).
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

Asamblare

1Pense bust:
Coaseți pensele bustului și apăsați pensele 

în jos. Așezați pliseurile pe partea din spate, în 
direcția săgeți, și însăilați la marginea superi-
oară. 

2Încrețiți partea din spate:
Pentru a fronsa între *, coaseți o linie de în-

săilare la mașină (cea mai lungă setare a cusă-
turii), aproape deasupra și sub linia de cusătu-
ră. Trageți firele la lățimea bridei. Înnodați 
capetele firelor. Distribuiți fronseurile uniform.

3Bridă:
Coaseți fețele părții pentru bridă împreună 

cu marginea superioară a spatelui ( cusătura 
numărul 2). Lucrați pe interiorul materialul și 
coaseți împreună fețele părții pentru bridă cu 
marginea superioară a spatelui. Așezați brida 
în sus, apăsați cusăturile. Coaseți fețele bridei 
exterioare împreună cu marginile superioare 
frontale (cusătura numărul 3). Apăsați rezerve-
le de cusătură pe bridă. Întoarceți marginea ce-
leilalte bride și coaseți de-a lungul cusăturilor 
de îmbinare. Însăilați împreună marginile răma-
se ale bridei.

4Cusăturile laterale / Tiv:
Realizați cusăturile laterale (cusătură numă-

rul 4). Aranjați rezervele de cusături împreună 
și apăsați spre spate. Aranjați rezervele pentru 
tiv, apăsați pentru a fi îndreptate spre interior și 
coaseți 1 cm (3/8 in) lățime.

5Benzi față:
Coaseți benzile pe marginile din față (cusă-

tura numărul 1). Tăiați rezervele de cusătură și 
apăsați pe benzi. Apăsați rezervele de la cele-
lalte margini pe benzi. Pliați benzile pe linia de 
pliere, cu fața materialului îndreptată spre inte-
rior și coaseți peste capetele inferioare. Întoar-
ceți. Întoarceți marginile interioare și însăilați 
peste cusătura de îmbinare. Lucrați pe exterio-
rul articolului vestimentar pentru a coase pe li-
nia cusăturii, prinzând marginea interioară. 

6Guler cu bandă de guler:
Coaseți fețele părților gulerului împreună, 

lăsând marginea de îmbinare deschisă. Tăiați 
rezervele de cusătură și prindeți curbele. În-
toarceți gulerul și apăsați. Însăilați marginile de 
îmbinare ale gulerului împreună și însăilați 
marginea superioară a părții exterioare a benzii 
pentru guler (cusătura numărul 7). Apăsați re-

zerva la marginea inferioară a părții interioare a 
benzii gulerului spre dosul materialului. Prindeți 
cu ace, pe față, părțile benzii pentru guler îm-
preună, prinzând gulerul. Coaseți de-a lungul 
marginii frontale și a marginii superioare. Tăiați 
rezervele de cusătură. Întoarceți banda pentru 
guler, așezați gulerul în sus și apăsați. Coaseți 
fețele exteriorului benzii pentru guler împreună 
cu marginea decolteului de pe articolul vesti-
mentar. Tăiați rezervele de cusătură și apăsați 
pe banda pentru guler. Întoarceți marginile inte-
rioare ale părții benzii pentru guler și însăilați 
peste cusătura de îmbinare. Lucrați pe exterio-
rul articolului vestimentar pentru a coase pe li-
nia cusăturii, prinzând marginea interioară. 

7 Șlițuri mâneci:
Crestați șlițurile mânecilor după cum indică 

marcajul. Despărțiți marginile tăiate într-o linie 
dreaptă și coaseți cât mai îngust posibil de o 
margine longitudinală a benzii de prindere. 
Apăsați banda de prindere peste margini, spre 
interior, întoarceți și însăilați de-a lungul cusă-
turii de îmbinare, având în final o lățime de prin-
dere de 7 mm (1/4 in). Coaseți cu tighel de pe 
fața părții articolului vestimentar, aproape de 
cusătură. Prindeți banda de prindere la partea 
de sus a șlițului pe interior (ca un mic pliseu). 
Așezați banda de prindere spre interior la mar-
ginile din față ale șlițului și coaseți de-a lungul 
cusăturii de îmbinare. 

8 Cusături mâneci:
Pliați mânecile pe jumătate pe lungime, cu 

fața materialului îndreptată spre interior. Reali-
zați cusăturile mânecii. Aranjați rezervele îm-
preună și apăsați spre un lateral. Încrețiți mar-
ginile inferioare are mânecilor pe lățimea 
manșetelor. 

9Părțile pentru pliseuri:
Pliați părțile pliseurilor pe jumătate, cu fețele 

îndreptate spre interior. Coaseți peste capete. 
Întoarceți părțile și apăsați pe margini. Însăilați 
marginile deschise împreună. Așezați pliseurile 
în direcția săgeții și însăilați pe rezervă. Însăi-
lați părțile superioare ale pliseurilor pe margini-
le inferioare ale mânecii, cu dosul îndreptat 
spre față. Însăilați părțile inferioare ale pliseuri-
lor pe marginea inferioară a părților exterioare 
ale manșetelor. Rezervele manșetei atârnă în 
afară. Pliseurile sunt așezate pe manșetă, iar 
rezervele sunt așezate împreună. (Pliseurile se 
deschid în lateral)

10Manșete:
Prindeți cu ace fețele manșetei și coaseți 

împreună la marginile laterale și inferioare, 
prinzând părțile pliseurilor. Tăiați rezervele, în-
toarceți manșetele și apăsați. Coaseți fețele 
marginii exterioare a manșetei împreună cu 
marginea inferioară a mânecii. Tăiați rezervele 
și apăsați pe manșetă. Întoarceți marginile inte-
rioare și însăilați peste cusătura de îmbinare. 
Lucrați pe exteriorul articolului vestimentar 
pentru a coase pe linia cusăturii, prinzând mar-
ginea interioară.

11 Încrețiți mânecile și atașați-le:
Încrețiți capul mânecii între asteriscuri. 

Atașați mânecile. Aranjați rezervele de cusături 
împreună și apăsați spre mâneci.

Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense bust
  2 Încrețiți spatele
  3 Bridă
  4 Cusăturile laterale / Tiv
  5  Benzi față
  6 Guler cu bandă de guler
  7 Șlițuri mâneci
  8 Cusături umeri
  8 Părțile pentru pliseuri
 10 Manșete
 11 Încrețiți mânecile și atașați-le
 12 Butoniere / Nasturi

12 Butoniere / Nasturi:
Realizați butoniere verticale pe partea 

frontală a benzii, în dreapta, după marcaj, și re-
alizați 1 butonieră în diagonal, la marginea din 
dreapta a benzii pentru guler. Realizați câte o 
butonieră la capetele din față ale fiecărei man-

șete. Coaseți nasturii pe partea frontală, în 
stânga, la capătul din stânga a benzii pentru 
guler și pe capetele din spate ale manșetelor, 
pentru a se potrivi cu butonierele.

Linia neagră a tiparului, foaia C Linia neagră a tiparului, foaia C 
Părțile tiparului de la 21 până la 23Părțile tiparului de la 21 până la 23  
Mărimea 34  Mărimea 34  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42 Mărimea 42   

Vedere A la pag. 26
Vedere B la pag. 27
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42
Lungime fustă 45 cm (17 3/4 ins)

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale pentru fuste cu 
sau fără elastan.  
Material original: A: Bouclé, B: Catifea cord cu 
elastan. Căptușeală A, B. 

Accesorii A, B: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar 
invizibil, cu o lungime de 22 cm (9 in) și un picio-
ruș presor special. 

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Prin-
deți cu ace părțile tiparului pe material, după cum 
se indică 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. 
Tăiați bucățile de căptușeală cu rezervele de cu-
sătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).
Decuparea

122 A, B Fustă ●●●●

Materialul necesar

Măsurători pentru o

Prezentarea generală a tiparului

Material A, B
21  panoul din față al fustei pe un pliu 1x
22 bridă lateral 2x
23 panoul din spate al fustei 2x
 a betelie 1x
Căptușeala A, B
părțile 21, 22 și 23.
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat betelia și 
partea a (pe dosul materialului).

Asamblare

Vederile A, B 

1Pense spate:
 Coaseți pensele pe panourile din spate ale 

fustei și apăsați spre centru. 

2Panoul din față al fustei:
Coaseți fețele bridelor laterale împreună cu pa-

noul frontal al fustei, cusătura numărul 1. Apăsați 
rezervele pe bride.

3 Cusături laterale:
Realizați cusăturile laterale, cusătura numărul 

2. Apăsați rezervele pentru a se deschide.

4Betelie:
Pliați betelia în jumătate și apăsați, cu dosul în-

dreptat către interior. Îndreptați din nou betelia. 
Coaseți o margine longitudinală a beteliei la mar-
ginea superioară a fustei. Apăsați rezervele pe be-
telie. 

5Fermoar invizibil / Cusătura centrală:
Introduceți fermoarul invizibil la marginile de 

deschidere din spate. Citiți „Sfatul util” 1  din Glo-
sar. Dinții fermoarului încep la marginea superioa-
ră a beteliei (= pliul apăsat). Realizați cusătura 
centrală pe spate de pe marginile inferioare la fer-
moar. Apăsați rezervele pentru a se deschide. 

6 Căptușeală:
Coaseți pensele și cusăturile pe părțile de căp-

tușeală și apăsați ca și pe materialul părților de 
sus. Realizați cusătura centrală pe spate de pe 
marginile inferioare la aproximativ 2 cm (3/4 in) 
înainte de partea superioară a șlițului. Apăsați re-
zervele pentru a se deschide, continuați să apă-
sați rezervele de la șliț către interior, până la capăt. 
Coaseți marginea superioară a fețelor căptușelii 
fustei împreună cu marginea interioară a beteliei. 
Apăsați rezervele pe căptușeală. 

7Marginea beteliei interioare:
Așezați jumătatea interioară a beteliei cu căp-

tușeala către interior și însăilați de-a lungul cusă-
turii de îmbinare a beteliei. Lucrați pe fața articolu-
lui vestimentar pentru a coase pe marginea 
interioară a beteliei, pe linia cusăturii de îmbinare. 
Întoarceți marginile de dublură ale șlițului și coa-
seți la benzile de fermoar. 

8Tiv:
Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați pentru a fi 

îndreptate spre interior și coaseți lejer la mână. 
Coaseți tivul căptușelii ca să fie aproximativ 2 cm 
(3/4 in) mai scurtă decât fusta. 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1Pense spate
  2 Panoul din față al fustei
  3Cusături laterale
  4  Betelie
  5 Fermoar invizibil / Cusătura centrală
  6 Căptușeală
  7 Marginea beteliei interioare
  8 Tiv

Mărime 34 36 38 40 42 Lățimea 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungimea (cm / in)

a 74
29⅛

78
30¾

82
32¼

86
33⅞

90
35⅜

11
4⅜

Mărime 34 36 38 40 42

Lățimea materi-
alului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

AB Material 140 0,70
55 ¾

AB Căptușeală 140 0,55
55 ⅝
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH

34 - 42
Stoff A+B 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

34 - 42
Futter A+B 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

34 - 42
Stoff A+B 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

34 - 42
Futter A+B 140 cm 55 “

PLIUL MATERIALULUI PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSEMARGINI FALSE

MATERIAL A+ B 140 CM 55’’

MATERIAL 140 CM 55’’

CĂPTUȘEALĂ A+B 140 CM 55’’

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată în interior. Pentru catifeaua cord, țineți cont 
de direcția pufului.

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

la p. 16
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Exteriorul cracului 116 cm (45 3/4 in)
Tiv aproximativ 66 cm (26 in)

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare pentru 
rochii. 
Material original: Viscoză-mătase artificială. 

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar 
invizibil, cu o lungime de 18 cm (7 in) și un 
picioruș presor special. 10 nasturi. 1 capsă 
moș și babă cusută.

123 Salopetă●●●●

Materialul necesar

Măsurători pentru a, b, c

Prezentarea generală a tiparului

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Li-
piți părțile 8A și 8B și, de asemenea, 9A și 9B 
împreună pe liniile de îmbinare. Butonierele 
marcate cu X pe partea 1 sunt pentru mărimea 

36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul în 
funcție de liniile mărimii. Marcajul inferior este 
același pentru toate mărimile. Depărtați celelal-
te marcaje la distanțe egale. Prindeți cu ace 
părțile tiparului pe material, după cum se indică 
în dispunerea tiparului. Marcați părțile de la a la 
c 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 de la a la c 
includ rezerve.
Decuparea

 1 față cu dublură față în față 2x
 2 bridă spate pe un pliu 1x
 3 spate pe un pliu 1x
 4 mânecă 2x
 5 guler pe un pliu 2x
 6 bandă guler pe un pliu 2x
 7 betelie pe un pliu 2x
 8 partea din față a pantalonilor 2x
 9 partea din spate a pantalonilor 2x
10 parte pentru buzunar 4x
 a manșetă 2x 
 b bandă de prindere / șliț mânecă 2x
 c întăritura pe dedesubt a șlițului  1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 5 
(1x = exteriorul gulerului), 6, 7, a și c (pe dosul 
materialului).

Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1Bridă / Cusături umeri
  2 Marginile din față
  3 Guler cu bandă de guler
  4  Cusăturile laterale ale părții superioare a 

articolului vestimentar / Pliseurile
  5 Șlițuri mâneci
  6Pliseuri / Mâneci
  7 Cusături umeri
  8 Manșete
  9 Atașați mânecile
 10 Pense / Pliseurile pantalonilor
 11 Cusăturile laterale / Pantaloni
 12 Buzunare în cusături
 13 Cusăturile de pe interiorul cracului
 14 Cusătura centrală
 15 Deschiderea fermoarului
 16 Betelie
 17 Tiv
 18 Butoniere / Nasturi
 19Capsa moș și babă

Mărime 36 38 40 42 44 Lățimea 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungimea (cm / in)

a 26
10¼

26,5
10½

27
10⅝

27,5
10⅞

28
11

18
7⅛

b 20
7⅞

3
1⅛

c 21,5
8½

9
3½

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 3,60
55 3 ⅞

rezervele împreună și apăsați spre bridă. Rea-
lizați cusăturile de la umeri. Aranjați rezervele și 
apăsați pentru a fi deschise.

2Marginile din față:
Apăsați dublura față în față de pe părțile 

frontale mai întâi spre interior, pe linia de pliere 
și apoi pe linia de pliere a dublurii. Coaseți.

3Guler cu bandă de guler:
Coaseți fețele părților gulerului împreună 

de-a lungul marginilor exterioare. Tăiați rezer-
vele, tăiați colțurile la unghi. Întoarceți gulerul și 
apăsați. Așezați fețele părților benzii pentru gu-
ler împreună, prinzând gulerul. Coaseți de-a 
lungul marginilor frontale și superioare ale ben-
zii pentru guler, începând și terminând pe linia 
cusăturii de pe marginea de îmbinare. Întoar-
ceți banda pentru guler. Tăiați rezervele de cu-
sătură. Coaseți partea exterioară a benzii pen-
tru guler la marginea decolteului. Apăsați 
rezervele de cusătură pe banda pentru guler. 
Întoarceți marginea interioară a benzii pentru 
guler și coaseți de-a lungul cusăturii de îmbina-
re.

4Cusăturile laterale ale părții superioare a ar-
ticolului vestimentar / Pliseurile:

Așezați fețele părților frontale împreună cu spa-
tele și realizați cusăturile laterale. Aranjați re-
zervele și apăsați pentru a fi deschise. Așezați 
pliseurile pe fețe și pe spate în direcția săgeții 
și însăilați.

5Șlițuri mâneci:
Crestați mânecile după cum indică marcajul. 

Despărțiți marginile tăiate într-o linie dreaptă și 
coaseți cât mai îngust posibil de o margine lon-
gitudinală a benzii de prindere. Apăsați banda 
de prindere peste cusătura de îmbinare pe șli-
țul mânecii, pliați pe o lățime de 7 mm (1/4 in), 
întoarceți și coaseți pe interior. Prindeți banda 
de prindere la partea de sus a șlițului pe interior 
(ca un mic pliseu). Așezați banda de prindere 
spre interior la marginile din față ale șlițului și 
coaseți de-a lungul cusăturii de îmbinare.

6Pliseuri / Mâneci:
Așezați pliseurile pe marginea inferioară a 

mânecii, în direcția săgeții, și însăilați. 

7 Cusături mâneci:
Pliați mânecile pe jumătate pe lungime, cu 

fața materialului îndreptată spre interior. Reali-
zați cusăturile mânecii. Aranjați rezervele și 
apăsați pentru a fi deschise. 

8Manșete:
Coaseți manșetele de marginile inferioare 

ale mânecilor. Apăsați rezervele de cusătură pe 
manșetă. Apăsați rezervele la cealaltă margine 
lungă a manșetei spre interior. Pliați manșeta 
pe jumătate pe lungime, cu fața materialului în-
dreptată spre interior. Coaseți peste capete. 
Tăiați rezervele, tăiați colțurile la unghi. Întoar-
ceți manșetele și apăsați marginile. Prindeți cu 
ace marginea manșetei peste cusătura de îm-
binare și coaseți manual de-a lungul acesteia.

9 Atașați mânecile
Prindeți cu ace mânecile în găurile pentru 

mâneci. La atașarea mânecilor, următoarele 
aspecte sunt importante pentru o potrivire 
adecvată: Potriviți marcajele 7 pe față și pe mâ-
necă. Potriviți cusăturile mânecii și cusăturile 
laterale. Potriviți marcajul de la capul mânecii 
cu cusătura de la umăr. Coaseți mânecile. 
Aranjați rezervele de cusătură împreună și 

Asamblare

1Bridă / Cusături umeri:
Coaseți brida de partea din spate. Aranjați 
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apăsați spre mâneci, la capul mânecii. 

10Pense / Pliseuri pe pantaloni:
Coaseți pensele pe părțile din spate ale 

pantalonilor și apăsați spre centru. Așezați pli-
seurile pe părțile pantalonilor, în direcția săge-
ții, și însăilați la marginea superioară. 

11Cusăturile laterale / Pantaloni:
Realizați cusăturile laterale, fără a coase 

deschiderile buzunarului, între marcaje. Întăriți 
pe dos cu o cusătură pentru a asigura capătele 
cusăturii. Aranjați rezervele și apăsați pentru a 
fi deschise.

12 Buzunare în cusături:
Aranjați marginea dreaptă a părților pen-

tru buzunar. Prindeți cu ace fețele părților pen-
tru buzunar împreună cu rezervele de cusături 
la marginile deschiderii buzunarelor. Coaseți 
marginile părților pentru buzunar aproape de 
cusătura laterală, de-a lungul liniei de cusătură 
de la deschiderea buzunarului. Apăsați părțile 
pentru buzunar înainte, coaseți împreună și 
aranjați. Însăilați marginile superioare ale părții 
pentru buzunar pe partea inferioară a părții 
frontale a pantalonilor. 

13Cusăturile de pe interiorul cracului:
Realizați cusăturile de pe interiorul cracu-

lui. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi des-
chise.

14 Cusătura centrală:
Așezați un crac al pantalonului în celălalt, 

cu fețele materialului dispuse față în față. Rea-
lizați cusătura centrală din față, sub marcajul 
pentru șliț și continuați să realizați cusătura 
centrală pe spate, până la capăt. Aranjați rezer-
vele de cusătură. Apăsați rezervele cusăturii 
centrale pentru a fi deschise în spate, spre în-
ceputul curbei. Nu apăsați rezervele de cusătu-
ră pentru a fi plate, de-a lungul curbei. 

15Deschiderea fermoarului:
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. Coaseți fermoarul pe partea inferi-
oară a marginii de deschidere din stânga (întă-
ritură), cosând aproape de dinții fermoarului. 
Prindeți cu ace deschiderea în poziție închisă, 
potrivind centrele. Coaseți banda de fermoar la 
dublura din dreapta, fără a prinde partea de 
pantalon. Însăilați dublura. Coaseți cu tighel de 
la marginile superioare la 3 cm (1 1/4 in) înain-

te de capăt, după marcaj. 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 prin-
deți cu ace de dublură. Coaseți dublura fer-
moarului la întăritură, aproape de cusătura de 
îmbinare. Așezați din nou deschiderea închisă 
și coaseți cu tighel până la capăt, prinzând în-
tăritura. 

16Betelie:
Coaseți pantalonii la marginea inferioară 

a părții beteliei exterioare, cusătura numărul 
10. Capătul beteliei atârnă peste marginea din 
dreapta a șlițului de pe partea frontală din cen-
tru, iar capătul beteliei de la marginea din stân-
ga a șlițului este cusut de întăritura de dede-
subt. Apăsați rezervele cusăturii de îmbinare 
pe betelie. Coaseți marginea superioară a be-
teliei exterioare, pe față, împreună cu marginea 
inferioară a articolului vestimentar din partea 
de sus, potrivind partea centrală din față a be-
teliei cu partea centrală din față a părților fron-
tale (cusătura numărul 11). Apăsați rezervele 
de cusătură pe betelie. Apăsați rezerva de la 
marginile beteliei interioare, pe lungime, astfel 
încât să fie îndreptată spre interior. Prindeți cu 
ace betelia interioară, pe față, împreună cu be-
telia exterioară. Coaseți de-a lungul capetelor 
frontale ale beteliei. Întoarceți betelia spre inte-
rior și apăsați. Însăilați marginile interioare ale 
beteliei peste cusăturile de îmbinare. Lucrați pe 
fața articolului vestimentar pentru a coase pe 
linia cusăturii. 

17Tiv:
Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați pen-

tru a fi îndreptate spre interior și coaseți lejer la 
mână. 

18 Butoniere / Nasturi:
Realizați butoniere pe lungime, pe partea 

frontală, după marcaj, și realizați o butonieră în 
diagonală, la marginea din dreapta a benzii 
pentru guler. Realizați două butoniere în diago-
nală, la marginile din față ale fiecărei manșete. 
Adaptați mărimea butonierelor pentru a se po-
trivi nasturilor. Coaseți nasturii pentru se potrivi 
cu butonierele. 

19Capsa moș și babă:
Coaseți capsa moș pe interiorul capătului 

din dreapta față al beteliei, fără ca acul să iasă 
pe exteriorul articolului vestimentar. Coaseți 
capsa babă pe capătul din stânga al beteliei, 
pentru a se potrivi.

Linia neagră a tiparului, foaia A Linia neagră a tiparului, foaia A 
Părțile tiparului de la 21 până la 28Părțile tiparului de la 21 până la 28  
Mărimea 44  Mărimea 44  
Mărimea 46  Mărimea 46  
Mărimea 48  Mărimea 48  
Mărimea 50  Mărimea 50  
Mărimea 52 Mărimea 52   

la p. 53
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52
Lungime fustă 62 cm (24 1/2 ins)
Fusta este așezată sub talie

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare pentru 
fuste. 
Material original: Gabardină (I). Material cu 
paiete (II). Căptușeală. 

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar invi-
zibil, cu o lungime de 22 cm (9 in) și un picioruș 
presor special.

124 Fustă ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. 
Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, 
după cum se indică în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv  
1,5 cm (5/8 in). Tăiați liniile de cusătură cu re-
zerve de cusătură de 1,5 cm (5/8 in).
Decuparea
Materialul I
21 panoul din centru față al fustei pe un pliu 1x
22 panoul lateral stânga al fustei 2x
24 panoul din centru spate al fustei 2x
25 panoul lateral din spate al fustei 2x
27  betelia din față pe un pliu 
     (inclusiv 1x interior) 2x
28 betelia din spate
     (inclusiv 2x interior) 4x
Materialul II
23  panoul fustei din partea de jos din față 
     pe un pliu 1x
26 panoul fustei din partea de jos din spate 
     pe un pliu 1x
Căptușeală
părțile 21, 22, 24 și 25.
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 27 
și 28, doar pe părțile pentru betelia interioară 
(pe dosul materialului).

Asamblare 
Sfaturi pentru a lucru cu materialele cu paiete: 
Însăilați întotdeauna cu ață de cusut subțire și 
cu un ac subțire. Nu folosiți ață de însăilat groa-
să. Folosiți întotdeauna un ac subțire de cusut 
la mașină (dimensiunea 70), perfect ascuțit. 
Dacă se întâmplă ca paietele să se desprindă 
sau să se rupă, coaseți individual paietele pen-
tru a le înlocui. Utilizați aceeași ață care a fost 
folosită pentru restul paietelor sau utilizați ață 
„invizibilă” din nailon. Apăsați materialul cu gri-
jă! Un fier de călcat prea încins va topi paietele 
sau le va decolora. Utilizați căldură medie și 
apăsați doar de pe dosul materialului, punând 
dedesubt o cârpă uscată. Călcați mai întâi un 
rest de material pentru a testa. Paietele cusute 
pe rezervele de cusătură pot fi îndepărtate doar 
dacă le tăiați cu foarfece ascuțite, dar aveți gri-
jă să nu tăiați ața care prinde celelalte paiete.

1Bridele de pe șold:
Coaseți bridele din față la panoul din față al 

fustei. Coaseți bridele din spate, de pe șold, la 
panourile din spate ale fustei. Aranjați rezervele 
împreună și apăsați către panourile fustei.

2Realizați cusăturile laterale:
Așezați fețele panourilor din spate ale fustei 

împreună cu panoul din față al fustei. Prindeți 
cu ace cusăturile laterale și coaseți. Apăsați re-
zervele pentru a se deschide.

3Cusăturile laterale ale beteliei:
Realizați cusăturile laterale a beteliei fără in-

terfață. Apăsați rezervele pentru a se deschide. 
Coaseți betelia cu interfață de marginea supe-
rioară a fustei. Apăsați rezervele pe betelie.

4Fermoar invizibil:
Introduceți fermoarul invizibil. Citiți „Sfatul 

util” 1 din glosar. Realizați cusătura centrală pe 
spate aproape de capătul fermoarului. Apăsați 
rezervele pentru a se deschide.

Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Bridele de pe șold
  2 Realizați cusăturile laterale
  3 Cusăturile laterale ale beteliei
  4  Fermoar invizibil
  5 Panourile din partea de jos ale fustei / Șlițul
  6 Panou de jos al fustei la panoul de sus
  7 Cusături căptușeală
  8 Betelie

5 Panourile din partea de jos ale fustei / Șlițul:
Realizați cusăturile laterale pe panourile din 

partea de jos a fustei. Apăsați rezervele pentru 
a se deschide. Pliați panoul fustei pe jumătate, 
pe linia de pliere, cu față îndreptată spre interi-
or. Însăilați marginile din spate pentru a le în-
chide, marginea din stânga pe linia „margine 
stânga”. Tăiați rezervele de cusături la 7 mm 
(1/4 in). Întoarceți panoul fustei din partea de 
jos pe dos și apăsați marginile. Așezați margi-
nea din stânga, de pe spate, pe marginea din 
dreapta, la marcaj, și însăilați cu cusături în di-
agonală. La marginea din stânga, de pe spate, 
așezați stratul de material pentru partea de 
sus, pe față, și coaseți de marginea din dreap-
ta, pe linia de cusătură, de la marginile superi-
oare până la marcajul șlițului. Așezați la loc par-
tea, cu dosul îndreptat spre interior. Prindeți cu 
ace marginile deschise împreună.

6Panoul din partea de jos a fustei la panoul 
din partea de sus a fustei:

Însăilați panoul din partea de jos a fustei la pa-
noul din partea de sus a fustei, potrivind cusă-
tura cu centrul spatelui. Potriviți cusăturile late-
rale. Apăsați rezervele în sus.

7 Cusături căptușeală:
Realizați cusăturile pe căptușeala fustei, la 

fel ca pe materialul din partea de sus a fustei. 
Apăsați spre interior rezerva la marginea supe-
rioară a căptușelii, întoarceți și coaseți. Așezați 
căptușeala în interiorul fustei, cu dosurile față 
în față, așezați peste cusătura de îmbinare a 
beteliei și însăilați. Coaseți manual pe margini-
le deschise la benzile de prindere a fermoaru-
lui. 

8Betelie:
Prindeți cu ace fețele beteliei interfațate îm-

preună și coaseți marginea superioară a bete-
liei cusute. Coaseți marginile superioare ale 
beteliei împreună. Tăiați rezervele de cusătură. 
Așezați betelia în sus. Apăsați rezervele pe be-
telie și coaseți aproape de cusătura de îmbina-

Mărime 44 46 48 50 52

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Materialul I 140 0,75
55 ⅞

Materialul II 140 0,95
55 1

Căptușeală 140 0,60
55 ⅝
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re. Întoarceți betelia în interior, așezați peste 
cusătura de îmbinare și însăilați. Coaseți ma-
nual pe marginile din spate la benzile de prin-
dere a fermoarului. Lucrați pe exteriorul artico-

lului vestimentar pentru a coase pe linia 
cusăturii de îmbinare a beteliei, prinzând mar-
ginea interioară a beteliei.

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

la p. 55
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52
Lungimea spatelui aproximativ 90 cm (35 1/2 in)

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale tricotate, ma-
teriale de jerseu de la mediu la groase, materi-
ale pentru hanorace, materiale din fibre fleece 
Material original: Material tricotat. 

Accesorii: Vilene/Pellon H 609. Bandă de 
cusături flexibilă Vilene. 1 fermoar separator, 
90 cm (35 1/2 in) lungime. Cordon: mărimi 
44- 48: 1,70 m (1 7/8 yarzi), mărimile 50, 52: 
1,90 m (2 1/8 yarzi). 2 găici aplicate prin cio-
cănire 2 accesorii pentru capetele cordonului. 
Un ac dublu pentru mașina de cusut.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. 
Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, 
după cum se indică în dispunerea tiparului. 

125 Jachetă lungă ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a 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 2x
 2 spate pe un pliu 1x
 3 bridă spate pe un pliu 1x
 4 dublură față 2x
 5 dublură spate pe un pliu 1x
 6 glugă 4x
 7 mânecă 2x
 8 bandă mânecă 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 4 
și 5. Călcați cu fierul de călcat banda flexibilă 
pe marginile găurii pentru mânecă și marginile 
de îmbinare a bridei (pe dosul materialului).

Asamblare

Notă: Realizați cusăturile pe materialele elasti-
ce folosind o cusătură elastică specială sau la 
o setare îngustă în zig-zag. Coaseți tivurile și 
tivurile mânecilor cu un ac dublu pentru mașina 
de cusut, pentru a le menține elastice.

1Pense pe fețe:
Coaseți pensele pe părțile din față și apă-

sați-le în jos. 

2Atașați găicile:
Atașați 2 găici, potrivit marcajului de pe păr-

țile din față, pentru a introduce cordonul în tea-
că, călcând mai întâi cu fierul de călcat pe o 
bucată mică de interfață, de aproximativ 3 x 3 
cm (1 1/4 x 1 1/4 in) pentru întărire (dosul ma-
terialului).

3Bridă spate:
Așezați părțile din spate, pe față, împreună 

cu brida. Prindeți cu ace marginea de îmbinare 
și coaseți (cusătura numărul 1). Coaseți părțile 
din față cu părțile bridei în același mod (cusătu-
ra numărul 2). Aranjați rezervele împreună și 
apăsați spre bridă.

4Dublura:
Prindeți cu ace dublura de pe părțile fronta-

le, pe față, împreună cu dublura spatelui și coa-
seți (cusătura numărul 4). 

5Asamblați gluga:
Așezați cele 2 părți pentru glugă, fiecare pe 

față, împreună, prindeți cu ace cusătura centra-
lă și coaseți. Apăsați rezervele pentru a se des-
chide. Așezați părțile pentru interiorul și cele 
pentru exteriorul glugii, cu fețele împreună, 
prindeți cu ace și coaseți de-a lungul marginii 
exterioare. Întoarceți gluga și apăsați marginea 
frontală a glugii. Însăilați marginile deschise îm-
preună. 

6Însăilați pe glugă:
Însăilați fețele glugii împreună cu marginea 

decolteului jachetei (cusătura numărul 3). 

7Însăilați fermoarul:
Scurtați fermoarul la lungimea dintre margi-

nea frontală și linia tivului. Citiți „Sfatul util” 7 
din Glosar. Deschideți fermoarul. Însăilați o 
bandă a fermoarului, pe față, împreună cu mar-
ginea frontală a jachetei, de-a lungul liniei de 
cusătură, astfel încât dinții fermoarului să fie pe 
partea articolului vestimentar și banda pentru 
fermoar să fie 1 cm (3/8 in) pe rezervele pentru 
cusătură. 

8Coaseți pe dublură:
Prindeți cu ace fețele dublurii împreună cu 

articolul vestimentar. Coaseți de-a lungul mar-
ginii frontale și a marginii decolteului. Prindeți 
fermoarul și gluga. 

9 Întoarceți dublura:
Așezați dublura în sus și coaseți pe rezerve-

le de cusătură, cât mai aproape de cusătură 
posibil. Citiți „Sfatul util” 4 din Glosar. Întoarceți 
dublura spre interior și apăsați marginile. Aran-
jați marginea interioară a dublurii și coaseți ma-
nual lejer. 

10 Cusături laterale:
Așezați părțile frontale pe față împreună 

cu spatele. Prindeți cu ace cusăturile laterale și 
coaseți, cusătura numărul 5. Aranjați rezervele 
împreună și apăsați spre spate. 

11 Cusătură mânecă:
Pliați mâneca pe jumătate, pe lungime, cu 

fața îndreptată către interior. Prindeți cu ace cu-

sătura mânecii și coaseți (cusătura numărul 6). 
Aranjați rezervele împreună și apăsați spre 
spate. 

12 Benzi mâneci:
Coaseți împreună marginile înguste ale 

fiecărei părți de bandă pentru mânecă, pe față, 
pentru a forma cercuri. Apăsați rezervele pen-
tru a se deschide. Pliați benzile pentru mânecă 
pe linia de pliere, cu fața materialului îndreptată 
spre exterior și apăsați marginea. Însăilați mar-
ginile deschise împreună și coaseți la marginea 
inferioară a mânecii, întinsă pentru a se potrivi, 
și potriviți cusăturile. Aranjați rezervele de cu-
sături împreună și apăsați spre mâneci. 

13 Atașați mânecile
Prindeți cu ace mânecile în găurile pentru 

mânecă, cu fețele materialului dispuse față în 
față La atașarea mânecilor, următoarele aspec-
te sunt importante pentru o potrivire adecvată: 
Potriviți marcajele 7 pe față și pe mânecă. Po-
triviți cusăturile de pe dedesubtul mânecii și cu-
sătura laterală. Potriviți marcajul de la capul 
mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mâne-
cile. Aranjați rezervele de cusătură împreună și 
apăsați spre mâneci, la capul mânecii. 

14Tiv / Cordon / Teacă: 
Aranjați rezervele și apăsați către interior. 

Introduceți cordonul prin găici și în teacă. Ata-
șați părțile pentru capetele cordonului și înno-
dați capetele pentru a-l fixa. Lucrați pe fața ar-
ticolului vestimentar și folosiți un ac dublu 
pentru a coase tivul la 3 cm (1 1/4 in) lățime 
pentru teacă. 

Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense pe fețe
  2 Atașați găicile
  3 Bridă spate
  4 Dublura
  5 Asamblați gluga 
  6 Însăilați pe glugă
  7 Însăilați fermoarul 
  8 Coaseți pe dublură
  9 Întoarceți dublura
 10Cusături laterale
 11 Cusături mâneci
 12 Benzi mâneci
 13 Atașați mânecile
 14 Tiv / Cordon / Teacă

Mărime 44 46 48 50 52

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 2,95
55 3 ¼

Linia albastră a tiparului, foaia D Linia albastră a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 1 la 5, de la 9 la 15Părțile tiparului de la 1 la 5, de la 9 la 15  
Mărimea 44  Mărimea 44  
Mărimea 46  Mărimea 46  
Mărimea 48  Mărimea 48  
Mărimea 50  Mărimea 50  
Mărimea 52 Mărimea 52   

la p. 53
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52
Lungimea spatelui aproximativ 61 cm (24 in)

126 Jachetă ●●●●

Prezentarea generală a tiparului

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale matlasate, 
țesături funcționale. 
Material original: Material matlasat. 

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 1 fermoar 
separator, 75 cm (30 in) lungime. 3 capse 
aplicate prin ciocănire.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. 
Marcajul pentru capse, de pe partea 14 este 
pentru mărimea 44. Depărtați marcajul pentru 

Materialul necesar
Mărime 44 46 48 50 52

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 2,20
55 2 ⅜

mărimile cuprinse între 46 și 52 la aceeași dis-
tanță de marginea de sus ca pentru mărimea 
44 Urmați liniile și detaliile pentru modelul 126. 
Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, 
după cum se indică în dispunerea tiparului. 
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff 140 cm 55 “PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivurile mâ-
necilor 4 cm (1 5/8 in).
Decuparea
 1 centru 2x
 2 spate pe un pliu 1x
 3 bridă spate pe un pliu 1x
 4 dublură față 2x
  5 dublură spate pe un pliu 2x
 9 guler pe un pliu 2x
10 față mânecă 2x
11 spate mânecă 2x
12 dublură tiv față 2x
13 dublură tiv spate pe un pliu 1x
14 bandă față 1x
15 buzunar 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 4, 
5, 9, 12, 13, 14 (pe dosul materialului).

Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense pe fețe
  2 Buzunare
  3 Bridă spate
  4  Dublura / Dublurile tivului
  5 Asamblați gulerul
  6 Însăilați gulerul
  7 Însăilați fermoarul
  8 Coaseți pe dublură
  9 Întoarceți dublurile
 10Cusături laterale
 11 Cusături umeri
 12 Atașați mânecile
 13 Dublurile tivului
 14 Bandă față
 15 Capse

Asamblare

1Pensele părților din față: 
Coaseți pensele pe părțile din față și apă-

sați-le în jos. 

2 Buzunare:
Pliați părțile buzunarului pe jumătate, cu fe-

țele îndreptate spre interior. Coaseți împreună 
marginile, lăsând o mică deschidere pentru în-
toarcere. Tăiați rezervele și prindeți curbele. În-
toarceți buzunarele, apăsați marginile și coa-
seți deschiderea. Însăilați buzunarele pe părțile 
frontale, la marcaje. Coaseți buzunarele aproa-
pe de marginile laterale și de jos.

3Bridă spate:
Așezați părțile din spate, pe față, împreună 

cu brida. Prindeți cu ace marginea de îmbinare 
și coaseți (cusătura numărul 1). Coaseți părțile 
din față cu brida în același mod (cusătura nu-
mărul 2). Aranjați rezervele împreună și apăsați 
spre bridă.

4Dublura / Dublurile tivului:
Prindeți cu ace dublura de pe părțile fronta-

le, pe față, împreună cu dublura spatelui și coa-
seți (cusătura numărul 4). Coaseți dublurile 
pentru tivul din față cu dublurile din față în ace-
lași mod (cusătura numărul 10). 

5Asamblați gulerul:
Așezați părțile pentru interiorul și exteriorul 

gulerului cu fețele împreună. Prindeți cu ace 

împreună, de-a lungul marginii gulerului exteri-
or și coaseți de la marcaj la cusătura numărul 
3. Tăiați rezervele, tăiați colțurile în unghi și 
prindeți în unghi, spre cusătură, la marcajul 3. 
Întoarceți gulerul și apăsați pe margini. Însăilați 
marginile deschise împreună. 

6Însăilați pe guler:
Însăilați fețele gulerului împreună cu margi-

nea decolteului jachetei, (cusătura numărul 3).

7Însăilați fermoarul:
Scurtați fermoarul la lungimea dintre margi-

nea frontală și linia tivului . Citiți „Sfatul util” 7 
din Glosar. Deschideți fermoarul. Însăilați o 
bandă a fermoarului, pe față, împreună cu mar-
ginea frontală a jachetei, de-a lungul liniei de 
cusătură, astfel încât dinții fermoarului să fie pe 
partea articolului vestimentar și banda pentru 
fermoar să fie 1 cm (3/8 in) pe rezervele pentru 
cusătură. 

8Coaseți pe dublură:
Prindeți cu ace fețele dublurii împreună cu 

jacheta. Coaseți de-a lungul marginilor frontale 
și a celei inferioare și a marginii decolteului. 
Prindeți fermoarul și gulerul. Coaseți dublura 
pentru tivul de pe spate la marginea inferioară 
a părții de pe spate în același mod. 

9Întoarceți dublurile:
Așezați dublurile în sus și coaseți pe rezer-

vele de cusătură, cât mai aproape de cusătură 
posibil. Citiți „Sfatul util” 4 din Glosar. Întoarceți 
dublurile spre interior și apăsați marginile. 
Aranjați marginea dublurii în interior și coa-
seți-o manual pe rezervele liniei de îmbinare a 
bridei frontale. Însăilați marginea interioară a 
dublurii pentru tiv aproape de curba șlițului. 

10 Cusături laterale:
Așezați părțile frontale, pe față, împreună 

cu spatele. Prindeți cu ace cusăturile laterale și 
coaseți de la marginile superioare la marcajul 
șlițului (cusătura numărul 5). Aranjați rezervele 
împreună și apăsați spre spate. Coaseți manu-
al marginile laterale ale dublurii pentru tiv îm-
preună, pe interior. 

11 Cusături mâneci:
Prindeți cu ace cusăturile de pe mâneci 

cu fețele dublurii și coaseți (cusăturile numărul 
8 și 9). Aranjați rezervele de cusături împreună 
și apăsați spre un lateral. Aranjați rezervele 
pentru tivul mânecii, apăsați pentru a fi îndrep-
tate spre interior și coaseți 3 cm (1 1/4  in) lăți-
me.

12 Atașați mânecile
Prindeți cu ace mânecile în găurile pentru 

mânecă, cu fețele materialului dispuse față în 
față La atașarea mânecilor, următoarele aspec-
te sunt importante pentru o potrivire adecvată: 
Potriviți marcajele 7 pe față și pe mânecă. Po-
triviți cusăturile de pe dedesubtul mânecii și cu-
sătura laterală. Potriviți marcajul de la capul 
mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mâne-
cile. Aranjați rezervele de cusătură împreună și 
apăsați spre mâneci, la capul mânecii. 

13Dublurile tivului:
Lucrați pe fața articolului vestimentar 

pentru a însăila marginea inferioară a jachetei 
3 cm (1 1/4 in) lățime, prinzând dublurile pentru 
tiv. Coaseți în unghi spre partea superioară a 
șlițului. 

14Bandă față:
Pliați banda pe linia de pliere. Fața mate-

rialului este îndreptată spre interior. Coaseți 
marginile împreună, lăsând o mică deschidere 
(5 cm / 2 in) pentru întoarcere. Tăiați rezervele, 
tăiați colțurile la unghi. Întoarceți banda și apă-
sați pe margini. Însăilați banda pe marginea 
părții din față la marcaje. Coaseți manual cu 

cusătură invizibilă sau coaseți la mașină aproa-
pe de margine. 

15Capsele:
Atașați jumătățile superioare ale capselor 

la capătul din dreapta al gulerului și pe bandă, 
după marcaj. Atașați jumătățile inferioare ale 
capselor pe capătul din stânga al gulerului și pe 
partea din față, în stânga, pentru a se potrivi.

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

la p. 57
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52
Lungime de la talie 60 cm (24 ins)
Mâneci 3/4

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale jerseu elasti-
ce. Materiale ușoare pentru benzi. 
Material original: Tricot (I). Șifon (II). 
Accesorii: Bandă de cusături flexibilă Vilene.

127 Rochie ●●●●

Materialul necesar

Măsurători pentru o

Prezentarea generală a tiparului

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Li-
piți părțile 21A și 21B împreună pe liniile de îm-
binare. Prindeți cu ace părțile tiparului pe mate-
rial, după cum se indică 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 re-
zerve.

Decuparea
Materialul I
21 față cu 
     dublura față în față a decolteului pe un pliu 1x
22 spate pe un pliu 1x
23  mânecă 2x
  a bandă dublură spate 
    (decolteu)  1x
Materialul II
24 bandă față pe un pliu 2x
25 bandă spate pe un pliu 1x
26 bandă mânecă 2x
Bandă de cusături Călcați cu fierul de călcat re-
zervele tuturor cusăturilor și pe marginea de-
colteului, pe spate (dosul materialului).

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Decolteu spate
  2 Dublura față în față
  3 Cusături umeri
  4  Cusături laterale
  5 Cusături umeri
  6 Apăsați tivurile mânecii
  7 Banda inferioară a mânecii
  8 Marginea inferioară a mânecii
  9 Cusături umeri
 10 Atașați mânecile
 11 Tiv
 12 Bandă pentru tiv
 13 Benzile de la tiv

Asamblare

Notă: Realizați cusăturile pe materialele elasti-
ce folosind o cusătură elastică specială sau la 
o setare îngustă în zig-zag. 

1 Decolteu spate::
Tăiați rezervele de la marginea decolteului la 

1 cm (3/8 in). Pliați banda de dublură pe jumă-
tate, pe lungime, cu dosul materialului îndrep-
tate spre interior. Apăsați. Însăilați banda și în-
săilați fețele împreună cu marginea decolteului 
pe spate, astfel încât marginile deschise să fie 
pe rezervă. Coaseți banda de dublură 1 cm 
(3/8 in) pe lățime. Tăiați rezervele. Însăilați ban-
da pe interior și apăsați. Lucrați pe exteriorul 
articolului vestimentar și coaseți cu tighel 7 mm 
(1/4 in) lângă marginea decolteului.

2Dublura față în față:
Aranjați dublura față în față pe față și întoar-

ceți spre interior pe linia de pliere. Însăilați du-
blura la rezervele pentru cusăturile de la umăr.

3 Cusăturile de la umăr:
Așezați fețele părților frontale împreună cu 

spatele. Însăilați cusăturile de la umeri (cusătu-
ra numărul 1). Coaseți. Aranjați rezervele și 
apăsați pentru a fi deschise.

Mărime 44 46 48 50 52 Lățimea 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungimea (cm / in)

a 25
9⅞

25,5
10

26
10¼

26,5
10½

27
10⅝

4
1½

Mărime 44 46 48 50 52

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Materialul I 140 2,55
55 2 ¾

Materialul II 140 0,80
55 ⅞
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52
Stoff II 140 cm 55 “

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MATERIALUL I 140 CM 55’’

MATERIALUL II 140 CM 55’’

Dispunerea tiparului

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

4 Cusături laterale:
Așezați fețele părților frontale împreună cu 

spatele. Realizați cusăturile laterale (cusătură 
numărul 2). Aranjați rezervele și apăsați pentru 
a fi deschise.

5 Cusături mâneci:
Pentru a încreți capul mânecii, coaseți două 

linii de însăilare la mașină (cea mai lungă seta-
re a cusăturii) de la • la •.

6Apăsați tivurile mânecii:
Aranjați tivurile mânecii, însăilați spre interi-

or și apăsați.

7 Banda inferioară a mânecii:
Apăsați banda mânecii pe fiecare linie de 

pliere, cu dosul materialului îndreptat spre inte-
rior. Coaseți cu tighel marginea de pliere pe li-
nia de cusătură marcată (2 cm / 3/4 in lățime). 
Apăsați pliurile în jos. Prindeți cu ace marginea 
inferioară a părții de jos a mânecii, astfel încât 
marginea tivului să întâlnească marcajul (linia 
de cusătură a pliului superior). Coaseți margi-
nea 2 cm (3/4 in) pe lat, prinzând partea inferi-
oară a mânecii.

8 Marginea inferioară a mânecii:
Apăsați rezerva pe marginea inferioară a 

benzii pentru a fi îndreptată spre interior, întoar-
ceți și coaseți manual lejer.

9 Cusături mâneci:
Pliați mânecile pe lungime, cu fața îndrepta-

tă către interior. Realizați cusăturile mânecilor 
(cusătura numărul 3), potrivind marginile de pli-
ere. Coaseți. Tăiați rezervele, aranjați și apă-
sați pentru a fi deschise.

10 Atașați mânecile, slăbite:
Prindeți cu ace fețele mânecilor împreună 

cu marginile găurii pentru mânceă și coaseți. 
La atașarea mânecilor, următoarele aspecte 
sunt importante pentru o potrivire adecvată: 
Potriviți marcajele 4 pe față și pe mânecă. Po-
triviți cusăturile mânecii și cusăturile laterale. 
Potriviți marcajul de la capul mânecii cu cusă-
tura de la umăr. Distribuiți
fronseurile uniform pentru a evita formarea ner-
vurilor. Însăilați și coaseți mânecile de pe par-
tea mânecii. Tăiați rezervele de cusătură, aran-
jați împreună și apăsați spre mâneci.

11Tiv:
Aranjați tivul, însăilați spre interior și apă-

sați. 

12Bandă pentru tiv:
Așezați banda din față, pe față, împreună 

cu banda din spate. Realizați cusăturile laterale 
(cusătură numărul 5). Aranjați rezervele și apă-
sați pentru a fi deschise. Apăsați rezervele de 
la marginea inferioară spre interior, întoarceți, 
însăilați și coaseți aproape de margine. Apăsați 
benzile pe linia de pliere, cu dosul materialului 
îndreptat spre interior. Coaseți cu tighel margi-
nea de pliere pe linia de cusătură marcată (2 
cm / 3/4 in lățime). Apăsați pliurile în jos. 

13Benzile de la tiv:
Prindeți cu ace marginea inferioară a ro-

chiei la partea inferioară din față și din spate 
astfel încât
marginea pentru tiv să întâlnească marcajul (li-
nia de cusătură a pliului superior). Potriviți cu-
săturile laterale. Coaseți cu tighel marginea 2 
cm (3/4 in) pe lat, întăriți pe dedesubt părțile 
inferioare din față și din spate.

Linia verde a tiparului, foaia C Linia verde a tiparului, foaia C 
Părțile tiparului de la 1 până la 9Părțile tiparului de la 1 până la 9  
Mărimea 44  Mărimea 44  
Mărimea 46  Mărimea 46  
Mărimea 48  Mărimea 48  
Mărimea 50  Mărimea 50  
Mărimea 52 Mărimea 52   

la p. 51
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52
Lungime spate 102 cm (40 1/4 ins)
Tiv aproximativ 40 cm (16 in) 
Pantalonii stau pe talie

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale pentru panta-
loni. Imitație de piele. Piele  
Material original: Piele. Căptușeală. 

Accesorii: Vilene/Pellon LE 420. 1 fermoar 
invizibil, 20 cm (8 in) lungime. 1 capsă pentru 
pantaloni. Lipici pentru piele. 

128 Pantaloni ●●●●

Materialul necesar

Măsurători pentru o

Prezentarea generală a tiparului

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Li-
nia de cusătură de pe partea 1 este marcată 
pentru mărimea 44. Marcați liniile de cusătură 
pentru celelalte mărimi la aceeași distanță de 
centrul feței ca și în cazul mărimii 44. Prindeți 
cu ace părțile tiparului pe material, după cum 
se indică 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 re-
zerve. Tăiați liniile de cusătură cu rezerve de 
1,5 cm (5/8 in).

Decuparea
Material
1 partea din față sus a pantalonilor 2x
2 partea din față jos a pantalonilor 2x
3  partea bridei pentru șold 2x
5 partea din spate sus a pantalonilor 2x
6 partea din spate jos a pantalonilor 2x
7 betelia din față (inclusiv 2x interior) 4x
8  betelia din spate pe un pliu
  (inclusiv 1x interior) 2x
a întăritură 1x
Căptușeală
4 parte pentru buzunar 2x
9  partea din față a pantalonilor 2x 
de asemenea, părțile 5 și a.
Tăiați căptușeala pentru părțile din față ale 
pantalonilor pe diagonală.
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 7 
și 8 (pe dosul materialului).

Asamblare

Informații despre piele (citiți și „Sfatul util”) 8 
din Glosar): Vă recomandăm să coaseți mai în-
tâi modelul în muselină. Veți putea transfera 
astfel corecturile pe tipar înainte să tăiați părți 
din piele. De asemenea, veți evita să însăilați 
sau să desfaceți cusături atunci când coaseți 
pielea, deoarece găurile lăsate de ac sunt per-
manente. Apăsați pielea pe dos, cu căldură 
moderată și nu utilizați abur (utilizați o cârpă 
pentru a apăsa). Testați mai întâi pe un rest din 
piele. Pentru o piele moale, călcați cu fierul de 
călcat bucăți de aproximativ 2 cm (3/4 in) lățime 
de interfață peste liniile de cusătură (pe dosul 
pielii).

1Pense:
Coaseți toate pensele, inclusiv pe părțile de 

căptușeală, și apăsați spre centru. 

2Buzunare în brida de șold:
Coaseți fețele părților pentru buzunar împre-

ună cu marginile deschiderii buzunarului de pe 
părțile din față ale pantalonilor. Așezați părțile 
pentru buzunar în sus și coaseți până la rezer-
vele de cusătură, aproape de cusătură. Întoar-
ceți părțile pentru buzunar spre interior. Prindeți 
cu ace marginile deschiderii buzunarelor la păr-
țile bridei laterale a șoldului la marcaje. Coaseți 
împreună părțile buzunarului pe interior. Însăi-
lați părțile buzunarului pe partea inferioară a 
părților din față ale pantalonilor. Tăiați mai întâi 
rezerva părții de buzunar din dreapta de-a lun-
gul părții din centru-față. 

3Părțile pentru căptușeală:
Însăilați părțile pentru căptușeală pe părțile 

superioare, din față și din spate, ale pantaloni-
lor. De acum înainte, lucrați cu aceste părți ca 
și când ar fi un strat de material. 

4Cusătura panoului din față:
Coaseți părțile superioare din față ale pan-

talonilor pe față împreună cu părțile inferioare 
din față ale pantalonilor. Deschideți rezervele și 
lipiți-le sau coaseți-le cu tighel aproape de cu-
sătură. 

5Cusătura panoului din spate:
Coaseți părțile superioare din spate ale pan-

talonilor pe față împreună cu părțile inferioare 
din spate ale pantalonilor.  Deschideți rezervele 
și lipiți-le sau coaseți-le cu tighel aproape de 
cusătură.

6Cusăturile laterale, cusăturile pe interiorul 
cracului și cusătura centrală:

Realizați cusăturile laterale și cusăturile de pe 
interiorul cracului.  Deschideți rezervele și li-
piți-le sau coaseți aproape de cusătură. Coa-
seți cusătura centrală de pe față și de pe spate 
până la capăt. Deschideți rezervele de la mar-
ginile superioare până la începutul curbei și li-
piți-le. Nu apăsați rezervele de cusătură pentru 
a fi plate, de-a lungul curbei.

7Deschiderea fermoarului:
Aranjați marginile de îmbinare împreună. 

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 cm (2 in) înainte de partea din centru-față. 
Coaseți fermoarul pe partea inferioară a margi-
nii de deschidere din stânga (întăritură), 
cosând aproape de dinții fermoarului. Prindeți 
cu ace deschiderea în poziție închisă, potrivind 
centrele. Coaseți banda de fermoar la dublura 
din dreapta, fără a prinde partea de pantalon. 
Însăilați dublura. Coaseți cu tighel de la margi-
nile superioare la 3 cm (1 1/4 in) înainte de ca-
păt, după marcaj. Pliați partea pentru întăritură 
pe lungime și coaseți până la capătul inferior. 
Întoarceți. Așezați întăritura de dedesubt sub 
marginea din stânga a șlițului și prindeți cu ace 
de dublură. Coaseți dublura fermoarului la întă-
ritură, aproape de cusătura de îmbinare. Așe-
zați din nou deschiderea închisă și coaseți cu 
tighel până la capăt, prinzând întăritura. 

8Betelie:
Realizați cusăturile laterale pe părțile beteli-

ei. Coaseți părțile exterioare ale beteliei pe 
marginile superioare ale pantalonilor, lăsând 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense
  2 Buzunare în brida de șold
  3 Părțile pentru căptușeală
  4 Cusătura panoului din față
  5 Cusătura panoului din spate
  6  Cusături laterale / Cusături de pe interio-

rul cracului 
și cusătura centrală

  7 Deschiderea fermoarului
  8 Betelie
  9 Tiv

Mărime 44 46 48 50 52 Lățimea 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungimea (cm / in)

a 22,5
8⅞

6,5
2½

Mărime 44 46 48 50 52

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 2,00
55 2 ⅛

Căptușeală 140 1,00
55 1
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

44 - 52
Futter 140 cm 55 “

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

CĂPTUȘEALĂ 140 CM 55’’

Linia roșie a tiparului, foaia B Linia roșie a tiparului, foaia B 
  Părțile tiparului de la 21 până la 28   Părțile tiparului de la 21 până la 28 
Mărimea 44  Mărimea 44  
Mărimea 46  Mărimea 46  
Mărimea 48  Mărimea 48  
Mărimea 50  Mărimea 50  
Mărimea 52 Mărimea 52   

Vedere A la pag. 56
Vedere B la pag. 54
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52
Lungimea spatelui aproximativ 109 cm (43 in)
Mâneci 3/4

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale din crêp, satin, 
jacquard 
Material original: A: Crêp din poliester (I), ja-
cquard (II); B: Satin din poliester. 

129 A, B Rochie ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

A

Notă: Pentru vederea B a rochiei, partea lu-
cioasă a satinului poate fi utilizată ca exterior 
pentru dubluri și benzile pentru mâneci. 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense
  2 Cusături umeri
  3Guler șal
  4 Dublură
  5 Coaseți pe dublură
  6Cusături laterale
  7 Mânecile
  8 Benzi mâneci
  9 Atașați mânecile
 10 Tiv
 11 Butonieră / Nasture
 12 Întăritură pe dedesubt

Accesorii A, B: Vilene/Pellon G 785. 1 nasture 
acoperit cu material. Opțional: 1 capsă.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Li-
piți părțile 21A și 21B, 22A și 22B, 23A și 23 B, 
26A și 26B și, de asemenea, 27A și 27B împre-
ună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace părți-
le tiparului pe material, după cum se indică 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
Vederile A, B (părțile pentru vederea B = mate-
rial I + II)
Materialul I 
21  partea din față dreapta cu guler integrat 1x
22  partea din față stânga cu guler integrat 1x
23 spate pe un pliu 1x
24 dublură spate pe un pliu 1x

B

25 mânecă 2x
Materialul II
26  partea din față dreapta a dublurii cu guler 

integrat 1x
27  partea din față stânga a dublurii cu guler in-

tegrat 1x
28 bandă mânecă 4x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 
24, 26, 27 și 28 (pe dosul materialului).

Asamblare

Vederea A, B

1Pense:
Însăilați pensele din talie pe spate și coaseți 

spre vârfuri. Înnodați firele. Apăsați pensele 
spre centru-spate. Prindeți cu cleme pensele 
deschise de-a lungul părții de mijloc, la aproxi-
mativ 3 cm (1 1/4 ins) înainte de vârfuri. Însăilați 
pensele și coaseți spre vârfuri. Înnodați firele. 
Tăiați rezervele la 1 cm (3/8 in), aranjați împre-
ună și apăsați în sus. Însăilați pensele pe față, 
la umăr, și coaseți spre vârfuri. Apăsați pensele 
spre marginea din față. 

2 Cusăturile de la umăr:
Așezați părțile frontale pe față împreună cu 

spatele. Prindeți cu ace cusăturile de la umăr, 
slăbind marginile umerilor în partea din spate. 
Coaseți, terminând exact în colț. Prindeți cu 
cleme părțile frontale în colțuri, aproape de fie-
care ultimă cusătură. Aranjați rezervele și apă-
sați pentru a fi deschise.

3Gulerul șal:
Așezați fețele părților frontale împreună și 

realizați cusătura centrală pe spate a gulerului 
integrat (cusătura numărul 2). Apăsați rezerve-
le pentru a se deschide. Însăilați și coaseți gu-
lerul integrat pe marginea din spate a decolte-
ului de la o clemă la alta. Tăiați rezervele și 
prindeți cu cleme curbele. Apăsați rezervele 
pentru a se deschide.

4Dublura:
Așezați fețele părților frontale ale dublurii 

împreună și realizați cusătura centrală pe spate 
(cusătura numărul 3). Apăsați rezervele pentru 
a se deschide. Prindeți cu ace fețele dublurii 
din spate împreună cu părțile frontale ale du-
blurii de la marginea decolteului și coaseți între 
colțuri. Prindeți cu cleme părțile frontale ale du-
blurii în colțuri, aproape de fiecare ultimă cusă-
tură. 
Coaseți împreună marginile de la umeri ale du-
blurii (cusătura numărul 4). Tăiați rezervele, 
prindeți cu cleme și apăsați pentru a fi deschi-
se. Aranjați marginea dublurii spre interior.

5Coaseți pe dublură:
Prindeți cu ace fețele dublurii împreună cu 

părțile frontale și cu gulerul integrat, apăsând în 
sus pentru lungime suplimentară, din marginea 
exterioară. Însăilați și coaseți marginile împre-
ună. Tăiați rezervele de cusătură, tăind tivul la 
marginea inferioară, la doar 2 cm (3/4 in) înain-
te de capătul dublurii. Tăiați rezervele, prindeți 
cu cleme curbele și tăiați sau prindeți cu cleme 
colțurile la unghi. Întoarceți dublura spre interi-
or. Însăilați marginile și apăsați. Drapați partea 
din față și întăritura de dedesubt a gulerului pe 
mână pentru a le rula. Fixați dublura în poziție 
cu cusături de însăilare lungi și pe diagonală. 
Prindeți cu ace liniile de cusătură a gulerului la 
spate și coaseți împreună exact în linie cu ca-
nelura cusăturii, cosând manual pe spate. Coa-
seți manual pe interior dublura la rezervele cu-
săturilor de la umeri. 

6Cusături laterale:
Așezați partea frontală pe partea din spate, 

cu fețele materialului dispuse față în față. Însă-
ilați cusăturile laterale și coaseți. Aranjați rezer-
vele și apăsați pentru a fi deschise. 

7 Mânecile:
Pliați mânecile pe jumătate pe lungime, cu 

fața materialului îndreptată spre interior. Reali-
zați cusăturile mânecii. Aranjați rezervele și 
apăsați pentru a fi deschise. 

8 Benzi mâneci:
Coaseți împreună marginile înguste ale fie-

cărei părți de bandă pentru mânecă, pe față, 
pentru a forma cercuri. Apăsați rezervele pen-
tru a se deschide. Așezați împreună 2 părți 
pentru banda mânecii, fiecare pe față, potrivind 
cusăturile. Prindeți cu ace și coaseți marginile 
inferioare ale mânecilor împreună. Așezați inte-
riorul benzii în afară și coaseți pe rezerve, 
aproape de cusătură Citiți și „Sfatul util” 4 din 
Glosar. Așezați banda spre interior și apăsați 
marginea. Coaseți exteriorul benzii pentru mâ-
necă, pe față, împreună cu marginile inferioare 
ale mânecii, potrivind cusăturile. Apăsați rezer-
vele de cusătură pe bandă. Întoarceți marginea 
interioară a benzii și însăilați peste cusătura de 
îmbinare. Lucrați pe exteriorul articolului vesti-
mentar pentru a coase pe linia cusăturii de îm-
binare, prinzând marginea interioară.

9 Atașați mânecile
Atașați mânecile, slăbite. Aranjați rezervele 

de cusătură împreună și apăsați spre mâneci, 
la capul mânecii. 

10Tiv:
Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați pen-

tru a fi îndreptate spre interior și însăilați. Coa-
seți pe dubluri, la tiv. Coaseți cu tighel marginea 
inferioară a rochiei 3,5 cm (1 1/2 in) lățime, prin-

Mărime 44 46 48 50 52

Lățimea materi-
alului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

A Materialul I 140 2,60
55 2 ⅞

A Materialul II 140 1,45
55 1 ½

B Material 140 3,30
55 3 ⅝

capătul din dreapta al beteliei atârnând de la 
partea din centru-față și coaseți capătul din 
stânga al beteliei de întăritură. Apăsați rezerve-
le cusăturilor de îmbinare pe părțile pentru be-
telie. Prindeți cu ace părțile interioare ale bete-
liei, pe față, împreună cu părțile pentru betelia 
exterioară. Coaseți peste capetele din față ale 
beteliei (la dreapta față de centru-față) și de-a 
lungul marginilor superioare ale beteliei. Tăiați 
rezervele, tăiați colțurile la unghi. Întoarceți be-
telia. Întoarceți marginea beteliei spre interior, 
în față, aproximativ 5 cm (2 in) lungime și însă-

ilați. Apoi, așezați marginea rămasă a beteliei 
plată, peste cusătura de îmbinare. Lucrați pe 
fața articolului vestimentar pentru a coase pe 
marginea interioară a beteliei, pe linia cusăturii 
de îmbinare. Coaseți capsa moș pe capătul din 
dreapta al beteliei și capsa babă pe capătul din 
stânga. 

9Tiv:
Apăsați rezervele pentru tiv pentru a fi în-

dreptate spre interior și coaseți lejer la mână 
sau lipiți.

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de 
material, cu fața îndreptată 
spre interior. Tăiați la sfârșit 
partea 4 dintr-un singur strat de 
material rămas.
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MATERIALUL I A 140 CM 55’’ MATERIALUL II A 140 CM 55’’

MATERIAL B 140 CM 55’’

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

Pattern layouts

Tăiați dintr-un singur strat de 
material, cu fața orientată în sus. 
Așezați părțile asimetrice 21 și 22 
pe material, cu partea cu model 
îndreptată în sus. Părțile 
prezentate cu un contur întrerupt 
trebuie așezate pe material cu 
partea imprimată în jos. 

zând tivul. 

11 Butonieră / Nasture:
Realizați butoniera în diagonală, pe par-

tea din față, în dreapta, așa cum este marcat. 
Adaptați mărimea butonierei pentru a se potrivi 
nasturelui. Prindeți cu ace partea dreaptă din 
față cu partea stângă din față, potrivind centrul. 
Marcați locul unde va fi amplasat nasturele. 

Coaseți nasturele, prinzând un pic de material 
pe interior ca întăritură.

12Întăritură pe dedesubt:
Coaseți întăritura pe dedesubt la rezerva 

cusăturii de pe față pe interiorul părții din față 
din stânga (cusătura numărul 5) și fixați-o cu o 
capsă. 

Linia verde a tiparului, foaia D Linia verde a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 1 până la 6Părțile tiparului de la 1 până la 6  
Mărimea 44  Mărimea 44  
Mărimea 46  Mărimea 46  
Mărimea 48  Mărimea 48  
Mărimea 50  Mărimea 50  
Mărimea 52 Mărimea 52   

la p. 52
Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52
Lungimea spatelui aproximativ 78 cm (31 in)
Mâneci 7/8

130 Bluză ●●●●

Prezentarea generală a tiparului

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare și flui-
de pentru bluze. 
Material original: Satin (I + II). 

Notă: Am folosit partea lucioasă a satinului ca 
materialul I și partea mată drept materialul II.  
Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 2 nasturi.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. 
Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, 
după cum se indică în dispunerea tiparului. 
Marcați părțile a și b direct pe material. 

Materialul necesar
Mărime 44 46 48 50 52

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Materialul I 140 1,75
55 1 ⅞

Materialul II 140 1,50
55 1 ¾

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv  1,5 cm (5/8 in).  
Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.
Decuparea
Materialul I
4 față mânecă cu bridă 2x
5 spate mânecă cu bridă 2x
a  guler buclat cu fir din materialul de întărire 2x
b bandă mânecă  2x

Materialul II
1 centru 2x
2 fald pe un pliu 1x
3 spate pe un pliu 1x 
6 dublură față pe un pliu 1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 6 
și b (pe dosul materialului).

Asamblare

1Pense:
Coaseți pensele bustului și apăsați pensele 

în jos. 

Măsurători pentru a, b
Mărime 44 46 48 50 52 Lățimea 

pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungimea (cm / in)

a 97
38¼

98
38½

99
39

100
39⅜

101
39¾

23
9

b 32
12⅝

33
13

34
13⅜

35,5
14

37
14½

7
2¾

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense
  2 Cusătura centrală pe față
  3 Fald
  4 Dublură față
  5Cusături laterale
  6 Cusăturile interioare ale mânecii / Cusătura 

bridei
  7 Coaseți mânecile cu brida
  8  Cusăturile de la umeri / Cusăturile de pe 

partea superioară a mânecii
  9 Benzi mâneci
 10 Gulerul buclat
 11 Tiv
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff II 140 cm 55 “

1

2

3 6

WEBKANTEN

STOFFBRUCH
44 - 52

Stoff I 140 cm 55 “

4

5 a

ab

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 44 - 52Stoff II 140 cm 55 “

1

2

3 6

WEBKANTEN

STOFFBRUCH
44 - 52

Stoff I 140 cm 55 “

4

5 a

ab

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MATERIALUL I 140 CM 55’’

MATERIALUL II 140 CM 55’’

2Cusătura centrală pe față:
Realizați cusătura centrală pe partea din 

față, începând exact pe marginea superioară a 
decolteului marcat și terminând la marcajul de 
jos. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi des-
chise.

3Fald:
Coaseți faldul în față sub marcaj. Aranjați re-

zervele împreună și apăsați către față.

4Dublură față:
Tăiați marginea exterioară a dublurii și prin-

deți cu ace dublura, pe față, împreună cu par-
tea din față. Coaseți de-a lungul marginilor din 
față ale decolteului. Tăiați rezervele de cusătu-
ră. Prindeți cu cleme rezervele dublurii în cen-
tru-față. Așezați dublura în sus și coaseți pe re-
zervele de cusătură. Citiți „Sfatul util” 4 din 
Glosar. Întoarceți dublura spre interior și apă-
sați marginile. Însăilați capetele superioare ale 
dublurii. 

5 Cusături laterale:
Realizați cusăturile laterale. Tăiați rezervele 

la 7 mm (1/4 in), aranjați împreună și apăsați în 
spate. 

6Cusăturile interioare ale mânecii / Cusătura 
bridei:

Realizați cusăturile interioare ale mânecilor, cu-
sătura numărul 3. Realizați cusătura centrală a 
bridei de pe spate. Aranjați rezervele și apăsați 
pentru a fi deschise. 

7Coaseți mânecile cu brida:
Coaseți bridele din față la partea frontală de 

la cusătura numărul 6 la colț și coaseți brida din 
spate la spate de la un colț la altul. Coaseți re-
zerva bridei care atârnă la capătul marginii de-
colteului pe față. Prindeți cu cleme rezervele de 
cusătură ale bridei și mânecilor în colțuri. Coa-
seți mânecile la găurile pentru mâneci de pe 
față și de pe spate, de la un colț la altul. Aranjați 
rezervele de cusătură, apăsați pe bride și spre 
mâneci, deasupra curbei de sub braț. 

8 Cusăturile de la umeri / Cusăturile de pe 
partea superioară a mânecii:

Realizați cusăturile de la umeri (cusătura nu-
mărul 7) și continuați să realizați cusăturile mâ-
necilor superioare de la un capăt la altul, lă-
sând șlițurile deschise. Aranjați rezervele și 

apăsați pentru a fi deschise. Apăsați rezervele 
la marginile șlițului spre interior. Coaseți cu ti-
ghel aproape de marginile din spate ale șlițului. 

9 Benzi mâneci:
Fronsați marginile inferioare ale mânecii 

pentru a se potrivi cu marginile benzilor pentru 
mâneci. Coaseți benzile pentru mâneci la părți-
le inferioare ale mânecilor. Apăsați rezervele de 
cusătură ale cusăturilor de îmbinare și de pe 
celelalte margini lungi ale benzilor pentru mâ-
necă pe părțile pentru banda mânecii. Așezați 
banda pentru mânecă deasupra, jumătate spre 
exterior și coaseți peste capete. Întoarceți ben-
zile pentru mâneci cu fața în exterior, întoarceți 
marginile în interior și însăilați la cusăturile de 
îmbinare. Coaseți cu tighel benzile pentru mâ-
neci aproape de cusătura de îmbinare. Reali-
zați câte o butonieră la marginile din față a fie-
cărei benzi pentru mânecă. Coaseți nasturele 
la capetele din spate ale benzilor pentru mâne-
că, pentru a se potrivi.

10Gulerul buclat:
Realizați cusătura centrală din spate a 

gulerului. Coaseți jumătatea exterioară a gule-
rului la marginea decolteului, lăsând benzile 
buclei să atârne de la cusătura de îmbinare a 
bridei din față. Pliați gulerul pe jumătate, pe lun-
gime (cu fața materialul îndreptată spre interi-
or), coaseți marginile benzilor pentru bucle îm-
preună. Tăiați rezervele, tăiați colțurile la unghi. 
Întoarceți benzile pentru bucle. Apăsați margi-
nile îndreptate față în față. Nu apăsați pe mar-
ginea de pliere. Apăsați rezervele de cusătură 
ale cusăturii de îmbinare pe guler. Întoarceți 
marginea în interior și coaseți de mână de-a 
lungul cusăturii de îmbinare. 

11Tiv:
Aranjați marginea inferioară a bluzei cu o 

cusătură îndeaproape în zigzag. Apăsați rezer-
va pe dosul materialului. Lucrați pe fața artico-
lului vestimentar pentru a coase aproape de 
marginea de pliere, la o setare pentru o cusătu-
ră îndeaproape în zigzag. Tăiați cu grijă surplu-
sul rezervei pe interior, aproape de cusătură 
(uitați-vă și la imaginea inclusă în „Sfatul util” 3 
din Glosar). 

Dispunerea tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată în interior.
Tăiați la sfârșit partea a dintr-un singur strat de material rămas.

Linia neagră a tiparului, foaia B Linia neagră a tiparului, foaia B 
Părțile tiparului de la 21 până la 25Părțile tiparului de la 21 până la 25  
Mărimea 56  Mărimea 56  
Mărimea 62  Mărimea 62  
Mărimea 68  Mărimea 68  
Mărimea 74  Mărimea 74  
Mărimea 80 Mărimea 80   

la p. 63
Înălțime 56, 62, 68, 74, 80 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale tricotate ușoa-
re, materiale pentru hanorace, materiale groa-
se din jerseu. 

Material original: Material tricotat. 
Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 9 capse apli-
cate prin ciocănire pentru materialul din jer-
seu. 6 nasturi. Un ac dublu pentru mașina de 
cusut.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Ur-
mați liniile și detaliile pentru modelul 131. Cap-
sele marcate pe partea 21 sunt pentru mărimea 
56. Depărtați marcajul de sus pentru celelalte 
mărimi la aceeași distanță de marginea de sus 
ca pentru mărimea 56 Marcajul inferior este 
același pentru toate mărimile. Depărtați celelal-
te marcaje la distanțe egale. Capsele marcate 
pe partea 24 sunt pentru mărimea 56. Depărtați 
marcajul de sus pentru celelalte mărimi la ace-
eași distanță de marginea de linia tivului ca 
pentru mărimea 56 Marcajul central este ace-
lași pentru toate mărimile. Depărtați celelalte 
marcaje la distanțe egale. Prindeți cu ace părți-
le tiparului pe material, după cum se indică în 
dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini, tiv și tivuri mâneci 1,5 cm 
(5/8 in). 

131 Combinezon ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

Decuparea
21 față cu dublură față în față 2x
22 spate pe un pliu 1x
23  mânecă 2x
24 bandă de fixare 2x
25 glugă 2x
Interfațare Călcați cu fierul de călcat partea 24 
și pe dublura față în față a părților din față (pe 
dosul materialului).

Asamblare

Notă: Realizați cusăturile pe materialele elasti-
ce folosind o cusătură elastică specială sau la 
o setare îngustă în zig-zag. Coaseți tivurile și 
tivurile mânecilor cu un ac dublu pentru mașina 
de cusut, pentru a le menține elastice.

1 Cusăturile de la umăr:
Așezați fețele părților frontale împreună cu 

spatele, prindeți cu ace și realizați cusăturile de 
la umeri, cusătura numărul 1. Aranjați rezervele 
și apăsați pentru a fi deschise. 

2Asamblați gluga:
Așezați părțile glugii împreună, cu fețele în-

dreptate față în față și realizați cusătura centra-
lă. Tăiați rezervele, aranjați împreună și apăsați 
spre un lateral. Apăsați dublura față în față de 
la marginea din față a glugii spre interior, pe li-
nia de pliere și coaseți 3 cm după cum este 
marcat.

3Coaseți pe glugă:
Prindeți cu ace fețele părților exterioare pen-

tru glugă împreună cu marginea decolteului, 
cusătura numărul 2. Coaseți. Tăiați rezervele, 
aranjați împreună și apăsați spre glugă.

4Fixarea:
Aranjați marginile din față. Întoarceți dublura 

față în față în exterior pe linia de pliere a dublu-
rii și prindeți cu ace pe marginile glugii, așe-
zând în sus rezervele de la cusăturii de îmbina-
re a glugii. Coaseți de la marginea de pliere la 
marginea interioară a dublurii. Întăriți pe dos cu 
o cusătură pentru a asigura capătele cusăturii. 
Întoarceți dublurile spre interior și apăsați mar-
ginile. Coaseți un tighel marginile din față după 
marcaj, prinzând dublura. Prindeți cu ace par-
tea dreaptă din față cu partea stângă din față, 
potrivind centrul. Însăilați marginile inferioare 
împreună și coaseți după marcaj. De aseme-
nea, coaseți îndeaproape de-a lungul marginii 
din față-dreaptă, până la capăt.

5Coaseți pe mâneci:
Prindeți cu ace fețele împreună cu marginile 

găurii pentru mâneci, potrivind marcajul 3. Po-
triviți marcajul de la capul mânecii cu cusătura 
de la umăr. Coaseți. Tăiați rezervele, aranjați-le 
împreună și apăsați-le spre mânecă. 

6Cusături laterale și cusăturile mânecii:
Așezați părțile frontale, pe față, împreună cu 

spatele și pliați mânecile pe lungime. Prindeți 
cu ace lateralele și cusăturile mânecii, cusătura 
numărul 5, potrivind cusăturile mânecii. Coa-
seți. Tăiați rezervele și aranjați împreună. 

7Bandă de fixare:
Pliați părțile benzii de fixare pe jumătate, cu 

fața materialului îndreptată spre interior. Coa-
seți peste capete. Tăiați rezervele. Întoarceți 
benzile și apăsați. Însăilați marginile deschise 
împreună. Prindeți cu ace o bandă pe partea 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături umeri
  2 Asamblați gluga
  3 Coaseți  pe glugă
  4  Fixare
  5 Coaseți pe mâneci
  6 Cusături laterale și cusăturile mânecii
  7 Bandă de fixare
  8 Tiv / tiv mâneci
  9 Butoniere / Nasturi
 10 Capse

Mărime 56 62 68 74 80

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 0,90 1,00
55 1 1
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 56 - 80Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 56 - 80
Stoff I 140 cm 55 “

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

56 - 80
Stoff II 80 cm 31 “

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

MATERIALUL I 140 CM 55’’

MATERIALUL II 80 CM 32’’

Dispunerea tiparului

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

din față a pantalonilor astfel încât capetele să 
se întâlnească cu linia marcată a tivului și ca 
centrele să se potrivească. Aranjați rezerva 
pentru tiv, întoarceți banda și prindeți cu ace în 
poziție. Coaseți banda. Coaseți cealaltă bandă 
pe partea din spate a pantalonilor urmând ace-
lași procedeu. Tăiați rezervele, aranjați împreu-
nă și apăsați spre articolul vestimentar.

8Tiv / tiv mâneci:
Apăsați rezervele pentru tiv în interior, prin-

deți cu ace și coaseți cu un ac dublu pentru ma-
șina de cusut. Aranjați rezerva pentru tiv a mâ-

necii și coaseți urmând același procedeu.

9 Butoniere / Nasturi:
Realizați butonierele pe lungime, pe partea 

din față, în dreapta, așa cum este marcat. Coa-
seți nasturele pe stânga pentru se potrivi cu bu-
toniera. 

10Capsele:
Atașați jumătățile superioare ale capselor 

pe banda din față a pantalonilor după cum este 
marcat. Atașați jumătățile inferioare ale capse-
lor pe banda din spate a pantalonilor pentru a 
se potrivi. 

Linia verde a tiparului, foaia B Linia verde a tiparului, foaia B 
Părțile tiparului de la 21 la 24, 26 până la 28Părțile tiparului de la 21 la 24, 26 până la 28  
Mărimea 56  Mărimea 56  
Mărimea 62  Mărimea 62  
Mărimea 68  Mărimea 68  
Mărimea 74  Mărimea 74  
Mărimea 80 Mărimea 80   

la p. 62
Înălțime 56, 62, 68, 74, 80 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale din fibre flee-
ce, materiale tricotate ușoare, materiale pen-
tru hanorace, jerseu. 
Material original: Material din fibre fleece (ma-
terialul I). Bandă tricotată pentru fundă (mate-
rialul II). 

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. 9 capse apli-
cate prin ciocănire pentru materialul din jer-
seu. 6 capse aplicate prin ciocănire, colorate 
(de exemplu, capse colorate). 

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Ur-
mați liniile și detaliile pentru modelul 132. Cap-
sele marcate pe partea 21 sunt pentru mărimea 
56. Depărtați marcajul de sus pentru celelalte 
mărimi la aceeași distanță de marginea de sus 
ca pentru mărimea 56 Marcajul inferior este 
același pentru toate mărimile. Depărtați celelal-
te marcaje la distanțe egale. Capsele marcate 
pe partea 24 sunt pentru mărimea 56. Depărtați 
marcajul de sus pentru celelalte mărimi la ace-
eași distanță de marginea de linia tivului ca 
pentru mărimea 56 Marcajul central este ace-
lași pentru toate mărimile. Depărtați celelalte 
marcaje la distanțe egale. Prindeți cu ace părți-
le tiparului pe material, după cum se indică în 
dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). 
Decuparea
Materialul I
21 față cu dublură față în față 2x
22 spate pe un pliu 1x
23  mânecă 2x
24 bandă de fixare 2x
26 glugă 2x
Materialul II
27 bandă mânecă 2x
28 bandă pentru crac 2x
Interfațarea: Călcați cu fierul de călcat partea 
24 și pe dublura față în față a părților din față 
(pe dosul materialului).

132 Combinezon ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

Asamblare

Notă: Realizați cusăturile pe materialele elasti-
ce folosind o cusătură elastică specială sau la 
o setare îngustă în zig-zag.

1 Cusăturile de la umăr:
Așezați fețele părților frontale împreună cu 

spatele, prindeți cu ace și realizați cusăturile de 
la umeri, cusătura numărul 1. Aranjați rezervele 
și apăsați pentru a fi deschise. 

2Asamblați gluga:
Așezați părțile glugii împreună, cu fețele în-

dreptate față în față și realizați cusătura centra-
lă. Tăiați rezervele, aranjați împreună și apăsați 
spre un lateral. Apăsați dublura față în față de 
la marginea din față a glugii spre interior, pe li-
nia de pliere și coaseți după cum este marcat.

3Coaseți pe glugă:
Prindeți cu ace fețele părților exterioare pen-

tru glugă împreună cu marginea decolteului, 
cusătura numărul 2. Coaseți. Tăiați rezervele, 
aranjați împreună și apăsați spre glugă.

4Fixarea:
Aranjați marginile din față. Întoarceți dublura 

față în față în exterior pe linia de pliere a dublu-
rii și prindeți cu ace pe marginile glugii, așe-
zând în sus rezervele de la cusăturii de îmbina-
re a glugii. Coaseți de la marginea de pliere la 
marginea interioară a dublurii. Întăriți pe dos cu 
o cusătură pentru a asigura capătele cusăturii. 
Întoarceți dublurile spre interior și apăsați mar-
ginile. Coaseți un tighel marginile din față după 
marcaj, prinzând dublura. Prindeți cu ace par-
tea dreaptă din față cu partea stângă din față, 
potrivind centrul. Însăilați marginile inferioare 
împreună și coaseți după marcaj. De aseme-
nea, coaseți îndeaproape de-a lungul marginii 
din față-dreaptă, până la capăt.

5Coaseți pe mâneci:
Prindeți cu ace fețele împreună cu marginile 

găurii pentru mâneci, potrivind marcajul 3. Po-
triviți marcajul de la capul mânecii cu cusătura 
de la umăr. Coaseți. Tăiați rezervele, aranjați-le 
împreună și apăsați spre mânecă. 

6Cusături laterale și cusăturile mânecii:
Așezați părțile frontale, pe față, împreună cu 

spatele și pliați mânecile pe lungime. Prindeți 
cu ace lateralele și cusăturile mânecii, cusătura 
numărul 5, potrivind cusăturile de atașare a 
mânecii. Coaseți. Tăiați rezervele și aranjați 
împreună. 

7Bandă de fixare:
Pliați benzile pe jumătate, pe lungime, cu 

dosul îndreptat spre interior. Prindeți cu ace 
marginile deschise împreună. Însăilați banda 
împreună și prindeți cu ace de partea din față a 

pantalonilor, potrivind centrul benzii cu centrul 
părții din față. Coaseți banda. Coaseți cealaltă 
bandă pe partea din spate a pantalonilor ur-
mând același procedeu. Tăiați rezervele de cu-
sătură, aranjați împreună și apăsați spre artico-
lul vestimentar.

8Benzi pentru tiv:
Pliați părțile benzii pentru tiv pe jumătate, cu 

fața materialului îndreptată spre interior. Coa-
seți peste capete. Întoarceți benzile cu fața în 
exterior și apăsați. Însăilați marginile deschise 
ale fiecărei benzi împreună și coaseți la margi-
nile inferioare ale cracului. Aranjați rezervele 
împreună.

9 Benzi mâneci:
Pliați benzile pentru mânecă pe jumătate, pe 

lungime, și apăsați, cu fața materialului îndrep-
tată spre exterior. Depliați din nou benzile mâ-
necii. Coaseți împreună capetele fiecărei părți 
de bandă pentru mânecă, pe față, pentru a for-
ma cercuri. Apăsați rezervele pentru a se des-
chide. Pliați benzile pentru mânecă pe jumăta-
te, pe lungime. Însăilați marginile deschise 
împreună și coaseți la marginea inferioară a 
mânecii, întinsă pentru a se potrivi, și potriviți 
cusăturile. Aranjați rezervele împreună.

10Capsele:
Atașați jumătățile superioare ale capselor 

pe partea din față și pe banda din față a panta-
lonilor după cum este marcat. Atașați jumătățile 
inferioare ale capselor pe partea din față, pe 
stânga și pe banda   din spate a pantalonilor 
pentru a se potrivi. 

Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături umeri
  2 Asamblați gluga
  3 Coaseți  pe glugă
  4  Fixare
  5 Coaseți pe mâneci
  6 Cusături laterale și cusăturile mânecii
  7 Bandă de fixare
  8 Benzi pentru crac
  9 Benzi mâneci
 10 Capse

Mărime 56 62 68 74 80

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Materialul I 140 0,85 0,90
55 ⅞ 1

Materialul II 80 0,20
31 ¼

la p. 60
Înălțime 56, 62, 68, 74, 80 cm

133 Pantaloni pentru copii ●●●●
Material și accesorii 
Material recomandat: Jerseu, velur nicky, 
hanorace ușoare, tricoturi ușoare. Utilizați 
doar materiale elastice din jerseu. 
Material original: Jerseu. 
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH

56 - 80
Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

56 - 80
Stoff 140 cm 55 “

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MATERIAL 140 CM 55’’

MATERIAL 140 CM 55’’

Linia neagră a tiparului, foaia B Linia neagră a tiparului, foaia B 
Părțile tiparului partea 1Părțile tiparului partea 1  
Mărimea 56  Mărimea 56  
Mărimea 62  Mărimea 62  
Mărimea 68  Mărimea 68  
Mărimea 74  Mărimea 74  
Mărimea 80 Mărimea 80   

Accesorii: Elastic 2,5 cm (1 in) lățime, mărimi-
le 56 62: 0,50 m (20 in), mărimile 68 - 80: 0,55 
m (22 in). 2 nasturi. 

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Ur-
mați liniile și detaliile pentru modelul 133. Prin-
deți cu ace părțile tiparului pe material, după 
cum se indică în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). 
Decuparea
1 partea din față și din spate a pantalonilor 
 cu dublură față în față 2x

Prezentarea generală a tiparului 1Cusăturile de pe interiorul cracului:
Pliați ambele părți ale pantalonilor pe jumă-

tate, pe lungime, cu fața îndreptată către interi-
or. Prindeți cu ace cusăturile cracului și coaseți 
(cusătura numărul 1). Aranjați rezervele și apă-
sați pentru a fi deschise. 

2Cusătura centrală / Șliț fals în față:
Întoarceți un crac al pantalonului. Așezați un 

crac al pantalonului în celălalt, cu fețele materi-
alului dispuse față în față. Însăilați cusătura 
centrală, potrivind cusăturile de pe interiorul 
cracului. Realizați cusătura centrală de la linia 
de pliere a dublurii de pe spate până la marca-
jul șlițului. Aranjați rezervele, apăsați pentru a 
se deschide în spate, la începutul curbei și apoi 
continuați să apăsați spre un lateral. Însăilați 
dublura, pe față, aranjați împreună și prindeți 
cu ace la partea din dreapta a pantalonului. 
Coaseți cu tighel partea din dreapta a pantalo-
nilor de la fața materialului, după marcaj, prin-
zând dublura.

3Dublura față în față:
Întoarceți dublura față în față de la marginea 

superioară a pantalonilor spre interior, pe linia 
de pliere marcată și prindeți cu ace. Coaseți cu 
tighel marginea după marcaj. 

4Teacă pentru elastic:
Utilizați un ac de siguranță pentru a introdu-

ce elasticul în marginea superioară a pantalo-
nilor, cu următoarea lungime pentru mărimea 
56: 44 cm (17 in), mărimea 62: 46 cm (18 in), 
mărimea 68: 48 cm (19 in), mărimea 74: 50 cm 
(20 in), mărimea 80: 52 cm (20 1/2 in). Supra-
puneți capetele elasticului 1 cm (3/8 in) și coa-
seți împreună. Coaseți manual deschiderea.

5Tiv:
Aranjați rezerva și apăsați către interior. Lu-

crați pe fața articolului vestimentar și utilizați un 
ac dublu pentru mașina de cusut pentru a coa-
se tivul 1 cm (3/8 in) lățime.

6Nasturi:
Coaseți nasturii pe partea din față în stânga 

(șliț), după marcaj, cosând prin toate straturile 
de material.
Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusăturile de pe interiorul cracului
  2 Cusătura centrală / Șliț fals în față
  3 Dublura față în față
  4  Teacă pentru elastic
  5 Tiv
  6 Nasturi

Asamblare

Notă: Realizați cusăturile pe materialele elasti-
ce folosind o cusătură elastică specială sau la 
o setare îngustă în zig-zag. Coaseți tivurile cu 
un ac dublu pentru mașina de cusut, pentru a le 
menține elastice.

Materialul necesar
Mărime 56 62 68 74 80

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 0,55 0,60
55 ⅝ ⅝

Linia neagră a tiparului, foaia B Linia neagră a tiparului, foaia B 
Părțile tiparului partea 1Părțile tiparului partea 1  
Mărimea 56  Mărimea 56  
Mărimea 62  Mărimea 62  
Mărimea 68  Mărimea 68  
Mărimea 74  Mărimea 74  
Mărimea 80 Mărimea 80   

la p. 61
Înălțime 56, 62, 68, 74, 80 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Jerseu, velur nicky, 
hanorace ușoare, tricoturi ușoare. Utilizați 
doar materiale elastice din jerseu. 
Material original: Jerseu. 

Accesorii: Elastic 2,5 cm (1 in) lățime, mărimi-
le 56 62: 0,50 m (20 in), mărimile 68 - 80: 0,55 
m (22 in). 2 nasturi. Un ac dublu pentru mași-
na de cusut. 

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. Ur-
mați liniile și detaliile pentru modelul 134. Prin-
deți cu ace părțile tiparului pe material, după 
cum se indică în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). 
Decuparea
1 partea din față și din spate a pantalonilor 
   cu dublură față în față 2x

134 Pantaloni pentru copii ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

Asamblare

Notă: Realizați cusăturile pe materialele elasti-
ce folosind o cusătură elastică specială sau la 
o setare îngustă în zig-zag. Coaseți tivurile cu 
un ac dublu pentru mașina de cusut, pentru a le 
menține elastice.

1Cusăturile de pe interiorul cracului:
Pliați ambele părți ale pantalonilor pe jumă-

tate, pe lungime, cu fața îndreptată către interi-
or. Prindeți cu ace cusăturile cracului și coaseți 
(cusătura numărul 1). Aranjați rezervele și apă-
sați pentru a fi deschise. 

2Cusătura centrală / Șliț fals în față:
Întoarceți un crac al pantalonului. Așezați un 

crac al pantalonului în celălalt, cu fețele materi-
alului dispuse față în față. Însăilați cusătura 
centrală, potrivind cusăturile de pe interiorul 

cracului. Realizați cusătura centrală de la linia 
de pliere a dublurii de pe spate până la marca-
jul șlițului. Aranjați rezervele, apăsați pentru a 
se deschide în spate, la începutul curbei și apoi 
continuați să apăsați spre un lateral. Însăilați 
dublura, pe față, aranjați împreună și prindeți 
cu ace la partea din dreapta a pantalonului. 
Coaseți cu tighel partea din dreapta a pantalo-
nilor de la fața materialului, după marcaj, prin-
zând dublura.

3Dublura față în față:
Întoarceți dublura față în față de la marginea 

superioară a pantalonilor spre interior, pe linia 
de pliere marcată și prindeți cu ace. Coaseți cu 
tighel marginea după marcaj. 

4Teacă pentru elastic:
Utilizați un ac de siguranță pentru a introdu-

ce elasticul cu următoarea lungime pentru mă-
rimea 56: 44 cm (17 in), mărimea 62: 46 cm (18 
in), mărimea 68: 48 cm (19 in), mărimea 74: 50 
cm (20 in), mărimea 80: 52 cm (20 1/2 in). Su-
prapuneți capetele elasticului 1 cm (3/8 in) și 
coaseți împreună. Coaseți manual deschide-
rea.

5Tiv:
Aranjați rezerva și apăsați către interior. Lu-

crați pe fața articolului vestimentar și utilizați un 
ac dublu pentru mașina de cusut pentru a coa-
se tivul 1 cm (3/8 in) lățime.

6Nasturi:
Coaseți nasturii pe partea din față în stânga 

(șliț), după marcaj, cosând prin toate straturile 
de material.

Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusăturile de pe interiorul cracului
  2 Cusătura centrală / Șliț fals în față
  3 Dublura față în față
  4  Teacă pentru elastic
  5 Tiv
  6 Nasturi

Mărime 56 62 68 74 80

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 0,50 0,60
55 ½ ⅝

Linia verde a tiparului, foaia D Linia verde a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 21 până la 23Părțile tiparului de la 21 până la 23  
Mărimea 56  Mărimea 56  
Mărimea 62  Mărimea 62  
Mărimea 68  Mărimea 68  
Mărimea 74  Mărimea 74  
Mărimea 80 Mărimea 80   

la p. 60
Înălțime 56, 62, 68, 74, 80 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale matlasate ușoare 
sau materiale din bumbac pentru hanorace. 
Materiale din bumbac pentru căptușeală. 
Material original: Material matlasat. Jerseu cu 
nervuri pentru căptușeală. 

Accesorii: 3 nasturi acoperiți cu material.

Decuparea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile tiparului de pe foaia de tipar. 
Marcajele pentru butonieră de pe partea 21 
sunt pentru mărimea 56. Pentru restul mărimi-
lor, mutați marcajul în funcție de liniile mărimii. 
Marcajul inferior este același pentru toate mări-

135 Jachetă pentru copii ●●●●

Materialul necesar

Prezentarea generală a tiparului

Mărime 56 62 68 74 80

Lățimea 
materialului

cm
in Materialul necesar (metri / yarzi)

Material 140 0,40 0,45
55 ½ ½

Căptușeală 140 0,40 0,45
55 ½ ½
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH

56 - 80
Stoff + Futter 140 cm 55 “
PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MATERIAL + CĂPTUȘEALĂ 140 CM 55’’

mile. Centrați cel de-al treilea marcaj între 
acestea. Prindeți cu ace părțile tiparului pe ma-
terial, după cum se indică în dispunerea tiparu-
lui. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini, tivurile mânecilor și tiv 1,5 
cm (5/8 in). 
Decuparea
Material
21 centru 2x
22 spate pe un pliu 1x
23 mânecă 2x
Căptușeală
părțile 21, 22 și 23.

Asamblare

1 Cusăturile la umeri și cusăturile laterale:
Așezați părțile frontale pe față împreună cu 

spatele. Realizați cusăturile de la umeri (cusă-
tura numărul 1) și cusăturile laterale (cusătura 
numărul 2). Apăsați rezervele pentru a se des-
chide.

2 Cusături mâneci:
Pliați mânecile pe lungime, cu fața îndrepta-

tă către interior. Realizați cusăturile mânecilor 
(cusătura numărul 3). Apăsați rezervele pentru 
a se deschide.

3 Atașați mânecile
Prindeți cu ace mâneca în gaura pentru mâ-

necă, cu fețele materialului dispuse față în față. 
Atunci când introduceți mânecile, aveți în vede-
re următoarele 3 aspecte: Potriviți marcajele 4 
pe față și pe mânecă. Potriviți cusăturile mâne-
cii și cusăturile laterale. Potriviți marcajul de la 

Dispunerea tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusăturile la umeri și cusăturile laterale
  2 Cusături umeri
  3 Atașați mânecile
  4 Cusăturile căptușelii
  5 Coaseți căptușeala
  6 Marginile mânecii
  7 Butoniere și nasturi

capul mânecii cu cusătura de la umăr. Însăilați 
și coaseți mânecile de pe partea mânecii. Aran-
jați rezervele de cusături și apăsați spre mâ-
neci.

4 Cusături căptușeală:
Realizați cusăturile pe căptușeala, la fel ca 

pe părțile din partea de sus. Apăsați rezervele 
pentru a se deschide. 

5Coaseți căptușeala:
Prindeți cu ace părțile interioare ale jachetei, 

pe față, împreună cu materialul pentru partea 
de sus, potrivind cusăturile. Însăilați și coaseți 
capetele exterioare împreună, lăsând o mică 
deschidere a tivului pentru întoarcere. Tăiați re-
zervele și prindeți curbele. Întoarceți jacheta. 
Însăilați marginile, apăsați și coaseți manual 
deschiderea tivului.

6 Marginile mânecii:
Întoarceți marginile inferioare ale mânecii și 

însăilați împreună. Coaseți împreună 
aproape de margini. 

7Butoniere și nasturi:
Realizați butonierele pe marginea din față, 

pe dreapta. Coaseți nasturii pe partea din față, 
pe stânga, de-a lungul părții din centru față , 
pentru a se potrivi cu butonierele.

la p. 67

136 Turban●●●●

Prezentarea generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foaia ALinia neagră a tiparului, foaia A
Partea 1 a tiparului Partea 1 a tiparului 

Linia verde a tiparului, foaia B Linia verde a tiparului, foaia B 
părțile tiparului de la 21 la 23părțile tiparului de la 21 la 23

de către dvs. ●●●●
la p. 64

Decuparea bucăților de material

Decuparea
1x din materialul I și din materialul II:
21 partea de jos pe un pliu 1x
22 partea laterală pe un pliu 1x
23 bandă 1x
Vatelină:
21 partea de jos pe un pliu 1x 
Tăiați toate părțile cu rezervele de cusătură de 
1 cm (3/8 in)

137 Cuib pentru bebeluși cu asamblare 
Prezentarea generală a tiparului

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 
lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 in, 16 in, 24 in). 
Fermoarul trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 
in) mai lung decât șlițul. Este cusut înainte de a 
coase cusătura de sub șliț. Veți avea nevoie de 
un picioruș presor special pentru a coase acest 
tip de fermoar.
Coaseți fermoarul:
Deschideți fermoarul și împingeți bobina înapoi 
cu unghia degetului mare pentru a scoate la ve-
dere cusătura dintre bandă și bobină. Așezați 
fermoarul deschis, cu fața în jos pe fața materi-
alului, pe o margine a deschiderii.
Fermoarul trebuie să fi cusut exact pe linia de 
cusătură marcată. Calculați spațiul dintre ban-
dă și marginea materialului după cum urmea-
ză: Lățimea rezervei de cusătură minus 1 cm 
(3/8 în) din lățimea benzii = distanța până la 
marginea materialului. 
Dacă rezerva dvs. de cu-
sătură este de 1,5 cm 
(5/8 in) lățime, aceasta 
va da un rezultat de 5 
mm (3/16 in).
Prindeți capătul superior 
al fermoarului în poziția 
sa, cu un bold, la distanța 
calculată față de margi-

Fermoar invizibil 1
nea materialului. Capătul inferior al fermoarului 
va trece de capătul marcat al șlițului. Poziționați 
piciorușul presor pe fermoar astfel încât bobina 
să fie în crestătura din dreapta acului (1). Coaseți 
fermoarul în poziție din partea de sus la capătul 
marcat al șlițului. Închideți fermoarul. Așezați 
cealaltă bandă a fermoarului cu fața în jos pe 
fața materialului, la celălalt capăt al șlițului și 
prindeți cu ace în partea superioară. Deschideți 
din nou fermoarul. 
Poziționați piciorușul presor la capătul superior 
al fermoarului astfel încât bobina să fie în cres-
tătura din stânga acului (2). Coaseți fermoarul 
din partea de sus până la partea inferioară a 
șlițului. Închideți fermoarul.
Realizați acum cusătura sub fermoar, de la par-
tea inferioară până la cea superioară. Așezați 
capătul inferior neprins al fermoarului în lateral, 

spre rezerva de cusătură 
pentru a-l coase. Coaseți 
cât mai aproape posibil 
de ultimele cusături ale 
fermoarului. Tăiați orice 
surplus din lungimea fer-
moarului și prindeți capă-
tul cu un rest de material.

1 2

Prindeți cu ace betelia interioară / dublura / 
căptușeala la margine, cu fețele materialului 
dispuse față în față. Întoarceți capetele din be-
telia interioară / dublura / căptușeala la deschi-
derea fermoarului 5 mm (3/16 in) înainte de 
deschiderea marginii; prindeți cu ace la margi-

Dublură/betelie/căptușeală - Fermoare invizibile 2
ne (fig. 1). Așezați rezervele la marginile de 
deschidere ale articolului vestimentar (îmbră-
căminte pentru partea superioară a corpului, 
rochie, fustă, pantaloni) și prindeți cu ace la 
margine peste dublură / betelia interioară / căp-
tușeală. Coaseți de-a lungul marginii (fig. 2).

2

Apăsați marginea materialului către dosul 
acestuia. Coaseți cu tighel de-a lungul marginii, 
pe fața materialului, cu o setare pentru o cusă-
tură în zig-zag îndeaproape. Tăiați cu grijă sur-
plusul de material pe interior, în apropierea cu-
săturii.

Terminați cu o cusătură în zig-zag îndeaproape 3
SFAT UTIL

SFAT UTIL

SFAT UTIL

GLOSAR

1
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Pentru a evita să tăiați rezervele 
de cusătură la capetele unei cusături, uneori 
este de folos să le coaseți de marginea rezer-
vei pentru tiv. În 
acest scop, la 
capătul cu-
săturii  
(de exem-
plu, la un 
marcaj), nu 

Cusătură în unghi spre rezerva pentru tiv 6
SFAT UTIL

întăriți pe dos cu o cusătură la capăt, ci coaseți 
într-un unghi spre margine.

SFAT:
Dacă sunt introduse bolduri în ma-
terial în unghi drept față de linia de 
cusătură, puteți coase cu atenție 
peste ele  și nu trebuie să vă faceți 
griji că rupeți acul mașinii.

Pe marginile care sunt acoperite cu 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.  
De asemenea, nu lasă dublura, banda dublurii 
sau căptușeala să se vadă pe exteriorul îmbră-
cămintei. Pentru a realiza cusătura pe dede-
subt, apăsați dublura, banda dublurii sau căp-
tușeala peste rezerve, după ce le-ați tăiat. 
Lucrând din partea exterioară, coaseți dublura, 
banda dublurii sau căptușeala la rezerve, 
aproape de cusătura de îmbinare. Această cu-
sătură va fi mai târziu vizibilă numai pe interio-
rul articolului vestimentar finisat. 

Realizarea unei cusături pe dedesubt a unei dubluri 4
La șlițul de pe panoul fustei din spate stânga, tăiați 
dublura șlițului la 1,5 cm (5/8 in) de la linia marca-
tă „marginea din stânga”. Întăriți căptușeala șlițului 
(pe ambele panouri ale fustei) cu interfață. Reali-
zați cusătura din partea superioară la marcajul șli-
țului. Apăsați rezervele pentru a se deschide, apă-
sați căptușeala din stânga șlițului spre interior, pe 
linia marcată „pliul stânga”, Așezați întăritura de 
dedesubt pe panoul din spate-stânga al fustei și 
apăsați dedesubt rezerva de cusătură a panoului 
din spate-dreapta al fustei, formând un con pe 
măsură ce treceți deasupra șlițului pentru a evita 
tăierea sa. Întoarceți întăritura de dedesubt spre 
interior pe linia de pliere și apăsați. Coaseți cu ti-
ghel partea din stânga spate a panoului fustei pe 
partea superioară a șlițului, într-un unghi așa cum 
este marcat, prinzând întăritura.
Coaseți căptușeala: Așezați dublurile plate la tiv, 
în exterior. Apăsați rezervele pentru tiv pentru a fi 

Șliț cu căptușeală 5
îndreptate spre interior și coaseți lejer la mână. 
Așezați rezervele de la marginile deschise spre 
interior și coaseți la rezerva pentru tiv. Coaseți tivul 
căptușelii ca să fie aproximativ 2 cm (3/4 in) mai 
scurtă decât fusta. Prindeți cu ace căptușeala la 
partea superioară a șlițului. Coaseți căptușeala la 
marginea interioară a dublurii întăriturii la șliț. 
Tăiați cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) 
înainte de marginea inferioară pliată a întăriturii de 
dedesubt, tăind în diagonală, în partea de sus, 1 
cm (3/8 in) sub marcajul pentru șliț. Prindeți cu cle-
me aproximativ 1 cm (3/8 in) în colț, la un unghi.
Întoarceți marginea căptușelii către interior și coa-
seți pe marginile in-
terioare ale dublurii 
șlițului și peste par-
tea superioară a în-
tăriturii de pe dede-
subt.

SFAT UTILSFAT UTIL

Fermoarele de separare sunt disponibile în lun-
gimi de la 30 cm până la 80 cm în trepte 
de 5 cm (2 in). Dacă aveți nevoie 
de o lungime diferită, cumpărați 
următorul fermoar mai lung și 
apoi scurtați-l după cum urmea-
ză: Măsurați marginile articolului 
vestimentar de la începutul 
până la capătul șlițului de fer-
moar. Măsurați aceeași lungi-
me pe fermoar, începând de 
la capătul inferior. Marcați 
lungimea pe benzile de fer-
moar.
Pentru fermoarele metalice,
Deschideți cu grijă
opritorile deasupra 
dinților fermoarului.
Scoateți opritorile și puneți-le deoparte. Folosiți 
clești pentru a îndepărta dinții care nu sunt nece-
sari, până la 5 mm (3/16 in) sub marcaj pe banda 
de fermoar. 

Apoi reatașați opritorile metalice pe benzile de fer-
moar și apăsați ferm pentru a le 

fixa.
Pentru fermoare din 
plastic: Folosiți un clește 
pentru a îndepărta opri-
torile din partea de sus a 
fermoarului și, de ase-
menea, îndepărtați dinții 

care nu sunt necesari. 
Pentru a preveni alunecarea 

glisorului, coaseți bare de fir 
peste capetele superioare 

ale benzii fermoarului. Fer-
moarele din plastic foarte fine au 

o bobină în loc de dinți. Capătul 
superior al unui astfel de fermoar 

trebuie tăiat la lungimea necesară plus 
2 cm (3/4 in). Capetele superioare pot fi atunci fie 
prinse în cusătură sau întoarse în jos în diagona-
lă.

Scurtarea unui fermoar 7
SFAT UTIL

Cereți sfatul unui specialist care să vă reco-
mande 
ce tip de piele este cea potrivită pentru îmbră-
cămintea dvs., deoarece pielea nappa și pielea 
întoarsă sunt disponibile în multe grosimi dife-
rite, de la piele moale pentru mănuși până la 
piele groasă pentru genți și curele.
Luați cu dvs. întregul tipar pe coală atunci când 
cumpărați pielea. Întreg înseamnă că, de ase-
menea, trebuie să luați o coală cu tiparului unei 
părți pentru orice parte tăiată pentru a măsura 
betelia sau cureaua, care nu sunt tipărite pe 
coala tiparului. Și puteți nota pe fiecare parte a 
tiparului de câte ori este decupată.
Dimensiunea porțiunilor de piele este dată în 
picioare pătrate (sq.ft. ): 1 sq.ft. = 30 x 30 cm 
(12 x 12 ins) Înainte de a tăia, marcați orice 
zone subțire sau zonele cu găuri pe dosul pielii. 
Plasați părțile tiparului pe coală pe dosul pielii. 
Mai întâi, distribuiți părțile mari ale tiparului și 
așezați părțile mici lângă. Aveți în vedere că, de 
exemplu, mânecile trebuie tăiate în oglindă. 
Puneți părțile tiparului pe piele, optimizând la 
maximum spațiul. 
Utilizați banda adezivă pentru a ține piesele în 
poziție și desenați contururile tiparului și alte 
marcaje cu un creion moale sau un pix. Marcați 
rezervele de cusătură cu lățimi egale și rezer-
vele pentru tiv. Decupați părțile. De asemenea, 
evitați să însăilați sau să desfaceți cusături 

atunci când coaseți pielea, deoarece găurile lă-
sate de ac vor rămâne vizibile. Folosiți setarea 
pentru lungime medie a cusăturii. O cusătură 
prea mică poate perfora pielea. Folosiți un ac 
standard de cusut la mașină, dimensiunea 80 
sau 90. Pentru pielea mai groasă, este reco-
mandat un ac special (ac triunghiular).
Folosiți adeziv textil (Rudolfix, Gütermann Kle-
benaht HT 2) pentru a lipi rezervele pentru tiv 
sau rezervele de cusătură dacă acestea nu vor 
fi cusute.
Apăsați pielea de pe dos, dacă este posibil, 
doar cu căldură medie și fără abur. Acoperiți în-
totdeauna pielea cu o cârpă uscată pe care să 
apăsați. Călcați mai întâi un rest de piele pentru 
a testa.
Vă recomandăm interfațarea cu Vilene  
G 785 de la Freudenberg. Interfața se calcă la 
o temperatură medie și fără abur. Dacă utilizați 
o interfațare fuzibilă, călcați cu fierul de călcat 
interfața Vilene G 785 mai întâi pe betelie. 
Acest lucru vă permite să utilizați o treaptă mai 
ridicată de căldură pentru interfața beteliei.
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